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קסוביץ, מינץ-מנור

במאמר זה נדון במחלות גנטיות הדורשות השתלת ב
תאי גזע מתורם בילדים, הכוללות מחלות המטולוגיות 
של חסר חיסוני ומחלות מטבוליות שונות, בהתבסס 
על ספרות המחקר העדכנית. במשך שנים נעשה 
שימוש בהשתלות מח עצם מתורם לטיפול במחלות 
זוהי  רבים  ובמקרים  ממאירות,  שאינן  גנטיות 
האפשרות היחידה לריפוי או לעצירת התקדמות 
המחלה והידרדרות מצבו של המטופל. יחידת הילדים, 
בה אנו עובדות, היא חלק מהמחלקה להשתלות מח 
עצם ואימונותרפיה במרכז הרפואי הדסה עין כרם, 
אשר מטפלת בילדים עם מגוון מחלות מיילודים ועד 

מתבגרים.

במאמר זה נציג את הייחודיות של ההשתלה והטיפול 
במחלות שאינן ממאירות בילדים, תוך פירוט הידע 
והמיומנויות הנדרשים מהצוות הסיעודי במחלקה 
להשתלות מח עצם, והתפקידים השונים של האחות 
במהלך האשפוז. לסיום, נציג שני מקרים של ילדים 
שטופלו ביחידה שלנו ונפרט את הטיפול המורכב, 
המצריך שיתוף פעולה של צוות רב תחומי: הצוות 
הרפואי והסיעודי, אנשי מקצוע פסיכו-סוציאלי, צוות 
טיפול תומך, כמו גם הצוות החינוכי של בית הספר 
הניסוי הפועלים יחדיו לתמוך בילד ובמשפחתו 

בהתאם לצרכיהם. 

אביטל קסוביץ, ד"ר לימור מינץ-מנור

מבוא 
 ,)Allogeneic( השתלת מח עצם מתורם, השתלה אלוגנאית
הינה טיפול מורכב שמטרתו ריפוי והארכת חיים ומוכר 
כטיפול קו שני או שלישי במחלות המטולוגיות ממאירות. 
תהליך ההשתלה הוא ארוך ומסכן חיים, דורש אשפוז למספר 

שבועות ומלווה בתופעות לוואי קצרות וארוכות טווח. בשל 
כך, לרוב, הוא אינו טיפול הבחירה, אלא מוצע רק במקרה 
של מחלה עמידה לטיפולים קודמים, או במצבים בהם 
 סיכוי חזרת המחלה גבוה. מזה שנים, השתלת מח עצם
)Hematopoietic Stem Cell Transplantation-HSCT(

משמשת גם כטיפול במחלות גנטיות לא ממאירות - מחלות 
המטולוגיות של חסר חיסוני ומחלות מטבוליות שונות. 
במחלות אלו לעומת מחלות ממאירות, השתלת מח עצם 
היא טיפול הבחירה, ופעמים רבות ההשתלה הינה האפשרות 
היחידה לריפוי או לעצירת התקדמות המחלה והידרדרות 
במצב החולה. אוכלוסיית המטופלים שעוברת השתלה 
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ה השתלות מח עצם מתורם 
לילדים עם מחלות גנטיות
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בשל מחלות גנטיות היא לרוב ילדים, מתינוקות בני יומם 
ועד מתבגרים. תהליך ההשתלה במקרים אלו דומה במידה 
מסוימת לטיפול במחלות ממאירות, אך גם ייחודי בהיבטים 
מסוימים ומשתנה בהתאם לסוג המחלה, גיל המטופל ומצבו 
הקליני. המטרה המרכזית בטיפול של השתלת מח עצם 
במחלות הגנטיות היא להחליף את התפקוד החסר על מנת 
ליצור תפקוד תקין; במחלות חסר חיסוני המטרה היא יצירת 
מערכת חיסונית חדשה למטופל-הילד, ובמחלות מטבוליות 
- יצירת רמת אנזימים תקינה. מטרת הטיפול הוא לעצור את 
התקדמות המחלה או אף לרפא אותה, על ידי יצירת תאים 

חדשים שיתקנו את החסר, שבעקבותיו נגרמת הפתולוגיה. 
במאמר זה נסכם מהן המחלות הדורשות השתלת מח עצם 
מתורם בילדים, מחלות חסר חיסוני ומחלות מטבוליות, 
ונתמקד במחלה מרכזית אחת בכל קבוצה בהסתמך על 
ספרות המחקר העדכנית, בשילוב עם הידע והמיומנויות 
שרכשנו בעבודה היומיומית במחלקה. כמו כן, נציג את 
ייחודיות תהליך ההשתלה והטיפול, תוך פירוט הידע 
והמיומנויות הנדרשות מצוות הסיעוד במחלקה, במהלך 
הטיפול בילד; ונציג תיאורי מקרה של ילדים שטופלו 
במחלקה להשתלות מח עצם ואימונותרפיה של הסרטן 

במרכז הרפואי הדסה עין-כרם. 
מחלקת השתלות מח עצם במרכז הרפואי ״הדסה״ הוקמה 
וכבר מראשיתה נתנה מענה למטופלים   1980 בשנת 
שאובחנו במחלות שונות - ממאירות וגנטיות כאחד. מאז 
הקמתה הושתלו במחלקה בעיקר מבוגרים וכן ילדים מגיל 
שש ומעלה. מדי שנה נערכות במחלקה כמאה וחמישים 
השתלות מח עצם אוטולוגיות )עצמיות( ואלוגנאיות )מתורם( 
לאוכלוסיה מכל הארץ ומחו"ל. הצוות הרפואי והסיעודי 
מומחה בטיפול במושתלי מח עצם ופועל בסטנדרטים 
 Joint Accreditation (  JACIE בעולם של  המקובלים 
Committee ISCT, EBMT( - ועדה המשתייכת לארגון 

 .)EBMT website( האירופאי להשתלות מח עצם
בשנת 2019 הוקמה יחידה פדיאטרית כחלק מהמחלקה 
לטיפול בילדים מגיל 0 עד 18, בהתאם למודל של מחלקה 

מעורבת )combined unit( הקיים בעולם במספר מרכזים. 
ביחידה מושתלים ילדים המאובחנים עם מחלות ממאירות 
וגנטיות מגוונות, ויש לציין כי היא משמשת מרכז ארצי 
ועולמי לטיפול במחלה גנטית מסוג Osteopetrosis. היחידה 
כוללת כיתה, מרחב משחקים ופעילות ותחנת אחיות 
מותאמת. כחלק ממתן טיפול בסטנדרטים מקצועיים 
מקובלים בתחום, הצוות הסיעודי הוכשר באופן ייעודי על 
מנת שיהיה בעל ידע מספק ומיומנויות מקצועיות הנדרשות 
בטיפול בתינוקות וילדים צעירים. הצוות של יחידת הילדים 
כולל בתוכו צוות פסיכו-סוציאלי של עובדות סוציאליות, 
פסיכולוגית ילדים, מורות, סייעות ותרפיסטיות, המספקות 
ליווי ותמיכה ומאפשרות לימוד ופעילות חינוכית לצד 

הפעלות מגוונות באמצעות מוסיקה ואומנות, בהתאם לגילו 
של המטופל, לצרכיו וליכולותיו.

תהליך השתלת מח עצם מתורם
הטיפול של השתלת מח עצם במחלות גנטיות, בדומה 
לטיפול במחלות ממאירות, כולל מספר שלבים, אך שונה, 
שכן הילד ומשפחתו יפגשו בפעם הראשונה עם טיפול 
אינטנסיבי מסוג זה הכולל תרופות כימותרפיות וביולוגיות 

עם מגוון תופעות לוואי. 
בהתאם לגיל המטופל ומצבו, יש לערוך הערכה לתהליך 
של שימור פוריות )הקפאת זרע, הקפאת ביציות או הקפאת 
שחלה(. הערכה זו מתקיימת לפני תחילת הטיפול בהתאם 
למצב המטופל, בהתחשב ברצון המטופל )אם המטופל 

 .)Balduzzi & Dalle, 2017( ובהחלטת ההורים )מתבגר
ניתן לחלק את שלבי הטיפול של השתלת מח עצם 
מתורם לארבעה שלבים: )1( השלב הראשון הוא ״התניה״ 
אשר  התרופתית  ההכנה  זוהי   -  )Conditioning (

במהלכה ניתנת למטופל כימותרפיה מיאלו-אבלטיבית 
)Myeloablative( במינון גבוה, במטרה להשמיד את התאים 
 )stem cells( הקיימים במח העצם ולאפשר מצב בו תאי האב
של התורם יקלטו וישגשגו במח העצם ״החדש״. סוגי הטיפול 
והמינונים של התרופות הכימותרפיות והביולוגיות נקבעים 
בהתאם לסוג המחלה ולמצב הקליני של המטופל; )2( השלב 
השני הוא קבלת השתל ״השתלה״, אשר מתרחשת לאחר סיום 

הטיפול הכימותרפי והביולוגי. ביום זה יינתן עירוי של תאי 
האב של התורם דרך הוריד. )3( השלב השלישי הוא תקופת 
נויטרופניה חריפה, בה ספירות הדם יורדות, ולרוב תהיה 

גם אנמיה ותרומבוציטופניה לסירוגין. בשלב זה המטופל 
נתון בסיכון רב ולכן נדרש מעקב צמוד באשפוז עד עליית 
הספירות. בימים אלו המטופל לרוב חש את השפעות הטיפול 
שקיבל, אשר כוללות תופעות לוואי שונות שחומרתן משתנה 
בהתאם לטיפול ולתגובה הייחודית של כל אחד. מלבד 
הסתמנות תופעות הלוואי המשמעותיות של הטיפולים, 
כגון בחילות והקאות ומוקוזיטיס חמור, דיכוי מערכת 
החיסון חושפת את המטופל לסכנה של זיהומים ודימומים, 
במיוחד בטיפולים מיאלו-אבלטיביים לפני השתלה. בשל 
כך, על הצוות הסיעודי להיות ערני לתופעות אלה ולנטר 
את המטופל באופן צמוד, כפי שיפורט בהמשך. )4( השלב 
 ,)Engraftment( הרביעי הינו קליטת מח העצם מהתורם

שמתחילה להסתמן לרוב כעבור כעשרה ימים עד כעשרים 
יום לאחר ההשתלה. לאחר עליית הספירות וקליטת השתל, 
תופיע לרוב עדות להתאוששות הדרגתית של המטופל וחזרה 
לתפקוד רגיל באופן יחסי. במקרים מסוימים יוחלט על מתן 
גורם גדילה לעידוד הגברת ייצור תאי דם לבנים במח העצם 
)Granulocytes-Colony Stimulating Factor - GCSF( לתמיכה 
בנויטרופניה הממושכת, כדי שעליית הספירה תהיה מהירה 

קסוביץ, מינץ-מנור
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יותר. עם זאת, יש להתחשב בשיקולים נוספים, שכן עליית 
הספירה באופן מהיר יכולה להניע את פעילות מערכת 
החיסון ביתר, אשר עלולה לגרום למחלת השתל נגד המאכסן  

  .)Graft versus Host Disease-GvHDD(
מחלת  להופיע  עלולה  הראשונים  השבועות  לאחר 
בשלושת  יחסית  שכיחה  תופעה  אקוטית,   GvHDD
החודשים הראשונים לאחר השתלת מח עצם מתורם, 
ומשמעותה הוא יצירת דלקת אקוטית בדרגות חומרה 
משתנות העלולה לפגוע במערכות פיזיולוגיות שונות של 
המטופל. מחלה זו יכולה להופיע מאוחר יותר בצורתה 
הכרונית, על כך נפרט בהמשך. על מנת למנוע או להפחית 
זו, הפרוטוקול המכין כולל תרופות ביולוגיות  תופעה 
וכימותרפיה מכוונות לימפוציטים. בנוסף המטופל יתחיל 
ליטול תרופות אימונוסופרסיביות קבועות, כדוגמת: 
 Mycophenolate mofetil, Cyclosporine , Tacrolimus
יותר לאחר  לתקופה של מספר שבועות, חודשים או 
 ההשתלה, בהתאם לקליניקה ולמידת הסתמנות התופעה

 .)Carreras  et al., 2019; Kenyon & Basic, 2018(
עם סיום איזון הסימפטומים השונים וההתאוששות הפיזית 
של המטופל ניתן לשקול שחרור מאשפוז, בתנאי שאין 
סימנים לזיהום או לבעיה אקוטית אחרת הדורשת טיפול, אך 
יש להמשיך לנהל מעקב תכוף באופן אמבולטורי במרפאה 
ייעודית. המטופל ממשיך ליטול בביתו תרופות שונות, בעיקר 
לשם מניעה של זיהומים ושל GvHDD והמעקב הקבוע כולל 
בדיקות שונות המתמקדות במצב השתל וקליטתו לאורך זמן, 
זיהוי זיהומים, בדיקת אלקטרוליטים, תפקודי כליות ותפקודי 
כבד, וכן איתור סימנים של GvHDD. אחד המדדים למעקב 
 )STR - Short Tandem Repeat( הוא בדיקת דם ספציפית
של הכימריזם )Chimerism(, מדד להערכת איכות הקליטה 
של מח העצם באמצעות ספירת תאי הדם של המטופל 
לעומת אלו של התורם. לעומת השתלה מתורם במחלות 
ממאירות, מצב בו נעדיף כימריזם מלא על מנת שהשתל 
 Graft versus Leukemia -( ייצר תאים שילחמו כנגד המחלה
GvL(, בהשתלות גנטיות ומטבוליות כימריזם חלקי יהיה לרוב 
מספק, שכן במקרים אלו אין תועלת כלל ב- GvHDD. ככלל, 
על מושתלי מח עצם להיות במעקב צמוד במשך השנה 
הראשונה ולאחר מכן כל שישה חודשים עד שנה ולעתים 
Dinur- ;אף לאורך כל חייהם )אתר האגודה למלחמה בסרטן

.)Schejter et al., 2015; Kenyon & Basic, 2018

מחלות לא ממאירות הדורשות השתלת מח 
עצם מתורם

ניתן לחלק את המחלות הדורשות השתלת מח עצם מתורם 
לשלוש קבוצות עיקריות ואנו נתמקד כאן בשתי הקבוצות 
הראשונות. )א( מחלות ראשוניות של חסר חיסוני, כדוגמת 
 SCID - Severe Combined Immunodeficiency Disorder,

 CGD - Chronic Granulomatous Disease, LRBA Deficiency
 - Lipopolysaccharide Responsive and Beige-like Anchor
 protein, HLH - Hemophagocytic Lymphohistiocytosis,
Malt-1 Immunodeficiency ועוד. )ב( מחלות מטבוליות, 
בהן נוצרה בעיה באנזימים מסוימים וכתוצאה מכך ייווצרו 
מאגרים שיכולים לגרום לפיגור בהמשך החיים, כדוגמת 
Leukodystrophy, Osteopetrosis. )ג( מחלות המטולוגיות 
שונות, הכוללות בעיקר אנמיות הגורמות לכשל מח העצם, 
Thalassemia Major, Aplastic Anemia. ברוב  כדוגמת 

המחלות הללו ההשתלה תאפשר ריפוי מלא. 
)א( מחלות ראשוניות של חסר חיסוני נובעות ממוטציה 

גנטית, שגורמת לפגיעה בהיווצרות תאים לבנים ספציפיים 
האחראים על זיהוי פתוגנים והריסתם, ובכך נגרמת פגיעה 
בתפקוד מערכת החיסון כנגד מזהמים. אופן הפגיעה ומידת 
הפגיעה משתנים בכל אחת מהמחלות השונות ובאים לידי 
ביטוי במגוון תופעות קליניות. במחלות אלה לעתים יינתן 
למטופל טיפול גנטי )Gene therapy( עם השתלה עצמית 
או בלעדיה, טיפול תאי ספציפי והשתלת מח עצם מתורם. 
הטיפולים השונים הקיימים יכולים להוות טיפול עיקרי, או 

גשר טיפולי עד להשתלה. 
ניתן לחלק את מחלות החסר החיסוני לשתי קבוצות: 
 SCID -1( מחלות ה( ;Non SCID לעומת SCID מחלות מסוג
Severe Combined Immunodeficiency Disorder הוא 
שם כולל לקבוצת מחלות הפוגעות בחלוקה של קבוצה 
אחת או יותר של לימפוציטים מסוג B ,T או NK בהתאם 
למוטציה הגנטית הקיימת, ובכך נגרם שיבוש ביצירת תאים 
 T בוגרים תקינים. ברוב הסוגים נצפה חוסר תפקוד של תאי
ובנוסף, לעיתים חוסר תפקוד של תאי B או תאי NK. מכיוון 
שלתאי B נדרשת תקשורת תאית )signal( מתאי T כדי לייצר 
נוגדנים מתאימים, תאי B לא יכולים לתפקד באופן תקין. 
תאי NK מתפתחים בנפרד משתי הקבוצות האחרות ויוכלו 
לספק מידה של הגנה אצל אנשים הסובלים מתפקוד לקוי 
של תאי T ו- B, ולכן הערכה של נוכחות תאי NK תקינים 
 .SCID -מסייעת לקבוע את חומרת הפרוגנוזה של מחלת ה
6 חודשים, כאשר  3 ל-  הגיל הממוצע לאבחון הוא בין 
בדרך כלל התמונה הקלינית הכללית היא חוסר שגשוג 
של התינוק )Failure to Thrive - FTT( הכוללת פעמים רבות 
זיהומים חוזרים שונים, במיוחד דלקת ריאות חוזרת שלא 
נרפאת לאחר טיפול סטנדרטי. לפעמים ימצאו זיהומים 
 PCP - Pneumocystis אופורטוניסטיים אופייניים כמו 
 pneumonia, עם מחלות זיהומיות בעור ושלשולים מרובים

.)Carreras et al., 2019; Justiz Vaillant & Mohseni, 2020(
על מנת לנבא את מידת הצלחת הטיפול בהשתלת מח 
עצם מתורם יש לבחון מספר פרמטרים: )1( גיל המטופל 
3.5 חודשים  - מחקרים מצאו שגיל השתלה לפני גיל 
מעלה את הסיכוי לתוצאות טובות יותר, לעומת השתלות 
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https://en.wikipedia.org/wiki/Chronic_granulomatous_disease
https://en.wikipedia.org/wiki/Lipopolysaccharide
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)2( המצב הבריאותי של המטופל  יותר;  בגיל מאוחר 
נלוות  - מטופלים הסובלים ממחלות  לפני ההשתלה 
רבות או זיהומים עמידים יהיו בעלי סיכון גבוה ותוצאות 
טובות פחות, )3( סוג ההשתלה - השתלה מאח או אחות 
לפנוטיפ  סיכויי ההצלחה, שכן  מתאימים מעלה את 
השפעה על תוצאת ההשתלה. ב-SCID של לימפוציטים 
ביותר הנמוכות  התוצאות  התגלו   )-T ו-)  )-B (  מסוג 

.)Carreras et al., 2019; Zaucha-Prażmo et al., 2019(
 ,SCID -נתונים אלו מראים כי בהשתלה כטיפול הבחירה ב
 MSD -ישנה עדיפות לתורם אח או אחות מתאימים
Matched Sibling Donor. יש לשקול צורך בפרוטוקול הכנה 
)conditioning(, שכן מערכת החיסון הקיימת לקויה ביותר, 
עובדה המאפשרת טיפול עם רעילות נמוכה יותר ולכן 
בטוחה יותר עבור המטופל. במקרים אלו תופיע בדרך כלל 
התאוששות טובה ומהירה יחסית של תאי T ו-B. במידה 
שאין אפשרות לתרומת אחאי, יופנה החיפוש לתורם זר 
מתאים MUD - Matched Unrelated Donor. בהשתלה מסוג 
זה, יידרש פרוטוקול הכנה כימותרפי אינטנסיבי הכולל 
 )GvHDD( טיפול מניעתי למחלת השתל נגד המאכסן
בשל סיכויים גבוהים יותר להתפתחותה. מחקרים מראים 
בין תוצאות של ההשתלה מ-MSD לעומת  כי הפער 
MUD הולכים ומצטמצמים בחלוף הזמן, בשל התקדמות 
הטיפולים. במידה שלא נמצא תורם מתאים, תתבצע 
השתלה מסוג Haploidentical, כאשר אחד ההורים יבחר 
כתורם לילדו. היתרון בהשתלה מסוג זה היא הזמינות 
של התורם שמאפשרת התחלת הטיפול באופן מידי, אך 
החיסרון הוא שעדיין לא מצויים די מחקרים המוכיחים את 
מידת יעילות ההשתלה ועדיפותה על פני האחרות, ועל כן 
היא נותרה בעדיפות נמוכה עד כה בהשוואה לאפשרויות 
הקודמות. אפשרות אחרונה המצויה בשימוש מועט בשל 
 .Cord Blood חסרונותיה היא השתלה מדם חבל טבורי
עיקרי חסרונותיה הם: קליטה איטית של השתל המהווה 
מצב בעל סיכון גבוה למטופל, חוסר בתאי T ציטוטוקסים 
ספיציפיים וחוסר באפשרות לדחף נוסף של תאי אב, 
במקרה שנוצרת בעיה עם השתל בהמשך )כגון ירידה 
בכימריזם(. יתרונותיה הם זמינות השתל וסיכוי נמוך יחסית 
 ל- GvHDD הטומנת בחובה סיכונים ותופעות לוואי רבות

.)Carreras et al., 2019; Punwani et al., 2015(
- מדובר   Non SCID-2( מחלות הכלולות בקבוצת ה(

 Chronic במגוון רחב של מחלות, כאשר הנפוצות בהן: 
granulomatous disease - CGD, מחלה בה קיים תפקוד 
לקוי של פגוציטים ונויטרופילים וחוסר יכולת להגן מפני 
 HLH - Haemophagocytic ;מזהמים חיידקיים ופטריתיים
יתר  נגרמת כתוצאה משפעול   Lymphohistiocytosis
ופרוליפרציה גבוהה של לימפוציטים ומקרופגים, היוצרים 
WAS - Wiskott- ;מצב של דלקת חמורה ומסכנת חיים

 ,X-linked  מחלת חסר חיסוני מסוג - Aldrich syndrome
המתבטאת בתרומבוציטופניה, מחלות עור דמויות אקזמה 
וחסרים חיסוניים נוספים. ההבדל המהותי בטיפול במחלות 
 Non SCID הוא, שבקבוצת SCID -אלו לעומת מחלות ה
המטופל זקוק לפרוטוקול הכנה כימותרפי מלא כדי לאפשר 
את קליטת השתל מהתורם ולקבל מצב של כימריזם גבוה 
בטווח הארוך. אחוז התמותה בהשתלה במטופלים הסובלים 
ממחלות מהקבוצה הזאת גבוה יחסית, ולכן יש צורך במעקב 
.)Carreras et al., 2019; Kenyon & Basic, 2018( צמוד במיוחד
)ב( מחלות מטבוליות הן קבוצה של מחלות גנטיות הגורמות 

בדרך כלל לפגיעה בתהליכים פיזיולוגיים בתא, כדוגמת 
פגיעה ליזוזומית, פריאוקימלית או מיטוכונדרית. המחלות 
 MPS - Mucopolysaccharidosis :הנפוצות מקבוצה זו הן
 Leukodystrophy ומחלות של )Hurler’s Syndrome לדוגמה(
 Infantile או X-ALD -  X linked adrenoleukodystrophy כגון
Krabbe disease. ישנן מחלות מקבוצה זו הניתנות לריפוי או 
להקלה בתסמינים שלהן, על ידי השתלת מח עצם מתורם. 
תזמון האבחון המוקדם הוא קריטי, מכיוון שמחלות אלו הן 
פרוגרסיביות וההשתלה בדרך כלל לא מתקנת את הנזק 
שנגרם, אלא יכולה לעצור את התקדמות המחלה ולעיתים 

.)Kenyon & Basic, 2018( למנוע נזק נוסף
ישנן מספר דרכים לאבחון מחלה מטבולית וראשיתן 
גנטיות בהריון או אחריו, מעקב היסטוריה  בבדיקות 
משפחתית או על-פי הנחיות של ייעוץ גנטי, בדיקות סקר 
אחרי לידה, או אבחון מוקדם על-פי קליניקה. ההחלטה על 
טיפול בהשתלת מח עצם תלויה במחלתו של המטופל, 
במצבו הקליני, בגילו וברמה התפקודית והנוירולוגית שלו. 
המצב התפקודי של המטופל לפני ההשתלה יקבע לרוב את 
תוצאות ההשתלה, ומקרי תמותה לאחר ההשתלה יתרחשו 
פעמים רבות עקב חוסר הצלחה לתקן מצב ירוד מתקדם 
של המטופל. סוג ההשתלה המקובלת במחלות אלו היא 
השתלה מתורם מסוג MSD או MUD, ולעיתים יעשו שימוש 
גם בהשתלת Haploidentical. מחקרים חדשים הראו אחוזי 
הצלחה טובים בטיפול גנטי במחלות מטבוליות, באמצעות 
עריכת מניפולציה גנטית על התאים של המטופל עצמו 
לאחר איסוף התאים הראשוני, במטרה לתקן את המוטציה 
לפני החזרתם למטופל. במחלות מסוימות הטיפול הגנטי 
יעיל יותר, מכיוון שבעקבותיו נוצרת כמות גבוהה יותר של 
 Carreras et al.,( אנזימים תקינים שתאפשר השתלה מתורם
2019(. טיפול גנטי נחשב כטיפול מתפתח ומצוי עדיין בשלב 
מחקרי ולכן נפוץ פחות עדיין, אך יתכן כי בעשור הקרוב יהיה 
נפוץ יותר במחלות מטבוליות שונות עם התקדמות הפיתוח 

הרפואי. 
 MPSIH  -בקבוצת המחלות המטבוליות מוכרת מחלת ה
 Hurler או בכינוייה - Mucopolysaccharidosis Type IH
 MSD Syndrome. במחלה זו השתלה מתורם מתאים 
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או MUD היא טיפול הבחירה. מחלה זו היא אחת ממחלות 
אגירה ליזוזומליות )Lysosomal Storage Disease( בה קיים 
חוסר קשה באנזים alpha-L iduronidase, מצב המביא לבניית 
מולקולות סוכר גדולות - glycosaminoglycans והצטברותן 
ללא אפשרות לפרקן. המחלה היא פרוגרסיבית ומלווה 
בפגיעה באיברים רבים, ולכן גורמת לפיגור פסיכומוטורי, 
למחלת עצמות קשה, למחלות לב-ריאה שונות ולתמותה 
מוקדמת. השתלת מח עצם מתורם יכולה למנוע פגיעה 
רב-מערכתית ואף את התמותה המוקדמת, על ידי מצב 
בו האנזים החסר מיוצר על ידי הלויקוציטים של התורם 
)Cross Correction(. בנוסף, מצויים טיפולים פרמקולוגיים 
המשמשים כתחליף לאנזים זה, אך התרופות הללו לא 
 )Blood-Brain Barrier ( עוברות את מחסום דם-מוח 
ולכן לטווח הארוך הן לא יכולות לעצור את ההידרדרות 
הנוירולוגית הבלתי נמנעת של המטופל. עם זאת, טיפול 
פרמקולוגי יכול להוות מעין גשר טיפולי עד תחילת הליך 
ההשתלה, בתקווה לשפר את המצב התפקודי של המטופל, 
אם כי הוא לא הוכח כמעלה את סיכויי הצלחת ההשתלה. 
באבחון ובטיפול במחלה זו יש צורך בהתערבות של צוות 
רב מקצועי הכולל רופא אף-אוזן-גרון, אורתופד, קלינאית 
תקשורת וכמובן ליווי רגשי למטופל ומשפחתו במהלך 

  .)Carreras et al., 2019( הטיפול ואחריו
ס  י ז ו ר ט פ ו א ט ס ו א א  י ה ת  פ ס ו נ ת  ו ל ח מ ת  צ ו ב ק
)Osteopetrosis(. זהו שם כולל לקבוצה של מחלות 

תורשתיות נדירות, המאופיינות בעיקר בצפיפות עצם גבוהה 
מהרגיל והתקשות העצמות. במחלה זו מצב המטופלים 
משתנה בטווח רחב של ביטוי המחלה וחומרתה, החל 
מיילודים הנקלעים לסיבוכים מסכני-חיים כגון: אי ספיקת 
 ARO-Autosomal Recessive מח עצם )במצב מחלה של
Osteopetrosis קלאסי או "ממאיר"(, ועד לגילוי המחלה 
באופן מקרי בהדמיה, בדרך כלל בגיל מאוחר יותר )האופייני 
Autosomal Dominant Osteopetrosis- ADO(. כיום  ל- 
ידועות תשע מוטציות שונות של אוסטאופטרוזיס, כאשר 
אופן התורשה יכול להיות אוטוזומלי רצסיבי, דומיננטי 
או X-linked, ובכל אחת מהמוטציות תהיה רמת פגיעה 
שונה בהתאם. באוסטאופטרוזיס קיימת ירידה או חוסר 
תפקוד מוחלט של האוסטאוקלסטים, התאים האחראים 
על הריסת העצם, שמהווים בקרה חשובה לצורך בניית 
עצם תקינה. כתוצאה מחסר זה, העצמות בעלות צפיפות 
גבוהה מידי ונוצרת פגיעה בתפקוד, ריבוי שברים ומקרים 
של אוסטאומיאליטיס המשפיעים על איכות החיים. אבחון 
המחלה הראשוני הוא לרוב על פי הקליניקה, בה יראו 
עצמות פנים מוגדלות האופייני למחלה, היקף ראש גדול 
)Macrocephaly(, פגיעה בראיה עד כדי עיוורון, הגדלת כבד 
וטחול )Hepatosplenomegaly(, בעיות המטולוגיות שונות, 
וחוסר סידן בשילוב עם פעילות יתר משנית של בלוטת 

יותרת התריס )Hyperparathyroidism(. כדי לאבחן את 
המחלה ניתן להיעזר באבחון גנטי ובצילומי רנטגן, על מנת 
להדגים את הצפיפות הגבוהה בעצמות. בעקבות המוטציות 
המרובות של המחלה יתכן והקליניקה תופיע בשלב מאוחר 
לאחר הלידה או בצורה אטיפית, ובמקרים כאלה האבחון 
ידרוש אמצעים דיאגנוסטיים מתקדמים ואף פולשניים. בחולי 
אוסטאופטרוזיס קשה ישנה ירידה בתוחלת החיים, כאשר 
מרבית הילדים שאינם מטופלים מתים בעשור הראשון 

לחייהם מסיבוך נלווה למחלה, הנובע מדיכוי מח העצם.
הטיפול באוסטאופטרוזיס משתנה בהתאם לחומרת המחלה, 
כאשר במקרים הקלים יחסית )ADO( הטיפול הוא בעיקר 
סימפטומטי וכולל טיפול רב-תחומי וניהול סיבוכי המחלה, 
ויהיה מקום לשקול השתלה במקרים בהם ישנה פגיעה 
באיכות החיים. במקרים החמורים יותר )ARO( נדרשת 
השתלת מח עצם מתורם, שכן היא תאפשר את הסיכוי 
הרב ביותר לעצירת התקדמות המחלה והישרדות ארוכת 
טווח. מטרת ההשתלה היא לאפשר יצירת אוסטיאוקלסטים 
תקינים ובכך לעצור את התקדמות המחלה וסיבוכיה. גם 
במקרים אלו ישנה עדיפות להשתלה מסוג MSD, ואם היא לא 
 Haploidentical ולאחר מכן MUD אפשרית תיבדק השתלת
אם לא ימצא תורם זר. ההישרדות במושתלים אלו עומדת 
 Carreras et al., 2019; Stark &( .כעת על 90%-80% לערך

.)Savarirayan, 2009; Stepensky et al., 2019

הטיפול הסיעודי בילד במהלך ההשתלה 
מתורם ולאחריה

הילד המטופל זקוק לטיפול מקיף וייחודי לאורך ההשתלה 
מתורם, על מנת להתגבר על הסיכונים והסיבוכים הקשורים 
לתהליך המורכב. לצוות הסיעודי תפקיד משמעותי ביותר 
בטיפול והוא כולל מספר היבטים עיקריים: )א( מעקב אחר 
סימנים חיוניים ולקיחת בדיקות שונות לפי הצורך, )ב( סיוע 
בפעולות סיעודיות אם יש צורך, )ג( איתור מצבי סיכון, דיווח 
מידי לרופא והתחלת טיפול בהתאם, )ד( איתור סימפטומים 
שונים וטיפול בהם, )ה( הדרכת המטופל הנויטרופני ו/
או ההורים והמשפחה לקראת הטיפול ובמהלכו, )ו( עידוד 
פעילות גופנית ופעילות חינוכית ופנאי של הילד המטופל, 
)ז( איתור קשיים רגשיים של הילד והוריו והפנייה לגורם 
המתאים, וכן תמיכה כללית בילד ובמשפחתו. במידה 
והמטופל מגיע למצב המוגדר סופני, יש צורך בטיפול רפואי 
וסיעודי מתאים וליווי של המטופל והמשפחה בתהליך סוף 
חיים יחד עם צוות רב מקצועי, הכולל צוות פליאטיבי, פסיכו-

סוציאלי וחינוכי. 
הטיפול הסיעודי ביחידת השתלות הילדים מצריך מיומנות 
גבוהה של האחות, על מנת לאתר מצבי סיכון שונים, כגון: 
מצב המודינמי או נשימתי לא תקין, עלייה במשקל בעקבות 
צבירת נוזלים למניעת בצקת ריאות, סימנים לזיהומים 
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שונים עד מצב של הלם ספטי וכן אי ספיקת כליות או כבד 
הקשורים בטיפול המורכב. על האחות להיות מודעת לכלל 
הסיבוכים האפשריים, כדי שתוכל לזהות תסמינים המעידים 
על החמרה ועלולים לסכן את המטופל. זאת במטרה לנסות 
ולמנוע את הסיבוכים מראש או ליזום התערבות מוקדמת 
וטיפול מיידי, תוך נקיטת אמצעים מתאימים במטרה להחזיר 

את האיזון הקליני של המטופל. 
ניתן לחלק את הסיבוכים במהלך הליך ההשתלה לשתי 
קבוצות עיקריות: )א( סיבוכים אקוטיים העלולים להתרחש עד 
כמאה ימים לאחר ההשתלה, שהעיקריים ביניהם: מוקוזיטיס, 
זיהומים ומחלה אקוטית של השתל נגד המאכסן GvHDD; )ב( 
סיבוכים כרוניים העלולים להימשך זמן ארוך יותר וכוללים 

בעיקר את המחלה הכרונית של השתל נגד המאכסן. 
)א( אחד הסיבוכים האקוטיים הנפוצים הוא מוקוזיטיס קשה; 
זוהי דלקת הנגרמת כתוצאה מפגיעה בתאי האנדותל בעקבות 
הכימותרפיה במינונים גבוהים, שעלולה לפגוע במערכת 
העיכול החל מהפה ועד פי הטבעת. מוקוזיטיס מסתמן לרוב 
עם אודם וכיבים הגורמים לכאבים בפה ובוושט, וכתוצאה מכך 
המטופל מתקשה באכילה ובליעה של מזון ושתיה ולעתים אף 
ניכר קושי בדיבור. המוקוזיטיס מופיע אצל  98% מהמטופלים 
העוברים השתלה מתורם, ונובעת ממינונים גבוהים במיוחד 
של תרופות כימותרפיות הנדרשות כטיפול הכנה להשתלה 
מתורם. ההתערבות הסיעודית כוללת איתור מוקדם של 
מוקוזיטיס ובניית תכנית טיפול אישית לפי הצורך, שתכלול 
איזון כאב והדרכת המשפחה. על האחות להיות מעודכנת 
בתרופות ובאמצעים שונים לאיזון כאב, לרוב שימוש מותאם 
באנלגטיקה ובתרופות נרקוטיות, לעיתים בליווי והתייעצות 
עם צוות ייעודי של מרפאת כאב ובעקבות כך פעמים רבות 
יותחל שימוש ב-Patient-controlled analgesia - PCA. שליטה 
נכונה בכאבים תאפשר למטופל איכות חיים טובה יותר לאורך 
האשפוז, המשך שגרת פעילות, ולעיתים אף תאפשר אכילה 
ושמירה על תזונה מספקת בזמן ההשתלה. התערבות חשובה 
נוספת של האחות כוללת הדרכת המטופל והוריו לניקוי הפה 
באמצעות שימוש בשטיפות פה לעיתים קרובות, על מנת 
לשמור על היגיינת הפה, למנוע פטרת או חדירת פתוגנים 
אחרים ולאלחש כאב. האחות בשיתוף הדיאטנית מדריכות 
את המשפחה לתזונה מתאימה למטופל ללא טעמים חזקים, 
מיעוט בתבלינים וללא חריפות, על מנת לא לגרום גירוי של 
הפה, וכן אכילת אוכל רך וקל לבליעה בטמפרטורה פושרת 
על מנת להקל על הכאבים הנגרמים בזמן הבליעה כתוצאה 
מהרקמה הפגועה. איתור המוקוזיטיס אצל תינוקות ופעוטות 
הוא אתגר גדול יותר, מכיוון שהם לא יכולים לבטא את 
תחושותיהם, בשונה מילדים או מתבגרים. בגילאים צעירים 
אומדן מצב הפה מצריך גישה ייחודית, הכוללת אומדן כאב 
באמצעות סימנים חיוניים, בכי, מצבים של אי שקט, קושי 
באכילה ודיווח של ההורים המכירים היטב את התנהגות הילד, 

ולכן שיתוף פעולה של ההורים באומדן חשוב ביותר. תפקידה 
של האחות הוא לאתר קושי באכילה ואף ירידה במשקל 
ובשיתוף עם הדיאטנית למצוא דרכים לשפר את הצריכה 

הקלורית של המטופל. 
סיבוך אקוטי עיקרי נוסף שנפוץ בזמן הטיפול הוא זיהומים, 
כאשר ספסיס הינו גורם עיקרי לתחלואה ולתמותה הקשורה 
בהשתלת מח עצם. התקופה המסוכנת ביותר עבור המטופל 
היא בזמן הנויטרופניה המתפתחת לאחר קבלת הפרוטוקול 
לזיהומים,  קיימות רמות חומרה שונות  הכימותרפי. 
 SIRS - Systematic( החל מתגובה דלקתית סיסטמית
Inflammatory Response Syndrome( הכוללת עליית חום 
הגוף מעל 38 מעלות צלזיוס, המלווה בתופעות הבאות: 
טכיקרדיה, טכיפניאה, לימפוציטוזיס ומגיעה לעיתים עד 
הלם ספטי )Septic shock( המצריך החייאת נוזלים ותמיכת 
וזופרסורים. יש לציין, כי בקרב ילדים צעירים מופיעה פעמים 
רבות תמונה של ספסיס שאינה קלאסית, כגון: אפתיה או 
היפותרמיה דווקא. פגיעה כלשהי במחסומים הטבעיים 
של הגוף הינה גורם סיכון לחדירת פתוגנים, למשל: פגיעה 
בשלמות העור כתוצאה ממוקוזיטיס והימצאות של צנתר 
בווריד מרכזי או צנתר שתן. זיהוי מוקדם וטיפול מידי הם 
המפתח העיקרי בטיפול יעיל בזיהומים, בכלל זה ניטור צמוד 
של סימנים חיוניים, בפרט חום ולחץ דם שיכולים להעיד על 
תחילת מצב ספטי אצל המטופל. סימנים מזהים נוספים 
כוללים: ירידה או שינוי במצב ההכרה, טכיקרדיה וטכיפניאה 
עם התופעות הבאות או בלעדיהן: ירידה בסטורציות, ירידה 
בתפוקת השתן, היפותרמיה, צמרמורות, עליית חום, ירידת 
לחץ דם והרגשה כללית לא טובה. אצל תינוקות וילדים יש 
לשים לב במיוחד למילוי קפילארי ירוד, סימן המעיד על 
ירידה בפרפוזיה. יתכן קושי לזהות סימנים אלו במטופל 
לאחר השתלה הסובל מסימפטומים רבים. ברגע שזוהה 
38 מעלות צלזיוס, חשוב לקחת מיד תרביות  חום מעל 
דם בהתאם לפרוטוקול המחלקתי, להמשיך במתן נוזלים 
ותמיכה של חמצן אם יש צורך, ולהתחיל תוך מספר דקות 
טיפול אנטיביוטי לפי פרוטוקול מוסדי בהוראת רופא תוך 
זמן קצר מהופעת החום. חשוב להעריך תפוקת שתן אצל 
המטופל )בתינוקות יש לשקול טיטולים( ולעיתים יש צורך 
בהכנסת צנתר שתן, אם לא ניתן להעריך תפוקת שתן 
בלעדיו. מעקב של תפוקת שתן, לחץ דם ורמות לקטט הינם 
כלים להערכת חומרת הזיהום. עמידה בכללי זהירות מיוחדים 
למניעת זיהומים במטופל נויטרופני נועדו להגן על המטופל 
בזמן הטיפול של השתלת מח עצם ולמנוע מצבים מסכני 
חיים. בזמן האשפוז במחלקה, ובכלל זה בזמן הנויטרופניה, 
המטופל שוהה בבידוד הגנתי עם המלווה בחדר בידוד 
מיוחד, הכולל מערכת סינון ולחץ שלילי בתוך החדר, כך 
שהאוויר בחדר יוותר ללא מזהמים מחוץ עד כמה שניתן. 
הצוות הסיעודי מדריך את המטופל ומשפחתו להקפיד 
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על היגיינה כללית טובה, שכוללת היגיינת ידיים מוקפדת, 
היגיינת פה ומקלחת יומית וכן לעטות מסיכה בכל יציאה 
מן החדר. ההנחיה במחלקתנו היא לאפשר ביקורים כל עוד 
המבקר אינו מצונן או חולה )לא יותר משני מבקרים בו זמנית 
בחדר מלבד המטופל(. הצוות המטפל עצמו נדרש להקפדה 
מחמירה על כללי מניעת זיהומים. ישנם מרכזים להשתלות 
מח עצם בילדים המנחים את המטופלים לשהות בחדרם 
ללא אפשרות יציאה מחדר, אך נוהל זה לא הוכח בספרות 
המדעית מעל לכל ספק כמונע זיהומים לאחר השתלות מח 
עצם. מלבד בזמן הנויטרופניה החריפה, הצוות במרכז שלנו 
מעודד את המטופלים לצאת מהחדר או אף מהמחלקה 
ולהסתובב במסדרון או במקום שאינו הומה אדם, על מנת 
לאפשר המשך איכות חיים ושגרה - פעילות המשפרת 
את מצב הרוח של המטופל ותורמת להצלחת הטיפול על 
 Mank & Van der Lelie., 2003; Annibali( פי מחקרים שונים
et al., 2017(. המטופל ומשפחתו מקבלים הדרכה לתזונה 
מתאימה בזמן ההשתלה עם תפריט מיוחד "דל פתוגנים", 
הכולל אכילת אוכל מבושל היטב, שטיפת פירות וירקות חיים 
וקילופם, אכילת אוכל טרי והקפדה כללית על ניקיון בזמן 

הכנת האוכל. 
סיבוכים אקוטיים נוספים בזמן הטיפול הם דלקת של כיס 
השתן )Hemorrhagic Cystitis(, המתאפיינת כמיקרו או מקרו-

המטוריה ונובעת לרוב מהטיפול המקדים של כימותרפיה 
 ,)Cyclophosphamide מסוימת )בעיקר של טיפול ב- 
הקרנות או זיהום ויראלי במערכת השתן. הטיפול בדלקת 
הוא סימפטומטי בעיקרו וכולל הידרציה טובה ואיזון כאבים. 
במצבים מסוימים הכנסת צנתר שתן רגיל או צנתר שתן 
לשטיפה, יסייעו בהקלה על הכאבים וימנעו אצירת שתן 
כתוצאה מקרישי דם. אומדן סיעודי חוזר של הרגלי השתנה 

חשוב, כדי לאתר ולטפל בסיבוך קשה זה. 
VOD - Veno- סיבוך נוסף הקשור בהשתלת מח עצם הוא
Occlusive Disease, סיבוך מסכן חיים עד כדי תמותה של 
15%-10% מבין המטופלים שעברו השתלה מתורם. סיבוך 
זה נגרם כתוצאה מפירוק כבדי של התרופות הכימותרפיות 
הניתנות כחלק מפרוטוקול ההכנה והיווצרות מטבוליטים 
רעילים הפוגעים בדפנות של כלי הדם וגורמים להיצרות 
ולבצקת. כתוצאה מכך, נגרמת חסימה של הסינוסאידים 
הכבדיים ויחד עם זאת ירידה בלחץ דם הפורטלי ופינוי 
ורידי מופחת מהכבד. VOD מתפתח בדרך כלל בשלושת 
השבועות הראשונים לאחר השתלה ויכול לגרום לפגיעה 
קלה בלבד, אך פגיעה חמורה עלולה להתקדם מהר לקריסה 
רב-מערכתית ולתמותה. הצוות הסיעודי אחראי על ניטור 
סימפטומים היכולים להצביע על החמרה, באמצעות מאזן 
נוזלים מדויק ומעקב של עלייה במשקל או עלייה בהיקף 
הבטן הקשורים בהסתמנות מוקדמת. כמו כן, יש לבצע 
הערכת מצב העור לסימנים של צהבת, כאב )במיוחד בבטן 

ימנית עליונה(, דימום, מעקב של בדיקות דם כולל תפקודי 
קרישה, אלקטרוליטים ותפקודי כבד יומיים ודיווח מיידי 
לרופא המטפל. כאשר מתעורר חשד ל-VOD , הטיפול יכלול 
הימנעות ממתן תרופות הפטו-טוקסיות, הגבלת נוזלים, מתן 
משתנים ומשככי כאב ומתן עירוי טסיות לעיתים. יש צורך גם 
בהערכה מתמדת של אי ספיקה נשימתית, לבבית וכלייתית, 
ולרוב יותחל טיפול של תרופה שהוכחה כיעילה במצב 
זה - Defibrotide. מטופלים המאובחנים עם VOD יזדקקו 
להדרכה ולתמיכה כוללנית על ידי הצוות הסיעודי והרפואי 

.)Kenyon & Babic, 2018; Skeens et al., 2016(
סיבוך אקוטי משמעותי ושכיח לאחר השתלת מח עצם 
 acute Graft מחלת השתל נגד המאכסן,  מתורם הוא 
versus Host Disease - aGvHDD בכ-50% מההשתלות 
מתורם. האיברים שנפגעים ביותר ב-aGvHDD הם העור, 
הכבד ומערכת העיכול, כאשר תיתכן פגיעה במערכת אחת 
או יותר. האבחון הוא לרוב קליני וכולל: בעור - סימנים 
של אודם או פריחה, לרוב בכפות ידיים ורגליים; במערכת 
העיכול - שלשולים מרובים מלווים לרוב עם כאבי בטן 
חזקים ולעיתים דימום; בכבד - עלייה באנזימי כבד, בפרט 
בילירובין, ותסמיני צהבת. לפעמים האבחון נעשה גם 
בעזרת ביופסיה של רקמות אלה על מנת לשלול גורמים 
אחרים, ויראליים או תרופתיים. מקובל לחלק את קבוצות 
המחלה לארבע קטגוריות על פי חומרת המצב, כאשר 
 Grade -הוא הקל ביותר עם פרוגנוזה טובה לרוב, ו Grade 1
3-4 הם הקשים ביותר עם תוצאות ירודות באופן יחסי. 
הטיפול של הקו הראשון המקובל הוא התחלת מינון גבוה 
של סטרואידים, לפי חומרת המצב והמערכת שנפגעה. 
לאחר טיפול זה נמצא כי תושג שליטה טובה בתופעה רק 
בכ- 40% מהמטופלים, ולכן רוב המטופלים יזדקקו להמשך 
טיפול בקו שני או שלישי, אך רובם עדיין לא הוכחו באופן 
מובהק כיעילים בטיפול ב-aGvHDD. גורמי הסיכון למחלה 
כוללים בין היתר: קבלת שתל שאינו תואם לגמרי וכן גיל 
המטופל, התורם ומינם. ישנן דרכים שונות לנסות ולמנוע 
aGvHDD הכוללים מתן תרופות כחלק מהטיפול הקבוע 
)Mycophenolate Mofetil, Cyclosporine, Tacrolimus(, מתן 
Methotrexate או  של כימותרפיה לאחר ההשתלה כמו 
Cytarabine או מתן של תרופות ביולוגיות לפני או אחרי 
Anti- ההשתלה הפועלות נגד הלימפוציטים של התורם, כמו
thymocyte globulin - ATG. על הצוות הסיעודי לשים לב 
לסימנים מוקדמים שיכולים להעיד על aGvHDD באמצעות 
אומדן סיעודי קבוע של העור, מעקב יומי של אופי וכמות 
פעולת מעיים ודיווח על כל שינוי בתופעות אלו. כאשר יש 
חשד ל- GvHDD של העור, על האחות להדריך את המטופל 
בשימוש נכון במשחות עוריות, לרוב על בסיס סטרואידים 
וכן שמירה על לחות ושלמות העור ומעקב פצעים, היכולים 
להוות מקור לזיהום. במטופל הסובל מ-aGvHDD במערכת 
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העיכול, האומדנים יכללו מעקב של מאזן נוזלים ותיקון 
אלקטרוליטים במקרה הצורך. כמו כן, נדרש מעקב תזונתי 
צמוד בייעוץ דיאטני על מנת לוודא כי המטופל צורך את 
כמות הקלוריות הנדרשת, שכן המחלה עלולה לגרום לירידה 

.)Kenyon & Basic, 2018( הדרגתית במשקל
)ב( הסיבוך העיקרי לאחר השתלה מתורם שעלול להמשך 

 Chronic  זמן רב הוא המחלה הכרונית של השתל נגד המאכסן
GvHDD - cGvHDD ממנו סובלים כ- 50% מהמטופלים 
ממנו סובלים כ- 50% מהמטופלים. בעבר היה מקובל למיין 
את מחלת השתל נגד המאכסן כאקוטית או כרונית בהתאם 
לציר הזמן של התפתחות הסימפטומים )אקוטית עד 100 
ימים לאחר ההשתלה וכרונית מ-3 חודשים ואילך(. כיום, 
לפי ההנחיות של הארגון האמריקאי של המכונים הלאומיים 
National Institutes of Health - NIH, הגדרת  לבריאות 
המחלה כאקוטית או כרונית תסתמך בעיקר על הקליניקה 
aGvHDDD בשנה  והפתולוגיה. עם זאת, לרוב יסתמן 
הראשונה לאחר ההשתלה. המחלה עלולה לפגוע במערכת 
אחת, אך לרוב תראה פגיעה רב מערכתית, העלולה להשפיע 
באופן משמעותי על איכות החיים של המטופל ומשפחתו. 
האיברים הנפגעים ביותר במחלה הכרונית הם לרוב: עיניים, 
פה, עור, ריאות, מערכת עיכול וכבד. גם כאן ההתערבות 
הסיעודית חשובה ביותר, שכן האחות במרפאת המעקב 
למושתלי מח עצם יכולה לזהות סימנים להסתמנות התופעה 
על-ידי תשאול מדויק של המטופל וההורה המלווה, לקחת 
בדיקות דם, שתן וצואה בהתאמה על פי החשד ולדווח לרופא 
המטפל. מרפאת המעקב במרכז שלנו מצויה במסגרת 
היחידה לאשפוז יום של השתלות מח עצם, שם המטופלים 

נבדקים על ידי צוות רפואי וסיעודי ייעודי לילדים. 
טווח מידת החומרה של המחלה הוא רחב, ומדורג על-פי 
רמת הפגיעה באיבר )או במערכת( ועל-פי מספר האיברים 
הנפגעים. גם כאן הטיפול העיקרי מבוסס על מתן סטרואידים 
באופן מקומי או סיסטמי, אך נמצא כי רק כ- 50% מהמטופלים 
יגיבו לטיפול זה. חשוב לציין, כי טיפול מקומי בקרב ילדים 
צעירים עלול להשפיע באופן מערכתי עקב שטח פנים 
קטן יחסית של גוף הילד, ועלול לגרום להיחלשות של 

 EBV, CMV מערכת החיסון ועליה בזיהומים ויראליים כמו
ו-Adenovirus, או זיהומים פטרייתיים אופורטוניסטים שונים. 
 ECP - Extracorporeal :טיפול קו שני במחלה הכרונית כוללים
Pheresis במכשור ייעודי בו דם המטופל עובר סינון והקרנה 
חוץ גופית, במטרה להפחית את כמות הלימפוציטים, להם 
תפקיד עיקרי בהתפתחות המחלה או טיפוליים תרופתיים 
אחרים ביניהם טיפולים ביולוגים ספציפיים לתקיפת תאי 
לימפוציטים אצל המטופל. בקרב ילדים ההיארעות של 
cGvHDD היא נמוכה מאשר במבוגרים, כאשר כ-28% 
מהילדים שעברו השתלה מתורם מפתחים cGvHDD לעומת 
50% בקרב מבוגרים, ובקרב ילדים שעברו השתלה כטיפול 
במחלה לא גידולית, האחוזים אף נמוכים יותר. תאוריה 
אחת המסבירה נתונים אלו גורסת, כי הטיפול המכין הניתן 
למניעת מחלת השתל נגד המאכסן מוגבר מלכתחילה, 
שכן מראש ידוע כי אין תועלת כלל ב- GvHDD. מושתלים 
בקבוצת סיכון להתפתחות המחלה הם אלו שעברו השתלה 
מתורם MSD שאינו תואם לגמרי, או מתורם זר, תורמת ממין 
נקבה )אחרי הריון( וגיל מתקדם יחסית. מחקרים הראו, כי 
אופן איסוף התאים של התורם יכול גם הוא להשפיע על 
אחוזי ה-cGvHDD. באיסוף פריפרי נראה עליה במקרים של 
cGvHDD, לעומת איסוף בשאיבה ישירה ממח העצם, ולכן 
בהשתלות אלו נעדיף אשפוז של התורם לצורך שאיבת תאי 
אב בחדר ניתוח. כמו כן, נמצא כי זיהוי וטיפול מוקדם במחלה 
יכול לשפר את תוצאות הטיפול ולהפחית תמותה, ועל כן 
התערבות סיעודית וטיפול רפואי מוקדם חשוב ביותר. יש 
 cGvHDD -להתחשב בהשלכות של טיפול בילדים הסובלים מ
הכוללות השפעה על הגדילה וההתפתחות של הילד ועל 
התזונה שלו, השפעות הורמונליות שונות, השפעות על 
יעילות מערכת החיסון והיבטים פסיכולוגים וסוציאליים. ניהול 
הטיפול דורש ידע ומיומנות והתאמה ייחודית לכל ילד על פי 
צרכיו האישיים וההתפתחותיים. ההיבט של התמיכה הרגשית 
בילדים ומשפחותיהם משמעותי ביותר גם בשלב זה, ולכן יש 
צורך בצוות רב תחומי שיצליח לתת מענה מקיף לאתגרים 
 Carreras et( ולצרכים הנוספים העולים מהטיפול הממושך
 .)al., 2019; Kenyon & Basic, 2018; Santos e Sousa et al., 2018

תיאורי מקרה - מהלך הטיפול ביחידת ההשתלות הפדיאטרית  

מקרה א׳ - א.ג., ילדה בת תשע  
רקע ואבחנה: הילדה א.ג. נולדה במדינה במזרח אירופה במשקל תקין, לאחר הריון תקין. החל מגיל שנה החלה לסבול 

משיעול, דיספניאה וזיהומים נשימתיים חוזרים. בגיל שנה וחצי נמצא כי יש לה ניסטגמוס וראיה מטושטשת. מאז היותה 
בת 4 התלוננה לסירוגין על כאבים ברגליים, במיוחד בצד שמאל. כשהייתה בת 6 נפלה ושברה את הירך וטופלה בגבס. 
לאחר כשלושה חודשים ללא ריפוי, למרות הטיפול הסטנדרטי שקיבלה, נערכו מספר בדיקות שבעקבותיהן אובחנה 

כחולת אוסטאופטרוזיס והומלץ להוריה על השתלה מתורם. 
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טיפול מקדים והשתלת מח עצם: הילדה הגיעה עם הוריה לערוך השתלת מח עצם בארץ, ולפני שאושפזה במחלקה 

עברה תהליך שימור פוריות )הקפאת שחלה(. לאחר מספר ימים אושפזה במחלקה וקיבלה טיפול מכין שכלל תרופות 
כימותרפיות:  Fludarabine, Treosulfan, Thiotepa וכן טיפול אימונותרפי של ATG, ולאחר מכן ניתן עירוי של השתל.

מהלך הטיפול באשפוז: לאחר מספר ימים של ההשתלה החלה הילדה לסבול ממוקוזיטיס, מבחילות והקאות, וטופלה 

באנטיאמטיקה ונוגדי כאבים סביב השעון. במהלך ימים אלו התרחש אירוע של פרכוס. א.ג. עברה סקירת MRI  בו 
נראתה תמונה אופיינית ל- Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome – PRES, תופעת לוואי של נטילת 
התרופה האימונוסופרסיבית הקבועה Cyclosporine. ההסתמנות הקלינית של התופעה היא לרוב: פרכוסים, כאבי 
ראש, בלבול ובעיות בראיה. מצב זה מחייב הפסקה מיידית של התרופה )או תרופות מסוג זה( והטיפול אכן הופסק. 
בסקירת ההדמיה נראו אזורי בצקת במוח והילדה קיבלה מיד טיפול קבוע נוגד פרכוסים. הסינדרום ידוע כהפיך לרוב, 
ולשמחתנו הילדה לא פרכסה שוב. בשבוע הראשון לאחר ההשתלה היה לא.ג. חום והיא החלה לקבל טיפול אנטיביוטי 
נרחב בשל נויטרופניה וחשד לזיהום, בתוספת של טיפול מונע ויראלי ואנטי-פטרייתי. כשבועיים לאחר ההשתלה החלה 
עליה בספירה הלבנה בהדרגה, נראה שיפור במוקוזיטיס ובבחילות, הילדה חזרה לאכול בהדרגה, והצליחה ליטול את 
התרופות הקבועות דרך הפה. שלושה שבועות לאחר ההשתלה הוחלט לשחררה, ללא תסמיני GvHD כאשר היא 
מצליחה ליטול את התרופות הקבועות. הוריה קיבלו הדרכה מתאימה בשחרור על ידי האחיות במחלקה והופנו למעקב 

באשפוז יום של השתלות מח עצם במרכזנו.
אשפוז חוזר: כעבור כשמונה שבועות )ביום 52+( לאחר ההשתלה, הגיעה הילדה עם הוריה והתלוננה על מספר 

תסמינים: הקאות שנמשכו מספר ימים, שלשולים מרובים ודמיים שלוו בכאבי בטן, חוסר יכולת לבלוע את התרופות 
 GvHD והעדר תיאבון. הילדה אושפזה ונערכה בדיקת קולונוסקופיה בה נלקחה ביופסיה, שאיששה את החשד ל
במעיים. הותחל מיד טיפול של סטרואידים במתן תוך ורידי במינון גבוה, וכן המשך של מתן התרופות הקבועות 
האימונוסופרסיביות דרך הווריד. הילדה סבלה במשך מספר שבועות משלשולים מרובים, דימומים מסיביים ממערכת 
העיכול וכאבי בטן. מחלת ה- GvHD סווגה אצלה בדרגה 4, החמורה ביותר. במהלך אשפוז זה שארך ארבעה חודשים 
היו עליות ומורדות במצב הקליני של הילדה; היא המשיכה להיות מטופלת בסטרואידים באופן קבוע, קיבלה טיפולים 
קבועים של ECP במכון פלזמה-פרזיס וטיפול אימונוסופרסיבי תת עורי, שכלל גם  Etanercept. בתקופה הראשונה לא 
נראה שיפור של ממש בתסמיני ה- GvHD במערכת העיכול. מצבה התזונתי היה ירוד ביותר עם ערכי אלבומין נמוכים 
והיא נזקקה להזנה תוך ורידית לזמן ארוך )TPN(. בנוסף, מצב הרוח של הילדה הפך להיות ירוד ביותר; היא סירבה 
לשתף פעולה עם הצוות המטפל ואף האם ששהתה לצידה במהלך האשפוז, נקלעה מידי פעם למצב רגשי קשה. בנוסף 
לליווי הקבוע של העובדת הסוציאלית, נערך ייעוץ פסיכיאטרי )בשפת האם של המשפחה( והילדה החלה טיפול קבוע 
ב-Fluoxetine )פרוזק( ותרופות נוגדות חרדה בעת הצורך. צוות בית הספר, המורות והמטפלות באמנות ומוסיקה המשיך 
לנסות ללוות את הילדה בהתאם לצרכים שעלו במהלך האשפוז. בנוסף, ניתן טיפול תמיכתי שכלל מוצרי דם, נוזלים, 
איזון אלקטרוליטים, נוגדי כאבים, טיפול אנטיביוטי, וטיפולים אנטי-פטרייתיים ואנטי-ויראליים בעקבות מספר זיהומים 
שהתפתחו במהלך אשפוז זה. א.ג. קיבלה תרופות שונות לטיפול ב- GvHD, בהן Sirolimus שהוחלף ב Tacrolimus וכן 

טיפול אימונותרפי של Ruxolitinib על פי פרוטוקול מקובל.
לאחר כארבעה חודשים התחילו סימנים של שיפור והתייצבות; החלה ירידה בכמות השלשולים, הדימום בפעולות 
המעיים פסק, הילדה החלה לאכול ואף לשתף פעולה עם הצוות הרב מקצועי. בהדרגה הופחת גם המינון של 

הסטרואידים. לאחר שיפור ניכר במצבה השתחררה הילדה להמשך מעקב באשפוז יום. 
לאחר מספר חודשים שהיתה במעקב במרפאתנו, חזרה הילדה עם הוריה לביתה בארצה והיא ממשיכה להגיע למעקב 
ביחידה להשתלות מח עצם בהדסה, פעם בחצי שנה עד שנה. כעת היא ילדה בריאה ושמחה, מרגישה טוב, חזרה 
לתפקוד מלא, ללימודים בבית הספר ולפעילות פנאי. איכות חייה טובה וההורים ממשיכים בקביעות לשלוח תמונות 

מחיי היומיום שלה לרופאה הבכירה שטיפלה בה לאורך חודשים אלו.
 

מקרה ב׳ - מ.ע. פעוט בן שנה וחודשיים
רקע: הפעוט מ.ע. נולד לאחר הריון תקין במשקל לידה תקין. בהריון לא נעשו סקירות מעקב. בחודשים הראשונים 

של חייו חלה הפעוט מספר פעמים בזיהומים שונים שחזרו ונשנו, ביניהם דלקת אוזניים ודלקת ריאות. למ.ע. היו 
אירועים חוזרים של יציאות שלשוליות לסירוגין למשך מספר ימים, ונראתה פגיעה משמעותית בשלמות העור שהלכה 
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והחריפה. בבואו לבדיקה במרפאה הפעוט הציג תמונה של אריתרודרמה מפושטת - הוא סבל מאדמומיות, קילוף, 
צמיחה משובשת של הציפורניים עם זיהומים בעור, וכן גירודים בלתי פוסקים שהביאו לחוסר שינה ואי שקט עמוק. 
כשנבדק הפעוט על-ידי הרופאה הורגשו גושים במישוש בבית השחי, בצוואר, וכן טחול וכבד מוגדלים ביותר. נצפה 
עיכוב בגדילה Failure to Thrive ואיחור התפתחותי ניכר; הוא התקשה בהרמת הראש בשכיבה על הבטן, לא התהפך, 
ישב עם סיוע בלבד, לא זחל ולא דיבר. עם זאת, היה ניכר כי הוא פעוט חיוני – הוא השמיע קולות, חייך, צחק, יצר קשר 
עין ועקב במבט. למ.ע. אח בוגר ממנו, והיה לו אח נוסף שנפטר כשהיה בן 6, כנראה עם תסמינים דומים לשלו. הוריו 

של הפעוט הם בני דודים מדרגה ראשונה. 
אבחנה ובדיקות: בבדיקה גנטית של מ.ע. נמצאה מוטציה בגן MALT-1 אשר ידועה כמוטציה מסוג SCID והוצע להוריו 

טיפול של השתלת מח עצם מתורם. טרם תחילת הטיפול נעשה בירור מקיף לפעוט, שכלל בדיקות שונות, ביניהן 
סריקת CT בה נראתה לימפואדנופתיה נרחבת, וכן ביופסיה של בלוטות לימפה ואספירציה של מח עצם, ללא ממצאים 
של זיהום או ממאירות. בתחילת האשפוז נערכה ביופסיית עור בה נמצאה לפעוט עדות לגרנולומטוזיס דרמטיטיס, 
שהחלה להיות מטופלת במשחות אנטיביוטיות והידרוקורטיזון, ובשל דלקת אוזניים החל גם טיפול של טיפות אוזניים 

אנטיביוטיות מקומיות. 
טיפול מקדים והשתלת מח עצם: פגשנו את מ.ע. כאשר הגיע עם אמו לאשפוז במחלקתנו לקראת השתלת מח עצם 

מתורם. בתקופת האשפוז הראשונה במשך כשבועיים טרם הטיפול המכין, היה למ.ע. חום מספר פעמים, לעיתים אף 
חום גבוה, ובבדיקות נמצאו זיהומים שונים, כולל זיהומים עוריים שדרשו טיפול אנטיביוטי רחב, ובנוסף נערך ייעוץ עם 
רופא עור. כל 24 שעות נלקחו לו תרביות דם והוחלף הטיפול לפי החלטה רפואית ותוצאות מעבדה. לאחר כשבועיים 
החל הפעוט לקבל טיפול מכין לפני השתלה על פי פרוטוקול SCID; תחילה קיבל Rituximab ולאחר מכן תרופות 
כימותרפיות Fludarabine, Treosulfan, Thiotepa והוחלט בשל מצבו לבחור בטיפול אימונוסופרסיבי מסיבי במיוחד, 

שכלל  ATG ו- Alemtuzumab. לאחר מכן קיבל מ.ע. עירוי של שתל מתורם זר.
מהלך הטיפול באשפוז: במהלך שלושת השבועות לאחר ההשתלה, פיתח הפעוט לחץ דם גבוה והתחיל ליטול טיפול קבוע 

להורדת לחץ דם, שכלל מעקב צמוד וטיפול תרופתי לפי הצורך. בימים אלו עלה לעתים במשקל בשל צבירת נוזלים 
ונזקק למשתנים. בארבעת השבועות לאחר ההשתלה סבל הפעוט לעיתים מחום ותופעות נוספות, שנבעו לרוב מזיהומים 
אופייניים לנויטרופניה. בכלל אלו היו צמיחות שונות של חיידקים בדם; זיהומי עור, כולל זיהום סביב הצנתר המרכזי )שהוצא 
בשל כך(, זיהומים בריאות שלוו בירידת סטורציה ושיעול. בבדיקה קלינית וסריקות נראתה ספלנומגליה ונגעים בטחול. 
לאחר כשבועיים מיום ההשתלה החלו הספירות לעלות וכחודש לאחר ההשתלה התייצבו. הוא כבר לא נזקק לתמיכה 
של מוצרי דם ולמעשה קלט את השתל - בבדיקת STR נמצאו 95% תאי תורם. הפעוט נותר באשפוז, שכן עדיין הופיעו 
לעיתים זיהומים והיו ממצאים של צמיחות של חיידקים שונים בדם. הוא פיתח ריאקטיבציה של cytomegalovirus, כנראה 
בשל הטיפול האימונוסופרסיבי המסיבי. בתקופה זו הוא נזקק לטיפולים אנטיביוטיים מותאמים, לתרופות מאזנות לחץ דם 
ולפרה-מדיקציה אנטי-ויראלית ואנטי-פטרייתית. לאחד כחודש וחצי מצבו הקליני של מ.ע. החל להשתפר, הוא חזר לאכול 
כרגיל, להיות חיוני ופעיל וחייכן כשהיה. תוך מספר שבועות נראה שינוי דרסטי - מצב העור של הפעוט השתנה מהקצה 
אל הקצה - לא נראתה כלל אדמומיות, קילופים או פצעים ועורו נראה תקין כמעט לגמרי. הציפורניים התחלפו בהדרגה 

ונהיו תקינות, הגושים המסיביים של בלוטות הלימפה נעלמו ובטנו ירדה להיקף רגיל. 
לצוות הסיעודי היה תפקיד מרכזי במהלך האשפוז, הן במעקב צמוד אחר סימנים חיוניים וצבירת נוזלים, מאזן נוזלים 
מדויק כל משמרת, איזון תופעות לוואי וזיהוי מצבים מסכני חיים כדוגמת התפתחות סימני זיהום. לאורך שבועות 
אלו סייעו האחיות בפעולות שונות: ברחיצת הפעוט, בעיקר בשבועיים הראשונים כאשר האם חששה לרחוץ אותו 
לבדה שמא יישלף העירוי המרכזי, החלפת חבישה לעירוי מדיי יום בשל זיהומי עור, והדרכת האם בהתאם לטיפול 
הנדרש שהתבצע על-ידה בהקפדה. במהלך האשפוז הוזמנה פיזיותרפיסטית על מנת לקדם את המצב התפקודי של 
הילד ולהדריך את האם בהתאם. בנוסף, נערכו ביקורים בחדר האשפוז על-ידי הצוות החינוכי, העובדת הסוציאלית 

והפסיכולוגית, שסיפקו תמיכה והדרכה להורים. 
בהדרכה לקראת השחרור, אמרה אמו של הפעוט לאחיות עד כמה היא אסירת תודה לצוות, ולכל אלו שסייעו לה לאורך 
האשפוז ותמכו בה רגשית, במיוחד בימים הקשים של הכימותרפיה וברגעי משבר; היא סיפרה כי פחדה מהסיכון הגבוה 

לבנה וכעת היא מרגישה שקיבלה את הילד שלה במתנה. 
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סיכום
טיפול בהשתלת מח עצם במחלות הגנטיות בילדים 
דורש צוות רב-מקצועי ומיומן. הטיפול כולל התערבות 
רב-מערכתית ושיתוף פעולה של רופאי ילדים מומחים 
בהשתלות מח עצם, גנטיקאים, אימונולוגים קליניים, מומחים 
למחלות זיהומיות וצוות סיעודי בעל ידע ומיומנות רבה. 
תפקידו של צוות המטפלים לספק ייעוץ נרחב להורי הילד 
החולה, בהתחשב בפרוגנוזה בהתאם למחלתו. כיוון שמדובר 
במחלות גנטיות תורשתיות, יש להדריך את ההורים לערוך 
בדיקות מתאימות ולהפנות אותם לייעוץ גנטי על מנת למנוע 

 .)Raje & Dinakar, 2015( הריון נוסף של ילד חולה
בשל התחלואה הגבוהה של מחלות החסר החיסוני, מומלצת 
התערבות של צוות פסיכו-סוציאלי וכן צוות פליאטיבי מלווה, 
שיכלול אחות, מומחית לטיפול בכאב, עובדת סוציאלית 
ופסיכולוגית. במחלקה שלנו צוות הטיפול התומך במטופלים 
מבוגרים, החל לפעול לאחרונה גם בליווי המטופלים הילדים 

ומשפחותיהם.
האחיות מהוות חלק מקצועי וקריטי בטיפול בחולים אלו, 
שכן מלבד הידע על הטיפולים השונים וביצועם, עליהן 
לזהות מצבים מסכני חיים ושינויים במצב המטופל ולדווח 
על כך מיד לצוות הרפואי. חלק חשוב של הטיפול הסיעודי 
הוא הדרכת הילד והוריו במהלך הטיפול במספר תחומים: 
הסבר על התרופות השונות ותופעות הלוואי, הדרכת 
המשפחה להיגיינה קפדנית - במיוחד שטיפת ידיים לעיתים 
קרובות, הסבר על חשיבות הדיווח לאחות על כל שינוי 
במצב הילד, עידוד לאורח חיים בריא, הכולל תזונה בריאה 
ופעילות גופנית על מנת להבטיח אורח חיים מיטבי, עידוד 
ההורים לפעילות בהתאם לגיל ושמירה על שגרה עד כמה 
שניתן. לפני השחרור האחות מדריכה את ההורים במגוון 
נושאים ומדגישה את ההיבטים החשובים לאחר השחרור 
והשגרה בבית, ביניהם המשך שמירה על היגיינה, מניעת 
חשיפה למזהמים, כגון מגע עם חולים או עם ילדים שאינם 
מחוסנים, או שהייה במקומות הומי אדם, תזונה מגוונת 
ועשירה בחלבונים, תשומת לב לסימנים ראשונים של זיהום, 
דימום ו- GvHDD, וכן, זיהוי ופנייה למיון במצבים שיכולים 
להחמיר ולהוות סיכון לילד. ההיבט הנפשי של מהלך הטיפול 
וההתמודדות עם הילד החולה הוא מרכזי ביותר, ולכן האחות 
היא מקור לתמיכה ועידוד עבור המשפחה בזמן האשפוז. 
האחות יכולה לזהות אתגרים וקשיים רגשיים של הילד, 
של ההורים או ביניהם, וכן פונה לעדכן את הצוות הפסיכו-

סוציאלי המלווה את המשפחה יחד עם צוות בית הספר. 
העבודה כאחות ביחידת הילדים של השתלות מח עצם 
מעניינת, מגוונת ומאתגרת, דורשת מגוון של מיומנויות 
סיעודיות ומאפשרת למידה מתמדת בהתאם לטיפולים 
החדשניים. חשוב להקדיש תשומת לב גם להתמודדות של 
האחיות עצמן עם האתגר הנפשי הכרוך בטיפול מורכב 

שכזה בילדים, ולכן פעולות גיבוש של הצוות ומפגשי שיחה 
שונים יכולים לאפשר ״אוורור״ רגשי ומניעת שחיקה. העבודה 
ביחידת הילדים פותחת צוהר לקשר ייחודי עם מגוון אנושי 

רחב ומעניקה סיפוק ומשמעות לאלו הבוחרים בה. 

תודות
אנו רוצות להודות מקרב לב לצוות המחלקה, במיוחד לד״ר 
אירנה זיידמן )מנהלת יחידת ילדים( על הנכונות לסייע 
לנו מראשית תהליך הכתיבה - בהסברים בסבלנות רבה, 
בהפניות מתאימות ולבסוף בתיקונים והערות חשובות; 
לפרופ׳ פולינה סטפנסקי )מנהלת המחלקה( וליבגני פרנק-

קמנצקי )האח הראשי( על תמיכתם והאמון שנתנו בנו; לנטע 
שטיין )סגנית אח ראשי ליחידת הילדים( על המידע שחלקה 
עימנו; למרינה בן יצחק )סגנית אח ראשי( על ששיתפה 
אותנו בתוכן הרצאה שהציגה. זו הזדמנות להודות לכל 
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ללמידה והעמקה בתחום זה.

ביבליוגרפיה
אתר האינטרנט של האגודה למלחמה בסרטן - השתלת מח 
https://www.cancer.org.il/template/default.  עצם אלוגנאית

aspx?PageId=5994

Annibali, O., Pensieri, C., Tomarchio, V., Biagioli, V., 
Pennacchini, M., Tendas, A., Tambone, V., & Tirindelli, 
M. C. )2017(. Protective isolation for patients with 
haematological malignancies: A pilot study investigating 
patients’ distress and use of time. International Journal 
of Hematology-Oncology and Stem Cell Research, 
11)4(, 313-318. 

Balduzzi, A. & Dalle J. H. )2017(. Fertility preservation 
issues in pediatric hematopoietic stem cell 
transplantation: practical approaches from the 
consensus of the Pediatric Diseases Working Party of 
the EBMT and the International BFM Study Group on 
behalf of the Pediatric Diseases Working Party of the 
European Society for Blood and Marrow Transplantation 
and the International BFM Study Group. Bone Marrow 
Transplantation, 52,1406-1415. 

Carreras, E., Dufour, C., Mohty, M., & Kröger, N. )eds.( 
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