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גלקופ, שוורץ אטיאס

ילדים חולי סרטן עשויים לחוות פגיעה במערכות גוף י
שונות כתוצאה מהמחלה והטיפולים. פגיעה במערכת 
החיסון ובמערכת העיכול, עלולות להוביל למגוון רחב 
של תופעות לוואי ולפגיעה באיכות חייו של הילד 
החולה. תזונה מתאימה עשויה לצמצם את תופעות 
הלוואי  הקשורות במערכת העיכול, ולתרום לרווחתו 
הגופנית והנפשית של הילד החולה. החיפוש אחר 
סיעוד מבוסס ראיות בנושא תזונה מותאמת לילדים 
חולי סרטן שלא עברו השתלת מח עצם, במטרה לחזק 
את הידע ולשפר את ההדרכה הניתנת לילד ולהוריו, 
הוביל לכתיבת מאמר זה. ממצאי הספרות המובאים 
במאמר הנוכחי, מצביעים על מספר גורמים אפשריים 
להיעדר אחידות מחקרית בדבר הנחיות לתזונה, בקרב 

אנשי מקצועות הבריאות השונים. 
ההתייחסות לתזונה בחולי סרטן משמעותית בכל גיל, 
אולם בקרב אוכלוסיית הילדים והמתבגרים, תופסת 

היא משנה תוקף שכן ירידה חדה במשקל וסיבוכים 
הקשורים במערכת העיכול בגילאים אלו, עלולים לפגוע 
בשלבי הגדילה וההתפתחות, בדימוי הגוף, במיניות 

ובפוריות בשלבים המאוחרים יותר של חייהם.
המאמר הנוכחי מצביע על הצורך בביצוע מחקרים 
בתחום התזונה בילדים חולי סרטן ובכתיבת הנחיות 
מבוססות ספרות, אשר יש בכוחן כדי לשפר את 
איכות הטיפול, הרווחה ואיכות החיים של הילדים 
והוריהם במהלך תקופת המחלה, לאחר ההחלמה 
ובמהלך שלבי ההתפתחות וההתבגרות. בשלב זה, 
אנו ממליצות לבסס את ההדרכות הניתנות על סמך 
הממצאים הקיימים בספרות המקצועית ויוצאות 
בקול קורא לקיום מחקרים רב מרכזיים תוך שיתופי 
פעולה מולטי-סקטוריאליים, כדי לבסס ולגבש הנחיות 
לתזונה כללית ולתזונה דלת חיידקים, תוך התחשבות 
בצרכיו והעדפותיו של הילד והוריו ובמשתנים נוספים.

חני גלקופ, ד"ר עירית שוורץ אטיאס

מבוא
הטיפול בילד החולה בסרטן דורש התייחסות הוליסטית 
לצרכיו והעדפותיו ומעמיד בפני הצוות הסיעודי אתגרים 
רבים )Tramsen et al., 2016(. הילד החולה מתמודד עם 
תופעות לוואי רבות הקשורות במחלה ובטיפולים, שעשויות 

להחמיר את מצבו הבריאותי ולפגוע ברמת איכות החיים 
שלו ושל משפחתו. אחת המערכות הנחשבות כבעלות 
סיכון גבוה לנזק משני מהטיפולים והמחלה הינה מערכת 
העיכול ולכן, קיימת חשיבות רבה להבנה מעמיקה בתחום 
זה שתוביל למתן הדרכה נכונה והתאמת תפריט תזונתי 
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הנחיות לתזונה 
בילדים חולי סרטן - 
סקירה ומבט לעתיד
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בשלבים השונים של המחלה. תזונה לא הולמת שתוביל 
לכחשת-הסרטן )cachexia( עשויה להשפיע על סיכויי 
ההחלמה וההישרדות דרך הגברת הסבילות לטיפולים 
הכימותרפיים, פגיעה במערכת החיסונית והעלאת שיעורי 
הזיהומים המשניים לנויטרופניה )Sajeev et al., 2017(. ככל 
שכחשת הסרטן חמורה, כך גדל הסיכון ללקות בזיהום על 
רקע נויטרופניה. חרף החשיבות המודגשת לנושא זה, למיטב 
ידיעתנו לא קיימת תמימות דעים ואחידות בנוגע להדרכות 
הקשורות לתזונה מומלצת לחולים במחלות ממאירות 
שלא עברו השתלת מח עצם. עובדה זו, בנוסף להכרה כי 
לצוותים הסיעודיים יש תפקיד משמעותי גם בתחום זה, 
 Evidence( הובילו לחיפוש אחר מקורות ספרות עדכניים
Based Practice( שיהוו סטנדרט להערכה ולקביעת מדיניות 

טיפולית אחידה ומותאמת.
למאמר הנוכחי שתי מטרות עיקריות, האחת היא להעלות 
לכתובים את העובדות הקיימות בספרות בנוגע להנחיות 
לתזונה להפחתת הסיכון לכחשת הסרטן ולזיהומים בזמן 
נויטרופניה והשניה, להציע אפשרות לכתיבת הנחיות לתזונה 
בילדים חולי סרטן, אשר יהוו מקור תמיכה לצרכים הקליניים 
והנפשיים של המטופל ומשפחתו. באמצעות התאמת 
תפריט טיפול תזונתי, נוכל להקל על סבל המטופל באיזון 
סימפטומים הקשורים למערכת העיכול - ביניהם בחילות 
 ,)Stomatitis( והקאות, שלשול, עצירות ודלקות בחלל הפה
הגורמים לכאב ולחוסר תאבון. כתיבת הנחיות מקצועיות 
לכלל צוותי הסיעוד האונקולוגי במרכזי הבריאות השונים 
ומעורבות פעילה להטמעתן, צפויות לשפר את סיכויי 
ההחלמה של חולי סרטן, ובכך להעלות את איכות החיים 

ורווחתם האישית והמשפחתית.

)Cancer cachexia( כחשת הסרטן
כחשת הסרטן הינה הפרעה המאופיינת באובדן משקל גוף 
עם אובדן ספציפי של שרירי השלד ורקמת השומן. התופעה 
נגרמת כתוצאה משילוב משתנה של צריכת מזון מופחתת 
ושינויים מטבוליים, כולל הוצאה מוגברת של אנרגיה, עודף 
קטבוליזם ותגובה דלקתית )Baracos et al., 2018(. תופעה זו 
נמצאת בשכיחות גבוהה, שכן כ-20% מכלל מקרי התמותה 
בסרטן בעולם בכל שנה בקרב ילדים ומבוגרים, קשורים 
באופן ישיר לכחשת הסרטן )Reid et al., 2019(. כחשת הסרטן 
 )overall survival( עשויה להשפיע על ההחלמה וההישרדות
בשל תגובת סבילות )tolerance( נמוכה ורעילות גבוהה 
 chemotherapy induced toxicity) לטיפולים הכימותרפיים
Arends et al., 2017(. בעשורים האחרונים נערכו מחקרים 
קליניים שעסקו בהבנת הגורמים לכחשת הסרטן ובניהול 
הטיפול בה, אולם רובם התמקדו באוכלוסיית המבוגרים חולי 
 Charuhas et al., 2018; Lee et al., 2016; Solheim et( הסרטן
al., 2017(. בכל הנוגע לאוכלוסיית הילדים והמתבגרים, טרם 

גובשו הנחיות אחידות לאבחנה, סיווג החומרה ולניהול 
הטיפול התזונתי כסטנדרט מקצועי. ההתייחסות לנושא 
התזונה הינה משמעותית בכל גיל, אולם בקרב אוכלוסיית 
הילדים תופסת ההתייחסות משנה תוקף בשל ההשלכות 
העתידיות על חייו הבוגרים של הילד. כחשת הסרטן בקרב 
אוכלוסיית הילדים והמתבגרים עלולה לפגוע בשלבי הגדילה 
וההתפתחות, בדימוי הגוף, במיניות ובפוריות בשלבים 

.)Reid et al., 2019( המאוחרים יותר של חייהם

אטיולוגיה
כחשת הסרטן במטופלים אונקולוגים מוגדרת כהפרה במאזן 
התזונתי כתוצאה מתגובת הגוף למחלה ו/או לטיפול. ירידה 
של חמישה אחוזים לפחות ממשקל הבסיס, מהווה קריטריון 
סיכון ראשוני לאבחנה של כחשת הסרטן )תרשים 1(. תופעה 
זו נמצאת בשכיחות גבוהה, בין 80%-50% מקרב חולי הסרטן 
עשויים ללקות בה )Schcolnik-Cabrera et al., 2017(. הפרה 
במאזן התזונתי מתרחשת כאשר יש פער בין הדרישה 
לאנרגיה, לבין הירידה באספקתם. הפרה זו תבוא לידי ביטוי 
באובדן משקל ובירידה במסת השריר, אשר עלולים להוביל 

 .)Arends et al., 2017( להידרדרות נוספת בתפקוד היומיומי
 Reid et al.,( הסיכון לכחשת הסרטן הינו מולטי-פקטוריאלי

2019( ונקשר למספר מאפיינים מרכזיים: 

אבנורמליות במערכת העיכול משנית למחלה מהווה גורם 	 

סיכון מהותי לצריכה תזונתית נמוכה כתוצאה משלשול, 
עצירות, פגיעה בחוש הטעם, בחילות, דלקות ברירית 
 ,)Mucositis( ובמערכת העיכול )Stomatitis( חלל הפה
 Triarico( חוסר תיאבון והקאות ,)Xerostomia( יובש בפה

.)et al., 2019

תהליך קטבולי שמשרה הגידול מהווה גורם סיכון נוסף 	 

 .)Schcolnik-Cabrera et al., 2017( לכחשת משנית לסרטן
אחת מתופעות הלוואי של המחלה היא פירוק מוגבר 
 )Lipolysis( ורקמת שומן )Proteolysis( של רקמת חלבון
על ידי פפטידים המופרשים מתאי הגידול. לנוכח זאת 
נמצא שבקרב חולי סרטן המאבדים משקל, הצריכה 
הקלורית אינה מספקת בשל מצב היפר-מטבולי, 
שמשמעותו דרישה אנרגטית מוגברת על ידי תהליכים 
קטבולים בגוף )Schcolnik-Cabrera et al., 2017(. נראה 
שגם כאשר דואגים לאספקה מלאה של מרבית הרכיבים 
התזונתיים, לא ניתן להשיג שיקום מלא של הרקמות 
שפורקו )Reid et al., 2019(. ייתכן שתמיכה תזונתית 

עשויה למנוע או להאט אובדן נוסף.

)בגידולים מוצקים( ורעילות הטיפולים 	  סוג הגידול 

הכימותרפיים (Chemotherapy-induced toxicity( יכולים 

אף הם להגביר את הסיכון לכחשת הסרטן. רעילות 
הטיפולים הכימותרפיים כוללת: הפרעות בספיגה 
במערכת העיכול, בחילות והקאות כתוצאה מהפעלת 

גלקופ, שוורץ אטיאס
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מרכז ההקאה במח )Medulla Oblongata(, וכן שלשול 
וזיהומים לאורך כל מערכת העיכול המתרחשים בשל נזק 

 .)Triarico et al., 2019( לרקמת המוקוזה

מצב ריגשי עשוי אף הוא להוות גורם סיכון להתפתחות 	 

כחשת הסרטן, ומתבטא בחוסר תאבון משני למצב רוח 

ירוד הקשור להימצאות ממושכת בבית החולים, לריחוק 
מהסביבה המשפחתית והחברתית ולשינויים רבים 
בחייהם של הילדים והמתבגרים כתוצאה מהמחלה 
והטיפולים )Arends et al., 2017; Reid et al., 2019(. לפיכך, 
קיימת חשיבות למעורבות הצוותים המטפלים וההורים 

בניהול תכנית הטיפול התזונתי בילד החולה בסרטן.  

חשיבות בניית הנחיות לתזונה ויישומן
כתיבת הנחיות לתזונה במהלך המחלה והדרכת הורים 
ליישום ההנחיות, עשויות להפחית את שיעור מקרי כחשת 
הסרטן, להוריד את שיעור הזיהומים על רקע נויטרופניה 
במערכת העיכול ולשפר את שיעורי ההחלמה והשרידות 
של הילדים )Draper et al., 2018(. ההשלכות לכך הן מועילות 
בתוצאי הטיפול, בשיפור איכות הטיפול ובשיפור הרווחה 
ואיכות החיים של הילדים והוריהם במהלך תקופת המחלה, 
לאחר ההחלמה ובמהלך שלבי ההתפתחות וההתבגרות 
(Triarico et al., 2019(. למרות החשיבות הרבה של התאמת 
תזונה לילדים חולי סרטן, מסקירת הספרות נמצא שלא 
קיימות הנחיות עדכניות לתזונה מותאמת הכוללות 
התייחסות להפחתת סיכון לכחשת הסרטן ולמניעת זיהומים 
במערכת העיכול בזמן נויטרופניה, המיושמות על ידי כל 
 Marples( אנשי הצוות בכל המרכזים הרפואיים באופן אחיד

 .)et al., 2017; O’Connell et al., 2018

חשיבות תזונה מתאימה להפחתת סיכון 
לזיהום מערכת העיכול בזמן נויטרופניה 

)Neutropenic nutrition(
נויטרופניה בקרב מטופלים החולים בסרטן עשויה להופיע 
 Chemotherapy( כסימן מחלה או משנית לטיפול הכימותרפי
induced neutropenia( ומאובחנת לפי רמת נויטרופילים 
Absolute Neutrophil Count )ANC(. על פי ההגדרה,   -
נויטרופניה מאובחנת כאשר רמת נויטרופילים נמוכה 
מ-500 תאים למיקרוליטר, או כאשר היא נמוכה מ-1000 
 Baden( וצפויה ירידה מתחת ל-500 ב-48 השעות הקרובות
et al., 2016(. חוסר הקפדה על תזונה מותאמת בתקופה 
זו, מהווה גורם מרכזי שיכול להיות קשור לעלייה בסיכון 
לדלקות במערכת העיכול, לעליה במספר האשפוזים )פי 
שלושה( ולתמותה. הסיכון לאלו אף עולה בהתאמה, לפי 
חומרת כחשת הסרטן החל משלושה ועד שישה חודשים 
לאחר האבחנה )Sajeev et al., 2017(. מספר האשפוזים של 
ילדים ומתבגרים על רקע חום ונויטרופניה גבוה יותר באופן 
 .)Triarico et al., 2019( משמעותי במצבים של ירידה במשקל
מעבר להשלכות הבריאותיות הקשורות באי הקפדה על 
תזונה, ישנה גם חשיבות כלכלית הקשורה במספר אשפוזים 
גבוה ושימוש במשאבים רבים יותר כמו תרופות, הדמיות, 
יחידה לטיפול נמרץ ועוד. ככל שהאשפוזים על רקע חום 
ונויטרופניה ממושכים וחוזרים, כך העלות הכספית תהיה 

.)Triarico et al., 2019( גבוהה יותר ברמה המערכתית
לאור האמור לעיל, קיימת חשיבות לבניית הנחיות לתזונה 
ייחודית וליישומן בקרב מטופלים חולי סרטן, שמטרתה 
הפחתת הסיכון לכחשת הסרטן ולזיהומים במערכת העיכול 
(Draper et al., 2018(. חרף החשיבות הרבה המוזכרת בנושא 

תרשים 1: השלבים של כחשת הסרטן

)Reid et al., 2019(
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Precachexia Cachexia Refractory cachexia

Normal Death

Weight loss ≤5%
Anorexia and
metabolic change

Weight loss >5% or
BMI <20 and weight loss 
>2 or sarcopenia and 
weight loss >2%
Often reduced food 
intake/systematic 
inflammation

Variable degree of cachexia
Cancer disease both 
procatabolic
and not responsive to 
anticancer treatment
Low performance score
<3 months expected 
survival
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תזונה בילדים החולים בסרטן, התחושה הרווחת בקרב 
צוותים היא שקיימים גורמים המעכבים כתיבת הנחיות 
אחידות לתזונה בקרב אוכלוסיה זו, חלקם אובייקטיביים 
הקשורים להיעדר ידע חד משמעי בתחום וחלקם נובעים 
מגורמים סובייקטיביים, הקשורים בתפישות אישיות של 

איש המקצוע.

גורמים המעכבים בנייה ויישום הנחיות 
לתזונה בילדים חולי סרטן

ביסוס קריטריונים שיהוו סטנדרט חד משמעי לאבחון כחשת 
משנית לסרטן מבוססי מחקרים קליניים וידע מקצועי, הינו 
בבחינת מפתח להצלחת הטיפול. התערבות תזונתית נכונה 
עשויה להוות אמצעי לשיפור איכות חייו של המטופל 
בהפחתת תופעות הלוואי, שיפור הסבילות לטיפולים, חידוש 
מאגרי האנרגיה בגוף וכן שיפור יכולת התפקוד היומיומית 
(Sajeev et al., 2017(. בנוסף, הקפדה על תזונה נכונה במהלך 
המחלה, עשויה להוביל להתפתחות טובה יותר בשלבי 
ההחלמה ולאחר מכן )Reid et al., 2019(, עם זאת, קיימים 
מספר גורמים המעכבים כתיבתן והטמעתן של הנחיות אלו:

גורמים אובייקטיבים המעכבים גיבוש ויישום הנחיות לתזונה 

בילדים חולי סרטן

חוסר אחידות מחקרית והיעדר תמימות דעים בנושא תזונה 
בילדים חולי סרטן, עלולים להוביל לקושי בגיבוש הנחיות 
 O’Connell לתזונה כללית ותזונה דלת חיידקים. מאמרם של
ועמיתיו )2018( מציין כי ההדרכות המונהגות במרכזים 
הרפואיים מתבססות בעיקרן על אינטואיציה אישית, או 
ניסיון מקצועי של עמיתים ומועברות כמסורת מפה לאוזן 
בין אנשי הצוות. נוסף על כן, אחיות מדווחות שההדרכות 
בנושא תזונה שמועברות על ידן אינן מבוססות מחקרים 
ולא מוקדשת תשומת לב רבה במהלך העשייה המקצועית 
היומיומית, להתאמתן כאמצעי לשיפור תוצאות הטיפול בילד 

 .)Marples et al., 2017)
מיעוט מחקרים בתחום מוביל להבדלים בגישות ובהנחיות 
הניתנות לאוכלוסייה זו. במסגרת מחקר שבחן את אחידות 
ההנחיות המועברות בנושא תזונה בנויטרופניה, חולקו 
שאלונים ל- 1639 רופאים ב-198 מרכזים רפואיים המשתייכים 
 Braun et al.,) )COG) Children Oncology Group לארגון
2014(. ממצאי המחקר העלו, כי רק 57% מבין הרופאים דיווחו 
שמוקדשת תשומת לב להטמעת הנחיות בנושא תזונה זו 
במהלך הטיפולים. עוד עלה במחקרם, כי הרופאים דיווחו 
על חוסר עקביות שיטתית לגבי המלצות להנחיות על תזונה 
בזמן נויטרופניה, כדוגמת סוגי המזונות הנכללים בדיאטה 
דלת חיידקים, משך הזמן שבו צריך להקפיד, ואף על השלב 
 Braun( הטיפולי בו מומלץ להתחיל הגבלת מאכלים אלו
et al., 2014(. במחקר אחר שבחן את מועילות ההנחיות של 
תזונה דלת-חיידקים על שיפור תוצאות הטיפול, צוין כי קיים 

חוסר אחידות בהדרכות נושאים אלו גם כאשר הן מועברות 
 .)Carr & Halliday, 2015( על ידי צוות מקצועי של תזונאיות

גורם מעכב נוסף המוביל לקושי בגיבוש ויישום הנחיות 
תזונה, קשור לעמימות הידע ולספקות העולות בספרות 
המקצועית בנוגע לחשיבותן כאמצעי לשיפור תוצאות טיפול 
 .)Moody et al., 2018; Totadri et al., 2017( בילדים חולי סרטן
לא קיימת וודאות מחקרית מוחלטת על כך שהקפדה על 
תזונה מותאמת להפחתת סיכון לזיהום בנויטרופניה, אכן 
מסייעת להחלמה טובה יותר. מחקרם של Sonbol ועמיתיו 
(2019( החברים בקבוצת ה- BFM שנערך בקרב כ-800 ילדים 
חולי לויקמיה מיילואידית )AML( המאושפזים ב-43 מרכזים 
רפואיים שונים, מצא שאין יתרון ברור לשיפור בהחלמה על 
ידי הקפדה על סוג תזונה מסוימת. יתרה מכך, לא היה פער 
בתוצאות הטיפול בין ילדים שהקפידו על תזונה מותאמת 
להפחתת סיכון לזיהום במערכת עיכול בנויטרופניה, לבין 
כאלו שלא הקפידו. ייתכן שבמקרים בהם כן הופיע יתרון 
לסוג תזונה זה )Evans & Redmond, 2017(, לא נבדקו 
משתנים מתערבים נוספים שעשויים היו לשנות את תוצאות 
ההחלמה בהתאמה, כמו גיל הילד, מין, אבחנה או סוג הטיפול 
התרופתי שקיבל )Tramsen et al., 2016(. מעניין יהיה לבחון 
במחקרים עתידיים, את יתרון ההדרכות על תזונה לילדים 

חולי סרטן גם באמצעות בחינת משתנים מתערבים.

גורמים סובייקטיבים המעכבים גיבוש ויישום הנחיות לתזונה 

בילדים חולי סרטן

מעורבות מצומצמת של צוותים רפואיים בבניית הנחיות 
לתזונה בילדים חולי סרטן, יכולה לנבוע כתוצאה מחוסר 
 .)O’Connell et al., 2018( עניין בתחום ומתחושת שאננות
בשל תדירותם התכופה של מצבי כחשת הסרטן המשניים 
להפרעות מערכת העיכול במהלך קבלת הטיפולים 
הכימותרפיים, אנשי צוות החלו לפתח אדישות רגשית 
כלפי מצבים אלו )O’Connell et al., 2018(. רופאים מעדיפים 
להתמקד במתן הוראות לטיפול כימותרפי ואנטיביוטי 
כטיפול למניעת זיהום, ולא בהנחיות לתזונה כאמצעי לשיפור 

.)O’Connell et al., 2018( סיכויי החלמה
קונפליקטים הקשורים לקבלת החלטות עשויים אף 
הם לעכב יישום הנחיות לתזונה. ייתכן שקיימים מקרים 
בהם אחיות מקבלות החלטות, תוך התחשבות במצבים 
ולא על סמך  הרגשיים הפגיעים של הילדים החולים 
שיקולים מקצועיים. כך למשל, אחות המתלבטת בקבלת 
ההחלטה להתערבות תזונתית אצל נער מתבגר המסרב 
להתחבר לכלכלת זונדה. מחד, עומדת לנגד עיניה מחויבותה 
המקצועית להזנה ולהפחתת הסיכון לכחשת הסרטן במהלך 
הטיפול ומאידך, פעולה זו של חיבורו לזונדה עומדת בניגוד 
לרצון המטופל והיא עלולה לפגוע בעיקרון המטופל במרכז 
כמאפיין איכות הטיפול, וכן לגרום לפגיעה באמון הנרקם 

ביחסים הבינאישיים ביניהם. 
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על בסיס גורמים מעכבים אלו ואחרים, עולה החשיבות 
להגברת המודעות והידע בתחום, דרך הכרת הספרות 
המקצועית וביצוע מחקרים נוספים שיובילו לכתיבת הנחיות 
אחידות, ברורות ומוסכמות בנושא תזונה בקרב ילדים חולי 
סרטן. כתיבת הנחיות אלו צריכה להיבנות בשיתוף פעולה 
מולטי סקטוריאלי הכולל תזונאיות, אחיות ורופאים. מאגר 
הנחיות זה, אשר עשוי להשפיע על חייהם ואיכות חייהם של 
הילדים חולי הסרטן והוריהם, צריך להיבנות תוך התחשבות 
בצרכיו והעדפותיו של הילד והוריו ולכלול אוכלוסיות בסיכון, 
קריטריונים למתן, תיזמון ומשך הצורך בהקפדה על תזונה 

ייחודית. 

ההנחיות הקיימות בספרות בנושא הדרכה 
לתזונה בילדים

חשוב שההדרכה תהיה מונגשת להורים מתוך היכרות עם 
הערכים האישיים לתזונה, כדי לאפשר מעורבות גבוהה יותר 
בניהול תכנית הטיפול התזונתי גם במהלך השהייה בבית. 
חשוב להדריך את ההורים על הקפדה על תזונה להפחתת 
הסיכון לכחשת, בשל תרומתה הרבה לחייו של הילד החולה 
לחידוש מאגרי האנרגיה בגוף, להחלמה מהירה יותר ומזעור 
תופעות לוואי, למניעת התייבשות ולהנאה ממזון גם במצבים 
של חוסר תאבון, בחילות ובעיות תת-ספיגה במערכת העיכול 

 .)Chaput, 2018)

המלצותמצבים בריאותיים

חוסר תיאבון או בחילות
אכילת 5-6 ארוחות קטנות וחטיפי בריאות במשך היום: מזון יבש ובעל נפח קטן 

)קורנפלקס, ביסקוויטים, צנימים, בייגלה(

עדיפות למאכלים קלים לעיכול, והימנעות מארוחות גדולות
הימנעות ממזונות מתובלים או בעלי ריכוז סוכרים גבוה

הפרדה בין אכילה לשתייה 
)שתייה עשויה לגרום לתחושת מלאות מוקדמת(

עדיפות לתזונה רבת חלבון ועשירה בקלוריות

תכנון תפריט לפי טעם, צבע וגיוון הגורמים הנאה באכילה

שתייה מרובה, הוספת מרקים במהלך היום - בימים בהם התיאבון ירוד

שיתוף הילד ובירור המזון המועדף עליו

עידוד להליכה, פעילויות מהנות והתאווררות בחוץ במידת האפשר - כאמצעי 
לשחרור, הקלה ולחשיבה חיובית

דלקת בחלל הפה/ ריריות מערכת 
 Oral Mucositis and - העיכול

Stomatitis

התאמת המרקם – רך, בטמפרטורת החדר )קציצות רכות מבושלות, גבינות רכות, 
ביצים -בכל אופני הבישול, ירקות מבושלים(

טעמים עדינים ותיבול עדין

שתייה מרובה, לפחות 8 כוסות ביוםעצירות

שתייה חמימה

עידוד לתנועה כדי להגביר ניעות במערכת העיכול

שתייה מרובה למנוע התייבשותשלשול

תפריט דל-סיבים, אורז לבן וכדומה

שתייה ומאכלים בטמפרטורת החדר )לא קר/ חם(

הפחתה בצריכת מוצרי חלב

הגבלה בכמות הסוכר

טבלה 1: הנחיות להפחתת הסיכון לכחשת הסרטן
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(National Cancer Institute, 2018) 
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המלצות שנמצאו בספרות, העשויות לסייע בהפחתת הסיכון 
לזיהום מערכת העיכול בזמן נויטרופניה כוללות: רחצת ידיים 
במים וסבון לפני הכנת מזון, הדחת כלים במים חמים, אכילת 
מזון מבושל או אפוי מאותו יום )להימנע מאכילת מאכלים 
מבושלים ששהו בטמפרטורת החדר יותר משעה או אוחסנו 
במקרר למשך יותר מיממה(, וכן שטיפה יסודית של כלים 
וקרשי חיתוך בפרט אלו המשמשים לחיתוך בשר, דגים 
וביצים )Chaput, 2018(. בטבלאות לעיל )1, 2( מוצגות הנחיות 
שנמצאו בספרות המקצועית, שמטרתן הפחתת הסיכון 
לכחשת הסרטן ולזיהומים במערכת העיכול בזמן נויטרופניה.

סיכום
במאמר הנוכחי נידונו היתרונות בהתאמת תזונה כאמצעי 
לשיפור תוצאות הטיפול, בקרב ילדים חולי סרטן. עמימות 
הידע בתחום באוכלוסיה הנידונה, מיעוט מחקרים ותפישות 
אישיות של אנשי המקצוע המטפלים באוכלוסייה זו, עשויים 
לעכב כתיבת הנחיות תזונה אחידות ומוסכמות. היעדר 
הנחיות ברורות בתחום עלולות לגרום חוסר וודאות בקרב 
הצוותים המטפלים, ומכאן לפגיעה בתפיסת המסוגלות 

ההורית לניהול הטיפול התזונתי בילדם לאורך הטיפולים. 
לאור האמור, קיימת חשיבות רבה לשיתוף פעולה בין-צוותי 

ולעידוד צוותים להעשרת ידע בתחום, לביצוע מחקרים 
ולפיתוח הנחיות תזונה שמטרתן הפחתת הסיכון לכחשת 
הסרטן ולזיהומים במערכת העיכול בזמן נויטרופניה. נקיטת 
פעולות אלו עשויה לסייע לשיפור רווחתם ואיכות חייהם של 

הילדים חולי הסרטן והוריהם במהלך המחלה ולאחריה. 
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חלופות מומלצותמזונות – סיכון

ביצים מפוסטרות ומבושלות היטבביצים לא מבושלות

מוצרי חלב מפוסטריםמוצרי חלב לא מפוסטרים )חלב, חמאה, גבינה ויוגורט(

-לעיתים  חיידקים פרוביוטיים  מוצרי חלב המכילים 
מסומנים ב-BIO )יוגורטים, משקאות, וכו’(

גבינות מפוסטרותגבינות “עובש” )גבינות “כחולות”(

בשר ודגים מבושלים היטב / well doneבשר, דגים )“סושי”( - לא מבושלים

ירקות עליים )נבטים, בזיליקום, פטרוזיליה, חסה(

לשטוף היטב במים זורמים ולקלף או לבשלפירות טריים

לשטוף היטב במים זורמים ולקלף או לבשלירקות טריים

דבש - לא מפוסטר

להימנע, אלא אם בושלו היטבבשר “קר” )פסטרמה, נקניקים(

קלויים היטב באריזה סגורה )לא בתפזורת( ולאחר קילוףפיצוחים )אגוזים, בוטנים, ושקדים( בקליפתם

קלויים ו/או מבושליםאגוזים, שקדים, בוטנים- לא קלויים או מבושלים

מרקים מבושלים שחוממו עד הרתחהמרקים קרים

טבלה 2: הנחיות תזונה להפחתת סיכון לזיהום במערכת העיכול בזמן נויטרופניה

)British Dietetic Association, 2016( 

https://doi.org/10.6004/jnccn.2016.0093
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