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תוכן העניינים

ועד “העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי בישראל”

יו"ר: ליויה כסלו - אחות ראשית, האגודה למלחמה בסרטן, גבעתיים.

גזברית העמותה:
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שרית אשכנזי - אחות אחראית מרפאה המטו-אונקולוגית, מרכז דוידוף, קמפוס בלינסון, מרכז רפואי רבין.

ועדת ימי עיון והשתלמויות
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בלה אליגולשווילי - מנהלת היחידה האונקולוגית לטיפול תומך והוספיס בית, שירותי בריאות כללית, מחוז מרכז.

מיכל גולפור- אחות אחראית מחלקה אונקולוגית, המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר.

ענת פק - אחות אחראית המטולוגיה והשתלות מח עצם, מרכז דוידוף, קמפוס בלינסון, מרכז רפואי רבין.

יעל בן גל - מומחית קלינית בטיפול תומך, אחות מרכזת תחום טיפול תומך, מרכז שניידר לרפואת ילדים.

ד"ר אילנה קדמון - יועצת אקדמית בחטיבה האונקולוגית בשירותי הסיעוד, הדסה עין כרם ומרצה בכירה בבית הספר לסיעוד 
של הדסה והאוניברסיטה העברית.

קרן ארפי - אחות מומחית קלינית בטיפול תומך.

ועדת מלגות ופרסים

יו"ר: קרן ארפי - אחות מומחית קלינית בטיפול תומך.
דליה גורדון - אחות מתאמת אונקולוגית אישית, בית החולים האוניברסיטאי הדסה עין כרם.

שרית כדורי - מתאמת קלינית באגף להמטואונקולוגיה ילדים, בית החולים האוניברסיטאי הדסה עין כרם.

בלה אליגולשווילי - מנהלת היחידה האונקולוגית לטיפול תומך והוספיס בית, שירותי בריאות כללית, מחוז מרכז.

ענת פק - אחות אחראית המטולוגיה והשתלות מח עצם, מרכז דוידוף, קמפוס בלינסון, מרכז רפואי רבין.

 ועדת ביקורת
אפרת לוין - אחות מנהלת תורנית, הקריה הרפואית לבריאות האדם, רמב"ם.

רותי אלקיים - הנהלת מערך הטיפול התומך, מרכז הסרטן, מרכז רפואי ע״ש שיבא, תל השומר.

תמי מקל מודיאנו - אחות מתאמת ביחידת השד, מרכז רפואי ע״ש שיבא, תל השומר.

ועדת קשרי חוץ

ד"ר אילנה קדמון - יועצת אקדמית בחטיבה האונקולוגית בשירותי הסיעוד, הדסה עין כרם ומרצה בכירה בבית הספר לסיעוד 
של הדסה והאוניברסיטה העברית.

יעל בן גל - מומחית קלינית בטיפול תומך, אחות מרכזת תחום טיפול תומך, מרכז שניידר לרפואת ילדים.

חיזוק הקשר עם ִמנהל הסיעוד במשרד הבריאות

רותי רדיאנו - מנהלת הסיעוד, בית החולים האוניברסיטאי הדסה הר הצופים.

ועדת בחירות

יו"ר: יעל בן גל - מומחית קלינית בטיפול תומך, אחות מרכזת תחום טיפול תומך, מרכז שניידר לרפואת ילדים.
שרית אשכנזי - אחות אחראית מרפאה המטו-אונקולוגית, מרכז דוידוף, קמפוס בלינסון, מרכז רפואי רבין.

שרית כדורי - מתאמת קלינית באגף להמטואונקולוגיה ילדים, בית החולים האוניברסיטאי הדסה עין כרם.

בלה אליגולשווילי - מנהלת היחידה האונקולוגית לטיפול תומך והוספיס בית, שירותי בריאות כללית, מחוז מרכז.

העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי בישראל



4 | ביטאון הסיעוד האונקולוגי בישראל | כרך ל"ב חוברת מס' 1 | אפריל 2020 |

תוכן העניינים

דבר העורכת

לכל שותפי האחים והאחיות האונקולוגיות

בחודשים האחרונים עברנו בישראל ובעולם כולו, משבר לא קל – הקורונה הפכה מאפידמיה לפנדמיה 
ומשפיעה על עבודתנו בבתי החולים ובקהילה, על צורת הניהול, על ההוראה, וכמובן על הירתמות 
למערכת בימים לא קלים אלו. חלק מאיתנו אף נאלצים להיות בבידוד ביתי והמזל שלנו – אם אפשר 
לקרוא לזה "מזל", שהעיתון המיוחד שלנו יגיע לכולכם בפעם הראשונה בצורה דיגיטלית ולא כעותק 
מודפס, כפי שהיה נהוג עד תחילת שנה זו. אין ספק, שזה שינוי לא קל לכל אלו שרגילים לקרוא את העיתון 

על הספה או על שולחן העבודה. 

גם הלמידה בבתי הספר לסיעוד הפכה בימים אלה ללמידה דיגיטלית, באמצעות התוכנות הקיימות 
במחשב שמראות את המורה מרחוק ולעיתים גם את התלמידים בקבוצות קטנות. גם זה דבר מאתגר 
מאד לכולם. נקווה שמכל המר הזה ייצא רק מתוק. באופן אישי אני מאמינה, שהחוזק שלנו נובע מתוך 

הערכים של המחויבות הלאומית והחברתית. 

בגיליון זה נציג לראשונה את הטיפול האימונותרפי המותאם באמצעות CAR-T cells, המהווה טיפול פורץ 
 tocilizumab בהקשר זה, מדף התרופות ירחיב על נוגדן חד-שבטי .B דרך ללימפומה ולוקמיה של תאי
לטיפול בתסמונת שחרור ציטוקינים הנוצרת לאחר מתן CAR-T cells. תרופה זו אף נוסתה בחולי קורונה 

שפיתחו תסמונת זו.

כמו כן, בגיליון זה יוצג פרויקט המייעל את תהליך שחרור ילד והוריו מהיחידה להשתלות מח עצם; יתואר 
מקרה של הריון ולידה במחלקה האונקולוגית והדילמות שעלו בעקבותיו; נציג את המיינדפולנס ככלי 

טיפולי למטופלים ולמטפלים באונקולוגיה; ונספר על מקרה של הגשמת משאלות בסוף החיים.

ברצוני להודות לעורכת המשנה רונית גולד ולמעצבת הגרפית גלית אזולאי, שהעיתון לא יכול לצאת 
בלעדיהן ולכל חברות הוועד, ובראשן ליויה כסלו של כולנו.

קריאה מהנה לכולכם ובריאות איתנה מכל הלב!

 שלכם כתמיד,
בהערכה ובאהבה,

ד”ר אילנה קדמון
עורכת ראשית

ביטאון הסיעוד האונקולוגי
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חברי וחברות העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי היקרים,

שיגרת חיינו הופרה, הן במסגרת העבודה והן במסגרת המשפחתית. אנחנו ניצבים בתוך תקופה שלא הכרנו 
כמוה: החשש התמידי מהדבקה והידבקות בקורונה, ותחת זאת התמדה בטיפול, בליווי ובתמיכה במטופלים 

החשופים ביותר לסכנה הכרוכה בהידבקות.

אבל ניסיון החיים שלנו לימד אותנו לעמוד מול קשיים, ואנו תקווה, שהניסיון הזה פועל בעדנו גם היום, והוא 
מלמד אותנו יום אחר יום למצוא את האיזון שבין השמירה על בריאות עצמנו ובריאות הקרובים לנו, לבין 

ההכרח עליו מצווים אנו, בשמירה על מטופלנו, וכל זאת חרף תנאי העבודה הלא פשוטים.

מכורח הנסיבות, אנו נאלצים להקפיא זמנית את המפגשים הדידקטיים, ההשתלמויות וימי העיון המהווים 
בדרך כלל גם הזדמנות לפסק זמן משיגרת העבודה השוחקת ולמפגש עמיתים פורה. כך גם לגבי הכנס השנתי, 

שהיה אמור להתקיים בחודש יוני הקרוב. 

מידי שנה מתכנסים אנו לחגוג את מעשה ידנו לטובה בכנס השנתי, ללמוד וללמד בצוותא ולהדגיש את 
חשיבות מעשה היצירה בעבודה היום יומית שלנו. השנה אנו נאלצים לדחות את החגיגה למועד שטרם נקבע.

בינתיים אנו מנסים למצוא חלופות חלקיות רלוונטיות למצב העכשווי.

יחד נדע לפצות עצמנו על החסר הזה ולהמשיך מהנקודה בה סטינו.

חברות הוועד המנהל פועלות לכך, שפסק הזמן הזה יהפוך לנו לפתח להתחדשות. ובינתיים מכורח אותן 
הנסיבות כל אחד מאיתנו מצווה מטעם עצמו לגלות יום יום מחדש את הכוחות הפנימיים המצויים בתוכו 

המאפשרים לו לפעול מתוך השקט והסבלנות.

קריאה מהנה,

ליויה כסלו

יו"ר העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי בישראל, 
האחות הראשית, האגודה למלחמה בסרטן

דבר היו"ר
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גולד, דולוב, פרנס, חלף, יכיני 

הטיפול בתאי T המבטאים קולטן מהונדס גנטית ה
CAR( Chimeric Antigen Receptor( שמטרתו לזהות 
אנטיגן מסוים על התא הסרטני ולהביא להשמדתו, 
הראה הצלחה משמעותית בטיפול בחולים עם 
ממאירויות המטולוגיות, הצלחה שהובילה לאישור 
טיפול זה על-ידי מנהל המזון והתרופות האמריקני, 

 .FDA-ה
טיפול זה מהווה כיום אסטרטגיה פורצת דרך, אשר 
נכנסה לסל התרופות הישראלי בשנת 2019 ואושרה 
להתוויות הבאות: ילדים ומבוגרים צעירים שמלאו 
25 שנים החולים  3 שנים וטרם מלאו להם  להם 
 B-cell Acute בלוקמיה חוזרת או עמידה מסוג 

 ,CD19 חיובית לאנטיגן Lymphoblastic Leukemia
כאשר מחלה חוזרת תוגדר בחולה שקיבל שני 
קווי טיפול קודמים או שעבר השתלה של תאי אב; 
מבוגרים החולים בלימפומה חוזרת או עמידה מסוג  
Diffuse large B cell lymphoma לאחר שני קווי טיפול 

ומעלה. 
מאמר זה יסקור את הטיפול ב- CAR-T cells, הרציונל 
לטיפול, מהלכו וניהול תופעות הלוואי שלו, תוך תיאור 
ההטמעה של הטיפול החדש ביחידה להשתלות מח 
עצם במרכז הרפואי תל-אביב ובאמצעות הצגת 

תיאור מקרה.

רונית ר. גולד, שני דולוב, דנה פרנס, אשרף חלף, ברוריה יכיני

מבוא
המודל הראשון שחיבר גנים לתאי T אשר זיהו ותקפו תאי 
סרטן )Gross, Waks, & Eshhar, 1989( הביא לפיתוח טיפול 
באמצעות תאי T הנאספים מהמטופל ומוערים לו לאחר 

שבוצעה בהם מניפולציה גנטית. באמצעות ההנדסה 
הגנטית תאי T מתוכנתים מחדש כך שיזהו ויתקפו תאים 
סרטניים, על-ידי זיהוי של אנטיגנים הקשורים לתאי הגידול. 
טכנולוגיה זו מתבססת על תכונותיהם של לימפוציטים 
ועל מיקוד הפעולה של התאים המהונדסים כלפי   T
אנטיגן מסוים, שנמצא על שטח הפנים של התא הסרטני. 
קישור הקולטנים המהונדסים לאנטיגן מביאים להרס 
 Boyiadzis et al., 2018; Chavez, Bachmeier( תאי ממוקד
Kharfan-Dabaja, 2019 &(. ממאירויות המטולוגיות של 
תאי B חולקות תכונה מולקולרית משותפת, המתבטאת 
בהימצאות אנטיגן CD19 על שטח הפנים של הלימפוציטים 
CD19 הוא חלבון  הממאירים ופחות בתאים הבריאים. 
B ומצוי בכל שלבי  המעורב ברגולציה של שפעול תאי 
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CAR-T cells לטיפול 
בממאירויות המטולוגיות 

של תאי B - הטמעה 
ביחידה להשתלות מח עצם

רונית ר. גולד, RN, MPA - אחות מתאמת תרפיה תאית והבטחת 
ronitgo@tlvmc.gov.il איכות השתלות מח עצם

שני דולוב, RN ,LL.B - אחות מחלקת השתלות מח עצם

דנה פרנס, RN ,BA - אחות מחלקת השתלות מח עצם

אשרף חלף, RN ,BA - סגן אחות אחראית, מחלקת השתלות מח עצם 

ברוריה יכיני, RN ,MA - אחות אחראית מחלקות השתלות מח 
עצם והמטואונקולוגיה  

המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי
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B, גם בטרנספורמציה הממאירה  ההתמיינות של תאי 
שלהם. כך CD19 מתבטא במעל ל- 95% מהממאירויות של 
 )ALL( acute lymphoblastic leukemia, )NHL( כגון ,B תאי
 chronic lymphocytic )CLL( ,non-Hodgkin’s lymphoma
B שאינם ממאירים.  leukemia, אך גם מתבטא על תאי 
 ,CD19 הבריאים המבטאים B למרות הפגיעה הצפויה בתאי
ידוע כי מטופלים יכולים לשרוד גם עם רמות נמוכות 
B כתוצאה מכימותרפיה או ממישלבים של  של תאי 
אימונותרפיה עם כימותרפיה. כל הגורמים הללו הופכים 
CD19 למטרה אטרקטיבית בטיפול האימונותרפי  את 

.)Chavez, Bachmeier & Kharfan-Dabaja, 2019(

(ALL) Acute lymphoblastic leukemia
לוקמיה לימפובלסטית חריפה היא טרנספורמציה ממאירה 
ושגשוג של תאי אב לימפואידים במח העצם, בדם ובאתרים 
 ALL .נוספים, שבמקרים רבים קשורה לאברציה כרומוזומלית
היא הממאירות השכיחה ביותר בילדות ובגילאים צעירים, 
עם כ-3000 מקרים חדשים המאובחנים בארצות הברית מידי 

 .)Pehlivan, Duncan & Lee, 2018( שנה
לאחר השגת תגובה מלאה, אפשרויות הטיפול כוללות 
או השתלת מח עצם  ותחזוקה,  למיצוק  כימותרפיה 
אלוגנאית עבור מטופלים כשירים ובנמצא תורם מתאים. 
עבור חולים בסיכון גבוה להישנות וחולים עם מחלה נשנית 
או עמידה, השתלת מח עצם מתורם נחשבת כסטנדרט 
 טיפולי, ומובילה לסיכוי הטוב ביותר לתגובה מתמשכת

.)Terwilliger, & Abdul-Hay, 2017(
שיעור ההישרדות לחמש שנים אצל ילדים מתקרב ל-90% 
תחת טיפול סטנדרטי, אך כאשר נותרת שארית של מחלה 
התגובה לטיפול נמוכה ומובילה לתמותה גבוהה. הפרוגנוזה 
של 20%-15% מהמטופלים שמחלתם חזרה עומדת על -30%
50% בהישנות ראשונה, ועל פחות מ-20% בחזרה נוספת 
 Pehlivan, Duncan & Lee, 2018; Chavez, Bachmeier &(

 .)Kharfan-Dabaja, 2019

(DLBCL) Diffuse large B cell lymphoma
Non-Hodgkin’s lymphoma היא הממאירות השביעית 
מסוג  לימפומה  כאשר  בארצות-הברית,  בשכיחותה 
העולם  ברחבי  ביותר  הנפוץ  ג  הסו היא   DLBCL
ומייצגת כ-35%-30% מכלל המקרים. בארצות-הברית 
25,000 מקרים חדשים של  כל שנה מעל  מאובחנים 
3% ממקרי התמותה זו מהווה כ-   DLBCL, וממאירות 

 .)Chavez, Bachmeier & Kharfan-Dabaja, 2019(
 )CD20 נוגדן חד-שבטי כנגד אנטיגן( rituximab הוספה של
לכימותרפיה הסטנדרטית, הביאה לשיפור משמעותי 
 .DLBCL-בשיעור התגובה הכללית ובשיעור ההישרדות ב
אך עדיין, כ- 40%-30% מהמקרים יחזרו או יתקדמו לאחר 
טיפול זה. כימותרפיה במינון גבוה ואחריה השתלת מח 

עצם אוטולוגית, נחשבת לטיפול הבחירה במטופלים 
עם הישנות של DLBCL. מחקרים הראו שיעור הישרדות 
גבוה יותר עם השתלה אוטולוגית, לעומת כימותרפיה ו/
או טיפול ביולוגי. עם זאת, 50%-40% מהמקרים לא יתאימו 
להשתלה אוטולוגית ו- 50% הנותרים שאכן יעברו השתלה 
העצמי.  השתל  קליטת  לאחר  להישנות  בסיכון  יהיו 
למרבה הצער, לטיפולי ההצלה יש יעילות מוגבלת בחלק 
מהמקרים של הישנות או התקדמות, עם שיעור תגובה 
של 26% בלבד )CR של 7% בלבד( והישרדות כוללת של 
6.3 חודשים. במטופלים שעוברים השתלת מח עצם 
 אלוגנאית, שיעור חמש שנות הישרדות עומד על 37%-18%

.)Chavez, Bachmeier & Kharfan-Dabaja, 2019(
מטרת המאמר היא להציג את המחקרים הקליניים שהביאו 
לאישור הטיפול ב- CAR-T cells ואת הטיפולים המסחריים 
המאושרים למתן בישראל, לתאר את ניהול הטיפול ואת 
הטמעתו ביחידה להשתלות מח עצם במרכז הרפואי תל-
אביב. כמו כן, לסקור את הפרוטוקולים הנוכחיים לניהול 
הרעילות הייחודית של הטיפול ולהציג תיאור מקרה של 

מהלך טיפול פורץ דרך זה. 

יעילות קלינית ואישורים
 CD19 CAR-T cells כנגד  ניסויים קליניים באמצעות 
 Neelapu et al., 2017; Schuster et( DLBCL בלימפומה מסוג
 )Maude et al., 2018( B-cell ALL ולוקמיה מסוג )al., 2017
הראו שיעורי תגובה והפוגה משמעותיים באוכלוסיות חולים 

אלה )טבלה 1(.
 )Kymriah( tisagenlecleucel את FDA-באוגוסט 2017 אישר ה
לשעבר CTL019, של חברת NOVARTIS, באזל, שווייץ. מוצר 
chimeric antigen receptor )CAR( T cells הראשון המכוון 
 B-ALL -או ב B-ALL לטיפול בהישנות של ,CD-19 לאנטיגן
 Tisagenlecleucel .25 עמידה לטיפול, בחולים מתחת לגיל
הוא הטיפול הגנטי הראשון שאישר ה-FDA לפדיאטריה עוד 

.)Pehlivan, Duncan & Lee, 2018( לפני שאושר למבוגרים
האישור ניתן על סמך תוצאות מחקר ELIANA, פאזה שניה 
ובו זרוע טיפול אחת, שנערך ב- 25 מרכזים רפואיים בצפון 
אמריקה, אירופה, אוסטרליה ואסיה. גויסו 92 ילדים וצעירים 
מגיל 3 עד גיל 21 שנים, עם לוקמיה מסוג B-cell ALL חיובית 
 Maude et al.,( עם מחלה חוזרת או עמידה CD19 לאנטיגן
 .tisagenlecleucel 2018(, מתוכם 75 חולים קיבלו עירוי של
שיעור תגובה כוללת ORR( overall response rate( כעבור 
3 חודשים היה 81%, כמו כן נצפה כי תאי CAR-T התמידו 
בזרם הדם תקופה של 20 חודשים. תופעות לוואי בדרגה 3 או 
4 שיוחסו ל- tisagenlecleucel התרחשו אצל 73% מהחולים: 
תסמונת שחרור ציטוקינים )77%(, 48% מהם קיבלו טיפול נוגד 
IL-6 ב- tocilizumab, ארועים נוירולוגיים )40%( שהוקלו על ידי 
.)Maude et al., 2018( טיפול תומך, לא דווח על בצקת מוחית

גולד, דולוב, פרנס, חלף, יכיני 
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FDA-שהובילו לאישור הטיפול על-ידי ה CAR-T cells טבלה 1: נתונים ממחקרי

ZUMA-1שם המחקר

Neelapu et al., 2017
JULIET

Schuster et al., 2017
ELIANA

Maude et al., 2018

DLBCLאוכלוסיה
מבוגרים

בגילאי 23-76 שנים

DLBCL
מבוגרים

בגילאי 22-76 שנים

 B-ALL
ילדים וצעירים

בגילאי 3-21 שנים

מספר מטופלים שגויסו למחקר
)CAR-T cells מטופלים שקיבלו(

111
)101(

165
)111(

92
)75(

CAR-T cells מוצרKTE-C19
 Axicabtagene(

)ciloleucel
 YESCARTA®

CTL019
 (tisagenlecleucel(

 YESCARTA®

CTL019
 (tisagenlecleucel(

 YESCARTA®

CAR -אתר קוסטימולציה בCD284-1BB4-1BB

יעילות

ORR )CR( )54%( 82%)40%( 52%)61%( 81%

12-months OS59%49%76%

18-monts OS52%43%70%

ORR - overall response rate )ORR=CR+PR(
CR - complete response 
PR - partial response
OS - overall survival 

באותה שנה באוקטובר 2017, אישר ה-FDA טיפול אחר 
של cells CAR-T מוצר של חברת GILEAD, ארצות-הברית 
 .KTE-C19 לשעבר –)Yescarta( Axicabtagene cicoleucel
 CD28 -שמשתמש ב CD19 התאים מהונדסים כנגד אנטיגן
כאתר קוסטימולציה, לטיפול במבוגרים עם DLBCL חוזרת 
 DLBCL או עמידה, לאחר שני קווי טיפול או יותר, כולל
 Primary Mediastinal B-cell lymphoma, high ,לא ספציפי
 Follicular -כתוצאה מ DLBCL-ו ,grade B-cell lymphoma
.lymphoma )Chavez, Bachmeier & Kharfan-Dabaja, 2019(

ZUMA-1 פאזה  הטיפול אושר על סמך תוצאות מחקר 
שניה, שנערך ב-21 מרכזים רפואיים בארצות-הברית ואחד 
בישראל. ORR היה CR ,82% היה 54%. עם מעקב חציוני 
של 15.4 חודשים, 42% מהחולים המשיכו להראות תגובה, 
כאשר 40% המשיכו עם תגובה מלאה. שיעור ההישרדות 
52%. תופעות הלוואי  18 חודשים היה  OS לאחר  הכללי 
3 ומעלה במהלך הטיפול היו:  השכיחות ביותר בדרגה 
נויטרופניה )78%(, אנמיה )43%(, טרומבוציטופניה )38%(, 
 תסמונת שחרור ציטוקינים )13%( ואירועים נוירולוגיים )28%(

.)Neelapu et al., 2017(

 Tisagenlecleucel זמן קצר לאחר מכן, במאי 2018 אושר
לטיפול ב-DLBCL נישנית או עמידה של מבוגרים. אישור 
הטיפול הסתמך על נתוני מחקר JULIET - מחקר פאזה 
שניה רב-מרכזי עולמי במטופלים עם DLBCL עמידה, ב- 
anti CD19 CAR שמשתמש ב- 4-1BB כאתר קוסטימולציה. 
 .PR 12% -ו ,CR היה 52% מתוכם ל-40% היה ORR שיעור
תופעות הלוואי בדרגה 3 או 4 הנפוצות ביותר כללו תסמונת 
 ,)12%( נוירולוגיים  )22%(, אירועים  שחרור ציטוקינים 
ציטופניות שנמשכו יותר מ-28 יום )32%(, זיהומים )20%(, וחום 
נויטרופני )14%(. שלושה חולים מתו מהתקדמות המחלה 
תוך 30 יום לאחר עירוי התאים, אם כי לא נקבעו מקרי מוות 
שיוחסו למתן תאי CAR-T, לתסמונת שחרור ציטוקינים או 

.)Schuster et al., 2017( לבצקת מוחית

CAR-T cells-הקריטריונים לטיפול ב
ההחלטה על טיפול זה צריכה להתחשב במספר גורמים 
הקשורים להסטוריה הרפואית של המטופל ולמצבו הפיזי, 
זאת כמובן לאחר שעומד בקריטריונים של סל התרופות. 
הגורמים שיכריעו על התאמת החולה לטיפול זה הם: סטטוס 

גולד, דולוב, פרנס, חלף, יכיני 
 B

י 
א

ת
ל 

ש
ת 

יו
וג

ול
ט

מ
ה

ת 
יו

רו
אי

מ
מ

 ב
ול

פ
טי

 ל
CA

R
-T

 c
el

ls



9 | ביטאון הסיעוד האונקולוגי בישראל | כרך ל"ב חוברת מס' 1 | אפריל 2020 |

תוכן העניינים

 Eastern Cooperative Oncology Group תפקודי לפי סולם
 The European Society מומלץ שיהיה בין 0-1 ולפי )ECOG(
EBMT( for Blood and Marrow Transplantation( מומלץ 
2; מחלה אוטואימונית  שדרגת התפקוד לא תהיה מעל 
פעילה המצריכה טיפול אימונוסופרסיבי מהווה התווית נגד 
לטיפול; זיהום פעיל או הסטוריה של ממאירות במערכת 
העצבים המרכזית מהווים התווית נגד יחסית לטיפול, ויש 
לשקול סיכון מול תועלת; גיל מבוגר אינו מהווה התווית נגד 

.)Yakoub-Agha et al., 2019( לטיפול

שלבי הטיפול
 ,CAR-T cells-על המרכז הרפואי לעבור הסמכה לטיפול ב
מטעם החברה המסחרית המייצרת את התאים. לפני 
ההסמכה מתקיים תהליך הכשרת הצוות הרב מקצועי 
הקשור לתהליך: צוות היחידה לאיסוף תאים )אפרזיס(, צוות 
המעבדה לעיבוד תאים בהשתלות מח עצם, רוקחים, טיפול 
נמרץ, נוירולוגים, צוות הרופאים, האחיות והאחות המתאמת. 
לקראת ההכשרה נבנים נהלי עבודה פנימיים, המתארים 
לפרטי פרטים את כל תהליכי העבודה הקשורים לטיפול. על 
המרכז הרפואי להצטייד בציוד ייחודי לפי דרישות החברה 

המסחרית ולעמוד במבדק ידע, נהלים וביקורת פיזית של 
כל חברה המסחרית בנפרד בכל אתרי הפעילות הקשורים 
לטיפול בבית החולים, כגון: מערכות המחשוב של בית 
החולים, המעבדות, מיזוג אוויר, חדר בקרה ועוד. בסיום 
התהליך נחתם חוזה עבודה בין החברה המסחרית לבית 
החולים. האיסוף הראשון וקבלת המוצר הראשון של כל 

חברה, נעשו בליווי צמוד של נציגי החברה המסחרית.
ניהול הטיפול מתבצע בפועל על-ידי מנהל היחידה 
להשתלות מח עצם, מנהלת המערך ההמטולוגי ואחות 
מתאמת תרפיה תאית, שהוקצתה לצורך ניהול טיפול זה 
בנפרד ממתאמת השתלות מח עצם. ניהול הטיפול מתבצע 
מול החברות המסחריות, היחידות הקשורות לטיפול בבית 
החולים והמטופל ומשפחתו )תרשים 1(. המטופל מוזמן 
להערכה אצל רופא בכיר והאחות המתאמת, לוודא שעומד 
בקריטריונים לטיפול. במעמד זה נלקחות בדיקות דם שונות 
וסרולוגיות. מתבצעת פניה לקופת החולים המבטחת 
לאישור ולמימון הטיפול, ואחריה פניה לחברה המסחרית 
לאישור הבקשה ולתיאום מועד לאיסוף הלימפוציטים 
ושילוחם. החברה המסחרית מקצה מספר אצווה, המלווה 

את הלימפוציטים מאיסופם ועד מתן המוצר הסופי. 

ותאי דם היחידה להשתלת מח עצם  

 
Stem Cell Transplantation Unit 

6 Weizman St. Tel-Aviv, 6423906 

 CAR-T cells  -: מהלך הטיפול ב1 תרשים
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הפניית חולה

השתלות מח עצם –יחידה קלינית   

 מחלקה

 בית חולים אחר

 מרפאה
 הצגה בישיבת צוות

הערכת אחות מתאמת 
 תרפיה תאית

בכיר הערכת רופא 
להתאמה וכשירות 

 החולה

  רישום החולה
 במערכת

של  הממוחשבת
  החברה מסחרית 

  אישור קבלת
 אצווה מספרו

ף יחידת איסו
 תאים

 )אפרזיס(

 
ביצוע איסוף 
  לימפוציטים

העברת 
הלימפוציטים 

 למעבדה
עיבוד תאיםל המעבדה  

  קבלת מוצרCAR-T cells 
 Tובו לימפוציטים  קפוא

מהונדסים להציג קולטני 
CAR  ,על שטח הפנים

על   CD19שיזהו אנטיגן 
 פני התא הסרטני 

  התאים משוכפלים
 בתנאי מעבדה

  למוצר אצווה ופרטי
 זיהוי החולה
 

 אריזה ושילוח 
 בקירור
 חברת
Gilead 

אשפוז חולה לצורך  .1
בפרוטוקול  כימותרפיה

lymphodepletion 
 CAR-T cellsעירוי  .2
השגחה עד חלוף תופעות  .3

 הלוואי 
 אמבולטורישחרור ומעקב  .4
 PETהערכה באמצעות  .5

 90וביום + 30ביום +

 אריזה, הקפאה
 שילוח ו

  חברת
Novartis 

קבלת המוצר המתנה עד ל  
( והכנת החולה:יום 40-כ)  

  מגשר"מתן טיפול" 
להקטנת  קרינה/כימי/ביולוגי

 מסת הגידול
 מעקב שבועי רופא ומתאמת 
 הדמיה 
 אקו לב 
  התקנתPICC line  

 CAR-Tקישור  
  CD19 לאנטיגן

 ממברנת על
התא הסרטני 

 והשמדתו
 

 CAR-T cells-תרשים 1: מהלך הטיפול ב

גולד, דולוב, פרנס, חלף, יכיני 
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איסוף לימפוציטים

איסוף הלימפוציטים מתבצע ביחידת אפרזיס שהוכשרה 
לעמוד  ועליה  המסחרית,  החברה  מטעם  והוסמכה 
בקריטריונים בינלאומיים מבחינת המכשור ושיטות עבודה. 
אריזת התאים והכנתם לשילוח נעשית במעבדה לעיבוד 
תאים בהשתלות מח עצם, תוך עמידה בתקן בינלאומי של 
נהלי עבודה ותנאים פיזיים, מכשור והוכחת תהליכי איכות 

מתמשכים.
מכיוון שהמוצר התאי נשלח מחוץ לגבולות המדינה, יש 
לעמוד בתקן בינלאומי של מדינת המוצא ושל מדינות היעד 
לגבי שילוח חומר ביולוגי, הכולל סימון המוצר התאי שנאסף 

ואופן אריזתו בליווי של הצהרה על מחלות מדבקות.
יש לתאם את איסוף הלימפוציטים במרווח זמן מטיפול 
אימונולוגי, כימותרפי או סטרואידים, בהתאם להנחיות 
והמלצות החברות המסחריות, כדי לאפשר ללימפוציטים 
 wash-out( פעילות שלא תחת תרופות המעכבות אותם
period(. הזמן המומלץ הוא לפי סוג התרופה ונע בין מספר 
ימים למספר שבועות. בנוסף לאיכות הלימפוציטים, היכולת 
Yakoub-( תלויה גם במספרם CAR-T cells להפיק מוצר
Agha et al., 2019(, ולכן בעת הערכת המטופל להתאמה 
לטיפול נלקחת ספירת דם וגם בבוקר איסוף הלימפוציטים. 
לאחר האיסוף, התאים מוקפאים או נארזים בקירור )לפי 

הנחיות החברה המסחרית( ונשלחים לייצור.

CAR-T ייצור תאי

ההנדסה הגנטית מתבצעת ללימפוציטים T ע"י נשא )וקטור( 
שהוא וירוס בלתי מזיק )retrovirus או lentivirus( ה"מדביק" 
את הלימפוציטים בקולטני CAR )תרשים 2(, היודעים לזהות 

 CAR-T תאי .CD19 ולחסל את תאי הסרטן הנושאים אנטיגן
משוכפלים in-vitro לכמות של מיליונים ואז נארזים בשקית 
עירוי ומוקפאים, לאחר שנבדקו ואושרו מבחינת כמות 
התאים, חיות התאים, נוכחות מזהמים במוצר ופרמטרים 
 Chavez, Bachmeier( נוספים ונשלחים בתיאום לבית החולים

 .)& Kharfan-Dabaja, 2019

CAR-T מנגנון תאי
תאי CAR-T משלבים את הספציפיות של האנטיגן יחד עם 
הפוטנציאל הציטוטוקסי של תאי T. אלה רותמים ומשלבים 
את כוחם של התכונות הנרכשות והמולדות של תאי T של 
המטופל עצמו, באמצעות זה שמהנדסים אותם גנטית מחוץ 
לגוף, כך שיזהו ספציפית אנטיגנים חוץ תאיים הנמצאים 
Chavez, Bachmeier & Kharfan-( על מעטפת תאי הגידול

 .)Dabaja, 2019
האנטומיה של מבנה CAR מורכבת מאתר המזהה אנטיגן 
ספציפי )CD19( במטרה לתקוף אותו, אליו קשור ציר שמחבר 
את אתר הזיהוי לממברנה ומגשר עליה )תרשים 2(, ולבסוף 
יש אתר תוך-תאי שלרוב מכיל שרשרת של CD3 שהיא 
קריטית להעברת האיתות התוך-תאי. קולטני CAR נחלקים 
לדורות. שתי החברות המסחריות המאושרות בישראל 
מייצרות קולטנים מדור שני, המכילים מולקולה נוספת של 
איתות וקוסטימולציה, כמו CD28 או 4-1BB, המחזקת את 
 Chavez,( ואת העוצמה האנטי-סרטנית T השפעול של תאי
Bachmeier & Kharfan-Dabaja, 2019(, המתבטאת ביכולת 
שלהם לשגשג, להתפשט בגוף ולהתמיד בכך זמן ממושך 

.)Pehlivan, Duncan & Lee, 2018(

 Chimeric antigen receptor T cells תרשים 2: ייצור

 

 

 Chimeric antigen receptor T cells ייצור: 2תרשים                                                                 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

של  Tהדבקת תאי 
באמצעות וקטור החולה 
  Tהמכניס לתאי ויראלי 

DNA  שלCAR 

 המציג קולטני Tתא 
CAR על שטח הפנים 

תא סרטני המציג 
 CD19אנטיגן 

 אתר קישור לאנטיגן

 ציר מחבר

1-4 BB / CD28 

CD3-zeta 

גולד, דולוב, פרנס, חלף, יכיני 
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פרמקוקינטיקה

על מנת להשיג תגובה אנטי-גידולית, תאי CAR-T צריכים 
להגיע אל תאי הגידול, להתחבר לאנטיגןCD19, לחדור 
לתא הגידול ולהשמיד אותו. זאת, תוך התחמקות ממערכת 
החיסון ומהסביבה העוינת של הגידול ואף לשרוד לאורך 
זמן על מנת להבטיח שליטה על הגידול. הפרמקוקינטיקה 
מתייחסת למקסימום ריכוז או שיא. באופן כללי, תוך שעות 
מהעירוי של תאי CAR-T, יש ירידה התחלתית מהירה בדם 
הקשורה לפיזור ברקמות. אחר-כך יש התפתחות של ריכוז 
שיא ולאחריו פיזור שמתרחש 2-1 שבועות לאחר העירוי. 
שיא הריכוז והפיזור קשורים באופן קליני לתגובה. בהמשך, 
יש ירידה הדרגתית בתאי CAR-T שיכולה להימשך שבועות 
ואף שנים. הפיזור וההתמדה של התאים חיוניים ליעילות 
 כנגד תאי הגידול ולכן הם מנבאים את התגובה הקלינית

.)Chavez, Bachmeier & Kharfan-Dabaja, 2019(

CAR-T cells תקופה ההמתנה למוצר

מרגע שהלימפוציטים נאספו ונשלחו לייצור ועד להגעת 
מוצר CAR-T cells יחלפו כ-40 ימים. בתקופה זו על המטופל 
להיות במעקב שבועי אצל ההמטולוג המטפל, ובמעקב אחות 

 .CAR-T cells -מתאמת והרופא המנהלים את הטיפול ב
מכיוון שמדובר במחלות המתקדמות מהר, יש לשקול 
מתן טיפול מגשר )bridging therapy(, במיוחד כאשר מצב 
 JULIET המטופל ותסמיני המחלה מצריכים טיפול. במחקר
בניגוד למחקר ZUMA-1, הותרו טיפולי כימותרפיה מגשרים 
אצל מטופלים עם מחלה שהתקדמה מהר. הטיפול ניתן לפי 
Chavez, Bachmeier & Kharfan-( החלטת הרופא המטפל
Dabaja, 2019(. מטרת הטיפול לייצב את המחלה, לעצור 
את התקדמותה ולאזן תסמינים. יש להימנע ממתן משלבים 
טוקסיים שעלולים לגרום לתופעות לוואי חמורות ולהביא 
לסיבוכים ולדחיית מועד החזרת תאי CAR-T, וכן להימנע 
ממתן טיפול עם זמן מחצית חיים ממושך שעלול להפריע 
להתפשטות תאי Yakoub-Agha et al., 2019( CAR-T(. כמו 
כן ניתן לשקול קרינה מקומית לאזור סימפטומטי. במחלה 

יציבה ולא סימפטומטית ניתן לוותר על טיפול מגשר.
לקראת הגעת תאי CAR-T, יש לבצע אקו לב ולוודא עמידה 
ב- Ejection Fraction>40% כמקובל במרכז הרפואי תל-אביב, 
להתקין Double lumen PICC-line, ובמידה וניתן טיפול כימי 
מגשר לבצע PET-CT שיהווה תמונת בסיס למצב המחלה 
לפני מתן CAR-T cells. המטופל יודרך על הצורך באשפוז 
ממושך לתקופה של כ-3 שבועות, על הפרוטוקול הטיפולי 

ועל התופעות הצפויות.

CAR-T cells קבלת מוצר

המוצר המוכן מוטס לארץ על-ידי החברה המסחרית בתאריך 
שנקבע בתיאום רב-צוותי, במצב קפוא במיכל חנקן נוזלי, 
ונבדק בקבלתו בבית החולים במעמד רוקח קליני, שני 

עובדי מעבדה ואחות מתאמת. המוצר מתקבל בחדר מיכלי 
החנקן של בית החולים, נפתח מאריזתו, מזוהה לפי פרטי 
המטופל ומספר האצווה. הזיהוי כולל צילום המוצר ותיעוד 
הטמפרטורה, אשר מועברים לחברה המסחרית כהוכחה 
לקבלה תקינה של המוצר. המוצר מוכנס לאחסון במיכל 
חנקן ייעודי למוצרים תאיים של היחידה להשתלות מח עצם 

בבית החולים, עד למתן שלו למטופל.

אשפוז להתניה, מתן CAR-T cells והשגחה

אשפוז המטופל נעשה בסמוך לקבלת המוצר, לעיתים לפני 
כדי לטפל בבעיות קליניות הקשורות למטופל. ההתניה 
הכימית תתחיל רק לאחר קבלת המוצר במצב תקין, ובתנאי 

שלמטופל אין זיהום פעיל או בעיה קריטית אחרת.
 l y m p h o d e p l e t i o n  )L D ( ל  ו ק ו ט ו ר פ ב ש  ו מ י ש ה
(cyclophosphamide + fludarabine( המדלדל את אוכלוסיית 
הלימפוציטים הטבעיים של המטופל כהתניה לפני עירוי 
 )expansion( יוצר סביבה נוחה להתפשטות ,CAR-T תאי
של CAR-T cells ולהישרדותם בגוף. יתר על כן, ישנם נתונים 
 CAR-T cells לפני החזרת LD המדגימים שמתן פרוטוקול
פועל לקידום השגשוג שלהם באמצעות עליה בציטוקינים 
IL-7 ו- IL-15 המקדמים את ההישרדות וההתפשטות, זאת, 
בשילוב עם העובדה שאין לתאים המהונדסים תחרות עם 
 .)Yakoub-Agha et al., 2019( הטבעיים של החולה T תאי
פרוטוקול LD המקובל ניתן במשך 3 ימים עם הידרציה 

 .Mesna-נאותה ו

CAR-T cells מתן

לפני שמתחילים להפשיר את מוצר CAR-T cells יש להעריך 
את המטופל ולשלול מספר גורמים שבעטיים המתן עשוי 
להתעכב: זיהום פעיל; הפרעות קצב; תת לחץ דם; החמרה 
חדשה בתפקוד איבר חיוני בדרגה 3 ומעלה, כגון כליות, כבד, 
ריאות. עד שלא מושגת שליטה במצבים אלה אין לתת מוצר 
SPC Kymriah, 2018; SPC Yescarta, 2018; Yakoub-( CAR-T

.)Agha et al., 2019
כ- 60-30 דקות לפני מתן המוצר, המטופל יקבל הכנה עם 
פרצטמול ואנטיהיסטמין ויחובר למוניטור, כולל ניטור 
סטורציה ולחץ דם בתדירות גבוהה. מוצר CAR-T cells יופשר 
באמבט מיוחד, על-ידי צוות המעבדה ליד מיטת החולה, 
בנוכחות רופא ואחות. המוצר יזוהה מול פרטי המטופל 
וההוראה הרפואית, כולל מספר אצווה, יחובר בצורה 
אספטית לסט עירוי עם פילטר 200 מיקרון, בדומה למתן דם 
)Yakoub-Agha et al., 2019(. מכיוון שנפח המוצר בשקית קטן 
)פחות מ-100 מ"ל( ניתן לערותו בטפטוף מהיר, פחות מ-30 
דקות. אין לתת סטרואידים סביב מתן מוצר CAR-T cells כדי 
לא לפגוע בתאי CAR-T, אלא אם כן מדובר במצב מסכן חיים 
 SPC Kymriah, 2018; SPC( המחייב שימוש בסטרואידים

.)Yescarta, 2018; Yakoub-Agha et al., 2019

גולד, דולוב, פרנס, חלף, יכיני 
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CAR-T רעילות הטיפול בתאי
קיימות מספר קטגוריות עיקריות של רעילות הקשורות ב- 
CAR-T cells: תסמונת שחרור ציטוקינים ורעילות עצבית, 
אולם פרט למצבים ייחודיים אלה ובמיוחד לאחר טיפול 
LD עולים שכיחותם של זיהומים  ההתניה בפרוטוקול 
)טבלה 2( ואף פגיעה באברי מטרה כגון: אי ספיקת כליות, 
 Pehlivan,( הפרעות בתפקוד הלבבי והפרעות בתפקודי כבד
Duncan & Lee, 2018(. באופן כללי, מרבית הרעילויות 
CAR-T נעלמות תוך מספר שבועות.  הקשורות לתאי 
יחד עם זאת, דווח על מספר מקרי מוות, ולכן על הצוות 
 המטפל להכיר את הסיבוכים הללו מאחר שהם מסכני חיים

.)Chavez, Bachmeier & Kharfan-Dabaja, 2019(

 Cytokine Release- תסמונת שחרור ציטוקונים

)CRS( Syndrome
תסמונת שחרור ציטוקינים )CRS( הינה תגובה דלקתית 
הנגרמת כתוצאה מהפעלת יתר של מערכת החיסון. הפעלה 
 IL-1, IL-2, IL-6 זו מובילה לשחרור מוגבר של ציטוקינים כגון
IL-10, IL-15, INF ולעליה ברמתם בדם. תופעה זו מתרחשת 
בדרך כלל במטופלים שמקבלים טיפול CAR-T cells, אך גם 
טיפול בנוגדנים חד-שבטיים אחרים יכול לגרום לתסמונת. 
בעצם, CRS מתרחשת משנית להתרבות/התחלקות מהירה 
)expansion( של תאי CAR-T בגוף ואקטיבציה של מערכת 
החיסון וחומרת התסמונת קשורה לכמות הציטוקינים 
 Chavez, Bachmeier & Kharfan-Dabaja, 2019;( המשתחררים

.) Pehlivan, Duncan & Lee, 2018
מטופלים עם תגובה דלקתית זו, מתייצגים עם סימפטומים 
שונים, כגון חום, תחושה כללית רעה, היפוקסיה וירידה בלחץ 
הדם שלא מגיבה לנוזלים. במקרים חמורים יכול להיגרם נזק 

שם המחקר

 (CAR-T) מספר מטופלים שקיבלו

ZUMA-1

(101)

JULIET

(111)

ELIANA

(75)

 CRS all grades93%58%77%

CRS Grade 3 or 413%22%46%

All grades infections35%34%43%

Infections Grade 3 or 431%20%24%

 All grades Neurotoxicity64%21%40%

Grade 3 or 4 Neurotoxicity28%12%13%

FDA-בשלושת המחקרים שהביאו לאישור הטיפול על ידי ה CAR-T cells-טבלה 2: שכיחות הופעת רעילויות הקשורות לטיפול ב

)Maude et al., 2018; Neelapu et al., 2017; Schuster et al., 2017(

בלתי הפיך לאיברים חיוניים. הגורם החשוב ביותר בטיפול 
מוצלח ב- CRS הינו זיהוי מוקדם ודירוג נכון על מנת לנהל 
את הטיפול בצורה הטובה ביותר. הדירוג מבוסס על יציבות 
המודינמית, רמת היפוקסמיה, נזק לאיברים וקיום של מחלות 

 .)Chavez, Bachmeier & Kharfan-Dabaja, 2019( נלוות
 ,CRS ישנם גורמים קליניים הנמצאים בקורלציה עם עוצמת
 ,CAR-T מינון תאי ,)ALL-כגון עומס המחלה )במיוחד ב
רמות מוגברות של ציטוקינים ו- Ferritin שהראו קשר עם 
רמת החומרה של CRS. רמות שיא של CRP הינן בדרך כלל 
בקורלציה ישירה עם חומרת CRS וניתן להשתמש ברמת 
.)Pehlivan, Duncan & Lee, 2018( כסמן לטיפול מוקדם CRP
CRS נדרשים לטיפול  4 של  3 או  מטופלים עם דרגה 
אינטנסיבי במכווצי כלי דם )Vasopressors( ולעיתים מצבם 
מחייב ניטור ביחידת טיפול נמרץ, מתן סטרואידים וטיפול 
אנטי-ציטוקיני. מאחר של- IL-6 יש תפקיד מפתח באתיולוגיה 
CRS, הגישה הסטנדרטית והמיטבית לטיפול הינה  של 
 Chavez, Bachmeier( tocilizumab-ב IL-6 מתן טיפול אנטי
Kharfan-Dabaja, 2019 &(. לרוב נותנים tocilizumab עד 
ארבע מנות במהלך פרק אחד של CRS, ולמעשה יש להכין 
מראש ארבע מנות של התרופה במקרר המחלקה עבור כל 
מטופל המתאשפז לקבלת CAR-T cells. במידה שאין שיפור 
בתסמינים, ניתן להוסיף טיפול בסטרואידים ואף להשתמש 
כטיפול קו שני ב- Siltuximab, שהינו נוגדן חד-שבטי כנגד 

Yakoub-Agha et al., 2019( IL-6( ומחייב אישור 29ג'.
CRS יכולים להידמות לתגובה  מכיוון שהתסמינים של 
דלקתית כלל מערכתית, יש להתייחס לכל המטופלים 
שמעלים חום כמטופלים עם זיהום פוטנציאלי, למרות 
שסיבת החום ברוב המטופלים היא כתוצאה מ-CRS ולא 
מזיהום. המשמעות היא נטילת תרביות וביצוע אומדנים 

גולד, דולוב, פרנס, חלף, יכיני 
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ובדיקות עזר במטרה לזהות מהר זיהומים ולטפל בהם 
מיידית. זיהום פעיל בנוסף ל-CRS עלול להחריף את המצב 
 Pehlivan, Duncan( ולהשפיע על התמותה בקרב המטופלים

.)& Lee, 2018

 immune effector cell )ICANS( - רעילות נוירולוגית

neurotoxicity syndrome
רעילות נוירולוגית היא סיבוך אפשרי נוסף של טיפול ב- 
CAR-T cells. הסימפטומים הנוירולוגיים נעים מבלבול 
קל, ירידה בריכוז, הפרעה בשפה, קושי בכתיבה ורעד, ועד 
לאנצפלופתיה, פרכוסים ובצקת מוחית. גורמי הסיכון הם: 
 ,ALL תחלואה נוירולוגית בעבר כגון שבץ מוחי, מחלת 
עומס גידולי, הסטוריה של מעורבות מחלה גידולית במוח 
וטיפולים קודמים שכוונו ל-CNS. חומרת ICANS קשורה 
לעוצמת ה-CRS, לחוסר יציבות המודינמית, לטכיפנאה 
והיפו-אלבומינמיה המשקפים אובדן שלמות כלי הדם וכן 
ל-Capillary leak syndrome. אלה מעידים על פגיעה במחסום 
Yakoub-( למוח CAR-T דם-מוח ועל כניסת ציטוקינים ותאי
Agha et al., 2019(. במחקר ZUMA-1 נמצאה קורלציה בין 
 Granulocyte ומתן Ferritin רמות ,IL-2 רמות גבוהות של
G-CSF( colony-stimulating factor( לבין רעילות נוירולוגית 
דרגה 3. במחקר JULIET רמות גבוהות של LDH, CRP ו- 
 Chavez,( CRS -ו ICANS היו בקורלציה עם הופעת Ferritin

.)Bachmeier & Kharfan-Dabaja, 2019
 ,CAR-T נפוצה בימים 7-1 ימים למתן תאי CRS -בעוד ש
זמן ההתחלה של התופעות הנוירולוגיות צפוי פחות 
 Pehlivan, Duncan( CRS ומתרחש בדרך כלל לאחר תחילת
Lee, 2018 &(. על מנת לזהות את הסימפטומים המנבאים 
CRS באמצעות  של הרעילות יש לבצע אומדן יומי של 
ICANS באמצעות  מדידת חום וסימנים חיוניים, ושל 
 Immune Effector Cell-associated שאלות התמצאות לפי
Encephalopathy )ICE( Score, המכיל שאלות אוריינטציה, 
שיום )naming(, ביצוע הוראות, מבדק קשב וריכוז וכן מבדק 
 CAR-T כתיבה במהלך הימים הראשונים לאחר עירוי 
cells. מבדק זה משמש לגילוי התחלת ICANS, ובמיוחד 
ההידרדרות בכתיבה שהוכחה כמנבאת רעילות עצבית 

 .)Yakoub-Agha et al., 2019( מרכזית
עיקר הטיפול ב- ICANS לאחר מתן CAR-T cells הוא להוריד 
את התגובה הדלקתית. מכיוון ש- tocilizumab אינו חוצה 
 IL-6 -את מחסום דם-מוח ולא יכול לפעול על רצפטורים ל
ב-CNS, מומלץ לתת מינון גבוה של קורטיקוסטרואידים 
אשר להם חדירות גבוהה ל-CNS. ולכן, למטופלים עם 
רעילות נוירולוגית ללא CRS או למטופלים עם רעילות 
tocilizumab מומלץ טיפול  נוירולוגית לאחר שקיבלו 

.)Pehlivan, Duncan & Lee, 2018( בקורטיקוסטרואידים
בשל האפשרות להידרדרות מהירה במצב הנוירולוגי במהלך 
האשפוז, דרושה גישה מהירה לנוירו-אונקולוג ולבדיקות 

עזר כגון MRI, EEG בחולים מורכבים. כמו כן, בחולים עם 
הסטוריה של פרכוסים או של מחלה או טיפול במערכת 
העצבים המרכזית מומלץ טיפול אנטי-אפילפטי מניעתי כגון 
Yakoub-Agha et al., 2019( )Keppra( levetiracetam(, כאשר 
במטופלים שאצלם נצפתה פעילות אפילפטית ב-EEG יש 
להמשיך את מתן התרופה ל-30 יום לפחות לאחר הרגיעה 

.)Pehlivan, Duncan & Lee, 2018(
 ,2018 ההערכה והדירוג של תסמונות אלו הוגדרו ביוני 
בפגישה של מומחים בתחום שנתמכה על ידי החברה 
האמריקאית להשתלות ולטיפול תאי )ASTCT(. המומחים 
ICANS הקשורות  CRS ו-  הגדירו מחדש את תסמונות 
לטיפול ב- CAR-T cells באופן אובייקטיבי וקל ליישום, 
במטרה לספק מערכת דירוג מוסכמת ואחידה לשימוש 
 .)Lee et al., 2019( במחקרים קליניים ובמסגרת הקלינית
סיכום ההגדרות ואופן הטיפול בכל דרגה של התסמונת 
3. במידה ו-ICANS מופיעה במקביל  מפורטים בטבלה 

ל-CRS, יש לשלב טיפול בשתי התסמונות במקביל.
המפתח לניהול רעילות CRS ו- ICANS הוא אומדן שיטתי, 
תכוף וערני לשינויים המתרחשים אצל המטופל החל מזמן 
 Anderson, & Latchford, 2019; Neelapu( CAR-T cells עירוי
et al., 2018(, במיוחד מהופעת החום הראשון המצריך תגובה 
מיידית של הצוות, הן בשל הדינמיות של השינויים והן בשל 

הטיפול המיידי שיש לתת.
CAR-T cells הצוות מונחה לשים לב  ולכן, לאחר מתן 
לשינויים בתסמינים ובסימנים החיוניים אצל המטופל, וכן 
מדריך את המטופל ואת בני המשפחה/מטפל עיקרי על 
עיקרי תופעות הלוואי הצפויות של CRS ו-ICANS, שכן, אותו 
מטפל עיקרי המכיר את המטופל ואת מצבו הבסיסי לפני 
Yakoub-( הטיפול יידע לזהות שינויים קלים במצב המטופל
Agha et al., 2019( ולספק התראה מיידית. כמו כן, הצוות 
ממליץ למטפל העיקרי לשהות עם המטופל במחלקה מיום 
מתן CAR-T cells למשך כשבוע, עד חלוף הימים הקריטיים. 
תיאור מקרה מייצג בטיפול ב- CAR-T cell המפרט את מהלך 

הטיפול מוצג בטבלאות 6-5 להלן.

רעילות המטולוגית

אנמיה  נויטרופניה,  כולל  ממושכות,  ציטופניות 
וטרומבוציטופניה, עלולות להופיע במשך מספר שבועות 
 CAR-T והחזרת lymphodepletion לאחר מתן פרוטוקול
cells. עומק ומשך הציטופניות מושפעים מעומס המחלה 
לפני הטיפול, מספר הטיפולים הקודמים שקיבל המטופל 
CRS, אשר עלולים לעכב את התאוששות מח  וחומרת 
העצם. ניתן לתמוך באמצעות מוצרי דם לפי צורך, בהתאם 
 G-CSF לסימפטומים ולהנחיות המוסדיות. ניתן לשקול מתן
כגון Neupogen רק לאחר חלוף תסמיני CRS בשל חשש 
 Anderson,( CAR-T cells להחמרתם ולא לפני 14 יום ממתן

.)& Latchford, 2019

גולד, דולוב, פרנס, חלף, יכיני 
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CRS GradeCRS managementICANS managementICANS Grade

 1
חום, כאב ראש, בחילה, 
כאבי שרירים, אי שקט

בדיקה גופנית, סימנים חיוניים, 	 
 ,intake & output מאזן נוזלים

משקל

בדיקות מעבדה: ספירת דם, כימיה, 	 
CRP, תפקודי קרישה, פריטין

מתן טיפול תומך לפי צורך 	 
באמצעות: חמצן, אנטיהיסטמין, 
נוזלים, משככי כאב, נוגדי בחילה 

עם הופעת חום: נטילת תרביות 	 
דם, תרבית שתן, צילום חזה כדי 

לשלול זיהום

אם יש נויטרופניה - מתן 	 
אנטיביוטיקה

בדיקה גופנית, סימנים 	 
חיוניים ומצב נוירולוגי 

ICE Score באופן שגרתי

טיפול תומך: טיפול 	 
לכאבי ראש, נוזלים

העלאת מראשות המיטה 	 
למנוע אספירציה 

ייעוץ נוירולוגי	 

תרופה אנטי אפילפטית 	 
מניעתית ו/או לטיפול 

בהתקפים

1
ישנוניות, בלבול, 

 ,ADL-הגבלה קלה ב
פגיעה בדיבור אך 

ללא פגיעה ביכולת 
לתקשר 

 2
חום, אנורקסיה, בחילה, 

הקאה, צורך בחמצן 
בקצב של פחות מ-6 

ליטר/דקה, או תת לחץ 
דם המגיב למתן נוזלים

חיבור למוניטור, חמצן	 

 	tocilizumab ,בולוס נוזלים

תוספי תזונה אנטרליים או 	 
פראנטרליים

מעקב תופעות כלייתיות: 	 
תפוקת שתן, קריאטינין, תרופות 

נפרוטוקסיות, דיאליזה במידת 
הצורך

מתן מוצרי דם לפי צורך	 

תסמינים קרדיווסקולריים: 	 
טיפול בהפרעות קצב ובירידת 
לחץ דם ע"י בולוס נוזלים ו/או 
Vasopressors, מעקב טרופונין

חיבור למוניטור	 

מעקב לחץ תוך גולגלתי	 

ייעוץ נוירולוגי	 

corticosteroids לשקול 	 
MRI/EEG/ בדיקות עזר

LP
לשקול בדיקות עזר	 

2
ישנוניות, בלבול 
 ADL-הפוגעים ב
מיכשורי, פגיעה 
בדיבור וביכולת 

לתקשר, פרכוסים

3
חום, צורך בחמצן 

בקצב של מעל 6 ליטר/
דקה או תת לחץ דם 

המצריך טיפול עם 
 Vasopressors

לשקול ניטור בטיפול נמרץ, 	 
,tocilizumab, Vasopressors

corticosteroids  	

טיפול נמרץ	 

לשקול סדציה, 	 
אינטובציה 

corticosteroids

3
סטופור, חוסר יכולת 

לתקשר בצורה מובנת, 
פגיעה ב-ADL בסיסי, 
פרכוסים, עליה בלחץ 

תוך גולגלתי

4
חום, תת לחץ דם 

המצריך שילוב של 
 Vasopressors מספר

או מתן חמצן בלחץ 
חיובי.

 tocilizumab, ,טיפול נמרץ  •
Vasopressors

High-dose corticosteroidsאם לא   	
משתפר < טיפול אימונוסופרסיבי 

אחר

סדציה, הנשמה,   •
ברביטורטים

  High-dose  	
corticosteroids

4
חולשה מוטורית, 

פרכוסים, עליה 
בלחץ תוך גולגלתי, 

בצקת מוחית

ICANS-ו CRS-טבלה 3: ניהול הטיפול ב

)Anderson, & Latchford, 2019; Lee et al., 2019; Neelapu et al., 2018(
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זיהומים

CAR-T cells עלולים לפתח זיהומים  חולים המקבלים 
חיידקים, פטרייתיים ונגיפיים בשל נויטרופניה ממושכת 
להתפתחות  סיכון  גורמי  מהווים  אשר  וכימותרפיה 
זיהומים )Anderson, & Latchford, 2019(. כמו כן, הרס 
לימפוציטים B על ידי תאי CAR-T גורם לאפלזיה שלהם 
ולהיפוגאמגלובולינמיה, כאשר המשמעות היא ירידה 
בייצור הנוגדנים המגבירה את הרגישות לזיהומים. לפיכך, 
לפני מתן פרוטוקול LD ומתן CAR-T cells, יש לטפל בכל 
הזיהומים הפעילים ולשלוט בהם במיוחד כשצפוי תהליך 
דלקתי של CRS, המחמיר ככל הנראה תהליכים דלקתיים 
אחרים. נוכחות של חום מצריכה לקיחת תרביות דם ושתן 
באופן מיידי, צילום חזה, ובהתאם לתסמינים בדיקות 
לאיתור וירוסים של דרכי הנשימה. כעיקרון, אין לעכב טיפול 
אנטיביוטי אמפירי המבוסס על תסמינים ועל פרוטוקולים 
מוסדיים, בשל ההתרחשות הצפויה של CRS ושל נויטרופניה 
ממושכת )Yakoub-Agha et al., 2019(. סיכום ההמלצות 

לטיפול מניעתי בזיהומים מפורט בטבלה 4.

)TLS( Tumor lysis syndrome - תסמונת פירוק הגידול

תסמונת פירוק הגידול היא תופעה נדירה, אך עלולה להופיע 
לאחר טיפול ב- CAR-T cells בשל הרס מהיר של תאי סרטן 
במיוחד בממאירויות המטולוגיות. הטיפול הטוב ביותר הוא 
מניעה באמצעות הידרציה מספקת, ניטור אלקטרוליטים, 

 .allopurinol קריאטינין וחומצה אורית ומתן מניעתי של
 Urate oxidase עולות יש לתת uric acid במידה ורמות
 Anderson, &( לפי הפרוטוקול המחלקתי )Rasburicase(
 Latchford, 2019; Neelapu et al., 2017; Yakoub-Agha et al.,

.)2019

הטמעת הטיפול ביחידה להשתלות מח עצם
עם כניסת הטיפול ב- CAR-T cells לסל התרופות בשנת 
2019 וגיוס החולה הראשון שטופל במסגרת מסחרית באפריל 
2019, תופס טיפול זה נתח נכבד מפעילות היחידה להשתלות 

מח עצם.
הטיפול ב- CAR-T cells מהווה אתגר טיפולי לכלל הצוות 
הרב-מקצועי של היחידה להשתלות מח עצם, אשר נדרש 
ללמוד ולבצע טיפול המורכב ממספר שלבים, תוך עמידה 
בסטנדרטים בינלאומיים. הצוות הרב-מקצועי כולל את 
רופאי מחלקת השתלות מח עצם, אחות מתאמת תרפיה 
תאית, הצוות הסיעודי במחלקת השתלות מח עצם ובאשפוז 
יום השתלות מח עצם, צוות המעבדה לעיבוד תאי וצוות 
טכנאיות אפרזיס. חברי צוותים אלה עוסקים בעצם בניהול 
הטיפול ובהוצאתו לפועל, בהפקת מוצר לימפופרזיס, בקבלת 
מוצר CAR-T cells, מתן שלו למטופל, תוך מעקב וניטור אחר 
תופעות לוואי. לצוות זה מתווסף צוות תומך הכולל: עובדת 
סוציאלית, פסיכולוגית, תזונאית ופיזיותרפיסטית, אשר מהווה 

מעטפת מקצועית, מסייעת ומלווה למטופל ומשפחתו.

הערותהמלצות EBMTסוג הטיפול

אין לתת בחולים עם CRS ו-ICANS. לא לפני 14 יום תכשיר G-CSF קצר טווח טיפול בנויטרופניה
CAR-T ממתן

טיפול מניעתי אנטי-
בקטריאלי

ניתן לשקול טיפול המבוסס על ciprofloxacin כשיש לא מומלץ
נויטרופניה ממושכת

מתחילת ההתניה בפרוטוקול LD ועד שנה לאחר מתן acyclovir טיפול אנטי-ויראלי
 CAR-T

טיפול אנטי-
פנוימוציסטיס

trimetoprim cotrimoxazoleאו טיפול חלופי במידה ויש אלרגיה לתרופה

מומלץ כשיש נויטרופניה ממושכת ולאחר טיפול  Fluconazoleטיפול אנטי-פטרייתי
בסטרואידים

IV ניתן כשגרה בילדיםלא מומלץ במבוגריםאימונוגלובולינים

טבלה 4: המלצות לטיפול מניעתי בזיהומים

)Yakoub-Agha et al., 2019(
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עצם  מח  להשתלות  היחידה  כי  לציין,  המקום  כאן 
במרכז הרפואי תל-אביב, נמצאת בתהליך מתקדם של 
 FACT-JACIE )Foundation for the הסמכה מטעם ארגון
 Accreditation of Cellular Therapy - Joint Accreditation
 Committee of the International Society for Cellular Therapy
 and EBMT, the European Society for Blood and Marrow
Transplantation(, המאגד תקנים בינלאומיים לאיסוף תאים, 
עיבודם ומתן מוצרים תאיים. במסגרת התהליך, גובשו 
הנהלים והוטמעו לצורך קבלת ההסמכה והחל הטיפול ב- 

.CAR-T cells
על מנת להכשיר את הצוות הרב-מקצועי, להביא אותו 
לשיתוף פעולה מיטבי ולהסמיך אותו למתן הטיפול, נבנתה 
תכנית הכשרה הכוללת הרצאות, הדרכה ותרגול בשטח, 
המגובה בתוכנית בקרות ומבדקים פנימיים. ההדרכות 
תיאור  לצורך  הנהלים הקליניים שנבנו  על  התבססו 
תהליכי העבודה, כגון: תיאום הטיפול מול כל חברה בנפרד 
NOVARTIS ו- GILEAD, בניית נהלי איסוף לימפוציטים 
מול כל חברה בנפרד, נוהל הקפאה ושימור מול חברת 
NOVARTIS, נוהל סימון התאים, נהלי אריזה ושילוח לכל 
חברה בנפרד, נוהל קבלת מוצר, נוהל הפשרת מוצר, נוהל 
קבלת חולה לאשפוז לצורך מתן CAR-T cells, נוהל מתן 
מוצר ונוהל טיפול בסיבוכים הנובעים מהטיפול. בנוסף, 
נערכו מספר מבדקים מכינים ומבדקים של שתי החברות 

המסחריות, המתנהלים בדומה למבדק אקרדיטציה.
ניהול הטיפול הכוללני מתבצע בפועל על ידי מנהל היחידה 
להשתלות מח עצם, מנהלת המערך ההמטולוגי ואחות 
מתאמת תרפיה תאית. יחד הם יוצרים מעטפת טיפולית 
תומכת, המבטיחה שכל התהליך יתבצע כסדרו, תוך מתן 
מענה זמין ורשת תמיכה למטופל ומשפחתו, להמטולוג 

המפנה ולכל הצוות הרב-מקצועי. 
בדומה לאחות מתאמת השתלות מח עצם, עבודת האחות 
המתאמת תרפיה תאית כרוכה בתיאום הפעולות העיקריות 
של הטיפול: איסוף לימפוציטים ואשפוז להחזרת התאים 
המהונדסים, מול יחידת האיסוף, המעבדה לעיבוד תאים 
ומחלקת השתלות מח עצם. את הפעולות הללו עליה לתאם 
מול החברה המסחרית בשל תזמון זמני הייצור, זמני השילוח 
וקבלת המוצר הסופי. עם כניסתה של חברה מסחרית נוספת 
בפברואר 2020, האחות המתאמת, צוות המעבדה ויחידת 
אפרזיס סיגלו הרגלי עבודה מול שתי החברות, כאשר לכל 
חברה יש מערכת ממוחשבת לניהול ולמעקב ההזמנות, 
הנחיות ייחודיות לשילוח ולקבלה של המוצרים ונהלים 

המעגנים את ההנחיות הללו. 
נדבך מהותי נוסף הוא הקשר בין האחות המתאמת למטופל 
ומשפחתו לאורך כל התהליך והקשר הצמוד איתם, אשר 
חיוני לשיתוף פעולה, להבנה ולביצוע של הבדיקות וההדמיות 
לאורך שלבי הטיפול, להבנה של תופעות הלוואי, לזיהוי מוקדם 

של סיבוכים ולהיענות למעקב הדרוש גם לאחר האשפוז. 

הטמעה לצוות הסיעודי

טיפול כוללני בחולים המקבלים טיפול ב- CAR-T cells דורש 
צוות סיעודי הבקיא בפרוטוקולים הטיפוליים של ממאירויות 
המטולוגיות והשתלות מח עצם, מכיוון שפרוטוקול הליבה 
של הטיפול ב- CAR-T cells דומה לפרוטוקול של השתלת 
מח עצם אוטולוגית. הכשרת אחיות סטנדרטית במחלקת 
השתלות מח עצם כוללת הבנת הרציונל להשתלות מח עצם 
ותהליך הטיפול, מתן מוצרי דם, מתן כימותרפיה במישלבים 
שונים, ניהול של תופעות הלוואי, זיהוי וטיפול במצבי חירום 
 .)Taylor, Rodriguez, Reese, & Anderson, 2019( אונקולוגיים
 CAR-T ניהול הטיפול הסיעודי ברעילויות הנובעות ממתן
cells מצריך הכשרה ייחודית של הצוות הסיעודי, הכוללת 
בקיאות בתופעות הלוואי, הדירוג שלהן, אופן הניטור והזיהוי 
שלהן. הצוות הסיעודי נדרש לתת מענה מיידי ואף טיפול 
אינסטנסיבי, שהינו קריטי עבור המטופלים והכרחי לבטיחות 

 .)Anderson, & Latchford, 2019( הטיפול
הטמעת נהלי העבודה הקשורים ל- CAR-T cells נעשתה 
בשיתוף רופאי המחלקה, האחות האחראית, סגן אחות 
אחראית, רכזת הדרכה והאחות המתאמת. הצוות הועשר 
בידע עדכני באמצעות הרצאות, הדרכות ותרגול מעשי. 
ההדרכות והתרגול התבססו על הנהלים הקליניים שנבנו 
 CAR-T בהקשר לטיפול, כגון: קבלת מטופל לאשפוז למתן
 ,CAR-T cells הטיפול בסיבוכים ובמצבי חירום של ,cells
תרגול מתן תאי CAR-T, הכנת הציוד הדרוש והכנת המטופל 

והדרכתו. 
במטרה לשמור על כשירות הצוות ובדיקת מוכנותו ורמת 
הידע שלו, נבנתה תוכנית בקרות שנתית המנוהלת על ידי 
סגן אחות אחראית לעריכת מבדקים לנהלים ולתהליכים 
הקריטיים. הבקרות מתבצעות באופן שיטתי ומבטיחות 

ביצוע אחיד, זיהוי נקודות תורפה ותיקונן. 

 CAR-T לסיכום, הטיפול האימונותרפי המותאם באמצעות

cells שינה את הפרוגנוזה עבור חולי DLBCL ו-B-ALL. טיפול 
מורכב זה מחייב שיתוף פעולה, היערכות מוקדמת ומוכנות 
מדוקדקת של צוות רב-מקצועי, כדי ששרשרת הפעולות 
המובילות למתן התאים ולניטור המטופל בתקופה הקריטית 

יבוצע באופן מיטבי.   

גולד, דולוב, פרנס, חלף, יכיני 
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טבלה 5: סקירת מקרה א.ק, בת 77, נשואה+2, מתגוררת עם בעלה.

אבחנה 

המטולוגית

LYMPHOMA (DLBCL(, transformation from Marginal zone lymphoma

 Diabetes mellitus type IIאבחנות רקע
Essential hypertension 
Diabetic neuropathy, Diabetic retinopathy 
Hypercholesterolemia 
Carpal tunnel syndrome, Median nerve neuropathy 

בת 77, ברקע סוכרת ויתר לחץ דם. במעקב מרפאה המטולוגית מאז 2017 לאחר מעקב בבית חולים אחר מחלה נוכחית
 Marginal zone lymphoma בשנתיים לפני כן, בשל לימפוציטוזיס עם אפיון תאים ואימונוהיסטוכימיה של

בפמור דיסטלי וטיביה פרוקסימלית של רגל שמאל. עם הגעתה למרפאתנו בוצעה הערכה מחדש 
בביופסיה מברך שמאל ואובחנה עם Diffuse large B cell lymphoma עם KI67 של 70 אחוזים, צביעות 

CD10 ,CD20 ,BCL6 ,BCL2 -חיוביות ל
בבדיקת CT מנובמבר 2017: תהליך הורס עצם בפמור המרוחקת עם מרכיב רקמה רכה המקיף כ-180 

מעלות את הפמור המרוחק ללא פריצה של קורטקס העצם, באזור המשטח המפרקי של הברך. מימדיו 
המקסימליים 5.8X6.2 ס”מ, התהליך משתרע גם לתוך השאפט המרוחקת עד לכשליש בערך. מוקדים 

רקמתיים מדולאריים במח עצם של השאפט בטיביה המקורבת.
במעבדה: LDH מוגבר, לויקוציטים 16,000, נויטרופילים 10,500

השלימה שלושה מחזורי R-CHOP והזרקת MTX-IT עם תגובה טובה ב PET מפברואר 2018, ולכן 
המשיכה טיפול ב-Rituximab להשלמת 8 טיפולים עד יוני 2018.

ב- PET מיוני 2018 – קליטה קלושה באזור הגידול עם רושם לתהליך ריפוי וללא מחלה פעילה.
לאור התגובה הטובה לטיפול הופנתה לקרינה לאזורים שהיו מעורבים במחלתה האגרסיבית ברגל 

שמאל. ב- PET מסוף אוגוסט 2018 נראתה קליטה באגן שמאל, עם תהליך המערב את השריר 
הפסיפורמיס עד לעצם הזנב, ולעומתה באזור הפמור ברגל שמאל אזורים סקלרוטיים המעידים על 

diffuse large B cell lymphoma, positive CD10, BCL2 - 2018 החלמה. בביופסיה מהגוש באגן מספטמבר
 ICE ולשקול השתלה עצמית לאחר מכן, אולם לאחר קורס אחד של ICE הוחלט על מתן שני מחזורי

.GEMOX הופיעה ירידה בשמיעה משמאל והוחלט לעבור למישלב
PET-CT לאחר 3 מחזורי טיפול: מודגמת תגובה טובה לטיפול בתהליך האגני משמאל אשר ערב את 

השריר הפסיפורמיס משמאל, ולמעשה ללא מחלת לימפומה פעילה.
בהערכה של צוות ההשתלות נמצא כי אינה מתאימה להשתלה אוטולוגית. ולכן הוחלט על המשך טיפול. 

.GEMOX השלימה 6 מחזורי
בסוף דצמבר 2018 בסיום טיפול נמצאה בהפוגה מלאה.

בספטמבר 2019 הופיע גוש בולט מהאגן השמאלי הכרוך בכאבים באגן אשר מעירים אותה משינה 
ומקשים על ההליכה, כמו כן תלונות על גרד.

ב- PET מאוקטובר 2019 – הסננה ועיבוי שריר הגלוטאוס השמאלי במימדים של 12X12 ס"מ
עם מעורבות תוך אגנית של השריר הפריפורמיס אשר מעלה את האפשרות למעורבות העצב הסכיאטי 

ותהליך בחלק הקאודלי הקדמי המגיע עד לאזור מפרק הירך.
.CAR-T cells -לאור העובדה כי מדובר בלימפומה עמידה לטיפול, הוחלט על טיפול ב

גולד, דולוב, פרנס, חלף, יכיני 
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R-CHOP (rituximab - cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine, and prednisone(
MTX-IT (methotrexate intrathecal(
ICE (Ifosfamide, Carboplatin, Etoposide, Mesna(
GEMOX (gemcitabine, oxaliplatin(
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איסוף 

לימפוציטים 

לצורך ייצור 

CAR-T cells
וטיפול מגשר

בנובמבר 2019 עברה איסוף לימפוציטים לצורך ייצור CAR-T cells. לאחר האיסוף אושפזה לאיזון כאב, 
קיבלה סטרואידים במינון גבוה וקיבלה טיפול כימי מגשר עם

Bendamustine + Polatuzumab
תחת טיפול זה הקטנה ניכרת של הגוש עם הקלה משמעותית על כאביה. במקביל נערך דיון עם מכון 

הקרינה והוחלט על קרינה מקומית סה"כ 20 גריי בעשר פרקציות.
השיפור הקליני במצבה איפשר הפסקת נרקוטיקה והפסקה מוחלטת של סטרואידים.

בתחילת דצמבר 2019 בצעה PET שהראה תהליך נקרוטי במיטת הגוש בעכוז השמאלי, עם האדרה 
עדינה וקליטה קלושה בהיקף וללא קליטה נוספת. הדמיה זו העידה על תגובה טובה לטיפול, אך עדיין 

לא ניתן לשלול מחלה שרידית. 
 Left -קל ו atrial stenosis ללא הפרעה מסתמית למעט ,EF 60% המטופלת בצעה אקו לב שהדגים

.ventricular hypertrophy
.ECOG – 2 סטטוס תפקודי

אשפוז לצורך 

התניה ומתן 

CAR-T cells

בתאריך 13/12/2019 אושפזה לצורך כמותרפיה והחזרת CAR-T cells. קיבלה טיפול מכין בפרוטוקול 
cyclophosphamide + fludarabine עם הידרציה ו- Mesna. ב- 18.12.2019 קיבלה תאי CAR-T של חברת 

Novartis. מהלך העירוי תקין. 
תיאור מהלך האשפוז מיום החזרת תאי CART )יום אפס( תוך ציון מדדים חריגים, דרגת CRS, דרגת 

ICANS והטיפול שניתן מוצג בטבלה 3.
סיכום האשפוז:

מהלך המטולוגי: בתאריך 18.12.19 נכנסה לאפלזיה )500 ≥ נויטרופילים לממ"ק( בתאריך 2.1.2020 יציאה 

מאפלזיה, ללא סיבוכים דימומיים או קרישתיים.
מהלך זיהומי: מתחילת ההתניה טופלה מניעתית באציקלוביר. עם הכניסה לאפלזיה הוחל טיפול מונע 

בדיפלוקן. ביום קבלת התאים צמרמורות כשעה לאחר עירוי התאים, ללא צמיחה בתרביות הדם או 
בתרביות משקית העירוי. באותו ערב הופיע חום 38.8, ללא הרעה המודינית או צורך בנוזלים או חמצן. 
לאחר לקיחת תרביות הוחל טיפול בטזוצין. יום לאחר מכן רושם לקרפיטציות בריאה שמאלית וספק 
הצללה בצילום חזה. הוסף טיפול בטבניק. יומיים לאחר מכן חום נוסף עם אודם סביב הפיקליין ולכן 

הוסף ונקומיצין. לאחר חזרת תשובת תרביות דם מ-Gram-positive cocci 19.12, המשך ונקומיצין. 
 Coagulase negative טבניק הופסק לאחר 7 ימי טיפול. תרביות ללא צמיחה למעט תרבית אחת

staphylococcus, חד פעמית אשר יוחסה לקונטמינציה, הופסק ונקומיצין. טבניק הופסק לאחר 7 ימי 
טיפול. טזוצין הופסק לאחר יציאה מאפלזיה. ללא צמיחה בתרביות חוזרות. 

רעילות טיפול: לאורך האשפוז סבלה מבחילה קשה וטופלה תסמינית, עם הטבה חלקית בלבד, כמו כן 

שלשול שהחל מספר ימים לאחר החזרת התאים, ללא צמיחה בתרבית צואה לרבות קלוסטרידיום. הקלה 
לאחר נטילת לופרמיד. 

מהלך CRS: יום לאחר מתן התאים CRS דרגה 1 טופלה תסמינית בשילוב עם אנטיביוטיקה. בימים 

לאחר מכן ארועי חום ספורדיים, ללא הפרעה בלחץ דם או ברמת חמצון, ביום CRS +5 בשל חום 
בנוכחות תת לחץ דם אשר הגיב לנוזלים, הוגדרה כ-CRS דרגה 2 – קיבלה טוסיליזומאב במינון 8 מ"ג/ק"ג, 

ללא ארועי חום למשך 48 שעות, אך ביום 7+ חום 38.1 ללא שינוי המודינמי שהוגדר CRS 1. קבלה מנה 
אחת של טוסיליזומאב. CRP מקסימלי – 148 מ"ג/ליטר, פריטין מקסימלי 187 נ"ג/מ"ל, פריטין בקבלתה 

26 נ"ג/מ"ל )טווח הנורמה של פריטין 14-163(
מהלך נוירולוגי: תקין לאורך האשפוז למעט יום אחד, )+3( אז עלה ספק לגבי יכולת האוריינטציה של 

המטופלת ICANS דרגה 1 - והוחל טיפול בקפרה, יומיים לאחר מכן רושם לישנוניות בשל תופעות לוואי 
תרופתיות ולכן הופסק קפרה. לאחר מכן ותפקודים צרבלריים תקינים לאורך אשפוזה.

בסיום האשפוז 2.1.2020: ירידה תפקודית ניכרת, לנוכח קווי טיפול כימותרפיים שקבלה בעבר והטיפול 

הנוכחי הכרוכים באשפוזים ממושכים, לכן זקוקה לעזרה בבית 24 שעות, כולל שיקום פיזיותרפי.

מעקב 

מרפאתי

19.1.2020 בבדיקת PET CT כחודש לאחר החזרת CAR-T cells – ללא עדות ללימפומה פעילה. 
ב- PET CT מתאריך 17.3.2020 – ללא עדות ללימפומה פעילה. שיפור במצבה התפקודי.
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טבלה 6: מעקב קליני ומעבדתי מיום החזרת CAR-T cells ועד ליציאה מאפלזיה

יום 

השתלה

תסמינים 

ובדיקות עזר

ANCWBCPLTCRP דרגת

CRS
דרגת 

ICANS

בלילה חום 38.8 שיעול קרפיטציות משמאל. 0   
המשך אציקלוביר, תחילת דיפלוקן

תחילת אנטיביוטיקה

0.30.410331.3810

חום 38, פריטין 162, בצילום חזה תסנין1+
אודם סביב הפיקליין, המשך אנטיביוטיקה

0.40.57030.2410

חום 38, פריטין 2155+
Gram-positive coccus תרבית דם חיובית

המשך אנטיביוטיקה

0.20.25250.2610

חום 38.1, פריטין 3157+
לחץ דם ↓ מנת טוסיליזומאב

מבולבלת, מתקשה לצייר שעון
תחילת טיפול ב-Keppra מניעתי

המשך אנטיביוטיקה

00.13598.6121

עליית CRP, פריטין ללא שינוי, ללא חום, 4+
תרבית עם סטאפ אפירדמיטיס < 

שינוי אנטיביוטיקה 
מבולבלת פחות, שיפור בציור שעון 

00.227148.6711

חום 39.9, לחץ דם ↓ < מנת טוסיליזומאב5+
שלשול < התחלת לופראמיד

Keppra הפסקת
המשך אנטיביוטיקה

00.322138.1020

חום , 38.1, פריטין 6187+
שלשול )תרבית צואה שלילית(, הקאה

המשך אנטיביוטיקה

00.526115.8920

0.10.93458.4320חום 38.1, שדרוג אנטיביוטיקה 7+
01.14328.8110המשך אנטיביוטיקה 8+
01.25018.3600המשך אנטיביוטיקה 9+

הפסקת לופראמיד10+
פצע לחץ דרגה I < שינויי תנוחה, טיפול מקומי 

המשך אנטיביוטיקה 

0.11.25113.1300

המשך אנטיביוטיקה 11+
תחילת שיקום מוטורי

0.21.1499.4900

לאור העדר צמיחות בתרביות - שינוי 12+
PO-אנטיביוטיקה ל

0.21.1566.7800

+13PO המשך אנטיביוטיקה
וטיפול מניעתי באציקלוביר ודיפלוקן

0.31.1504.8100

+14PO המשך אנטיביוטיקה
וטיפול מניעתי באציקלוביר ודיפלוקן

1.12.1513.7800
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CRP – C reactive protein, ANC – absolute neutrophil count, WBC – white blood cells, PLT - platelets, CRS – cytokine release 
syndrome, ICANS – immune effector cell neurotoxicity syndrome
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יאנה דיאמנד, רות אופיר, ד"ר רוני גפן

מבוא
השתלת מח עצם בילדים הינה תהליך מורכב, הדורש הכנה 
והתארגנות רציפה של הילד ומשפחתו. ההתוויות להשתלות 
הן רבות, החל ממחלות ממאירות לסוגיהן השונים וכלה 
במחלות שאינן ממאירות כדוגמת מחלות מטבוליות, חסר 
אימוני ומחלות המטולוגיות. השתלת מח עצם מצד אחד, 
הינה הליך רפואי אגרסיבי הכרוך בשיעורי תחלואה גבוהים 
ואף תמותה ומן הצד האחר, היא עשויה להיות הקו הטיפולי 
הטוב ביותר או הטיפול היחיד לאחר הישנות מחלה, או 
 Barrera, Boyd Prinyle,( כישלון של טיפול קונבנציונלי אחר

.)Sumbler & Saunders, 2000
במהלך השתלת מח עצם הילד מאושפז בבידוד, מוקף 
בסביבה הגנתית ומנוטר מקרוב ע"י הצוות הרפואי, כאשר 
ההורים מעורבים באופן פעיל בטיפול בו. כשהילד משתחרר 
לביתו, אחריות הטיפול בו מוטלת על הוריו. עבור ההורים 

RN ,MA - אחות מתאמת השתלות מח עצם  יאנה דיאמנד, 
בילדים , בית חולים "רות רפפורט", רמב"ם הקריה הרפואית 

y_diamand@rambam.gov.il .לבריאות האדם

רות אופיר,  RN ,MA - אחות אחראית המערך להמטו-אונקולוגיה 
ילדים והשתלות מח עצם, בית חולים "רות רפפורט", רמב"ם 

r_ofir@rambam.gov.il  .הקריה הרפואית לבריאות האדם

ד"ר רוני גפן, MD ,MSc - מנהל יחידת השתלות מח עצם, המערך 
להמטו-אונקולוגיה ילדים והשתלות מח עצם, בית חולים "רות 

רפפורט", רמב"ם הקריה הרפואית לבריאות האדם.

זוהי אחריות עצומה, ולכן קבלת המידע אודות מהלך הטיפול 
בילד, תופעות הלוואי והפרוגנוזה הינם צורך משמעותי ביותר 

.)Arabiatn & Altamimi, 2012( עבורם
ההנחיות הניתנות להורים מבוססות על קווים מנחים ומחקר. 
מטרתן לאפשר למשפחה לחזור לשגרה בבית ללא פשרה 
על בטיחות הטיפול, תוך הכרת הסיבוכים האפשריים כגון: 
 Brandt( דחיית שתל, מחלת השתל נגד המאחסן וזיהומים

 .)& Broadbent, 1994
לעיתים קרובות, הצוות המטפל ניצב בפני קונפליקט בעת 
מתן ההדרכה. מצד אחד, העברת המידע הכרחית להמשך 
הטיפול, אך מצד שני, הבלבול וסערת הרגשות בקרב הילד 

 .)Aburn & Gott, 2011( והוריו מקשים על הכלת המידע

רציונל לביצוע הפרויקט במחלקה
ההדרכה הינה חלק בלתי נפרד מהעשייה הסיעודית. עם זאת, 
קיים קושי בביצועה בעקבות חסמים הקשורים למיומנויות 
תקשורת, מגבלות זמן, מחסור כוח אדם, המשכיות טיפול, 
 Nosbusch,( קשיי שפה ותקשורת, תרבות ותפיסה מקצועית

 .)Weiss & Bobay, 2010
לאור הצורך בשיפור איכות הטיפול ובצמצום הקושי ביישום 
ההדרכה לשחרור מיחידת ההשתלות, החלטנו השנה 
להבנות תהליך הדרכה מקצועי ומסודר, בעל תכנים אחידים, 

המותאמים ליכולת ההבנה של הילד והוריו.

פרויקט להבניית 
תהליך השחרור של 

הילד והוריו מהיחידה 
להשתלות מח עצם
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מטרות הפרויקט
מטרת על: שיפור תהליך הכנת הילד והוריו לשחרור 

מהיחידה להשתלות מח עצם.
מטרות משנה:

הקדמת זמן תהליך ההכנה לשחרור לשבוע טרם מועד 	 
השחרור המשוער.

הדרכה על סמך Check list מובנה המכיל את נושאי 	 
ההדרכה הרלוונטיים לשחרור. 

מתן הדרכה מקיפה לניהול הטיפול התרופתי והשהייה 	 
בבית, כולל הדרכות של צוות רב מקצועי.

שלבי ביצוע הפרויקט
במטרה לגבש תוכנית ההתערבות, הועברו באופן מדגמי 
שני שאלונים ל- 12 חברי הצוות הסיעודי: שאלון אחד בחן 
את עמדות הצוות בביצוע ההדרכה לשחרור, ושאלון שני 
מטרתו הייתה לתאר את תמונת המצב במחלקה טרם ביצוע 
השינויים. נמצא כי הגורמים העיקריים המקשים על הצוות 
הסיעודי בעת ההדרכה לשחרור, הם עומס רגשי של ההורים 

ועומס במשמרת )תרשים 1(.
מבחינת הכלים אשר יכולים לסייע בתהליך ההדרכה לקראת 
 check list השחרור בלטו ארבעה כלים עיקריים: רשימת

איור 1: רשימת תיוג לשחרור ילד לאחר השתלת מח עצם

 
 םצע חמ תלתשה רחאל דלי רורחשל גוית תמישר

  ______________:הלתשה ךיראת   _________________ :לפוטמה םש

 

 רסחב תוריהז יעצמא GVHD ינמיס בקעמ ימופ יתפורת לופיט לוהינ יזכרמ רתנצב לופיט 
 ינוסיח

 הביבסו תישיא הנייגיה
 הייקנ

 תויללכ תויחנה הנוזת

 
 ךומסב

 תטילקל

 לתשה
 הלתשהב

 /תיגולוטוא

 עובשכ

 םרט
 רורחשה

 רעושמה

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 המיתח

 ךיראת

 רוזאב םינמיסל הכרדה*
 חוודל שיש רתנצה

 :םתעפוה םע דימ םהילע

 ,תוחיפנ ,באכ ,םדוא
 ,םירפת תאיצי ,השרפה

 ,רתנצ תאיצי

 .םומיד/הליזנ

 
 רתנצב לופיטל הכרדה*

 יזכרמ

 

 תופורת תליטנל הכרדה*
 .תוימופ

 

 תופורתה תרכהל הכרדה*
  .ןשומישו

 

 בשחל דציכ עדוי הרוהה*

 .ןונימ יפל הפורת תומכ
 

 דציכ עדוי הרוהה*

 .תופורת לוהמל/קסרל

 ינמיסל הכרדה*
GVHD:  

 וא רועה לע החירפ-

 דרג
 תויווכ/םודא רוע-

 םיילגר/םיידי תופכ-

 תומודא

 ןטב יבאכ-
 לושלש-

 רוע ןווג-

 םייניע תוימחל/בוהצ
 תובוהצ

 תוברוצ/תושבי םייניע-

 הפב באכ/שבוי-

 םיידי תנייגיהל הכרדה*
 

 וא םויב םעפ םוח תדידמ*

 םח שיגרמ דליה םא
 

 שומישו הפ ילופיט*

 הכר םייניש תשרבמב

 לע הרימשל הכרדה *
 תבוחו תישיא הנייגיה

 .םויב םעפ הצחר

 
 תיבה לש ידוסי ןויקינ *

 

 תרדוסמ הכרדה ןתמ*
 תיבב הייקנ הנוזתל

   תינטאיד י"ע

 יליגרת לע הכרדה*
 י"ע ןתנית היפרתויזיפ

 טסיפרתויזיפ

 
 יופיר ךשמהל הכרדה*

 י"ע ןתנית תיבב קוסיעו

 .קוסיעב אפרמ

 
 /םוהיז ינמיסל הכרדה*

 רחאל םומידל הייטנ

 רורחש
 

 םינוסיח ןתמל היחנה*

 :אפור י"ע ןתנית
 קר םינוסיח תמלשה

 הלתשההמ הנש רובעכ

 אפור לומ םואיתבו
 ליתשמ
 

 
 

       

       

 
 םצע חמ תלתשה רחאל דלי רורחשל גוית תמישר

  ______________:הלתשה ךיראת   _________________ :לפוטמה םש

 

 
 

 רסחב תוריהז יעצמא GVHD ינמיס בקעמ ימופ יתפורת לופיט לוהינ יזכרמ רתנצב לופיט
 ינוסיח

 הביבסו תישיא הנייגיה
 הייקנ

 תויללכ תויחנה הנוזת

 

 ךומסב

 רורחשל
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 המיתח

 ךיראת

 עוציבל רושיא ןתמ*

 רתנצב לופיט לש יאמצע

 יזכרמ
 

 רוזא ןדמוא עוציב*

 םעפ יזכרמה רתנצה
 תוחפל םויב

 תא ריכמ הרוהה*

 תתל לגוסמו תופורתה

 .יאמצע ןפואב ןתוא
 

 בטיה טלוש עדוי הרוהה*

 .תומכה בושיחו ןונימב
 

 יללכ תא ןיבמ הרוהה*

 .תופורתה לש ןוסחאה
 

 ךיראת תא קדוב הרוהה*

 הפורתה לש ףקותה
 

 ןירופסולקיצ ןתמל הכרדה*

 .םוי לופיטב םד תוקידבו

 החירפ רחא בקעמ*

 

 תואיצי רחא בקעמ*
 

 ינפמ רועה לע הנגה*

 שמשה

 תעב הכסמב שומיש *

 ןב שיו הדימבו תיבהמ האיצי

 תיבב הלוח החפשמ
 

 םירקבמ טועימ*

 
 תומוקממ תוענמיה*

 םדא ימוה םיירוביצ

 
 יזכרמ ןייל םע הייחש*

 !הרוסא

 תנייגיה תובישח  *

 םיידי

 
 תונולחו תיבה רורווא*

 םיחותפ

 
 תוחפל םיעצמ תפלחה*

 עובשב םעפ

 
 תישיא תבגמב שומיש*

 הנוזתל םישגד ןתמ*

 הנש יצח :תיבב הייקנ

 /תיאנגולא הלתשהב
 הלתשהב םישדוח 3

 םואיתבו תיגולוטוא

 לפטמ אפור םע
 

 םימ תייתש*

 םיחתרומ םיילארנימ
 

 הנייגיה לע הרימש*

 לכואב ההובג
 ותנכהבו

 

 הליכא לע רוסיא*
 תודעסמב

 םיבצמ לע הכרדה*

 עיגהל שי םניגבש

 !הקלחמל תופיחדב
 

 תורוקיבל העגה*

 םוי לופיטב םד תוקידבו
 רקובה תועשב

  .תומדקומה

 
 םיבושח םינופלט*

 .הקלחמב 24/7 הנעמו
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תרשים 1: גורמים העלולים להקשות על הצוות הסיעודי בהדרכה לקראת שחרור

GVHD סיבוכי עומס במשמרת זמינות של 
תרופות מקופת 

חולים

העדר החלטה 
רפואית ברורה 
למועד השחרור

שוני תרבותי קשיי שפה מוכנות להדרכה עומס רגשי של 
ההורים

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

 במידה רבה מאוד      במידה רבה      במידה בינונית      במידה מועטה      כלל לא

ם
בי

שי
מ

ס' 
מ

ם
בי

שי
מ

ס' 
מ

פגישה עם 
פיזיותרפיסטית 

להדרכה 
לפני שחרור

פגישה עם 
דיאטנית 
לאמת 

תפריט תזונה 
נכונה

פגישה עם 
עו"ס בנוגע 

לזכויות 
סוציאליות 

לפני 
השחרור

 הזמנת  
ציוד חבישה 
לצנתר מרכזי 
לטיפול ביתי  

חוברת 
הדרכה

תכנית 
הדרכה לפי 
לוח זמנים

מרשם רפואי 
לתרופות 

לפני שחרור

רשימת 
Check list

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

 במידה רבה מאוד      במידה רבה      במידה בינונית      במידה מועטה      כלל לא

תרשים 2: כלים היכולים לסייע לצוות הסיעודי בהדרכה לקראת שחרור
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)איור 1(, מרשם רפואי לתרופות, חוברת הדרכה והזמנת ציוד 
חבישה לצנתר מרכזי )תרשים 2(.

בהתייחס לממצאים, נראה כי השינוי צריך להתמקד בייעול 
תהליך השחרור. לפיכך, גובשה תוכנית התערבות, הוכנו 
טפסי עזר להדרכה ודיווח ממוחשב של המתאמת בתוכנת 
"פרומתאוס". הפרוייקט התמקד בשלושה רבדים: מתאמת 

השתלות, צוות רב מקצועי וצוות סיעודי )איור 2(.
לאחר הצגת תוכנית ההתערבות בישיבת צוות מחלקתית, 
הדרכת הצוות הסיעודי והכנתו לשינוי, ביצענו פיילוט לצורך 
הרצת הפרויקט בשטח. בסיום תקופת הפיילוט שארכה 
כשלושה חודשים, חולק שוב השאלון לצוות הסיעודי לצורך 

הערכת השינוי והסקת מסקנות.

תוצאות
מאה אחוזים מהמשיבים )N=12( דיווחו על שביעות רצון 
גבוהה מהשינויים שבוצעו בתהליך ההכנה לשחרור. תזמון 
התחלת תהליך ההכנה לשחרור הוקדם לשבוע טרם השחרור 
המשוער לפי 83% מהמשיבים )תרשים 3(. שיעור ההדרכה 
המקדימה של מתאמת ההשתלות עמד על 100% )תרשים 4(.
המצאות התרופות בידי המשפחה טרם השחרור עומד כעת 
על 92%. כמו כן, שיעור המטופלים שנוטלים ציקלוספורין 
לפני הגעתם לבדיקות דם בטיפול יום ירד באופן משמעותי. 
על פי הממצאים, נראה כי ביצוע הפרויקט העשיר ושיפר את 

איכות ההדרכה שניתנת כיום לילד המושתל ולהוריו. 

מבט לעתיד
הצלחתו של הפרויקט הנוכחי נבעה משיתוף הפעולה 
של הצוות הסיעודי, הרפואי והצוות הרב מקצועי. כמו כן, 
שיתוף הפעולה של הילד והוריו בתהליך ההדרכה ומוכנותם 

לשחרור.

איור 2: שלושת הרבדים בהם התמקד הפרויקט

מתאמת השתלות

הוספת הדרכה מקדימה 	 
לשחרור ע"י מתאמת השתלות

מחשוב דיווח המתאמת 	 
ב"פרומתאוס"

צוות רב מקצועי

בשיתוף רופאי היחידה - מרשם 	 
לטיפול תרופתי בבית וטיוטת 

מכתב שחרור שבוע טרם 
השחרור

בשיתוף צוות רב מקצועי - 	 
הדרכה לשחרור של דיאטנית, 

פיזיותרפיסטית ומרפאה 
בעיסוק

הצוות הסיעודי

בניית check list הכולל תכני 	 
הדרכה אחידים ותכנית עבודה 

מובנית לשחרור

בניית טופס עזר להדרכה 	 
לטיפול תרופתי

הדרכת הצוות הסיעודי לתכנית 	 
השחרור המשודרגת

תרשים 3: מועד התחלת ההכנה לשחרור

מועד התחלת תהליך ההכנה וההדרכה לשחרור הילד 
ומשפחתו מיחידת ההשתלות

N=12

 אחוז משיבים לאחר ביצוע התערבות

 אחוז משיבים לפני ביצוע התערבות

ביום השחרור

17%

0%

כיומיים שלושה 
לפני השחרור

66%

17%

כשבוע לפני 
השחרור

83%

17%

בשיחות שקיימנו עם משפחות שעברו את תהליך ההדרכה, 
הם הביעו שביעות רצון גבוהה מאופן ההדרכה ודיווחו על 

תחושת ביטחון בטיפול בילד בבית. 
לאור התגובות החמות של המשפחות, בימים אלו, כפרויקט 
המשך, אנו שוקדים על בניית חוברת הדרכה חווייתית 
לשחרור. חוברת זו תשמש כיומן מסע ותלווה את הילד והוריו 

במהלך תקופת ההשתלה ולאחריה.
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תרשים 4: הערכת תהליך הכנת הילד ומשפחתו לשחרור לפני ואחרי ביצוע הפרויקט 

התרופות להמשך טיפול בבית נמצאו בידי המשפחה טרם השחרור 

למשפחה ניתנה הדרכה מקדימה ע"י מתאמת ההשתלות

הצוות הסיעודי נעזר בכלי עזר אחד לפחות לצורך ההדרכה לשחרור

למטופל ולמשפחתו ניתנה לפחות הדרכה אחת של צוות רב מקצועי

ישנו תיעוד קודם בגיליון המטופל/רשומה ממוחשבת על ההכנה לשחרור 

ישנה המשכיות בתוכנית ההכנה לקראת שחרור

75%

25%

42%
83%

83%

33%

0%

92%

92%

67%

100%

100%

 אחוז משיבים לפני ביצוע התערבות    אחוז משיבים לאחר ביצוע התערבות
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תרשים 5: תדירות נטילת ציקלוספורין לפני נטילת בדיקת דם 

לניטור רמת התרופה

תדירות נטילת ציקלוספורין לפני ביצוע בדיקת דם 
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ה

הריון ולידה במחלקה 
האונקולוגית - תיאור 

מקרה ודילמות אתיות

הריון הינו אירוע משמח, אך כאשר מתגלה במהלכו 
גידול סרטני המצב נעשה מאתגר, בראש ובראשונה 
עבור המטופלת אך גם למשפחתה. הסטטיסטיקה 
גילה של  וכמובן תלוית  שונה ממקרה למקרה 
המטופלת ושלב האבחנה וכל מטופלת מגיבה בצורה 
שונה ובעלת אוטונומיה בקבלת החלטות על גופה, 
עובדה שיכולה לגרור דילמות אתיות בקרב הצוות 
המטפל. במאמר זה נביא תיאור מקרה של מטופלת 
צעירה, חרדית, שאושפזה במחלקה האונקולוגית 

גרורתי.  גס  מעי  סרטן  עם   ,20 בשבוע  בהריון 
המטופלת בחרה להשאיר את ההריון ולקבל טיפול 
תומך בלבד. במהלך אשפוזה במחלקה האונקולוגית, 
ילדה המטופלת בשבוע 24 להריון וצוות המחלקה 
האונקולוגית התמודד עם לידה מוקדמת, עם טיפול 
ביילוד בשבוע צעיר ועם טיפול ביולדת. המאמר 
מתאר את תחושות הצוות, את הרגשות שעלו מן 
ההתמודדות ורעיונות כיצד ניתן להתמודד עם מקרים 

דומים.

אביגיל ויזמר, יסכה ליזרוביץ', רותי יוד, הדס ספיר

רקע
אבחנה של סרטן במהלך הריון היא דבר יחסית נדיר, 
ומתרחשת בכ-1:1000 הריונות )Pavlidis, 2011(. מחלות הסרטן 
הנפוצות ביותר בהריון הינן סרטן שד, צוואר רחם, מלנומה, 
לימפומה ולוקמיה. נשים רבות בוחרות להמשיך עם ההריון 
וחלקן אף דוחות את תחילת הטיפול עד לאחר הלידה. כאשר 
מדובר ב- CRC( Colorectal Cancer(, הסטטיסטיקה נדירה 
אף יותר, עם סיכויים של בין 1:18,000 ל- 1:50,000 הריונות, 
אך בשנים האחרונות אנו רואים עליה במקרים כאלו, כנראה 

אביגיל ויזמר, RN ,BA - מחלקה אונקולוגית ביה"ח הדסה עין 
כרם

יסכה ליזרוביץ', RN ,BA - מחלקה אונקולוגית ביה"ח הדסה עין כרם

רותי יוד, RN ,BA - מחלקה אונקולוגית ביה"ח הדסה עין כרם

הדס ספיר, RN ,MPH - אחות אחראית המחלקה האונקולוגית 
hadass@hadassah.org.il .בהדסה עין כרם

כתוצאה מעליה בהיארעות של CRC יחד עם מגמה של עליה 
בהריונות בגיל מבוגר. האבחנה עצמה עלולה להתעכב, מכיוון 
שמרבית מהסימנים עלולים להיות מיוחסים לתופעות רגילות 
של הריון. מסיבה זו שלב המחלה בעת האבחנה הוא לרוב 
שלב מתקדם )Rogers, Dasari & Eng, 2016(. בסרטן מסוג 
זה לרוב לא מומלץ לחכות עד לאחר הלידה, כיוון שמדובר 

במחלה עם התקדמות מהירה יחסית.
הגישה הטיפולית משתנה לפי שלב המחלה ולפי שלב ההריון 
בעת האבחנה. כאשר רצון המטופלת הוא לשמור על ההריון 
וגיל ההריון הוא מתחת לשבוע 20, הגישה היא ניתוח להסרת 
הגידול הסרטני בהקדם האפשרי. אם גיל ההריון הוא מעל 
20 שבועות, ההמלצה היא כימותרפיה המותאמת להריון עד 
שלב בו ניתן ליילד ואז ניתוח להסרת הגידול, כאשר לרוב, 
הניתוח הטיפולי יכול להתבצע בו זמנית עם הניתוח הקיסרי 

.)Antonelli, Dotters, Katz, & Kuller, 1996(
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הצגת מקרה
בשנת 2018 התקבלה למחלקה האונקולוגית בהדסה עין כרם 
מטופלת בהריון, שאובחנה עם CRC. למרות שהמטופלת 
שהתה במחלקה זמן קצר יחסית, תקופה זו השאירה את 
חותמה על רבים מהצוות המטפל, מכיוון שבנוסף לקשיים 
המוזכרים בטיפול במקרים כגון אלו, נוספו לכך קשיים שנבעו 
מהתנגדותה של המטופלת למרבית הטיפולים שהוצעו לה.

שרה )שם בדוי( כבת 30, נשואה 3+, בריאה בדרך כלל, ללא 
סיפור משפחתי של סרטן, בהריון רביעי. הגיעה בשבוע 11 
להריון לחדר מיון בהדסה הר הצופים, עם תלונה על כאבי 
בטן תחתונה מימין. אובחנה עם אפנדיציטיס עם המלצה 
רפואית לניתוח. שרה הסכימה לטיפול, אך בכניסה לחדר 
הניתוח התחרטה. לאור כך טופלה שמרנית באנטיביוטיקה 
IV, מצבה השתפר והיא שוחררה לביתה עם טיפול אנטיביוטי.

בשבוע 14 להריון חזרה שרה למיון של ביה"ח שערי צדק עם 
תלונה על כאבי בטן מרכזית, אפיגסטרית, לסירוגין. ללא חום 
או שיעול, ללא שלשול או עצירות, ללא תלונות המרמזות 
על בעיה בדרכי השתן. עברה רביזיה של MRI בטן עם רושם 
לנגעים רבים בכבד. באבחנה מבדלת אדנומות מרובות או 
תהליכים משניים לגידול ממאיר. ב- US בטן נראו נגעים 
מרובים בשתי אונות הכבד ובדיקת הדם הצביעה על סמני 
גידול גבוהים. באשפוז זה עברה ביופסיה של הכבד, עם 
תשובה פתולוגית של חשד גבוה לקרצינומה ממקור המעי 

הגס גרורתי לכבד.
בעקבות האבחנה שרה עברה לביה"ח הדסה עין כרם 
לקבלת דעה שניה ולהחלטה טיפולית. בשלב זה הוסבר לה 
שהתוכנית המומלצת היא הפסקת ההריון והתחלת טיפול 
כימותרפי בהקדם. לאור התנגדותה להפסקת ההריון ועם 
בירור הפתולוגיה, הוסבר לה כי קיימת אפשרות להמשיך 
בהריון ולקבל טיפול כימותרפי שלא יפגע בעובר. בשבוע 
15 להריון שרה שוחררה לביתה עם הנחיות להמשך מעקב 

במרפאה, אך היא לא יצרה קשר ולא המשיכה עם המעקב.
20 להריון אושפזה בביה"ח הדסה עין כרם עם  בשבוע 
 ,Cord Compression -ול Pulmonary Emboly -חשד ל
אשר נשללו בהמשך. שרה הייתה במצב כללי ירוד ונזקקה 
לחמצן, לנוכח גרורות ריאתיות מרובות. יום לאחר אשפוזה 
התקיימה שיחה עם רופא בכיר במחלקה האונקולוגית לבין 
שרה ומשפחתה, ובה הוסבר שלנוכח המחלה הגרורתית אין 
אפשרות לריפוי המחלה אלא רק להארכת חייה. לאור רצונה 
של שרה לשמור על ההריון, הומלץ על טיפול כימי מסוג 
FU-5 בהקדם האפשרי, במטרה להקל על הסימפטומים. 
בשלב זה שוב הוסבר לה שניתן לקבל את הטיפול גם בהריון 
והסיכון לעובר הוא נמוך. למרות זאת היא סירבה לטיפול  

שהוצע. 
במהלך כל האשפוז שרה המשיכה לסרב לקבל כימותרפיה, 
למרות שיחות חוזרות ונשנות עם רופאים בכירים וניסיונות 

הפרוגנוזה של מטופלות אלו לרוב אינה טובה, אך הסיבה 
לכך כנראה אינה ההשפעה של ההריון על המחלה, אלא 
הנטייה לגילוי המחלה בשלב מתקדם. סיכויי השרידות עצמם 
זהים לאלו של מטופלות באותו שלב מחלה אשר אינן בהריון 

.)Antonelli, Dotters, Katz, & Kuller, 1996(
הפרוגנוזה של העובר תלויה בשלב הפתולוגי של סרטן 
האם, גיל ההיריון בעת   האבחנה, סוג הטיפול שניתן לאם 
במהלך ההריון ועיתוי הלידה. הנתונים הקיימים על השפעות 
ארוכות טווח של חשיפה ברחם לכימותרפיה הינם מוגבלים. 
 D או C מרבית התרופות הכימיות נמצאות בקטגוריות
לתרופות הניתנות במהלך הריון. בפועל כל מקרה נבחן 
לגופו וההחלטה על סיכון מול תועלת תלויה בגורמים רבים, 
ביניהם שלב המחלה, שלב ההריון ורצון המטופלת. טיפול 
נפוץ ב-CRC גרורתי הינו שילוב של התרופות FU-5 ו- 
Oxaliplatin. מתוך חמישה מקרים מדווחים של נשים בהריון 
אשר קיבלו טיפול זה, לאחר השליש הראשון של ההריון, 
לא נצפו מומים מולדים ולא דווחו עיכובים התפתחותיים 

.)Rogers, Dasari & Eng, 2016( בהמשך המעקב
אבחנה של סרטן במהלך ההריון היא חוויה מפחידה, 
מבלבלת ומטלטלת למטופלת עצמה, אך מהווה גם אתגר 
רגשי וטיפולי לצוות המטפל ויכולה להעלות דילמות רבות, 
זאת כיוון שנוצר מצב בו החובה האתית של המטפל לשמירה 
על האוטונומיה של המטופלת אשר עלולה להתנגש עם 

הרצון לדאוג לבריאות העובר וסיכויי הישרדותו. 
בבדיקה מה אומרת ההלכה בדתות השונות, קיימת דילמה: 
האם להציל את האם ולפגוע בחייו של העובר? או להציל את 
העובר ולפגוע בחיי האם? הערך העולה בדילמה הוא ערך 
החיים - חיי האם אל מול חיי העובר. כפי שמופיע בכתבי 
היהדות לאורך השנים, הסוגיה אינה משתמעת לשני פנים. 
ראשית מגייסים חז"ל את טיעון הקדימות שטוען שכיוון 
שהאם חיה לפני התינוק, יש לה זכות להמשיך ולחיות. 
היולדת היא אדם במלוא מובן המילה והעובר עוד לא, לכן 
חז"ל פוסקים כי יש לבצע הפלה או גרידה ולהרוג את העובר 
לשם הצלת האם. "האישה שהיא מקשה לילד )מתקשה 
בלידה והעובר מסכן את חייה( מחתכין את הולד במעיה, 
ומוציאין אותו איברים איברים, מפני שחייה קודמין לחייו" 

)משנה: מסכת אהלות, פרק ז', משנה ו'(.
הרמב"ם, נדרש לסוגיה זו והוא מביא זאת באופן חד משמעי, 
אך מביא לכך טעם אחר מהמשנה: "העוברה )יולדת( שהיא 
מקשה לילד מותר לחתוך העובר שבמעיה, בין בסם בין 
ביד, מפני שהוא כרודף אחריה להורגה". "אלו שמצילין אותן 
בנפשן )הורגים אותם(: הרודף את חברו להורגו")משנה, 
מסכת סנהדרין, פרק ח', משנה ו'(. הרמב"ם סבור שהעובר 
המסכן את היולדת, במקרה שלנו הוא כרודף אחריה להורגה. 

יש לציין כי ההלכה האסלמית זהה לגישת היהדות בנושא.

ויזמר, ליזרוביץ', יוד, ספיר
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שכנוע רבים מצד מקורבים לה. הוסבר לה פעמים רבות 
על ידי רופאי המחלקה, כי הטיפול יאריך את חייה ולא יזיק 
לעובר כיוון שהיא כבר בשליש השני של ההריון, וכן הוסבר 
לה שהטיפול הינו הכרחי על מנת להאריך את משך שהות 
העובר ברחמה ולהעלות את סיכויי ההישרדות שלו. בני 
משפחתה, לרבות בעלה, אחיותיה וחברות השתתפו בשיחות 
החוזרות, ותמכו בדעת הרופאים ובניסיונות השכנוע במטרה 
שהמטופלת תתחיל את הטיפול. באשפוז נעשה אף ייעוץ 
פסיכיאטרי עם שרה, וההערכה הייתה שהיא כשירה לקבל 
החלטות בעצמה. בשלב כלשהו היא ביקשה לחדול משיחות 
אלה, מאחר ולדבריה, היא חשה רוויה ומבינה היטב את 

הפרוגנוזה הגרועה ללא קבלת כימותרפיה.
במהלך האשפוז חלה החמרה משמעותית במצבה הפיזי 
והתפקודי של שרה, אך לבקשתה, היא טופלה סימפטומטית 

בלבד בחמצן ובמשככי כאב.
בשבוע 22 להריון נערך דיון משותף עם גינקולוגים, רופאי 
ילדים ונאונטולוגים, בו הוחלט על התכנסות חוזרת כאשר 
העובר יגיע לשבוע 24 המוגדר בר חיים, לצורך החלטה לגבי 

יילוד העובר.
בשבוע 23+4 להריון שרה החלה להתלונן על התכווצויות 
בטניות והאחות נקראה לחדר. בהמשך היום התברר ששרה 
החלה להרגיש צירים אף מוקדם יותר בבוקר, אך ביקשה 
מאחותה לא לקרוא לאחות. הרופאה המטפלת נקראה לחדר 
ותוך מספר דקות יצא היילוד, כאשר אינו נושם, והצוות החל 
בהחייאה. במקביל נקרא בדחיפות צוות מיילדות ורופאים 
מהפגייה, שהגיעו מעט באיחור בשל קושי בהכרת המקום 
והמרחק בין המחלקות. המשך הטיפול ביילוד נעשה על ידי 
המיילדת, צוות טיפול נמרץ ילודים וצוות החייאה מוסדית. 
בשלב זה נשמע דופק תקין, נעשתה אינטובציה והיילוד 

הועבר לפגיה באינקובטור להמשך טיפול.
לאחר שהות קצרה במחלקת יולדות, לבקשתה, חזרה שרה 
לאשפוז במחלקה האונקולוגית, להמשך טיפול תומך. לאחר 
הלידה מצבה הרפואי המשיך להתדרדר, ובהמשך היא שקעה 
והפסיקה להגיב. שבוע וחצי לאחר הלידה חלה התדרדרות 
נוספת ונקבע מותה. לאחר כשבועיים, בגיל 22 יום, נקבע אף 

מותו של היילוד.

נקודת המבט של הצוות המטפל
ישנה תמונה שנשארה עם רובנו, זו של בלון "נסיך נולד" חצי 
ריק מאוויר, שכוב על הרצפה מחוץ לחדרה של המטופלת. 
הריון הוא בדרך כלל סיבה לשמחה ולאושר, אבל במצב 
הזה ההריון היה רק קושי נוסף שהתלווה למצב מסובך בפני 
עצמו. אנו במחלקה האונקולוגית, חווים ולומדים להתמודד 
עם אובדן, לרוב של מטופלים מבוגרים, אך גם של צעירים. 
כל אובדן הוא קשה, אך בדרך כלל אנחנו מסוגלים לקבל את 
האובדן ולהמשיך הלאה. המפגש עם מקרה זה הציף את רוב 

הצוות המטפל, וגם זמן רב לאחר מכן אותם רגשות עולים 
מידי פעם. בעקבות הטיפול ומהמחשבות בעקבותיו, עלו 
רעיונות לשיפור ההתמודדות של הצוות המטפל עם מקרים 

דומים שעלולים להתרחש בעתיד:
שימוש בצוות הפסיכוסוציאלי – התמודדות של הצוות . 1

הסיעודי הייתה ברובה על ידי שיחות בין אנשי הצוות 
לבין עצמם. היה לכך מקום חשוב מאוד, אך יחד עם 
זאת בהחלט יש מקום גם לעידוד של הצוות לפנות 
לצוות הפסיכוסוציאלי כאשר עולים קשיים. סוגיה 
זו נחוצה בין השאר, כדי לדון בשאלות העמוקות 
והמורכבות כיצד לטפל וללוות אישה נוטה למות 
מתוך מבט חומל, למרות הפער בין האישה לבין הצוות 
כולו, בקשר לשאלה מה נכון לעשות. כמו כן, ניתן 
לדון בשאלה מה ניתן לעשות כדי להיפרד מתחושות 
התסכול, האכזבה וההחמצה של הצוות ומה היה ראוי 
אולי לעשות כדי לאפשר למטופלת פרידה שקטה מן 
העולם. חלק גדול מהצוות הסיעודי והרפואי וכן הצוות 
הפרא-רפואי הסתובבו בתקופה זו עם תחושת תסכול, 
שנבעה משיפוטיות כלפי המטופלת. חלקנו דנו אותה 
לכף חובה וכעסנו על החלטתה לא לקבל טיפול, בעוד 
שבבית מחכים לה 3 ילדים קטנים שבעזרת טיפול 
כימותרפי ייתכן ותזכה לגדלם עוד כמה חודשים או 
שנים. התעצבנו שבחורה צעירה בחרה מראש לוותר על 
כל אפשרות טיפולית, בעוד שמטופלים אחרים נלחמים 
בעוצמה במחלת הסרטן ומבקשים למצות את שלל 

האפשרויות הטיפוליות.
קיום ועדת אתיקה בשלב מוקדם יותר – ועדת האתיקה . 2

התכנסה לראשונה זמן קצר לפני הלידה. המחשבה 
של הרופא המטפל הייתה לחכות עד שימלאו לעובר  
24 שבועות, אך בפועל לא ניתן להתנהל ללא תכנית 
פעולה במקרה של לידה מוקדמת. חשוב לעדכן וליידע 
את כל הצוות מה מתוכנן להיעשות בכל שלב במידה 

ומתרחשת לידה.
קשר רציף של המטופלת עם צוות חדר לידה – כפי . 3

שהזכרנו, אישה הנמצאת במצב כזה מתמודדת לא רק 
עם קשיים של מחלת הסרטן, אלא גם עם קשיים שונים 
של ההריון. צוות המחלקה האונקולוגית לא תמיד יודע 
לענות על שאלות מסוימות הנוגעות להריון, או לעזור 
עם מצבים שונים. יש מקום לייעד אחות מתחום של 
הריון ולידה לתפקיד של אשת קשר, בין המטופלת, לבין 
אנשי הצוות השונים שמשתתפים בטיפול, תפקיד דומה 
 Rimes, Gano & Milbourne,( לזה של אחות ליווי הריון
2008(. קשר כזה יכול להיות בעל ערך משמעותי לרווחת 
המטופלת, וגם יכול לעזור לצוות האונקולוגי בטיפול 

במצבים מסוימים.
מפגש טיפולי לצוות המטפל – מספר ימים לאחר . 4
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האירוע נערך מפגש כזה בחדר לידה לצוות אשר 
לקח חלק באירוע הטראומטי, לאחיות מהמחלקה 
הרגישו  הצוות  והמיילדות. אחיות  האונקולוגית 
שהמפגש עזר בעיבוד של תחושות ורגשות שעלו, וכן 
למפגש זה חשיבות גדולה מאוד בהתמודדות שלהן 
עם האירוע. במחלקה האונקולוגית לא פעם נתקלים 
באירועים קשים רגשית ובמצבים מורכבים והצוות 
זקוק לתמיכה רגשית. לאור דיווח הצוות על העזרה 
בהתמודדות עם מקרה זה, נכון יהיה לאמץ סוג של שיח 

ועיבוד רגשי מיד לאחר אירועים קשים לצוות המטפל.
הכנת המחלקה למקרי חירום – כיוון שמדובר במחלקה . 5

המטפלת במבוגרים, לא היה זמין ציוד לאינטובציה של 
יילוד. כתוצאה מהאירוע הזה, צוות ההחייאה המוסדי 
הכין מארזים של אינטובציה מותאמת שניתן לנייד 
בקלות בעת הצורך. באירוע זה נוכחנו בחוסר של 
ציוד מותאם ובנוסף המיילדת לא ידעה למצוא את 
המחלקה. במקרה זה כנראה שלא הייתה לכך השפעה 
על הפרוגנוזה של היילוד, אך במקרים אחרים הדבר יכול 
להיות שונה. לכן הכנה זו כוללת גם את מחלקת חדרי 
לידה וכיום יש ערכות לידה מוכנות בחדר לידה, למקרה 

של לידה לא מתוכננת באחת ממחלקות ביה"ח.

סיכום
במאמר זה סקרנו בקצרה את שכיחות מחלות ממאירות 
בנשים הרות, והצגנו תיאור מקרה של מטופלת בהריון עם 
סרטן מעי גס גרורתי, שסירבה לכל טיפול שהוצע לה וילדה 
בשבוע 24 במהלך האשפוז במחלקה האונקולוגית. אירוע 

זה היה טראומטי לכל הצוות המטפל. הבחירה של אותה 
מטופלת גרמה לתחושות קשות בקרב הצוות המטפל לכל 
אורך האשפוז, תחושות של כעס, שיפוטיות, וקושי בהפרדה 
בין רגשות ובין מעשים. ידענו שאסור לנו להיות שיפוטיים 
כלפי מטופלים וזו בחירה שלה כאדם בעל רצון ויכולת קבלת 
החלטות משלו, ובכל זאת היה לנו קושי גדול לקבל עובדה זו. 
ניסינו להבין מנין נבעה החלטתה, ואף ערבנו אנשי דת מתוך 
מחשבה שאולי הם או המקורבים לה יוכלו לעזור בשינוי 
ויעזרו לה בקבלת ההחלטות. תארנו במאמר חלק מהקשיים 
בהתמודדות עם מקרה זה ומהם לדעתנו נקודות התורפה, 
והבאנו מספר דרכים שיכולות לעזור בהתמודדות עם מקרים 

דומים בעתיד. 

תודה גדולה לד"ר אילנה קדמון, יועצת אקדמאית בביה"ח 

הדסה עין כרם, על עזרתה לקידום כתיבת תיאור מקרה זה.
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ב

מיינדפולנס
ככלי טיפולי באונקולוגיה 

למטופלים ולמטפלים

במאמר זה תוצג חשיבותה של שיטת המיינדפולנס 
ככלי טיפולי, תובא סקירה של הנושא ומשמעותו 
לאחיות שמטפלות בחולים המטו-אונקולוגיים. 
הנגישות  היא  הזו  היתרון המרכזי של השיטה 
והזמינות שלה, במערכת הבריאות בה נשקלים לרוב 

על כף המאזניים ערכים של עלות מול תועלת. מעבר 
לכך, שיטה זו אינה דורשת משאבים רבים ועל כן 
יכולה לשמש ככלי עזר נוסף ובכך להרחיב את היקף 

הטיפול ההוליסטי ואת עומקו. 

דינה כהן

דינה כהן - סטודנטית לסיעוד שנה ד', ביה"ס לסיעוד של 
הדסה והאוניברסיטה העברית בפקולטה לרפואה בירושלים. 

dinamalino@gmail.com
נכתב במסגרת סמינר בנושא אספקטים פסיכוסוציאליים של 

מחלת הסרטן, בהנחיית ד"ר אילנה קדמון

מבוא 
מיינדפולנס הינה שיטה להרפיה ומדיטציה שמקורה 
בתורה הבודהיסטית. משמעות המילה היא "מודעות" או 
"תשומת לב חשופה". הרעיון בשיטה זו היא לסגל יכולת 
לשים לב לפרטים ברגשותינו, להבחין ולהפנים מחשבות 
שעולות בראשינו. המטרה היא להוציא את מוחנו ממצב 
אוטומטי ולזהות כל מחשבה שעולה )Mace, 2007(. הבסיס 
לכל ההתערבויות המבוססות על מיינדפולנס היא לאפשר 
תשומת לב עקבית וחזרתית באופן מודע להווה, בגישה 
סקרנית ולא שיפוטית. התרגול מתחיל לרוב במדיטציה 
בישיבה, בניסיון להקדיש תשומת לב לגוף ולנשימות. לאחר 
תרגול אפשר להרחיב את תשומת הלב, להתרכז ברגשות 

שונים המשפיעים על המחשבה ולהסב את המוח להגיב 
באופן חיובי יותר לרגשות. אפשר ללמד מיינדפולנס כשיטה 
מעשית, שמשמעה לתרגל מדיטציה או כגישה ונקודת 

.)Carlson, 2016( השקפה על העולם
המטרה המקורית של השיטה בבודהיזם היא להקל על 
הסבל ולהעצים חמלה בקרב המתרגל, לכן היא יכולה 
 Ludwig( להימצא שימושית אצל מטופלים ומטפלים כאחד
kabat-zinn, 2008 &(. בניסיון לפשט את הרעיון המורכב 
  )2009( Shapiro & Carlson מאחורי המיינדפולנס, פיתחו
מודל המבוסס על שלוש אבני דרך מרכזיות. הראשונה 
הינה הכוונה, כדי להפיק את המיטב מהתרגול יש להתחבר 
לכוונה ולקחת בחשבון שהיא גמישה ועלולה להשתנות 
מתרגול לתרגול, ואף תוך כדי התרגול. השנייה הינה תשומת 
לב, התייחסות מדויקת ואובייקטיבית למחשבות ולרגשות 
מאפשרת לאדם להבין את עצמו בצורה ברורה יותר. אבן 
הדרך השלישית והאחרונה הינה הגישה. באמצעות גישה 
פתוחה, מכילה, לא שיפוטית ואדיבה כלפי מחשבות ורגשות 
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העולים תוך כדי תרגול, ניתן לוותר על הרגלים של הדחקה 
.)Shapiro & Carlson, 2009( והרחקת רגשות

מיינדפולנס ככלי טיפולי
הפרעה בשינה, לחץ רגשי, חרדה ודיכאון מהווים חלק 
מההתמודדויות של חולי סרטן יחד עם תופעות לוואי 
)Russo & Sundaramurthi, 2019(. ההיבטים  נוספות 
הפסיכולוגיים הינם בעלי חשיבות, שכן הטיפול ומתן המענה 
להם משמעותי להמשך ההתמודדות בהווה ולהתמודדות 

 .)Fann, Ell & Sharpe, 2012( העתידית של המטופלים

השפעה על כאב

י  ל מחו ם  לי מהחו ם  י ז אחו ם  תשעי עד  ם  חמישי
 Russo & ( הסרטן מדווחים על התמודדות עם כאב 
Sundaramurthi, 2019( ולכך השפעות רבות על אורח חייו 
של המטופל. מעבר להשפעה הפיזית והתפקודית, לכאב יש 

השפעה גם על היבטים חברתיים ופסיכולוגיים. 
במחקר רנדומלי שכלל 109 משתתפים, נבחנה השפעת 
כרוניים  73 משתתפים עם כאבים  על  המיינדפולנס 
שונים )קבוצת המחקר( מול קבוצת ביקורת שלא תרגלה 
מיינדפולנס. מממצאי המחקר עולה, כי אמנם לא נצפו 
הבדלים ברמות הכאב בין שתי הקבוצות, אולם נצפו 
הבדלים ביכולת המטופלים להתמודד עם הכאב: בקרב 
קבוצת המחקר שתרגלה מיינדפולנס נצפתה יכולת טובה 
יותר להתמודד עם הכאב, שבאה לידי ביטוי ברמות נמוכות 
יותר של חרדה, דיכאון ורמות גבוהות יותר של תחושת 

 .)la Cour & Petersen, 2015( שליטה וקבלה של הכאב
במחקר שבדק 244 משתתפים המאושפזים בבית החולים 
ודיווחו על כאב בלתי נסבל, השוו בין התערבויות קצרות 
)כל התערבות נמשכה 15 דקות( שונות שבוצעו ע"י עובדים 
סוציאליים. קבוצת ההתערבות הראשונה כללה תרגול 
מיינדפולנס, השנייה היפנוזה והשלישית שיחה עם איש 
מקצוע. מצאו שהתערבויות של מיינדפולנס או היפנוזה, 
הורידו אצל שליש מהמשתתפים את רמות הכאב באופן 

 .)Garland et al., 2017( 30% מידי בלפחות

השפעה על מצוקה רגשית

במאמר העוסק במצוקה רגשית בקרב חולי סרטן, מציעים 
הכותבים לבחון את רמת המצוקה הרגשית של המטופלים 
כצורך בסיסי והכרחי לקבלת תמונת מצב קלינית של 
המטופל, בדיוק כמו סימנים חיוניים. לדבריהם, העניין חשוב 
 Bultz( במיוחד מאחר שסרטן הינו שם נרדף לסבל, כאב ומוות
Carlson, 2005 &(. רוב חולי הסרטן נאלצים להתמודד עם 
פחד, חרדה ודיכאון ללא קשר לטיב הפרוגנוזה. גם במצב 
בו המטופל החלים ממחלתו, קיים פחד מהישנות המחלה 

 .)Carlson, 2016( המעורר תגובות רגשיות שליליות
הספרות בעשור האחרון מציגה את המיינדפולנס כשיטה 

יעילה במגוון רחב של הפרעות רגשיות, בקרב אוכלוסיות 
שונות. השיטה נבדקה ונמצאה מועילה בטיפול במקרים 
 Hofmann & Gómez,( של חרדה, דיכאון ומצוקה רגשית
2017(. במחקר בו נבדקו 271 נשים מחלימות סרטן שד, אשר 
דיווחו על התמודדות עם מצוקה רגשית בעקבות המחלה, 
השוו בין מחלימות שהשתתפו בסדנאות מיינדפולנס 

 ,)mindfulness-based cancer recovery( MBCR מסוג
supportive-expressive therapy( SET(, ובין מחלימות 
אשר קיבלו מפגש יחיד של סדנא לניהול סטרס )קבוצת 
ביקורת(. תוצאות המחקר הראו כי ל- MBCR יתרון בשיפור 
מדדי החרדה, איכות החיים ותחושת התמיכה החברתית. 
לטענת החוקרים, השיטה מאפשרת מתן כלים המפתחים 
אסטרטגיות לוויסות רגשי חיובי המעודדים קבלה והכלה. 
עוד טענו החוקרים, כי הערך בשיטה הוא בשימת דגש על 
השינוי ביחסו של המטופל למציאות ולא בניסיון לשנותו או 

  .)Carlson et al., 2013( לשלוט בו

מיינדפולנס כחלק מהטיפול הפליאטיבי

גישת הטיפול הפליאטיבי דוגלת בעירוב תחומי טיפול 
שונים, הנועדו להקל ולשפר את איכות חיי המטופל 
ומשפחתו, כאשר המטרה העיקרית היא מניעה והקלה 
 Latorraca, Martimbianco, Pachito, Pacheco( על סבל
Riera, 2017 &(. הטיפול הפליאטיבי יכול לתפוס מקום 
בתכנית הטיפול של חולי הסרטן עוד בשלבים המוקדמים 
של המחלה, ולאו דווקא בשלבים סופניים. במחקר איכותני 
שבדק את יעילות ההתערבות מסוג מיינדפולנס, במסגרת 
טיפול פליאטיבי מוקדם )לא בשלבי מחלה סופניים(, נמצא 
כי החולים בקבוצת ההתערבות דיווחו על תמיכה חברתית 
טובה יותר, יכולת טובה יותר להתמודד עם חרדות וחיבור 

 .)Roth & Canedo, 2019( "טוב יותר ל"עצמי
בשל המגבלה לחקור חולים סופניים, הטיפול בגישת 
המיינדפולנס בשלבי חיים אלו, אינו נחקר דיו, עם זאת, 
קיימות השערות כי השיטה תתרום ותועיל גם בשלבים אלו. 
השערות אלו מבוססות על הוכחת יעילות המיינדפולנס 

 .)Beng et al., 2013( בתחומים אחרים
לאור העניין הגובר בשנים האחרונות סביב השיטה ויתרונותיה, 
נכתבו גם מאמרים אשר מבקרים אותה. הביקורת בעיקרה 
מבטאת את הטענות, שהגדרת השיטה מוצגת בכל מסמך 
באופן שונה הנתון לפרשנות, חוסר ביכולת למדוד את 
יעילות השיטה בהיעדר כלי בעל תוקף המיועד להערכת 
המיינדפולנס, ועל התעלמותם של תומכי השיטה בהתוויות 
נגד שיכולות להיות לה. לטענת הכותבים, חולים פסיכיאטריים 
מורכבים אינם יכולים לקבל התערבות מסוג זה ללא התאמה 
מדויקת לצרכיהם, שכן התערבות לא מבוקרת עלולה לגרום 
להידרדרות במצבם המנטלי. זאת, על סמך עדויות של אנשים 
שמדיטציה אינטנסיבית הכניסה אותם למצבים של פסיכוזה 

 .)Van Dam et al., 2017( וטראומה
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מיינדפולנס עבור מטפלים

מחלת הסרטן אינה משפיעה רק על החולים בה, אלא 
בעלת מעגלי השפעה רחבים. בני משפחה, חברים קרובים 
וצוות רפואי נמנים עם אלו החווים באופן אישי את השלכות 
המחלה בתדירות יום-יומית. ניהול הטיפול השוטף, תמיכה 
סיעודית ומתן תמיכה רגשית הם רק חלק מתוך רשימה 
ארוכה של משימות, אותן צריכים לנהל המטפלים בחולה. 
העומס אותו חווים המטפלים חושף אותם בסיכויים גבוהים 
למצוקה רגשית, לכן זקוקים גם הם לקבל ליווי והדרכה 
בהתמודדות עם התמיכה המתמשכת בבני משפחתם 
או מטופליהם )Sklenarova et al., 2015(. בנוסף למצוקה 
הרגשית, קיים אלמנט נוסף אליו חשופים בעיקר המטפלים 
המקצועיים והוא שחיקה. הטיפול האינטנסיבי והפרידה 
מחולים רבים בסוף חייהם, תורמים רבות לכך שאנשי 
מקצוע מכל התחומים העובדים עם חולי סרטן חשופים 
לשחיקה ולמצוקה רגשית באחוזים גבוהים, כאשר נשים 
 .)Granek et al., 2016( נמצאות בסיכון גבוהה יותר לשחיקה
השחיקה והמצוקה הרגשית עלולים בסופו של דבר, לפגוע 
באיכות הטיפול הניתן ולשבש את הליך ההחלמה המורכב 
מאליו. השימוש במיינדפולנס מוצע כחלק ממגוון רחב 
 Hlubocky,( של אסטרטגיות להתמודדות עבור המטפלים

 .)Back & Shanafelt, 2016
בסקירת ספרות שנעשתה על 16 מחקרים שונים העוסקים 
במיינדפולנס בתחום הסיעוד, נמצא כי לשיטה תרומות 
רבות לאיכות הטיפול. נמצא כי אחיות וסטודנטים לסיעוד 
שתרגלו מיינדפולנס, הצליחו להפחית את רמות הסטרס 
שחשו סביב העבודה, חוו ירידה ברמות החרדה והדיכאון 
והרגישו פחות שחוקים. התרגול הביא לתוצאות של עלייה 
 van der Riet,( ”well-being”-ביכולות האמפתיה ותחושת ה
Levett-Jones & Aquino-Russell, 2018(. במחקר שנערך 
על אחיות חדר מיון נמצא, כי הקניית טכניקות מיינדפולנס 
שיפרו את היכולת לעבוד תחת לחץ והעלו את שביעות 

 .)Salvarani et al., 2019( הרצון של האחיות מעבודתן

סיכום
מתוך הכתוב במאמר זה ניתן להבין, שיש מקום להטמעת 
שיטת המיינדפולנס כחלק מתכניות הטיפול ההוליסטיות 
אחיות  ביניהם  ולמטפליהם,  אונקולוגיים  לחולים 
אונקולוגיות. השיטה מאפשרת להתמודד ביעלות גבוהה 
יותר עם מצבים מורכבים ומלחיצים הפוגעים באיכות 
החיים. המיינדפולנס מסייע בגיוס משאבים רגשיים 
התורמים להתמודדות ולחוסן של המטופל וסביבתו. 
הקניית הכלים לתרגול יכולה להיעשות בצורה מגוונת, 

יצירתית ויעילה באופן שלא יגזול משאבים. 
קיימת התייחסות מצומצמת להשפעות הפיזיולוגיות 
של השיטה, למרות שקיימת ספרות רבה בתחום זה. 

בשנים האחרונות נחקרות ההשפעות של השיטה על 
המוח, המערכת האוטונומית, מערכת החיסון והמערכת 
האנדוקרינית. החוקרים מנסים למצוא הוכחות המתבססות 
על ערכים הניתנים למדידה לשיפור תסמינים שונים, כמו 
למשל: ירידה או עלייה בפעילות מוחית באזורים מסוימים 
לאחר תרגול, ירידה בערכי לחץ דם, ירידה במדדי דלקת 

וכדומה.
למרות שקיימת ספרות עשירה העוסקת במיינדפולנס 
ומקצוע הסיעוד, רובה מתייחסת ליעילות המיינדפולנס 
עבור הצוות הסיעודי, ועדיין אין מספיק מידע על הצעות 
להתערבות הניתנת ליישום ע"י צוותים אלו. בכל הנוגע 
להשלכות על מקצוע הסיעוד, יש מקום לחשוף יותר צוות 
סיעודי לשיטה למען התועלת האישית והמקצועית שלהם 
ויחד עם זאת, על מנת שיקדמו התערבויות בסגנון זה עבור 
מטופלים המציגים צרכים מתאימים. על אף יתרונותיה 
הרבים, יש לקחת בחשבון את מגבלות השיטה ולא לראות 

בה כהתערבות נטולת תופעות לוואי.

תודה מיוחדת לד"ר אילנה קדמון על הליווי והסיוע בתהליך 

כתיבת המאמר.
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התוויה

לטיפול 	  היא  אקטמרה  של  העיקרית  ההתוויה 
 Rheumatoid Arthritis מ- הסובלים  במבוגרים 
 Juveni le ב-  הלוקים  שנתיים  מגיל  ובצעירים 
Idiopathic Arthritis בדרגת חומרה בינונית עד 
קשה, אשר לא הגיבה בצורה מספקת לטיפול קודם 
 Disease-modifying anti-rheumatic drugs-ב

.)DMARDs(

2017 אושרה אקטמרה בארצות הברית, 	  באוגוסט 
 Cytokine ( לטיפול בתסמונת שחרור ציטוקינים 
Release Syndrome( CRS מסכנת חיים או חמורה 
 Chimeric Antigen-הנגרמת כתוצאה מטיפול ב
Receptor )CAR( T cells, שהינו טיפול בתאים 
גנטית, הניתן למספר  T מהונדסים  לימפוציטים 
ממאירויות המטולוגיות, בחולים מגיל שנתיים ומעלה.

השימוש במדינת ישראל ב- tocilizumab לתסמונת 	 
שחרור ציטוקינים מסכנת חיים, כתוצאה מטיפול 
ב- CAR-T cells מותנה באישור 29 ג' מוסדי של בית 

החולים הנותן טיפול זה. 

רקע
כוחה של מערכת  רותמת את  אימונותרפיה בסרטן 
החיסון למיגור רקמות ממאירות. ניתן לסווג את הסיכונים 
הקשורים לאימונותרפיה נגד סרטן לרעילות אוטואימונית 
ולרעילות הקשורה בציטוקינים. רעילות אוטואימונית נובעת 

מהתקפה ספציפית של אנטיגן על רקמות המארח, כאשר 
האנטיגן הקשור לגידול בא לידי ביטוי על גבי רקמות 
לא ממאירות, כלומר הרעילות היא מחוץ לתאי הגידול. 
רעילות הקשורה בציטוקינים, המכונה גם תסמונת שחרור 
ציטוקינים - CRS( Cytokine Release Syndrome(, היא 
רעילות שאינה ספציפית לאנטיגן ומופיעה כתוצאה 
מהפעלה מוגברת של מערכת החיסון. גודל ההפעלה 
החיסונית הנדרש בדרך כלל כדי להשיג יעילות קלינית 
באמצעות טיפולים אימונולוגיים, עולה על מידת ההפעלה 
החיסונית המתרחשת במצבים טבעיים, וככל שטיפולים 
אימונולוגיים נעשים חזקים יותר, תסמונת זו הופכת שכיחה 

 .)Lee et al., 2016( יותר
כמחצית מהחולים המפתחים את התסמונת חווים אותה 
בצורה קלה עד בינונית, עם סימפטומים דמויי שפעת 
שניתן בקלות לטפל בהם, הכוללים: חום, עייפות, כאבי ראש 
וירידה בלחץ הדם, אולם חלק מהחולים חווים סימפטומים 
חמורים יותר, שעלולים להוביל לסיבוכים מסכני חיים, כגון: 
 Acute respiratory distress syndrome ,פגיעה קרדיאלית

.)Grupp et al., 2016( וכישלון רב מערכתי )ARDS(
 CAR-T cells )Chimeric antigen receptor(-הטיפול ב
 Acute משמש לטיפול בממאירוית המטולוגיות כגון: 
 lymphoblastic leukemia )ALL(, Diffuse large b-cell
 lymphoma )DLBCL(, primary mediastinal B cell
PMBCL( lymphoma(. בטיפול זה המטופל עובר איסוף 
לימפוציטים, אשר נשלחים לחברה מסחרית מאושרת 
ועוברים שינוי גנטי מבוקר, במטרה לבטא קולטנים לאנטיגן 
כימרי CAR המכוונים לחלבונים ספציפיים )CD19(, אשר 
מבוטאים על פני שטח הפנים של הלימפוציטים. המטופל 
עובר כימותרפיה המכוונת כלפי הלימפוציטים שנותרו 

בגוף, ולאחר מכן תאי CAR-T מוערים לו באינפוזיה. 
 CAR-T לאחר טיפול בתאי CRS השכיחות המדווחת של
נעה בין 50% ל- 100%, כאשר 13% עד 48% מהמטופלים 
חווים את הצורה החמורה או מסכנת החיים. בניסיון 
להפחית את הסיכון ל- CRS, נבדקו מספר גישות שימוש 
בתאי CAR-T, בין היתר מתן מינונים נמוכים של תאים 
ואף פיצול תזמון המתן כדי לתת מינון נמוך יותר. ברם, 
CRS באופן חלקי  גישות אלה הפחיתו את הסיכון ל- 
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CRS נובעים  בלבד. בעצם, הסימנים והתסמינים של 
 CAR-T מהשפעות של ציטוקינים ששוחררו על ידי תאי
רמות  מכך  כתוצאה  למטרה.  קשורים  שהיו  לאחר 
 )IL‐6( הציטוקינים הדלקתיים בסרום מוגברות, במיוחד של
interleukin‐6. חומרת התסמינים עולה בהתאם לריכוז 
הציטוקינים בסרום ולמשך החשיפה לציטוקינים הדלקתיים, 
ובשל הפוטנציאל לתוצאות קטלניות של CRS נדרש טיפול 
תומך מתקדם לפי חומרת התסמינים. CRS חמור או מסכן 

.)Le et al., 2018( חיים הוא מצב חירום רפואי
עד  ימים,  תוך מספר  יכולה להתרחש   CRS הופעת 
כשבועיים לאחר עירוי תאי CAR-T. למרות שרוב החולים 
המגיבים חווים לפחות דרגה מסוימת של CRS, נראה כי 
אין קשר ישיר בין חומרת ה-CRS לתגובה הקלינית. חלק 
מהמטופלים מראים הפוגה מלאה ללא סימנים ברורים 
של CRS, בעוד שחולים אחרים מראים תסמינים חמורים 
ללא תגובה קלינית. הסיכון ל-CRS מושפע בעיקר מעומס 
המחלה הבסיסית, מנוכחות פעילה של זיהום בזמן מתן 
CAR-T וממידת  CAR-T, ואף מעוצמת הפעלת תאי 

ההתפשטותם בגוף.
 CRS נראה כי ילדים נמצאים בסיכון גבוה יותר לפתח 
בהשוואה למבוגרים. בשני מחקרים קליניים שבדקו טיפול 
CRS לאחר  CAR-T cells בקרב ילדים, ההיארעות של 
 30/30 CD19 היה  CAR-T המכוונים ל-  עירוי של תאי 
)100%( ו-16/21 )76%(. הגורמים לשכיחות גבוהה יותר של 
CRS בקרב ילדים אינם ידועים, אך עשויים להיות קשורים 
למינון גבוה יותר של תאי CAR-T או למערכת החיסון 
 Shimabukuro-Vornhagen et( הבשלה פחות בקרב ילדים

.)al., 2018
טיפול ראשוני ב-CRS כולל תרופות להורדת לחום, 
ווזופרסורים, מתן נוזלים תוך ורידי, טיפול תומך עם חמצן 
או אוורור מכני למצוקה נשימתית. קורטיקוסטרואידים 
במינון גבוה יכולים למתן את הרעילות במקרים מסוימים, 
אולם סטרואידים יכולים גם להפחית את היעילות הקלינית 
של הטיפול בתאי CAR-T, באמצעות חסימת הפעלתם, 
הפרעה לתפקודם ולשגשוגם. עם הופעת CRS, גם אם 
הטיפול הוא באמצעות טיפול תומך בלבד, עשוי משך זמן 
ההשגחה להיות ממושך, הדורש שבועות להתאוששות 

 .)Le et al., 2018( מפגיעה רב-מערכתית
אישור השימוש ב-Tocilizumab לטיפול ב-CRS מתבסס 
על ניתוח רטרוספקטיבי של נתונים ממחקרים שנעשו 
בטיפול ב-CAR-T cells בממאירויות המטולוגיות, אשר 
 .CRS-בטיפול ב tocilizumab העריכו את היעילות של
אוכלוסיית המחקר כללה 45 מטופלים, ילדים ומבוגרים 
שטופלו ב-tocilizumab עם או ללא שילוב של סטרואידים 
 Grupp et al.,( חמור או מסכן חיים CRS במינון גבוה, בשל
 CAR-T 2016(. שלושים ואחד חולים )69%( שקיבלו מוצר

cell מסוג tisagenlecleucel, Kymriah( CTL019( השיגו 
 ,tocilizumab 14 יום מהמנה הראשונה של  תגובה תוך 
 4 כאשר הזמן החציוני מהמינון הראשון לתגובה היה 
12-1 ימים(. שמונה חולים )53%(  ימים )בטווח שנע בין 
 axicabtagene( KTE‐C19 מסוג CAR-T cell שקיבלו מוצר
ciloleucel, Yescarta( השיגו תגובה ל-tocilizumab, כאשר 
הזמן החציוני לתגובה היה 4.5 יום )בטווח שנע בין 2 ל-7 
ימים(. שיעורי התגובה היו עקביים ברובם בקרב קבוצות 
המשנה: קבוצת גיל, מין, גזע, אתניות, דרגה של CRS במינון 
הראשון של tocilizumab, ומשך זמן ה- CRS לפני הטיפול 
ב-tocilizumab. התגובה הוערכה גם ביום 2, 7 ו-21 יום 
מהמינון הראשון של tocilizumab. בשני הסוגים של מוצרי 
CAR-T cells. מרבית החולים שהשיגו תגובה עשו זאת 

.)Le et al., 2018( במהלך 7 הימים הראשונים
 tocilizumab-נתן עדיפות ל FDA-לאור תוצאות אלה, ה
CRS הנגרמת כתוצאה מטיפול ב-  לטיפול בתסמונת 
CAR-T cells, בהסתמך על כך ש-CRS היא תסמונת 
נדירה, חמורה ומסכנת חיים, ובהתבסס על נתוני המחקרים 

המהימנים, על בטיחות התרופה ויעילותה. 

מנגנון הפעולה 
אינטרלוקין-IL-6( 6( הוא ציטוקין פרו-אינפלמטורי המופק 
מלימפוציטים T ו-B, ממוניציטים ומפיברובלסטים, אשר 
מעורב במגוון תהליכים פיזיולוגיים, כגון: גיוס ואקטיבציה 
T, הפרשה של אימונוגלובולינים, סינתזה של  של תאי 
 .)Lee et al., 2016( חלבונים וסטימולציה של המטופוייזיס
במוח, IL-6 תורם באופן מכריע לתפקודו התקין, ומעורב 
בשליטה על צריכת המזון והוצאת אנרגיה, מגרה ציר יותרת 
 Erta, Quintana, &( המוח והאדרנל ומעלה את חום הגוף

.)Hidalgo, 2012
IL-6 נוצר כתגובה לגורמי לחץ  ביטוי חולף ומיידי של 
ואף בשל  ופגיעה ברקמות  זיהומים  כמו  סביבתיים, 
מעורבותו בפתוגנזה של מחלות, כולל מחלות דלקתיות, 
אוסטאופורוזיס ושגשוג של רקמות. בשל תפקידו הפתולוגי 
IL-6 הוכחה כמונעת ואף  בהתפתחות מחלות, חסימת 
מדכאת התפתחות המחלה, בעיקר מחלות אוטואימוניות. 
לפיכך, טיפול המעכב IL-6 מהווה אסטרטגיה טיפולית 
למחלות שונות המתווכות באמצעות מערכת החיסון. 
פיתוח tocolizumab היתה תוצאה ישירה מהשערה זו, וכיום 
מהווה נוגדן זה טיפול מקובל בדלקת מפרקים שגרונית 
)Rheumatoid Arthritis( בדרגת חומרה בינונית עד קשה 
במבוגרים וב-Juvenile Idiopathic Arthritis בצעירים 
מעל גיל שנתיים. כמו כן, הנוגדן נמצא בטיפול במחלות 
 Tanaka, Narazaki & Kishimoto,( אוטואימוניות נוספות

.)2014
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ואת  במחקר שמטרתו היתה להבהיר את המנגנונים 
sIL- ושל IL-6 ההשפעות הפתולוגיות של העלייה בסרום של
6R הקולטנים המסיסים של IL-6, שהתרחשו דווקא לאחר 
מתן tocilizumab ובזמן שתסמיני המחלה המשיכו להיות 
מוקלים )Nishimoto et al., 2008(, נותחו דגימות סרום ודם 
שנאספו במחקרים הקליניים הקודמים. הממצאים הראו 
 C-reactive )CRP( חופשי לרמת tocilizumab קשר בין
protein בסרום. CRP הוא חלבון המגיב בשלב החריף של 
CRP נמצא במתאם עם חומרת  הדלקת, ושינוי ברמות 
הדלקת. ציטוקינים דלקתיים כמו IL-1, IL-6 וגם TNF גורמים 
לייצור CRP על ידי הפטוציטים בכבד, ולכן IL-6 הינו גורם 
חיוני לייצור CRP. נמצא כי tocilizumab מנרמל את רמות 
ה- CRP בחולים עם RA כל עוד ה- tocilizumab החופשי 
בדם אשר מסוגל לקשור IL-6R ולעכב פעולות IL-6, נשאר 
 tocilizumab מעל 1 מיקרוגרם/מ"ל בסרום. הדבר מראה כי
מעכב באופן יעיל את איתות ה- IL-6 כאשר ניתן לזהות אותו 
בסרום. עם זאת, נירמול של רמות CRP בסרום מראה כי 
 tocilizumab נעצר, כל עוד ניתן לזהות IL-6 האיתות של
חופשי בסרום. נתון זה תאם את הממצא, כי אחוז גבוה מאוד 
של sIL-6R )< 95%( בסרום היה קשור ל-tocilizumab בעוד 
שבאותה עת ניתן להבחין ב-tocilizumab חופשי בסרום. 
מכיוון ש- CRP מיוצר בעיקר על ידי הפטוציטים המבטאים 
את IL-6R על פני התא, כך גם IL-6R הקשור לממברנת התא 
 CRP ,לפיכך .tocilizumab יהיה תפוס באופן מלא על ידי
הוא סמן חלופי שימושי לרמות tocilizumab גבוהות מספיק 
 Nishimoto et al.,( בקרב חולים IL-6 כדי לעכב את השפעות

.)2008

IL-6R הנמצאים  IL-6 נקשר לקולטנים מסוג  למעשה, 
גנד  ללי קישור  גם  יבים  ומחי התא  ממברנת  על 
gp130 הוא חלבון טרנס-  .)gp130( 130-גליקופרוטאין
ממברנלי החשוב בהולכת אותות לתוך התא בעקבות 
הקישור לציטוקינים. הקישור שלו ל- IL-6 הפיך, ומביא 
לשפעול התהליכים שתוארו לעיל ואף מאריך את תקופת 
מחצית החיים של IL-6. בנוסף, IL-6 נקשר גם לקולטנים 
sIL-6R שאינם מחייבים קישור לליגנד, אך  המסיסים 
 Nishimoto, & Mima,( מוליכים אותות על פני תאי המטרה
2009(. שיפעול לימפוציטים בכמות רבה ובאופן מאסיבי, 
CAR-T cells, מביא לשחרור  כפי שמתרחש בעת מתן 
עצום של ציטוקינים המניעים את התהליך הדלקתי ב- 
CRS. מעגל דלקתי זה פוגע במנגנונים ההומאוסטטיים 
וגורם לסערה של ציטוקינים העלולים להשפיע לרעה על 
המטופל )Shimabukuro-Vornhagen et al., 2018(. כמו 
כן, לקולטנים המסיסים של IL-6 יש את היכולת להרחיב 
 Lee et al.,( IL-6-את הרפרטואר של סוגי תאים המגיבים ל

2016( ובכך להעצים את התגובה. 
Tocilizumab הוא נוגדן חד-שבטי רקומביננטי כנגד 
הקולטן IL–6R. הנוגדן נקשר הן לקולטני sIL-6R מסיסים 
והן לקולטני IL-6R הקשורים לממברנות התאים )תרשים 
tocilizumab .)1 מעכב באופן תחרותי את מסלולי האיתות 
 Le et al.,( דרך קולטנים אלה IL-6 המתווכים באמצעות
Lee et al., 2016 ;2018(, תוך שהוא לא חוסם את האיתות של 
ציטוקינים אחרים במשפחת IL-6 ומבלי להגדיל את מחצית 

.)Nishimoto, & Mima, 2009( IL-6 החיים של

תרשים Tocilizumab :1 נקשר באופן ייחודי לקולטנים ל- IL-6 ומעכב את האותות המתווכים דרך קולטנים אלה 

)Nishimoto, & Mima, 2009(
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אופן הטיפול 
הטיפול ב-CAR-T cells כרוך בתופעות לוואי ייחודיות של 
תסמונת שחרור ציטוקינים ורעילות נוירולוגית. ההערכה 
והדירוג של תופעות אלו הוגדרו ביוני 2018, בפגישה של 
מומחים בתחום שנתמכה על ידי החברה האמריקאית 
להשתלות ולטיפול תאי )ASTCT(. המומחים הגדירו מחדש 
את תסמונת CRS והרעילות הנוירולוגית הקשורות לטיפול 
ב- CAR-T cells באופן אובייקטיבי וקל ליישום, במטרה 
לספק מערכת דירוג מוסכמת ואחידה לשימוש במחקרים 
קליניים ובמסגרת הקלינית )Lee et al., 2019(. סיכום 
ההגדרות ואופן הטיפול בכל דרגה של התסמונת מפורט 

בתרשים 2.
 .CRS הוא ארוע ההפעלה של CAR-T בעצם, מתן תאי
התאים מוערים למטופל לאחר קורס כמותרפי, במתן 
חד-פעמי, כאשר אופן התפשטות תאי CAR-T בגוף אינו 
CRS. לכן, ברגע  צפוי ואינו ניתן לחיזוי וכך גם הופעת 
שמתפתחת CRS יש לדרג את התסמונת ולטפל בה, תוך 
ניסיון להימנע מהפחתה של התגובה החיסונית כנגד הגידול 

.)Shimabukuro-Vornhagen et al., 2018(
 tocilizumab ניסיון קליני במספר מוסדות הגיע למסקנה, כי
הוא טיפול יעיל ל- CRS קשה או מסכן חיים. באוגוסט 
 CAR-T ב  הראשון  הטיפול  לאישור  במקביל   ,2017
Kymriah( cells Tisagenlecleucel(, ה-FDA אישר את 
בני שנתיים  בחולים   CRS ב-  לטיפול   tocil izumab
ומעלה, כאשר מינון tocilizumab לטיפול ב- CRS נלקח 

מההמלצות שאושרו לטיפול בדלקת מפרקים שגרונית. 
פתרון ה- CRS הוגדר כירידה בחום הגוף וללא שימוש 
 Le et al., 2018;( בואזופרסורים למשך 24 שעות לפחות
Shimabukuro-Vornhagen et al., 2018(. חולים המפתחים 
רעילות CRS בדרגה 3 או 4 צריכים לקבל טיפול מיידי ב- 
tocilizumab. בדרך כלל הקלה משמעותית של התסמינים 
הקשורים ל- CRS, חום ויתר לחץ דם, מושגים תוך מספר 
 tocilizumab שעות עד יומיים לאחר המתן הראשון של

.)Shimabukuro-Vornhagen et al., 2018(
בדרך כלל יש להימנע מקורטיקוסטרואידים כטיפול קו 
ראשון ב- CRS בקרב חולים שקיבלו תאי CAR-T, כדי 
לא לפגוע בתאים אלה, ויש לשמור אותם למקרים שלא 
הגיבו לחוסמי IL-6 או לחולים עם רעילות נוירולוגית קשה. 
מכיוון ש- tocilizumab אינו חוצה את מחסום דם-מוח 
הוא אינו יעיל כנגד רעילות נוירולוגית, ולכן ההמלצה היא 
לתת קורטיקוסטרואידים לטיפול בתופעות הנוירולוגיות 
CAR-T, תוך הקפדה על משך  הנובעות מטיפול בתאי 
טיפול קצר ככל האפשר, על מנת למזער את ההשפעה 
Shimabukuro- (  CAR-T תאי  יעילות  על  המזיקה 
Vornhagen et al., 2018(. ניתן לתת tocilizumab עד ארבע 
פעמים במהלך פרק אחד של CRS. במידה שאין שיפור 
 ,Siltuximab -בתסמינים, ניתן להשתמש כטיפול קו שני ב
 Yakoub-Agha et al.,( IL-6 שהינו נוגדן חד-שבטי כנגד

2019( ומצריך אישור 29ג'.

)Lee et al., 2019(

תרשים 2: 
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אופן מתן והנחיות מיוחדות 
אחסון: במקרר בין 2-8°C, בתוך אריזת הקרטון כדי למנוע 

חשיפה לאור.
חיי מדף: לאחר מיהול התמיסה יציבה בסודיום כלוריד 

0.9% או במים להזרקה למשך 24 שעות. יש לשמור בקירור, 
 בין 2-8°C. כדי למנוע צמיחת חיידקים וזיהום התמיסה –

יש להשתמש מיד בתמיסה שהוכנה. 

צבע התמיסה המוכנה שקוף עד צהוב חיוור. התמיסה 
צלולה, ללא חלקיקים נראים לעין.

פרמקוקינטיקה: זמן מחצית חיים של tocilizumab תלוי 

בריכוז התרופה בדם. במצב יציב לאחר מתן במינון של 8 
מ"ג/ק"ג ½t היה 18 ימים, ועם הירידה בריכוז התרופה בדם 
½t פחת ל-6 ימים. ניתוחים פרמקוקינטיים של אוכלוסיית 
חולי RA הראו כי לרובם היה תפקוד כלייתי תקין או לקות 
כלייתית קלה, אשר לא השפיעה על הפרמקוקינטיקה של 
tocilizumab. כמו כן נמצא, כי גיל, מין ומוצא אתני לא 

.tocilizumab השפיעו על הפרמקוקינטיקה של
)SPC Actemra, 2019(

אופן מתן: 

 	 IV Actemra 20mg/ml יש להשתמש בתמיסה של

להכין לפי הוראת רופא לאחר שהמינון הסופי חושב לפי 	 
100cc Normal selaine 0.9% משקל החולה בתוך שקית

כדי לערבב את התמיסה - יש להפוך בעדינות את 	 
שקית העירוי כדי להימנע מקצף

יש לערות את התרופה דרך הווריד, בטפטוף איטי 	 
במשך שעה. אין לתת בבולוס!

מינון תוך ורידי מומלץ

חולים השוקלים פחות מ-30 ק"ג – התרופה תינתן במינון 
של 12 מ"ג לק"ג גוף.

חולים השוקלים 30 ק"ג או יותר – התרופה תינתן במינון של 
8 מ"ג לק"ג גוף.

אין לתת מינון העולה על 800 מ"ג במנה.	 

 	 CRS אם לא חל שיפור קליני בסימנים ובתסמינים של
לאחר המנה הראשונה, ניתן לתת עד 3 מנות נוספות 
של tocilizumab כאשר המרווח בין מינונים רצופים 

צריך להיות לפחות 8 שעות.
הפחתת מינון: בחולי RA ההמלצה היא להפחית מינון או 

לא לתת בכלל, כאשר ספירת דם לבנה וטסיות נמוכות 
מהנורמה, או כשיש עליה פי 1.5 מעל הגבול העליון של 
AST, ALT. אולם, אצל חולים עם CRS קשה או מסכן חיים,  
הנובע מטיפול ב-CAR-T cells אשר לעיתים קרובות יהיו 

עם ספירות דם נמוכות ועם תפקודי כבד מוגברים, התועלת 
הפוטנציאלית של הטיפול קצר המועד ב-tocilizumab גדולה 

יותר, מאשר הסיכונים הנובעים מהשימוש בתרופה.

התוויות נגד ונקיטת אמצעי זהירות

יתר לאחד ממרכיבים הלא פעילים של 	  רגישות 
 sucrose, polysorbate 80, disodium ( התרופה 
 phosphate dodecahydrate, sodium dihydrogen

.)posphate dihydrate, water for injection
זיהום פעיל – הסימנים והתסמינים של דלקת חריפה, 	 

הקשורים לדיכוי התגובה החיסונית בשלב האקוטי, 
עשויים להיות בעוצמה נמוכה יותר ואף חסרים, מכיוון 
 CAR-T שהמטופל קיבל קורס כימותרפיה לפני עירוי
 .CRP tocilizumab מוריד את רמות  cells וכן מתן 
לפיכך יש להעריך את המטופל באופן שיטתי ויומי 

לנוכחות זיהום.

ריאקטיבציה של וירוסים. 	 

ארועים של פרפורציה – מתן בזהירות תוך מעקב אחר 	 
סימנים ותסמינים בחולים עם הסטוריה של כיבים 

במערכת העיכול ודיברטיקוליטיס.

תגובה אלרגית ורגישות יתר ל-tocilizumab – במידה 	 
 tocilizumab ומופיע שוק אנפילקטי במהלך עירוי 
למרות מתן אנטיהיסטמין – אין לחדש את עירוי 

.tocilizumab
מחלת כבד פעילה וליקויים בתפקודי כבד – במקרה 	 

של פגיעה כבדית קיימת, עלולה להיות החמרה 
בתפקודי כבד, בעיקר בעקבות שימוש בתרופות 
שמעלות רמות טרנטאמינזות, כגון כימותרפיה. יש 

לעקוב אחר תפקודי כבד.

עליה בפרופיל השומנים בדם.	 

השפעה מינורית על היכולת לנהוג ולהפעיל מכונות.	 

tocilizumab קיים גם במתן תת עורי שאינו מאושר 	 
.CRS -עבור הטיפול ב

.)SPC Actemra, 2019(

תופעות לוואי
נתוני בטיחות פרה-קליניים לא הראו שום סכנה מיוחדת 
לבני אדם, על סמך מחקרים קונבנציונליים של פרמקולוגיה 
בטיחותית, רעילות במינון חוזר וגנוטוקסיות. תופעות 
הלוואי הנפוצות ביותר המדווחות שהתרחשו אצל ≥ 5% 
מהמטופלים שטופלו במונותרפיה tocilizumab או בשילוב 
עם DMARDs בקרב חולי RA, שקיבלו את התרופה לזמן 
ממושך היו: דלקות בדרכי הנשימה העליונות, כאבי ראש, 
ALT. תופעות הלוואי החמורות  יתר לחץ דם ועליה ב- 
ביותר היו זיהומים חמורים, סיבוכים של דיברטיקוליטיס 

.)SPC Actemra, 2019( ותגובות רגישות יתר
 ,tocilizumab-גם נויטרופניה יוחסה באופן נדיר לטיפול ב
ונראה כי הדבר נפתר עם הפסקת הטיפול בתרופה. 
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שכיחות הזיהום הנגיפי, החיידקי, הפטרייתי והבקטריאלי 
מעט מוגברת בקרב חולים שקיבלו טיפול כרוני במחלה 
 ראומטולוגית, אולם לא נצפתה רעילות חריפה המשנית
 CAR-T cells בחולים שטופלו במחקרי tocilizumab-ל
CAR-T cells: חמישה  )Lee et al., 2016(. בשני מחקרי 
חולים שקיבלו מוצר CTL019 וחמישה מטופלים שקיבלו 
30 יום מהמנה הראשונה  KTE ‐ C19 נפטרו תוך  מוצר 
יוחס  לא  אף אחד ממקרי המוות   .tocilizumab של 

.)Le et al., 2018( tocilizumab-ל
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את עמרי פגשתי במחלקה האונקולוגית בהדסה עין-
כרם, בה אני עובדת כאחות בעשר השנים האחרונות. זה 
היה בחודש אפריל, כחודש אחרי שאובחן עם סרטן לבלב. 
עמרי, בן 37, הגיע לטיפול כימותרפי שני והקשר המיוחד 
שנרקם בינינו התחיל מהשיחה הראשונה שניהלנו סביב 
החלפת חבישת הפיקליין שלו. עמרי שיתף אותי איך הגיעו 
לאבחנה: על התסמינים שהרגיש, על הכאבים והניסיון לאזן 
אותם בחודשים האחרונים ועל הלימפומה שממנה החלים 
לפני חמש שנים. דיברנו בחדר, והמשכנו לסירוגין במסדרון 
בין טיפול בכאבים או בחילות או שינויי תנוחה, לבין שיחות 
עם מטופלים ובני משפחה נוספים בהם טיפלתי. דיברנו 
באותו היום ודיברנו בימים הבאים, השיח בינינו היה פתוח 
וכן מהרגע הראשון. עמרי מספר על עצמו ובהקשרי 
השיחה, אני גם מספרת קצת על עצמי. עמרי השתחרר 
אחרי הטיפול וחזר כשבועיים לאחר מכן, לאשפוז ארוך 
של  כארבעה חודשים לאיזון סימפטומים והמשך טיפולים 
כימותרפיים, כאשר התוכנית הטיפולית הייתה לעבור ניתוח 

Whipple ביולי והמשך טיפולים משלימים אחריו. 
לקראת הניתוח, עמרי התחיל להעלות בפני חששות רבים 
והתלבטויות אם לעבור את הניתוח, הוא חשש מאיכות חיים 
שתהיה לו לאחר הניתוח, הוא חשש מהסיבוכים האפשריים, 
מכמה זמן עוד נותר לו והאם יחיה בפחד את שארית ימיו 
מהצפי לחזרת המחלה ובעיקר חשש מה יעשה עם הזמן 
שינתן לו, האם יצליח לחיות את חייו במלואם, או ישקע 
למקומות מוכרים של פאסיביות והימנעות. השיחה הזו 
שנפתחה במשפט שעמרי אמר לי "אני לא בטוח שאני 
רוצה לעבור את הניתוח", הייתה נקודת מפנה משמעותית 
בחייו ובמותו של עמרי, והיא הסיבה שאני כותבת כאן היום. 
באותה המידה שהתגובה שלי לאמירה של עמרי הייתה 
"ספר לי מה המחשבות שלך, למה לעבור את הניתוח? 
למה לא לעבור אותו?" - תגובה שפתחת את עמרי לשתף 
אותי בכל החששות שלו ולהתחיל את השיחה שלנו על 

מה עושים עם הזמן והגשמת חלומות, יכולתי גם להגיב 
באמירה כמו "בטח שאתה רוצה לעבור את הניתוח, יש לך 
אפשרות לקבל עוד זמן... אתה יודע מה המשמעות של לא 
לעבור את הניתוח" )והוא ידע(, אמירה כזו או אחרת שלא 
נותנת פתח ומקום לשיח או התעלמות מהאמירה שלו, 
הייתה משאירה את עמרי לבד במחשבות, לבד בחרדות 

והחששות. 
בעולם הפליאטיבי נהוג לדבר על המונח "מוות טוב". 
המשמעות והדרך בה "מוות טוב" נתפס יהיה שונה וייחודי 
עבור כל אדם ומעוצב לרוב מהעולם התרבותי והרוחני 
שלו, מהאמונה הדתית, מהגישה לחיים ולמוות, מהערכים 
המנחים אותו בחייו, ממשתנים אישיותיים והליווי והתמיכה 
הקיימים. יש מי שיגיד שחשוב לו שיהיה מוות מהיר, שלא 
לסבול מכאב או מקוצר נשימה, יש מי שירצה למות בבית, 
או דווקא ירגיש יותר ביטחון למות בבית החולים, יש 
מטופלים שמבקשים למות כשהאנשים האהובים בחייהם 
נמצאים איתם, יש שיבקשו שידלקו נרות ותישמע המוסיקה 
האהובה עליהם, יש שיבקשו שתהיה תפילה או שירה, 
יש שירצו לטפל בעניינים לא פתורים ויש שירצו לנסות 
ולהגשים משאלות פיסיות או רוחניות של פרידה ושלום עם 
האנשים היקרים להם. הדרך שלנו לדעת מה חשוב למטופל 
שלנו, על מנת לבנות את התוכנית הטיפולית הטובה ביותר 
עבורו ולעזור וללוות אותו בתהליך של הפרידה מהחיים, 
היא לייצר שיח פתוח בנושא החיים והמוות. לא כל אחות 
בהכרח מתאימה או תרצה לנהל שיח כזה ולא כל מטופל 
בהכרח ירצה להיפתח ולשוחח על הדברים, אבל במידה 
וקיים קשר והזמן הוא מתאים - שיחות כאלו וקביעת 
מטרות טיפוליות שתואמות את רצונו של המטופל, יכולות 
להיות פתח לתהליכים ולרגעים מיוחדים לאין שיעור עבור 
המטופל והקרובים לו, ולאפשר פרידה שלווה ושלמה יותר 

מהעולם.
אמירות או משפטים מסוימים של מטופלים שלנו, כמו 
המשפט שעמרי "זרק" לי, לעיתים קרובות נאמרים ממקום 
של בקשה לפתוח שיח קצת אחר, פתוח יותר וכן על 

מדברים מהשטח
שיח בסוף החיים והגשמת משאלות 

 
תמר מדסון גרוסמן, RN ,BA - אחות במחלקה האונקולוגית ונאמנת כאב בי"ח הדסה עין כרם, ירושלים.
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תחושות שהם חשים ואולי חוששים להעלות. כמה פעמים 
יצא לנו לשמוע מטופל או מטופלת שואלים או אומרים "אני 
הולכת למות" ואת בני המשפחה משיבים ב"מה פתאום, 
את לא הולכת למות" או "אנחנו נילחם, יהיה בסדר". מה אם 
המטופלת הזו מרגישה תחושה עמוקה או מבינה ויודעת 
שהיא עומדת למות? מה אם היא מפחדת? אמירות של 
ביטול  ושל "יהיה בסדר" ישאירו אותה לבד עם המחשבות 
וההתמודדות. מה היה קורה אם היינו שם ברגעים האלו, 
או שהיינו מלמדים את בני המשפחה להגיד "אני לא יודעת 
מתי את הולכת למות, אבל מה המחשבה על המוות גורמת 
לך להרגיש?" ואפשר להמשיך ל"משהו מפחיד אותך?", 
"משהו שונה עכשיו מאיך שהרגשת לפני יום או שבוע?" 
"את מרגישה שזה מתקרב?", "יש דברים שחשוב לך להגיד 

או לעשות? מישהו שחשוב לך לראות?".
האמירות או השאלות שיופנו אלינו או לבני המשפחה 
"אני הולכת  ישירות, כמו הדוגמא של  יכולות להיות 
למות" או "מצבי לא הולך להשתפר, נכון?" או "אני לא 
הולך לצאת מזה" והן יכולות להיות פחות ישירות - "את 
מאמינה באלוהים?", "את מאמינה בגלגול נשמות?", "איך 
הילדים שלי יתמודדו?", "איך בן/בת הזוג שלי יתמודדו?", 
כל אחת מהאמירות הללו יכולות להיות פתח לשיח על 
סוף החיים והמטרות הטיפוליות שמתאימות לאותו אדם, 
ויכולה להיות דרך להפיג חששות ופחדים ודרך להפחית 

מתחושת הבדידות שייתכן שהמטופל חש במידה והוא 
חושש לקיים את השיח על סוף החיים עם הקרובים לו, כדי 
לא להעציב או להדאיג. דרך אחת שאפשר לפתוח שיחה 
לאחר כל אחד מהמשפטים הללו,  זה להגיד "אמרת עכשיו 
X, זה משהו/מחשבה שמעסיק/ה אותך?" או "מה המחשבות 
X דווקא  שיש לך בנושא?" "מה מביא אותך לשאול את 
עכשיו?" "יש עוד מחשבות שעוברות לך עכשיו או בזמן 
האחרון בראש?" "אשמח שתשתף אותי במחשבות שלך". 
חשוב לי לציין בהקשר זה, שאנשים רבים שיצא לי ללוות 
בימים האחרונים לחייהם אמרו שהם רואים אנשים או 
דמויות שיושבות לידם או נמצאות בחדר, זו תופעה מוכרת 
בסוף החיים וחשוב להתייחס אליה, מפני שלפעמים אותן 
דמויות מלוות ונעימות למטופל. היו לי מספר מטופלים 
שהרגישו שאלו מלאכים שמלווים אותם ורוצים בטובתם, 
היו שאמרו שהדמויות היו קרובים שנפטרו והגיעו ללוות 
אותם. בשביל עמרי זו הייתה דמות שחיכתה יחד איתו 
בחדר ההמתנה ל"הפתעה", אבל יכולים להיות גם מקרים 
של דליריום בהן המטופל חווה את הדמויות כפוגעניות או 
מטרידות או רוצות להרע לו, וכאן חשוב יהיה להתערב 
בהתאם ולפי הנחיות הטיפול בדליריום עם הלידול. הדרך 
לדעת כיצד המטופל חווה אותן, היא לשאול ולברר "הדמות 
או דמויות שאת/ה רואה - גם אני רואה אותן?", "הדמויות 
מדברות אליך?". חשוב לשאול על התכנים של השיח או 

האם הדמויות מפריעות או נעימות לו.
ולי, הנושא העיקרי  בשיחת המפנה שהייתה לעמרי 
שעמרי העלה ושהטריד אותו היה הזמן שלו ומה יעשה 
איתו. שאלתי אותו אם יש לו דברים שתמיד רצה לעשות 
ולא הוציא לפועל, העיניים שלו נצצו כשהתחיל לספר על 
החלומות במגירה: לעבוד עם עץ, לעבוד עם מתכות, ללמוד 
לעשות יציקות, מגבס מבטון, לירות בחץ וקשת, לראות 
כוכבים ולשמוע הרצאה באסטרונומיה ועוד... ולכמה 
רגעים שם, עמרי זרח. ביקשתי ממנו שיעשה רשימה של 
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שאלות שיש לו למנתח שיעזרו לו לקבל החלטה מושכלת 
 "Live like you were dying" יותר, השמעתי לו את השיר
שמדבר על כך שאנחנו צריכים לחיות את החיים שלנו 
כאילו שאנחנו לקראת סוף החיים, והצעתי לו שיכתוב את 
רשימת החלומות שלו. הבטחתי לו שבין אם יבחר לעבור 
את הניתוח ובין אם לא, אלווה אותו בהגשמתן, הצעתי 
לו להתרכז בחיים וב"היום" - איך אני יכול לחיות כל יום 
במלואו, אמיתי יותר, אוהב יותר, סולח ועושה שלום עם 

עצמי ועם אהוביי - ונפרדנו לשלום. 
עמרי בחר לעבור את הניתוח, אלא שבמהלך הלפרוסקופיה 
החוקרת נמצא שהגידול מפושט ואינו נתיח. קיבלתי 
דיווחים במהלך כל היום מאחותו ומאימו של עמרי 
והבנתי שאף רופא או איש צוות לא הגיע לשוחח איתו 
מאז הניתוח ולדבר איתו על המשמעות שהניתוח לא 
נעשה. כשהגעתי לחבק אותו במחלקה הכירורגית לאחר 
שסיימתי משמרת ערב, התחבקנו כמה דקות ואז עמרי 
אמר או שאל )עד היום אני לא יודעת אם הוא אמר או 
שאל( "אני הולך למות", עניתי לו או הסכמתי עם האמירה, 
כן עמרי. בכינו יחד והוא שאל "אז מה אני עושה עכשיו?" 
שאלתי אותו מה הוא רוצה לעשות עם הזמן שנשאר ואם 
הוא רוצה לצאת למסע של הגשמת החלומות. הוא היה 
מעט סקפטי שנוכל לעשות משהו מהדברים. ביקשתי את 
רשותו לפרסם פוסט בפייסבוק שמבקש עזרה וליווי של 
בעלי ידע בתחומי החלומות. אמרתי לו, שאם יש שני דברים 

טובים שמגיעים עם אבחנה של סרטן גרורתי, זה שאנשים 
רוצים לעזור ולתמוך ולהיות שם כדי להקל עליך ושיש לך 
אפשרות להיפרד מהעולם ומהיקרים לך ולנסות לעשות 
שלום בלבבות. עמרי כתב את הרשימה באותו הלילה אחרי 
שנפרדנו. פרסמתי את הפוסט בפייסבוק בו סיפרתי על 
עמרי ועל השיחות שלנו, צירפתי את הרשימה וביקשתי 
עזרה ונענינו באלפי תגובות. עמרי היה מוצף מכל האהבה 

והחיבוק שהרגיש.
החודשים הבאים נעו בין איזון סימפטומים מקסימלי ובין 
לחיות את החיים במלואם ולהגשים חלומות. בהתחלה, 
כשעמרי עוד התאושש והיה במחלקה, אנשים יקרים הגיעו 
אליו עם בלוקים של עץ וכלי חריטה וגילוף. עמרי קיבל את 
דגם הלגו הנוסטלגי שלו מילדות - הדגם הראשון שקיבל 
ושגרם לו להתאהב בבניית מודלים של לגו. כשהתאושש 
מעט, יצא לערב אסטרונומיה עם חברים. אחותו, שהייתה 
על ציר אוסטרליה )שם היא חיה עם משפחתה( והארץ כל 
החודשים הללו, חזרה לארץ על מנת לעזור לעמרי, יחד עם 
הוריהם, להשתחרר מהמחלקה לבית של אימם ולהמשיך 
כמה שניתן בליווי שלו בהגשמת החלומות. עמרי השתחרר 
לאחר ארבעה חודשי אשפוז להמשך טיפולם המסור של 

הוספיס בית "צבר" ושל משפחתו. 
אחד החלומות הגדולים של עמרי היה להגיע ללפלנד עם 
בת זוגו ולראות את הזוהר הצפוני. ביום בו פרסמתי את 
הפוסט, קיבלתי הודעה מגיא, בחור מופלא שעבר לגור 

צולם ע"י גיא גפן
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בלפלנד לפני שנתיים בעקבות חלום ורצון להיות קרוב 
לזוהר הצפוני, הוא צלם ומדריך טיולים וכתב שהוא רוצה 
לעזור לעמרי לצאת להרפתקה הזו. אין לו אמצעים אבל 
יעשה כל מה שביכולתו לעזור לעמרי להגשים את החלום. 
הוא סיפר שמגיע עוד חודש לארץ, לבחירות. הוא הציע 
להיפגש עם עמרי, לספר לו על הזוהר, להראות תמונות 
וסרטונים, לפחות עד שיתאפשר, אם יתאפשר, להגיע 
ללפלנד ולחוות את החלום בעצמו. שלושה ימים אחרי 
שעמרי השתחרר הביתה התקיים הערב 'לפלנד' אצלנו 
בבית. עמרי הגיע יחד עם בת זוגו, עם אימו ועם אחותו. 
גיא הגיע, הוא סיפר על הזוהר, על איך התופעה מתרחשת, 
על שדות אלקטרומגנטיים ושמש מחוררת, על איך אפשר 
לדעת מתי תהיה שוב "סערה" בה רואים את הזוהר. 
הסתכלנו על הנתונים וגיא דיווח שהפעם הבאה בה תחול 
סערה שכזו ויראו את הזוהר היא בעוד שבוע. מהרגע הזה 
ועד להחלטה שאנחנו הולכים על זה, עברו רגעים בודדים. 
גייסנו את עצמנו להריץ את כל האישורים הנדרשים והציוד 
לטיסה והליווי, לתרופות הנרקוטיות, כסא גלגלים, מחולל 
חמצן נייד, כתבתי פוסט נוסף לגיוס כספים ואנשים שקראו 
אותו יצאו לעזרתנו עם הביטוח הרפואי. יצר איתי קשר קצין 
ביטחון ממחלקת הבטיחות של שדה התעופה ודאג לנו 
לליווי צמוד בשדה התעופה. הזמנו כרטיסים ותוך ארבעה 
ימים היינו על המטוס בדרך להרפתקה של פעם בחיים. 
הימים בלפלנד היו ארוכים ומלאים בכל היופי, הכאב, הרוך 
והקושי של ליווי אדם אהוב לקראת סוף החיים. דיברנו 
אינסוף ושיתפנו בסודות, בכינו המון וצחקנו, התחבקנו 
ושתקנו. היו רגעים שלא היה ברור אם עמרי יעמוד במסע 
ואם נצליח לחזור הביתה )סיכון שדיברנו עליו לפני היציאה 
מהארץ(, הוא נזקק לעיתים לחמצן ולא מעט לאינהלציות, 
ואז פתאום היו רגעי התאוששות שהוא הסתובב בחוץ 
מתפעל מהיופי, צילם אינסוף תמונות, רקד במטבח עם בת 
זוגו סלואו לצלילי המוסיקה )שתמיד התנגנה ברקע(, הוא 
קושש עצים והדליק מדורה )עוד הגשמת חלום לא כתוב 
שהיה אחד מרגעי השיא בשבילו(, ולאחר מרדף של חמישה 
ימים בעקבות המכ"ם, הגענו בלילה האחרון אל הנקודה 
שבה ראינו את הזוהר הצפוני במלוא הדרו. תחושות 
התעלות שלא ניתנות לתיאור הציפו את כולנו. בכינו ושרנו 
והתרגשנו ונשארנו ערים לתוך השעות הקטנות של הלילה, 
רצים עם עמרי על כסא הגלגלים לכל כיוון אליו הזוהר רקד 

בשמיים. 

כשחזרנו לארץ עמרי הצליח להגיע לסשן חץ וקשת, בה 
קלע למרכז המטרה פעם אחר פעם. הגענו לסדנת נגרות 
מסורתית בה התחיל לתכנן את הקופסא שדמיין זמן רב, 
שרצה לבנות לבת זוגו, ויום לפני שהוחלט שהסימפטומים 
שלו מצריכים אשפוז, הוא הספיק לעשות מסיבה אחרונה 
עם חבריו הטובים ביותר אצל אביו. בשבוע שלפני האשפוז 
עמרי הבין שמצבו מתדרדר במהירות ואמר שהגיע הזמן 
לרשימה חדשה, הוא פתח קובץ חדש במחשב והתחיל 
לכתוב משאלות של הלב שקשורות בקשרים שלו עם 
האנשים בחייו, שאיתם רצה לעשות שלום. בנקודה הזו 
הבנתי שמה שהתחיל במסע אחר הגשמת חלומות הפך 
למשהו הרבה יותר גדול, במהלך החודשים האלו מאז 
השיחה שלנו עמרי התרכך מאוד, הוא עבר מסע להתפייס 
עם עצמו ועם אוהביו, הוא שיתף את הקרובים לו בכל 
התחושות שחש ואיפשר להיות איתו בצער ובחרדה, וגם 
ברגעי התעלות הנפש. הוא שאב מאהוביו כוחות ונתן לכל 
אחד שליווה אותו בתקופה הזו אינסוף מתנות של רגעים 
מתוקים, של רוך וקירבה ושיח לבבות פתוח. בשבועות 
האחרונים לחייו הוא היה מאושפז במחלקה, כשהוא עטוף 
ומלווה בבני משפחתו, בת זוגו וגם בי. הוא נפרד מאיתנו 
בליל שישי, הלילה בו ראינו את הזוהר חודש קודם לכן, 
עם מוסיקה שהייתה הפס קול של המסע ועם כל האנשים 

היקרים לו ביותר בחדר אחד, בשלום כפי שחלם.
להיות אחות אונקולוגית זו הזכות הגדולה ביותר שניתנה 
לי, ואני מאמינה שרבות מאחיותיי למקצוע מזדהות עם 
תחושה זו. במקום בו תחושת הייעוד וההגשמה העצמית 
פוגשת בחמלה, במקצועיות ובלב פתוח, המפגש שלנו 
עם מטופלים ועם המשפחות והיקרים להם מהווה גשר 
מעל מים סוערים. יש בנו האפשרות להיות מקור להדרכה 
וליווי בשלבים השונים של גילוי ואבחון המחלה, דרך מתן 
הטיפולים, חגיגה של הצלחתם ונוכחות מחבקת כשעוד 
קו טיפולי נכשל. יש בנו להוות מקור ידע עצום לאיזון 
סימפטומים והקלה על הסבל, להיות מקום של נחמה, ויש 
בידינו לפתוח ולנהל שיחות הנוגעות בליבה של החיים, של 
הפחדים, של הרצונות ושל סוף החיים. לפעמים השיחה הזו, 
יש בה להגשים חלומות ולפעמים יש בה האפשרות להיפרד 

מהעולם באופן מפויס יותר שליו יותר, בשלום.
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CAR-T cells therapy for B-cell 
malignancies Implementation in the 
Bone marrow transplantation unit

Ronit R. Gold, RN, MPA – Cell therapy and quality 
assurance coordinating nurse, The bone marrow 
transplantation unit  
Shani Dolov, RN, BA - Department of the Bone 
Marrow Transplantation
Dana Parness, RN, BA - Department of the Bone 
Marrow Transplantation
Ashraf Halaf, RN, BA – Vise head nurse, Department 
of the Bone Marrow Transplantation 
Bruria Yechini, RN, MA - Head nurse, Department 
of the bone marrow transplantation and haemato-
oncology
Tel-Aviv Sourasky Medical center

Chimeric antigen receptor (CAR( T-cells which aim 
to target an antigen receptor on the malignant 
cell membrane and kill the tumor cells has 
demonstrated impressive efficacy in three phase II 
studies, which led the United States Food and Drug 
Administration approval.
This breakthrough strategy for autologous 
immunotherapy entered the Israeli health basket in 
2019 for the treatment of refractory/relapsed B-cell 
Acute Lymphoblastic Leukemia in children and 
young adults as well as relapsed/refractory Diffuse 
Large B-cell Lymphoma after two lines of therapy.
The purpose of this article is to review the CAR-T 
cells design and mechanism, clinical trial results, 
the therapy method, and main toxicities. We also 
describe the implementation of this novel therapy 
in the Bone marrow transplantation unit in the 
Tel-Aviv Sourasky Medical center and display a 
representative case report.

Pregnancy and delivery at 
the Oncology Department - 
Management and Ethical Dilemmas

Abigail Vismer, RN, BSN - The oncology department
Ruth Yud, RN, BSN - The oncology department
Isca Leizerovich, RN, BSN - The oncology 
department
Hadas Sapir, RN, MPH - Head nurse of the oncology 
department 
Hadassah Medical Center   

This case report describes a woman admitted 
to the oncology department while diagnosed 
with colorectal cancer and in her 20's months 
of pregnancy.This case indeed raised a lot of 
treatment and ethical issues, before the staff 
caring for her. The woman was very decisive to 
keep her pregnancy. At the 24th week of her 
pregnancy the women had early labor and the 
staff had to deal with the woman and her family 
and her preborn infant. It raised many questions, 
among the medical and nursing staff and other 
paramedical professionals, such as social workers 
and psychologists. This article will describe all these 
dilemmas which have no clear answer.
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Quality Project: Improvement of the 
preparation process for the release 
of a child and his parents from the 
bone marrow transplant unit

Yana Diamand, RN, MA – Pediatric transplant 
coordinating nurse
Ruth Ofir, RN, MA – Head nurse of the pediatric 
Hemato-oncology division
Roni Gefen, MD – Head of the Pediatric Bone 
Marrow Transplant Unit of the Department of Pediatric 
Hemato-oncology
Ruth Rappaport Children’s Hospital, Rambam 
Health Care Campus

Bone Marrow Transplant in children is a complex 
process that requires preparation and organization 
of the child and his family.
At the time of discharge, the responsibility of the 
care lies with the parents and therefore, quality and 
professional guidance for continued care at home is 
a significant need for them.    
The aim of the project was to improve the process 
of preparing the child and his parents for a smooth 
release from the bone marrow transplant unit.
Changes have been made to streamline the release 
process in three strata: Transplant coordinator, 
multi – professional staff and nursing staff. Data was 
collected through questionnaires from the nursing 
staff before and after the changes were made.
The project was successful in upgrading the release 
process. Its success was due to the cooperation of 
all the treatment staff, as well as the cooperation of 
the child and his or her parents. 

Mindfulness as a therapeutic tool in 
oncology for patients and caregivers

Dina Cohen - Fourth year student of nursing, written 
for her Seminar on the Psychosocial Aspects of Cancer

In this paper, the importance of the mindfulness 
method as a therapeutic tool will be presented. An 
overview of the topic and its significance for nurses, 
caring for oncological patients will be described.
The main advantage of this method is its 
accessibility and availability, in the healthcare 
system where most cost-benefit metrics are often 
considered at stake. In addition, this method does 
not require many resources and can therefore be 
used as an additional tool and thus expand the 
scope of holistic care and depth.
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