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בשנים האחרונות חלה עלייה בשיעור הילדים המחלימים ממחלת הסרטן .כיום ,ישנן שיטות
טיפול רבות המסוגלות להביא ,ברוב המקרים ,להבראה מלאה ,לעלייה בתוחלת החיים של
החולה ,לחזרה לשגרת החיים הרגילה של גיל הילדות או לתקופות של הפוגה מהמחלה.
טיפול במחלת הסרטן בגיל הילדות מציב דרישות מורכבות ומסובכות בפני החולים ובפני אלו
המעניקים להם סעד ותמיכה .חוברת זו שנכתבה עבורך ההורה ,עבור הילד ועבור בני משפחתך,
ומטרתה לעזור לכם להתמודד עם מחלת הסרטן על היבטיה השונים .החוברת משמשת מדריך
כללי בלבד ,ועוסקת בדרכי האבחנה ,הגילוי ,הטיפול וההתמודדות עם המחלה .יש לזכור שהחוברת
אינה באה במקום הייעוץ הישיר של הצוות המטפל העומד לרשותכם בכל בעיה ושאלה המתעוררת
אצלכם .הטיפול בילדים חולי סרטן מתנהל במסגרת פרוטוקולים בינלאומיים או פרוטוקולים
מקומיים .האיגוד הישראלי להמטולוגיה ואונקולוגיה ילדים מרכז בארץ את הטיפול בילדים חולי
סרטן במסגרת פרוטוקולים מוסכמים ,המשפרים את איכות הטיפול והמעקב.
החוברת נועדה להעניק את המידע המעודכן והרחב ביותר ,ולכן נכללו בה סוגי מחלות
סרטן שונים .מטבע הדברים ,מופיע בה גם מידע אשר אינו מתייחס למחלת ילדכם.
קראו והיעזרו במה שנכון ומתאים לכם ולילדכם!
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נתונים כלליים על מחלות הסרטן בילדים ובמתבגרים

שכיחות הסרטן בילדים ובמתבגרים נמוכה מאוד .בארץ מאובחנים כ 500-מקרים חדשים
בשנה .באירופה ובארה״ב מאובחנים  180-120מקרים למיליון תושבים .גם מחלות הסרטן
המאובחנות בילדים ובמתבגרים שונות מאוד ממחלות הסרטן המאובחנות במבוגרים.
מחלת הסרטן השכיחה ביותר בגיל הילדות היא לוקמיה (סרטן הדם) המהווה כ 30%-מכלל
מחלות הסרטן בילדים ומתבגרים .גידולים סרטניים במוח (מדולובלסטומה ,אסטרוציטומה,
אפנדימומה) מהווים  ,20-15%ומחלת סרטן במערכת הלימפה (לימפומה ע״ש הודג׳קין ,ע״ש
בירקיט או אחרות) מהווה כ .15-10%-שאר שיעורי היארעות מחלות סרטן בילדים:
• סרטן המערכת הסימפתטית (נוירובלסטומה)10-5% :
• סרטן הכליה (גידול ע״ש וילמס)7-5% :
• סרטן העצמות (סרקומה ע״ש יואינג ,אוסטיאוסרקומה)8-7% :
• סרטן הרקמות הרכות (רבדומיוסרקומה)6-5% :
• סרטן הכבד (הפטובלסטומה ,הפטוקרצינומה)4-3% :
• גידולים במערכת המין (שחלות ,אשכים)4% :
• רטינובלסטומה (עין)2-1% :
• גידולים נדירים כמו קרצינומה בלוע האף (נזופארינקס) או בבלוטת התריס ומלנומה ,במיוחד במתבגרים.
גילם השכיח של חולי סרטן צעירים הוא  6שנים ,כאשר בכ 50%-מהם המחלה מופיעה בגיל
 .5-4שכיחות מחלות הסרטן גבוהה יותר בבנים מאשר בבנות.
האגודה למלחמה בסרטן
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מחלות הסרטן השכיחות בילדים ובמתבגרים:
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מחלת הסרטן והדעות הקדומות הקשורות בה

המונח ‘סרטן׳ הוא מונח היסטורי שניתן על ידי אבי הרפואה היוונית היפוקרטס .הוא כינה
את המחלה בשם זה מאחר ומראה הגידול הזכיר לו את זרועותיו של הסרטן .בסוף המאה
ה 19-כבר היו ידועות מספר מחלות סרטן שונות ,ובחלק מהמקרים אף הצליחו לרפא את
החולה באותה תקופה .במאה הנוכחית חקר מחלות הסרטן תפס תאוצה מרשימה ,והידע
אודותיה הלך וגדל .כיום ,מקובל להשתמש במונח ‘אונקולוגיה׳ (תורת הסרטן) ,המתייחס
למידע והטיפול במחלות אלו.

שמות רבים ניתנו למחלת הסרטן :סרטן ,מחלה ממארת ,מחלה גידולית .ריבוי השמות נובע
מהדימוי שיש למחלה זו ,של מחלה קשה שאינה ניתנת לריפוי .האמת היא שכיום הרפואה המודרנית
מצליחה להתגבר במקרים רבים על המחלה ,והיא בהחלט ניתנת לריפוי ,במיוחד בגיל הילדות.
המונח ‘סרטן׳ מתייחס לקבוצת מחלות שהמשותף להן והמאפיין אותן הוא התפתחות גידול
כלשהו ,שמקורו בחלוקה בלתי מרוסנת של תא בודד או מספר קטן של תאים .סוג המחלה
נקבע בהתאם לסוג התא הראשוני שהחל בהתחלקות הפראית והבלתי מבוקרת.
לתא סרטני שתי תכונות עיקריות:
• התחלקות בלתי פוסקת ובלתי מבוקרת.
• נדידה באמצעות מערכת הדם והלימפה ,התיישבות במקום מרוחק ,ויצירת גידולים משניים
הנקראים גרורות (מטסטזות).

האגודה למלחמה בסרטן
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חלק מהגורמים המשפיעים על הפיכתו של תא בריא לתא סרטני אינם ידועים ,אך חלקם
נובעים מרקע תורשתי של הילד ,מגורמים ויראליים (נגיפים) או מגורמים סביבתיים.
סביב מחלת הסרטן רווחות ונפוצות בחברה אמונות רבות ,שמקורן באותם ימים בהם הידע
הרפואי אודות מחלת הסרטן היה מצומצם .להלן רשימה של תפיסות ואמירות מוטעות
הנפוצות בציבור כאשר התשובות לכולן היא שלילית:
• מחלת הסרטן היא מחלה שכולם מתים ממנה  -לא נכון!
• למחלת הסרטן אין תרופה  -לא נכון!
• מחלת הסרטן היא מחלה מידבקת  -לא נכון!
• במחלת הסרטן אי אפשר לטפל  -לא נכון!
• כדאי שהילד לא יידע על מחלתו  -לא נכון!
• ילדים חולי סרטן נשארים קירחים  -לא נכון! מדובר בתקופה קצרה בלבד ,לאחר הטיפול
הכימי .בטיפול קרינתי  -תלוי במנת הקרינה ,ובכל מקרה ,רק כאשר הקרינה מכוונת לאזור
הראש.
• כדאי שהמשפחה כולה לא תדע על המחלה  -לא נכון!
• ילדים חולי סרטן מבודדים מחברת ילדים בריאים  -למחלה אין קשר לבידוד חברתי ,למעט
בשלבי טיפול מסוימים המחייבים בידוד זמני .רצוי מאוד לשמור על מערכות היחסים
החברתיים של הילד.
• כדאי שבבית הספר לא ידעו על המחלה  -לא נכון ,לא אפשרי ,ולא רצוי!
• ילדים חולי סרטן נפגעים בהישגיהם בלימודים  -לא בהכרח .מצב זה תלוי ביכולתו האישית
של הילד ,בתמיכה שהוא מקבל בזמן הטיפולים ובמאמצים שהוא משקיע.
כיום חלה התקדמות רבה ביכולת הריפוי של המחלה ,ועל כן יש עלייה משמעותית
בסיכויי ההחלמה!

באתר האגודה למלחמה בסרטן ניתן להפנות שאלות למומחים בפורום להורים שילדם
חלה בסרטןwww.cancer.org.il :

האגודה למלחמה בסרטן

דרכי אבחון

דרכי האבחון

עם ההתפתחות הטכנולוגית והמדעית במחקר ובטיפול במחלות הסרטן ,חלה גם התקדמות
רבה באמצעי האבחון העומדים לרשות הרופאים .טכניקות חדישות מאפשרות גילוי מוקדם,
מדויק ובעל משמעות רבה לסיכויי ההחלמה של הילד.
אבחון גידול סרטני הוא תהליך קשה הדורש ערנות רבה ,שכן אצל ילדים חולי סרטן התלונות
הראשוניות ,במקרים רבים ,דומות מאוד לתופעות של מחלות ילדות שגרתיות ,כגון :חום,
כאבי בטן ,כאבי ראש וחולשה .לכן ,בדיקה כללית אצל רופא/ת הילדים או המשפחה ,כאשר
מופיעים סימני מחלה אלו  -חשובה מאוד.
הפחד מפני הבלתי ידוע  -תמיד גדול ,וכך גם הפחד מפני בדיקות האבחון .לכן ,הסבר מדויק
ואמיתי על כל בדיקה וטיפול  -עשוי להפחית מהחרדה הכללית של הילד ובני משפחתו
ולהקל עליהם.
אם מתעוררות שאלות כלשהן  -אין להסס לשאול את הרופא או כל איש צוות רפואי אחר כל
שאלה שמתעוררת במהלך האבחון והטיפול בילד .הערכת מצב המחלה והטיפול בילד חולה
סרטן כרוכים בתהליכי אבחון שונים ,כאשר על רבים מהם חוזרים ברווחי זמן שונים במהלך
הטיפולים במחלה  -בכדי לעקוב אחר ההתקדמות והתגובה של החולה לטיפול הניתן לו.

סוגי הבדיקות
 .1בדיקות דם שונות
• ספירת דם (תד״ש = תמונת דם שלמה) :בבדיקה זו סופרים את הכדוריות האדומות ,הלבנות
וטסיות הדם .כמו כן ,בודקים את חלקם היחסי של כל אחד מרכיבי הדם במילימטר מעוקב
אחד של דם .שינוי במספרם התקין של תאי הדם מעיד על מצב כלשהו בגוף ,ועשוי לספק
לרופא רמזים על קיומה של מחלה אפשרית (ראה פירוט בפרק תופעות לוואי).
• בדיקת כימיה בדם הבודקת אלקטרוליטים בדם ,תפקודי כבד וכליות :הרכבו הכימי של
הדם מרמז על שינויים בתפקודי איברים שונים בגוף ,בעיקר הכבד והכליות ,המסננים
מהדם את חומרי הפסולת .כאשר פעילותם נפגעת  -מופיעים בדגימה ערכים גבוהים ,או
נמוכים מאותם חומרים.
• סמנים למחלות מסוימות (מרקרים) :למחלות סרטניות מסוימות יש סמנים אופייניים
בעת המחלה .בעזרת גילוי סמנים אלה המופיעים בדם ניתן לאבחן את המחלה ,ולעקוב
אחר התגובה לטיפול .למשל בגידול בכבד או בגידול גרמינלי יש עלייה בסמנים AFP
) (alfafoetoproteinאו .BETA-HCG
 .2בדיקת שתן  -שינוי בהרכבו הכימי של השתן והופעת חומרים בשתן ,בעיקר הורמונים,
אפשריים במחלות מסוימות .גוונים אדומים בשתן עלולים להצביע על אפשרות של גידולים
בכליות או בדרכי השתן (גם תרופות כימיות מסוימות גורמות לצבע אדום בשתן) .בסרטן
האגודה למלחמה בסרטן
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מסוג נוירובלסטומה (גידולים במערכת העצבים ההיקפית הסימפתטית) ,הגידול מפריש
הורמונים מסוג קטכולמינים שאפשר לאתר בבדיקות שתן הן לצורך אבחון והן למעקב.
 .3צילום רנטגן  -אמצעי הדמיה המפיק תמונה של איברי הגוף הפנימיים באמצעות
קרני רנטגן (קרני  .)Xבדיקה זו מסייעת באבחון המחלה ,מצביעה על זיהומים כלשהם ,על
הימצאות גידול באזור שצולם ,או על תופעות לא תקינות אחרות .הבדיקה אינה מכאיבה.
אם אחד מההורים ירצה לשהות לצד ילדו בזמן הצילום – יהיה עליו ללבוש סינר מגן .אישה
בהיריון אינה יכולה לשהות לצד ילדה בזמן הצילום.
 .4בדיקת אולטרה-סאונד  -בבדיקה זו נעשה שימוש במכשיר המפיק גלי קול מיוחדים,
המדמים באמצעות מחשב את איברי הגוף הפנימיים .הבדיקה אינה מכאיבה.
 .5טומוגרפיה ממוחשבת ( - )CTבצילום  CTמתקבלת סדרת תמונות של איברי הגוף
השונים .המכשיר עובר על פני האזור אותו רוצים לבדוק ומצלם כל פעם איבר אחר בתמונה
תלת ממדית .הרופא מחבר את כל התמונות ומקבל מידע כללי על הנעשה בגוף .בבדיקה
זו שוכב הנבדק ללא תנועה למשך מספר דקות עד לסיום הבדיקה .לקראת הבדיקה מקבל
הנבדק חומר ניגודי .כשמדובר בילדים קטנים יש צורך ,לעתים ,לתת תרופת הרגעה או
הרדמה למשך זמן ביצוע הבדיקה.
 .6דימות בתהודה מגנטית ( - )MRIבבדיקה זו שוכב הנבדק ללא תזוזה על מיטה בתוך
גליל ארוך ,כאשר מכונת הצילום סובבת את גופו ומבצעת צילומים .התמונה המתקבלת
ממוקדת מאוד ,וניתן לגלות בעזרתה גידולים קטנים ביותר ,שלא היו מתגלים באמצעי הדמיה
אחר .זוהי בדיקה ממושכת המצריכה מהנבדק לשתף פעולה ,ולכן אצל ילדים קטנים ,היא
תתבצע בהרדמה מלאה.
 .7מיפוי איזוטופי – בבדיקה זו מוזרק לווריד חומר רדיואקטיבי בכמות קטנה שאינה מזיקה
לילד ולסביבתו .כעבור זמן עוקבים בעזרת מכשירי צילום אחר המקום בגוף בו מתרכז
החומר .מצלמים את הגוף ומדגישים את האזור הנגוע .קיימים סוגים שונים של מיפויים,
וביצועם מותנה בסוג המחלה ,לדוגמה מיפוי עצמות ,מיפוי עצמות  MIBG, PET-CTועוד.
 .8בדיקת ( PET-CTטומוגרפיה ע"י פליטת פוזיטרונים)  -סריקת  PETהיא סוג חדיש
של סריקה המסייעת באבחון מיקומם המדויק של הממצאים .בבדיקה ,המתבססת על כך
שהתאים הסרטניים פעילים מטבולית יותר מתאים רגילים ,מזריקים למטופל כמות קטנה
של סוכר רדיואקטיבי .התאים הסרטניים פעילים יותר ,ולכן קולטים את החומר בכמויות
גדולות יותר מתאים בריאים .בעזרת מכשיר סריקה מיוחד ,מאותרים המקומות בהם נקלט
החומר הרדיואקטיבי .ניתן לבצע את הבדיקה בהרדמה שטחית או בטשטוש.
 .9דגימת מח עצם  -שאיבה אבחנתית של מח עצם ,המעניקה מידע נוסף על היווצרותם
והבשלתם של תאי הדם השונים .בדיקה זו מקובלת באבחון לוקמיה ובמעקב אחר תגובת
החולה לטיפול שניתן לו .במסגרת אבחון מחלות סרטן אחרות ,בדיקה זו מסייעת באיתור
תאים סרטניים במח העצם .שאיבת מח עצם עשויה להתבצע במספר מקומות בגוף ,כגון
אגן הירכיים ,החוליות ועצם בית החזה .האזור נבדק ומורדם בחומר הרדמה מקומי ולרוב גם
האגודה למלחמה בסרטן

דרכי אבחון

בהרדמה כללית קצרה או בטשטוש .לאחר מכן ,מחט מיוחדת מוחדרת אל החלק הספוגי של
העצם ,ממנו נשאבת הדגימה .החולה עלול להרגיש תחושת לחץ מקומי או כאב .שלב שאיבת
הדגימה הוא השלב המכאיב ,אולם הוא נמשך שנייה אחת או שתיים .ניתן להקל את הכאב
הראשוני (כאב זריקת ההרדמה המקומית) על ידי מריחת משחה מאלחשת .בדרך כלל ,לא
מופיעים כאבים לאחר הבדיקה .אם הנבדק חש בכאב  -ניתן להקל עליו על ידי תרופות לשיכוך
כאבים .נוכחות ההורים בעת הבדיקה ,אם הילד אינו מורדם ,תסייע בהפחתת החרדה ובהרגעת
פחדיו .לעתים ,יהיה צורך לבצע ביופסיה של מח עצם ,לצרכי אבחון .הצוות המטפל יסביר
לכם על כך  -בעת הצורך .לרוב ,אצל ילדים ,בדיקות אלו מתבצעות בהרדמה כללית קלה.
 .10ניקור מותני ( – Lumbar Puncture (LPבדיקה זו מסייעת לקבוע אם ישנם תאים סרטניים,
או זיהום כלשהו בנוזל המקיף את המוח ואת חוט השדרה .הבדיקה מתבצעת בשכיבה על
הצד או בתנוחת ישיבה .לאחר מכן ,תוחדר מחט מיוחדת בין שתי חוליות עמוד השדרה,
אל האזור בו מצוי הנוזל .המחט תשאב כמות קטנה מהנוזל ,שתישלח לאבחון מיקרוסקופי
במעבדה .בטיפול בלוקמיה ,בנוסף לשאיבת הנוזל קיימת אפשרות של הזרקת חומר כימי
לתעלת השדרה .בדומה לדגימת מח עצם ,גם הליך זה עשוי לגרום לכאב .ניתן להפחית
את הכאב באמצעות הרדמה מקומית או כללית .גם בבדיקה זו ההורים רשאים לשהות לצד
ילדם ,אם היא אינה מתבצעת בהרדמה כללית .לעתים ייתכנו כאבי ראש ,כאבי גב ,כאבי
רגליים או הקאות בשעות לאחר הבדיקה .במקרים אלו יש ליטול משככי כאבים ,ולעדכן את
הרופא המטפל.
 .11ביופסיה  -בדיקה המתבצעת לרוב בהרדמה כללית ,ולכן אינה גורמת לכאב .ניתן להימנע
מניתוח ולבצע ביופסיית מחט ,בהנחיית אולטרסאונד או  ,CTהמתבצעת בטשטוש .בבדיקה
מסירים רקמת תאים מהגוף ושולחים אותה לבדיקה ואבחון במעבדה הפתולוגית .תוצאות
הביופסיה מתקבלות ,בדרך כלל ,תוך שבוע עד שבועיים מיום ביצוע הבדיקה.
 .12שינויים בחומר הגנטי של התא – בדיקה הבוחנת את התאים הסרטניים ומנסה
לאתר שינויים בחומר הגנטי שלהם .שינויים אלו מסייעים באבחון מדויק של המחלה ,ולעתים
מהווים מדד למעקב אחר התגובה לטיפול .לכן ,לפעמים יש צורך לחזור על חלק מהבדיקות
בתדירויות שונות .תוצאות בדיקות אלו אינן מתקבלות מיד ,אלא תוך מספר ימים עד שבועות.
אם נמצאים שינויים גנטיים בתאים הסרטניים ניתן בחלק מהמקרים להתאים למטופל טיפול
מכוונן מטרה (ביולוגי).
כל אחת מבדיקות האבחון מעניקה תמונה חלקית ,וכולן יחד  -משלימות זו את זו ,לתמונה
כללית רחבה ומדויקת .הביופסיה מאבחנת את סוג המחלה ,הצילומים מראים את מיקומו
של הגידול ואת מידת התפשטותו .בסיום תהליך האבחון יהיה בידי הרופא המידע המדויק
והמלא על מחלת הילד ,ומכאן סלולה הדרך לקביעת תוכנית הטיפול .תהליך האבחון
ודיוקו חשוב ביותר ,ולכן לעתים יהיה צורך להמתין פרק זמן מסוים עד לתחילת הטיפול
הפעיל .עדיף לטפל נכון מאשר לטפל מהר.
האגודה למלחמה בסרטן
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מחלות הסרטן השכיחות בילדים ומתבגרים
לוקמיה ()Leukemia

לוקמיה היא מחלת סרטן המתפתחת בתאי הדם הצעירים המצויים במח העצם ,ומהווה
כ 30%-מכלל מחלות הסרטן בילדים .מח העצם הוא רקמה שבה נוצרים תאי הדם :כדוריות
דם אדומות ,כדוריות דם לבנות וטסיות הדם .מחלת לוקמיה מתפתחת מבלסטים ,תאי דם
צעירים ולא בשלים ,אשר באופן נורמלי ,מתפתחים ומבשילים לכדוריות הדם השונות ,לרוב
לכדוריות דם לבנות .כאשר מספר הבלסטים גדל במח העצם מעבר לכמות התקינה  -חל
עיכוב בהתפתחותם של תאי הדם התקינים.
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ברוב המקרים ,כאשר הבלסטים מתרבים ללא בקרה ,ומתפשטים ממח העצם אל מחזור הדם,
ניתן לאתרם בבדיקת דם רגילה (המצביעה לרוב על עלייה בתאי דם הלבנים  -ספירה לבנה).
במקרים אחרים ,ייתכן שיופיעו רק מעט בלסטים בדם והספירה הלבנה לא תשתנה בהרבה.
המונח ‘לוקמיה׳ אינו מתייחס למחלה אחת ,אלא כולל סוגים שונים של סרטן הדם :לוקמיה
כרונית בעיקרה נחשבת כמחלה של מבוגרים ונדירה מאוד בילדים ,ולוקמיה חריפה מופיעה
בפתאומיות ומתפתחת במהירות .לוקמיה חריפה מחולקת לשתי קבוצות עיקריות :לוקמיה
מיאלואידית ,נדירה יותר בילדים ,הכוללת תתי-קבוצות נוספות ,ולוקמיה לימפטית ,השכיחה
יותר בילדים ,ואף היא כוללת תתי-קבוצות נוספות.
מסלול התפתחותו של תא גזע
תא גזע המטופואטי מולטי-פוטנטי
(המוציטובלאסט)

תא אב לימפואידי

לימפוציט קטן
לימפוציט B

תא אב מיאלואידי

תא הרג טבעי
(לימפוציט גרנולרי גדול)

לימפוציט T

תא מאסט אריתרוציט
מיאלובלסט (קרוי גם
תא פיטום)
מגהקריוציט

תא פלזמה

מונוציט

טרומבוציטים
מקרופאג

האגודה למלחמה בסרטן

אאוזינופיל נויטרופיל

בזופיל

מחלות סרטן השכיחות אצל ילדים ומתבגרים

לוקמיה לימפובלסטית חריפה ()ALL - Acute Lymphoblastic Leukemia
מחלה זו מופיעה כאשר נפגע המסלול הלימפואידי ,ונוצרים ללא בקרה תאים לימפוציטים
צעירים (לימפובלסטים) שאינם מתפתחים .לוקמיה לימפובלסטית חריפה מהווה כ75%-
מכלל מחלות הלוקמיה בילדים .לימפוציטים תקינים מורכבים בעיקר משני סוגי תאים ,תאי
 Tותאי  .Bאם התאים התפתחו לשלב של תאי  Tאו  ,Bלפני שהפכו לסרטניים ,המחלה נקראת
לוקמיה של תאי  Bאו  ,Tבהתאם לסוג התאים הסרטניים .הגורמים למחלה זו אינם ידועים.

תסמיני המחלה :כאשר תאי לוקמיה מתרבים במח העצם – הם פוגעים בייצור תאי הדם
התקינים .לכן ,ילדים חולי לוקמיה מתעייפים בקלות רבה ,כתוצאה ממחסור בכדוריות הדם
האדומות (אנמיה) .בעקבות מחסור בטסיות הדם מופיעים על גופם חבורות ודימומים,
ולעתים ייתכנו זיהומים שונים כתוצאה ממחסור בכדוריות הדם הלבנות.
קרוב לוודאי שהילד ירגיש חולה ויתלונן על כאבים בגפיים ,או שבלוטות הלימפה בגופו יהיו
נפוחות .בשלב הראשון ,תסמיני המחלה יהיו דומים לאלו של שפעת נגיפית ,אך כאשר הם
נמשכים יותר משבוע ,או שניים ,האבחנה בדרך כלל מתבהרת.
חשוב להדגיש ,כי סימנים דומים עשויים להופיע במצבים רבים אחרים ,גם במחלות שאינן
ממאירות .בכל מקרה של הופעת אחד מתסמינים אלו  -יש לפנות לרופא המטפל בהקדם
לבירור רפואי וטיפול.
דרכי האבחון :בדיקת דם תצביע ,בדרך כלל ,על מספר נמוך של כדוריות דם לבנות תקינות
ועל נוכחותם של תאים בלתי תקינים .בכדי לאשר את האבחנה הסופית – תילקח דגימה
ממח העצם ויתבצע דיקור מותני ,בכדי לראות אם נוזל השדרה מכיל תאים סרטניים .ייתכן
שיהיה צורך בבדיקות נוספות ,כמו גם בביצוע חוזר של דגימת מח העצם.
הטיפול :טיפול כימי הוא הטיפול העיקרי במחלה זו ,והוא מורכב ממספר שלבים:

•

השראת הפוגה ( :)Inductionשלב הנמשך ארבעה שבועות .בתום שלב זה תילקח דגימת
מח עצם בכדי לבדוק האם המחלה נמצאת בנסיגה ולא נמצאו תאים סרטניים בדגימה.
בשלב זה המטרה היא הפוגה (רמיסיה) בהתפתחות המחלה.

•

העצמה :תרופות כימיות הניתנות בכדי להשמיד את התאים הסרטניים שנותרו בגוף ואינם
ניתנים לזיהוי .טיפול זה ניתן בדרך כלל בשלושה מחזורי טיפול.

• טיפול כימי במערכת העצבים המרכזית :בכדי להפחית את הסיכון שתאים סרטניים יתפשטו
למוח ולנוזל חוט השדרה מוזרקת תרופה כימית (לרוב ,מתוטרקסט  ,)Methotrexateישירות
לנוזל השדרה בניקור מותני (ראה פרק “דרכי אבחון״) .לעתים יינתנו גם טיפולים בקרינה
למוח במטרה למנוע את התפשטות המחלה.

•

טיפול המשכי (תומך) :שלב זה נמשך עד כשנתיים לאחר האבחנה ,ומצריך נטילה יומיומית
האגודה למלחמה בסרטן
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של כדורים ,ולפעמים גם זריקות כימותרפיה חודשיות .בשלב זה ,מרבית הילדים יכולים
לשוב לפעילויות השגרתיות שלהם.

•

השתלת מח עצם מתורם :טיפול המתבצע בילדים שאובחנו כחולי  ALLבסיכון גבוה ,או
אם המחלה חזרה לאחר טיפול ראשוני (מידע נוסף בנושא זה בעמ׳ .)34

מעקב :מרבית הילדים מחלימים ממחלה זו .אם המחלה מופיעה שוב ,סיכון העלול להתרחש
בדרך כלל בשלוש השנים הראשונות עם סיום הטיפול ,ניתן לבצע טיפולים נוספים ,כמו
גם השתלת מח עצם .לעתים רחוקות ,קיימות תופעות לוואי ארוכות טווח .מרבית הילדים
המחלימים ממחלה זו גדלים ומתפתחים באופן תקין.
במקרים של לוקמיה עם סיכויים נמוכים יותר לריפוי או לוקמיה נשנית ,ניתן לשקול טיפול
אימונותרפי בתאי  Tכימריים ( .)Car T cellsבטיפול זה תאי  Tמוצאים מהגוף ,ובטכנולוגיה
של הנדסה גנטית עוברים שינוי שמאפשר להם לייצר קולטנים המזהים תאי סרטן.
תאים אלו מוחזרים לגוף בעירוי לווריד .אחת התרופות החדשות בתחום האימונותרפיה,
הנמצאת בסל התרופות באינדיקציות מסוימות ,היא בלינאטומומאב – Blinatumomab
(בלינסייטו® .*)Blincyto® -
לוקמיה מיאלואידית חריפה ()AML - Acute Myeloid Leukemia

12

כאמור ,לוקמיה היא מחלה של כדוריות הדם הלבנות .כל תאי הדם נוצרים במח העצם,
מתאי גזע (תאי דם צעירים) .ישנם שני סוגים עיקריים של כדוריות דם לבנות ,לימפוציטים
ונויטרופילים .נויטרופילים מתפתחים מתאים לא בשלים במסלול המיאלואידי .אם תאים אלו
הופכים לסרטניים ,סוג הלוקמיה נקרא לוקמיה מיאלואידית .הגורמים למחלה אינם ידועים,
ותסמיני המחלה דומים לאלו של לוקמיה לימפובלסטית חריפה.

דרכי האבחון :בדיקת דם מראה בדרך כלל על מספר נמוך של כדוריות דם לבנות תקינות,
ועל נוכחותם של תאים לא תקינים .בכדי לאשר את האבחנה תתבצע דגימת מח עצם,
ובדיקות מעבדה נוספות יסייעו בזיהוי סוג המחלה המדויק .הרופא יבצע ניקור מותני בכדי
לראות אם נוזל חוט השדרה מכיל תאים סרטניים .יתכן שיהיה צורך בבדיקות נוספות,
בהתאם לתסמיני המטופל.
הטיפול :כימותרפיה היא הטיפול העיקרי במחלה זו .בדרך כלל משתמשים בשתיים או
שלוש תרופות כימיות במחזור טיפול אחד ,הנמשך כחמישה עד עשרה ימים .סך הכל ,יינתנו
ארבעה או חמישה מחזורי טיפול ,בהפרשים של כחודש .הטיפול כולו נמשך כחצי שנה .מכיוון
שהתרופות הכימיות פוגעות גם בתאי הדם הבריאים ,בתקופה זו ייתכנו זיהומים ,אשר יצריכו
מהחולה ,לעתים ,לשהות בבית החולים.
*או תרופות המכילות חומר פעיל דומה בעלות שמות מסחריים אחרים.
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הטיפול הראשוני (השראת הפוגה –  )Inductionהוא בדרך כלל טיפול כימי אינטנסיבי ,הניתן
באשפוז ,ומלווה לעתים בתופעות לוואי כגון זיהום ונטייה לדימומים .ישנם סוגים שונים של
לוקמיה מיאלואידית חריפה .באחת מהן( M3 ,לוקמיה פרומיאלוציטית חריפה) ,מקובל כיום
לטפל בכימותרפיה בשילוב עם חומצה רטינואית (ויטמין .)A
מטרת הטיפול הראשוני היא הפוגה (רמיסיה) בהתפתחות המחלה ,כאשר מטרת הטיפולים
אחריו תהיה החלמה מלאה .לחלק מהמטופלים יומלץ רק על טיפול כימי ,אך ישנם מקרים
בהם יומלץ גם על השתלת מח עצם ועל טיפולים מכוונני מטרה (ביולוגיים) חדשים.
מעקב :מרבית הילדים מחלימים מ .AML-אם יש חזרה של המחלה ,זה בדרך כלל קורה בשנה
עד חמש השנים הראשונות לאחר הפסקת הטיפול .במקרים אלה מבצעים השתלת מח עצם.

לימפומה ()Lymphoma
המערכת הלימפטית (מערכת הלימפה) מהווה חלק מהמערכת החיסונית של הגוף ,המסייעת
לו להילחם במחלות ובזיהומים שונים .המערכת כוללת כלי דם ורקמה הפרושים בכל חלקי הגוף
ומורכבת מצינורות דקים ואיברים קטנים הנקראים בלוטות או קשריות הלימפה .בלוטות אלו
ממוקמות בבתי השחי ,במפשעה ,בצוואר ,בבטן ובבית החזה .חלקים נוספים של מערכת זו
ממוקמים בטחול ,בשקדים ,בבלוטת התימוס ,במח העצם ,בקיבה ,במעי ובעור.
לימפומה היא מחלת הסרטן השלישית בשכיחותה אצל ילדים (אחרי לוקמיה וגידולי מוח).
המונח ‘לימפומה׳ מתייחס לאי תקינותם של תאי הלימפה ,המתרבים במהירות ,ללא שליטה
או פיקוח של הגוף .מאחר והמערכת הלימפטית ממוקמת בכל הגוף ,לימפומות עלולות
להתפתח בכל אזורי הגוף .מחלות לימפומה השכיחות בילדים הן לימפומה ע״ש הודג׳קין
ולימפומה שאינה הודג׳קין ( ,)NHLהכוללת שני סוגי לימפומה נוספים :לימפומה ע״ש בירקיט
(הפוגעת בתאי  )Bולימפומה לימפובלסטית (הפוגעת בתאי .)T
לימפומה ע״ש הודג׳קין )(Hodgkin Disease
מחלה זו ,שתוארה לראשונה על ידי ד״ר תומאס הודג׳קין ב ,1832-נדירה אצל ילדים מתחת
לגיל  ,5ושכיחה יותר בקרב מתבגרים ,בעיקר אצל בנים .בדומה למחלות סרטן אחרות ,גם
הגורם למחלה זו אינו ידוע.
תסמיני המחלה :הסימן הראשון למחלה הוא בדרך כלל נפיחות לא מכאיבה באחת מבלוטות
הלימפה במשך מספר שבועות .הבלוטות הראשונות עליהן משפיעה המחלה הן בדרך כלל
בלוטות הלימפה בצוואר ,לרוב בצד אחד בלבד ,באזור מעל עצם הבריח .לפעמים ניתן לחוש
בבלוטות מוגדלות בבית השחי או במפשעה.

אם המחלה פוגעת בבלוטות הלימפה בבית החזה ,היא יכולה לגרום לשיעול או לקוצר נשימה.
בחלק מהמקרים ,ייתכנו עלייה בחום הגוף ,גירויים בעור או ירידה במשקל.
האגודה למלחמה בסרטן
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דרכי האבחון :בכדי לקבוע את היקף המחלה יבצע הרופא המטפל בדיקות נוספות ,כגון
בדיקות דם ,צילומי רנטגן .PET CT ,תהליך זה נקרא קביעת שלב המחלה ( .)Stagingאם תוצאות
הבדיקות יצביעו על פגיעה במח העצם  -תילקח דגימת מח עצם.
טיפול :הטיפול העיקרי הוא כימותרפיה ,הניתן לעתים בשילוב עם טיפול בקרינה .הרופא
המטפל בילדכם ישוחח אתכם על אפשרויות הטיפול המתאימות ויידע אתכם על תופעות
הלוואי הצפויות כתוצאה מהטיפול שיינתן לו.
מעקב :עם סיום הטיפול ,הילד יגיע לבדיקות מעקב תקופתיות ,הכוללות סריקות ובדיקות דם,
בבית החולים .תשעה מתוך עשרה ילדים חולי לימפומה ע״ש הודג׳קין מחלימים ממחלתם.
במקרים בהם המחלה חוזרת  -ניתן לטפל בה שוב בהצלחה על ידי טיפול כימי וטיפול ממוקד
מטרה (ביולוגי) ולבצע השתלת מח עצם.
לימפומה שאינה הודג׳קין )(NHL - Non Hodgkin Lymphoma
לימפומה שאינה הודג׳קין היא שם כולל לקבוצת לימפומות ,להן אין את המאפיינים של
לימפומה ע״ש הודג׳קין ,ולכן הן נקראות לימפומות שאינן הודג׳קין ( .)NHLמחלות אלו ניתנות,
ברוב המקרים ,לריפוי מלא ,אך דרכי הטיפול בהן שונות.
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בקבוצת מחלות לימפומה שאינה הודג׳קין נכללות שתי מחלות עיקריות :לימפומה ע״ש
בירקיט (של תאי  )Bהפוגעת בדרך כלל בבלוטות הלימפה בצוואר ,בראש ,בגרון ובבטן.
הסוג השני הוא לימפומה של תאי  ,Tהפוגעת בדרך כלל בבלוטות הלימפה בבית החזה,
ומטופלת בדרך כלל בפרוטוקולים הדומים לטיפול בלוקמיה לימפובלסטית חריפה (.)ALL
תסמיני המחלה :הסימן הראשון הוא בדרך כלל נפיחות לא מכאיבה של בלוטות לימפה
באזור כלשהו בגוף .אם בלוטות הלימפה בבית החזה נפוחות מאוד ,הילד עלול לסבול מקשיי
נשימה ,שיעול ,ופניו וצווארו יהיו נפוחים .בלימפומה ע״ש בירקיט הממוקמת בצוואר או בראש,
ייתכנו קשיי בליעה ,נפיחות בלחי או בצוואר ,וכאבים מקומיים.
כאשר המחלה ממוקמת באזור הבטן ייתכנו נפיחות בבטן ,כאבי בטן ,עצירות וקשיים במתן
שתן .תסמינים נוספים הם חום ,צמרמורות והזעות לילה.
אם המחלה פגעה בבלוטות לימפה בבטן ,מערכת העיכול עלולה להיחסם ,ולעתים יהיה
צורך לבצע ניתוח לשחרור החסימה .תסמינים אפשריים נוספים הם חום ,עייפות ,ירידה
במשקל וירידה בתיאבון .אצל חלק מהחולים ,לימפומה שאינה הודג׳קין עלולה לפגוע במח
העצם או בנוזל השדרה.
דרכי האבחון :בתהליך האבחון יבוצעו צילומי רנטגן , PET CT ,בדיקות דם ובדיקת מח עצם
בכדי לקבוע את היקף ושלב המחלה ( .)Stagingלעתים ,בכדי לבדוק את הנוזל המקיף את
המוח וחוט השדרה ( ,)CSFנלקחת דגימה מנוזל זה בניקור מותני.
האגודה למלחמה בסרטן
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בלימפומה ע״ש בירקיט יבוצעו צילומים ממוקדים לאיבר הנגוע ( CTואולטרה-סאונד) .האבחנה
תיקבע על ידי ביופסיה מהגוש הבטני או הצווארי ,שתתבצע בהרדמה כללית או בביופסיית
מחט בהנחיית אולטרסאונד בזמן טשטוש .בכדי לאבחן את מידת התפשטות המחלה ולקבוע
את הטיפול המתאים ביותר ,יבוצעו דגימת מח עצם ,ניקור מותני CT ,בטן ואגן ,ו.PET CT-
הטיפול :הטיפול העיקרי בלימפומה הוא כימותרפיה .הטיפול הכימי יכול לגרום לתופעות
לוואי קצרות וארוכות טווח והרופא של הילד ידבר אתכם על התופעות האלה לפני תחילת
הטיפול .טיפול נוסף הוא טיפול בנוגדנים כנגד תאי הלימפומה המשולב יחד עם הטיפול
הכימי בחלק מהמקרים .אם מדובר בבלוטה בודדה בבטן היא תוסר ,ולאחר מכן יינתן טיפול
כימי .כאשר המחלה מפוזרת בגוף ,כימותרפיה היא הטיפול הטוב ביותר .הטיפול יינתן לתוך
הווריד ובניקור מותני לתוך נוזל עמוד השדרה ,למניעת התפשטות המחלה אל אזור הראש.
מעקב :לאחר סיום הטיפול ,הרופא יבצע מעקב צמוד אחר החלמתו של ילדכם בעזרת
סריקות ובדיקות דם תקופתיות במרפאות החוץ של בית החולים .כ 80%-מהילדים הסובלים
מ NHL-מחלימים לחלוטין ממחלתם .סיכויי ההצלחה של הטיפול תלויים בסוג הלימפומה
ובהיקף המחלה הראשונית .הרופא המטפל יוכל להסביר לכם על כך בפירוט .במקרים בהם
המחלה חוזרת ניתן לבצע השתלת מח עצם.

גידולים במערכת העצבים

גידולים הקשורים למערכת העצבים מסווגים לקבוצות בהתאם למיקומם בגוף :גידולי
מוח ,גידולים במערכת העצבים ההיקפית הסמפטית (נוירובלסטומות) ,וגידולים בעין
(רטינובלסטומות) .המאפיינים השונים לכל גידול המפורטים להלן קשורים במבנה הייחודי
של כל חלק במערכת העצבים.
גידולי מוח
גידול מוחי הוא מחלת הסרטן השנייה בשכיחותה בילדים ,לאחר לוקמיה .ידועים שלושה
גידולים מוחיים עיקריים :גליומה (אסטרוציטומה) ,מדולובלסטומה ואפנדימומה .גידולים
מוחיים עלולים להופיע בכל גיל ,בעיקר בילדים בגילאי חמש עד עשר .גליומה מתפתחת
בתאי עצב ,בתאי רקמה מוחית או בתאים התומכים במוח ,אפנדימומה מתפתחת בחדרי
המוח ,ומדולובלסטומה מתפתחת במוח הקטן (מוחון).
תסמיני המחלה :מכיוון שמרבית גידולי המוח ממוקמים בגומה האחורית ובקו האמצע של
המוח ,הם עלולים לגרום לחסימה וללחץ תוך גולגולתי מוגבר .הילד ירגיש כאבי ראש חזקים,
בעיקר בבוקר כאשר הוא קם משנתו והקאות פתאומיות .ייתכן שהילד ירגיש מנומנם ,חלש
ועייף מהרגיל .תסמינים נוספים העלולים להופיע הם התעלפויות ,עצבנות יתר ,אדישות,
בעיות בשיווי המשקל ,חוסר נוירולוגי ,פזילה ופרכוסים .כאשר הגידול הסרטני מפריע לזרימת
נוזל עמוד השדרה ( ,)CSFהעוטף את המוח ואת עמוד השדרה ,עלולה להופיע עלייה בכמות
נוזל השדרה ,ולעתים עלייה בהיקף הראש (תופעה הנקראת הידרוצפלוס).
האגודה למלחמה בסרטן
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אבחון גידול מוחי :בכדי לאבחן גידול מוחי יבוצעו בדיקת קרקעית העין (לאיתור לחץ מוחי
מוגבר) ,ובדיקות הדמיה לאזור הראש וחוט השדרה ( CTו )MRI-המסייעות בקביעת סוג הגידול,
מיקומו והיקפו (אם התפשט לאזורים סמוכים) .ברוב המקרים נדרשת ביופסיה לאבחון הגידול.
מדולובלסטומה :גידול סרטני הממוקם במוח הקטן ומופיע בילדים בגיל חמש בממוצע,
ולרוב לפני גיל  ,15בעיקר אצל בנים .גידול זה בנוי מתאים קטנים המתפתחים במהירות
ועלולים להתפשט בחוט השדרה .בשלב הראשון יתבצע ניתוח להסרתו של הגידול .לילדים
מתחת לגיל שלוש ,לא מומלץ לעבור טיפול קרינתי העלול לפגוע פגיעה בלתי הפיכה בתאי
המוח .טיפול כימי יינתן במשך כמה חודשים ,בהתאם לתגובת החולה לטיפול .ילדים גדולים
יותר יקבלו גם טיפולים בקרינה למוח ולעמוד השדרה .סיכויי ההחלמה בילדים מגיל שלוש
ומעלה  -גבוהים במחלה לא גרורתית.
אפנדימומה :גידול סרטני המתפתח בחדרי המוח ,במוח הקטן או העליון ,וגורם ללחץ
תוך מוחי מוגבר .לעתים הגידול הסרטני עלול להתפשט לחוט השדרה ,ולכן ייתכן שהצוות
הרפואי יבצע בדיקת  MRIשל הראש ושל עמוד השדרה .סוג הטיפול יותאם לגיל הילד ,כאשר
הסיכויים להחלמה מלאה טובים יותר אם בניתוח הוסר הגידול כולו .טיפולים בקרינה יינתנו
לילדים מעל גיל שלוש .מתחת לגיל זה יינתן טיפול כימי למשך כמה חודשים.

16

גליומה (אסטרוציטומה) :גליומות מהווה כ 50%-מכלל גידולי המוח בילדים ,המתפתחות
מתאי הגליה (התא הבסיסי של המוח) .חלקן יהיו גליומות בדרגת ממאירות נמוכה וחלקן בדרגת
ממאירות גבוהה ,כאשר בדרגה  4מדובר בגידול הממאיר ביותר (גליובלסטומה מולטיפורמה).
דרגת הגידול ומיקומו הם אלו שיקבעו את הטיפול בו .כשהגידול ממוקם בגזע המוח (אזור
מעברם של עצבים מוחיים עיקריים)  -סימני המחלה ברורים מאוד ,כגון :הפרעה בשיווי משקל,
קשיי בליעה ונשימה ,הקאות ,ירידה בראייה ,שיתוק חלקי או מלא“ ,חיוך בצד״ ,שיתוק חלקי
של הפנים .עקב מיקומו הרגיש ,גידול זה אינו ניתן להסרה בניתוח ,למעט מקרים בודדים,
ולכן יינתנו טיפולים בקרינה לגזע המוח .ההחלטה כיצד לטפל בילד תלויה במספר גורמים,
כולל גיל הילד ,מיקום הגידול והיקפו .לא כל הילדים עם גליומה יעברו ניתוח ,בעיקר כאשר
הגידול ממוקם בגזע המוח .מרבית הילדים יקבלו טיפולים בקרינה ,חלקם גם כימותרפיה.
גליומה הממוקמת בעצבי הראייה :כשהגידול הסרטני ממוקם בעצבי הראייה הוא פוגע
במסלול עצבי הראייה וביכולת הראייה ,ועלול לגרום לעיוורון חלקי או מלא .מחלה זו שכיחה אצל
ילדים החולים בנוירופיברומטוזיס (מחלה גנטית המשפיעה על מערכת העצבים ומתבטאת
בכתמים חומים על העור) .מיקומו הבעייתי של הגידול מקשה על הסרתו בניתוח ,ולכן סביר
להניח שיינתנו טיפולים כימיים ומכווננים (ביולוגיים) ,בניסיון להימנע מטיפול קרינתי ,ויתבצע
מעקב רפואי קפדני אחר יכולת הראייה של החולה.
גליומה בהמיספרות (מוח עליון או מוח קטן) :האבחנה ואפשרויות הטיפול תלויים בעיקר
במידת התפשטות הגידול ובסיכוי לבצע ניתוח .לא תמיד ניתן להסיר גידול מוחי בשלמותו.
האגודה למלחמה בסרטן
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כריתה מלאה של גידול מוחי עלולה לפגוע באופן בלתי הפיך בתפקוד הילד .סביר להניח כי
יינתנו לחולה טיפולים כימיים וקרינתיים בכדי לצמצם את היקף הגידול.
לרוב ,גידולי מוח אינם נוטים להתפשט לאזורים נוספים בגוף ,ולכן הטיפול הטוב ביותר
הוא ניתוח ,אך לא תמיד ניתן יהיה לבצעו .כל הטיפולים משפיעים על התפתחותו הגופנית,
השכלית והנפשית של הילד ,בייחוד כאשר מדובר בחולה בגיל צעיר מאוד.
כיום חלק מהילדים עם גליומה מקבלים טיפול מכוונן מטרה (ביולוגי) .בדיקה גנומית של
הגידול מאפשרת לבדוק אם קיימים שינויים גנטיים שמאפשרים טיפול מכוונן מטרה .אחת
המוטציות האפשריות היא מוטציה של גן שנקרא  ,BRAFשנראית בעיקר בגליומה בדרגת
ממאירות נמוכה (.)Low-Grade Glioma
האגודה מעניקה שירות ייעוץ ארצי לשיקום נוירו-פסיכו-אונקולוגי לילדים המתמודדים עם
גידולי ראש ועם תופעות הלוואי של הטיפול .השירות נועד לילדים מחלימים ולבני המשפחה,
וכולל ייעוץ ראשוני והכוונה ,הדרכה לגבי חזרה לבית הספר ושיגרת חיים במשפחה
ובקהילה .כמו כן ,ניתן ליווי מקצועי והדרכה לאנשי המקצוע השונים העובדים עם הילדים
ובני משפחותיהם במחלקות האונקולוגיות בבתי החולים ובקהילה .לפרטים ניתן לפנות
בטל 03-5721619 .או בדוא"לmichelle.sadeh@cancer.org.il :
ניתן להפנות שאלות למומחים בפורום האינטרנטי בנושא גידולי מוח באתר
האגודה למלחמה בסרטןwww.cancer.org.il :
גידולי מערכת העצבים ההיקפית (נוירובלסטומה )Neuroblastoma -
נוירובלסטומה הוא גידול סרטני המופיע במערכת העצבים הסמפטית ,האחראית לתגובת
הגוף למצבי דחק .מחלה זו ,המתפתחת לרוב בתאי עצב צעירים מאוד ,מופיעה בעיקר
בתינוקות וילדים מגיל ינקות עד לגיל שש ,ושכיחה יותר אצל בנים .ב 65%-מהמקרים המחלה
מופיעה בבטן ,בעיקר ביותרת הכליה (אדרנל) .ב 15%-מהמקרים הגידול הסרטני מופיע
בחלקו האחורי של בית החזה .שאר מקרי הנוירובלסטומה מופיעים באזורים שכיחים פחות,
כמו הצוואר והנחיריים ,ולעתים הגידול הראשוני לא נמצא .אם הגידול הסרטני מתפשט – הוא
צפוי להתפשט בעיקר לבלוטות לימפה סמוכות ,לכבד ,לעצמות (כולל עצמות הגולגולת
והעיניים) ,למח העצם ו/או לעור.
תסמיני המחלה :תסמיני המחלה כוללים עייפות ,שלשולים ממושכים ,כאבי בטן או כאבים
באזורים אחרים ,בהתאם לאזור בו התפתח הגידול .אם הגידול נמצא בבטן ,הילד עלול להרגיש
כאבי בטן .לעתים ,אצל תינוקות ,ניתן לגלות תפיחות בטנית קשה ולא רגישה .במידה והגידול
מפושט בעצמות ,הילד ירגיש כאבי עצמות ,לרוב חזקים מאוד .אם הגידול התפשט לעצמות
הגולגולת ניתן להבחין בנפיחות וסימני דימום מסביב לעיניים .הילד ירגיש עייף ,חלש חסר
האגודה למלחמה בסרטן
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תיאבון וחיוור .לעומת זאת ,במקרים בהם המחלה ממוקמת ייתכן שהגידול יימצא באקראי,
כאשר לא הופיעו תסמינים כלל.
דרכי אבחון :בכדי לאבחן את סוג והיקף המחלה יבוצעו בדיקות דם ושתן ,צילומי רנטגן
(בהתאם לאזור שנפגע) .בדיקות הדמיה בהתאם לאזור שנפגע (רנטגן ,)MRI, CT ,מיפוי עצמות,
מיפוי  ,MIBGבדיקת דימות באמצעות מכשיר  PETעם ( 18F-DOPAחומר הנקלט ספציפית על
ידי תאי נוירובלסטומה) או  .PET CTכמו כן ,יילקחו דגימת מח עצם ,ביופסיה מהגידול שאותר
באבחון ,ובדיקות העתקי הגן  N-Mycושינויים בגנים נוספים.
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הטיפול :תכנית הטיפול תלויה במידת התפשטות המחלה ובמאפייניה הביולוגיים .הטיפול
מבוסס על ניתוח ,כימותרפיה ,ובהתאם למידת התפשטות המחלה ומאפייניה הביולוגיים ,גם
תוספת של קרינה וטיפול ביולוגי ו/או אימונותרפי .במקרים של מחלה מפושטת או אגרסיבית,
לאחר שהילד נכנס להפוגה מלאה ,מציעים לעתים לבצע השתלת מח עצם עצמית (מידע
נוסף בהמשך) ,המאפשרת מתן טיפול כימי במינון גבוה מאוד .בהמשך ,משלבים בטיפול
תרופה ,דמויית ויטמין  ,Aהמעודדת את הבשלת תאי הנוירובלסטומה ואת הפיכתם לתאים
שפירים בשם גנגלינאורומה .השימוש בה נעשה לאחר הניתוח ,הטיפולים בכימותרפיה
ובקרינה .ההתפתחות האחרונה בשטח הטיפול בנוירובלסטומה היא התוספת של טיפול
בנוגדנים המכוונים כנגד תאי הנוירובלסטומה (נוגדן אנטי  ,)GD2המשפר משמעותית את
סיכויי ההחלמה.
גידולים בעין (רטינובלסטומה – )Retinoblastoma
רטינובלסטומה היא גידול סרטני המתפתח ברשתית (רטינה  ,)Retina -שכבת העין הרגישה
לאור .למחלה זו שני סוגים :הסוג התורשתי ,המאופיין בהתפתחות גידולים בשתי העיניים
והתבטאות בגיל צעיר מאוד ,והסוג שאינו תורשתי ,המאופיין בדרך כלל בהתפתחות גידול
בעין אחת בלבד.
הגורמים למחלה :הגורמים לגידולים שאינם על רקע תורשתי – אינם ידועים .גידולים
תורשתיים ,המהווים כשניים מכל חמישה מקרים של רטינובלסטומה ,נוצרים בעקבות
מוטציה גנטית .כלומר ,מוטציות שני עותקי הגן  ,Rb1אשר לרוב עוברות מאחד ההורים
אל הילד ,וגורמות להתפתחות המחלה .נשאי מוטציות אלו נמצאים גם בסיכון גבוה יותר
להתפתחות מחלות סרטן נוספות ,בפרט אוסטיאוסרקומה וגידולים מחוץ לעין בגיל מאוחר
יותר .לכל בני המשפחה בה אובחן חולה ברטינובלסטומה  -מומלץ לפנות לייעוץ גנטי דרך
קופת החולים ולבצע בדיקה גנטית.
לקבלת חוברת ‘כל מה שרצית לדעת על גנטיקה וסרטן׳ המכילה מידע נוסף בנושא זה ללא
תשלום פנו בשיחת חינם ל׳טלמידע׳® של האגודה למלחמה בסרטן בטל.1-800-599-995 .
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תסמיני המחלה :במקרה של משפחה בעלת רקע רפואי לרטינובלסטומה ,ייבדק התינוק
מיד עם לידתו .במקרים אחרים ,התסמין הראשון בו מבחינים הוא אישון לבן שאינו מחזיר
אור .אם מדובר בגידול סרטני גדול יחסית  -הוא עלול לגרום לעין להיראות אדומה וכואבת.
דרכי האבחון :בכדי לקבוע את האבחנה הסופית ,רופא עיניים מומחה יבדוק את הילד
בהרדמה מלאה .בדיקות נוספות שייתכנו הן בדיקת אולטרה-סאונד של העין והאזור סביבה,
בדיקת  CTאו  MRIשל העין והמוח ,וניקור מותני שיסייע בבדיקה האם התפשטו תאים סרטניים
למערכת העצבים המרכזית .במקרים נדירים של מחלה מפושטת יבוצעו גם מיפוי עצמות
(לאיתור התפשטות תאים סרטניים לעצמות) ודגימת מח עצם (לאיתור תאים סרטניים במח
העצם) .כמו כן ,תתבצע בדיקת דם לאיתור נשאות של הגן הפגום.
הטיפול :תכנית הטיפול תיקבע בהתאם למספרם ,מיקומם והיקפם של הגידולים שאותרו
בעיניים .לרוב ,כשמדובר בגידולים קטנים וממוקמים ,יינתן טיפול מקומי לעיניים על ידי רופא
עיניים מומחה בהרדמה כללית:
• קריותרפיה ( :)Cryotherapyבטיפול זה ,המתבצע במספר פגישות ,מוקפא הגידול הסרטני
ומוסר מהעין.
• טיפול בלייזר :בטיפול זה ,המתבצע במספר פגישות במשך  3-4שבועות ,מחומם הגידול הסרטני.
• הזרקה מקומית של כימותרפיה לכלי הדם בעין.
• דיסקית רדיואקטיבית :בטיפול זה נעשה שימוש בדיסקית קטנה ,המכילה יוד רדיואקטיבי
ונתפרת לחלקה החיצוני של העין ,בכדי להרוס את התאים הסרטניים .טיפול זה מבוצע
כנגד גידולים מעט יותר גדולים או כאלו שטיפולים אחרים לא נמצאו יעילים עבורם.
ההתאוששות מטיפולים אלו מהירה ובדרך כלל אינה מלווה בתופעות לוואי .בגידולים נרחבים
יותר מטפלים במספר שיטות:
• ניתוח :אם מדובר בגידול נרחב הגורם לאובדן הראייה בעין ,ייתכן שהילד ייאלץ לעבור ניתוח
להסרת העין ולהתאמת עין מלאכותית .ניתוח מבוצע לרוב במקרים של מחלה חד-צדדית.
• טיפול כימי (כימותרפיה) :טיפול זה יכול להינתן לפני הטיפול המקומי (המוזכר לעיל) בכדי
להקל על הסרתו ולהגביר את יעילות הטיפול .טיפול כימי יכול להינתן במקרה שהגידול
הסרטני התפשט לאזורים נוספים בגוף ,או אם קיים סיכון לכך .התרופות הכימיות
השכיחות בטיפול ברטינובלסטומה הן קרבופלטין –  ,Carboplatinאטופוסיד – Etoposide
(  ( )VP -16- 213ופסיד ®  ,*)Vepsid ® -ווינקריסטין סולפאט – Vincristine sulphate
(וינקריסטין®  .*)Vincristine ® -גישה חדשה מאפשרת מתן טיפול כימי לעורק האופטלמי,
כלי הדם המזין את העין הפגועה (.)IAC
• טיפול בקרינה (רדיותרפיה) :בטיפול בקרינה נעשה שימוש לטיפול ברטינובלסטומה רק
כאשר טיפולים אחרים נמצאו כלא יעילים.
*או תרופות המכילות חומר פעיל זהה בעלות שמות מסחריים אחרים.
האגודה למלחמה בסרטן
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מעקב :מרבית הילדים מחלימים מרטינובלסטומה .במסגרת ביקורות המעקב התקופתיות,
רופא עיניים יבדוק את העין המחלימה ויוודא שאין עדות להישנות המחלה .ילדים שחלו
בעקבות נשאות גנטית – יופנו לייעוץ גנטי.

גידולים במערכת התנועה (סרקומות)

גידולים סרטניים ראשוניים במערכת התנועה נקראים סרקומות ,וכוללים למעלה מ45-
סוגים ,הידועים כיום .גידולים אלו ,נדירים יחסית ומופיעים בעיקר בגיל הילדות וההתבגרות,
ומהווים למעלה מ 15%-ממקרי הסרטן המופיעים בשני העשורים הראשונים לחיי האדם.
בשנים האחרונות חלה התקדמות רבה בטיפול בסרקומה ואחוז המחלימים מהמחלה עומד
על למעלה מ.60%-
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רבדומיוסרקומה ()Rhabdomyosarcoma
מבין הסרקומות ,הגידול הסרטני הנפוץ ביותר הוא סרקומות של הרקמות הרכות.
רבדומיוסרקומה ,המהווה כ 50%-מהן ,מתפתחת ברקמת השריר ,לרוב אצל ילדים מתחת
לגיל  ,10ועלולה לפגוע בחלקים רבים בגוף .רבדומיוסרקומה מופיעה לרוב באזור הראש
והצוואר ,שלפוחית השתן או האשכים .לעתים מופיעים גידולים אלו בשרירי הגפיים ,בדפנות
בית החזה או הבטן .אם הגידול אובחן באזור הראש או הצוואר ,הוא עלול להתפשט למוח או
לנוזל השדרה .בדומה למחלות סרטן אחרות ,הגורם לגידול זה אינו ידוע.

תסמיני המחלה :התסמין השכיח ביותר הוא נפיחות או גוש .כשהגידול מתפתח באזור הראש
או הצוואר הנפיחות גורמת לפעמים לחסימת מעבר האוויר באף ולהפרשות מהאף או מהגרון.
אם הגידול מתפתח בשלפוחית השתן  -ייתכנו בעיות וקשיים בהטלת שתן .תסמינים אפשריים
נוספים הם עלייה בחום הגוף ,ירידה בתיאבון ,בחילות ,הקאות או צליעה (אם הגידול ברגל).
דרכי האבחון :בכדי לקבוע אם מדובר בגידול סרטני יבוצעו ביופסיה (דגימת רקמה מהאזור
החשוד ובדיקתו במעבדה) ,צילום חזה ו/או  CTחזה בכדי לבדוק עדות לגרורות בריאות,
בדיקות אולטרה-סאונד או  MRIאו  PET CTבכדי לראות את מיקומו המדויק של הגידול והאם
הוא התפשט לאזורים נוספים ,ודגימת מח עצם בכדי לבדוק אם קיימים תאים סרטניים
במח העצם.
הטיפול :סוג הטיפול נקבע בהתאם למיקום והיקף התפשטות הגידול ,מידת הכריתה הדרושה,
תשובת הפתולוגיה (לאחר הביופסיה) והביולוגיה של הגידול .בדרך כלל ניתן טיפול כימי,
באמצעות שילוב של תרופות ,פעם בשלושה שבועות .לרוב במהלך הטיפול הכימי ,אם ניתן,
מסירים את שארית הגידול בניתוח ,ולאחר מכן יינתן ,במידת הצורך ,טיפול בקרינה לאזור
הגידול הראשוני ,בהתאם להיקף הגידול שהוסר בניתוח ,מיקומו ,ותגובת החולה לטיפול .גם
אם לא ניתן להסיר את הגידול כולו בניתוח ,יינתן טיפול בקרינה לאזור הגידול.
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מעקב :רוב הילדים החולים ברבדומיוסרקומה מחלימים מהמחלה .לאחר הטיפול ,הרופא
יבצע בדיקות תקופתיות כדי לוודא שלא קיימת הישנות מחלה או סיבוכים כלשהם .לאחר
תקופה מסוימת – תדירותן של פגישות המעקב יפחתו.
גידולים סרטניים בעצמות
גידולים סרטניים בעצמות הם גידולים שכיחים ,בעיקר אוסטיאוסרקומה וסרקומה ע״ש
יואינג .רובם מופיעים בעצמות הארוכות בגפיים התחתונות סביב אזור הברך ,והיתר בגפיים
העליונות בחגורת הכתף והאגן ,בחוליות ,בעצמות הפנים והראש ובצלעות.
קיימת חשיבות רבה לקביעת שלב המחלה ודרגתה ,בהתאם לביופסיה מהגידול שנבדקה
במעבדה ,המסייעת לרופא המטפל בהערכת הסיכון להופעת גרורות והתפשטות אפשרית
לשאר אזורי הגוף .דרגת ממאירות נמוכה משמעה סיכוי נמוך (ולהיפך).
תסמיני המחלה :הופעת גוש מכאיב ,או בלתי מכאיב ,יחד עם צליעה או בלעדיה ,כאבים
באזור מסוים בגפיים ללא הופעת גוש ,חום גוף גבוה ללא סיבה ,שבר פתולוגי ופקקת ורידים
(חסימה ורידית) ,המופיעה כתוצאה מגוש החוסם את זרימת הדם בווריד.
דרכי האבחון :אבחון גידולים אלו מתבצע בשני שלבים .בשלב הראשון מבוצעות בדיקות
עזר לצד בדיקה קלינית של רופא מומחה ,ובשלב השני מתבצעת ביופסיה מהגוש החשוד.
בדיקות העזר כוללות צילומי רנטגן של האזור החשוד ושל בית החזה MRI ,של האזור ,מיפוי
עצמות כל-גופי ,בדיקת  PET CTובדיקת דם שגרתית (למרות שאין לגידולים אלה עדות על
ידי סמנים מיוחדים בדם) .הביופסיה ,פעולה בה נלקחת דגימת רקמה לבדיקה פתולוגית,
מתבצעת על ידי מחטים מיוחדות או ניתוח קל.
הטיפול :תכנית הטיפול מורכבת ממספר שיטות טיפוליות במשך פרק זמן מסוים (עד
שנה) ,בסדר מיוחד ושונה ,המותאם לכל חולה בהתאם למצבו:

•
•
•
•

טיפול כימי  -הניתן ברוב המקרים באמצעות צנתר קבוע לווריד מרכזי.
טיפולים בקרינה מקומית לאזור הגידול ,כאשר ידוע שהגידול רגיש לקרינה.
ניתוח משמר גף להסרת הגידול (או כריתת גף ,בלית ברירה).
השתלת מח עצם  -מתבצעת לעתים נדירות ולא בכל סוגי הסרקומות.

השילוב השכיח ביותר הוא טיפול כימי יחד עם ניתוח משמר גף .הטיפול הכימי ניתן לפני ולאחר
הניתוח ,למשך פרק זמן הנקבע בהתאם לאחוז הנמק בגוש שהוסר בניתוח ונבדק על ידי הפתולוג.
ניתוחים משמרי גפיים :ניתוחים אלו מצריכים עבודת צוות רפואי רב-תחומי ,ומתבצעים
בשלושה שלבים ,בדרך כלל בו-זמנית:
• כריתת הגידול הסרטני יחד עם שוליים נקיים סביבו ,רקמות ואיברים סמוכים ,במידת הצורך.
• שחזור הפגם שנוצר בעקבות הניתוח (חוסר עצם או מפרק) על ידי עצמות מבנק עצמות,
האגודה למלחמה בסרטן
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•

משתלים מודולאריים ,משתלי מתכת או פלסטיק לפי מידה (כולל משתלים מתארכים) או
שילוב שלהם עם שתלי עצם עצמוניים.
שחזור הפגם ברקמות רבות על ידי העברות מקומיות והשתלות של שרירים ,עור ,כלי דם
ועצבים ,לפי הצורך.

גפיים שעברו ניתוח משמר מצריכות תחזוקה שוטפת ומתמדת ,כולל ניתוחים וטיפול בסיבוכים
מקומיים .בכדי לשמר ולהחזיר את תפקוד השרירים והמפרקים יש לבצע תרגילי ריפוי בעיסוק
ופיזיותרפיה רבים .חשוב לזכור שמרבית החולים הם ילדים ,עם פוטנציאל צמיחה ניכר ,מה
שמחייב ביצוע ניתוחים חוזרים ונשנים להארכת הגפיים ושיפוצן מפעם לפעם.
מעקב :עם סיום הטיפול ,יתקיימו בדיקות תקופתיות לגפיים .בשנתיים הראשונות אחת
לשלושה-ארבעה חודשים; בשלוש השנים שלאחריהן (עד  5שנים מסיום הטיפול) אחת לחצי
שנה-שנה ,ובחלוף חמש שנים מסיום הטיפול תתבצע ביקורת אחת לשנה .מעקב כללי,
בעיקר אחרי סיבוכים ארוכי טווח של הכימותרפיה ,נעשה על ידי רופא אונקולוג ,ומעקב אחר
הגפיים ותפקודן מתבצע על ידי המנתח ,אורתופד-אונקולוג.
אוסטיאוסרקומה ()Osteosarcoma
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אוסטיאוסרקומה היא גידול סרטני המתפתח בעצמות ומופיע בדרך כלל בבני נוער ובצעירים.
בדרך כלל ,המחלה מתפתחת בקצות העצמות ,אזור בו צומחת רקמת עצם חדשה בתקופת
הגדילה וההתבגרות .מחלה זו עלולה להתפתח בכל מקום בגוף ,אך שכיחה ביותר בעצמות
הארוכות של הגפיים.
הגורמים למחלה :בדומה לחלק ממחלות הסרטן ,הגורם למחלה זו אינו ידוע .עם זאת,
נמצא כי ילדים החולים ברטינובלסטומה (גידול בעין) על רקע תורשתי נמצאים בסיכון גבוה
יותר לחלות באוסטיאוסרקומה ,וילדים שקיבלו בעבר טיפולים כימיים או קרינתיים נמצאים
בסיכון מעט גבוה יותר משאר האוכלוסייה לחלות במחלה זו.
תסמיני המחלה :התסמין השכיח ביותר הוא כאב ,המופיע לבדו או מלווה בנפיחות בעצם
הנגועה .בתחילה הכאב מופיע לסירוגין ,כאשר בהדרגה הוא מחמיר ותדירותו גוברת .עם
הזמן ,עלולים להופיע גם עייפות ,ירידה בתיאבון ובמשקל (ללא חום או סימני דלקת).
דרכי האבחון :אם בצילום רנטגן תימצא עדות לגידול ,תילקח ביופסיה כדי לבדוק את סוג
הגידול .לאחר מכן ,יעשו צילומי רנטגן נוספים וסריקת  CTו MRI-של העצם כדי לראות את
היקף הגידול ,וכן מיפוי עצם כל-גופי ו CT-ריאות ו.PET CT-
הטיפול :הטיפול תלוי במספר גורמים ,בהם גודלו ,מיקומו ומידת התפשטותו של הגידול
הסרטני .באופן כללי ,טיפול כימי ניתן על מנת לצמצם את היקף הגידול ולמנוע את התפשטות
המחלה לפני הסרת הגידול בניתוח ולאחריו .המשך הטיפול הכימי לאחר הניתוח יהיה מותנה
בתגובת הילד לטיפול ,בהתאם לתשובת הפתולוגיה מהביופסיה שבוצעה לאחר הניתוח.
האגודה למלחמה בסרטן
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לעתים יינתן גם טיפול קרינתי .כימותרפיה עלולה להיות מלווה בתופעות לוואי מסוימות
והרופא של הילד ישוחח אתכם על כך לפני תחילת הטיפול.
ניתוח :סוג והיקף הניתוח תלוי במיקום ובגודל של הגידול .לרוב ,תתבצע הסרה כירורגית
של החלק הנגוע בעצם והחלפתו בשתל ,בניתוח הנקרא ‘ניתוח משמר גף׳ (מידע נוסף
על ניתוחים אלו בעמודים קודמים) .ניתוח זה מתבצע על ידי החלפת העצם בשתל פנימי
מלאכותי המתוכנן במיוחד למטרה זו ,או החלפת העצם בשתל עצם .לאחר הניתוח ,הילד
יוכל להשתמש באיבר באופן רגיל כמעט לחלוטין .מומלץ לילד לא להשתתף בספורט מגע,
מכיוון שבמקרים בהם השתל (תותב) ניזוק – יהיה צורך בניתוח מורכב לתיקונו או להחלפתו.
אם הילד עדיין גדל ,עם גדילת העצם צריך יהיה להאריך את השתל הפנימי ולהתאימו (תהליך
זה כרוך במספר אשפוזים בבית החולים).
מעקב :מרבית החולים באוסטיאוסרקומה מחלימים .בדיקות המעקב התקופתיות יתקיימו
במרפאה לאונקולוגיית ילדים ובמרכז האורטופדי ,ולעתים יהיה צורך בטיפולים נוספים
בעקבות השפעת הטיפולים על גדילת האיבר.
סרקומה ע״ש יואינג ()Ewings sarcoma

מחלה זו תוארה לראשונה בשנת  1920על ידי ד״ר ג׳יימס יואינג ,ומכאן שמה .מדובר בסוג גידול
סרטני העשוי להופיע בכל מקום בגוף .הוא בדרך כלל מתחיל בעצמות ,בעיקר בעצמות האגן,
בצלעות ,בחלק העליון של הזרוע או הירך .אף על פי שהיא נחשבת גידול של העצמות ,המחלה
יכולה להופיע גם ברקמות הרכות הסמוכות לעצמות .בדומה לחלק ממחלות הסרטן ,הגורם
למחלה זו אינו ידוע.
תסמיני המחלה :התסמין השכיח ביותר הוא כאב בעצם בה מתפתח הגידול .לאחר זמן
מה ,יכולה להתפתח נפיחות באזור והוא יכול להיות רגיש למגע .לעתים ,מופיעים חום גבוה,
חולשה וירידה במשקל .ייתכן שבר פתולוגי באזור הגידול בעצם.
דרכי האבחון :צילום רנטגן של האזור הכואב בעצם בדרך כלל מאפשר את זיהוי הגידול.
בדיקות נוספות לבדיקת היקף ההתפשטות בגוף הן צילום חזה ,מיפוי עצמות ,ביופסיה,
בדיקת  CTשל האזור הנגוע CT ,של הריאות MRI ,של האזור החשוד ולעתים גם .PET-CT
הטיפול :הטיפול תלוי במספר גורמים ,כולל היקפו ,מיקומו ומידת התפשטותו של הגידול.
בדרך כלל נעשה שימוש בטיפול כימי (כימותרפיה) בכדי לצמצם את היקף המחלה ולהקל
על הסרתו בניתוח .המשך הטיפול הכימי לאחר הניתוח יהיה מותנה בתגובת הילד לטיפול,
בהתאם לתשובת הפתולוגיה מהביופסיה שבוצעה לאחר הניתוח .לעתים קרובות ניתן להסיר
את הגידול מבלי לגרום לנזק משמעותי ,אולם ,אם הוא ממוקם באחת מהעצמות הראשיות
של היד או הרגל ,לעתים יהיה צורך לקטוע חלק מהעצם הנגועה או את האיבר כולו ,ולהחליפו
בשתל( .מידע נוסף על ניתוח משמר גפיים בהמשך).
האגודה למלחמה בסרטן
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התפקוד עם איבר מלאכותי אינו שונה בהרבה מהתפקוד עם איבר רגיל .הילד מסוגל להשתתף
בכל פעילות רגילה ,אפילו בפעילות ספורטיבית .בניתוח משמר גף מוחלפת העצם שנפגעה
בשתל מלאכותי או שתל עצם .לאחר ניתוח זה הילד יוכל להשתמש באיבר כמעט כפי שהיה
רגיל קודם למחלתו .עם זאת ,מומלץ שלא להשתתף בספורט מגע ,מחשש לפגיעה בשתל.
עם גדילתו של הילד  -יהיה צורך להאריך את השתל בהתאם ,פעולה המתבצעת במספר
אשפוזים בבית החולים.
במקרים נדירים ,בהם הגידול הסרטני פגע בכלי דם ועצבים סביב העצם ,אי אפשר להימנע
מקטיעת האיבר כולו .לאחר הקטיעה ,יותאם איבר מלאכותי שיכוון מפעם לפעם עם גדילת
הילד.
גידול זה רגיש במיוחד לטיפולים בקרינה ,ולכן בנוסף לניתוח ,או במקומו (אם לא ניתן לנתח)
יינתנו גם טיפולים בקרינה באינדיקציות מסוימות.
מעקב :רוב הילדים החולים בסרקומת יואינג מחלימים ממנה לחלוטין .גם אם המחלה חוזרת -
ניתן לטפל בה בהצלחה .הניתוח והטיפול הקרינתי עלולים לפגוע בהתפתחות העצם ולקצר
את השרירים והגידים ,ולכן ייתכן שיהיה צורך בניתוחים נוספים בתקופה מאוחרת יותר.
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גידולים בכבד

ישנם שני סוגים עיקריים של גידולי כבד :הפטובלסטומה ( )Hepatoblastomaהמאובחנת
בדרך כלל בילדים מתחת לגיל חמש ,וקרצינומה הפטוצלולרית ()Hepatocellular carcinoma
המאובחנת לרוב בילדים גדולים יותר .הגורמים למחלה זו אינם ידועים.
תסמיני המחלה :התסמינים הנפוצים ביותר הם גוש בבטן או תחושת מלאות בבטן,
המלווים לעתים בכאבים.
דרכי האבחון :בדיקות אולטרה-סאונד CT ,ו/או  – MRIמסייעות בקביעת שלב והיקף המחלה
( .)stagingמרבית ההפטובלסטומות וחלק מהקרצינומות ההפטוצלולריות מייצרות חומר כימי
הנקרא אלפא פטופרוטאין  )Alpha Fetoprotein) AFPהמשתחרר לזרם הדם  -לכן בדיקות דם
מסייעות באיתור המחלה ,במעקב אחר יעילות הטיפול ובבדיקת הישנות מחלה.
הטיפול :קביעת היקף המחלה (אם הגידול מוגבל לחלק אחד או פגע במספר חלקים בכבד)
תשפיע על התכנית הטיפולית והניתוח .בכדי לרפא את החולה  -חייבים להסיר את הגידול
בניתוח .כאשר לא ניתן לבצע ניתוח  -יינתנו טיפולים כימיים במטרה לצמצם את היקף הגידול
הסרטני ולאפשר הסרה יעילה של הגידול בניתוח .מרבית הילדים יקבלו טיפול כימי לפני
ולאחר הניתוח .במקרים נדירים ,ייתכן שתיבחן אפשרות ביצוע השתלת כבד.
מעקב :עם סיום הטיפול יבוצעו סריקות וצילומי חזה ובמידת הצורך גם בדיקות דם תקופתיות
כדי למדוד את רמת ה .AFP-רבים מהסובלים מהפטובלסטומה נרפאים ,וככל שהגידולים
קטנים  -הסיכויים לריפוי טובים יותר.
האגודה למלחמה בסרטן
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גידולים בכליות

הכליות הן זוג איברים הממוקם בחלקה האחורי של הבטן .תפקידן של הכליות בגוף הוא לסנן
את זרם הדם ולסלק עודפי נוזלים ופסולת ,המופרשים מחוץ לגוף על ידי השתן.
גידול ע״ש וילמס ( - )Wilms Tumourנפרובלסטומה ()Nephroblastoma
מחלה זו ,הנקראת על שמו של ד״ר מקס וילמס ,שתיאר אותה לראשונה ,מופיעה בעיקר בילדים
מתחת לגיל  .5מחלה זו מתפתחת מתאים מיוחדים הנקראים נפרובלסטים ()Nephoroblasts
המסייעים בהתפתחות הכליות של הילד בעת היותו עובר ברחם אימו .לרוב ,תאים אלו נעלמים
מגוף התינוק עם לידתו ,אך אצל ילדים החולים בגידול ע״ש וילמס  -תאים אלו מצויים בגוף.

הגורמים למחלה :ברוב המקרים הסיבה למחלה זו אינה ידועה .לעתים נדירות מאוד מוצאים
אצל ילדים עם גידול ע״ש וילמס מצבים מולדים מסוימים שאינם תורשתיים ,כמו היעדר
קשתית בעין (אנאירידיה  ,)Aniridia -פגמים באיברי המין ,ומצב בו צד אחד של הגוף מעט
יותר גדול מהצד השני (המיהיפרטרופיה – .)Hemihypertrophy
תסמיני המחלה :רוב הילדים אצלם מופיע גידול מסוג זה הם מתחת לגיל  ,5לפעמים בני
כמה ימים עד חודשים בלבד .סימן המחלה הנפוץ ביותר הוא נפיחות בבטן ,אשר בדרך כלל
אינה גורמת לכאבים .לעתים ,הגידול יכול לדמם מעט ולגרום לגירוי של האזור ואז מופיעים
כאבים .ייתכן שיופיעו דם בשתן של הילד או עלייה בלחץ הדם שלו .סימנים אחרים ,נדירים,
שיכולים להופיע הם חום ,כאבי בטן ,ירידה במשקל או חוסר תיאבון ,עצבנות יתר והקאות.
אבחון המחלה :בתהליך האבחון יבוצעו בדיקות דם ושתן ,ובדיקות הדמיה :צילומי חזה,
אולטרה-סאונד MRI ,בטן ו ,CT-בכדי לבדוק את היקף ושלב המחלה (.)Staging
הטיפול :הטיפול הראשוני הוא ניתוח להוצאת הגידול יחד עם הכליה שנפגעה (נפרקטומיה).
בחלק מהמקרים תתבצע ביופסיה מהגידול בכדי לאשר את האבחנה .לאחר הניתוח יינתן
טיפול כימי ,ולעתים גם טיפול בקרינה .הצורך בטיפול בקרינה ייקבע בהתאם לשלב המחלה.
מעקב :כאשר מסירים כליה אחת ,הכליה שנותרה תתפקד כרגיל ,גם עבור הכליה שהוסרה
מהגוף .הילד יהיה במעקב רפואי תקופתי צמוד בכדי לוודא שהמחלה אינה חוזרת .שיעור
הריפוי מחלה זו עומד על כ .90%-אם המחלה חוזרת ,מצב זה מתרחש בדרך כלל בשנתיים
הראשונות ,וגם אז ניתן לטפל בה עם אפשרות לרפא את הילד ממחלתו.
גידול בבלוטת יותרת הכליה ()Adrenal Carcinoma
בלוטת יותרת הכליה ,הנמצאת מעל הכליה ,מייצרת ומפרישה הורמונים חיוניים ביותר
לגדילה ולהתפתחות הגוף (כגון קטכולאמינים ,הורמוני מין ,וסטרואידים) .ילדים המפתחים
גידול בבלוטת יותרת הכליה (האדרנל) נמצאים בקבוצת סיכון גבוה לחלות במחלות סרטן
נוספות ,כגון גידולי מוח ,מלנומה וסרקומה .חלק מהמחלות העוברות בתורשה מגבירות
את הסיכון להופעת גידולים באדרנל בילדים .לכן ,אם ילד חלה בסרטן בבלוטת האדרנל ,יש
לפנות לייעוץ גנטי.
האגודה למלחמה בסרטן
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תסמיני המחלה 80% :מהילדים מפתחים סימנים של יתר הפרשת הורמונים .אצל חלקם
מופיעים כאבי בטן ,עייפות ,וירידה בתיאבון .לעתים ניתן לחוש בבדיקה גופנית גוש בבטן.
דרכי האבחון :במהלך האבחון יבוצעו בדיקות אולטרה-סאונד ו CT-או  MRIבטן ,המספקות
מידע מדויק על היקף הגידול ומיקומו .בנוסף ,תילקח ביופסיה מהגידול בפעולה ניתוחית על
ידי מנתח/ת ילדים ,ויבוצעו בדיקות דם ,בהן ניתן יהיה לבדוק את רמות ההורמונים .אם הגידול
הסרטני מתפשט לאזורים נוספים ,הוא בדרך כלל יימצא בבלוטות נוספות בחלל הבטן ,בכבד
ו/או בריאות.
הטיפול :הטיפול היעיל והמקובל במחלה זו הוא ניתוח להסרה מלאה של הגידול ,יחד עם
בלוטת יותרת הכליה .התפקוד ההורמונלי של הילד יישמר הודות לבלוטת יותרת הכליה
השנייה ,אשר תתפקד גם עבור הבלוטה שהוסרה בניתוח .אם תבוצע כריתה חלקית (מצב
נדיר ביותר) או אם הופיעו גרורות ,יומלץ על טיפול כימי .אם מדובר בגידול מקומי שלא
התפשט לאזורים נוספים  -סיכויי ההחלמה מצוינים .במקרים של מחלה גרורתית יש צורך
בטיפול סיסטמי ,המגיע לכל מערכות ואיברי הגוף.

גידולים גרמינליים
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גידולים בתאי נבט ()Germ Cell Tumors
גידולים המתפתחים בתאים המייצרים ביציות או זרעים .לעתים ,מהלך ההתפתחות התקין של
חלק מתאים אלו נפגם ,והם נותרים בגוף התינוק לאחר לידתו באזורים שונים בגוף ומייצרים
גידולים .המיקומים השכיחים ביותר לגידולים אלו הם האשכים ,השחלות ,האזור בתחתית
עמוד השדרה ( ,)Sacrococcygealחלקו האמצעי של המוח ,בית החזה או הבטן .בגידולי
תאי נבט נכללים דיסגרמינומה ( ,)Dysgerminomaטרטומה ( ,)Teratomaוגידולים הנקראים
בהתאם לאזור בו הם התפתחו ,למשל גידול שק החלמון .גידולים אלו יכולים להיות שפירים
(לא סרטניים) או ממאירים (סרטניים) .גידולים סרטניים הם בעלי יכולת לגדול ולהתפשט
לחלקים אחרים בגוף .גידולים שפירים אינם מתפשטים לאזורי גוף אחרים ,אך עלולים לגרום
לבעיות בעקבות הלחץ שהם מפעילים על רקמות ומבנים הנמצאים סביבם .הגורמים למחלה
זו ,בדומה לסוגי מחלות סרטן אחרות ,אינם ידועים.

תסמיני המחלה :תסמיני המחלה תלויים במקום בו מתפתח הגידול הסרטני .בדרך כלל
מופיע גוש אותו ניתן למשש או שמופיעים תסמינים כתוצאה מהלחץ הנגרם על איברים
ורקמות בסביבת הגידול.
דרכי האבחון :קרוב לוודאי שתילקח ביופסיה מהאזור החשוד ,ויבוצע צילום חזה בכדי לבדוק
את מצב הריאות .בדיקות  CTו/או  MRIמסייעות בקביעת היקף ושלב המחלה ,ובבדיקות דם
ניתן לאתר את החלבונים אלפא פטופרוטאין ( )AFPוגונדוטרופין כוריוני אנושי ( ,)HCGהמיוצרים
על ידי גידולים אלו.
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הטיפול :אם הגידול שפיר וניתן להסירו בניתוח – ניתן להשיג ריפוי ללא צורך בטיפול נוסף.
אם הגידול הסרטני ממוקם באשך או בשחלה – לעתים יהיה צורך בהסרתם .אם מדובר
בגידול סרטני ,גם אם מסירים את כולו בניתוח ,יהיה צורך בטיפול כימי ,מכיוון שייתכן שחלק
מהתאים הסרטניים התפשטו לחלקים אחרים בגוף .כימותרפיה נחשבת כטיפול יעיל מאוד
בגידולים של תאי נבט .בדרך כלל משתמשים בשילוב של מספר תרופות ,בהתאם ליעילות
הטיפול .במקרים בהם המחלה מופיעה שוב  -ניתן לבצע השתלת מח עצם.
מעקב :בתקופת הטיפול ולאחריו ,יילקחו בדיקות דם בקביעות מהילד בכדי לעקוב אחר רמות
ההורמונים המופרשים מהגידול ( AFPו .)HCG-אם המדדים יהיו גבוהים  -ייתכן שיהיה צורך
בטיפול נוסף .אם מסירים שחלה אחת או אשך אחד בניתוח  -קרוב לוודאי שיכולת הפוריות
של הילד תישמר (מידע נוסף בנושא זה בעמ׳  .)41מרבית הילדים החולים בגידולים של תאי
נבט – מחלימים ממחלתם.
היסטיוציטוזיס של תאי לנגרהנס ()LCH - Langerhans Cell Histiocytosis

היסטיוציט הוא תא תקין במערכת החיסונית ,הנמצא באזורים רבים בגוף ,בייחוד במח
העצם ,בדם ,בעור ,בכבד ,בריאות ,בבלוטות הלימפה ובטחול .במחלה זו ,שתוארה לראשונה
בתחילת המאה ,נודדים ההיסטיוציטים לרקמות בהן הם אינם נמצאים בדרך כלל ,פוגעים
בהן וגורמים להן נזק .ישנם שני סוגי :LCH
• היסטיוציטוזיס של מערכת בודדת ,בדרך כלל בעצם (גרנולומה אאוזינופילית Eosinophilic -
.)Granuloma
• היסטיוציטוזיס רב-מערכתי ,הפוגע ביותר מאזור אחד בגוף.
הגורמים למחלה זו ,בדומה למחלות סרטן אחרות ,אינם ידועים .מחלה זו אינה מידבקת ,אינה
מועברת בתורשה ואינה מוגדרת כמחלת סרטן ,אך בדרגתה החמורה היא עלולה להתנהג
בדומה לגידולים סרטניים .לכן ,בכדי לטפל בה – תינתן הפנייה לרופא/ה המתמחה בטיפול
במחלות סרטן (אונקולוג/ית).
תסמיני המחלה :המחלה מלווה לעתים קרובות בפריחה בקרקפת .ייתכנו גם כאבי עצמות,
הפרשות מהאוזן ,ירידה בתיאבון ,עלייה בחום הגוף ונפיחות בבטן או באזור סמוך לעצמות,
כמו הלסת .בחלק מהמקרים ,נפגעת בלוטת יותרת המוח ,מצב העלול לגרום להפרשת שתן
מרובה ולתחושת צימאון (תופעה הנקראת סוכרת תפלה .)Diabetes Insipidus -
דרכי האבחון :בכדי לאבחן את המחלה תילקח ביופסיה מהאזור החשוד ,ויבוצעו בדיקות
דם ,צילומי רנטגן של העצמות ,הגולגולת והריאות CT ,ומיפוי עצמות .תוצאות הבדיקות יסייעו
לרופאים להבחין אם מדובר במחלה של מערכת אחת או במחלה רב-מערכתית ולתכנון את
הטיפול היעיל והטוב ביותר.
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הטיפול :במחלה של מערכת אחת קל מאוד לטפל ,ויבוצע ניתוח מקומי .במקרים נדירים
מאוד הטיפול המועדף יהיה הקרנות במינון מאוד נמוך לאזור הפגוע .במחלה רב-מערכתית
ניתן לטפל בכימותרפיה וסטרואידים ,כאשר משך הטיפול ואופיו משתנה מילד לילד.
מעקב :רוב החולים מחלימים ממחלתם .ככל שהילד בוגר יותר ,הסיכוי להחלמה מלאה טוב
יותר .לעתים ,קיים סיכון לחזרת המחלה ,ולכן יהיה צורך במעקב רפואי תקופתי במרפאה.

גידולים נדירים

גידול בבלוטת התריס ()Thyroid Cancer
גידול סרטני בבלוטת התריס מופיע לעתים נדירות בילדים ,אך שכיח בעיקר בבנות ובגיל
ההתבגרות .בלוטת התריס היא בלוטה קטנה הממוקמת בחלקו הקדמי של הצוואר ומייצרת
שני הורמונים עיקריים ,תירוקסין ותריודותירונין ,המשפיעים על פעולות שונות בגוף.

תסמיני המחלה :בדרך כלל מופיע גוש בצוואר הקדמי האמצעי ,נוקשה במישוש .בלוטות
צוואריות מסביב לגוש מופיעות לעתים קרובות.
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דרכי האבחון :בדיקות אולטרה-סאונד ו CT-של הצוואר יסייעו בהערכת היקף הגידול הסרטני
ומיקומו .רופא/ת אף-אוזן-גרון יבצע ביופסיה מהגוש ומהבלוטות החשודות .הגידול השכיח
ביותר של בלוטת התריס נקרא גידול פפילרי .מיפוי עם זריקת יוד יסייע בקביעת היקף המחלה
(אם מדובר במחלה מקומית או מפושטת) יחד עם  CTריאות.
הטיפול :הטיפול המקובל הוא ניתוח להסרת חלק מבלוטת התריס שנפגע או כולה ,בהתאם
לממצאי בדיקות האבחון .מכיוון שבלוטת התריס מפרישה הורמונים ,תהליך שנפגע לאחר
הניתוח ,יינתן טיפול תרופתי .במקרה של סרטן גרורתי בבלוטת התריס יינתן טיפול קרינתי
באמצעות יוד רדיואקטיבי המוזרק לווריד והורס את הגרורות ותאים סרטניים ,אם נותרו ,לאחר
הניתוח .לצורך טיפול זה יאושפז הילד בבית החולים וישהה בבידוד מוחלט (החומר הרדיואקטיבי
מופרש מהגוף דרך השתן) .רמת הקרינה הנפלטת בכל יום תיבדק ,וכאשר לא תהיה סכנה
לסביבה – ישוחרר הילד מבית החולים (בדרך כלל זמן השהייה במחלקה הוא כארבעה ימים).
הסיכויים להחלמה מלאה מצוינים ,גם כאשר מדובר בגידול סרטני שהתפשט לריאות.
גידול בלוע העליון ()Carcinoma of Nasopharynx

חלל הלוע העליון ממוקם בראש ,מאחורי הגרון ,המחבר את האף לפה ,ומאפשר לנו לנשום
ולבלוע .גידול באזור זה מופיע בעיקר במבוגרים ונדיר מאוד בילדים .הגורמים למחלה זו,
בדומה למחלות סרטן נוספות ,אינם ידועים .ניטרטים ,חומרים כימיים המופיעים במזון מומלח
ומעושן ,וכן נגיף אפשטיין באר ( – )Epstein-Barrמעלים את הסיכון לחלות בה.
תסמיני המחלה :לגידול זה תסמינים שונים ,שאינם ייחודים לגידול זה בלבד ,כגון כאבי ראש,
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דימומים מהאף ,פגיעה ושינויים בשמיעה ,בלוטות נפוחות בצוואר ,כאבים בלסת ותחושת
“אף סתום״.
דרכי האבחון :רופא/ת אף-אוזן-גרון יבדוק את האזור ,לרוב בהרדמה כללית .אם יימצא גוש
חשוד  -תילקח ממנו ביופסיה (דגימת רקמה) אשר תישלח לבדיקה פתולוגית במעבדה.
לעתים ,כאשר יהיה קשה לאבחן בביופסיה את הגידול ,יבוצעו  CTאו  MRIשל הפנים ,שיסייעו
בהדגמת אזור חלל הלוע העליון .תוצאות הבדיקה הפתולוגית יאשרו את האבחנה הראשונית
של הרופא .ייתכן שיבוצע מיפוי עצמות בכדי לוודא שהגידול לא התפשט לאזורים אחרים
בגוף ,כגון הגולגולת והעצמות .בנוסף ,תתבצע בדיקת  CTו PET CT-של הריאות ,לשלול קיומן
של גרורות בריאות.
הטיפול :בשל מיקומו הרגיש של הגידול הסרטני – לא ניתן תמיד להסירו בניתוח .הטיפול
המקובל במחלה זו ,הנחשב כיעיל ביותר ,הוא טיפול בקרינה מקומית לאזור הגידול ולצוואר,
במינון גבוה ויומיומי במשך כחודשיים .ברוב המקרים ,לפני הקרינה הילד יקבל גם שניים-
שלושה מחזורי כימותרפיה (בהתאם להחלטת הרופא/ה המטפל/ת) .גם אם הגידול הסרטני
התפשט לאזורים אחרים בגוף – תינתן כימותרפיה .לעתים ,לאחר הטיפול בקרינה ,ייתכן
שניתן יהיה לבצע ניתוח להסרת בלוטות נגועות ,אם ישנן ,כמו גם במקרה של חזרת המחלה.
סיכויי ההחלמה מצוינים ,ומרבית הילדים מחלימים לחלוטין.
חשוב לציין ,כי כתוצאה מהטיפול הקרינתי הממושך במחלה זו ייתכנו תופעות לוואי לטווח
הארוך ,הכוללות קשיי בליעה ,ירידה בשמיעה ,שינויים בצבע העור ,התקשות בעור הצוואר,
דלקות אוזניים ופגיעה בשיניים .חשוב להקפיד על מעקב רפואי צמוד של צוות רב-מקצועי
(אונקולוג/ית ,רופא/ת שיניים ,רופא/ת אף אוזן גרון ,ואנדוקרינולוג/ית) שיסייעו במניעת תופעות
אלו ,בטיפול בהן ובהקלת סבלו של הילד.
סרטן עור (מלנומה)
גידולים בעור נדירים מאוד בילדים .מלנומה (סרטן עור במבוגרים) עלולה להופיע בילדים
ובצעירים בגילאי  10עד .20
דרכי האבחון :מלנומה מתבטאת באזור בעור בעל גוונים כהים ,בנקודת חן גדולה או
כתמים כהים .שינויים בצבע וגדילתה המהירה של נקודת החן  -אופייניים למלנומה .ידוע
כי מחלה זו מופיעה יותר באזורים החשופים לשמש ,בייחוד כשמדובר בילד בעל עור ,עיניים
ושעיר בהירים .האבחנה הסופית תתבצע על ידי ביופסיה מהאזור החשוד .סרטן העור עשוי
להתפשט לכבד ו/או לריאות.
הטיפול :במידה והמחלה שטחית וממוקמת באזור מסוים בעור ,תתבצע כריתה כירורגית
רחבה על ידי רופא/ת עור או פלסטיקאי/ת .במידה והגידול התפשט למקומות אחרים יהיה
צורך בטיפולים מכווננים (ביולוגיים) ,הכוללים טיפולים אימונותרפיים ו/או כימותרפיה.
האגודה למלחמה בסרטן
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דרכי הטיפול במחלות סרטן בילדים ובמתבגרים
תכנית הטיפול (פרוטוקול)

עם סיום האבחון ,יהיה צורך להתחיל בטיפול  -מוקדם ככל האפשר ,ובהתאם להנחיות הצוות
המטפל .ייתכן שהטיפול בילד יכלול שיטות שונות ,חלקו ייעשה באשפוז מלא ,חלקו יתבצע
באשפוז-יום וחלקו יימשך במסגרת הביתית .כיום יש מגוון אפשרויות טיפוליות בילדים חולי
סרטן ,ומחקרים לפיתוח שיטות וטכנולוגיות חדשות מתקיימים כל העת.
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אפשרויות הטיפול העיקריות הן:
• ניתוח (הסרה כירורגית) של הגידול הסרטני וסילוק התאים הסרטניים מהגוף ,ככל הניתן.
• טיפול בקרינה (רדיותרפיה) :שימוש בקרני אנרגיה בעוצמה גבוהה המשמידות תאים
סרטניים.
• טיפול כימי (כימותרפיה) :שימוש בתרופות ציטו-טוקסיות (אנטי-סרטניות) המשמידות
תאים סרטניים.
• אימונותרפיה :טיפול העושה שימוש בנוגדנים המעודדים את המערכת החיסונית לפעול
כנגד התאים הסרטניים ,או שימוש בתרופות או בתאים שעברו שינוי מסוים כך שהמערכת
החיסונית תתקוף את התאים הסרטניים.
• טיפולים מכוונני מטרה (ביולוגיים) :פועלים באופן ישיר על התאים הסרטניים ומשבשים
את מנגנון חלוקת התאים הללו .רוב הטיפולים המכווננים ניתנים באופן פומי ,באמצעות
כדורים לבליעה ,בבית ,ומלווים בתופעות לוואי פחות קשות מאשר בכימותרפיה.
תכנית הטיפול המתאימה ביותר לילד ולמצבו הרפואי האישי תיקבע בהתייעצות של צוות
רב-תחומי לאחר סיכום כל תוצאות בדיקות האבחון .כל תכניות הטיפול מותאמות לסוג
ולשלב המחלה ולתגובת הגוף לטיפול.
לטיפול במחלות סרטן בילדים שני שלבים עיקריים :השלב הראשון – השגת הפוגה במחלה,
מצב בו הושמדו כל התאים הסרטניים שאותרו .אם שלב זה עולה יפה ,השלב השני הוא
שמירת ההפוגה ,בו נעשים מאמצים להגיע אל תאים סרטניים שאינם נראים .הניסיון מראה
שלעתים ,ייתכנו בגוף מספר תאים סרטניים שלא הושמדו בשלב הראשון .השלב הראשון
מושג על ידי ניתוח ,טיפולים בקרינה או כימותרפיה .טיפול לשמירת ההפוגה בתרופות כימיות
עשוי להימשך ממספר חודשים ועד לתקופה ארוכה יותר .בנוסף למסגרת הטיפול הרפואי
החולה ובני משפחתו מקבלים תמיכה נפשית וליווי לכל התקופה על ידי צוות בית החולים,
כמו גם אנשי הצוות המקצועי באגודה למלחמה בסרטן.
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דרכי טיפול

טיפולים חדשניים

החיפוש אחר תרופות חדשות יותר לטיפול במחלת הסרטן הוא תמידי ובלתי פוסק .תרופות
ושיטות טיפול חדשות נמצאות בפיתוח ממושך בכדי לגלות אם הן אכן בטוחות ויעילות לשימוש
בבני אדם יותר מהטיפול המקובל .דיווחים בעיתונים ובכתבי עת המבשרים על “פריצות
דרך״ בטיפול במחלת הסרטן עלולים להטעות ולעורר תקוות שווא .לעתים קרובות מסתבר
ש״תרופת פלא״ נמצאה כלא יעילה ,כמוגבלת לשלב מסוים בלבד של מחלת סרטן ספציפית
או בעלת מאפיינים ייחודיים .כיום ניתנים טיפולים שתפקידם להקל על התאוששות מח העצם
לאחר הטיפול הכימי (כימותרפיה) ,ולהפחית את הסיכון לחשיפה לזיהומים ולאשפוזים
רבים .הצוות הרפואי קשור למאגרי מידע ממוחשבים בינלאומיים ,מתעדכן באמצעותם
בחידושים בתחום הטיפול בסרטן ,וכל מרכז רפואי מחליט על שימוש בתרופות וטיפולים
חדשים בהתאם לניסיון ולתוצאות שנצפו בעולם .לקבלת מידע על טיפולים חדשניים כגון
אימונותרפיה ,טיפולים מכווננים (ביולוגיים) או טיפולים הנמצאים בשלבי מחקר
ופיתוח – פנו לרופא המטפל בכם בבית החולים.

רפואה מותאמת אישית בילדים ובמתבגרים שחלו בסרטן

מדי שבוע אנו קוראים על גילויים של סמנים (מרקרים) חדשים בדם המעידים על התפתחות
גידול סרטני ,מוטציות גנטיות חדשות שאופיינו ,וטיפולים חדשים שנמצאו מתאימים לסוג כזה
או אחר של מחלת סרטן .כיום קיימת אפשרות לביצוע בדיקות גנטיות שונות ברקמת הגידול
הנלקחת מהחולה .בדיקות אלו מאבחנות שינויים גנטיים העשויים להשפיע על התפתחותו
של הגידול ,מאפייניו ,יכולת החלוקה שלו ,הסיכון להופעת גרורות מרוחקות ,ותגובתם של
תאי הגידול לטיפולים השונים .לאור זאת ,בדיקות מותאמות אישית נועדו להתאים את הטיפול
לחולה ולגידול הספציפי שלו ,על בסיס הגנטיקה האישית שלו .טיפולים אלו נכנסו לשימוש
כנגד מספר גידולים סרטניים במבוגרים .אופיין של מחלות הסרטן בילדים ובמתבגרים שונה
מאוד משל אלה המופיעים במבוגרים ,ועדיין אין מידע מספק על יעילותן של בדיקות מותאמות
אישית עבור ילדים ומתבגרים חולי סרטן .למרות ההתקדמות המבטיחה ,והפוטנציאל הרב
העומד בבסיס הרפואה המותאמת אישית ,עדיין ישנם מספר קשיים המונעים התרחבות
מהירה יותר של שיטות אלו ברפואה היומיומית :עדיין חסר מידע רב על הקשר בין גנים שונים
ושינויים בהם לבין המשמעות הרפואית המעשית של שינויים אלו.
כיום בחלק מהמקרים ,בעיקר כאשר המחלה עמידה לטיפול או חזרה ,נשלחת דגימה של
הגידול לריצוף גנטי ,ולאחר קבלת התשובה נערך דיון רב-צוותי לחיפוש טיפול מתאים לחולה
על סמך תוצאות הבדיקה.
התקווה היא כי בעתיד ,כל אדם שיחלה בסרטן יעבור בדיקה מקיפה ,שתאפשר לצוות הרפואי

האגודה למלחמה בסרטן

31

ילדים ומתבגרים חולי סרטן מדריך להורים ולמטופלים

להתאים לו את שילוב הטיפולים האידיאלי נגד הגידול הסרטני שירפא אותו ממחלתו ,או יסייע
בשליטה עליה ,כך שהילד יהיה במעקב ויעבור בדיקות תקופתיות בלבד.

ניתוח (טיפול כירורגי)
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ניתוח הוא הטיפול הראשוני היעיל ביותר במרבית מחלות הסרטן .כאשר מדובר במחלת
סרטן בהיקף נרחב יחסית ,במקרים רבים ,יינתנו טיפול קרינתי או כימי לפני הניתוח
במטרה לצמצם את היקף המחלה .כל ילד העומד לפני ניתוח מרגיש פחד וחרדה .בכדי
לסייע בהפגת המתח והפחדים ,בתי חולים רבים מתירים למועמדים לפני ניתוח לבקר
בחדרי הניתוח וההתאוששות ,לפגוש את אנשי הצוות הרפואי שישתתפו בניתוח אותו הם
עומדים לעבור ולשוחח איתם .אנשי הצוות הרפואי יסבירו לילד מה הם עתידים לבצע,
יראו לו ,למשל ,את מסכת ההרדמה ויניחו אותה על פניו להדגמה .הכנה מוקדמת תסייע
בהרגעת הפחדים ,תפיג את החשש מפני השהייה בחדר הניתוח הסטרילי ,והפחד מפני
הציוד המשונה והצוות לבוש המדים והמסכות .מומלץ לנהל דיון פתוח עם הילד העומד
בפני ניתוח ולעודד אותו לשתף ברגשותיו ובפחדיו .בדרך כלל ,ילדים חוששים מהרדמה,
תוהים אם יכאב להם בניתוח ולאחריו ,איך ייראה גופם לאחר הניתוח ,האם הוריהם יהיו
לידם כשיתעוררו .עודדו את הילד לשאול שאלות ביחס לניתוח ,והשיבו לו בכנות ככל
האפשר .אם המציאות לא תתאים למה שסופר לו קודם לכן  -הוא עלול להרגיש מרומה.
ניתן לבקש מהצוות הרפואי המכיר את הילד ואת מצבו לארגן פגישה ושיחה עם ילד אחר,
שעבר את אותו ניתוח ,התאושש והחלים .ברוב המקרים ,לאחר הניתוח ,הילד יוחזר למחלקה
הכירורגית להתאוששות והמשך טיפול.
לעתים ,ניתוח מבוצע כחלק מתהליך אבחון המחלה ,בהזדמנות זו ייתכן שיתבצעו בדיקות
נוספות ,כגון :בדיקת מח עצם ,בדיקת ניקור מותני ,או הכנסת צנתר מרכזי בהרדמה מלאה,
כדי לחסוך כאבים מהילד.
במקרים של גידולי עצמות ,כגון סרקומה ע״ש יואינג ואוסטיאוסרקומה ,מתבצע ניתוח להסרת
העצם הנגועה .במקרים בהם הגידול מערב את המפרק ,ייתכן שהרופא המנתח יחליף
את המפרק במפרק מלאכותי (מידע נוסף על ניתוח זה בפרק המתייחס לגידולי מערכת
התנועה ,עמ׳ .)20

טיפול כימי (כימותרפיה)

בטיפול כימי נעשה שימוש בתרופות אנטי-סרטניות (ציטו-טוקסיות) הניתנות בבליעה ,בזריקה
לשריר ,בהזרקה תת-עורית ,בעירוי או בצנתר לווריד מרכזי .אפשרות נוספת היא מתן טיפול
כימי לנוזל המוח וחוט השדרה (טיפול הנקרא ‘כימותרפיה תוך-תיקית׳) ,בה נעשה שימוש
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דרכי טיפול

כחלק מהטיפול בגידולי מוח ,בלוקמיה ובלימפומה  -במטרה למנוע מתאים סרטניים לנדוד
למערכת העצבים המרכזית.
בעת מתן הטיפול הכימי ,חדירת המחט לווריד עלולה להכאיב לילד ,והתרופות עלולות לגרום
לו לתחושת צריבה לא נעימה .אם התרופה הכימית דולפת מהווריד  -היא עלולה לגרום
לכוויות עור ,ולכן הרופאים מעדיפים לעתים להשתמש בצנתר מרכזי (התקן הנשאר בגוף
למשך כל תקופת הטיפולים במחלה).
מטרת הטיפול הכימי היא לפגוע בתאים הסרטניים המצויים בחלקים שונים של הגוף ,למנוע
את התפתחותם ואת התפשטותם לאזורים שונים בגוף .הטיפול הכימי פוגע גם בתאים בריאים
המתחדשים בתדירות גבוהה ,כגון תאי מח העצם ,תאי מערכת העיכול (קיבה ומעיים) ,ותאי
זקיקי השיער ,לכן הטיפול עלול לגרום לנשירת שיער זמנית .חשוב לזכור שלרוב ,תופעות
הלוואי של הטיפול הכימי זמניות בלבד ,ועם סיומו ,תאי הגוף משתקמים ומתחדשים.
כמו כן ,חשוב לזכור שבתקופת הטיפול הכימי  -אין להיחשף לשמש.
לטיפולים כימיים בילדים אחוזי הצלחה גבוהים ביותר .לכל תרופה תופעות לוואי אופייניות,
המשתנות בחומרתן מילד לילד – בהתאם לסוג הטיפול ,מצבו הגופני של הילד ותגובתו
לטיפול .לחלק מהתרופות תופעות לוואי לטווח הארוך ,יותר מאשר לתרופות אחרות ,ולכן
ילדים אשר יקבלו תרופות אלו יהיו במעקב לתקופה ממושכת יותר .כיום ,ישנן תרופות רבות
המסייעות בהקלה ובהתמודדות יעילה עם תופעות הלוואי ,וניתן למנוע חלק מהן.
צנתר מרכזי :צנתר מרכזי (קתטר) מאפשר גישה נוחה ללקיחת דגימות דם ,למתן תרופות
ולטיפולים שונים .ישנם שלושה סוגי צנתרים מרכזיים:
• צנתר היקמן/ברוויק  -צינור סיליקון חיצוני המוחדר לגוף בניתוח ומצריך טיפול שבועי.
• פורט ( – )PORTהתקן המורכב מקופסית מיוחדת המושתלת מתחת לעור ומתחבר לצינור
סיליקון .מוחדר לגוף בניתוח.
• פיקליין/מידליין – צנתרים מרכזיים המשמשים לזמן קצר יחסית ומוחדרים לגוף ללא ניתוח,
בהדמיה פולשנית במכון אינגיוגרפיה ,בטשטוש קל.
שיקולים רבים משפיעים על ההחלטה להחדרת הצנתר המרכזי ,שחלקם מצריך טיפול קבוע
בתמיסת הפרין למניעת קרישת הדם בצנתר ,ולכן הבחירה בסוג הצנתר מתבצעת על ידי
הצוות הרפואי המטפל ,בהתאם לילד ,לשלב מחלתו ולאופי הטיפול המתכונן עבורו.
לקבלת חוברות ‘הטיפול הכימי-כימותרפיה׳ ו׳צנתרים מרכזיים׳ ללא תשלום פנו בשיחת
חינם ל׳טלמידע׳® של האגודה למלחמה בסרטן בטל 1-800-599-995 .או לאתר האגודה
באינטרנטwww.cancer.org.il :
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השתלת מח עצם :כאמור ,הטיפול הכימי פוגע בתאים המתחלקים במהירות גדולה ,לא רק
תאים סרטניים נפגעים כתוצאה ממנו ,אלא גם תאים בריאים ,כולל תאי מח העצם ,מהם
נוצרים תאי הדם השונים .במקרים בהם מינון הכימותרפיה שנקבע אינו מספיק להשמדת
התאים הסרטניים  -ניתן להעלות את מינון התרופות ,אך מינון גבוה עלול לפגוע במח העצם.
בכדי למנוע פגיעה במח העצם לאחר טיפול כימי במינון גבוה  -יינתן לחולה מח עצם שנשאב
מתורם מתאים ,או מח עצם שנשאב מהחולה עצמו קודם לטיפול הכימי (השתלה עצמית).
אם מח העצם של החולה היה נגוע במחלה  -ניתן לנקותו מתאים סרטניים במעבדה .כיום,
רוב השתלות מח העצם מתבצעות מאיסוף תאי אב שנלקח מהדם ההיקפי של החולה
(.)Peripheral stem cell
כיום ,ברוב המקרים ,איסוף התאים להשתלה מהחולה מתבצע במכשיר מיוחד ,המתחבר
לווריד או לצנתר המרכזי של החולה ,ללא צורך בהרדמה או אשפוז ,ואינו מכאיב.
במקרים מסוימים או אם לא ניתן לאסוף תאי אב מדם פריפרי ,ניתן לבצע שאיבת מח עצם.
השאיבה נעשית מתוך עצמות האגן ,בהרדמה מלאה .החזרת מח העצם לאחר הטיפול
מתבצעת בעירוי לווריד .עד שמח העצם יתאושש ויתחיל לייצר את רכיבי הדם השונים כראוי
יחלפו מספר שבועות .בתקופה זו החולה יהיה חשוף לסיבוכים שונים ,בעיקר לזיהומים ,לכן
יינתנו לו עירויי דם ,הוא יימצא בהשגחה צמודה.
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לקבלת חוברת ‘לדעת יותר על השתלת תאי גזע'/מח עצם' ללא תשלום ניתן לפנות
בשיחת חינם ל׳טלמידע׳® של האגודה למלחמה בסרטן בטל 1-800-599-995 .או לאתר
האגודה באינטרנטwww.cancer.org.il :

טיפול קרינתי (רדיותרפיה)

טיפול בקרינה הורס תאים סרטניים באופן ממוקד באמצעות קרני אנרגיה בעוצמה גבוהה.
הקרינה פוגעת בחומר התורשתי של התא ( ,)DNAהתפתחותו נעצרת ,הוא נפגע ומת .בטיפול
בקרינה פוגעים בעיקר בתאים הסרטניים המצויים כל הזמן בחלוקה ,בעוד שהתאים הבריאים
אינם נפגעים .הטיפול הקרינתי דומה בעיקרו לצילום רנטגן רגיל ,אך שונה ממנו בעוצמה
ובסוג של הקרינה .סוג הקרינה ייקבע על ידי האונקולוג והמקרין בהתאם לסוג המחלה ומיקום
הגידול .האזור המיועד לקרינה ייקבע ויסומן על ידי רופא מומחה להקרנות ,אשר יקבע את
תכנית הטיפול ומספר הטיפולים הנדרשים לאחר קבלת תוצאות כל הבדיקות ,בהתאם
לסוג המחלה ומידת חומרתה .בנוסף ,הרופא המומחה להקרנות יחליט אם הטיפול ינתן ע"י
מכשיר פוטון או פרוטון שאינו קיים כיום בישראל והטיפולים באמצעותו מתקיימים בחו"ל
(במימון קופות החולים).
לאגודה למלחמה בסרטן חוברות הדרכה המותאמות לילדים העומדים לעבור טיפול
®
בקרינה למוח ולאיברים אחרים .החוברות ניתנות ללא תשלום בשיחת חינם ל׳טלמידע׳
בטל.1-800-599-995 .
האגודה למלחמה בסרטן

תופעות לוואי

תופעות לוואי
התמודדות עם תופעות לוואי של הטיפול הכימי

בעקבות השפעתו של הטיפול הכימי על התאים הבריאים צפויות בדרך כלל תופעות לוואי
אצל המטופל .ישנן תופעות המשותפות לכל התרופות הכימיות וישנן תופעות לוואי הייחודיות
לתרופות מסוימות .הילד לא בהכרח יחווה את כל תופעות הלוואי המובאות בפרק זה .הצוות
המטפל ידריך אתכם למה לצפות ,ויסביר לכם כיצד ניתן למנוע חלק מתופעות אלו.
חשוב לזכור ,כי לרוב ,תופעות הלוואי של הטיפול הכימי הן זמניות ,ניתן להתגבר ולהתמודד
עימן ביעילות רבה ,ואת חלקן אף אפשר למנוע.
בהמשך מובאות תופעות הלוואי הצפויות בהתאם למערכות הגוף השונות עליהן משפיע
הטיפול הכימי.
דיכוי מח העצם גורם להפחתת מספרם של תאי הדם השונים ,פוגע בספירת הדם ובתהליך
ייצור תאי הדם .הפגיעה ביכולתו של מח העצם לייצר את הכמות התקינה של תאי הדם היא
תופעה שכיחה של הטיפול הכימי ,החושפת את הילד לסיבוכים שונים כגון חוסר דם ,דימומים,
אנמיה או זיהום ,ולכן בתקופת הטיפול הכימי יבוצעו ספירות דם בקביעות.
שלושה מושגים משמעותיים בספירת הדם:
• המוגלובין ( – )Hbחלבון הנמצא בתאי הדם האדומים שתפקידו לשאת את החמצן.
כמות נמוכה של המוגלובין בדם  -מצביעה על אנמיה ,ובמקרה זה ישקול הרופא מתן
עירוי דם בכדי לשפר את המצב .כאשר ההמוגלובין נמוך – הילד עלול להרגיש עייפות
רבה ,חולשה כללית ,נטייה לישנוניות ולחוסר ריכוז .רמת ההמוגלובין התקינה נעה בין 11
ל ,14-אך בתקופת הטיפולים הכימיים ניתן להסתפק גם בערכים נמוכים יותר ,בהתאם
למצבו של הילד.
• כדוריות לבנות (לויקוציטים –  :)WBCאלו תאי הדם הלבנים הנלחמים בזיהומים .מספרם
של תאים אלה נמדד במילימטר מעוקב .אצל צעירים המקבלים טיפול כימי עלולה להיות
ספירה לבנה נמוכה מהתקין .תאי הדם הלבנים מחולקים לתתי-קבוצות בהתאם לתפקידם.
רמה תקינה של כלל הכדוריות הלבנות נעה בין  4,000ל 7,000-במילימטר מעוקב של דם.
רמה נמוכה של כדוריות דם לבנות עלולה לפגוע בעמידותו של הילד לזיהומים ,ולכן יש להימנע
ממגע עם קהל רחב ,בוודאי עם אנשים או עם ילדים חולים ,ולברר מראש עם הצוות הרפואי
המטפל אם הילד יכול ללכת לגן או לבית הספר בתקופה זו .כאשר מופיעים סימנים העלולים
להעיד על התפתחותו של זיהום ,כגון חום גבוה ,חולשה ,צמרמורת ,שיעול וכד׳  -יש לדווח
מיד לצוות הרפואי המטפל ולפנות לקבלת טיפול רפואי.
האגודה למלחמה בסרטן
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• טסיות הדם (טרומבוציטים  :(PLT - Plateletsמרכיב בדם המסייע בקרישת הדם ובעצירת
דימום במקרה של פציעה .רמת הטסיות התקינה היא בין  120,000ל 300,000-במילימטר
מעוקב של דם .מיעוט טסיות עלול לגרום לדימומים ולשטפי דם ,לכן במצב זה מומלץ
להגביל את הילד מפעילויות העלולות לגרום לו להיפצע .לעתים ,הצוות הרפואי ישקול מתן
טסיות דם בעירוי .בתקופת הטיפולים הכימיים ניתן להסתפק גם בערכים נמוכים יותר,
בהתאם למצבו של הילד.
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תסמינים

הוראות לטיפול

אנמיה
(ירידה מתחת
לנורמה של
המוגלובין)

•
•
•
•
•

תלונות על עייפות וחולשה.
סחרחורות.
תחושת קור.
קוצר נשימה.
חוסר תיאבון.

טרומבוציטופניה
(ירידה מתחת
לנורמה של
מספר טסיות
הדם)

•
•
•
•

סימנים כחולים או שחורים בעור • .יש לדווח לרופא/ה או לאח/ות.
סימנים קטנים אדומים בעור • .יש לצחצח שיניים במברשת
רכה או בצמר גפן.
דימום מהחניכיים.
דימומים מהאף או מפצעים • .להגביל פעילות פיזית בכדי למנוע
פציעה או חבלה.
• למנוע שימוש בכלים חדים.
• להתאים לבוש נוח.
• אין לאפשר לנערים מתבגרים
להשתמש בסכין גילוח.
• במקרה של פציעה  -יש ללחוץ על
הפצע במגבת נקייה ,ממחטה או
בפיסת בד ,ולהניח רטיות קרות.
• להושיב את הילד ,לא להניח לו לשכב.
• במקרה של דימום מהאף – יש ללחוץ
על גשר האף ולהניח רטיות קרות.
• במידת הצורך – יוחלט על מתן
עירוי של טסיות דם.

לויקופניה
(ירידה במספר
הכדוריות הלבנות
מתחת לנורמה)

•
•
•
•
•

• כשמופיע חום  -יש לדווח לרופא/ה.
• יש להקפיד על היגיינה אישית וכללית.
• להימנע מביקורי חברים ומהליכה
לבית הספר.
• בהתאם למצב  -יוחלט על אשפוז
וטיפול בתרופות אנטיביוטיות.

האגודה למלחמה בסרטן

חום גוף גבוה (מעל .)38°
צמרמורת.
צריבה במתן שתן.
שיעול.
כאבי גרון.

•
•
•

יש לדווח לרופא/ה המטפל/ת.
יש לבצע ספירת דם.
בהתאם להחלטת הרופא/ה – יינתן
עירוי דם.

תופעות לוואי

ב .מערכת העיכול
רירית מערכת העיכול בנויה מתאים המתרבים במהירות ,ולכן היא מושפעת ביותר מהטיפול
הכימי .כתוצאה מהטיפול הכימי ייתכנו פגיעה בפה ובלוע ,שלשולים ,עצירות ,בחילות,
הקאות וחוסר תיאבון.
תסמינים
פה ולוע

הוראות לטיפול
•

הקפדה על היגיינת הפה ,צחצוח שיניים אחרי
כל ארוחה.
יש להימנע ממאכלים קשיחים מתובלים וחמוצים.
חיטוי בפה עם חומרים מחטאים.
טיפול מונע כנגד פטריות.
טיפול מקומי כנגד כאבים על ידי חומרים
מאלחשים.
כלכלה רכה ,פושרת או קרה ועשירה בקלוריות.
שטיפת הפה עם מי סודה לשתייה.
מתן טיפול רפואי  -בתיאום עם הצוות המטפל.

•

כלכלה עוצרת כמו אורז ,בננות ,ללא פירות
וירקות.
הימנעות ממוצרי חלב כאשר השלשולים מרובים.
שתייה מרובה.
אכילת מזון עשיר בתאית ,ירקות ופירות.
שימוש בתכשירים מרככי צואה.
שתייה מרובה.
הימנעות ממאכלים מטוגנים ,שמנים ,או
מתובלים מדי.
רצוי לאכול ארוחות קטנות לעתים קרובות.
ניתן להקל על תופעות הלוואי על ידי טיפול
תרופתי יעיל – שיותאם על ידי הרופא/ה באופן
לילד ולמצבו.
במקרים של הקאות מותנות ממליצים על
שיטות נוספות ,כגון :הרפיה ,דמיון מודרך
וכד׳.
מומלץ להימנע משהייה בסביבה בעלת ריחות
לא נעימים.
לאחר הארוחה – מומלץ לשכב בתנוחה של
חצי שכיבה.
לשתות שתייה קרה בלגימות קטנות.

•
•
•
•
•

שפתיים יבשות.
חניכיים נפוחות ואדומות.
כאבים בחלל הפה.
פצעים ברירית הלשון.
לשון אדומה ,נפוחה ,מכוסה
בקרום לבן.
דימומים מהפה
ומהחניכיים.
פגיעה בחוש הטעם.
סטומטיטיס ,פטריה בפה.

מעיים

•
•
•
•
•
•

שלשולים.
עצירות.
כאבי בטן.
גזים.
צרבת.
הרגשת נפיחות.

בחילות
והקאות

• תופעות הצפויות במהלך •
הטיפול או בסמוך לו ,לרוב
לאחר  3-4שעות מהטיפול.
• חלק מהילדים סובלים •
מהקאות מותנות כרפלקס
מותנה לטיפול.
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

האגודה למלחמה בסרטן
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תסמינים
חוסר
תיאבון

•
•
•
•
•

הוראות לטיפול

שינויים בתיאבון ובטעם• .
•
פה יבש.
•
תחושת שובע.
דחייה ממאכלים ,אפילו
•
מאלו שהילד אוהב.
•
ירידה במשקל.
•

יצירת אווירה נעימה בשעת האוכל.
הגשת מאכלים האהובים על הילד.
הגשת האוכל באופן המושך את העין ומעורר
תיאבון.
שיפור הטעם בפה על ידי סוכריות.
מציצת קוביות קרח.
התייעצות עם דיאטנ/ית בנוגע למאכלים עתירי
קלוריות ושימוש במזון רפואי.

ג .העור והשיער
תסמינים

הוראות לטיפול

העור

• ייתכנו שינויים
בצבע העור.

• הימנעות מחשיפה לשמש.
• שימוש בתכשירי לחות ללא אלכוהול.

זקיקי השיער

• נשירה חלקית.
• נשירה מלאה.
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•
•
•
•

חשוב לזכור :זוהי תופעה זמנית ,השיער ישוב
לצמוח עם סיום הטיפול הכימי.
חשוב לעודד את הילד ולהזכיר לו כי תופעה זו
זמנית ,וכי שיערו יצמח שוב.
עודדו את הילד לבחור בעצמו אם לכסות את
ראשו ,ואם כן – כיצד (כובע ,צעיף ,מטפחת).
כדאי להיעזר במפגש עם ילד ששערו נשר בעבר.

ייתכנו תופעות לוואי נוספות ,השכיחות פחות .אם הילד חווה תופעה כלשהי שאינה
מובאת כאן  -פנו לצוות המטפל .לאגודה למלחמה בסרטן חוברות הדרכה המסייעות
בהתמודדות עם תופעות הלוואי השונות ומכילות מידע ועצות מועילות .לקבלת חוברת
מידע ללא תשלום פנו ל׳טלמידע׳® בשיחת חינם לטל.1-800-599-995 .

התמודדות עם תופעות לוואי של טיפולים בקרינה

תופעות לוואי כתוצאה מהטיפולים בקרינה מופיעות כשבוע עד  10ימים מתחילת הטיפול,
ונובעות מהנזק שהקרינה גורמת לתאי הגוף הבריאים .לא כל הילדים יסבלו מתופעות הלוואי
המתוארות בחלק זה ,את חלקן אפשר למנוע .כמו כן ,באמצעות טיפול מתאים  -ניתן להקל
על הילד .חשוב לזכור כי השפעת הטיפול הקרינתי היא בעיקר על האזור המטופל .ילד העובר
טיפול בקרינה – אינו פולט קרינה ,וניתן לשהות לידו בתקופה זו.
האגודה למלחמה בסרטן

תופעות לוואי

אזור הטיפול
העור

הנחיות לטיפול ולהגנה
תסמינים
• אודם וחום באזור המוקרן • להימנע מחשיפה לשמש.
• אין להשתמש בסבונים ,בשמים,
מלווה ,לעיתים בגירוד.
דאודורנטים ומשחות שונות.
• קילופי עור יבש.
• קילופי עור רטוב (כמו בכוויה) • .מומלץ ללבוש בגדי כותנה לא
סינתטיים.
• משחות להגנה וטיפול בעור –
בהתאם להמלצת הרופא/ה.

גולגולת

• נשירת שיער ,בדרך כלל באזור • חשוב לזכור שלא מדובר בנשירת
כל השיער.
הטיפול בלבד.
• מומלץ להסביר מראש לילד כי שיערו
עלול לנשור ,ולתת לו להחליט אם
ירצה לחבוש כיסוי ראש כלשהו.

מוח

•
•
•
•
•

עין

• דלקת של הקרנית.
• דלקת של הלחמית.

צוואר

•

• יש להקפיד על הגנה מלאה של
העין מפני השמש – על ידי כובע עם
מצחייה ומשקפיים כהות.
• מתן טיפול תרופתי מקומי  -לפי
המלצת הרופא.
•
•

יש להקפיד על היגיינת הפה.
להרגעת כאבים  -יש לרסק כדור
משכך כאבים ולגרגר.
שתייה מרובה.
שימוש בתמיסת רוק מלאכותית.

• דלקת ברירית הקנה והברונכיט •
הגורמת לשיעול יבש וטורדני.
• לעיתים נדירות עלולה להופיע •
דלקת ריאות מספר שבועות
לאחר סיום הטיפול הקרינתי• .
•
• הפרשת כיח סמיך ולבן.

שמירה על לחות ואוורור מתאימים
בחדר.
טיפול תרופתי  -בהתאם להוראות
הרופא/ה.
שימוש בתמיסת רוק מלאכותי.
שתייה מרובה.

•
•
•
בית החזה
וחלקו העליון
של הגב

כאבי ראש.
הקאות.
הפרעות בשיווי משקל.
נטייה לשינה מרובה.
התכווצויות ופרכוסים (לא שכיח).

• על כל תופעה – יש לדווח לרופא
המטפל.
• במידת הצורך  -יינתן טיפול תרופתי
באשפוז או במסגרת הביתית.

גירוי ברירית חלל הפה ,בלוע
ובוושט.
הפרשת רוק מעטה – מצב
הגורם ליובש בפה וקשיי בליעה• .
•
פגיעה בחוש הטעם.
פגיעה בשיניים ובחניכיים.

האגודה למלחמה בסרטן
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אזור הטיפול
בטן

אזור האגן

הנחיות לטיפול ולהגנה
תסמינים
• חוסר תיאבון ,בחילה והקאות • ,ייעוץ תזונתי מותאם אישית על ידי
דיאטנ/ית.
כאבי בטן ושלשולים.
• שתייה מרובה ,במידה שיש שלשולים.
• כדאי להימנע ממאכלי חלב.
• כאבי בטן.
• שלשולים.
• דלקת בשלפוחית שתן ,הגורמת
לכאבים בזמן מתן שתן ,צריבה
ו/או דימום.

• יש להתייעץ עם הרופא/ה המטפל/ת
ולקבל הוראות לטיפול.

תופעות לוואי לטווח ארוך

הטיפולים במחלת הסרטן עלולים לגרום גם לתופעות לוואי בטווח הארוך (בעיקר הטיפולים
הכימיים והקרינתיים) ,במהלך השנים שלאחר סיום הטיפולים ,לכן המעקב במרפאה
האונקולוגית יימשך תקופה ארוכה מאוד ,בכדי לאתר פגיעה או תופעת לוואי כלשהי  -מוקדם
ככל האפשר ,ולטפל בה.
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פגיעה בגדילה :השפעה על הגדילה והאטה בצמיחה באזור שנפגע כתוצאה מהטיפולים
הכירורגיים ,התרופתיים או הקרינתיים.
• טיפולים בקרינה לאזור הראש פוגעים בבלוטות הגדילה (היפופיזה ,היפותלמוס).
• טיפולים בקרינה לאזור עמוד השדרה (כחלק מהטיפול בגידולי מוח ,כגון מדולובלסטומה)
עוצרים את צמיחת חוליות עמוד השדרה.
• חלק מהתרופות בהן נעשה שימוש בטיפול במחלת הסרטן עלולות לפגוע בשרירים
ובעצמות.
אם העיכוב בגדילה מאובחן בשלב מוקדם  -טיפול מתאים יסייע בתיקון הפגיעה (למשל,
מתן הורמון גדילה לאחר טיפול בקרינה כנגד גידולי מוח).
בעיות התנהגותיות וקשיי למידה :בעיות השכיחות במיוחד אצל ילדים שאובחן אצלם גידול
מוחי .ניתוח וטיפולים בקרינה באזור המוח עלולים לפגוע ביכולות הריכוז והזיכרון ,להקשות
על הילד בלימודיו ,ומשפיעים גם על דימוי הגוף.
עם תחילת הטיפול בילד  -הצוות המטפל יוצר קשר עם הנהלת בית הספר ומיידע אותה
על מצבו .האגודה למלחמה בסרטן מפעילה מערך סיוע ותמיכה נרחב לילדים חולי סרטן,
כולל ייעוץ להורים לילדים המתמודדים עם גידול מוחי ולצוות החינוכי ,פרויקט ‘השלמת
חומר נלמד׳ לילדים המרותקים לבתיהם בעקבות הטיפולים ועוד .מידע נוסף בעמ׳ 53
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פגיעה בתפקוד הלב :תרופות מסוימות וטיפולים בקרינה עלולים לפגוע בתפקוד הלב,
כאשר מידת הפגיעה תלויה במינון הטיפול שניתן לילד .לכן ,בתקופת הטיפול במחלת הסרטן
ולאחריה  -הילד יעבור בדיקות מעקב אחר תפקודו של הלב .במקרים מסוימים יוסיף הרופא
המטפל תרופה בשם קרדיוקסאן ( Cardioxane -דקסרזוקסאן®  *)Dexrazoxane® -שיכולה
למנוע את הפגיעה בשריר הלב .מחקרים רבים מנסים למצוא דרכי טיפול חלופיות במטרה
למנוע פגיעה לבבית (כגון חיפוש אחר תרופות יעילות יותר או הפחתת מינון מצטבר של
תרופות מסוימות).
פגיעה בתפקוד הריאות :פגיעה בתפקוד הריאות נדירה יותר ,אך נגרמת בעקבות טיפול
קרינתי ותרופות .בדיקה תקופתית אחר תפקוד ריאות תאפשר לרופאים לעקוב במדויק אחר
הטיפול ,להימנע מפגיעה בריאות ,ובמידת הצורך לעבור לטיפול חלופי.
פגיעה בכליות ובשלפוחית השתן :תרופות מסוימות עלולות לפגוע בתפקוד הכליות
ושלפוחית השתן ,ולכן בתקופת הטיפולים יינתנו נוזלים רבים לילד באמצעות עירוי לווריד,
ויתבצע מעקב רפואי קפדני אחר תפקודי הכליות ושלפוחית השתן.
פגיעה במערכת העצבים :ישנן תרופות העלולות לפגוע במערכת העצבים של הילד.
בדרך כלל ,מדובר בפגיעה זמנית .חלק מהתרופות עלולות לגרום גם לירידה בשמיעה ,ולכן
בתקופת הטיפולים ולאחריה יתבצעו בדיקות שמיעה  -כדי לאבחן פגיעה מוקדם ככל האפשר,
ולהמליץ על תרופה אחרת במידת הצורך.
הישנות מחלה אצל הילד המחלים והסיכון של בני משפחתו לחלות בסרטן :הסיכון של
ילד המחלים מסרטן לחלות שוב במחלת סרטן גדול לפחות פי  10יותר מאשר באוכלוסייה הרגילה,
ורמת הסיכון עולה בהתאם לטיפולים אותם הוא קיבל .טיפול בקרינה לאזור מסוים מעלה את הסיכון
להתפתחות גידול סרטני נוסף באותו אזור (מחלות הסרטן המופיעות שוב לאחר טיפול קרינתי ,לרוב,
הן לוקמיה וסרקומה) .בנוסף לסיכון להישנות המחלה אצל הילד ,ישנם מקרים נדירים בהם בעקבות
מחלת הילד מאובחנת נטייה משפחתית לחלות בסרטן על רקע גנטי (תורשתי) .לכן ,אם בנוסף
לילד חלו בסרטן קרובי משפחה נוספים  -מומלץ לדון עם הרופא המטפל על הצורך בייעוץ גנטי.

נושאי בריאות כלליים

קיימים מספר נושאי בריאות כלליים המשותפים לכל חולי הסרטן הצעירים.
שימור פוריות בילדים ובמתבגרים :כשמדובר בילדים ובמתבגרים חולי סרטן ,חשוב לתת
מקום לנושא שימור הפוריות לפני תחילת הטיפולים במחלה .הסיכון לפגיעה בפוריות תלוי
בטיפולים השונים ,כגון טיפולים לאזור האגן או האשכים ,במינון התרופות הניתנות לילד ובגילו.
לרוב ,בילדים צעירים הסיכון לפגיעה בפוריות הוא נמוך ,אך עולה לאחר תקופת ההתבגרות.
לבנים שעברו את תקופת ההתבגרות מומלץ לבצע שימור זרע לפני תחילת הטיפולים במחלת
*או תרופות בעלות חומר פעיל זהה ,בעלות שמות מסחריים אחרים.
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הסרטן .קיימת אפשרות ניסיונית במסגרתה ניתן בחלק מהמרכזים הרפואיים להקפיא מקטע
קטן של האשך ,אצל בנים צעירים (לפני תקופת ההתבגרות).
לילדות ולנערות צעירות קיימת אפשרות להקפאת רקמת שחלה או ביציות לפני הטיפול הכימי,
למטרת שימוש עתידי .אם יתברר לאחר סיום הטיפולים כי התפקוד השחלתי אבד ומאגר הזקיקים
נהרס כתוצאה מהטיפולים ,ניתן יהיה להשתיל בחזרה בגוף את רקמת השחלה שהוקפאה,
ולהשתמש במאגר הזקיקים הקיים בה לצורכי פריון .הוצאת רקמת שחלה להקפאה היא פעולה
כירורגית לפרוסקופית קצרה (ניתוח זעיר) ,שאינה דורשת הכנה ,וניתן יהיה להתחיל בטיפול
הכימי זמן קצר לאחריה .שיטה זו שומרת על חיות הרקמה לשנים רבות ,ונמצאת בשימוש
במרכזים רבים בעולם ובמספר מרכזים בארץ .חשוב לציין ,כי מדובר בטיפול ניסיוני יחסית,
בייחוד כשמדובר בילדות קטנות .טיפול ניסיוני אחר בילדות ונשים צעירות לשמירת פוריות הוא
זריקה חודשית של הורמון המדכא את המערכת ההורמונלית בתקופת הטיפולים.
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חשוב לדון על כל אפשרויות שימור הפוריות העומדות בפני הילד/ה וההורים  -לפני תחילת
הטיפול במחלת הסרטן .לקבלת מידע ללא תשלום בנושא זה ניתן לפנות בשיחת חינם
ל׳טלמידע׳® של האגודה למלחמה בסרטן בטל.1-800-599-995 .
האגודה למלחמה בסרטן מעניקה ייעוץ בנושאי דימוי גוף ומיניות ,השפעות מחלת הסרטן
על הפוריות; והכוונה למומחים מקצועיים נוספים .השירות ניתן ללא תשלום וללא צורך
בהפניה על ידי מטפלת במיניות באגודה למלחמה בסרטן ,בטל ,03-5721643 .דוא"ל:
miniut@cancer.org.il

כמו כן ,ניתן להפנות שאלות למומחים בנושא זה בפורום האגודה למלחמה בסרטן באינטרנט:
.www.cancer.org.il

זיהומים :ישנם זיהומים נגיפיים ,כגון אבעבועות רוח ,המסוכנים במיוחד לילד העובר טיפול
כימי .אם קיימת סכנה שהילד נחשף לזיהום נגיפי  -יש לדווח מיד לרופא/ה המטפל/ת
בו .במקרה זה ניתן יהיה לנקוט מספר אמצעים ,כגון הפחתה במינון הטיפול הכימי או
הפסקתו .בנוסף ,על הילד לקבל חיסון מתאים בסמוך למועד ההידבקות (מקסימום 72
שעות ממועד חשיפתו לנגיף) .אם הילד מבקר בבית הספר או בגן – על הצוות החינוכי ליידע
מיד את ההורים אם אחד מילדי הכיתה חלה באבעבועות רוח.
מחלת החצבת עלולה אף היא לסכן ילד העובר טיפול כימי .אם קיימת אפשרות שהילד
נחשף לנגיף זה  -יש לדווח מיד לרופא בכדי שיחליט על המשך טיפול או מתן חיסון .בהתאם
לחומרת הזיהום ולספירת תאי הדם הלבנים של הילד – הרופא יחליט על המשך הטיפול.
עייפות :תופעה שכיחה הנובעת מהמחלה ,מהטיפולים השונים והתכופים ,או מהשילוב
ביניהם .חולים רבים חשים תשישות ועייפות וישנן דרכים רבות להתמודדות עם התופעה,
האגודה למלחמה בסרטן
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המתבטאת בדרכים שונות ,כגון מחסור באנרגיה ,חולשה מתמדת ,כאבים ברגליים ,קשיים
בביצוע פעילות גופנית או פעולות יומיומיות ,קשיים בחשיבה ,בדיבור ,בקבלת החלטות ,פגיעה
בריכוז ואובדן תיאבון .דיכאון ומתח אף הם גורמים לתופעה זו או מחריפים אותה במידה והיא
קיימת .ניתן להתמודד עם עייפות בדרכים שונות ,בכללן באמצעות טיפול רפואי המיועד לכך.
לקבלת חוברת ‘תשישות ועייפות אצל אנשים המתמודדים עם מחלת הסרטן׳ ללא תשלום
פנו בשיחת חינם ל׳טלמידע׳® של האגודה למלחמה בסרטן בטל.1-800-599-995 .
מתן חיסונים לילד :אין לתת חיסונים בנגיפים חיים (חצבת ,אדמת ,חזרת ,שיתוק ילדים)
העלולים לסכן ילד המקבל תרופות לדיכוי המערכת החיסונית .יש להתייעץ עם הרופא
המטפל במקרים של מתן חיסונים אלו לאחיו של הילד החולה .חיסוני קרמת (דיפטריה),
שעלת וצפדת (טטנוס)  -אינם “חיסונים חיים״ ,ויש הרואים אותם כבטוחים עבור מטופלים
המקבלים טיפולים במחלת הסרטן .מומלץ לילד החולה ולכל בני משפחתו להתחסן נגד
שפעת .אין לתת חיסון כלשהו ללא אישור הרופא המטפל .כל שאלה בנושא זה – יש
להפנות לרופא המטפל.
פעילות יומיומית ושמירה על השגרה :מחלת הסרטן והטיפולים בה גוזלים זמן רב מהילד
ומהוריו .עם זאת ,חשוב לנסות להמשיך לילד שגרת חיים רגילה ופעילה ככל האפשר .אם הילד
חש בטוב  -אין שום סיבה להתעקש על מנוחה .ייתכן כי יהיו ימים ,בייחוד לאחר טיפול כימי
או קרינתי ,שהילד ייראה עייף ויזדקק למנוחה רבה יותר כתוצאה מהטיפולים .בימים בהם
הילד חש בטוב יש לעודד אותו להמשיך ולעסוק בפעילותו הרגילה ,תוך הקפדה על מנוחה
בהתאם לצורך .בהפוגה מוחלטת במחלה  -אין בדרך כלל הגבלות כלשהן על פעילות הילד.
תזונה :תזונה נכונה ומותאמת – מהווה חלק חשוב בטיפול בילד חולה סרטן .באופן כללי,
ניתן לומר שיש להמשיך בתזונה הרגילה של הילד בתקופת הטיפול במחלה ,אלא אם כן נקבע
אחרת .במצבים מסוימים יש צורך ביעוץ דיאטנית.
לקבלת חוברת ‘הטיפול התזונתי בילד חולה הסרטן׳ ללא תשלום פנו בשיחת חינם
ל׳טלמידע׳® באגודה למלחמה בסרטן בטל .1-800-599-995 .כמו כן ,ניתן להפנות
שאלות למומחים בפורום ‘תזונה למתמודדים ולמחלימים מסרטן׳ באתר האגודה
למלחמה בסרטן.www.cancer.org.il :
אשפוז :ייתכנו מצבים שיחייבו אשפוז בבית החולים ,למשל בתקופת אבחון המחלה ,במקרה
של טיפול ממושך או טיפול בעקבות זיהום .על אשפוז יוחלט רק כאשר לא קיימת אפשרות
טיפולית אחרת .אשפוז בבית החולים חושף את הילד לעולם זר שאינו מוכר לו ,הנראה מאיים
האגודה למלחמה בסרטן
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ומפחיד .הוא ייחשף לפעולות ונהלים שונים ,לצוות רפואי זר ,לטיפולים ולבדיקות שחלקן
יהיו גם לא נעימות .הוא ירגיש מנותק מהשגרה המוכרת לו ,מהבית ,מהמשפחה ,מהחברים
ומהסביבה .למרות זאת ,ייתכן והוא יפגוש בחולים הנמצאים במצב דומה לשלו ,ויגלה תחומי
עניין משותפים עימם.
חשוב לעודד את הילד לשאול כל שאלה העולה על דעתו ,להביע דאגה או פחד ,ולחפש
תשובות למה שאינו מובן לו בסביבתו החדשה .ברוב בתי החולים עומדים לרשות הילד
והמשפחה חדרי משחקים וצוותים מקצועיים ,כגון מורה ,גננת ,פסיכולוג/ית ועובד/ת
סוציאלי/ת ,המעודדים את הילד לפעול בצוותא עם ילדים אחרים ,יספקו לו משחקים
ופעילויות ,ויסייעו לו בהתמודדות עם תחושותיו האישיות ,פחד ,עצבנות ,בדידות כמו גם
כאבים ותחושות פיזיות לא נעימות.
אם הילד אינו מסוגל לקום ממיטתו בכדי להגיע אל חדר המשחקים ,יבקרו אותו מדריך מיוחד
או מרפא בעיסוק שתפקידם להפוך את שגרת בית החולים והשהייה בו למפחידים פחות
בעיני הילד ,באמצעות משחקים ,לימוד ופעילויות אחרות.
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מומלץ להביא ציוד מהבית  -אוכל ,חפצים או צעצועים האהובים על הילד .ההורים רשאים
להישאר עם הילד משך כל תקופת שהייתו בבית החולים .משפחה מורחבת וחברים יכולים
לבוא לבקר בהתאם למצבו של הילד ובשעות הביקור .מומלץ להורים להביא לילד ציורים
ומכתבים שחבריו כותבים לו.

עצות והמלצות להורים לפני תחילת הטיפולים
•

רצוי להביא לבית החולים צעצוע או ספר החביבים על הילד כדי להעסיקו בזמן ההמתנה
ולהסיח את דעתו בשעות הטיפול .בני נוער ירצו ,אולי ,להביא איתם משחקים אלקטרוניים,
קלפים ,ספרים או עיתונים בכדי להעביר את הזמן בעת ההמתנה הממושכת.

•

כדאי להכין את הילד לקראת הטיפול אותו הוא עומד לעבור .מובן שרמת ההסבר צריכה
להתאים לגילו ולהבנתו .ניתן להשתמש בבובות או צעצועים אחרים לשם הדגמה .חשוב
להסביר לפני הטיפול את סוג הכאב שהטיפול עלול לגרום (אם צפוי כאב) להקשיב לילד
ולשאלותיו ,ולעודדו להביע את רגשותיו ותחושותיו.

• רצוי להיות מעורב במהלך הטיפול בילד אך לא להפריע לצוות המטפל .חשוב לברר מהי
האבחנה של המחלה ומהו סוג הטיפול הניתן לה .הרופא והצוות המטפל של הילד יכולים
לספק מידע עדכני כולל בנושא .חשוב להיות שותף בהחלטות הטיפוליות .ניתן לקבוע פגישה
עם אנשי צוות הטיפול הכוללים אחיות ,רופאים ,עובדים סוציאליים ,דיאטנים ופסיכולוגים,
ולהעלות בפניהם את השאלות וההתלבטויות .רצוי להכין רשימת שאלות לפני הפגישה.

האגודה למלחמה בסרטן
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•

נוכחות ההורים תסייע רבות לביטחונו ולהרגעתו של הילד .גם הדיון בנושא הטיפולים
בהתאם לגיל הילד חשוב ביותר .יש לעודד אותו למעורבות ולקבלת החלטות כאשר הדבר
אפשרי .למשל ,ייתכן שהילד ירצה לאחוז ביד דבר מה ,לקבל סימן שהטיפול מתחיל וכו׳.
אמצעים מעין אלה עוזרים לילדים לחוש שיש להם שליטה כלשהי.

•

חשוב להיות דיסקרטי בשיחות עם הורים אחרים ,או עם חולים אחרים בחדר ההמתנה.
לא רצוי לדבר על פרטים הקשורים במחלת הילד מבלי לקבל את הסכמתו לכך.

התמודדות נפשית עם ילד חולה סרטן
התמודדות הורים לילד חולה סרטן

כאשר נודע להורים שילדם חולה בסרטן ,התגובות הטבעיות הן הכחשה ,כעס ,אשמה ,צער,
פחד ובלבול .כל תגובה היא טבעית ,וכולן נובעות מתוך הרצון לשנות את העובדות ,למרות
שהדבר בלתי אפשרי .עם זאת ,חשוב לזכור :זהו הזמן בו הילד זקוק ביותר לתמיכת הוריו,
ורגיש למצבי רוחם ולרגשותיהם .התנהגותו של הילד היא מראה להתנהגותם של הוריו.
לעתים ,מתבגרים המתמודדים עם מחלת הסרטן נוטים לגונן על הוריהם ,בכדי לא לפגוע
ברגשותיהם ולא להכביד עליהם .חשוב להיות ערים להתנהגותו של הילד ,בכל גיל ,ולעודד
אותו לשתף את ההורים ואת הקרובים אליו בתחושותיו וחששותיו .ישנם ילדים החוששים כי
לא מספרים להם את כל האמת על מצבם.
עם קבלת האבחנה הסופית ,הנקבעת בדרך כלל לאחר קבלת תוצאות כל הבדיקות ,ישנם הורים
המעוניינים לקבל חוות דעת שנייה ,מרופא אחר .הרופא המטפל עשוי להמליץ להורים על רופא נוסף
לקבלת חוות דעת שנייה או שאפשר לפנות ל׳טלמידע׳® של האגודה למלחמה בסרטן לקבלת רופא
מתאים .פנייה לחוות דעת נוספת מסייעת להורים בקבלת האבחנה על מחלת ילדם ,להרגעתם
בקשר לנכונות הידיעה ובהבנה אודות תכנית הטיפול המוצעת להם .לעתים ,הרופא האחר עשוי
להציע גישה שונה לטיפול בילד .עם זאת ,משהסכימו שני הרופאים בקשר לאבחנה ולטיפול ,לא רצוי
לחפש אחר חוות דעת שלישית – שכן זה עלול להאריך את תקופת אי הוודאות ולעכב את הטיפול.
בהדרגה ,ההורים מפנימים את הידיעה שילדם חולה במחלת הסרטן .בשלב זה הם מתחילים
להתמודד עם הידיעה ועם רגשותיהם בקשר למצב .חלק מההורים מתמלאים כעס על אלוהים,
על עצמם ,על הרופא/ה ,או אפילו על הילד ,על כך שחלה .מכיוון שלהורים קשה להתמודד,
לעתים קרובות הם מפנים רגשות אלו אל בן הזוג ,אל אחיו הבריאים של הילד ,ואף כלפי הילד
עצמו .קורה שההורים מתפרצים לפעמים ,והדבר מובן וטבעי.
רגשות אשמה עלולים לנבוע מתחושת כישלון של ההורים בתפקידם להגן על ילדם מכל רע,
או מהמחשבה כי מחלת הילד היא עונש על טעויות שהם עשו בעבר .מחלת הסרטן אינה
נגרמת בשל דברים שנעשו או לא נעשו על ידי ההורים או הילד .לעתים ,הורים מאשימים את
האגודה למלחמה בסרטן
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עצמם ואת רופאיהם על עיכוב באבחנה ,הם מבקשים לדעת מתי בדיוק המחלה התפתחה
– כאשר עדיין אין תשובה ודאית לשאלה זו .התפתחות מחלת הסרטן עלולה להיות מהירה
או הדרגתית .היות ותסמיני מחלת הסרטן דומים ,לעתים קרובות ,לאלה של מחלות ילדות
נפוצות – אבחון המחלה בשלב מוקדם הוא קשה ובעייתי ,לעתים ,אפילו לאנשי הצוות הרפואי.
חשוב לזכור :המשפחה כולה נמצאת בתקופת משבר ,וכולם חווים רגשות דומים.
על מנת להתמודד עם המצב הרגשי המשפחתי המורכב – מומלץ להיעזר בצוות
הפסיכו-סוציאלי במכון האונקולוגי.
לאגודה למלחמה בסרטן שירות הדרכת הורים שאחד מהם חולה בסרטן ,הנועד
להקל על ההורים בתקופה זו ולסייע להם במידע ,בתמיכה ובכלים מעשיים .השירות
ניתן בטל ,03-5721614/647 .דוא"ל,orit-spira@cancer.org.il :
danar@cancer.org.il
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להמשיך בחיי היום-יום
אחד האתגרים בפניהם עומדים הורים המתמודדים עם ילד חולה סרטן הוא שמירה על שגרה
ואורח חיים רגיל ככל הניתן .אתגר זה אינו תמיד קל לביצוע ,בייחוד בתקופות לחץ קשות,
כגון בתקופת אבחון המחלה ,האשפוזים ,הטיפולים הממושכים ואם המחלה התפרצה שוב
לאחר טיפול קודם .גם כאשר הטיפול עולה יפה חיי החולה ובני משפחתו מושפעים מהמחלה,
מהטיפולים ומתופעות הלוואי ,כמו למשל כאשר צריך לשנות תכניות משפחתיות בהתאם
למועדי האשפוז או לביקורי המעקב בבית החולים .לעתים בני משפחה מופרדים זה מזה,
האחים הבריאים מרגישים מוזנחים וכולם מודאגים ומתוחים .למרות זאת ,מומלץ לשמור
על השגרה במידת האפשר ובנסיבות המשתנות ,במיוחד בתקופת הטיפולים הממושכת,
ולהתייחס לילד החולה כרגיל ,על פי מצבו.
שיתוף האחים והאחיות
אבחון מחלת הסרטן אינו משפיע רק על החולה הצעיר והוריו ,אלא על המשפחה כולה.
אחיו הבריאים עלולים לחוש חרדה ,בלבול ופחד .ילדים ,אפילו צעירים מאוד ,ערים לנעשה
במשפחתם .הם מודעים לאשפוזו של אחיהם ,לביקוריו התכופים אצל הרופא ובבית החולים.
הם מבחינים בהוריהם כשהם חוששים ,בוכים ומנסים לנחם זה את זו .הם עשויים לשמוע
קטעי שיחות שקשה להם להבין .לעתים קרובות ,האחים הבריאים מתאגדים יחד בכדי להבין
מה קורה במשפחה ,מה לא מספרים להם ,הם אוספים בעצמם את פיסות המידע ובודקים
אותן בינם לבין עצמם .לכן ,חשוב מאד להקדיש זמן ,כבר בתקופת האבחון ,לדיון פתוח עם
האחים והאחיות סביב נושא האבחנה ,הטיפולים ,להסביר להם מה צפוי להשתנות בחיי
היומיום של המשפחה .חשוב לעדכן את האחים והאחיות בנושאים המדאיגים אותם ,מי ידאג
להם כשההורים אינם בבית ,מי ייקח אותם לבית הספר ולגן ,מי יכין עבורם את הארוחות
וכד׳ .מומלץ לעודד אותם לשאול שאלות ,ולענות עליהן בכנות מרבית .בשיחה מומלץ גם
האגודה למלחמה בסרטן
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להסביר להם את עובדות המחלה ולעדכן אותם אלו טיפולים אחיהם עומד לעבור ,כל זאת,
כמובן ,תוך התחשבות בגילם וביכולת הבנתם .גם אם מדובר באחים צעירים מאוד – חשוב
לציין את שם המחלה ואת העובדה שהוא ישהה בבית החולים ויקבל תרופות במשך תקופה
ארוכה .ילדים בוגרים יותר ירצו לקבל מידע מפורט יותר על המחלה ,הטיפולים ותופעות
הלוואי .חשוב להכין את האחים לשינויים הגופניים והחיצוניים שייתכנו באחיהם ,כגון נשירת
שיער .אפשר להיעזר בצוות הרפואי והפסיכו-סוציאלי.
חשוב להסביר לאחים שמחלת סרטן אינה מחלה מידבקת והם לא יחלו בה כתוצאה ממגע
עם אחיהם החולה ,שמחלתו לא נגרמה בעקבות מעשה או מחשבה ,שלהם או של כל אחד
אחר .אחיהם ואחיותיהם של חולי סרטן חשים רגשות מעורבים ביחס לאחיהם החולה,
למחלה ולתשומת הלב שמקבל החולה .למרות אהדתם את אחיהם החולה ,הם עלולים
לחוש גם טינה וקנאה כלפיו ,להרגיש מוזנחים ושאינם מקבלים את תשומת הלב אליה היו
רגילים .תחושות אלו מודגשות במיוחד בתקופות אשפוז ממושך או כאשר מצב בריאותו של
הילד החולה מתדרדר ,ותשומת הלב מתרכזת בו .ייתכן ,באופן טבעי ,כי להורים לא יתאפשר
להקדיש לכל ילדי המשפחה את אותו היחס כבעבר ,ייתכן שייאלצו להיעדר מאירועים בבית
הספר או מאירועי ספורט בהם משתתפים האחים הבריאים .המשאבים הרגשיים של ההורים
יהיו מדולדלים בעקבות הכוחות הרבים הנדרשים מהם לצורך טיפול בילד החולה ,והם לא
ימצאו כוחות נוספים בכדי לשוחח עם האחים הבריאים על בעיותיהם האישיות ,לשחק איתם,
לסייע להם בשיעורי הבית וכד׳ .מומלץ לפנות זמן מיוחד בכדי לשוחח עם האחים הבריאים
על פעילויותיהם ,לעודד אותם לעסוק בפעילויות מחוץ לבית ,לגלות מעורבות במעשיהם
ולהביע הערכה להישגיהם.
את האחים הבוגרים ניתן לשתף ,במידת האפשר ,בטיפול באח החולה .הם ישמחו שהוריהם
נותנים בהם אמון וינסו למצוא דרכים לסייע ולתמוך בהוריהם המודאגים ,להעניק להם
תחושת שייכות והבאת תועלת ,החסרה להם לעתים כאשר המשפחה כולה מתמקדת בילד
החולה .מומלץ שהאחים יתלוו לאחיהם החולה כאשר הוא מקבל טיפול בבית החולים ,או אם
אפשרי הדבר ,שיבקרו אצלו כאשר הוא מאושפז .הביקור בבית החולים יאפשר להם לראות
את המקום בו שוהה אחיהם ,את המחלקה ואת הצוות הרפואי המטפל בו .אם הדבר אינו
אפשרי ,כדאי לתאר להם בדיוק כיצד נראה בית החולים ומה קורה לאחיהם בכדי למנוע מהם
להמציא סיפורים פרי דמיונם על כך .חשוב להבין כי חברים לכיתה ומכרים עלולים לשאול את
האחים על מחלתו של אחיהם וכדאי שיהיה בידם מידע מספק ונכון כדי לענות על שאלות אלה.
חשוב לשים לב לשינויי התנהגות אצל האחים הבריאים העלולים להעיד על קשיי התמודדות
עם המצב ,כגון עצבות ,חוסר ריכוז ,כאבי ראש וקשיים לימודיים .כפי שיש ליידע את הצוות
החינוכי בבית הספר בו לומד הילד החולה ,מומלץ ליידע את הצוות החינוכי במסגרות
הלימודיות של אחיו על התקופה המורכבת עמה מתמודדת המשפחה ,בכדי שיוכלו להודיע
להורים על כל קושי או בעיה.
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האגודה למלחמה בסרטן מפעילה מערך סיוע ותמיכה בהורים המתמודדים עם ילד חולה סרטן
ובאחיהם הבריאים .למידע נוסף פנו למח׳ שיקום ורווחה באגודה למלחמה בסרטן בטל03- .
 5721678או בדוא"לshikum@cancer.org.il :

הפוגה
תקופת הפוגת מחלה (רמיסיה) מתייחסת למצב לאחר הטיפולים בו לא נמצאה עדות ממשית
לקיומה של המחלה אצל הילד .בשלב זה ,ייתכן כי כל מחשבה על המחלה ועל המצב – תידחק
לפינה .אכן ,זוהי תקופה טובה להתרכז בעניינים שגרתיים של כל משפחה בריאה אחרת,
לנסות לחזור לאורח חיים רגיל ופעיל .זוהי גם תקופה מתאימה לברר אם יש לילד ,לאחים
הבריאים ,לחברים או לכל בן משפחה אחר  -דעות מוטעות וקדומות אודות מחלת הסרטן.
מומלץ ליזום שיחות בנושאים אלו אם הילד נראה מודאג ,מפוחד ,אדיש או שקט מהרגיל.

עצות להקלה על ההורים בתקופת ההתמודדות עם מחלת הילד
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•

מומלץ למצוא זמן לתקשורת פתוחה ותמידית עם בן/בת הזוג .הורה יחיד חשוב שיהיה בקשר
עם מישהו הקרוב לו .חשוב להקדיש זמן כדי להמשיך לעשות את אותם הדברים שגרמו
להנאה בעשייה בצוותא לפני שהילד חלה .יש להשתדל לשוחח גם על דברים משמעותיים
אחרים ,מעבר למחלתו של הילד.

•

בעת המתנה ארוכה בבית החולים מומלץ למצוא דרכים להפחתת התסכול והעצבנות עד
לביצוע הבדיקות ,לקבלת תוצאותיהן ,למפגשים עם הרופא/ה המטפל/ת ,או בתקופת האשפוז
באמצעות ספר קריאה או כל עיסוק פנאי אחר ,כל עוד הילד אינו זקוק לתשומת לבכם.

•

אם לוח הזמנים מאפשר זאת ,והמרחק בין הבית לבין בית החולים אינו גדול מדי ,כדאי
לקיים תורנות השגחה בין ההורים .סוף השבוע הוא זמן טוב להתחלף :ההורה שהיה בבית
או בעבודה יישאר בבית החולים עם הילד ,בעוד ההורה השני ינוח ויהיה בבית עם הילדים
האחרים .סידור זה יאפשר לשני ההורים להכיר מקרוב את שגרת הילד בבית החולים ולהתמצא
בצדדים השונים של הטיפול“ .החלפת המשמרות״ מגשרת בין ההורים כאשר אחד מהם
מעורב יותר בטיפול לעומת השני .אם מדובר בהורה יחיד – מומלץ לבקש מבני משפחה או
חברים קרובים לשהות לצד הילד בבית החולים ולאפשר להורה לנוח ולאגור כוחות.

•

אין להסס לבקש ולקבל תמיכה מאנשי המקצוע השונים בבית החולים (עובדים סוציאליים,
פסיכולוגים ופסיכיאטרים)  -שתפקידם לטפל ולסייע בהיבטים השונים של המצב החדש
איתו אתם מתמודדים.
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האגודה למלחמה בסרטן מפעילה מערך תמיכה נרחב לילדים חולי סרטן ולהוריהם ,כמו גם
פורום אינטרנטי בנושא תמיכה לחולי סרטן ובני משפחה וזכויות חולים,www.cancer.org.il :
מידע נוסף בהמשך הפרק.

מה וכיצד לספר לילד על מצבו?
לאחר שנקבעה האבחנה ,אחת ההחלטות הקשות ביותר הניצבות בפני ההורים היא מה וכיצד
לספר לילד על מצבו .בעבר ,הדעה המקובלת הייתה שיש להגן על ילדים מפני מציאות כואבת
ולא נעימה ,ולכן לא תמיד סיפרו את כל האמת .כיום ,קיימת הסכמה כללית בצוותים הרפואיים,
הסיעודיים והפסיכו-סוציאליים שיש לספר לחולה הצעיר על מחלתו בשפה המתאימה לגילו.
במחקרים נמצא שגם כאשר לא מספרים לילדים על מחלתם ,הם מגלים את שמה ואת כל
הכרוך בה כבר בחודשים הראשונים של הטיפול .לא ניתן להסתיר מילדים את הידיעה שהם
חולים במחלת הסרטן ,מכיוון שסביבתם הקרובה כבר משדרת להם זאת :הם מקבלים תרופות
מיוחדות ,הוריהם מגלים דאגת יתר לבריאותם ,הם שומעים ,בבית הספר ובביתם ,אזכורים
על מחלתם .בבית החולים הם פוגשים ומשוחחים עם ילדים החולים באותה מחלה ,הם
מזהים את תופעות הלוואי הקשורות במחלה ,אליהם נחשפו למשל בטלוויזיה (כמו קרחת).
השאלה היא לא אם לדבר על קיומה של המחלה ,אלא כיצד להעביר לילד את המסר שהוריו
שותפים מלאים לרגשותיו ולדאגותיו ,מבינים אותו ומעוניינים לשוחח אתו כל זמן שירצה
בכך .הגישה החשובה והבסיסית היא זו של תקשורת כנה ,מתחשבת ,תוך נטיעת תקוות
ועידוד רצון חיובי להתמודדות .תקשורת פתוחה מחזקת את הקשר בין ההורים לילד ואת
הביטחון והפתיחות שלו .דווקא בתקופה זו ,הילד זקוק לתקשורת טובה עם הוריו .ההורים
הם אלו המסוגלים להבחין הכי טוב מהו מצב הרוח של הילד .חשוב לזכור :גם אם הילד אינו
מדבר על מחלתו ופחדיו (כולל הפחד ממוות)  -אין פירוש הדבר שהוא אינו חושש מהמצב.
הילד ,היודע כי מחלתו חמורה יותר ממחלותיהם של שאר הילדים בני גילו ,פוחד ללא ספק.
שמירת החששות בסוד – תגרום לו לתחושת בדידות ותגדיל את פחדיו .מתי ומה בדיוק לספר
על המחלה ועל תכנית הטיפול תלויים בגילו ,בבשלותו של הילד ,וברגישות ההורים .אפשר
לספר לילד על מחלתו בנוכחות הרופא ,או לבקש מהרופא לספר לו על כך.
התאמת השיחה עם הילד לגילו ולהבנתו :הרופא המטפל או חברים אחרים בצוות
הרפואי ,יסייעו להורים בהחלטה מה לספר וכיצד לעשות זאת ,בהתאם לגילו ולהבנתו של
הילד .לפעוטות צריך לספר שהם חולים ,ושעליהם לקבל תרופה כדי להבריא .פרידה זמנית,
נטישה ובדידות – מאיימים ומפחידים במיוחד ילדים מתחת לגיל  .5אם ההורים נאלצים
ללכת לזמן מה ולעזוב אותם – חשוב להבטיח להם כי הפרידה זמנית ,וכי הם יחזרו לשהות
לצדם .ילדים בגילאי חמש עד עשר מודאגים ומפחדים מפגיעה ונזקים גופניים .הם מבינים
שמחלתם אינה שגרתית ,אלא מחלה קשה ומאיימת .לכן ,עדיף שידעו שהם חולים במחלת
האגודה למלחמה בסרטן
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הסרטן ,כי מצבם מחייב שימוש בטיפולים שונים ,ושייתכן כי תקופה מסוימת הם ירגישו לא
בטוב .ילדים בוגרים יותר וצעירים מתבגרים מסוגלים להבין את משמעותם של האבחנה ודרכי
הטיפול ,על כל המשתמע מכך .חשוב שהם יהיו מודעים לא רק לאבחנה ולדרכי הטיפול ,אלא
גם לתקווה ולעובדה שלעתים קרובות הטיפול בילדים חולי סרטן מוביל להחלמה ולהצלחה.
חשוב ליידע אותם על החידושים האחרונים בטיפולים במחלה ,על תרופות חדשות העשויות
להתאים להם (אם ישנן) ועל שיעורי ההצלחה בטיפול במחלתם .מתבגרים מייחסים חשיבות
רבה להשפעות המחלה והטיפולים בה על פעילויותיהם השגרתיות ,על מראם החיצוני ,ועל
מערכות יחסיהם עם חבריהם .חשוב להתייחס לנושאים אלו בשיחה עימם ולענות להם על
כל שאלותיהם.
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התייחסות אישית לפחדים ולתחושות שונות אצל הילד :בדרך כלל ,פחדיו של הילד
הצעיר קשורים בטווח הזמן הקרוב והבינוני .לכן יש להתייחס לחרדות שלו בתחום הבדיקות
הרפואיות ,הסביבה הזרה לו ,הניתוק מהבית ומהחברים והשינויים החיצוניים שנגרמים עקב
המחלה והטיפול .לעתים ,הילד יכול לדבר על המוות ועל הפחד מכך .ההורים צריכים להיות
מוכנים להתמודד עם שאלות הקשורות במוות ,גם אם הן מכאיבות .סירוב לדון בנושא זה ימנע
מהילד את האפשרות להביע רגשות עזים ומפחידים ,ומההורים ימנע את ההזדמנות להציע
תמיכה ולהפחית פחדים .בנוסף לשיחה אודות רגשותיו ופחדיו של הילד חשוב להדגיש כי ניתן
לטפל במחלת הסרטן ,כי המאמצים לגילוי שיטות טובות יותר נמשכים כל הזמן ושטיפולים
חדשים מופיעים כל הזמן .ישנם סוגי מחלה רבים הניתנים לריפוי והחלמה .חשוב מאד
להעביר את המסר על חשיבות הטיפולים ומשמעותם ,במילים ובצורה המתאימים לגיל הילד.
חיזוק הקשר האישי עם הילד :ילדים ובני נוער המתמודדים עם מחלת הסרטן נוטים לחוש
אשמה וכעס הנובעים מהתחושה ,התת הכרתית לרוב ,כי מחלתם ניתנה להם כעונש על
התנהגותם הרעה .חשוב מאד להבהיר לילד כי לא עשה כל דבר רע ,וכי אוהבים אותו ללא
תנאי .למרות העובדה שהילד אוהב את הוריו ,וזקוק לקרבתם ולתמיכתם ,הוא עלול לבטא כעס
כלפיהם על שאפשרו ,כביכול ,למצב לקרות .אין להשתיק או לדכא את הילד מלהתבטא בשיחות
על מחלתו .גם אם בתחילה הוא יחוש פגוע או כועס  -הרי שלאחר מכן הוא יפיק תועלת רבה
מהתמיכה ,מהשיחות המשותפות עם הקרובים אליו ומהיכולת לחלוק את רגשותיו עם אלה
שהוא אוהב .כאשר מתייחסים למצב בפתיחות מרבית  -הילד וההורים מצליחים להתמודד
טוב יותר .נראה שילדים מעדיפים ,בדרך כלל ,לדעת כמה שיותר על מחלתם מאשר לחשוש
מהבלתי ידוע .תחושת שליטה בנעשה וידע מוקדם על מה שהולך לקרות – יקלו על ההתמודדות.
שיתוף הילד בטיפול בו :כאשר הילד שותף לטיפול ולהחלטות שונות הקשורות במחלתו
– לטיפול הרפואי סיכוי טוב יותר להצליח .חשוב שישרור אמון בין הילד וההורים לבין הצוות
המטפל .קשר טוב מוביל לשיתוף פעולה מלא מצד הילד ,תורם לשיפור איכות חייו ומקל גם
על ההורים .בנוסף לשיחות עם ההורים ועם אנשי הצוות המטפל  -ייתכן שהצעירים החולים
ירצו לקרוא יותר אודות מחלתם ודרכי הטיפול בה.
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לקבלת מידע ללא תשלום על מחלות הסרטן ,דרכי הטיפול בהן והתמודדות עם תופעות
הלוואי ללא תשלום ניתן לפנות בשיחת חינם ל׳טלמידע׳® בטל.1-800-599-995 .
משמעת והגנת יתר
משמעת חשובה להתפתחותו התקינה של כל ילד ,גם אם הוא חולה בסרטן .עם זאת ,הנסיבות
המיוחדות עלולות להקשות על ההורים להמשיך ולהקפיד על משמעת .ייתכן שההורים ינסו
לפצות אותו במתנות רבות ,או להתיר לו התנהגויות שבתקופה רגילה לא היו מותרות לו,
בעיקר בעקבות חוסר הביטחון שצופן העתיד .ישנם הורים הבוחרים להגן על ילדם החולה
באופן מוגזם (הגנת יתר) ,אינם מאפשרים לו לצאת מהבית ומרחיקים אותו מחבריו וממצבים
עליהם אין להם שליטה .הגנת יתר עלולה למנוע מהילד את ההזדמנות להשתתף בפעילויות
רגילות החיוניות לו לצמיחה ולהתפתחות .הטלת משמעת וקביעת חוקי התנהגות בתקופת
מחלת הילד קשה ,לעתים ,משום שההורים אינם יודעים כיצד המצב ישפיע על אופיו והתנהגותו
של הילד .כדאי לשאול את הרופא/ה המטפל/ת אם הטיפול והמחלה עלולים להשפיע על
התנהגותו של הילד והאם יש להציב גבולות לפעילויותיו .אם מצבו של הילד מצריך הגבלת
פעילויות מסוימות (בעקבות ספירת טסיות דם נמוכה ,למשל) – חשוב להקפיד על כך .ישנן
תרופות הגורמות לעייפות רבה ,וייתכן שלילד לא יהיה המרץ הדרוש בכדי להשתתף בפעילויות
שונות .עם זאת ,ישנם ילדים שיתלוננו על עייפות כדי להימנע ממטלות שאינם אוהבים ,או
מפעילות שהם חוששים לנסות .כאשר ההורים יודעים למה לצפות מילדם – הם יכולים להתנהג
אליו כרגיל .מסר כזה ,של חזרה לאורח חיים רגיל – יעניקו לילד ביטחון ותקווה ,יחזקו את
התמודדותו החיובית עם המצב ויסייעו בחיזוק שגרת חיי המשפחה .חולים מתבגרים רבים
מתלוננים על כך שהוריהם מגנים עליהם הרבה מעבר לנדרש .חשוב להבין כי מדובר בשלב
בחייהם בו הם שואפים לעצמאות ,אולם נאלצים ,בעקבות מחלתם ,להיות תלויים בהורים
ובצוות הרפואי המטפל בהם .חשוב לעודד אותם לעצמאות ,במידת האפשר ,לנסות לתת
להם להחליט בעצמם על הטיפול שיינתן להם ,ובכך להעניק להם תחושת שליטה על מצבם,
כל זאת במסגרת הגבולות שנקבעו על ידי הצוות הרפואי והסעודי.
הקשר עם בית הספר (מסגרות חינוכיות)
צוות בית החולים יכול להוות מקור חשוב לקשר עם חברי הצוות החינוכי בבית הספר ,ליידע
אותם על מחלת הילד והטיפולים בו ,להכין את חבריו לכיתה ולתאם את חזרתו לבית הספר,
לכשיוכל .חשוב ליצור קשר עם גורמים אלו ולתאם את הנושא מראש.
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לאגודה למלחמה בסרטן חוברת ‘היבטים לימודיים וחברתיים בהתמודדות עם ילד חולה
סרטן׳ המיועדת לצוות החינוכי המלווה את הילד החולה ובני משפחתו .לקבלת החוברת
ללא תשלום ניתן לפנות בשיחת חינם ל׳טלמידע׳® בטל.1-800-599-995 .
חיוני שהילד ימשיך לבקר בבית הספר כאשר הרופא מאשר זאת .הביקור בבית הספר מחזק בדרך
כלל את הרגשתו הטובה של הילד .יתרה מזאת ,הדבר ימנע ממנו הפסד רב של חומר הלימודים וימנע
את הנתק הרגשי העלול להתפתח כתוצאה מהיעדרו מפעילויות בית הספר .בתקופת האשפוז בבית
החולים ייתכן שהילד ישתתף בתכנית לימודים מיוחדת הקיימת במרכז הרפואי .בתקופת הטיפולים
הממושכת ,כאשר הילד נעדר מבית הספר גם כשהוא בביתו ,ניתן לפנות לאגודה למלחמה בסרטן
ולשלבו בתכנית ‘השלמת חומר נלמד׳ המסייעת לו להמשיך וללמוד גם בתקופה זו .כאשר הילד
חוזר לבית הספר ,חשוב שהצוות המטפל בבית החולים יצור קשר עם הגורמים המתאימים בבית
הספר (המורים ,היועצת ,אחות בית הספר ומנהל בית הספר) – וידווח להם על מצבו ועל מגבלותיו,
אם ישנן .יש לעודד את המורים להתייחס לילד כאל כל שאר ילדי הכיתה האחרים ,ולא להעניק לו
יחס מועדף .לעתים ,מומלץ לקיים פגישה מקדימה לפני חזרת הילד לבית הספר ,בה ישתתפו נציגי
הצוות החינוכי ,הוריו ונציג מהצוות הרפואי שטיפל בו בבית החולים.
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מידע בנושא שירותי רווחה וזכויות
השירות הסוציאלי הא חלק חיוני במערך הרב-מקצועי המטפל בילד חולה סרטן .העובד/ת הסוציאלי/ת
במכון עומדת לרשות החולה ובני משפחתו ומעניק להם ייעוץ ,הדרכה וטיפול בכל הקשור במחלה
ובהשלכותיה החברתיות .העובד/ת הסוציאלי/ת מתייחס/ת גם לצרכים הפסיכו-סוציאליים הנובעים
מהמחלה ומההתמודדות עם המצב החדש ,מלווה את החולה ומשפחתו ותומכ/ת בהם .בנוסף
לעובדים הסוציאליים ,ישנם אנשי מקצוע נוספים שמטפלים בילד החולה :פסיכולוגים ,מטפלים
באמנות ,מורים ,פיזיותרפיסטים ודיאטנים .מעבר לתמיכה ולליווי האישי של המשפחה ,העובד/ת
הסוציאלי/ת מספק/ת מידע בנושאי זכויות ושירותים המגיעים לחולה ,ומסייעת למשפחה בכל
הקשור ברווחת הילד ,בשיקומו ,ומדריכ/ה את הגורמים החינוכיים והטיפוליים בקהילה (גן ,ביה״ס,
שירותי רווחה) .במרכזים רבים ניתן לקבל ייעוץ פסיכולוגי ופועלות קבוצות תמיכה מגוונות בשיתוף
האגודה למלחמה בסרטן.
להצטרפות לפעילויות האגודה למען ילדים חולי סרטן ניתן לפנות למח׳ שיקום ורווחה
באגודה למלחמה בסרטן בטל 03-5721678 .או בדוא"לshikum@cancer.org.il :
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האגודה למלחמה בסרטן מפעילה מערך נרחב לתמיכה וסיוע לילדים חולי סרטן ולהוריהם
(להלן בפרק הבא) .מדי שנה מתעדכנת חוברת “זכויות ושירותים לחולים ולמחלימים״
הכוללת בתוכה מידע מקיף בנושא זה .לקבלת החוברת ללא תשלום ניתן לפנות בשיחת
חינם ל׳טלמידע׳® של האגודה למלחמה בסרטן בטל.1-800-599-995 .

מעטפת טיפול רב-תחומית לילדים – האגודה למלחמה בסרטן
מחלקת שיקום ורווחה של האגודה מקיימת פעילויות רווחה מגוונות לטובת הילדים
ובני משפחותיהם:
• השלמת חומר נלמד – תוכנית שבה חונכים מסייעים לילדים חולי סרטן מגיל גן ועד
תיכון ,הנעדרים תכופות מבית הספר בשל מחלתם ,להשלים את החומר הנלמד בבית
הספר .ההשקעה בעתיד הילדים מעניקה להם ולהוריהם כוח ותקווה להמשך ההתמודדות.
החונכים מקבלים הדרכה צמודה במשך השנה ,מהווים נקודת אור ותמיכה למשפחות
בשעתן הקשה.
• מחשב לילד חולה  -האגודה למלחמה בסרטן מעניקה מחשבים לילדים חולי סרטן (מגיל 9
ומעלה) אשר אין באפשרותם לרכוש מחשב .הפרויקט נועד לסייע לילדים חולים המרותקים
לבתיהם לנצל את שעות הפנאי באופן חיובי ומעשיר ,לשמור על קשר עם חבריהם ולהשלים
את חומר הלימודים.
• ליווי חברתי-לימודי  -סטודנטים מלגאים המשובצים במערך התמיכה של האגודה
למלחמה בסרטן מסייעים במחלקות האונקולוגיות השונות; לאנשים בודדים חולי סרטן;
לילדים חולי סרטן; לילדים בריאים שאחד מהוריהם חולה בסרטן; ולאחים בריאים לילדים
חולי סרטן .בפרויקט משתתפים סטודנטים מתוכניות אימפקט (! ,)IMPACTשח"ק והישג,
והוא מתבצע בליווי ובהדרכה מקצועית של העו"סיות המחוזיות באגודה למלחמה בסרטן.
• נופש משפחות לילדים חולי סרטן ולבני משפחותיהם  -מדי שנה ,האגודה עורכת נופש
למשפחות לילד חולה סרטן ,במלון בחיק הטבע .לנופש מגיעות כ 120-משפחות מכל קצווי
הקשת :יהודיות וערביות ,דתיות וחילוניות ,עולים חדשים וילידי הארץ .המשפחות נהנות
מבילוי בפארק המים ,הפארק המוטורי בשפיים ,ומתכנית אמנותית עשירה ,בהשתתפות
מיטב אמני ישראל .נופש זה מהווה הזדמנות מיוחדת למשפחות לקחת פסק זמן מהמאבק
במחלה ,מהמתח והחרדה הנלווים לטיפולים הקשים ומאפשר לחולה ולבני המשפחה
הבריאים לבלות יחד ,לצבור חוויות ולאגור כוחות לקראת המשך ההתמודדות.
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• 'תנו לילדים את העולם' ע"ש מירי שיטרית – האגודה מממנת את נסיעתן של משפחות
של ילד חולה סרטן ,הנמצא בשלבי מחלה מתקדמים ,לשהייה של שבוע ימים בכפר
הילדים 'תנו לילדים את העולם' באורלנדו ,פלורידה .במהלך הנסיעה מבקרות המשפחות
בפארקים השונים ונהנות מכניסה חינם למתקנים ומאטרקציות נוספות .טיול זה הוא
במקרים מסוימים הבילוי האחרון של כל המשפחה יחד.
• ימי כיף ומופעים לילדים חולי סרטן  -כרטיסים למופעי ילדים ,מופעי מוזיקה ,פארק
שעשועים ,אירועים מיוחדים כגון מופעי חנוכה ושלל אטרקציות לילדים ,המעניקים להם
שעות של הנאה ואתנחתא מההתמודדות עם המחלה.
• שירות ייעוץ לשיקום נוירו-פסיכו-אונקולוגי  -השירות מיועד לילדים מחלימים ולבני
המשפחה ,וכולל ייעוץ ראשוני והכוונה ,הדרכה בנושא חזרה לבית הספר ושגרת החיים
במשפחה ובקהילה .כמו כן ,ניתן ליווי מקצועי והדרכה לאנשי מקצועי העובדים עם ילדים
ובני משפחותיהם במחלקות האונקולוגיות בבתי החולים ובקהילה.
• ייעוץ מיני – ייעוץ בנושאי דימוי גוף ומיניות לחולים/ות ,בכל הגילים ,עם בני זוג או ללא.
הייעוץ כולל :מידע על השפעות מחלת הסרטן על המיניות ועל הפוריות; ייעוץ באשר
לאפשרויות הטיפול ושיקום התפקוד המיני; הכוונה למומחים מקצועיים נוספים.
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• 'להיראות טוב  -להרגיש טוב יותר'® ע"ש פרנסין רובינסון  -פרויקט אשר במסגרתו
מעניקים אנשי מקצוע מתחום הקוסמטיקה ,עיצוב השיער והאיפור ,סדנאות איפור וסידור
שיער לאימהות ולילדים/ות חולי סרטן ברחבי הארץ וללא תשלום .הפרויקט מתקיים
במחלקות הילדים בבתי החולים ובסניפי האגודה למלחמה בסרטן.
• שירות הדרכת הורים של ילד המתמודד עם סרטן – כאשר ילד חולה בסרטן ,כל
המשפחה נכנסת לתקופת התמודדות ארוכה ומורכבת .כדי להקל על ההורים והסבים
והסבתות בתקופה זו ולסייע להם ,במידע ,בתמיכה ובכלים מעשיים ,מפעילה האגודה
למלחמה בסרטן שירות הדרכה וסיוע בהתמודדות עם שאלות כגון כיצד להתמודד עם
תקופת הטיפולים ,עם מצבי משבר וחולי ועוד.
• 'צעדים לאיכות חיים'®  -פרויקט הנועד לחשוף את חולי הסרטן ,בהם גם ילדים ,ליתרונות
הבריאותיים הגלומים בפעילות הגופנית ,ולעודדם לשלב פעילות מתוכננת ומובנית
בשגרת חייהם .הפרויקט נערך במרכזים רפואיים ברחבי הארץ ,בהנחיה קבוצתית של
פיזיותרפיסטים.
• מרכזי התמיכה 'חזקים ביחד'®  -במרכזים אלו הפועלים במקומות רבים ברחבי הארץ,
מופעלות קבוצות תמיכה בהנחיית אנשי מקצוע מתחום הפסיכו-אונקולוגיה המיועדות
להורים לילדים חולים ,וכן לאחים/אחיות של הילד החולה ,ולסבים וסבתות.

האגודה למלחמה בסרטן
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• סיוע כספי  -האגודה למלחמה בסרטן מעניקה סיוע כספי חד-פעמי למשפחות לילדים
חולי סרטן .הבקשות מופנות באמצעות העובדים הסוציאליים בבתי החולים השונים,
ומיועדות למשפחות של החולים הזכאים לסיוע של רשויות הרווחה .מענק זה של האגודה
למלחמה בסטן מספק למשפחות 'אויר לנשימה' עד להסדרת ההליכים הבירוקרטיים.
הנכם מוזמנים לפנות למחלקת שיקום ורווחה של האגודה למלחמה בסרטן בכל שאלה
ובקשה הנוגעת להתמודדות עם ילדים חולי סרטן:
טל' .03-5721678 :דוא"לshikum@cancer.org.il :

מילון מונחים
אולטרה-סאונד – בדיקה המבוססת על גלי קול בתדירות גבוהה באמצעותם מתקבלת
תמונה ממוחשבת של איברי הגוף הפנימיים.
אנורקסיה  -הפרעת אכילה מסוכנת המתבטאת בחוסר תיאבון וירידה במשקל עד רזון מוגזם.
איזוטופים  -אטומים הפולטים קרינה .הקרינה משחירה סרט צילום או נקלטת על ידי מכשיר
המונה קרינה.
אונקולוגיה  -תורה העוסקת בחקר הסרטן ובדרכי הטיפול במחלה.
אימונולוגיה  -תורת חיסון הגוף .תורה העוסקת במבנה מערכת החיסון ובדרכים בה מתגונן
הגוף נגד מחלות וזיהומים.
אימונוגלובולינים ( - )IGקבוצת חלבונים בעלי מבנה דומה הפועלים כנוגדנים .ישנם 5
סוגים ,E ,D ,lg A ,G ,M :כאשר לכל אחד מהם תפקיד שונה .לאחר השתלת מח עצם מומלץ
עירוי וורידי של אימונוגלובולינים המסייעים בחיזוק המערכת החיסונית לאחר ההשתלה.
אימונותרפיה – עידוד המערכת החיסונית של הגוף לפעול כנגד מחלת הסרטן.
אינדיקציה  -התווית פעולה מסוימת או מתן טיפול חיוני.
אמטי  -חומר שגורם הקאה (כמו כימותרפיה).
אנדוקרינולוגיה  -חקר ההורמונים והבלוטות המייצרות אותם (בלוטת התריס ,אדרנל,
היפופיזה וכו׳).
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אנטיביוטיקה  -תרופות המסוגלות להשמיד או לעכב את צמיחתם של מיקרו-אורגניזמים
(חיידקים ,פטריות) הרגישים להם .רובן מיוצרות באופן מלאכותי.
אנטיגן  -חלבון המזוהה כחומר זר על ידי המערכת החיסונית המייצרת נוגדן בכדי להילחם בו.
אנמיה  -חוסר דם .מצב של חוסר בכדוריות דם אדומות וירידה בהמוגלובין – הצבען (פיגמנט)
הנושא חמצן בדם .התסמינים העיקריים :עייפות ,קוצר נשימה במאמץ וחיוורון .קיימות
סיבות רבות לאנמיה ,כגון איבוד דם רב בעקבות פציעה או דימום מתמשך (למשל כאשר
מספר טסיות הדם נמוך) .במקרה של מחלת הסרטן ,כגון לוקמיה ,תופעה זו נגרמת בעקבות
פגיעתה של המחלה בייצור תאי הדם האדומים ו/או בעקבות טיפול כימי.
אנמנזה  -תיאור התסמינים בהם החולה הבחין כשהחלה המחלה.
אפלזיה – אי-יכולתם של רקמה או של איבר לגדול ולהתפתח.
נגיף אפשטיין בר ( – )EBVנגיף הגורם למספר מחלות שאינן סרטן ,אך קשור להתפתחות
לימפומה ע״ש בירקיט ולגידול סרטני בלוע העליון.
אריתרוציט  -כדורית דם אדומה.
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בדיקות אלפא פטופרוטאין ( - )Alfa Foetoproteinבדיקת דם או בדיקת רקמה לאיתור
חלבון עוברי המופרש על ידי גידולים סרטניים מסוימים בריכוזים גבוהים.
בדיקות  - BETA ,BHCGבדיקות דם לאיתור הורמון המופרש על ידי השליה הנמצא ברמה
גבוהה בגוף במקרה של גידולים סרטניים מסויימים.
ביופסיה – פעולה בה מוציאים דגימת תאים קטנה מהאזור החשוד למטרות זיהוי ואבחון.
ניתן לבצע ביופסיה בחדר ניתוח בפעולה כירורגית או על ידי מחט בהנחיית אולטרסאונד
בטשטוש בלבד.
בלסטים – תאי דם צעירים שאינם בשלים.
בצקת  -הצטברות נוזלים באזורים שונים בגוף ,כגון הרגליים או הריאות ,הגורמת לנפיחות
מקומית או כללית .בחלק מהמקרים ,יינתן טיפול תרופתי לעידוד הפרשת עודפי הנוזלים
שהצטברו בגוף על ידי השתן.
גורמי גדילה  -תרופות המעודדות את ייצור הכדוריות הלבנות בדם.
גידול שפיר – קבוצת תאים הנמצאת ברקמה בריאה ,אינה הורסת אותה ואינה יוצרת גרורות
באיברים מרוחקים.
גידול ממאיר – קבוצת תאים הניתקים ממקומם ,נודדים באזורים שונים בגוף ויוצרים גרורות
(מטסטזות) במהירות רבה.
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גרנלוציטים  -סוג של כדוריות דם לבנות שתפקידן לפגוע בחיידקים וגורמי מחלות הפולשים
לגוף.
גן  -קטע של חומר תורשתי האחראי לתכונה מסוימת הקיימת אצל הפרט.
גרורות (מטסטזות)  -התפשטות המחלה על ידי תאים שנדדו מהגידול הראשוני ,למקומות
מרוחקים יותר בגוף.
דלף ( - )shuntצינור אשר מחבר שני חללים בגוף ומעביר נוזל מאחד לשני.
דיכוי מח עצם  -ירידה בייצור תאי דם על ידי מח עצם ,מצב המתרחש בדרך כלל לאחר
טיפולים כימיים.
הדמיית ( MRIדימות בתהודה מגנטית) – בדיקת הדמיה המבוססת על שדות מגנטיים
וגלי רדיו ,ללא קרינה ,הבונה תמונה תלת מימדית של פנים הגוף.
הדמיית ( CTטומוגרפיה ממוחשבת)  -הדמיית רקמות ואיברים באמצעות קרני רנטגן
מזוויות שונות וסורק ממוחשב.
הדמיית  - PET CTהדמיה של כל הגוף באמצעות קרני רנטגן וסריקה איזוטופית.
הורמונים  -חומרים כימיים המיוצרים בגוף בבלוטות מיוחדות .ההורמונים מופרשים לזרם
הדם ,מגיעים לאיבר הפעולה הספציפי שלהם ומפעילים אותו.
היסטולוגיה ( - )Histologyתורת מבנה הרקמות .אבחנה היסטולוגית (פתולוגית) ,המתבצעת
במעבדה ,מאפשרת את קביעת סוג הגידול (סרטני או שפיר) ,ואת אופיים של התאים בדגימה.
המטומה – שטף דם פנימי בגוף.
הפוגה (רמיסיה) – הפחתת היקף הגידול הסרטני ,והיעלמות חלקית או מלאה של תסמינים
בזמן מחלה .בלוקמיה ,מוגדרת הפוגה כאשר במח העצם נמצאים פחות מ 5%-בלסטים.
הפוגה מלאה  -מצב שבו אין סימנים קליניים כלשהם למחלה.
השראת הפוגה (אינדוקציה) – שלב בטיפול הכימי הניתן בכדי להקטין או להעלים תסמיני
מחלה .בטיפול בלוקמיה ,למשל ,ארבעת השבועות הראשונים של הטיפול הכימי נחשבים
כהשראת הפוגה.
השתלה אוטולוגית  -השתלה עצמית ,הנלקחת מהחולה עצמו.
השתלה אלוגנאית  -השתלה מתורם.
התמרה  -שינוי בתא תקין ,המשנה את תכונותיו של התא והופך אותו לתא סרטני.
המטולוגיה  -ענף ברפואה העוסק במערכת הדם והלימפה.
האגודה למלחמה בסרטן
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טיפול בקרינה (רדיותרפיה ,הקרנות) – שימוש בקרני אנרגיה בעוצמה גבוהה להשמדת
תאים סרטניים.
וירוס (נגיף) – טפיל בגודל מיקרוסקופי הקטן מתא בודד או מחיידק ואינו מסוגל להתרבות
מחוץ לתא חי.
חתך קפוא ( – )frozen cutדגימת רקמה המעובדת בהקפאה ומאפשרת אבחנה ראשונית
בזמן הניתוח.
טרומבוציטים (טסיות דם) – גופים קטנים דמויי דיסקית הנמצאים בזרם הדם ,ומיוצר על
ידי מח העצם .טסיות הדם מסייעות בקרישת הדם ובעצירת דימומים במקרה של פציעה.
טוקסי  -רעיל.
טוקסיות  -רעילות.
כרומוזומים – סלילים מיוחדים הנושאים את החומר התורשתי האחראי לתכונות האדם.
בכל תא מצויים  23זוגות כרומוזומים.
כימותרפיה  -טיפול כימי תרופתי כנגד מחלת הסרטן.
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לויקוציט  -כדורית דם לבנה ,המורכבות ממספר קבוצות ,כאשר לכל אחת תפקיד ייחודי
במערכת החיסונית של הגוף.
מערכת הלימפה – מערכת נימים ,צינורות ובלוטות המוליכים את נוזל הלימפה ומנקזת
עודפים שנותרו מפעולת מחזור הדם .תפקידה העיקרי של מערכת הלימפה הוא שימור מאזן
החלבונים והנוזלים ברקמות ,והגנה על הגוף מפני זיהומים או גורמים זרים.
מח עצם – רקמה ספוגית רכה הנמצאת בעצמות הגוף ומייצרת את רכיבי הדם השונים:
כדוריות הדם האדומות ,כדוריות הדם הלבנות וטסיות הדם.
מקרופאגים  -אחד מסוגי התאים ממשפחת הכדוריות הלבנות ,הנקראים גם בלעניים,
ותפקידם לבלוע גורמים זרים החודרים לגוף.
מיפוי  - MIBGסריקת איזוטופים המוזרקים לגוף ומטרתה לזהות גידולים כגון נוירובלסטומה
ופאוכרומוציטומה.
ניקור מותני ( - )Lumbar puncture - LPהליך רפואי אבחנתי בו נשאבת דגימת נוזל מחלל
עמוד השדרה הנבדק במעבדה לאיתור זיהומים ,דלקות או מחלות סרטן.
סיווג רקמות  -סדרת בדיקות שמבוצעת להערכת התאמה בין רקמות של תורם לאלו של
מקבל ,לפני השתלה.
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מילון מונחים

פלזמה  -נוזל דם ללא כדוריות דם.
פרוגנוזה  -הערכה וניבוי של מהלך המחלה וסיכויי ההחלמה.
קטכולאמינים – קבוצת חומרים כימיים בעלי חשיבות פיזיולוגית המיוצרים על ידי הגוף
ומווסתים תפקודים שונים .חומרים אלו המופרשים בריכוז גבוה משמשים לאבחון ומעקב
של גידולי נאורובלסטומה ופאוכרומוציטומה .לרוב מבוצעת הבדיקה בשתן.
צנתר מרכזי (היקמן ,ברוויק ,פורט-א-קאט) – שם כולל להתקנים שונים המוחדרים
לווריד בפעולה כירורגית בכדי לאפשר החדרת תרופות וללקיחת דגימות דם .הצנתר מחובר
לגוף המטופל במשך כל תקופת הטיפול בו.
תא  -היחידה הבסיסית של הגוף ,המסוגלת לשכפל את עצמה באופן טבעי .בתא ישנו גרעין
המוקף בנוזל הציטופלסמה .במקרה של מחלת סרטן ,מתרחשת חלוקה לא מבוקרת של
תאים הפולשים לרקמות סמוכות ,פוגעים בהן והורסים אותן.
תאי אב (תאי גזע)  -תאים שמקורם במח העצם ומהם נוצרות הכדוריות האדומות ,הלבנות
והטרומבוציטים .אלה התאים הדרושים להשתלת מח עצם.
תופעות לוואי  -השפעה לא רצויה של תרופות או טיפולים שונים.
תורם  -אדם התורם רקמות (מח עצם) לטיפול במבוגרים וילדים חולי סרטן.
תואם רקמות  -התאמה התלויה במרכיבי הרקמה במיוחד באנטיגנים הנמצאים בקרום
התא .דרגה גבוהה של תואם רקמות דרושה להצלחה של השתלות.
תופעות לוואי  -השפעה לא רצויה של תרופות ,הנלוות לפעילותן החיובית.
תימוס  -בלוטה הנמצאת מעל הלב ,בחלקו העליון של בית החזה ,המווסתת את התפתחות
הרקמה הלימפואידית ואת תגובות המערכת החיסונית .גודלה משתנה במהלך הטיפולים
הכימיים.
תרופה מכווננת/ממוקדת מטרה/ביולוגית – תרופה העושה שימוש בחומרים המצויים
בגוף באופן טבעי בכדי להרוס תאים סרטניים .קיימים מספר סוגי טיפול ביולוגי ,בהם נוגדנים
חד שבטיים ותרופות מעכבות גדילה.
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לקבלת מידע נוסף וחומר הסברה על מחלת הסרטן ודרכי מניעתן
פנו לאגודה למלחמה בסרטן ,ללא תשלום:
"טלמידע" בשפה העברית טל1-800-599-995 .
telemeyda@cancer.org.il
"טלמידע" בשפה הרוסית טל1-800-34-33-44 .
"טלמידע" בשפה הערבית טל1-800-36-36-55 .

צעירים חולי סרטן

לשירותי מידע מתקדמים ומאגרים נוספים:
מרכז מידע טל03-5721608 .
או info@cancer.org.il

מדריך להורים ולמטופלים
לשירות תמיכה נפשי ראשוני:
“טלתמיכה" טל1-800-200-444 .
לתרומות:
טל1-800-35-46-46 .
בקרו אותנו באתר האינטרנט
www.cancer.org.il

billet.co.il

פעילות האגודה מתאפשרת הודות לתרומת הציבור,
ללא מימון מתקציב משרד ממשלתי כלשהו
תרומות לאגודה למלחמה בסרטן מוכרות לצרכי זיכוי במס,
על פי סעיף  46לפקודת מס הכנסה
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