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הקדמה
בילדים  הלב  השתלות  תחום  עבר  האחרונים  העשורים  שני  במהלך 
ההשתלה  שלאחר  בסיבוכים  הפחתה  ביטוים  לכת,  מרחיקי  שינויים 
וכן בשיפור בהישרדותם ובאיכות חייהם של מושתלי הלב הצעירים. 
ה–80,  שנות  בתחילת  כבר  בוצעו  בילדים  הראשונות  הלב  השתלות 
בשנה  לב  השתלות  כ–400  על  והתייצב  ועלה,  מספרן  הלך  ומאז 
מבוצעות   30%-20% ההשתלות,  מכלל  העולם.  ברחבי  בילדים 

בתינוקות מתחת לגיל שנה ]1[.

הוריות להשתלת לב בילדים
מולדים  לב  מומי  הן  בילדים  לב  להשתלת  העיקריות  ההוריות  שתי 
וקרדיומיופתיות. אינדיקציות שכיחות פחות כוללות השתלת לב חוזרת 
ומיוקרדיטיס. בילדים מתחת לגיל שנה, האינדיקציה העיקרית ב–65% 
האינדיקציה  שנה,  גיל  מעל  בילדים  מולדים.  לב  מומי  היא  מהמקרים 

העיקרית ב–52%-62% מהמקרים היא קרדיומיופתיה ]2[.
רוב הילדים עם מומי לב מולדים המופנים להשתלת לב עברו קודם 
לניתוח ההשתלה ניתוחי לב מתקנים אשר כשלו: כשל של ניתוח ע"ש 
 Atrial switch של  ניתוח  לאחר  סיסטמי  ימני  חדר  של  כשל  פונטן, 
לתיקון טרנספוזיציה של העורקים הראשיים ועוד. הניתוח להשתלת 
לב בילדים אלה קשה, מאתגר ומסובך משמעותית מהשתלת לב בילד 
הסובל מקרדיומיופתיה, הן מבחינת המורכבות האנטומית והן משום 
בריגוש המקבל  הסיכון  את  חוזר, המעלה  בניתוח  העובדה שמדובר 
דורשת  האנטומית  המורכבות  חריפה.  לדחייה  וחשיפתו  לתורם 
של  חיבור  שיתאפשר  כך  שחזור,  בניתוחי  המנתח  מהצוות  בקיאות 
הילד עם מום הלב המולד.  הלב התקין אנטומית למבנה החריג של 
הוראת הנגד האנטומית היחידה להשתלת לב בילדים היא היצרויות או 
ניתן  הוורידיים התוך־ריאתיים.  או  כלי הדם העורקיים  היפופלזיה של 
לשקול השתלת לב כטיפול ראשוני בילוד עם חדר שמאל היפופלסטי, 
אך הצלחות הניתוחים הפליאטיביים במצבים אלה והחסר בתרומות 
בילודים  משמעותית  לירידה  הביאה  מאוד  הצעירים  בגילאים  לב 

המופנים להשתלת לב בהוריה זו.

 המערכת לאיתור התורמים 
והפנייתם למקבל הנכון

אפשריים  לב  תורמי  לאיתור  אחראי  להשתלות  הלאומי  המרכז 
בתי  בכל  כמעט  המפוזרים  השתלות,  מתאמי  של  רשת  באמצעות 
חולים,  כ–310  בארץ,  לב  להשתלת  הממתינים  כל  בארץ.  החולים 
ומסודרת  ממוחשבת  ברשימה  רשומים  כאחד,  וצעירים  מבוגרים 
איברים  תורם  של  מידותיו  קבלת  עם  להשתלות.  הלאומי  במרכז 
פוטנציאלי למרכז הלאומי להשתלות, מתואם לתורם מקבל המתאים 
הממתינים  ברשימת  והוותק  הגובה  המשקל,  הדם,  סוג  סמך  על  לו 

להשתלת לב. משך ההמתנה הממוצע להשתלת לב בארץ נע סביב 
180 יום.

תורם הלב הפוטנציאלי
תהליך הערכת התורם כולל שני שלבים: 

כמו  הלב  תרומת  לקבלת  נגד  הוריות  לשלול  יש  הראשון  בשלב 
מחלות  נוכחות  וכן  בתורם,  מולד  לב  מום  השתל,  בתפקוד  הפרעה 
מידבקות או ממאירויות בתורם )למעט גידולים ראשוניים של מערכת 

העצבים המרכזית(.
בשלב השני מותאם התורם ההולם לממתין להשתלה התואם לו.

)A, AB, B, O( התאמה לפי סוג הדם

נקבעת בשלב הראשון  התאמת הממתין להשתלה לתרומת האיבר 
בהצלחה  בוצעו  האחרונות  בשנים  זאת,  למרות  הדם.  סוג  פי  על 
השתלות לב בקרב תינוקות ללא התאמה בסוג הדם. פעולה זו בוצעה 
לאור הטיטר הנמוך של הנוגדנים אנטי A ואנטי B בסרום של תינוקות 
נוגדנים  מפתחים  לא  שתינוקות  לכך  ובהתייחס  שנה,  לגיל  מתחת 

כנגד קבוצות הדם ]3[.
גישה חדשה זו עשויה לסייע בשימוש בתרומות איברים שלא נמצא 
התינוקות  תמותת  את  להוריד  ובכך  לכאורה,  מתאים  מקבל  להם 

הממתינים להשתלת לב. 

התאמה לפי גודל

נקבעת  האיבר  לתרומת  להשתלה  הממתין  התאמת  השני,  בשלב 
גודל  בין  מלאה  התאמה  שתהיה  רצוי  אידיאלי,  באופן  הגודל.  פי  על 
בילדים  לגודל המקבל, אך הגדילה הטבעית שמתרחשת  תורם הלב 
קרוב  מעקב  מצריכים  בעקבותיה,  הילד  בגודל  המהירים  והשינויים 
תרומת  קבלת  בעת  לב  להשתלת  הממתין  של  האמיתי  גודלו  אחר 

לב פוטנציאלית. למרות זאת, 
מוצלחים  ניסיונות  בעקבות 
מתורם  באיברים  בשימוש 
מהמקבל,  משמעותית  הגדול 
באיברים  שימוש  הותר 
 4.6-2.5 פי  עד  הגדולים 
למעט  חריגים,  סיבוכים  ללא 
יותר  גבוהה  יחסית  שכיחות 
של קושי בסגירת החזה: 28% 

לעומת 8% ]4[.

זמן איסכמיה קרה

חסימת  מרגע  שנמדד  הזמן  כמשך  מוגדר  הקרה  האיסכמיה  זמן 
קציר  לפני  ללב  הדם  זרימת  והפסקת  הלב  בתורם  האאורטה 
עם  המקבל  של  באאורטה  החסימה  שחרור  לרגע  ועד  האיבר, 

השתלת לב בילדים
ד"ר טוביה בן גל

מנהל היחידה לאי־ספיקת הלב והמרפאה להשתלת לב, המערך הקרדיולוגי במרכז הרפואי רבין

התאמת הממתין 
להשתלה לתרומת 
האיבר נקבעת בשלב 
הראשון על פי סוג 
הדם. למרות זאת, 
בשנים האחרונות בוצעו 
בהצלחה השתלות לב 
בקרב תינוקות ללא 
התאמה בסוג הדם
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סיום האנסטומוזות הנדרשות וחידוש אספקת הדם ללב. במבוגר, 
בעלייה בתמותה  4 שעות קשור  איסכמיה קרה מעל  זמן  כי  ידוע 
כי  נמצא  בילדים  הלב.  השתלת  לאחר  הראשונה  השנה  במהלך 
לא  לכך,  מעבר  ואף  שעות  ל–8  הקרה  האיסכמיה  זמן  הארכת 
מוגברת במהלך השנה הראשונה לאחר  הייתה קשורה בתמותה 

ההשתלה ]5[.

גיל תורם הלב

בשנה  מוגברת  לתמותה  משמעותי  סיכון  גורם  הוא  מבוגר  גיל 
בעיקר  משמעות  יש  התורם  לגיל   .]6[ ההשתלה  לאחר  הראשונה 
גודל  מבחינת  אשר  לחייהם,  העשרה  בגיל  להשתלה  בממתינים 
מסוימים  במקומות  מהם.  מבוגר  מתורם  איבר  לקבל  יכולים  גופם 
גם  צעיר,  למקבל  צעיר  מתורם  איבר  תרומת  למתן  עדיפות  קיימת 
אם מבחינת זמן ההמתנה להשתלה לכאורה אמורה הייתה תרומת 
האיבר להינתן לממתין מבוגר יותר. ככלל, מערכת הקצאת האיברים 
המבוגר  למקבל  האיבר  תרומת  את  להעניק  משתדלת  בארץ(  )גם 
יותר מגיל התורם. למרות זאת, ייתכנו מצבים שבהם חומרת מחלתו 
של הממתין להשתלת לב מצריכה השתלה דחופה ביותר או תמיכה 
מול  הסיכון  בהערכת  מלאכותי"(.  )"לב  בלב  התומך  מכשיר  ידי  על 
התועלת, ייתכן מצב שבו הסיכון בהשתלת לב מתורם מבוגר למקבל 
התומך  למכשיר  החולה  לחיבור  ביחס  מופחת,  בסיכון  תהיה  צעיר 

בלב כגישור לקראת השתלת לב בעתיד הלא נראה לעין.

הטיפול בתורמי האיברים

יותר  טובה  הבנה  על  המתבסס  האיברים,  בתורמי  בטיפול  השיפור 
של התהליכים הפתופיזיולוגיים הייחודיים למצב של מות המוח, הביא 
להבאת יותר איברים למצב המתאים לשמש כתרומת איבר. ההכרה 
בחסר ההורמונלי המאפיין את תהליך מות המוח והשימוש בהורמוני 
בתפקוד  לשיפור  הביא  ואינסולין,  סטרואידים  וזופרסין,  התירואיד, 
בתפקוד  לשיפור  ובעיקר  התורם,  מגוף  הוצאתם  לפני  האיברים 
הלב. כתוצאה מכך גדל מספר תרומות הלב שניתן לקבלן כהולמות. 
אפשריים  איברים  בתורמי  לטיפול  מנחים  קווים  פורסמו  לאחרונה 
בנוסף,  להגדלת מאגר תורמי האיברים.  עליהם מסייעת  שההקפדה 
ההולם  הלב  תרומת  מדדי  עודכנו  בישראל  גם  ולאחרונה   ]7[ בעולם 
להשתלה, עם הגמשה של חלק מהמדדים הללו במצבים שבהם הלב 
נמצא  אשר  לב  להשתלת  למועמד  להתאים  עשוי  המוצע  הנתרם 

במצב של סכנת חיים ]8[. 

הטכניקה הניתוחית
התקדמות הכירורגיה של השתלת לב בילדים כבמבוגרים כוללת את 

פיתוחן של שתי הגישות הניתוחיות העיקריות להשתלת לב:
הראשונה, השתלת לב אורתוטופית )orthotopic(, כלומר כריתת 

הלב ה"חולה" והחלפתו במקום שממנו הוצא, בלב הנתרם. 
השנייה, השתלת לב הטרוטופית )heterotopic(, שבה מושתל הלב 

הנתרם לצדו של הלב ה"חולה" מבלי שזה נכרת.
ד"ר  ידי  על  שעובדה  המסורתית  האורתוטופית  הלב  השתלת 
 ]9[ Bi-atrial :"מבוססת על ביצוע אנסטומוזה "דו–עלייתית Shumway
ניקוז ארבעת  נכרתת באזור  זו, העלייה השמאלית הנתרמת  בגישה 
"כפתור"  שנשאר  כך  נכרתת,  המקבל  מצד  העלייה  הריאה.  ורידי 
ורידי הריאה. החיבור מבוצע  נרחב המכיל בתוכו את מוצא ארבעת 
ארבעת  מוצא  את  המכילה  השמאלית  העלייה  רקמת  תפירת  תוך 

יוצא  ורידי הריאה לרקמת העלייה הנתרמת שממנה הוצא קטע זה. 
לקיימת,  הנתרמת  העלייה  מחיבור  המורכבת  זו  החדשה,  שהעלייה 
מהמבנה  משמעותית  הגדול  חדשה(  שמאלית  )עלייה  מבנה  יוצרת 
האנטומי הרגיל. בצד ימין, העלייה הימנית הנתרמת נתפרה לעליית 
הנבובים:  הוורידים  שני  בין  המחבר  החלק  בה  שהושאר  המקבל, 
גדולה  ימנית  עלייה  מימין  גם  שיצרה  אנסטומוזה  והתחתון,  העליון 

משמעותית.
בשנת 1991 תיאר Sievers את הטכניקה הניתוחית "הדו–ורידית" 
)Bi-Caval(, שיתרונה העיקרי בשימור המבנה האנטומי התקין, בעיקר 
הגדולות  לעליות  כי  הראו  רבים  מחקרים   ]10[ הימנית.  העלייה  של 
על  שלילית  השפעה  הייתה  המסורתית  הניתוחית  בגישה  שנתקבלו 
קשר  נמצא  כן  כמו  הלב.  ולתפוקת  החדרי  למילוי  העלייה  תרומת 
הימני,  החדר  בתפקוד  להפרעה  המסורתית  הניתוחית  הגישה  בין 
והטריקוספידלי  המיטרלי  המסתם  דרך  הדלף  שכיחות  להגברת 

.Sinus node–ולהפרעה בתפקוד ה
לגישה הניתוחית של השתלת לב הטרוטופית, שבה מושתל הלב 
הראשונות  הלב  בהשתלות  הצדקה  הייתה  הקיים,  הלב  לצד  הנתרם 
שבהן כישלון הלב הנתרם הייתה תופעה שכיחה. כיום שתי ההוריות 
לחץ  יתר  עם  בחולים  הן  הטרוטופית  בגישה  לב  להשתלת  היחידות 
ריאתי ניכר וקבוע, ובמצבים שבהם גודלו של התורם הקטן בלמעלה 
השתלת  שעברו  החולים  של  הירודה  ההישרדות  מהמקבל.  מ–75% 
למקבל,  התורם  גודל  אי–התאמת  משום  ההטרוטרופית  בגישה  לב 
לעומת   45%( האורתוטופית  בגישה  שהושתלו  לחולים  יחסית  ירודה 
81% הישרדות לשנה, בהתאמה(. ההישרדות הירודה של המושתלים 

בגישה ההטרוטופית והסיבוכים 
בגישה  הכרוכים  הרבים 
סיבוכים  )ובהם:  זו  ניתוחית 
ריאתיים עקב לחץ על האונות 
מימין,  והתחתונה  האמצעית 
טרומבואמבוליים  אירועים 
סיסטמיים בשל ירידה בזרימת 
השמאלי  החדר  דרך  הדם 
הפרעות  התפתחות  המקורי, 
מיטרלית  אי–ספיקה  וכן  קצב 

מערכות  של  לשוק  כניסתן  לצד  המקורי(,  הלב  של  וטריקוספידלית 
מכניות יעילות ובטוחות לתמיכה בחדר השמאלי, הורידו משמעותית 
את מספר השתלות הלב המבוצעות בגישה ההטרוטופית ]11[. עדיין, 
קיימים מצבים שבהם בילדים עם יתר לחץ ריאתי ניכר המשני למום 
השתלה  מאשר  ההטרוטופית  בגישה  לב  השתלת  עדיפה  מולד,  לב 

משולבת של לב וריאות.

שינויים טכניים בניתוח השתלת הלב להתאמת השתלת הלב 

למומי לב מסוימים

באורך  הדם  כלי  את  מהתורם  להנציל  מקובל  בילדים  לב  בהשתלת 
פני  על  גשר  ישמשו  אלה  וסקולריים  שיירים  להוצאה.  שניתן  המרבי 
לב  מומי  לתיקון  קודמים  מניתוחים  שנובעים  המקבל,  בלב  חוסרים 

מסוימים. 
דוגמה לשימוש בשייר אאורטה ארוך שמוצא מהתורם היא בילדים 
עם קשת אאורטה היפופלסטית או במצבים שבהם קשת האאורטה 
ניתן  שבהם  נוספים  מצבים   .Interrupted aortic arch תקינה:  אינה 
שיאפשרו  מעברים  התורם  של  הגדולים  הדם  כלי  באמצעות  ליצור 
את השתלת הלב הם במצבי דקסטרוקרדיה )שימוש בקטע פריקרד 

נמצא קשר בין הגישה 
הניתוחית המסורתית 
להפרעה בתפקוד 
החדר הימני, להגברת 
שכיחות הדלף דרך 
המסתם המיטרלי 
והטריקוספידלי 
ולהפרעה בתפקוד 
sinus node–ה
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יוכל  הנתרם  שהלב  כך  משמאל,  הפרניק  עצב  על  להגנה  מהתורם 
להתפשט לחזה השמאלי(, במצבי situs inversus totalis )הבעייתיות 
הווריד   - הגדולים  הוורידים  שני  של  הימצאותם  היא  העיקרית 
ליצירת  רקמה  שנדרשת  כך  שמאל,  בצד   - והעליון  התחתון  הנבוב 
הארכה לוורידים הגדולים על מנת להעבירם לימין(, וכן במצבים של 

טרנספוזיציה של הכלים הגדולים. 

טיפול בנוגדי דחייה
מהווה  השמונים  שנות  בתחילת  הציקלוספורין  של  לשימוש  כניסתו 
בילדים  הלב  ובהשתלות  בכלל  האיברים  בהשתלות  מפנה  נקודת 
בפרט. השימוש בשילוב של כמה תכשירים למניעת דחייה מאפשר 
ניתן  ובכך  מהתרופות,  אחת  מכל  יחסית  נמוכים  במינונים  שימוש 
משמעותית  הקטנה  והן  דחייה  אירועי  של  יעילה  מניעה  הן  להשיג 
אחת  לכל  הקיימות  הלוואי  תופעות  של  ושכיחותן  חומרתן  של 
מהתרופות הללו. על אף שפרוטוקול הטיפול בנוגדי דחייה שונה מעט 
נהוג להשתמש בשילוב של שלוש קבוצות תרופות:  ממרכז למרכז, 
 Calcineurin Inhibitors קלצינאורין  מעכבי  )פרדניזון(,  סטרואידים 
)CNI( כמו ציקלוספורין או טקרולימוס, ותכשירים אנטיפרוליפרטיביים 

דוגמת אזטיאופרין או מיקופנולט מופטיל.
של  גבוהים  במינונים  שימוש  של  ההרסניות  ההשלכות  משום 
סטרואידים בילדים, במרכזים רבים נהוג לנסות ו"לגמול" את מושתלי 
מהמרכזים  בחלק  הניתן.  ככל  מוקדם  בסטרואידים  מהטיפול  הלב 
הנטול  לב,  מושתלי  לילדים  דחייה  בנוגדי  טיפול  פרוטוקול  מונהג 

סטרואידים מהיום הראשון שלאחר ההשתלה. 
הגישה המקובלת והנפוצה יותר כוללת שימוש בסטרואידים למשך 
12-6 חודשים לאחר ההשתלה, משום השכיחות הגבוהה יחסית של 

אירועי הדחייה החריפה בתקופה זו.
 Antitymocytic( T ביחס לשימוש באינדוקציה עם נוגדנים נגד תאי
OKT3 ,ATG :antibodies(, הדעות חלוקות. רק 50% מהמרכזים עושים 
שימוש בתרופות אלה. לאחר שהוכחה יעילותו של הנוגדן לרצפטור 
החודשים  ששת  במהלך  דחייה  אירועי  במניעת   )Daclizumab(  IL2–ל
מהמרכזים  חלק  עברו  במבוגר,  ההשתלה  שלאחר  הראשונים 

המבצעים השתלות לב בילדים להשתמש בתכשיר זה ]12[.
במושתלי הלב הבוגרים נכנסו לשימוש תכשירים מקבוצת מעכבי 
אלה  לתכשירים  סירולימוס.  או  אברולימוס   - לפרוליפרציה  הסיגנל 
יתרונות רבים: עיכוב בהתפתחות מחלת העורקים הכליליים של הלב 
בפגיעה  CAV(, הפחתה   :Cardiac Allograft Vasculopathy( המושתל 
בתפקודי הכליה והורדת שכיחות גידולי העור למיניהם. במהלך השנים 
האחרונות הולך ומצטבר ניסיון בשימוש בתכשירים אלה גם בילדים, 
התכשירים  בבטיחות  התומכות  מבוקרות  עבודות  אין  עדיין  כי  אם 

הללו בטיפול בילדים מושתלי לב ]13[.

המעקב לאחר ההשתלה
הלב  השתלת  שלאחר  הראשונה  בשנה  לתמותה  העיקרי  הגורם 
מהילדים   40%-35% המושתל.  הלב  של  חריפה  דחייה  הוא  בילדים 
במהלך  חריפה  דחייה  של  באירוע  לטיפול  נזקקים  הלב  מושתלי 
השנה הראשונה שלאחר ההשתלה. אירוע של דחייה חריפה במהלך 
השנה הראשונה קשור בהישרדות ירודה יותר ובשכיחות גבוהה יותר 
)כמו  בילדים  החריפה  הדחייה  אירועי  CAV. משום שרוב  הופעת  של 
הביופסיה  קליני,  ביטוי  לידי  באים  אינם  המבוגרים(  הלב  במושתלי 

הכלי  היא   )Endomyocardial biopsy - EMB( האנדומיוקרדיאלית 
היעיל ביותר לזיהוי אירועי דחייה: ה–Gold standard לאיתור דחייה.

השגרתי  המעקב  במהלך  הביופסיות  מבוצעות  שבה  השכיחות 
לגיל  ובהתאם  למרכז,  ממרכז  משתנה  הלב  מושתלי  הילדים  אחר 

מושתל הלב. 
בסטנפורד מקובל לבצע EMB מדי שבוע במהלך החודש הראשון 
חודש  ומדי  כן  שאחרי  בחודשיים  שבועיים  מדי  ההשתלה,  לאחר 
בששת החודשים הבאים. אם החולה לא עבר אירועי דחייה בביופסיות 
האחרונות, תכיפות ביצוע הביופסיות יורדת ל–4-2 ביופסיות לשנה. 
בתינוקות, ביופסיות שגרתיות מבוצעות לעתים רחוקות יותר. על אף 
שקיימים מחקרים שתומכים בביטול הביופסיות השגרתיות במבוגר 
להתפתח,  ממשיכים  אשר  בילדים  מההשתלה,  שנים   5-2 לאחר 
קיימות  משתנות,  שלהם  החיסון  ומערכת  ההורמונלית  ושהמערכת 

.]14[ EMB עדויות התומכות בהמשך מעקב באמצעות
ארבע  קבעה   ]15[ המסורתית  הדחייה  חומרת  סיווג  גישת 
דרגות דחייה עם תת–דרגות בחלק מהן. בשנת 2004 אומצה שיטת 
וריאות,  לב  להשתלות  הבין–לאומית  החברה  ידי  על  חדשה  סיווג 
 ,)ISHLT(  International Society of Heart and Lung Transplantation

אשר קבעה אף היא ארבע דרגות דחייה: ]16[
0= ללא דחייה.

1= דחייה קלה )דרגות 1A ,1B ו־2 בקלסיפיקציה הישנה(. 
2= דחייה בינונית )3A בקלסיפיקציה הישנה(.

3=דחייה קשה )3B ו־4 בקלסיפיקציה הישנה(.
מחייב   EMB–ב קשה(  או  )בינונית   3-2 בדרגה  דחייה  של  אבחון 
עם  א–סימפטומטיים  במושתלים  גבוה.  במינון  בסטרואידים  טיפול 
לטפל  ניתן  מההשתלה  חודשים  לשישה  מעבר   3-2 בדרגה  דחייה 
קשה  עד  בינונית  דחייה  עם  במושתלים  אך  פומית,  בסטרואידים 
סימפטומטית או במהלך ששת החודשים הראשונים לאחר ההשתלה, 
מתיל–פרדניזולון  תוך–ורידית:  גבוה  במינון  בסטרואידים  לטפל  יש 

)סולומדרול( במנה יומית של 
15-10 מ"ג לק"ג משקל גוף 
שלושה  למשך  ג'(  ל־1  )עד 
ימים. EMB לביקורת מבוצעת 
ימים   10-7 כלל  בדרך 
הקודמת.  הביופסיה  לאחר 
עדיין  הביקורת   EMB–ב אם 
חריפה,  תאית  דחייה  נצפית 
של  נוסף  בקורס  לטפל  ניתן 

או   OKT3  ,ATG(  T לתאי  בנוגדנים  טיפול  של  בקורס  או  סטרואידים 
דקליזומב(, בהקרנה לרקמת הלימפה )Total lymphoid radiation( או 

במתן קורס של פוטותרפיה.
 Cardiac Allograft(  CARGO–ה מחקר  תוצאות  פרסום  עם 
השימוש  יעילות  את  בודק  אשר   ,)Rejection Gene Expression
בבדיקות מולקולריות של ביטוי גנים שונים בדם הפריפרי בזמן דחייה, 
EMB לשם ניטור מושתלי לב תפחת. על אף  ייתכן שהתלות בביצוע 
שילדים נכללו גם הם במחקרים הללו, מספרם קטן מכדי שיהיה ניתן 

להסתמך על תוצאותיו במידת מהימנות מספקת ]17[.

הישרדות
בין השנים 2003-1982 דווח בסקר השנתי של ה–ISHLT על 5,677 
הילדים  של  ההישרדות  אחוזי  בעולם.  לב  השתלת  שעברו  ילדים 

בסטנפורד מקובל לבצע 
EMB מדי שבוע במהלך 
החודש הראשון לאחר 
ההשתלה, מדי שבועיים 
בחודשיים שאחרי כן 
ומדי חודש בששת 
החודשים הבאים
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 68% ועל  הראשונה  לשנה   80% על  כיום  עומדים  הלב  מושתלי 
לחמש שנים מההשתלה. אחוזי ההישרדות השתפרו במהלך השנים 
האחרונות, עם נתונים על הישרדות של ילדים לעשורים השני והשלישי 
שלאחר ההשתלה. ]18[ ההישרדות לאחר השתלת לב בילדים תלויה 

בגורמים רבים, ובהם: 
לשנה  ההישרדות  אחוז  ההשתלה:  בזמן  הלב  מושתל  גיל  1 .
מהישרדותם  משמעותית  נמוך   10 גיל  עד  ילדים  של  הראשונה 
מתייחסים  כאשר  בהתאמה.   85% מול   75% העשרה:  בני  של 
של  שנים  לעשר  הישרדותם  הראשונה,  השנה  את  לשורדים 
העשרה  בגיל  שהושתלו  אלה  מול  בילדותם  שהושתלו  הילדים 

טובה יותר: 80% מול 65%.
חל  האחרונות  השנים  במהלך  ההשתלה:  בוצעה  שבה  לתקופה  2 .
שיפור ניכר בהישרדות הילדים בשנה הראשונה שלאחר ההשתלה, 
ההישרדות  אחוזי  זאת,  לעומת  כ־90%.  עד  של  לערכים  עלייה 

לשנים שאחרי כן לא השתנו משמעותית במהלך התקופות. 
גורם  עדיין  זהו  לב:  בהשתלת  לצורך  כגורם  מולדת  לב  מחלת  3 .
ההשתלה,  שלאחר  הראשונה  בשנה  להישרדות  העיקרי  הסיכון 
עם סיכון מוכפל יחסית למושתלים ללא מחלת לב מולדת ברקע. 
גם במקרים אלה, לשורדים את השנה הראשונה אחוזי הישרדות 
דומים להישרדות בני גילם אשר עברו השתלת לב מסיבות אחרות. 
נמצאים  כושל  פונטן  עם  או  בודד  חדר  של  פיזיולוגיה  עם  ילדים 

בדרגת סיכון דומה לזו של המושתלים עקב סיבות אחרות. 
או   4 .ECMO עם  לתמיכה  הזדקקות  כוללים  אחרים  סיכון  גורמי 
עם  כליה  בתפקודי  הפרעה  ההשתלה,  לפני  מלאכותית  להנשמה 
צורך בתמיכת דיאליזה, השתלת לב חוזרת, גיל תורם מבוגר )מעל 
מ"ג   7 מעל  בילירובין  רמת  עם  כבד  בתפקודי  הפרעה   ,)40 גיל 

לדצ"ל, וכן יחס משקל תורם מקבל מתחת ל–0.75 או מעל 3.0.

סיבוכים מאוחרים
זיהומים

הסיכון לאירוע זיהומי גבוה יותר במהלך שלושת החודשים הראשונים 
מהילדים  כ–25%  מכן.  לאחר  משמעותית  ויורד  ההשתלה  שלאחר 
שלאחר  הראשון  החודש  במהלך  זיהומי  אירוע  יעברו  הלב  מושתלי 
בכ–50%  דומה  אירוע  יתרחש  הראשונה  השנה  ובמהלך  ההשתלה, 
מהילדים. הזיהומים השכיחים ביותר הם הזיהומים החיידקיים )60%(, 
קיימים  נמוך  ובאחוז   ,)7%( הפטרייתיים   ,)30%( הנגיפיים  ואחריהם 
שגורם  ביותר  השכיח  הנגיפי  הזיהום   .)3%( בפרוטזואה  זיהומים  גם 
לזיהום סיסטמי הוא הזיהום ב–CMV, אשר יכול להופיע כזיהום ראשוני 
זיהום לטנטי  וכריאקטיבציה של  לנגיף בעברו,  במושתל שלא נחשף 
ב–CMV או בזיהום חוזר על ידי זן שונה של נגיף ה–CMV ]19[. כניסתם 
לשימוש של תכשירים אנטי–ויראליים כטיפול פרופילקטי עוד בשנות 
הזיהום  שכיחות  את  משמעותית  הורידה  הקודמת  המאה  של  ה–80 
הסיסטמי הקשה ב–CMV )בעיקר את הופעת דלקת הריאות הנגרמת 
על ידי CMV, שקטלה מושתלים רבים, ובטרם זוהה הגורם לה נקראה 

.)Post transplant pneumonitis

יתר לחץ דם והפרעה בתפקודי הכליה

יתר לחץ דם הוא אחד הסיבוכים השכיחים ביותר לאחר השתלת לב, 
ושכיחותו בילדים מושתלי לב נעה בין 60%-90%. הגורם ליתר לחץ 
הדם הוא שילוב של כמה גורמים, ובהם טיפול ב–CNI, היעדר עצבוב 
בלב המושתל וטיפול בסטרואידים. הטיפול התרופתי ביתר לחץ הדם 

שלאחר השתלת לב בילדים כולל את הורדת תצרוכת הנתרן וטיפול 
תרופתי במשתנים משולבים עם טיפול בחוסמי סידן, מעכבי ACE או 

תכשירים עם פעילות מרכזית כגון קלונידין.
השנים  חמש  במהלך  תופיע  הלב  מושתלי  מהילדים  בכ–10% 

הפרעה  ההשתלה  שלאחר 
פי  על  אף  הכליה,  בתפקודי 
טיפול  יידרש  אחוז  בחצי  שרק 
כליה.  השתלת  או  בדיאליזה 
הכליות  בתפקוד  הפגיעה 
 ,CNI–ב לטיפול  מיוחסת 
לפגיעה  לגרום  יכולים  אשר 
בכליה  ומתמשכת  חריפה 
של  וזוקונסטריקציה  ידי  על 
הגלומרולריות  הארטריולות 
האפרנטיות. הפגיעה הכלייתית 
 CNI–הכרונית שנגרמת על ידי ה
הדם  בכלי  בפגיעה  מאופיינת 
סקלרוזיס  שבכליה,  הקטנים 
גלומרולרית פוקלית, אטרופיה 

במעורבות  הטיפול   .]20[ אינטרסטיציאלית  ופיברוזיס  טובולרית 
כלייתית של CNI כולל טיפול תמיכתי, ניסיון להוריד את מינון התרופה 
או אף הפסקתה, תוך שימוש בתכשירים אחרים למניעת דחייה כגון 

אברולימוס בשילוב עם מיקופנולט.

גדילה סומטית וגדילת הלב

ואחריה.  הלב  השתלת  לפני  בילדים  נצפתה  בגדילה  הפרעה 
ההשתלה,  לפני  קשה  לב  אי–ספיקת  של  המשולבת  ההשפעה 
תהליך ההשתלה עצמו והטיפול בסטרואידים לאחר ההשתלה הם 
לאחר  הראשונה  השנה  במהלך  בעיקר  לכך,  העיקריים  הגורמים 
הגובה  את  משיגים  מהילדים  כ–75%  ממושך,  במעקב  ההשתלה. 
המצופה במהלך חמש שנים לאחר ההשתלה. הלב המושתל עובר 
בהתאם  הלב  שריר  במסת  עלייה  עם  וגדילה,  צמיחה  של  תהליך 
תהליך  נצפה  אף  לאחרונה   .]21[ הלב  מושתל  של  גופו  לגדילת 
הפוך: לב גדול שהושתל בילדה קטנה הלך וקטן במהלך החודשים 

הראשונים שלאחר ההשתלה.

אוסטיאופורוזיס

למרות שתופעה זו שכיחה יחסית במושתלי הלב המבוגרים, הופעתה 
נדירה בקרב הילדים מושתלי הלב ]22[.

מחלה לימפו–פרוליפרטיבית לאחר ההשתלה

 Post-transplant lymphoproliferative disease )PTLD( המחלה 
היא הממאירות השכיחה ביותר לאחר השתלת לב )מופיעה בכ–4% 
הופעת  ההשתלה(.  שלאחר  השנים  חמש  במהלך  הלב  ממושתלי 
מחלה זו קשורה לזיהום בנגיף ה–EBV ]23[. הסיכונים הגבוהים ביותר 
 EBV–הם במצב שבו מושתל לב שלא נחשף לנגיף ה PTLD–ללקות ב
בעברו מקבל תרומת לב מתורם סרו–חיובי לנגיף, או כאשר מושתל 
סרולוגי  בביצוע מעקב  הצורך  מכאן   .EBV–ב ראשוני  זיהום  עובר  לב 
של  מוקדם  לאיתור  בעברו,   EBV–ה לנגיף  נחשף  שלא  לב  במושתל 

.Seroconversion :הופעת נוגדנים שלא נצפו קודם לכן
רמת  הורדת  היא   PTLD–ב העיקרית  הטיפולית  ההתערבות 
הוצאה  נדרשת  לעתים  באציקלוויר.  טיפול  עם  בשילוב  הדחייה  נוגדי 

הפרעה בגדילה 
נצפתה בילדים לפני 
השתלת הלב ואחריה. 
ההשפעה המשולבת 
של אי–ספיקת לב 
קשה לפני ההשתלה, 
תהליך ההשתלה עצמו 
והטיפול בסטרואידים 
לאחר ההשתלה הם 
הגורמים העיקריים 
לכך, בעיקר במהלך 
השנה הראשונה לאחר 
ההשתלה
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כירורגית של הנגע, ואף טיפול כימותרפי. במקרים של PTLD העמיד 
אנטי  מונוקלונלי  בנוגדן  טיפול  לנסות  ניתן  שצוינו,  הטיפולים  לכל 
עוריות(  )בעיקר  אחרות  גידוליות  מחלות  גם  ריטוקסימב.   :CD2O

שכיחות בילדים מושתלי לב  ]24[.

 מחלת כלי הדם הכליליים של הלב המושתל: 

Cardiac allograft vasculopathy (CAV)
הלב  מושתלי  הישרדות  את  המגביל  העיקרי  הגורם  היא  זו  מחלה 
והילדים כאחד. לאחר חמש שנים מהשתלת הלב, מעל  המבוגרים 
קלינית.  משמעותי   CAV מפתחים  המבוגרים  הלב  ממושתלי   40%
להשתלת  נדרשים  או  מתים  המבוגרים  הלב  ממושתלי  כ–7% 
נמוכה  לב  מושתלי  בילדים   CAV שכיחות   .CAV עקב  חוזרת  לב 
הלב  מושתלי  מהילדים  )כ–15%  במבוגרים  מאשר  משמעותית 
CAV במהלך חמש השנים הראשונות לאחר ההשתלה(, אך  יפתחו 
מרגע שאובחנה CAV משמעותית קלינית, רק כ–50% מהמושתלים 

שורדים מעל שנתיים ]2[.
לחלקם  שניתן   ,CAV–ל אפשריים  אטיולוגיים  גורמים  כמה  קיימים 
לשתי קבוצות עיקריות - האחת גורמים אימונולוגיים והשנייה גורמים 

שאינם אימונולוגיים.
מגורמי הסיכון ל–CAV: תורם מבוגר, גיל מקבל מבוגר, נזק בזמן 
ניתוח ההשתלה עצמו )הן נזק איסכמי והן נזק בזמן הרה–פרפוזיה(, 
 CMV–ב זיהום  דיסליפידמיה,  סוכרת  דם,  לחץ  יתר   ,HLA אי–התאמת 
משמעותית  שונה   CAV פתולוגית,  מבחינה  חוזרים.  דחייה  ואירועי 
ממחלה טרשתית כלילית "רגילה" במעורבות מפושטת של כלי הדם 
הכליליים של מושתלי  בכלי הדם  יעילות הטיפול  זו  הקטנים. מסיבה 

והן  הצנתורית  בגישה  הן  הלב, 
בגישה הניתוחית, הינה מוגבלת, 
הופעת  עם  היחידי  והטיפול 
הוא  קלינית  משמעותי   CAV
במבוגר,  חוזרת.  לב  השתלת 
לב  השתלת  הצלחת  אחוזי 
מההשתלה  נמוכים  חוזרת 
של  הישרדות  עם  הראשונה, 
ולחמש  לשנה  ו–65%   83%
בהתאמה.  מההשתלה,  שנים 
השתלת  הצלחת  זאת,  לעומת 
לב חוזרת בילדים נקלטת בצורה 
טובה יותר, ואינה שונה משיעורי 
הלב  מושתלי  בילדים  ההצלחה 
לאחרונה  הראשונה.  בפעם 

הלב  מושתלי  כי  נמצא  ואכן   ,CAV למניעת  בסטטינים  בטיפול  הוחל 
הישרדות  ולהם  דחייה,  אירועי  פחות  חווים  בסטטינים  המטופלים 
טובה יותר ושכיחות מופחתת של CAV. לאחרונה הוכח כי סירולימוס 
בדופן  חלק  שריר  גדילת  לעכב  יכולת  בעלות  הינן  ואברולימוס 
 ,CAV–ה הופעת  את  לדחות  או  למנוע  ניתן  שבכך  ייתכן  העורקים. 

להאט את התפתחותה ואולי אף לגרום לנסיגתה ]25[.

דרגה תפקודית והיבטים נפשיים

משמעותית  משתפרת  לב  מושתלי  ילדים  של  התפקודית  הדרגה 
השביעית  לשנה  עד  רבות.  שנים  טובה  ונשארת  השתלה  לאחר 
בדרגה  נמצאים  הלב  מושתלי  מהילדים  כ–90%  ההשתלה,  שלאחר 

תפקודית טובה וללא צורך באשפוז במהלך השנים הללו.

הדיכאון  במדדי  משמעותית  ירידה  הראו  פסיכולוגיים  מחקרים 
שבה  לתקופה  יחסית  זאת  ההשתלה,  לאחר  הלב  מושתלי  בילדים 
היו מאושפזים עקב ההחמרה באי–ספיקת הלב. בנוסף, מחקר אחר 
שבדק ילדים המועמדים להשתלת לב מצא כי יכולותיהם הקוגניטיביות 
כישוריהם  זאת,  למרות  ואחריה.  הלב  השתלת  במהלך  נפגעו  לא 
לילדים  יחסית  נמוכים  נמצאו  הלב  מושתלי  ילדים  של  הלימודיים 

בריאים  ]26[.
השינויים ההתנהגותיים, כפי שבאו לידי ביטוי בשהייה בבית הספר, 

עלו בשכיחותם ל–8% בחצי השנה הראשונה שלאחר ההשתלה. 

סיכום
בילדים ממצב  במהלך 25 השנה האחרונות התקדמה השתלת הלב 
מאי–ספיקת  הסובלים  לילדים  ביותר  היעיל  לטיפול  ניסיוני  טיפול  של 
לב סופנית, עם יכולת לשפר משמעותית את תוחלת חייהם ואיכותם. 
תוצאות השתלות הלב בילדים ממשיכות להשתפר מתקופה לתקופה, 
שלאחר  הראשונה  בשנה  מ–90%  למעלה  של  הישרדות  השגת  עם 
ההשתלה. יותר ויותר ילדים מושתלי לב שורדים ומגיעים לעשור השני 
והשלישי שלאחר ההשתלה. נדרש מחקר נוסף למציאת נוגדי דחייה 
פולשניות  פחות  דרכים  למציאת  יותר,  גבוה  בטיחותי  פרופיל  עם 

.CAV לאבחון דחייה ולמניעת
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סיום האנסטומוזות הנדרשות וחידוש אספקת הדם ללב. במבוגר, 
בעלייה בתמותה  4 שעות קשור  איסכמיה קרה מעל  זמן  כי  ידוע 
כי  נמצא  בילדים  הלב.  השתלת  לאחר  הראשונה  השנה  במהלך 
לא  לכך,  מעבר  ואף  שעות  ל–8  הקרה  האיסכמיה  זמן  הארכת 
מוגברת במהלך השנה הראשונה לאחר  הייתה קשורה בתמותה 

ההשתלה ]5[.

גיל תורם הלב

בשנה  מוגברת  לתמותה  משמעותי  סיכון  גורם  הוא  מבוגר  גיל 
בעיקר  משמעות  יש  התורם  לגיל   .]6[ ההשתלה  לאחר  הראשונה 
גודל  מבחינת  אשר  לחייהם,  העשרה  בגיל  להשתלה  בממתינים 
מסוימים  במקומות  מהם.  מבוגר  מתורם  איבר  לקבל  יכולים  גופם 
גם  צעיר,  למקבל  צעיר  מתורם  איבר  תרומת  למתן  עדיפות  קיימת 
אם מבחינת זמן ההמתנה להשתלה לכאורה אמורה הייתה תרומת 
האיבר להינתן לממתין מבוגר יותר. ככלל, מערכת הקצאת האיברים 
המבוגר  למקבל  האיבר  תרומת  את  להעניק  משתדלת  בארץ(  )גם 
יותר מגיל התורם. למרות זאת, ייתכנו מצבים שבהם חומרת מחלתו 
של הממתין להשתלת לב מצריכה השתלה דחופה ביותר או תמיכה 
מול  הסיכון  בהערכת  מלאכותי"(.  )"לב  בלב  התומך  מכשיר  ידי  על 
התועלת, ייתכן מצב שבו הסיכון בהשתלת לב מתורם מבוגר למקבל 
התומך  למכשיר  החולה  לחיבור  ביחס  מופחת,  בסיכון  תהיה  צעיר 

בלב כגישור לקראת השתלת לב בעתיד הלא נראה לעין.

הטיפול בתורמי האיברים

יותר  טובה  הבנה  על  המתבסס  האיברים,  בתורמי  בטיפול  השיפור 
של התהליכים הפתופיזיולוגיים הייחודיים למצב של מות המוח, הביא 
להבאת יותר איברים למצב המתאים לשמש כתרומת איבר. ההכרה 
בחסר ההורמונלי המאפיין את תהליך מות המוח והשימוש בהורמוני 
בתפקוד  לשיפור  הביא  ואינסולין,  סטרואידים  וזופרסין,  התירואיד, 
בתפקוד  לשיפור  ובעיקר  התורם,  מגוף  הוצאתם  לפני  האיברים 
הלב. כתוצאה מכך גדל מספר תרומות הלב שניתן לקבלן כהולמות. 
אפשריים  איברים  בתורמי  לטיפול  מנחים  קווים  פורסמו  לאחרונה 
בנוסף,  להגדלת מאגר תורמי האיברים.  עליהם מסייעת  שההקפדה 
ההולם  הלב  תרומת  מדדי  עודכנו  בישראל  גם  ולאחרונה   ]7[ בעולם 
להשתלה, עם הגמשה של חלק מהמדדים הללו במצבים שבהם הלב 
נמצא  אשר  לב  להשתלת  למועמד  להתאים  עשוי  המוצע  הנתרם 

במצב של סכנת חיים ]8[. 

הטכניקה הניתוחית
התקדמות הכירורגיה של השתלת לב בילדים כבמבוגרים כוללת את 

פיתוחן של שתי הגישות הניתוחיות העיקריות להשתלת לב:
הראשונה, השתלת לב אורתוטופית )orthotopic(, כלומר כריתת 

הלב ה"חולה" והחלפתו במקום שממנו הוצא, בלב הנתרם. 
השנייה, השתלת לב הטרוטופית )heterotopic(, שבה מושתל הלב 

הנתרם לצדו של הלב ה"חולה" מבלי שזה נכרת.
ד"ר  ידי  על  שעובדה  המסורתית  האורתוטופית  הלב  השתלת 
 ]9[ Bi-atrial :"מבוססת על ביצוע אנסטומוזה "דו–עלייתית Shumway
ניקוז ארבעת  נכרתת באזור  זו, העלייה השמאלית הנתרמת  בגישה 
"כפתור"  שנשאר  כך  נכרתת,  המקבל  מצד  העלייה  הריאה.  ורידי 
ורידי הריאה. החיבור מבוצע  נרחב המכיל בתוכו את מוצא ארבעת 
ארבעת  מוצא  את  המכילה  השמאלית  העלייה  רקמת  תפירת  תוך 

יוצא  ורידי הריאה לרקמת העלייה הנתרמת שממנה הוצא קטע זה. 
לקיימת,  הנתרמת  העלייה  מחיבור  המורכבת  זו  החדשה,  שהעלייה 
מהמבנה  משמעותית  הגדול  חדשה(  שמאלית  )עלייה  מבנה  יוצרת 
האנטומי הרגיל. בצד ימין, העלייה הימנית הנתרמת נתפרה לעליית 
הנבובים:  הוורידים  שני  בין  המחבר  החלק  בה  שהושאר  המקבל, 
גדולה  ימנית  עלייה  מימין  גם  שיצרה  אנסטומוזה  והתחתון,  העליון 

משמעותית.
בשנת 1991 תיאר Sievers את הטכניקה הניתוחית "הדו–ורידית" 
)Bi-Caval(, שיתרונה העיקרי בשימור המבנה האנטומי התקין, בעיקר 
הגדולות  לעליות  כי  הראו  רבים  מחקרים   ]10[ הימנית.  העלייה  של 
על  שלילית  השפעה  הייתה  המסורתית  הניתוחית  בגישה  שנתקבלו 
קשר  נמצא  כן  כמו  הלב.  ולתפוקת  החדרי  למילוי  העלייה  תרומת 
הימני,  החדר  בתפקוד  להפרעה  המסורתית  הניתוחית  הגישה  בין 
והטריקוספידלי  המיטרלי  המסתם  דרך  הדלף  שכיחות  להגברת 

.Sinus node–ולהפרעה בתפקוד ה
לגישה הניתוחית של השתלת לב הטרוטופית, שבה מושתל הלב 
הראשונות  הלב  בהשתלות  הצדקה  הייתה  הקיים,  הלב  לצד  הנתרם 
שבהן כישלון הלב הנתרם הייתה תופעה שכיחה. כיום שתי ההוריות 
לחץ  יתר  עם  בחולים  הן  הטרוטופית  בגישה  לב  להשתלת  היחידות 
ריאתי ניכר וקבוע, ובמצבים שבהם גודלו של התורם הקטן בלמעלה 
השתלת  שעברו  החולים  של  הירודה  ההישרדות  מהמקבל.  מ–75% 
למקבל,  התורם  גודל  אי–התאמת  משום  ההטרוטרופית  בגישה  לב 
לעומת   45%( האורתוטופית  בגישה  שהושתלו  לחולים  יחסית  ירודה 
81% הישרדות לשנה, בהתאמה(. ההישרדות הירודה של המושתלים 

בגישה ההטרוטופית והסיבוכים 
בגישה  הכרוכים  הרבים 
סיבוכים  )ובהם:  זו  ניתוחית 
ריאתיים עקב לחץ על האונות 
מימין,  והתחתונה  האמצעית 
טרומבואמבוליים  אירועים 
סיסטמיים בשל ירידה בזרימת 
השמאלי  החדר  דרך  הדם 
הפרעות  התפתחות  המקורי, 
מיטרלית  אי–ספיקה  וכן  קצב 

מערכות  של  לשוק  כניסתן  לצד  המקורי(,  הלב  של  וטריקוספידלית 
מכניות יעילות ובטוחות לתמיכה בחדר השמאלי, הורידו משמעותית 
את מספר השתלות הלב המבוצעות בגישה ההטרוטופית ]11[. עדיין, 
קיימים מצבים שבהם בילדים עם יתר לחץ ריאתי ניכר המשני למום 
השתלה  מאשר  ההטרוטופית  בגישה  לב  השתלת  עדיפה  מולד,  לב 

משולבת של לב וריאות.

שינויים טכניים בניתוח השתלת הלב להתאמת השתלת הלב 

למומי לב מסוימים

באורך  הדם  כלי  את  מהתורם  להנציל  מקובל  בילדים  לב  בהשתלת 
פני  על  גשר  ישמשו  אלה  וסקולריים  שיירים  להוצאה.  שניתן  המרבי 
לב  מומי  לתיקון  קודמים  מניתוחים  שנובעים  המקבל,  בלב  חוסרים 

מסוימים. 
דוגמה לשימוש בשייר אאורטה ארוך שמוצא מהתורם היא בילדים 
עם קשת אאורטה היפופלסטית או במצבים שבהם קשת האאורטה 
ניתן  שבהם  נוספים  מצבים   .Interrupted aortic arch תקינה:  אינה 
שיאפשרו  מעברים  התורם  של  הגדולים  הדם  כלי  באמצעות  ליצור 
את השתלת הלב הם במצבי דקסטרוקרדיה )שימוש בקטע פריקרד 

נמצא קשר בין הגישה 
הניתוחית המסורתית 
להפרעה בתפקוד 
החדר הימני, להגברת 
שכיחות הדלף דרך 
המסתם המיטרלי 
והטריקוספידלי 
ולהפרעה בתפקוד 
sinus node–ה
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יוכל  הנתרם  שהלב  כך  משמאל,  הפרניק  עצב  על  להגנה  מהתורם 
להתפשט לחזה השמאלי(, במצבי situs inversus totalis )הבעייתיות 
הווריד   - הגדולים  הוורידים  שני  של  הימצאותם  היא  העיקרית 
ליצירת  רקמה  שנדרשת  כך  שמאל,  בצד   - והעליון  התחתון  הנבוב 
הארכה לוורידים הגדולים על מנת להעבירם לימין(, וכן במצבים של 

טרנספוזיציה של הכלים הגדולים. 

טיפול בנוגדי דחייה
מהווה  השמונים  שנות  בתחילת  הציקלוספורין  של  לשימוש  כניסתו 
בילדים  הלב  ובהשתלות  בכלל  האיברים  בהשתלות  מפנה  נקודת 
בפרט. השימוש בשילוב של כמה תכשירים למניעת דחייה מאפשר 
ניתן  ובכך  מהתרופות,  אחת  מכל  יחסית  נמוכים  במינונים  שימוש 
משמעותית  הקטנה  והן  דחייה  אירועי  של  יעילה  מניעה  הן  להשיג 
אחת  לכל  הקיימות  הלוואי  תופעות  של  ושכיחותן  חומרתן  של 
מהתרופות הללו. על אף שפרוטוקול הטיפול בנוגדי דחייה שונה מעט 
נהוג להשתמש בשילוב של שלוש קבוצות תרופות:  ממרכז למרכז, 
 Calcineurin Inhibitors קלצינאורין  מעכבי  )פרדניזון(,  סטרואידים 
)CNI( כמו ציקלוספורין או טקרולימוס, ותכשירים אנטיפרוליפרטיביים 

דוגמת אזטיאופרין או מיקופנולט מופטיל.
של  גבוהים  במינונים  שימוש  של  ההרסניות  ההשלכות  משום 
סטרואידים בילדים, במרכזים רבים נהוג לנסות ו"לגמול" את מושתלי 
מהמרכזים  בחלק  הניתן.  ככל  מוקדם  בסטרואידים  מהטיפול  הלב 
הנטול  לב,  מושתלי  לילדים  דחייה  בנוגדי  טיפול  פרוטוקול  מונהג 

סטרואידים מהיום הראשון שלאחר ההשתלה. 
הגישה המקובלת והנפוצה יותר כוללת שימוש בסטרואידים למשך 
12-6 חודשים לאחר ההשתלה, משום השכיחות הגבוהה יחסית של 

אירועי הדחייה החריפה בתקופה זו.
 Antitymocytic( T ביחס לשימוש באינדוקציה עם נוגדנים נגד תאי
OKT3 ,ATG :antibodies(, הדעות חלוקות. רק 50% מהמרכזים עושים 
שימוש בתרופות אלה. לאחר שהוכחה יעילותו של הנוגדן לרצפטור 
החודשים  ששת  במהלך  דחייה  אירועי  במניעת   )Daclizumab(  IL2–ל
מהמרכזים  חלק  עברו  במבוגר,  ההשתלה  שלאחר  הראשונים 

המבצעים השתלות לב בילדים להשתמש בתכשיר זה ]12[.
במושתלי הלב הבוגרים נכנסו לשימוש תכשירים מקבוצת מעכבי 
אלה  לתכשירים  סירולימוס.  או  אברולימוס   - לפרוליפרציה  הסיגנל 
יתרונות רבים: עיכוב בהתפתחות מחלת העורקים הכליליים של הלב 
בפגיעה  CAV(, הפחתה   :Cardiac Allograft Vasculopathy( המושתל 
בתפקודי הכליה והורדת שכיחות גידולי העור למיניהם. במהלך השנים 
האחרונות הולך ומצטבר ניסיון בשימוש בתכשירים אלה גם בילדים, 
התכשירים  בבטיחות  התומכות  מבוקרות  עבודות  אין  עדיין  כי  אם 

הללו בטיפול בילדים מושתלי לב ]13[.

המעקב לאחר ההשתלה
הלב  השתלת  שלאחר  הראשונה  בשנה  לתמותה  העיקרי  הגורם 
מהילדים   40%-35% המושתל.  הלב  של  חריפה  דחייה  הוא  בילדים 
במהלך  חריפה  דחייה  של  באירוע  לטיפול  נזקקים  הלב  מושתלי 
השנה הראשונה שלאחר ההשתלה. אירוע של דחייה חריפה במהלך 
השנה הראשונה קשור בהישרדות ירודה יותר ובשכיחות גבוהה יותר 
)כמו  בילדים  החריפה  הדחייה  אירועי  CAV. משום שרוב  הופעת  של 
הביופסיה  קליני,  ביטוי  לידי  באים  אינם  המבוגרים(  הלב  במושתלי 

הכלי  היא   )Endomyocardial biopsy - EMB( האנדומיוקרדיאלית 
היעיל ביותר לזיהוי אירועי דחייה: ה–Gold standard לאיתור דחייה.

השגרתי  המעקב  במהלך  הביופסיות  מבוצעות  שבה  השכיחות 
לגיל  ובהתאם  למרכז,  ממרכז  משתנה  הלב  מושתלי  הילדים  אחר 

מושתל הלב. 
בסטנפורד מקובל לבצע EMB מדי שבוע במהלך החודש הראשון 
חודש  ומדי  כן  שאחרי  בחודשיים  שבועיים  מדי  ההשתלה,  לאחר 
בששת החודשים הבאים. אם החולה לא עבר אירועי דחייה בביופסיות 
האחרונות, תכיפות ביצוע הביופסיות יורדת ל–4-2 ביופסיות לשנה. 
בתינוקות, ביופסיות שגרתיות מבוצעות לעתים רחוקות יותר. על אף 
שקיימים מחקרים שתומכים בביטול הביופסיות השגרתיות במבוגר 
להתפתח,  ממשיכים  אשר  בילדים  מההשתלה,  שנים   5-2 לאחר 
קיימות  משתנות,  שלהם  החיסון  ומערכת  ההורמונלית  ושהמערכת 

.]14[ EMB עדויות התומכות בהמשך מעקב באמצעות
ארבע  קבעה   ]15[ המסורתית  הדחייה  חומרת  סיווג  גישת 
דרגות דחייה עם תת–דרגות בחלק מהן. בשנת 2004 אומצה שיטת 
וריאות,  לב  להשתלות  הבין–לאומית  החברה  ידי  על  חדשה  סיווג 
 ,)ISHLT(  International Society of Heart and Lung Transplantation

אשר קבעה אף היא ארבע דרגות דחייה: ]16[
0= ללא דחייה.

1= דחייה קלה )דרגות 1A ,1B ו־2 בקלסיפיקציה הישנה(. 
2= דחייה בינונית )3A בקלסיפיקציה הישנה(.

3=דחייה קשה )3B ו־4 בקלסיפיקציה הישנה(.
מחייב   EMB–ב קשה(  או  )בינונית   3-2 בדרגה  דחייה  של  אבחון 
עם  א–סימפטומטיים  במושתלים  גבוה.  במינון  בסטרואידים  טיפול 
לטפל  ניתן  מההשתלה  חודשים  לשישה  מעבר   3-2 בדרגה  דחייה 
קשה  עד  בינונית  דחייה  עם  במושתלים  אך  פומית,  בסטרואידים 
סימפטומטית או במהלך ששת החודשים הראשונים לאחר ההשתלה, 
מתיל–פרדניזולון  תוך–ורידית:  גבוה  במינון  בסטרואידים  לטפל  יש 

)סולומדרול( במנה יומית של 
15-10 מ"ג לק"ג משקל גוף 
שלושה  למשך  ג'(  ל־1  )עד 
ימים. EMB לביקורת מבוצעת 
ימים   10-7 כלל  בדרך 
הקודמת.  הביופסיה  לאחר 
עדיין  הביקורת   EMB–ב אם 
חריפה,  תאית  דחייה  נצפית 
של  נוסף  בקורס  לטפל  ניתן 

או   OKT3  ,ATG(  T לתאי  בנוגדנים  טיפול  של  בקורס  או  סטרואידים 
דקליזומב(, בהקרנה לרקמת הלימפה )Total lymphoid radiation( או 

במתן קורס של פוטותרפיה.
 Cardiac Allograft(  CARGO–ה מחקר  תוצאות  פרסום  עם 
השימוש  יעילות  את  בודק  אשר   ,)Rejection Gene Expression
בבדיקות מולקולריות של ביטוי גנים שונים בדם הפריפרי בזמן דחייה, 
EMB לשם ניטור מושתלי לב תפחת. על אף  ייתכן שהתלות בביצוע 
שילדים נכללו גם הם במחקרים הללו, מספרם קטן מכדי שיהיה ניתן 

להסתמך על תוצאותיו במידת מהימנות מספקת ]17[.

הישרדות
בין השנים 2003-1982 דווח בסקר השנתי של ה–ISHLT על 5,677 
הילדים  של  ההישרדות  אחוזי  בעולם.  לב  השתלת  שעברו  ילדים 

בסטנפורד מקובל לבצע 
EMB מדי שבוע במהלך 
החודש הראשון לאחר 
ההשתלה, מדי שבועיים 
בחודשיים שאחרי כן 
ומדי חודש בששת 
החודשים הבאים
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 68% ועל  הראשונה  לשנה   80% על  כיום  עומדים  הלב  מושתלי 
לחמש שנים מההשתלה. אחוזי ההישרדות השתפרו במהלך השנים 
האחרונות, עם נתונים על הישרדות של ילדים לעשורים השני והשלישי 
שלאחר ההשתלה. ]18[ ההישרדות לאחר השתלת לב בילדים תלויה 

בגורמים רבים, ובהם: 
לשנה  ההישרדות  אחוז  ההשתלה:  בזמן  הלב  מושתל  גיל  1 .
מהישרדותם  משמעותית  נמוך   10 גיל  עד  ילדים  של  הראשונה 
מתייחסים  כאשר  בהתאמה.   85% מול   75% העשרה:  בני  של 
של  שנים  לעשר  הישרדותם  הראשונה,  השנה  את  לשורדים 
העשרה  בגיל  שהושתלו  אלה  מול  בילדותם  שהושתלו  הילדים 

טובה יותר: 80% מול 65%.
חל  האחרונות  השנים  במהלך  ההשתלה:  בוצעה  שבה  לתקופה  2 .
שיפור ניכר בהישרדות הילדים בשנה הראשונה שלאחר ההשתלה, 
ההישרדות  אחוזי  זאת,  לעומת  כ־90%.  עד  של  לערכים  עלייה 

לשנים שאחרי כן לא השתנו משמעותית במהלך התקופות. 
גורם  עדיין  זהו  לב:  בהשתלת  לצורך  כגורם  מולדת  לב  מחלת  3 .
ההשתלה,  שלאחר  הראשונה  בשנה  להישרדות  העיקרי  הסיכון 
עם סיכון מוכפל יחסית למושתלים ללא מחלת לב מולדת ברקע. 
גם במקרים אלה, לשורדים את השנה הראשונה אחוזי הישרדות 
דומים להישרדות בני גילם אשר עברו השתלת לב מסיבות אחרות. 
נמצאים  כושל  פונטן  עם  או  בודד  חדר  של  פיזיולוגיה  עם  ילדים 

בדרגת סיכון דומה לזו של המושתלים עקב סיבות אחרות. 
או   4 .ECMO עם  לתמיכה  הזדקקות  כוללים  אחרים  סיכון  גורמי 
עם  כליה  בתפקודי  הפרעה  ההשתלה,  לפני  מלאכותית  להנשמה 
צורך בתמיכת דיאליזה, השתלת לב חוזרת, גיל תורם מבוגר )מעל 
מ"ג   7 מעל  בילירובין  רמת  עם  כבד  בתפקודי  הפרעה   ,)40 גיל 

לדצ"ל, וכן יחס משקל תורם מקבל מתחת ל–0.75 או מעל 3.0.

סיבוכים מאוחרים
זיהומים

הסיכון לאירוע זיהומי גבוה יותר במהלך שלושת החודשים הראשונים 
מהילדים  כ–25%  מכן.  לאחר  משמעותית  ויורד  ההשתלה  שלאחר 
שלאחר  הראשון  החודש  במהלך  זיהומי  אירוע  יעברו  הלב  מושתלי 
בכ–50%  דומה  אירוע  יתרחש  הראשונה  השנה  ובמהלך  ההשתלה, 
מהילדים. הזיהומים השכיחים ביותר הם הזיהומים החיידקיים )60%(, 
קיימים  נמוך  ובאחוז   ,)7%( הפטרייתיים   ,)30%( הנגיפיים  ואחריהם 
שגורם  ביותר  השכיח  הנגיפי  הזיהום   .)3%( בפרוטזואה  זיהומים  גם 
לזיהום סיסטמי הוא הזיהום ב–CMV, אשר יכול להופיע כזיהום ראשוני 
זיהום לטנטי  וכריאקטיבציה של  לנגיף בעברו,  במושתל שלא נחשף 
ב–CMV או בזיהום חוזר על ידי זן שונה של נגיף ה–CMV ]19[. כניסתם 
לשימוש של תכשירים אנטי–ויראליים כטיפול פרופילקטי עוד בשנות 
הזיהום  שכיחות  את  משמעותית  הורידה  הקודמת  המאה  של  ה–80 
הסיסטמי הקשה ב–CMV )בעיקר את הופעת דלקת הריאות הנגרמת 
על ידי CMV, שקטלה מושתלים רבים, ובטרם זוהה הגורם לה נקראה 

.)Post transplant pneumonitis

יתר לחץ דם והפרעה בתפקודי הכליה

יתר לחץ דם הוא אחד הסיבוכים השכיחים ביותר לאחר השתלת לב, 
ושכיחותו בילדים מושתלי לב נעה בין 60%-90%. הגורם ליתר לחץ 
הדם הוא שילוב של כמה גורמים, ובהם טיפול ב–CNI, היעדר עצבוב 
בלב המושתל וטיפול בסטרואידים. הטיפול התרופתי ביתר לחץ הדם 

שלאחר השתלת לב בילדים כולל את הורדת תצרוכת הנתרן וטיפול 
תרופתי במשתנים משולבים עם טיפול בחוסמי סידן, מעכבי ACE או 

תכשירים עם פעילות מרכזית כגון קלונידין.
השנים  חמש  במהלך  תופיע  הלב  מושתלי  מהילדים  בכ–10% 

הפרעה  ההשתלה  שלאחר 
פי  על  אף  הכליה,  בתפקודי 
טיפול  יידרש  אחוז  בחצי  שרק 
כליה.  השתלת  או  בדיאליזה 
הכליות  בתפקוד  הפגיעה 
 ,CNI–ב לטיפול  מיוחסת 
לפגיעה  לגרום  יכולים  אשר 
בכליה  ומתמשכת  חריפה 
של  וזוקונסטריקציה  ידי  על 
הגלומרולריות  הארטריולות 
האפרנטיות. הפגיעה הכלייתית 
 CNI–הכרונית שנגרמת על ידי ה
הדם  בכלי  בפגיעה  מאופיינת 
סקלרוזיס  שבכליה,  הקטנים 
גלומרולרית פוקלית, אטרופיה 

במעורבות  הטיפול   .]20[ אינטרסטיציאלית  ופיברוזיס  טובולרית 
כלייתית של CNI כולל טיפול תמיכתי, ניסיון להוריד את מינון התרופה 
או אף הפסקתה, תוך שימוש בתכשירים אחרים למניעת דחייה כגון 

אברולימוס בשילוב עם מיקופנולט.

גדילה סומטית וגדילת הלב

ואחריה.  הלב  השתלת  לפני  בילדים  נצפתה  בגדילה  הפרעה 
ההשתלה,  לפני  קשה  לב  אי–ספיקת  של  המשולבת  ההשפעה 
תהליך ההשתלה עצמו והטיפול בסטרואידים לאחר ההשתלה הם 
לאחר  הראשונה  השנה  במהלך  בעיקר  לכך,  העיקריים  הגורמים 
הגובה  את  משיגים  מהילדים  כ–75%  ממושך,  במעקב  ההשתלה. 
המצופה במהלך חמש שנים לאחר ההשתלה. הלב המושתל עובר 
בהתאם  הלב  שריר  במסת  עלייה  עם  וגדילה,  צמיחה  של  תהליך 
תהליך  נצפה  אף  לאחרונה   .]21[ הלב  מושתל  של  גופו  לגדילת 
הפוך: לב גדול שהושתל בילדה קטנה הלך וקטן במהלך החודשים 

הראשונים שלאחר ההשתלה.

אוסטיאופורוזיס

למרות שתופעה זו שכיחה יחסית במושתלי הלב המבוגרים, הופעתה 
נדירה בקרב הילדים מושתלי הלב ]22[.

מחלה לימפו–פרוליפרטיבית לאחר ההשתלה

 Post-transplant lymphoproliferative disease )PTLD( המחלה 
היא הממאירות השכיחה ביותר לאחר השתלת לב )מופיעה בכ–4% 
הופעת  ההשתלה(.  שלאחר  השנים  חמש  במהלך  הלב  ממושתלי 
מחלה זו קשורה לזיהום בנגיף ה–EBV ]23[. הסיכונים הגבוהים ביותר 
 EBV–הם במצב שבו מושתל לב שלא נחשף לנגיף ה PTLD–ללקות ב
בעברו מקבל תרומת לב מתורם סרו–חיובי לנגיף, או כאשר מושתל 
סרולוגי  בביצוע מעקב  הצורך  מכאן   .EBV–ב ראשוני  זיהום  עובר  לב 
של  מוקדם  לאיתור  בעברו,   EBV–ה לנגיף  נחשף  שלא  לב  במושתל 

.Seroconversion :הופעת נוגדנים שלא נצפו קודם לכן
רמת  הורדת  היא   PTLD–ב העיקרית  הטיפולית  ההתערבות 
הוצאה  נדרשת  לעתים  באציקלוויר.  טיפול  עם  בשילוב  הדחייה  נוגדי 

הפרעה בגדילה 
נצפתה בילדים לפני 
השתלת הלב ואחריה. 
ההשפעה המשולבת 
של אי–ספיקת לב 
קשה לפני ההשתלה, 
תהליך ההשתלה עצמו 
והטיפול בסטרואידים 
לאחר ההשתלה הם 
הגורמים העיקריים 
לכך, בעיקר במהלך 
השנה הראשונה לאחר 
ההשתלה
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כירורגית של הנגע, ואף טיפול כימותרפי. במקרים של PTLD העמיד 
אנטי  מונוקלונלי  בנוגדן  טיפול  לנסות  ניתן  שצוינו,  הטיפולים  לכל 
עוריות(  )בעיקר  אחרות  גידוליות  מחלות  גם  ריטוקסימב.   :CD2O

שכיחות בילדים מושתלי לב  ]24[.

 מחלת כלי הדם הכליליים של הלב המושתל: 

Cardiac allograft vasculopathy (CAV)
הלב  מושתלי  הישרדות  את  המגביל  העיקרי  הגורם  היא  זו  מחלה 
והילדים כאחד. לאחר חמש שנים מהשתלת הלב, מעל  המבוגרים 
קלינית.  משמעותי   CAV מפתחים  המבוגרים  הלב  ממושתלי   40%
להשתלת  נדרשים  או  מתים  המבוגרים  הלב  ממושתלי  כ–7% 
נמוכה  לב  מושתלי  בילדים   CAV שכיחות   .CAV עקב  חוזרת  לב 
הלב  מושתלי  מהילדים  )כ–15%  במבוגרים  מאשר  משמעותית 
CAV במהלך חמש השנים הראשונות לאחר ההשתלה(, אך  יפתחו 
מרגע שאובחנה CAV משמעותית קלינית, רק כ–50% מהמושתלים 

שורדים מעל שנתיים ]2[.
לחלקם  שניתן   ,CAV–ל אפשריים  אטיולוגיים  גורמים  כמה  קיימים 
לשתי קבוצות עיקריות - האחת גורמים אימונולוגיים והשנייה גורמים 

שאינם אימונולוגיים.
מגורמי הסיכון ל–CAV: תורם מבוגר, גיל מקבל מבוגר, נזק בזמן 
ניתוח ההשתלה עצמו )הן נזק איסכמי והן נזק בזמן הרה–פרפוזיה(, 
 CMV–ב זיהום  דיסליפידמיה,  סוכרת  דם,  לחץ  יתר   ,HLA אי–התאמת 
משמעותית  שונה   CAV פתולוגית,  מבחינה  חוזרים.  דחייה  ואירועי 
ממחלה טרשתית כלילית "רגילה" במעורבות מפושטת של כלי הדם 
הכליליים של מושתלי  בכלי הדם  יעילות הטיפול  זו  הקטנים. מסיבה 

והן  הצנתורית  בגישה  הן  הלב, 
בגישה הניתוחית, הינה מוגבלת, 
הופעת  עם  היחידי  והטיפול 
הוא  קלינית  משמעותי   CAV
במבוגר,  חוזרת.  לב  השתלת 
לב  השתלת  הצלחת  אחוזי 
מההשתלה  נמוכים  חוזרת 
של  הישרדות  עם  הראשונה, 
ולחמש  לשנה  ו–65%   83%
בהתאמה.  מההשתלה,  שנים 
השתלת  הצלחת  זאת,  לעומת 
לב חוזרת בילדים נקלטת בצורה 
טובה יותר, ואינה שונה משיעורי 
הלב  מושתלי  בילדים  ההצלחה 
לאחרונה  הראשונה.  בפעם 

הלב  מושתלי  כי  נמצא  ואכן   ,CAV למניעת  בסטטינים  בטיפול  הוחל 
הישרדות  ולהם  דחייה,  אירועי  פחות  חווים  בסטטינים  המטופלים 
טובה יותר ושכיחות מופחתת של CAV. לאחרונה הוכח כי סירולימוס 
בדופן  חלק  שריר  גדילת  לעכב  יכולת  בעלות  הינן  ואברולימוס 
 ,CAV–ה הופעת  את  לדחות  או  למנוע  ניתן  שבכך  ייתכן  העורקים. 

להאט את התפתחותה ואולי אף לגרום לנסיגתה ]25[.

דרגה תפקודית והיבטים נפשיים

משמעותית  משתפרת  לב  מושתלי  ילדים  של  התפקודית  הדרגה 
השביעית  לשנה  עד  רבות.  שנים  טובה  ונשארת  השתלה  לאחר 
בדרגה  נמצאים  הלב  מושתלי  מהילדים  כ–90%  ההשתלה,  שלאחר 

תפקודית טובה וללא צורך באשפוז במהלך השנים הללו.

הדיכאון  במדדי  משמעותית  ירידה  הראו  פסיכולוגיים  מחקרים 
שבה  לתקופה  יחסית  זאת  ההשתלה,  לאחר  הלב  מושתלי  בילדים 
היו מאושפזים עקב ההחמרה באי–ספיקת הלב. בנוסף, מחקר אחר 
שבדק ילדים המועמדים להשתלת לב מצא כי יכולותיהם הקוגניטיביות 
כישוריהם  זאת,  למרות  ואחריה.  הלב  השתלת  במהלך  נפגעו  לא 
לילדים  יחסית  נמוכים  נמצאו  הלב  מושתלי  ילדים  של  הלימודיים 

בריאים  ]26[.
השינויים ההתנהגותיים, כפי שבאו לידי ביטוי בשהייה בבית הספר, 

עלו בשכיחותם ל–8% בחצי השנה הראשונה שלאחר ההשתלה. 

סיכום
בילדים ממצב  במהלך 25 השנה האחרונות התקדמה השתלת הלב 
מאי–ספיקת  הסובלים  לילדים  ביותר  היעיל  לטיפול  ניסיוני  טיפול  של 
לב סופנית, עם יכולת לשפר משמעותית את תוחלת חייהם ואיכותם. 
תוצאות השתלות הלב בילדים ממשיכות להשתפר מתקופה לתקופה, 
שלאחר  הראשונה  בשנה  מ–90%  למעלה  של  הישרדות  השגת  עם 
ההשתלה. יותר ויותר ילדים מושתלי לב שורדים ומגיעים לעשור השני 
והשלישי שלאחר ההשתלה. נדרש מחקר נוסף למציאת נוגדי דחייה 
פולשניות  פחות  דרכים  למציאת  יותר,  גבוה  בטיחותי  פרופיל  עם 

.CAV לאבחון דחייה ולמניעת
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