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מבוא
אי ספיקת לב בשלבים מתקדמים היא מחלה קשה ומסכנת חיים הגורמת
לירידה משמעותית באיכות החיים .במחלה ,תפקוד הלב ,ובמיוחד חדר שמאל,
יורד באופן ניכר וכל אספקת הדם לגוף נפגעת.
הפיתרון המיטבי )האופטימאלי( הוא השתלת לב מתורם .מאחר וקיים מחסור
משמעותי באיברים ,פותחו מכשירים מכניים התומכים בלב VENTRICULAR
 ASSIST DEVICES,או בקיצור .VAD
ה VAD -הוא מכשיר שמתחבר לחדר השמאלי שואב משם דם ומעבירו ישירות
לאבי העורקים ובכך עוקף את חדר שמאל הכושל ומשפר את אספקת הדם
לגוף.
חוברת הדרכה זו תסייע לך להבין טוב יותר מה זה בכלל  VADומהם הסיכונים
והיתרונות.

איך לב עובד

מחלות לב ומכשירים תומכי לב
כשלון מתקדם של הלב )קרדיומיופטיה( המבטא בירידה בכושר התכווצות הלב
ולאי ספיקת לב יכול להגרם ע"י:
התקפי לב
מחלות מסתמיות
זהומים וירלים
מומי לב מולדים
מחלות גנטיות משפחתיות
סיבות אחרות
סימני המחלה :אי סבילות למאמץ גופני ,קוצר נשימה הולך וגובר בתפקוד
היומיומי ,בצקות ועוד.
תרופות ושינויים תזונתיים יכולים להפחית את העומס התפקודי של הלב ולשפר
את תפקודו .במקרים מסוימים ,ניתוח החלפת מסתם או ניתוח מעקפים עשויים
להקל על הסימפטומים ולשפר את תפקוד הלב.
במקרים בהם תחת טיפול תרופתי מייטבי ממשיכה הדרדרות הלב ,תישקל השתלת
מכשיר מכני התומך בלב )(VAD
חלון הזדמנויות להשתלת  VADהוא צר יחסית וצריך להחליט לגבי הניתוח
תוך פרק זמן קצר ,לפני שהמחלה תפגע באיברים חיוניים אחרים
כמו הכליה או הכבד.
שנם סוגים שונים של  .VADsהרופא המנתח יחד עם הקרדיולוג ימליצו על המכשיר
המתאים לך ביותר לפי סוג מחלת הלב ,גודל הגוף ומצבך הקליני .

סוגי תומכים מכניים ללב  VADודרך פעולתם
אנטומיה
ללב ארבעה חללים  -שני חדרים ושתי עליות.
העליות הן החללים המקבלים את הדם מהריאות/מהגוף ,מהעליות הדם עובר
לחדרים ,החדרים מתכווצים ודוחפים את הדם לריאות ולשאר חלקי הגוף.
בלב יש  4מסתמים שתפקידם לוודא שדם זורם בכיוון הנכון בתוך הלב.
צידו הימני של הלב מקבל דם דל בחמצן המגיע מהגוף ומעביר אותו לריאות
לצורך חמצון.
צידו השמאלי של הלב מקבל דם עשיר בחמצן המגיע מהריאות ומעביר אותו
לגוף.
כל פעימת לב היא תוצאה של התכווצות הלב הנגרמת כתוצאה מגירוי חשמלי
שמקורו בלב .ניתן למדוד את הפעילות החשמלית של הלב על ידי תרשים אק''ג.
ניתן להעריך את פעימות הלב ע"י בדיקת הדופק.

 - LVADמכשיר המושתל בחדר השמאלי ומסייע לחדר השמאלי של הלב.
המשאבה שואבת דם מהחדר השמאלי )או במקרים מסוימים מהעלייה
השמאלית( ומעבירה את הדם לאבי העורקים.
 - RVADמכשיר המושתל בחדר הימני של הלב ומסייע לחדר הימני .המשאבה
שואבת דם מהעלייה הימנית )או במקרים מסוימים מהחדר הימני של
הלב( ומעבירה את הדם לעורק הריאה.
 - BiVADמכשיר התומך גם בלב ימין וגם בלב שמאל.
 - TOTAL ARTIFICIAL HEARTמכשיר המחליף את הלב כולו ,למקרים של אי
ספיקת לב ימנית ושמאלית ,בעיות מסתמיות והפרעות קצב.

חלקי המכשיר הפנימיים
צינור המוחדר לחדר )שמאל בד"כ(.
משאבה השואבת את הדם.
צינור היוצא מהמשאבה ומעביר דם לעורק הראשי.
כבל חשמל המחובר למשאבה ויוצא דרך דופן הבטן.

דוגמאות למכשירים בשימוש
HEARTMATE II
תומך מכני חדרי
נמצא בשימוש רחב בארץ ובעולם
מיועד למצב של אי ספיקה שמאלית,

חלקי המכשיר החיצונים

משאבה רוטורית )סיבובית כמו בורג(

בקר למשאבה.
מקור כוח נייח או נייד )סוללות(.

יוצרת לחץ דם רציף

למי מיועד VAD -
גשר להשתלה :מאפשר לייצב את מצבו הרפואי של מטופל בזמן ההמתנה ללב
מתורם.
גשר להתאוששות :מיועד למטופלים שזקוקים לתמיכה מכאנית של המשאבה
אך צפויים להתאושש.
גשר להחלטה :מיועד למטופלים שלא נמצאים מתאימים להשתלת לב בזמן
השתלת המכשיר אך יתכן כי בעתיד יתאימו.
טיפול יעד :מטופלים שאינם מתאימים להשתלת לב מסיבות שונות ,יכולים
להיות נתמכים ב VAD -ללא הגבלה זמן.

HEARTWARE
תומך מכני חדרי
נמצא בשימוש רחב בארץ ובעולם
מיועד בעיקר למצב של אי ספיקה שמאלית,
משאבה צנטריפוגלית

השתלת המכשיר מייצבת את הגוף לקראת השתלת לב אמיתי.
המכשיר מאפשר הפחתה של לחץ דם ריאתי ,ירידה או עליה במשקל
בהתאם לצורך ושיפור בתפקודי הכליה והכבד.

יוצרת לחץ דם רציף

SYNCARDIA
לב מלאכותי שלם
משאבה פנאומטית
מיועדת לאי ספיקת לב שמאלית וימנית
מחליפה לחלוטין את הלב
יוצרת לחץ דם פולסטילי )כמו הלב(

אלו המשאבות הנמצאות בשימוש בארץ ,אבל קיימים סוגים נוספים
של משאבות בשוק העולמי.

הכנה לקראת השתלת VAD
יש לבצע הערכה רפואית מקיפה הכוללת בדיקות דם ,אקו לב ,צנתור לב ובדיקות
אבחון נוספות על מנת להחליט על מכשיר ה VAD -המתאים ביותר.
בנוסף לקריטריונים רפואיים ,ישנם קריטריונים פסיכולוגיים.
השתלת  VADמחייבת הקפדה על הנחיות הצוות המטפל ,היענות לטיפול הרפואי
ומעקב קפדני אחר המטופל.
לפני ההחלטה על ניתוח , VADיש לוודא קיום בני משפחה ,חברים או מטפלים
המתחייבים לספק תמיכה הולמת בזמן שהמטופל נתמך על ידי המכשיר.
התמיכה כוללת השתתפות במפגשי הדרכה עם רכזי  VADיחד עם המטופל,
במהלך האשפוז ולאחר השחרור מבית החולים.

מהלך הניתוח כולל :
 .1חתך בחזה המאפשר להגיע ללב.
 .2בדר"כ יבוצע חיבור למכונת לב-ריאה שתתפקד במקום הלב והריאות בזמן
הניתוח.
 .3חיבור מכשיר ה VAD -אל הלב.
 .4הוצאת הכבל החשמלי דרך דופן הבטן
 .5חיבור משאבת ה VAD -לבקר ,והפעלתה .דם מתחיל לזרום דרך משאבת
ה VAD -אל אבי העורקים.
 .6ירידה הדרגתית ממכונת לב ריאה עד ניתוקה.
 .7בסיום הניתוח סוגרים את החתכים ,לאחר שמשאירים צינורות המנקזים
הפרשות מאזור הניתוח.
במקרים של ניתוח לב קודם ,תתכנה הדבקויות שעלולות
להאריך את משך הניתוח.

תהליך השתלת המכשיר

מהלך לאחר ניתוח

ניתוח להשתלת ה VAD -מבוצע על ידי מנתח חזה ולב ,רופא מסייע וצוות
חדר ניתוח הכולל מרדים ועוזר מרדים ,מפעיל מכונת לב ריאה ,שתי אחיות
חדר ניתוח ,אחות  VADוקרדיולוג אקו.
ניתוח להשתלת  VADנחשב "ניתוח לב פתוח" ,ובדרך כלל אורך בין  4עד  6שעות.

לאחר הניתוח ,המטופל יועבר ליחידה לטיפול נמרץ הממוקמת במחלקה לניתוחי לב
וחזה כאשר הוא עדיין מורדם ומחובר למכשיר ההנשמה.
המנותח יתעורר בהדרגה כאשר חומרי ההרדמה שקיבל בזמן הניתוח יתפנו מגופו.
בזמן שמטופל מונשם הוא אינו מסוגל לדבר .הוא ינותק ממכונת ההנשמה כאשר יהיה
ערני ויוכל לנשום באופן עצמאי,
לאחר הניתוח יתכן ויופיעו כאבים .חשוב מאוד לדווח על כאבים לצוות המטפל ,על
מנת שינתנו לך תרופות לשיכוך הכאבים.
הידיים והרגליים עשויים להיות נפוחים ,זה מצב זמני שישתפר לאחר מספר ימים
כשעודפי הנוזלים שהצטברו במהלך הניתוח יתפנו מהגוף.
קטטר שתן שהוכנס במהלך הניתוח עלול לגרום לתחושה של לחץ בשלפוחית השתן
או לסירוגין גורם לתחושה של צורך במתן שתן.
את הקטטר מוציאים לאחר מספר ימים.

ההליך הניתוחי מפורט כדלהלן :
לאחר הרדמה ,המרדים יכניס צינור הנשמה דרך הפה לתוך קנה הנשימה .
צינור ההנשמה יהיה מחובר למכונת הנשמה על מנת לאפשר נשימה במהלך
הניתוח.
כמו כן רופא מרדים יכניס מספר עירויים בידיים ובווריד מרכזי בצוואר לצורך מתן
טיפול תרופתי בזמן הניתוח ולאחריו.
אחד מהעירויים יהיה עירוי בעורק )בדרך כלל בזרוע( על מנת למדוד את לחץ הדם.
קטטר שתן יוכנס דרך השופכה לתוך שלפוחית השתן לצורך ניקוז השתן.
זונדה תוכנס דרך האף או הפה לקיבה לצורך ניקוז מיצי קיבה.
לאחר שכל הצינורות והעירויים הדרושים נמצאים במקומם ,יתחיל הניתוח

ביקור משפחות ביחידה לטיפול נמרץ מוגבל לשעות הביקור בלבד.
כאשר מצב המטופל מתייצב והוא אינו מקבל טיפול תרופתי דרך הוריד ,יועבר המטופל
מהיחידה לטיפול נמרץ לחדר במחלקה לניתוחי לב וחזה לצורך המשך מעקב
והחלמה .במחלקה ,בן משפחה יוכל להישאר באופן קבוע ליד המטופל.

פעילות גופנית ותרגילים הם החלק החשוב בהחלמה לאחר ניתוח .בהתחלה
המטופל ישב בכורסה מספר פעמים ביום .בהמשך יוכל לעשות הליכות קצרות
במסדרון של המחלקה.
השרירים יהיו חלשים וכואבים במשך זמן מה לאחר הניתוח.
פעילות גופנית סדירה ,כגון הליכה ,היא דרך טובה כדי לחזק את השרירים.
אחיות או פיזיותרפיסטים יסייעו וידריכו את בני המשפחה לעשות זאת.
תרגילי נשימה עמוקים ושיעול חשובים גם הם להחלמה מהירה .שיעול מפחית
את החשש לזיהומים שונים של הריאות )דלקת ריאות( .יש לבצע תרגילים אלו
למרות חוסר הנוחות הכרוך בכך.
החלפת החבישה סביב הכבל היוצא מהגוף ומחובר לבקר )קונטרולר( תעשה
על ידי רכזי מכשירים תומכי לב במחלקה ,או על ידי צוות האחיות במחלקה,
אחת לשלושה ימים או לפי הצורך.
בן משפחה עיקרי יקבל הדרכה לגבי החלפת חבישה ויתנסה בכך מספר פעמים.
התזונה מהווה מרכיב חשוב ,ובעלת השפעה רבה על ההחלמה שלך מהניתוח.
התזונאי ידריך לגבי ירידה/עליה במשקל והתייחסות למאכלים בשילוב עם
תרופות מסוימות.
חשוב לשמור על משקל מתאים ולהימנע מעישון לחלוטין.

סיכונים וסיבוכים
כמו בכל ניתוח ,גם בניתוח השתלת  VADקיימים סיכונים .חלק קטן מהניתוחים אף
מסתיים במוות.
סיבוכים בטווח הקצר )ימים ראשונים לאחר הניתוח( כוללים :דימום ,כשלון חדר
ימין ,שבץ מוחי ,אי ספיקת כליות ,הפרעות בתפקוד הכבד ,זיהום ותקלות מכאניות
במכשיר.
לאורך חיי המטופל ,יכולים להיום סיבוכים )בשיעור נמוך( של :זיהום ,שבץ מוחי,
דימום במערכת העיכול והיווצרות קריש דם במשאבה.
הקרדיולוג ומנתח הלב יסבירו לגבי סיבוכים וסיכונים אפשריים כדי לאפשר קבלת
החלטה מדעת.
יש לחתום על טופס הסכמה לניתוח.
יש לשאול את כל השאלות העולות ,לפני החתימה על טופס ההסכמה לביצוע
השתלת .VAD

טיפול תרופתי לדילול הדם
הרופא יתאים לך את הטיפול התרופתי בהתאם למכשיר הVAD -שהושתל לך.
בדרך כלל ההמלצה היא אספירין ו/או קומדין.
יש לבצע בדיקות דם תכופות לניטור רמת הקרישה ).(INR
בהתאם לתוצאות יקבע מינון התרופה.
תרופות לדילול הדם משמשות למניעת היווצרות קרישים במכשיר ה VAD -עם
זאת ,השימוש במדללי דם פוגע בתהליך הקרישה בכל הגוף .כתוצאה מכך ,עלולים
להיגרם דימומים משמעותיים גם עקב פציעה קטנה מאוד.
במקרה של פציעה או נפילה ,יש להיבדק על ידי רופא כדי לזהות סימני דימום
פנימי.
צוות המחלקה וכן צוות המרפאה ידריכו אותך לגבי השימוש בתרופות לדילול הדם,
וכיצד ניתן למזער את הסיכונים והסיבוכים הקשורים בתרופות אלו.

שחרור מבית החולים
השחרור מבית החולים מותנה במצבך הרפואי ,במצבך הנפשי ,בהיערכות ביתית
ובמוכנות שלך ושל המשפחה לטיפול ולתפעול הVAD -
הצוות המרכז את תחום הלב המלאכותי במחלקה יעביר הדרכה מובנית לאורך כל
האשפוז כדי להבטיח שאתה ובני משפחתך חשים ביטחון ובנוח בטיפול העצמי
ובהפעלה של מכשיר הVAD-
ההדרכה תכלול החלפת חבישה בטכניקה סטרילית ,סביב פתח יציאת מכשיר ה-
 VADהדרכה בנושא רחצה ,תזונה מתאימה ,ניידות ,זיהוי סימני זיהום ,תפעול
המכשיר ,הבנת משמעות המספרים המופיעים על צג המכשיר ,פעולות במצבי
חרום ועוד
ההדרכה תינתן לאורך  4-3מפגשים של שעה .במידת הצורך ,תינתן הדרכה נוספת.
במהלך האשפוז ולפני השחרור תוכל להפגש עם עובד סוציאלי לבירור זכויותיך
בביטוח לאומי ובקופת חולים.
לפני השחרור הביתה יש לבדוק מוכנות הדירה/הבית מבחינת הנוחות והבטיחות.

לחיות עם VAD
הצוות המיועד במחלקה ידריך אותך לגבי אורח החיים.
צוות  VADיהיה זמין לכל שאלה ,לכל פניה ולכל בעיה אם תהיה במכשיר או
בהרגשתך כאשר אתה נתמך במכשיר  ,VADתוכל לעשות את רוב הפעילויות
היומיומיות שלך .עם זאת ,יש מספר מגבלות שחשוב שתדע עליהן.
בכל יציאה מהבית יש להצטייד בבקר )קונטרולר( גיבוי וסוללות נוספות .אם
מתוכננת שהיית לילה או אשפוז ,יש להצטייד בכל המכשור ,הכולל מטען וספק
כוח.
המשאבה יוצרת לחץ דם רציף )רוב המשאבות( ולכן לא תמיד ניתן יהיה למדוד
לחץ דם ,דופק או סטורציה.
ניתן למדוד לחץ דם עם מכשיר דופלר במרפאת מושתלי .VAD
יש לשמור על ערכי סוכר ,כולסטרול ומשקל תקינים.
תדרש למעקב ) INRבדיקת דם ליעילות הטיפול נוגד הקרישה ( פעם בשבוע ולפי
הצורך.
צוות  VADיצור קשר עם רופא ואחות הקהילה שלך על מנת לידע על הניתוח ועל
המעקב הנדרש מהם.
תדירות הביקורים במרפאת מושתלי  VADתהיה אחת לשבוע ותרד בהדרגה
עד לאחת לחודשיים .ניתן להקדים את הביקורת אם יש הצורך.
חל איסור מוחלט למטופלים עם  VADלשחות בבריכה או בים ,אבל ניתן
לשבת על שפת הים....

לקראת נסיעה לחו"ל עליך להתייעץ עם הרופא המטפל שלך ועם רכזי תחום
תומכי לב של המחלקה לקבלת מידע חשוב בנושא היערכות לקראת הנסיעה
ומיקומם של מרכזים רפואיים הסמוכים לאזור הטיול בהם קיימת תכנית .VAD

 - VENTRICULAR ASSIST DEVICE - VADזו משאבה מכאנית המסייעת
ללב הכושל של מטופל ,הסובל מאי ספיקת לב קשה ,להזרים דם לאיברים
החיוניים בגוף.
למועמדים להשתלת לב ,מכשיר ה VAD -אמור לייצב את מצבם הפיזי,
ומאפשר המתנה ממושכת עד לקבלת תרומת לב מתורם אנושי.
למטופלים שאינם מועמדים להשתלת לב ,מכשיר ה VAD -משפר את
איכות חייהם.
חשוב מאוד שתקבל את כל ההסברים ותשאל את הרופא את כל השאלות
לגבי סיכונים וסיכויים של הניתוח וטיפולים חלופיים.
מומלץ לחפש חומר נוסף בנושא באינטרנט ולהיפגש עם מטופלים אחרים
טרם קבלת ההחלטה.
החשוב מכל ,לאחר קבלת ההחלטה ,יש לגייס את כל כוחות הגוף והנפש
שלך ושל המשפחה לקראת התהליך.
הניתוח אינו פשוט אבל השיפור לאחר מכן באיכות החיים  -מדהים !
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בעת מקלחת יש להגן על מוצא הכבל והחבישה מפני הרטבה .הצוות ידריך אותך
כיצד להגן על ה VAD-ועל השימוש בערכה ייעודית.
אין לנהוג אלא לאחר  6שבועות מהניתוח ורק לאחר קבלת אישור מהקרדיולוג.
אין לעסוק בספורט מגע.
יחסי מין מותרים לאחר כ 6 -שבועות.
יש להפסיק לעשן.
יש ליידע את רופא השיניים ורופאים נוספים המטפלים בך שהנך מחובר
למכשיר ה.VAD-
במידה ותזדקק לטיפול שיניים ,על הרופא להתייעץ עם צוות הVAD -
לגבי התרופות הנוגדות קרישה.
חל איסור מוחלט על ביצוע בדיקת  MRIהעלולה להפסיק את פעילותו של ה.VAD-
חשמל סטטי עלול לגרום נזק לרכיבים חשמליים של משאבת ה,VAD -
המנע מלגעת בצג מחשב או בטלוויזיה.
מומלץ לקבל חיסונים נגד שפעת עונתית ונגד דלקת ראות.

סיכום

