
 טרום לידה  מגנזיום סולפטהשימוש ב

 בפגים שיתוק מוחיןהתפתחות כמגן בפני 

 

 קובי בר' פרופ, ערן ויינר' דר

 חולון, מרכז רפואי וולפסון, אגף נשים ויולדות, היחידה לרפואת האם והעובר

 

 הקדמה

בעיות י "הינה קבוצה של מצבים המאופיינת ע( CP-CEREBRAL PALSY)שיתוק מוחין 

ניתן .  (1) םיואינם פרוגרסיבי, המופיעים בגיל מוקדם , ו ביציבה  שמקורם צרברלי בתנועה א

או לפי המעורבות ( אטקסי, דיסקינטי, ספסטי)לחלק את ההפרעות לפי סוג החסר הנוירולוגי 

פיגור שיכלי משמעותי (. מונופלגיה, פלגיה המי, דיספלגיה , קוודרפלגיה)השונה של הגפיים 

(IQ  05פחות מ ) קיים קשר ברור בין אירעות . אחוזים ממקרי שיתוק המוחין 50מלווה כ

 .שיתוק מוחין ופגות

 

 שכיחות ואפידמיולוגיה

חשוב . (5)  5555ילדים בשנת  1555ל  3.1שכיחות שיתוק המוחין בארצות הברית הינה כ 

ינות במד. ( 3,3) 05לציין כי השכיחות לא רק שלא ירדה אלא אף עלתה במעט מאז שנות ה 

מסוימות שכיחות המחלה עלתה בשל השיפור בטיפול בפגות הקיצונית ששיפר את השרידות 

 (6-9)נלסון ואלנברג . (0)של אותם הפגים אך לא את הפרוגנוזה הנוירולוגית שלהם 

סיכמו את  7הריונות ועקבו אחר הילודים עד גיל  03555בעבודתם הנרחבת בה סקרו כ 

 : גורמי הסיכון למחלה

מיקרוצפליה עוברית  ומומים , דות לאנומליות גנטיות כגון פיגור שכלי של האמהות ע. א

 מולדים של העובר

 גרם  5555משקל לידה פחות מ . ב

 שבועות בלידה  35גיל הריון קטן מ . ג 

 זיהום . ד

 55-רק לכ, למעשה . של שיתוק מוחין  לא ניבאו שכיחות סביב הלידהסיבוכים לעומת זאת 

כמו כן מספר רב של עבודות . תשניק סביב לידתיילודים הפגועים היו סימנים של אחוזים מה

בזמן הלידה אינו מנבא או מוריד את שכיחות לב העובר  קשל דופציף רכי ניטור  והראמחקר 

עבודות אחרות הראו שאין . (15-13) לסירוגין האזנה לדופק העוברשיתוק המוחין לעומת 

וק מוחין ואין קורלציה בין התגובה הקלינית לניטור בוי שיתתבנית ספציפית אופינית לני

  פתולוגי והתוצאה הנוירולוגית

(13-16) . 



 

 לידה מוקדמת וההיבטים הנוירולוגיים

אלה . ילודים הנולדים בלידה מוקדמת נמצאים בסיכון למוות בשבועות הראשונים לחייהם

פגיעה ו, חירשות , עיוורון , תוק מוחין שי: כגוןהשורדים נמצאים בסיכון לפגיעות נוירולוגיות 

כאשר המגמה העולמית היא עליה בשכיחות הלידות המוקדמות , לכן. (17) התפתחותית

יותר ויותר   .מצב זה מדאיג במיוחד, (18) ( 5556אחוז מהלידות בארצות הברית ב  15.8)

הפרעות התפתחות  הן שיתוק מוחין ו כאשר, ילודים נמצאים בסיכון לאותן פגיעות נוירולוגיות

להפחתה כל טיפול שיכול להוריד את שכיחותן עשוי להוביל , לכן. ההפרעות השכיחות ביותר

הפגיעה הנוירולוגית הכוללת באותם ילודים שישרדו לאחר לידה  משמעותית בשיעור

 . מוקדמת

 

 תפקידו האפשרי של מגנזיום

ברור . ית אינו ברור לחלוטיןהפגיעה המוח צימצוםבו מגנזיום סולפט משמש למנגנון שה

קרוב לוודאי שהפגיעה נגרמת . חומר הלבןנזק לל המוחין קשור שהפגיעה העצבית בשיתוק

, תזונה-תת, רעלנים , היפוקסיה, דלקת)מושפע מגורמים טרום לידתיים המורכב  מנגנוןי "ע

סטרס , טמטגלו, איסכמיה-היפוקסיה)גורמים תוך לידתיים , ( סטרס אימהי ומרכיבים גנטיים

לידתיים -וגורמים פוסט( איבוד גורמי גדילה אמהיים ומרכיבים גנטיים נוספים, אוקסידטיבי 

 (.מרכיבים גנטיים, תרופות , כאב, גדילה אמהיים -איבוד גורמי,   סטרס אוקסידטיבי )

המכניזם . (19) ם סולפט יש אפקט נוירופרוטקטיבימחקרים על בעלי חיים הראו כי למגנזיו

 :אינו ידוע במדויק אך ישנם מספר היבטים לתפקידו זה פועליק בו מגנזיום סולפט המדו

היפוקסית על ידי חסימת הפרשה מוגברת -יכול למנוע פגיעה מוחית פוסטמגנזיום סולפט . א 

י שיחרור גלוטמט "מוחם של עוברים וילודים פגיע יותר לפגיעה ע. של גלוטמט בתעלות הסידן

פגיעה יכולה להוריד את הסיכון ל, י מגנזיום "לדוגמא ע, לגלוטמט ולכן חסימת קולטנים 

 .(55)בתקופה הפרינטאלית 

 ,זאת במנגנון של אנטגוניזם לסידן ,הרחבת כלי דם ועל השפעה על שריר חלקקיימת . ב

 Sacroplasmic  -מה חרור סידן תלויות סידן והפחתה של ש הולכהות השפעה על תעל

Reticulum התאי . 

זאת , של טסיות השפעה על תאי אנדותל וגרימה להרחבת כלי דם ולהפחתה באגרגציה. ג

במנגנון זה נוצרת  ירידה  .  NO והפרשת ציקליניםהעלאת הפרשת פרוסט כתוצאה של

 .בציטוקינים דלקתיים והפחתה בשיחרור רדיקליים חופשיים

 Tightחדירות של ה י הפחתה ב"וזאת ע Blood Brain Barrier למגנזיום השפעה על ה . ד

Junctions ביל להפחתה בהווצרות של בצקת מוחיתוהדבר מו. 

 .שגורמת גם היא להפחתה בהווצרות של בצקת מוחית 3השפעה על תעלות אקוופורין . ה

 . NMDAאנטגוניזם לרצפטור  השפעה על העלאת  סף היווצרות הפרכוס במנגנון של. ו  



 

 הסטוריהה –מגנזיום כמגן בפני שיתוק מוחין 

 

-51) למגנזיום סולפט שימוש נרחב במיילדות כתרופה אנטי פרכוסית לטיפול באקלמפסיה

כתרופה שימוש נוסף הוא  .(53-53) אקלמפסיה-מניעת אקלמפסיה בנשים עם פרה, (55

למרות שמגנזיום סולפט לא הוכח כיעיל במניעת  ,(עצירת פעילות רחם מוקדמת)טוקוליטית 

 (. 50) לידה מוקדמת

 1055ים על ילודים במשקל נמוך מ תצפיתי בסוף שנות השמונים פורסמו שלושה מחקרים

מותיהם טופלו במגנזיום סולפט ימוכה יותר של שיתוק מוחין בילודים שאנגרם והראו שכיחות 

בהמשך בשנות התשעים מספר מחקרים תצפיתיים דיווחו על ירידה . (56-58)בלידה 

מותיהם טופלו במגנזיום ינוקות במשקל לידה נמוך מאוד שאבשיעור מקרי שיתוק  מוחין לתי

 (59) וחבריו  Nelson ,העבודות הבולטותבין . פרכוסים סולפט כטוקוליטיקה או למניעת 

 119על שניתן כטוקוליטיקה או למניעת פרכוסים בדקו את השפעת מתן מגנזיום סולפט 

 7.1%וק מוחין בשיעור של  והראו שכיחות של שית גרם 1055ילודים עם משקל נמוך מ 

מצאה Schendel  (35 )קבוצתו של . 5.13של  ORבקבוצת הביקורת עם  36%לעומת 

 1055שכיחות נמוכה יותר של שיתוק מוחין ופיגור שכלי אצל ילודים במשקלים נמוכים מ 

בקבוצת  7.7%בקבוצת המגנזיום לעומת  5.9%שכיחות של נמצאה לגבי שיתוק מוחין  ;גרם

בקבוצת  0.8%בקבוצת המגנזיום לעומת  1.8%ולגבי פיגור שכלי   ,OR 5.11 , תהביקור

 . וללא רנדומיזציה מתאימה, לא מבוקרים, המחקרים היו קטניםלציין ש. OR 5.35 , הביקורת

 השנים האחרונות  –מגנזיום כמגן בפני שיתוק מוחין 

כפולות , מבוקרות, ומליותרנד, פרוספקטיביות, עבודות גדולות  0בשנים האחרונות בוצעו 

בכל עבודה גיל ההריון שהוכלל בה היה שונה . יות שכללו ביחד מספר גדול של מקריםוסמ

האטיאולוגיות ללידה המוקדמת בכל עבודה . שבועות  33אך בכולן טופלו יולדות מתחת ל 

היפרדות , זיהום , אקלמפסיה -פרה,  פקיעת קרומים מוקדמת -PPROM)  היתה שונה

שונים מעבודה לעבודה ומצוינים בכל עבודה היו הפרוטוקולים שבהם טופלו היולדות (. השילי

  :פרדנב

בה טופלו    5555שנת מעבודה קטנה יחסית   -  (31) וחבריו Mittendorfעבודתם של . 1

והראתה   גרם ללא מנת אחזקה 3במנת העמסת מגנזיום של  33ל  53נשים בין שבועות 

 .יותר של שיתוק מוחין בקבוצה בה טיפלו במגנזיום סולפט דווקא שכיחות גבוהה

בה טופלו נשים  5553 מעבודה גדולה יותר  – (35) וחבריו Crowtherעבודתם של . 5

גרם מנת העמסה  3של ההריון בפרוטוקול של  35באוסטרליה ובניו זילנד מתחת לשבוע 

כי תמותה  נמצאודים לבמעקב במשך שנתיים אחר אותם י. גרם לשעה 1ומנת אחזקה של 

, (CI – 0.64-1.09)  17.1%לעומת  13.8% ,המגנזיום היתה קטנה יותר הילודים בקבוצת

וכך גם ( CI – 0.54-1.27) 8.5%לעומת  6.8% –שיתוק מוחין בילודים ששרדו  כך גם 



 משתניםאך כל ה ,(CI – 5.66-1.53) 53%לעומת  19.8%שיתוק מוחין +שילוב של מוות

 . לא משמעות סטטיסטית מובהקתלהיו ל "הנ

 

  PREMAGעבודה צרפתית של מחקר ה  – ( 33) וחבריו Marretעבודתם של . 3

. גרם ללא מנת אחזקה 3במנת העמסה של  33טופלו נשים מתחת לשבוע  בה 5558 מ

בעבודה זו הדגימה הקבוצה שכיחות נמוכה יותר בקבוצה שטופלה במגנזיום להפרעות 

 ,(CI 0.42-1.03)שיתוק מוחין +מוות:  וקריטריונים משולבים,( CI 0.41-1.02)מוטוריות 

 CI)  הפרעות קוגניטיביות+שיתוק מוחין+מוותו, (CI – 5.31-5.93)הפרעות מוטוריות +תוומ

– 5.37-1.55.) 

 

מרכזית בה טופלו נשים -רבועבודה גדולה מאוד  – (33) וחבריו Rouseעבודתם של . 3

. גרם לשעה  5נת אחזקה של מגרם ו 6של מנת העמסה של  בפרוטוקול 53-31בשבועות 

 Primaryבעבודה זו לא נמצא הבדל מובהק סטטיסטית בין שתי הקבוצות לגבי ה 

Outcome   מוות עד גיל שנה מתוקן  ושיתוק , של  לידת עובר מת שילוב שנבדק שהיה

 – CI) 11.7%ומת לע 11.3% ,מוחין בדרגות חומרה בינונית עד קשה  בגיל שנתיים מתוקן

הוכח המדד הבודד של שיתוק מוחין בדרגת חומרה בינונית עד קשה , אולם (. 5.77-1.53

לעומת (. CI 5.35-5.90) 3.0%לעומת  1.9% –כשכיח פחות בקבוצה שטופלה במגנזיום 

 . זאת המדד של מוות עוברי או של הילוד לא הוכח כשכיח פחות בקבוצת המגנזיום

 

ינה עבודה רב מרכזית ובין ה 5557 עבודה זו שפורסמה ב  – Magpie (30)מחקר ה . 0

מדינתית שהינה עבודת המשך לעבודה גדולה קודמת של אותה הקבוצה לבחינת יעילות 

עבודה זו הוכיחה שאין נזק לילודים שאחריהם בוצע . מגנזיום סולפט למניעת אקלמפסיה

תה שכיחות ישנבדקה הי בקבוצה –חסות לשיתוק מוחין יבהתי. חודשים 18המעקב עד גיל 

נמוכה מאוד של שיתוק מוחין בקבוצה שטופלה במגנזיום סולפאט  אך מספר הילודים  היה 

 .קטן מאוד

 

 ל"לול העבודות הנקש

הראשונה של . ל"העבודות הנ שסיכמו את בשנים האחרונות פורסמו שתי מטאנליזות גדולות 

Conde-Agudelo  יה של יוהשנ  5559י  שפורסמה  ביונ (36) וחבריוConstantine וחבריו  

 Cochrane בנוסף פורסמה עבודת  .  ACOGי ה "ע  5559שפורסמה באוגוסט  (37)

Reviewי "עDoyle 5559גם היא ב  ( 38) וחבריו . 

  :ל "עיקרי המסקנות של העבודות הנ

ת השונות של בהתאם להגדרו)הסיכון הכולל  ללידת ילוד אשר יפתח בעתיד שיתוק מוחין . 1

נמוך באופן משמעותי בקבוצת היולדות שטופלו במגנזיום סולפאט נמצא כ(  כל עבודה



ראה  ,(CI ,5.00-5.88  0.6%לעומת  3.9%)בהשוואה לקבוצת היולדות אשר לא טופלו 

 . 1תרשים מספר 

יולדות בלידה מוקדמת במגנזיום סולפט על מנת למנוע מקרה  05יש לטפל ב נמצא כי .  5

 .של שיתוק מוחין  אחד

 35הסיכון הנמוך ביותר לשיתוק מוחין הינו בקבוצת הנשים שטופלה בגיל הריון קטן מ . 3

 .גרם 3גבוה מ יה מינון המגנזיום הכולל שניתן השבועות ובאילו ש

חומרה בינונית וקשה של שיתוק מוחין  ארעה פחות בקבוצת היולדות אשר טופלו  . 3

יולדות  73נדרש לטפל ב . 5ראה תרשים מספר  ,וצת הביקורתבמגנזיום סולפאט מאשר בקב

 .קשה לקלה ליילוד אחד/רמת החומרה של שיתוק המוחין  מבינונית מ להוריד את "ע

ראה תרשים , הסיכון לשיתוק מוחין בדרגת חומרה קלה לא היה שונה בין שתי הקבוצות

 .5מספר 

לא נצפה שינוי בשיעור התמותה הכללי של   ,שיתוק המוחיןלעומת הורדת שכיחות .0

-CI, 5.89   13.8%לעומת  10%)התינוקות מתחת לגיל שנתיים בקבוצות הטיפול והפלצבו 

1.13.) 

עם טיפול  CPלא הושגה מובהקות סטטיסטית בהורדת שיעור ה , בהריונות תאומים. 6

 (. CI =5.57-1.95)  במגנזיום

 Necrotizing Enterocolitis (7.1%לילודים למעט לא נצפו תופעות לוואי משמעותיות . 7

 (.CI =5.98-1.03 0.9%לעומת 

דימום , נצפה שיעור דומה בין שתי הקבוצות לתופעות לוואי חמורות כגון תמותה אמהית. 8

 ,כלומר התרופה בטוחה יחסית לשימוש מבחינה אימהית –( בצקת ריאות או לאחר לידה

 .3ראה תרשים מספר 

 

 סיכום 

ל העבודות העדכניות שתוארו כאן מראה כי מגנזיום שניתן במהלך לידה מוקדמת לוקש

. מוריד באופן מובהק סטטיסטית  את שכיחות שיתוק המוחין בדרגות חומרה בינונית וקשה

 . התרופה נמצאה בטוחה הן לילודים והן לאמהות

ונה הכוללת אינה יש לזכור כי העבודות שבוצעו היו שונות מאוד אחת מהשנייה והתמ, אולם 

פרוטוקולי הטיפול , גיל ההריון שבו טופלו הילודים היה שונה מעבודה לעבודה. חד משמעית

ההגדרה של שיתוק מוחין וצורת , במגנזיום סולפט היו שונים משמעותית בין העבודות

לא היה דיון ברוב העבודות לגבי , המעקב אחר הילודים היו שונים משמעותית בין העבודות

  .וסמי תעלות סידן כדוגמת ניפדיפיןרקציות עם תרופות אחרות כגון חאינט

ל עלינו להתחיל ולטפל "אם על סמך העבודות הנלמרות שקיים סימן שאלה ה, לסיכום

, אם כן באיזה פרוטוקולו ,בלידות מוקדמות במגנזיום סולפט להורדת שכיחות שיתוק המוחין



וזאת לנוכח הכשלון , ת פגים לטווח הארוךמדובר בתרופה בעלת פוטנציאל למניעה תחלוא

 . להשיג ירידה בשיעור הלידות המוקדמות
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