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 כל הזכויות שמורות לאיגוד הנוירולוגי בישראל www.israel-neurology.co.il אין המערכת מתחייבת להחזיר כתבי יד. 
אין להעתיק, לשכפל, לצלם, לתרגם ולאחסן במאגר מידע או להפיץ כתב עת זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי, אלקטרוני, 

אופטי או מכני ללא אישור בכתב מהמוציא לאור ומהאיגוד הנוירולוגי. כל המידע, הנתונים והדעות הכלולים בכתב העת הינם למידע 
בלבד ואין לראות בהם המלצה או יעוץ לקורא, בין באופן כללי ובין באופן אישי לצורך מתן טיפול רפואי. הכתבות המוגשות מטעם 

הרופאים מייצגות את דעתם בלבד והינן באחריותם המלאה. בכל מקרה יש להיוועץ לפני מתן טיפול. הפרסום בכתב העת הנו באחריות 
המפרסמים בלבד ואין המערכת אחראית על תוכן המודעות ועיצובן. אם ברצונך להסיר את שמך ממאגר ההפצה אנא שלח את פרטיך 

כולל כתובת לאי-מייל : webmaster@e-med.co.il טל"ח.
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 לימודי המשך בנוירולוגיה – 
 לקידום מסלול ההתמחות בישראל

מזה מספר שנים לימודי ההמשך בנוירולוגיה איבדו את כח המשיכה שהיה להם בעבר. 

נסיונות לשנות ימים, שעות ומבנה הלימודים בשנים האחרונות לא הצליח להביא יותר 

מעד 10 מתמחים למפגש ובסמסטר ב' של שנה"ל תשע"ג בוטלו הלימודים כליל, בשל 

חוסר הענות. מרצים החלו לגלות חוסר ענין לבוא ולהרצות בפני קהל של מתמחים 

בודדים, והמודל שיווע לשינוי.

מתוך הערכה רבה למוסד לימודי ההמשך וההכרה בחשיבותו לתוכנית ההתמחות 

בנוירולוגיה בישראל היה ברור כי צריך לחשוב על מתכונת חדשה ואטרקטיבית. מתכונת 

שתמשוך מתמחים להגיע לאוניברסיטה וכן שתמשוך מומחים וחוקרים לעשות את המאמץ 

ולהגיע למפגשים. 

מניסיון העבר למדנו ששתי הסיבות המרכזיות לחוסר ההיענות מצד המתמחים היו מועד 

קיום הלימודים מחד, ועלות הלימודים מאידך. למדנו שימי  שישי ושעות אחה"צ במהלך 

השבוע הינם מועדים מאוד לא מושכים מבחינת המתמחים, והעלות הכלכלית היוותה 

מעמסה עבור רבים מהם.

תכנית לימודי ההמשך החדשה היא תכנית תלת-שנתית, שבה מתמחים בנוירולוגיה 

מגיעים ביום רביעי האחרון בכל חודש לפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר ליום שלם של 

הרצאות שמתקיימות בין השעות 8:00-17:00. בניגוד לשנים קודמות, לא נגבה שכר לימוד 

מהמתמחים, והם מקבלים תשלום עבור יום העבודה בביה"ח –  כך שנוכחות בלימודים 

היא חובה. המארגנים של כל אחד מימי הלימודים הם שאחראים להשיג תמיכה מחברות 

תרופות, ובכך מכסים את ההוצאות שהיו עד היום ממומנות באמצעות שכר הלימוד.

חשבנו כי המתמחה הישראלי המצוי אינו מחפש עוד מידע שזמין היום לכל, אלא חוויה 

קלינית מדעית המחברת חשיפה לתכנים חדשים, קליניים ומחקריים עם התמודדות 

מאתגרת מול שאלות קליניות ומדעיות. חשבנו כי המתכונת צריכה להיות של עדכונים 

ודיון בשאלות שנויות במחלוקת וכל זאת תוך שילוב המתמחים בדיון מחד ובהצגת מקרים 

מאידך. על מנת למקד ולאתגר, בחרנו להתמודד בכל יום לימודים עם נושא אחד מתת 

המקצועות של הנוירולוגיה ולשלב סקירה על פריצות דרך מדעיות וקליניות וכן חשיפה 

לתחומים בהם קיימים ויכוחים ואי הסכמות. 
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במסגרת יום הלימודים במתכונתו החדשה מעדכנים מרצים מהשורה הראשונה על  
חידושים קליניים, וכן על חידושים בתחום המחקר הבסיסי. חוקרים בתחום המוח 

מהאוניברסיטה ומבית הספר סגול למדעי המוח נותנים הרצאות בזק בסגנון TED על נושאי 
המחקר שלהם, וניתן דגש על עידוד שיתוף פעולה בין חוקרים ורופאים. בנוסף, מתקיימים 

דיוני Controversies על סוגיות שבהן נתקלים מתמחים לעתים קרובות. החלק האחרון 
של היום מוקדש  לפגישה בין מחלקתית, פגישה שבה נכחו עד כה בעיקר רופאים בכירים 

ומעט מתמחים. נוכחות מתמחים גם בפורום זה בו הם עצמם מציגים מקרים מורכבים 
ומעניינים במיוחד בתחום היום כולו, מאוד מעשיר את הצגת המקרים וכן מהווה סיום 

קליני מצוין ליום עמוס מידע וחוויות. 

למודי ההמשך בפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר היו מאז ומתמיד פתוחים ומכוונים לכלל 
המתמחים בארץ ועל מתכונת זו חשוב לנו להקפיד ולשמר. אנו רואים חשיבות רבה 
בהעשרת הידע של מתמחים בכל בתי החולים בארץ ולא מתביישים לומר כי למודי 

ההמשך הם גשר חשוב בין המרכז לפריפריה. השתתפות בלימודי ההמשך מאפשרת 
להשוות ברמת החשיפה האקדמית הבסיסית את כלל מתמחי ישראל ולכך חשובות 

ממלכתית שאין מה להתבייש בה ולהפך, לחוש גאווה וסיפוק. 

עד כה התקיימו שני ימי לימודים, הראשון בנושא טרשת נפוצה, בארגונה של פרופ' ענת 
אחירון, והשני בנושא שבץ, בארגונו של פרופ' נתן בורנשטיין. שני הימים זכו להיענות יוצאת 

מגדר הרגיל. לא רק שהחדר שבו התקיים המפגש הראשון היה מלא עד אפס מקום, היינו 
צריכים להוסיף עוד כסאות כדי להכיל את כל המשתתפים. בפגישה השנייה כבר מילאנו 

אולם המכיל 75 איש. אני שמח לציין כי למפגשים עד כה הגיעו מעל 40 מתמחים מרובם 
המוחלט של בתי החולים בארץ, מסורוקה בדרום ועד זיו בצפון. חוות הדעת שמילאו 

המתמחים בגוגל לאחר המפגשים היו חיוביות ביותר, ו-100% מהם ציינו שהם מתכוונים 
להגיע  גם למפגשים הבאים.

אנחנו לומדים רבות מהמשוב שמתקבל מהמתמחים לאחר כל מפגש. מנושאים 
שהמתמחים מעוניינים לחזור ולהתעמק בהם, ועד חוות הדעת על ההרצאות שניתנות 
וארגון היום. כמו בכל מסגרת חדשה, אנחנו לומדים את הלקחים ופועלים לשיפור לכל 

אורך הדרך. 

אנחנו פועלים ברמת האוניברסיטה להשיג הכרה בנוכחות עקבית לאורך שלוש שנות 
מסגרת לימודי ההמשך כנקודות זכות בקבלת מינוי ראשון למרצה באוניברסיטה. 

ניתן לסכם בסיפוק כי הצעד הראשון לבנית תכנית למודי המשך חדשה מאחורינו והמסלול 
מוכיח את עצמו הן באיכות המרצים והתכנים המובאים והן בכמות המשתתפים והעניין 

שהתוכנית יוצרת. 
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תודה לכל אלו שנתנו יד להשקת התוכנית ובמיוחד למנהלי המחלקות הנוירולוגיות 
המאפשרים למתמחים לצאת ליום לימודים בחודש בתל אביב וכן לבית הספר לרפואה 

המאפשר למתכונת החדשה לפעול למרות שאינה במבנה הרגיל של בית הספר ללימודי 
המשך.

פרופ' ניר גלעדי, ראש החוג לנוירולוגיה, ביה"ס לרפואה, אוניב' ת"א

מיכל קליין, מתאמת אקדמית, המחלקה לנוירולוגיה, המרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי
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במידת הצורך                    

הקפסולות אינן בגודלן המקורי

עם העליה במינון מושגת הקלה משמעותית יותר בכאב נוירופתי1

150 mg/day1*

600 mg/day1*

300 mg/day1*

ליריקה במינון המתאים - להקלה בכאב לאורך זמן1

מינון התחלתי מומלץ

במידת הצורך

P�zer Pharmaceuticals Israel Ltd.  9 Shenkar St., Herzliya Pituach  Tel: 09-9700500  Fax: 09-9700501 www.pfizer.co.il

References: 1. Lyrica Prescribing Information as approved by Israeli HMO.    2. Freynhagen R, et al. Pain. 2005;115(3):254-63.    3. Roth T, et al. Curr Med Res Opin. 2010;26(10):2411-9    4. Baron R et al. Pain 2010;150(3):420-7

Indication: Treatment of peripheral and central neuropathic pain in adults;  Management of �bromyalgia.Contraindications: Hypersensitivity to the active substance or to any of the excipients.Special warnings and special precautions for use:Patients with rare hereditary problems of galactose intolerance, the Lapp 
lactase de�ciency or glucosegalactose malabsorption should not take this medicine; Diabetic patients who gain weight on pregabalin treatment may need to adjust hypoglycaemic medications; There have been reports of hypersensitivity reactions, including cases of angioedema; Pregabalin treatment has been 
associated with dizziness and somnolence, which could increase the occurrence of accidental injury (fall) in the elderly population. There have also been reports of loss of consciousness, confusion, and mental impairment. Therefore, patients should be advised to exercise caution until they are familiar with the potential 
effects of the medication; Suicidal ideation and behavior have been reported in patients treated with antiepileptic agents. The available data do not exclude the possibility of an increased risk for pregabalin; Transient visual blurring and other changes in visual acuity have been reported in patients treated with pregabalin; 
After discontinuation of treatment with pregabalin withdrawal symptoms have been observed, the following events have been mentioned: insomnia, headache, nausea, anxiety, hyperhidrosis and diarrhea; Cases of abuse have been reported with pregabalin. As with any CNS active drug, patients should be evaluated 
for history of drug abuse and observed for signs of pregablin abuse. Although the effects of discontinuation on the reversibility of renal failure have not been systematically studied, improved renal function following discontinuation or dose reduction of pregabalin has been reported; There have been reports of CHF in 
some patients receiving pregabalin;  In the treatment of central neuropathic pain due to SCI the incidence of AEs was increased. Undesirable effectsThe most common adverse reactions resulting in discontinuation of pregabalin treatment were dizziness and somnolence. Most commonly reported adverse reactions 
were dizziness and somnolence; other commonly reported adverse events: appetite increase, euphoric mood, confusion, libido decreased, irritability, disorientation, insomnia, ataxia, disturbance in attention, balance disorder, amnesia,coordination abnormal, memory impairment, tremor, dysarthria, 
paraesthesia, sedation, lethargy, blurred vision, diplopia, vertigo, abdominal distension, dry mouth, constipation, vomiting, �atulence, erectile dysfunction, fatigue, oedema peripheral, feeling drunk, oedema, feeling abnormal, gait abnormal, weight increased.

For further information please see full Israeli approve PI

W
ISLYR1514246

http://www.pfizer.co.il/
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הגנטיקה של אפילפסיה

פרופ' עמוס קורצ'ין מראיין את פרופ' סם ברקוביק

לראיון המלא
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 השפעת האזנה למוזיקה 
על תהליך ההחלמה משבץ מוח

 ד"ר סיון בלוך , גב' אורטל ראובן , גב' לימור ודס, פרופ' איריס חיימוב *, ד"ר בועז בלוך *

* תרומה שווה

האזנה למוסיקה הינה פעילות מהנה, המלווה את בני האדם משחר ההיסטוריה. בשנים 

האחרונות המוסיקה הפכה להיות זמינה ונגישה יותר מתמיד, בעוד היא מושמעת כמעט 

בכל מקום בו אנו נמצאים, ובכלי תקשורת שונים. זאת ועוד, בימינו קיים מגוון עצום של 

מכשירים וכלים להשמעת מוסיקה, אשר משתכלל עם ההתפתחות הטכנולוגית. נראה 

כי בני האדם מתקשרים באמצעות המוסיקה על בסיס יומי, הן בשירה ובהאזנה והן 

בנגינה ובריקוד. המוסיקה מסייעת לאדם לאורך כל חייו, כך שבהתאם לצרכיו, בכוחה 

של המוסיקה להמריץ אותו, לסייע לו להתרכז, ללכד ולחבר בינו ובין סביבתו מחד גיסא, 

ולהרגיעו, להסיט את מחשבתו ולבודדו מהחברה מאידך גיסא 1. למשל, מחקרים מלמדים 

כי המוסיקה מסייעת למתבגרים בוויסות מצבי הרוח 2, ובקרב מבוגרים וקשישים, היא 

משמשת כלי לגיבוש הערכה עצמית, חוסר תלות ומניעת בדידות 3,4.

האזנה למוסיקה כרוכה בהפעלה נרחבת של האיזורים הטמפורליים, פרה-פרונטליים, 

פרה-מוטוריים ואיזורים בקליפת המוח הקודקודית, אשר שולטים בפעולות קוגניטיביות, 

כמו הקשבה וזיכרון 5-8. בספרות המקצועית קיימות עדויות לכך שהאזנה למוסיקה נעימה, 

בקרב בני אדם באוכלוסיה הבריאה, עשויה לשפר באופן זמני ביצועים קוגניטיביים, בתחומי 

מהירות עיבוד המידע 9, הבנה 10, קשב וזיכרון 11. יתר על כן, נמצא כי האזנה למוסיקה 

יכולה לעורר חוויות רגשיות חזקות כמו שמחה ואושר, ובכך להשפיע על מערכת העצבים 

האוטונומית ועל המערכת האנדוקרינית 1,12,13, זאת היות והרגשות מקושרים לתגובות 

פיזיולוגיות, למשל שינויים בדופק לב, בקצב הנשימה, בחום הגוף ובהפרשת הורמונים, 

דוגמת קורטיזול וטסטוסטרון 12,14.   

ראוי לציין כי קיים מידע רב אודות טיפול במוסיקה, כחלק מפיזיותרפיה, אך מעט 

ידע קיים אודות התפקיד הטיפולי של האזנה יומיומית למוסיקה 15. עם זאת, ניכר כי 

המוסיקה משמשת ככלי טיפולי א-פרמקולוגי, אשר הוכח במחקרים כאמצעי יעיל לטיפול 

באוכלוסיות קליניות שונות.  Foster and Valentine 16 מצאו כי האזנה למוסיקה משפרת 

את הזיכרון האוטוביוגרפי בקרב חולי אלצהיימר, ובקרב ילדים עם ADHD נמצא שהיא 

משפרת את ביצועיהם במשימות חשבוניות 17.  
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אם כן, המודעות ליתרונותיה של המוסיקה ולהשפעתה על הרגשות וההתנהגות לאורך כל 

החיים, הולכת ומתעצמת. כמו כן, גוברת ההתעניינות בשימוש במוסיקה ובמקצב ככלים 

בטיפול נוירולוגי 18. למשל, חוקרים רבים החלו לבחון את יתרונות השימוש בה ככלי עזר 

שיקומי עבור אנשים שלקו בשבץ מוח. שבץ מוח הינו אירוע פתאומי, מפחיד ומסוכן. הוא 

נמנה בין שלושת התורמים המשמעותיים ביותר לבעיות בריאותיות ולתמותה, שכיחותו 

ברחבי העולם גבוהה מאוד ועומדת על כ-15 מיליון בני אדם בשנה, וללא ספק הוא גובה 

עלות גבוהה מהחברה 19,20. בכל שנה, שבץ מוח גורם לכ-4.4 מיליון מקרי מוות, בעוד 3 

מיליון מתוכם במדינות מפותחות 21, ומותיר כ-5 מיליון בני אדם נכים לצמיתות 20. שבץ 

 מוח נחלק לשני סוגים עיקריים : שבץ איסכמי )85-90% מהמקרים( ודימום תוך מוחי 

)10-15% מהמקרים(. הופעת השבץ המוחי נפוצה בקרב בני 60 ומעלה, ללא הבדל מהותי 

בין גברים לנשים, וגורמי הסיכון העיקריים להופעתו במדינות מפותחות הם סוכרת, 

יתר לחץ דם, עישון, הריון, נטילת גלולות למניעת הריון, היסטוריה של מחלות לב ושבץ, 

השמנת יתר וחוסר פעילות גופנית 21. מחלה זו יכולה לגרום לקשיים קוגניטיביים ומוטוריים 

חמורים, וכן למצוקה נפשית ניכרת, לבעיות בתפקוד החברתי ולמשברים פסיכולוגיים 20,22. 

Cullberg 23  גורס כי בכל משבר, שלושת הימים הראשונים מבוזבזים לרוב על הלם, 

 15 Forsblom, Laitinen, Sarkamoi and בלבול, חולשה וחוסר אונים. ממחקר שערכו

Tervaniemi עולה כי בימים הראשונים שלאחר שבץ מוח, 80% מהחולים דיווחו שהאזנה 

למוסיקה עזרה להם להירגע, להשתחרר ולישון טוב יותר. כלומר, המוסיקה נמצאה 

ככלי טבעי לשיכוך במהלך הימים הראשונים הקשים, וממצא זה מתיישב עם ההשפעה 

הידועה של מוסיקה, המתוארת בספרות כמפחיתה עוררות בשלב החריף  של הסטרס 24. 

לאחר ההלם הראשוני, מתחיל שלב הנע בין חודש לשלושה חודשים, והוא שלב תגובה 

המאופיין בפעילות של מנגנוני הגנה נפשיים, לרבות הפגנת חרדה, רגישות יתר ובעיות 

שינה 23. במחקר של Forsblom 15 ואחרים, 95% מחולי שבץ המצויים בשלב זה, דיווחו 

על כך שהמוסיקה שיפרה את מצב רוחם. בנוסף, כ-65% דיווחו שהמוסיקה סייעה להם 

להשקיע את האנרגיה שלהם בעבודה יעילה ויצרנית, ולא במחשבות על מצבם הבריאותי. 

יתר על כן, מספר עצום של נבדקים דיווח על עלייה בפעילות המוטורית, כמו ריקוד, 

במקביל להאזנה למוסיקה. לקראת סוף ההתערבות במחקר, 85% מהנבדקים דיווחו על 

כך שהמוסיקה עוררה בהם זכרונות מהעבר ואף מחשבות לגבי העתיד, ובסופה, 75% 

מהנבדקים חשו כי המוסיקה תרמה, באופן מסויים, להחלמתם מהשבץ 15. 

Sarkamo ואחרים 25 אף הם בדקו את ההשפעה של האזנה למוסיקה על התאוששות  

והחלמה משבץ מוח, והתייחסו למדדים קוגנטיביים ולמדדי מצב רוח. במחקרם הם 

השוו בין נבדקים שלקו ב- MCA - Middle Cerbral Artery, כאשר קבוצה אחת האזינה 
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למוסיקה, אחרת האזינה להקראת סיפור וקבוצה שלישית היוותה ביקורת, כל זאת 

במשך חודשיים במתכונת של לפחות שעה אחת ביום. החוקרים ערכו לנבדקים בדיקות 

נוירופסיכולוגיות מקיפות, שבוע לאחר ההתקף, שלושה ו-6 חודשים אחריו. מתוצאותיהם 

עולה כי הן בהאזנה למוסיקה והן בהאזנה לסיפור, חל שיפור בתפקודי הזכרון החושי 

שמיעתי. כמו כן, לאורך סדרת הבדיקות הם מצאו בעקביות, כי הנבדקים מהקבוצה בה 

האזינו למוסיקה, שיפרו באופן מובהק זיכרון מילולי והפניית קשב, בהשוואה לנבדקים 

האחרים. יתר על כן, בבדיקות שנערכו שלושה ושישה חודשים לאחר השבץ, הם מצאו 

שהנבדקים בקבוצת האזנה למוסיקה הפגינו רמות דיכאון ובלבול נמוכות משמעותית מיתר 

הקבוצות.     

בשנת Forsblom, Sarkamo, Laitinen and Tervaniemi  2010 26 ערכו מחקר המרחיב 

את עבודתם הקודמת 15, בכדי להבין את המנגנון אשר בבסיס ההשפעות החיוביות של 

המוסיקה שנמצאו קודם. לטענתם, ניתן לייחס את השפעות המוסיקה לשיפור בפלסטיות 

העצבית מחד גיסא, ולגורמים פסיכולוגיים רגשיים הקשורים לחווית ההאזנה למוסיקה, 

מאידך גיסא. על כן, במחקרם הם שילבו הן גישות כמותיות והן גישות איכותיות, ולצד כלי 

מחקר נוירופסיכולוגיים ונוירופיזיולוגיים, השתמשו גם בנרטיבים האישיים של כל נבדק. 

דבר זה היווה הזדמנות ייחודית לחוקרים, לפענח אלמנטים חשובים של חוויה אנושית, 

כמו היסטוריה אישית, תחושה של ערך עצמי, מקום והקשר, שיכולים לתרום להבנת חייו 

של המטופל בתהליך ההחלמה, ובכך גם להשיג הבנה עמוקה יותר של חשיבות הטיפול 

ההוליסטי ושל תפקידה של המוסיקה בתהליך זה.  במחקר נערכה השוואה בין נבדקים 

שהאזינו למוסיקה ובין נבדקים שהאזינו להקראת סיפור, ומתוצאותיו עולה כי בחודשיים 

הראשונים של ההתערבות לאחר השבץ, רק האזנה למוסיקה נמצאה כמסייעת להחלמה, 

מנקודת מבט סובייקטיבית של הנבדקים. כלומר, נמצא שהמוסיקה מתקשרת במיוחד 

להירגעות טובה יותר, להגברת פעילות מוטורית ולשיפור מצב רוח. ממצא מעניין נוסף 

העולה ממחקרם הוא שכאשר שאלו את הנבדקים בקבוצת הקראת הסיפור אודות מצב 

רוחם, הם לעיתים דיווחו על דיכדוך ועל מודעות רבה לשבץ. בניגוד אליהם, בקבוצת האזנה 

למוסיקה, הנבדקים דיווחו שהמוסיקה נחוותה כפעילות פנאי מהנה ומועילה, אשר שיפרה 

את מצב רוחם לטובה. זאת ועוד, נראה שבכוחה של המוסיקה לשמש אובייקט מעבר עבור 

החולים, המאפשר מרחב להבעת רגשותיהם בחופשיות, ומשמש ככלי להתמודדות עם 

מחשבות שליליות, שקשה למטופל להתמודד עימן 26. כמו כן, מסקירת הספרות המקצועית 

עולה כי שוררת הסכמה על השפעה חיובית נוספת של האזנה למוסיקה, המתבטאת 

בהפחתת חרדה ודיכאון, שיפור ההסתגלות הרגשית והאינטקרציות החברתיות 27,28. 
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במחקרים נוספים נמצא כי עצם ההאזנה למוסיקה או לדיבור לאחר שבץ מוח, החל 

מהשבוע הראשון להופעתו, גורמת לשינויים פלסטיים ארוכי טווח בעיבוד החושי הראשוני, 

אשר מתקשרים לשיפור בזיכרון מילולי ולתשומת לב ממוקדת 29.  כמו כן, האזנה למוסיקה 

בקרב חולים אלה, מובילה לשיפור במהירות, בתפישה ובחלקות התנועה, הן במוטוריקה 

עדינה והן במוטוריקה גסה 30,31.  למשל, למעלה מ-80% אחוז מבני האדם ששרדו את 

השבץ המוחי, נותרים עם לקות בתפקוד הזרועות, במהלך שלושת החודשים הראשונים 

32. לעיתים מוגבלות זו נשארת למשך זמן רב יותר, ופוגעת באיכות חיו של האדם 33 . 

במחקרים שנערכו נמצא כי גירוי שמיעתי קצבי ומשוב מוטורי למוסיקה, יכולים לשפר את 

אימון הזרוע 34 ואף את ההליכה 28 לאחר שבץ מוח.

חלק מרכזי בדיונים קליניים על מקרי שבץ מוח, הינו אומדן מטרות השיקום של המטופל. 

ידע אודות חומרת הליקויים הקוגניטיביים, בין אם הליקויים קדמו לשבץ ובין אם לא, 

מספק אומדנים חשובים לפוטנציאל השיקום ומסייע רבות לתכנון הטיפול. על כן, נראה 

כי יש חשיבות רבה לאמוד את המצב הקוגניטיבי בהקדם האפשרי, באמצעות מבחנים 

נוירו פסיכולוגיים הולמים. בין היתר, היתרונות הם תכנון התערבות אופטימלית, מתן מידע 

והכוונה מפורטים לצוות המטפל, למטופל ולמטפליו, ויישום טיפול ושיקום קוגניטיבי בשלב 

אופטימלי של פלסטיות המוח.  Gurr and Ibbitson 19 גורסים כי הדיונים אודות מטופלים 

הלוקים בשבץ מוח, צריכים להיות רב תחומיים, שכן כך ניתן לנסח מטרות שיקומיות תוך 

התחשבות בליקויים פסיכולוגיים, אינטליגנציה, תמיכה חברתית, מוטיבציה להשתתפות 

בתהליך וגיל המטופל. אולם, ניכר כי מערכת הבריאות הציבורית מתקשה לענות על 

הצרכים המיוחדים של אוכלוסיית חולים זו, על כן תהליך ההתאוששות וההחלמה מהווים 

 ,Mayo, Wood-Dauphinee ,נטל רב הן עבור החולה והן עבור משפחתו 35. למשל 

Cote',  Durcan and Carlton 36 ערכו סקר בקרב 434 אנשים שלקו בשבץ מוח, ומצאו 

כי 72% מהמטופלים היו חסרי פעילות חשובה ומשמעותית, לטובת מילוי והעשרת 

יומם. המטופלים הצביעו על צורך בפעילות פנאי, שבכוחה לקדם את רווחתם מחד, ואת 

פוטנציאל התאוששותם מאידך. בהתייחס לנתון זה ולמחקרים שתוארו לעיל, נראה כי 

המוסיקה היא כלי שיש בכוחו לענות, לפחות חלקית, על צורך זה של החולים.   

  

לסיכום, האזנה למוסיקה הינה פעילות פנאי זמינה, פשוטה, בטוחה ושימושית, 
והשפעותיה החיוביות בקרב אוכלוסיות שונות- בריאות וקליניות כאחד-  מתוארות 

בהרחבה בספרות המקצועית. עם זאת, עד כה נערכו מחקרים מעטים בקרב חולים 

המתאוששים משבץ מוח, במטרה ללמוד ולשפוך אור על תרומת האזנה למוסיקה לחולים 

אלה. במחקרים החלוציים הללו, נמצא כי בכוחה של המוסיקה לשפר מדדים נוירולוגיים, 
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רגשיים, תפקודיים, מוטוריים, ואף לשפר מדדי שינה ולהפחית רמות דיכאון וחרדה. כלומר, 

המוסיקה היא בעלת כוח תרפויטי ויכולה להוות נקודת אור אופטימית, הן עבור החולים 

והן עבור בני משפחותיהם. הואיל ויתרונותיה של המוסיקה כה רבים ומגוונים, ראוי להדגיש 

את הצורך בפיתוח המחקר בנושא זה, החל בחקר תרומות המוסיקה שכבר נמצאו, וכלה 

בהרחבתו להיבטים שונים נוספים. כמו כן, חשוב לאמוד את התרומות ביחס לנקודות הזמן 

השונות, בתהליך ההחלמה הארוך של חולי שבץ מוח.
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 אמנזיות חולפות וסימניהן הקליניים 
והמעבדתיים

ד"ר מיכאל פאר, ד"ר שחר ארזי

אמנזיות חולפות
מבין הפרעות הזיכרון, אחת התופעות המרתקות והמסתוריות ביותר היא תופעת האמנזיות 

החולפות - transient amnesias 1 . מטופלים אלו מתייצגים עם תמונה דרמטית של 
אמנזיה אנטרוגרדית בעיקרה, שמתפתחת באופן פתאומי וחולפת מאליה לאחר מספר 
שעות )גם אם מחקרים פסיכולוגים מעמיקים מוצאים סימנים קלים לה עוד כמה ימים 
לאחר מכן(. למרות שהתופעה היא קלינית ביסודה ותוארה כבר בשנת 1882 ע"י ריבו, 

הרי שרק בשנת 1985 סווגו ההפרעות ע"פ אטיולוגיות אפשריות – אפילפטית, איסכמית 
וגלובלית )ובהמשך גם דיסוציאטיבית(, והוצגו קריטריונים ראשוניים לאבחנה, שהורחבו 

יותר על ידי הודג'ס וורלאו בשנת 1990 2.

אמנזיות חולפות נובעות ממספר מקורות אפשריים:

אמנזיה אפילפטית חולפת )transient epileptic amnesia, TEA( שכיחה יותר 
במטופלים צעירים. מתאפיינת בהתקפים קצרים בהרבה מקרים )מספר דקות, אך עשויים 

להיות גם ארוכים(, אירועים חוזרים, ואובדן הזיכרון לרוב חלקי בלבד – המטופל מסוגל 
לזכור חלק מהדברים שנאמרים לו ויזכור פרטים מתוך התקופה האמנסטית לאחר האירוע. 

EEG עשוי להראות פעילות פתולוגית )אפילפטית או מוקד איטי( באיזורים טמפור-  רישום
ליים 3.

אמנזיה על רקע איסכמי שכיחה יותר אצל מטופלים מבוגרים הסובלים מגורמי סיכון 
וסקולריים משמעותיים, מלווה כמעט תמיד בפגיעות נוספות מעבר לאמנזיה. סימני 

הפגיעה ניכרים לרוב בבדיקות הדמיה רגישות.

אמנזיה דיסוציאטיבית שכיחה יותר בנשים, ומופיעה אצל מטופלים שבעברם סבלו 
מאירוע טראומטי או אירוע דחק משמעותי. פעמים רבות ניכרת התרגשות רבה או 

דווקא אדישות ואי התאמה רגשית של המטופל למצבו. מופיעה לרוב אחרי אירוע דחק 
חדש במטופל עם פרופיל אישיות דרמטי ו/או אירוע דחק משמעותי קודם. הפרופיל 

הנוירופסיכולוגי משתנה אך ההפרעה בתפקודי זכרון שאינם אוטוביוגרפיים לרוב קלה. 
האמנזיה עשויה להיות מלווה בהפרעה בזהות ואז תכונה פוגה אמנסטית. פוגה אמנסטית 
)בעבר כונתה גם פוגה פסיכוגנית או פוגה דיסוציאטיבית( מופיעה ב- DSM5 כתת סוג של 

אמנזיה דיסוציאטיבית, ומתאפיינת גם בעזיבה של מקום המחיה הרגיל תוך שכחה של 
הסטוריית העבר של המטופל 5 ,4 .
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אמנזיה גלובאלית חולפת )TGA( מאובחנת הן על ידי סימנים והן על ידי קריטריונים 

שתפקידם לשלול סוגים אחרים של אמנזיה חדה חולפת. המטופלים הם לרוב בשנות 

החמישים והשישים לחייהם, פעמים רבות עם פרופיל אינטליגנציה גבוה. 

לאמנזיה זו שני מופעים )פאזות(: היפראקוטי – בו האמנזיה היא מוחלטת )המטופל 

לא יזכור דבר מזמן ההתקף לאחר מכן(, ופוסט אקוטי – בו ישנה חזרה איטית למצב 

הבסיסי לאורך מספר שעות. ההתקפים אורכים מספר שעות, הזהות שמורה, ומכאן 

המאפיין השכיח של שאלות חוזרות ששואל המטופל אודות מצבו ואיך נקלע אליו. הפרעה 

בהתמצאות )דיסאורינטציה( בזמן היא מאפיין חשוב ללא דיסאורינטציה בזהות או במרחב. 

בנוסף ישנה אמנזיה רטרוגרדית לארועים אחרונים )"גראדינטית" - ככל שארוע התרחש 

מוקדם יותר, הסיכוי ששליפה שלו תפגע בזמן TGA נמוך יותר(. חלק מהקריטריונים לאבחון 

TGA כולל שלילה של ירידה בהכרה, פגיעות קוגניטיביות מחוץ לתחום הזיכרון או סימנים 

נוירולוגיים אחרים. קריטריון הזמן כולל החלמה תוך 24 שעות, הגם שמבחנים פסיכולוגיים 

 TGA .מעמיקים יותר מצאו סימנים עדינים של הפרעת זיכרון עד כשבוע לאחר האירוע

מופיעה לרוב באופן חד-פעמי לאורך החיים, ואינה מעלה את הסיכון להפרעות נוירולוגיות 

אחרות. למרות העובדה שהמחלה מוכרת מסוף המאה ה-19, ולמרות ניסיונות רבים 

לאיפיון שלה ושל האטיולוגיה לה, היא עדיין מהווה אחת התופעות המסתוריות וחסרות 

ההסבר בנוירולוגיה. הדמיה ב-TGA בעבר לא העלתה ממצאים, אולם בשנים האחרונות 

הצטברו עדויות התומכות בסימנים עדינים שמופיעים, באופן מתמיה, לאחר כ-48 שעות 

מתחילת אירוע ה-TGA – קרי לרוב למעלה מ- 24 שעות לאחר חלוף האירוע. הסימנים 

כוללים נגעים היפראינטנסים באזור ההיפוקמפוס בהדמייה בתהודה מגנטית בפרוטוקול 

דיפוזיה )DWI – diffusion weighted imaging ( וחולפים מאליהם כעבור מספר ימים. 

סימנים אלו מצביעים על מעורבות ההיפוקמפוס בהפרעה. עם זאת הם אינם מופיעים 

בכל המטופלים, הינם לרוב חד-צדדיים )נדרשת פגיעה דו צדדית לכאורה על מנת להוביל 

לאמנזיה מוחלטת(, ואינם נוכחים בזמן ההפרעה האקוטית אלא רק אחריה – לכן לא ברור 

מקורם ומידת מעורבותם במהלך ההתקף עצמו. כמו כן, אי אפשר להשתמש בסימנים 

הללו כסמן ביולוגי הדמייתי בזמן האירוע עקב זמן הופעתם המאוחר 6.

אמנזיה מיגרנוטית – קשר בין TGA למיגרנה הוצע זה זמן רב. זאת על סמך קומורבידיות, 

גורמים מעוררים דומים ואולי אף סימנים אוטונומיים המופיעים בשתי ההפרעות. מיגרנה 

היא אמנם הפרעה עם מרכיב תת-קליפתי בעוד שפגיעה בזיכרון מערבת מבנים קליפתיים. 

ייתכן כי הפרעת זיכרון חולפת עשויה להוות אורה מיגרנוטית. במקרים שבהם האמנזיה 

חוזרת, מקדימה כאבי ראש, מלווה בסימנים מיגרנוטיים או מופיעה בחולי מיגרנה ידועים, 

הצגת טיפול נוגד מיגרנה עשויה להיות לעזר.
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הדמיה תפקודית בהפרעות אמנסטיות

הפרעות זיכרון חדות וחולפות הן מעצם הגדרתן הפרעות בתפקוד קוגניטיבי – זיכרון. על 
כן, יכולת להתחקות אחר הפרעה בתפקוד המוחי עצמו עשויה לסייע באבחון ההפרעה. 

מכיוון שבהפרעות אלו )בפרט אמנזיה חולפת גלובלית( הפגיעה היא לרוב בתפקודי הזיכרון 
בלבד, ההפרעה מהווה הזדמנות מיוחדת ללמוד על תהליכי זיכרון תקינים ועל פעילות 

הרשת המורכבת שמשתתפת בתהליכי הזיכרון. זיהוי תפקודי חשוב בהפרעות כאלו גם 
מכיוון שלרוב אין בהן סמן ביולוגי הדמייתי מבני.

התחקות אחר הפרעה תפקודית אפשרית כיום בעזרת רישום של הדמיה מגנטית תפקודית 
במצב מנוחה )resting-state fMRI= RSfMRI(. שיטה זו, שפותחה בשנים האחרונות, 

מאפשרת לבחון את הקישוריות התפקודית בין אזורים מוחיים שונים ע"י בדיקת הקורלציה 
בין זרימת הדם לאזורים השונים. בצורה זו ניתן לזהות רשתות מוחיות שונות, לאפיין אותן 

ולזהות פגיעות באיזורים שונים בהן גם לא הייתה עדות  לפגיעה מבנית נלווית. הבדיקה 
היא קצרה )כ-6 דקות( ואינה דורשת שיתוף פעולה מצד הנבדק, ועל כן מתאימה ליישום 

קליני 7.

בכדי לחקור את הפרעת הTGA, סרקנו 8 באמצעות RSfMRI שנים-עשר מטופלים שהיו 
במהלך התקף TGA בשלב ההיפראקוטי )אמנזיה מלאה עם שאלות חוזרות( או בשלב 
הפוסט אקוטי )במהלך ההחלמה(. אותם מטופלים נסרקו שוב מספר חודשים לאחר 

test-retest(, ובנוסף הושוו לקבוצת נבדקים בריאים מתאימה. השתמשנו בקישו- )ההתקף 
ריות להיפוקמפוס בנבדקים בריאים כדי לזהות רשת פונקציונאלית של אזורים שמשתתפים 

בתהליכי זיכרון אפיזודי, אותה אימתנו מול אזורי זיכרון ידועים בספרות )איור 1A(. לאחר 
מכן השווינו את הקישוריות המוחית במטופלים בשלבים השונים של המחלה ובנבדקים 

בריאים.

בסריקת רשת הזיכרון במטופלים, ניכר כי הקישוריות ברשת נפגעת בצורה משמעותית 
בשלב ההיפראקוטי, ומשתקמת בהדרגה ככל שחולף הזמן מן ההתקף )איור 1B(, עד 

 .)1C לחזרה לערכי קישוריות זהים לאלו של הנבדקים הבריאים לאחר מספר שעות )איור

בדיקה מעמיקה יותר של מבנה הקישוריות ברשת מראה שהפגיעה בקישוריות מתרחשת 
בחלקים רבים של רשת הזיכרון – אזורים טמפורליים, אוקסיפיטליים ופריאטליים – ולא רק 
בהיפוקמפוס עצמו )איור 1D(. הפגיעה ברשת הינה דו צדדית, מצויה בתאימות לזמן שחלף 

מההתקף, אך ללא תאימות משמעותית למאפיינים נוספים של המטופלים )כמו גיל, מין, 
תוצאות בדיקה נוירופסיכולוגית(. 

בנוסף, הפגיעה היא ספציפית ברשת הזיכרון ואינה ניכרת ברשתות תפקודיות אחרות 
)הרשת המוטורית, רשת השפה, רשת הקשב או הרשת המוחית הכללית(. מתוצאות אלו 
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נראה ש-TGA אינה הפרעה באזור מוחי בודד, אלא הפרעה שמתבטאת בפגיעה בקישוריות 
בין מגוון אזורים שונים בחלקים נרחבים של המוח, שמעורבים בתהליכי זיכרון כאשר 

ההיפוקמפוס נוטל בה מקום מרכזי.

:1A-D איורים

בבדיקת הקישוריות   ,resting-state functional MRI כפי שזוהתה באמצעות  הזיכרון האפיזודי,  1A: רשת  איור 
להיפוקמפוס בנבדקים בריאים.

hyper-( במהלך ההתקף )TGA( 1: קישוריות ממוצעת ברשת הזיכרון במטופלים עם אמנזיה גלובלית חולפתB איור
 ,)post-recovery( מספר חודשים לאחר ההחלמה ,)post-acute( במהלך ההחלמה ממנו בשעות שאחריו ,)acute

ובנבדקים בריאים.

איור 1C: קורלציה בין מידת הקישוריות ברשת הזיכרון לזמן שחלף מההתקף, בשעות שלאחר תחילת ההחלמה. 
.X-ערך הקישוריות הממוצע בנבדקים בריאים מסומן ב

הקווים  בהיפוקמפוס.  רק  ממוקדת  ולא  הרשת  של  רבים  לחלקים  משותפת  הזיכרון  ברשת  הפגיעה   :1D איור 
פגיעות  לראות  ניתן  כל תת-רשת ספציפית  בתוך  בנוסף,  נפגעת.  ביניהם  אזורים שהקישוריות  מציינים  המלאים 
 IT – inferior temporal, :מובהקות בקישוריות )גודל הריבוע מציין את חוזק הקישוריות בתוך תת-הרשת(. קיצורים

MTL – medial temporal lobe, MO – medial occipital, DS – deep structures, FC – fronto-cingulate.
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עבודות נוספות נדרשות על מנת לבדוק הפרעה תפקודית במטופלים עם אמנזיות חולפות 
מסוגים אחרים, והאם ניתן לסווגן ולמצוא הפרש ביניהן שיהא בו ערך אבחנתי.

סיכום

הפרעות אמנסטיות חדות הן אירוע משמעותי למטופל ולצוות הרפואי. ישנה חשיבות רבה 
באבחון נכון של האטיולוגיה להפרעה, הן על מנת לטייב את הגישה להפרעה עצמה, והן 

על מנת למנוע אירועים עתידיים מאותה האטיולוגיה. רמזים לכך ניתן למצוא בפרופיל 
הקליני והרקע של המטופל, הפרופיל הקוגניטיבי והנוירופסיכולוגי של ההפרעה, בסימנים 

נלווים, בכרונולוגיה ובבדיקות עזר כמו הדמיה בתהודה מגנטית בפרוטוקולים מיוחדים 
או EEG. רישום תפקודי בתהודה מגנטית בזמן מנוחה -  RSfMRI - מדגים כי TGA היא 

הפרעת רשת הפיכה שמתאפיינת בפגיעה בקישוריות ברשת הזיכרון האוטוביוגרפי. 
RSfMRI עשוי לסייע אף יותר על ידי זיהוי תתי-סוגים של הפרעה אמנסטית חולפת ולהוות 

בעתיד סמן ביולוגי אפשרי להם, כמו גם להפרעות נוירו-ופסיכיאטריות אחרות שאין להן 
כיום סמן מבני הדמייתי. רישומי RSfMRI והשוואה בין קבוצות מטופלים עם פגיעות שונות 
עשויים גם לפתוח חלון לחקר הזיכרון, ולהוביל להבנה טובה יותר של הזיכרון האנושי, בו 

נרשמים סיפורי חיינו, מהות קיומנו עלי אדמות.

 מיכאל פאר וד"ר שחר ארזי, המעבדה לנוירופסיכיאטריה חישובית, המחלקה  הנוירולוגית
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Tecfidera is indicated for the treatment of adult patients with relapsing remitting multiple sclerosis
יש לעיין בעלון לרופא ובעלון לצרכן המאושרים ע”י משרד הבריאות



 קנביס כטיפול לאפילפסיה: 

מה ידוע עד כה?

ד"ר שמואל אפל

הדיון הציבורי אודות לגליזציה של השימוש בקנביס בהתוויות רפואיות החל לפני שנים 
רבות ואולם דומה כי לאחרונה תפס תאוצה בארץ ובעולם. סוגיה זו נוגעת בשיקולים 

רחבים עם היבטים שונים כולל היבט חוקי, היבט חברתי והיבט חינוכי ואולם ראשית יש 
להבהיר את הרקע הרפואי-מדעי העומד בבסיסו של הדיון. 

רקע

 Cannabis השימוש הרפואי בצמח הקנביס )ראה תמונה 1(  על זניו השונים )בעיקר

sativa  אך גם Cannabis indica(  היה נפוץ בדרום מזרח אסיה החל משנת 2700 לפני 

הספירה. מזרעי הצמח ומהפרחים הפיקו נוזל שומני ששימש לטיפול במצבים רפואיים 

שונים כולל כאבי פרקים, כאבי מחזור, עצירות, מלריה וכן הפרעות פסיכו\קוגניטיביות. 

בימי הביניים הגיע הקנביס לאזורי המזרח התיכון באמצעות סוחרים מוסלמיים ונעשה 

בו שימוש לטיפול בבחילות, הקאות, כאב, דלקות, חום וכן אפילפסיה. כת הניזארים, 

קבוצה מוסלמית איסמעילית שפעלה באזור פרס ועירק בין המאה ה- 11 ל- 13, הפעילה 

נגד אויביה טרור של רציחות באמצעות מתאבדים. כת זו כונתה "חששין" מאחר ולפני 

היציאה לפעולת ההתאבדות היו משכרים את מבצע ההתאבדות באמצעות חשיש- הצורה 

המזרח תיכונית של הקנביס. 

המילה חששין התגלגלה בשיבוש 

גם לשפות אירופאיות שונות וזה 

מקור המילה מתנקש גם באנגלית 

assassin. הקנביס התפשט בהמשך 

למערב והשימוש בו היה נפוץ לאורך 

שנים רבות החל מהמאה ה- 18 

כתרופה לשיכוך כאבים, גלאוקומה, 

אינסומניה, התכווצות שרירים 

וחרדה. הקנביס נמצא יעיל בטיפול 

בנוירופתיה סנסורית כואבת משנית 

לAIDS, כאב כרוני ובחילות על רקע 

 תמונה Cannabis Sativa :1טיפול כימותרפי.
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פרמקולוגיה

מהצמח C. sativa בודדו 489 מרכיבים פעילים שונים, כ- 80 מהם טרפופנולים שנקראים 

  ∆9 -tetrahydrocannabinol (THC) -קנבינואידים. הקנבינואידים המרכזיים שנחקרו הם

האחראי העיקרי להשפעה הפסיכוטרופית של הקנביס וכן ה- )cannabidiol (CBD שאינו 

פסיכואקטיבי. הקנבינואידים פועלים על אתרי מטרה רבים ובמנגנונים שונים וכוללים 

 קולטנים ממברנליים מצומדי חלבון G שנקראים בשם:

  .cannabinoid type 1 (CB1)&2(CB2) receptors 

CB1 נמצא בעיקר במערכת העצבים המרכזית וככל הנראה מתווך את ההשפעה הפסי-

כואקטיבית על המח ואילו CB2 נמצא בעיקר על תאים המטופוייטים ותאי מערכת החיסון 

.CB1&2 נקשר אל הקולטנים THC .ומתווך ככל הנראה את ההשפעה האנטי-דלקתית 

כמו כן נמצאו קנבינואידים אנדוגנים (anandamide ו arachidooylglycerol-2)  הנקשרים 

לקולטנים אלו.  לעומתם, CBD אינו מפעיל את הקולטנים CB1&2 ומתווך את פעילותו 

 equilibrative nucleoside transporter (ENT) באמצעות מנגנונים שונים כולל עיכוב של

 .(TRPM88) transient receptor potential of melastatin type 8-ו ,GPR55 

 transient receptor 5  גליצין וכן-HT1a ,α1&3 משפעל את הקולטן הסרוטונינרגי CBD

potential of ankyrin type 1 )TRPA1(. CBD משפיע גם על תנועת הסידן התוך תאית וכן 

יש לו פעילות נוגדת חמצון.

קנביס כטיפול נוגד אפילפסיה

במהלך השנים פורסמו עבודות רבות בנושא ואולם עבודות אלו נעשו בתכשירים שונים של 

הצמח כאשר הרכיבים הפרמקולוגים המדויקים לא פורסמו. צורת מתן התכשיר היו שונות 

)עישון, אינהלציה, בליעה, ספיגה מחלל הפה( וכן במודלים שונים של בעלי חיים. השוני 

הרב במתודולוגיה של המחקרים מקשים על השוואה בין העבודות והסקת מסקנות כוללות.  

עבודות פרה-קליניות

בעבודות מוקדמות משנות ה- 70 נבדק מיצוי של זרעי הקנביס במודל של חולדות שהשרו 

בהם פרכוסים על ידי גירוי חשמלי )maximal electroshock study-MES(. בעבודה זו 

נצפתה השפעה נוגדת פרכוס ככל הנראה ע"י מודולציה של המערכת הסרוטונינרגית. 

 )myoclonic jerks( מאידך, בעבודה על כלבים אינהלציה של קנביס גרמה לעווית שרירים

ובמתן חוזר לפעילות אפילפטיפורמית פרונטלית ואוקסיפיטלית שעברה הכללה לפרכוס 

כללי טוני-קלוני.
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THC

מספר עבודות בחנו את השפעת הTHC וכן אגונסטים סינטטים של הקולטן CB1. בחלק 

מהעבודות נצפתה ירידה בתדירות ההתקפים ובחומרתם ואולם בחלקם לא נמצאה כל 

השפעה. במודל של ארנבות עם נטייה לפרכוס מתן THC גרם לפעילות אפילפטיפורמית 

ובעבודות אחרות בשל תופעות לוואי לא ניתן היה להגיע למינונים טיפוליים.

CBD

לאחרונה במספר עבודות נמצאה פעילות אנטי אפילפטיפורמית של CBD וכן השפעה 

 spontaneous epileptiform local field potentials )LFP(,  נוגדת פרכוסים. במודל של

CBD הפחית את משך ההתפרקות האפילפטיפורמית וכן את משך הפעילות. במודלים 

של פרכוסים ממקור טמפורלי שהושרו על ידי פילוקרפין, פרכוסים כללים שהושרו ע"י 

pentylenetetrazol ופרכוס מוקדי שהושרה על ידי פניצילין נמצאה השפעה נוגדת פרכוס. 

ואולם, מודלים אלו בחנו את ההשפעה בדיכוי הפרכוסים אך המידע אודות ההשפעה על 

אפילפסיה כרונית עדיין מצומצם.

קנבינואידים אחרים: מתוך כ- 80 חומרים ידועים נבדקו בעיקר THC, CBD ואגונסטים 

לקולטן ל-CB1. המחקר בקנבינואידים האחרים מצומצם ועסק בעקר באפניות לקולטן 

.CB1-ל

עבודות קליניות

דיווחים בודדים על שיפור דרמטי בשליטה בפרכוסים בטיפול בקנביס עוררו עניין רב 

-בבדיקת הקנביס באדם. התסמונות שנבדקו עד כה הם תסמונות אפילפטיות קטסטרופ

ליות בילדים החווים פרכוסים רבים מדי יום וכן הדרדרות נוירו-קוגניטיבית. הורי הילדים 

שאינם מקבלים מענה בטיפול התרופתי\כירורגי הקיים, דוחפים, מטבע הדברים, לבדוק 

 את התרופה בתסמונות אלו. עד כה נבדקה ההשפעה נוגדת פרכוס בתסמונות

 .LGS - Lennox Gastatut Syndrome -ו DS- Dravet Syndrome

Dravet Syndrome

התסמונת מתבטאת בתינוקות עם התפתחות תקינה עד סביב גיל 6 חודשים, כאשר אז 

מופיעים פרכוסים ממושכים כולל סטטוס אפילפטי בעיקר בחום. בתחילה סובלים הילדים 

מפרכוסים מיקלוניים ופרכוסים כלליים ובהמשך בגיל שנה מופיע מיוקלונוס, אבסנס 

ופרכוסים מוקדיים. הפרכוסים לרוב עמידים לטיפול תרופתי ובגיל שנתיים בממוצע 

מפתחים הילדים תמונה של אנצפלופתיה אפילפטית המתבטאת בירידה קוגניטיבית 
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והדרדרות מוטורית. LGS מופיע לרוב בילדים בגילאים בין 3 ל-5 שנים המפתחים פרכוסים 

יום-יומיים עמידים לטיפול תרופתי. הפרכוסים מסוגים שונים וכוללים גם פרכוסים טונים 

ואטוניים הגורמים לחבלות קשות וחוזרות כולל חבלות ראש. כדי להגן מפני חבלות הראש 

מומלצת חבישת קסדה. האטיולוגיה של התסמונת היא הטרוגנית וכוללת סיבות מטבוליות, 

גנטיות וכן הפרעות התפתחות מבניות של המח ואולם במקרים רבים האטיולוגיה אינה 

ידועה. בעבודה שכלה 19 חולים, 12 מהם ילדים עם DS נבדקה השפעה של תמצית קנביס 

מועשרת ב-CBD. בתגובה לטיפול, 42% מהילדים עם DS (5 ילדים) וילד אחד עם LGS חוו 

ירידה של מעל 80% בפרכוסים. לאור תוצאות אלו מתוכננים מחקרים גדולים יותר לבחינת 

הפרופיל הפרמקולוגי, תופעות הלוואי וההשפעה הטיפולית של התרופה.

תופעות לוואי

לצד ההשפעה על הפרכוסים, יש לשקול את הסיכונים בשימוש כרוני בקנביס. פרופיל 

תופעות הלוואי שונה מתכשיר לתכשיר כתלות באופי ומינון החומרים הפעילים וכן 

מדרך המתן. במאמר שפורסם לאחרונה ב New England Journal of Medicine נסקרו 

הסיכונים בשימוש במריחואנה, המופקת מעלי ותפרחת צמח ה-C. Sativa. הסיכון 

להתמכרות בשימוש כרוני עומד על 9%. בקרב בני נוער הסיכון אף גבוה יותר )16%(. 

שימוש במריחואנה פוגע בהתפתחות המוחית. בחשיפה ל-THC בעוברים נמצאה פגיעה 

בתפקוד שלד התא החשוב להתפתחות האקסונים ויצרת קשרים בין תאי עצב. בעבודות 

שהשוו מעשני מריחואנה מבוגרים ללא מעשנים נמצא רמה נמוכה בקרב המעשנים של 

קישוריות )connectivity( באזורים שונים במוח כולל precuneus, פיבריאה, אזורים פרה-

פרונטליים הקשורים לתפקודים הניהוליים ואזורים תת-קליפתיים.

לסיכום, המידע הקיים היום אודות ההשפעה האנטי-אפילפטית של קנביס מצומצם. 
נחקרו תמציות מלאות של הצמח וכן המרכיב הפעיל THC שבודד מהצמח ותוצאות 

המחקרים הפרה-קליניים סותרות, ככל הנראה עקב שוני במתודולוגיה של המחקרים. 

קיימות עבודות פרה-קליניות וכן עבודה על מספר קטן של חולים שהראו פעילות אנטי-

אפילפטית משמעותית של הקנבינואיד CBD ואולם נדרשים מחקרים גדולים יותר לבחון 

את השפעתו וכן להעריך את פרופיל תופעות הלוואי. קנבינואידים אחרים לא נחקרו 

והשפעתם אינה ידועה.

shmulikapp@gmail.com שמואל אפל, המרכז הרפואי ברזילי, אשקלון
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SOMETIMES MONOTHERAPY IS NOT ENOUGH
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צעירה עם כאב ראש

עורכת המדור: ד"ר שרון חסין

ד"ר איתמר גנמור

צעירה בת 18 פנתה למיון עם תלונה של החמרת כאבי ראש. 

ברקע - כאבי ראש מאז גיל 7, מתוארים כמיגרנוטיים, 
עם החמרה בתדירות ותכיפות בשנתיים האחרונות. לאור 
 MRI ההחמרה, כשנה וחצי טרם פנייתה הנוכחית, בוצע

מוח אשר הדגים מיקרואדנומה היפופיזרית קטנה )2.5 מ"מ, 
במעקב אנדוקריני, תקין עד כה(. פרט לכך, ללא ממצא נוסף 

ב-MRI. ללא טיפול תרופתי קבוע. לאמה מיגרנות סביב 
מחזור. 

מחלה נוכחית - מזה 10 ימים טרם הפנייה הנוכחית כאבי 
ראש פרונטליים לוחצים עזים, שונים באופיים מכאב הראש 
המוכר, לא מעירים משינה, אך מתעוררת בבקרים עם כאבי 
ראש חזקים מאוד. 5 ימים לפני הפנייה למיון אירוע נימול/ 

רדימות אשר החל ביד ימין, התקדם לפנים מימין, וחלף לאחר 
כ-2 דקות. ביום פנייתה ארוע רדימות ביד שמאל אשר חלף 

לאחר כ-5 דקות. שוללת חום/ פוטופוביה/ בחילות/ טראומה/ 
עליית משקל לאחרונה/ הפרעות עיניות. 

במיון - ללא ממצאים בבדיקה גופנית כללית/ בדיקה 
נוירולוגית/ מעבדה )ספירה וכימיה(/ CT ראש ללא חומר 

 ניגוד/ אק"ג/ צל"ח/ בדיקת עיניים כללית במיון עיניים.
אושפזה להמשך בירור. 

מוח בקבלה MRI תמונה -1

 )T1-saggital( נגע בקורספוס קולוסום ,)T2-FLAIR( נגעים בחומר לבן 
)ADC -ו DWI( ומיקרו-אוטמים
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 T2 FLAIR-מוח אשר הדגים נגעים מרובים עם אות מוגבר ב MRI בערב אשפוזה בוצע
)כולל נגע טבעתי אחד ונגע אחד בקורפוס קולוסום(. חלק מהנגעים עברו רסטריקציה 

ב-DWI והפחתה ב-ADC )משמע אוטמים מרובים( )תמונה 1(. 

לאור ממצאי ה-MRI, הנחת העבודה הייתה כי במקומות הראשונים באבחנה המבדלת 
וסקולטיס מול אטיולוגיה תסחיפית עם/בלי מחלה דה-מיאלינטיבית ברקע. 

באנמנזה חוזרת - שוללת כיבים בגניטליה/ פריחות או הפרעות עוריות אחרות/ רגישות 
לשמש/ הפרעות ראיה או שמיעה/ חום/ הזעה לילית/ חולשה כללית/ קוצר נשימה/ כאבי 

פרקים או שרירים/ המופטיזיס/ צהבת/ אירועים פסיכיאטריים. 

במהלך אשפוזה בוצע הבירור הבא - 

מעבדה - ללא ממצאים )ספירה, אלקטרוליטים, תפקודי כליה, תפקודי כבד, תפקודי 
תריס, CRP, שקיעת דם, תפקודי קרישה, ויטמין B12, פרופיל ליפידים, קולגנוגרם, בירור 

APLA, בדיקת שתן כללית ומשקע, תרביות דם בשאלת אנדוקרדי-  תרומבופיליה ותסמונת
טיס, סמנים נאופלסטיים( 

דיקור מתני )LP( -  חלבון מוגבר )165( ופלאוציטוזיס קל )6 תאים מונונוקלאריים(. 
פרט לכך- נוזל צלול, לחץ פתיחה, גלוקוז ולקטט תקינים.  ציטולוגיה, תרבית וסרולוגיות 

ויראליות שליליות.        

בדיקת עיניים כללית חוזרת תקינה. בבדיקת שדות ראיה - פגיעה דיפוזית דו-צדדית, אך 
רושם לאמינות נמוכה. בדיקות אקו לב )TTE ו-TEE(- תקינות, CTA )מקשת אאורטה, עורקי 

צוואר ומוח(- תקין, דופלקס עורקי צוואר- תקין, TCD עם בועיות- עדות לדלף קטן מימין-
לשמאל אשר לא מסביר את ממצאי ה-MRI והתסמינים.  

3 ימים לאחר אשפוזה אירוע של אי-שקט, המלווה באפזיה גלובלית עם/בלי בלבול וירידה 
בתקשורת עם הסביבה. לאור חשש כי מדובר באוטם נוסף, בוצעה באופן מיידי בדיקת 
CT פרפוזיה מוחית ללא עדות לאוטם מוחי גדול. כמו-כן בוצע דיקור מתני )LP( חוזר- 

תוצאות דומות לתוצאות הדיקור הראשן )חלבון מוגבר )153( ופלאוציטוזיס )19 תאים 
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מונונוקלאריים(. פרט לכך- נוזל צלול, לחץ פתיחה, גלוקוז 
ולקטט תקינים.  תרבית וסרולוגיות ויראליות שליליות. 

לאור הדינמיקה בתסמינים, בוצע  MRI מח נוסף אשר הדגים 
אוטמים קטנים חדשים ב-DWI וב-ADC )אשר לא הודגמו 

3 ימים טרם לכן(, ובנוסף הודגמה האדרה לפטומנינגיאלית 
בסדרת T2-FLAIR עם גדוליניום )תמונה 2(. 

הותחל טיפול בקלקסן במינון טיפולי וטיפול בסולמדרול 1000 
מ"ג*1 ביום למשך 5 ימים. במהלך הטיפול הטבה קלה במצב 

הבלבול, אך מאידך נוספו סימנים בבדיקתה הנוירולוגית 
שכללו צניחה קלה של זווית הפה מימין, סימנים פירמידליים 
קלים מימין ועדות לפגיעה קוגנטיבית- קושי בריכוז, הפרעה 
בשטף, קושי בהעתקת צורות, קושי בהתמצאות בזמן, אינה 

זוכרת את כל מהלך האשפוז. 

EEG הדגים האטה כללית קשה דיפוזית ללא פעילות אפילפ-
טיפורמית. 

בשאלה של תסמונת SUSAC בוצעה בדיקת שמיעה אשר 
הדגימה ירידת שמיעה סנסורי-נויראלית בתדרים נמוכים 

)500Hz( באוזן שמאל. 

בדיקת Fluorescein angiography  הדגימה בהיקף איזור 
טמפורלי תחתון בעין ימין כלי דם עורקי חסום )BRAO( ודלף 

פרי-וסקולרי לאורך עורקיקים )תמונה 3(. 

לאור שילוב של אנצפלופתיה, ירידת שמיעה וממצאים 
עיניים, הצעירה אובחנה עם תסמונת SUSAC והותחל טיפול 
סטרואידלי פומי עם ירידה הדרגתית במינון. במקביל הותחל 

טיפול ב- IMURAN  עם העלאת מינון הדרגתית.  

 תמונה -MRI 2 מוח חוזר 
3 ימים מתחילת האשפוז

 DWI( מיקרו-אוטמים
ADC( והאדרה לפטו-מנינ-  ו-
)T2-FLAIR + GAD( גיאלית
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 SUSAC תסמונת

תסמונת SUSAC היא אנדותליופתיה אימונית הכוללת טריאדה קלינית- אנצפלופתיה, 
 SICRET (small infarcts of ירידת שמיעה סנסורי-נויראלית ופגיעה בראייה. נקראת גם

 cochlear, retinal, and encephalic tissue); RED-M (microangiopathy with retinopathy,
  . 1 Retino-cochleo-cerebral  vasculopathy או ;(encephalopathy, and deafness

התסמונת מופיעה יותר בנשים )פי 3.5(, לרוב מאובחן בבוגרים צעירים )גילאי 18-40, עם 
טווח גילאים של 7-70(, ובעלת אטיולוגיה שאינה ברורה החשודה למחלה אוטואימונית 1. 

 חשוב להדגיש כי רק 13% מהחולים מופיעים עם הטריאדה המלאה. 
ב- 80% מהחולם התסמינים הראשונים הם כאבי ראש דמויי-מיגרנה. ל-40% מעורבות 

עינית באבחנה, ול-40% מעורבות של האוזן באבחנה 2. הפגיעה בשמיעה נעה בין פגיעה 
א-תסמינית סנסורי-נויראלית )לרוב בתדרים נמוכים-בינוניים( לבין חרשות דו-צדדית. 

לעיתים מופיעים ורטיגו ו/או טיניטוס. בנוסף, תוארו מספר מקרים בהם הופיעה גם 
מעורבות שרירים 3 ועור 4. 

ב-MRI ב- 80% מהחולים נגעים בקורפוס קולוסום. לרוב, מספר הנגעים בקורפוס קולוסום 
 Fluorescein רב יותר מאשר בטרשת נפוצה, ולרוב מערב את הסיבים המרכזיים. בבדיקת
angiography נראים BRAO ב-99% מהמקרים, נראים דלפים בעורקי הרשתית, ונראים 

 תמונה -3 בדיקת
  Fluorescein angiography

כלי דם עורקי חסום )BRAO( )חץ( ודלף 
פריוסקולארי לאורך עורקיקים )כוכביות( 

בהיקף איזור טמפורלי תחתון בעין ימין
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GASS PLAQUE )תסחיפים צהובים בפיצולי ארתריולות(. מכיוון שלעיתים הנגעים העיניים 
פריפריים, הם יכול להיות א-תסמיניים. ה-EEG מדגים אנצפלופתיה, ב-LP לרוב יימצא 

פלאוציטוזיס מונונוקלארי וחלבון מוגבר, ולעיתים ניתן לראות בבדיקות הדם עלייה בפקטור 
 .AECA )anti-endothelial cell antibodies(2 8, בפקטור פון-ויליברנד ובנוגדני

לאור נדירות התסמונת, לא קיים מידע מבוסס הוכחות לגבי הטיפול. מקובל כי הטיפול 
הראשוני הוא  מתן סטרואידים במינון גבוה, ולאחר מכן הורדה הדרגתית של המינון. בנוסף 

לטיפול בסטרואידים נעשו ניסיונות לטפל גם ב- IVIg, plasma exchange, אימוראן, 
CELL-CEPT, ציקלופוספמיד, מתוטרקסט וריטוקסימב 5. 

המהלך הקליני הוא מונוציקלי )עד שנתיים(, פוליציקלי או כרוני. 

הפרוגונזה טובה יותר ככל שהאבחון ותחילת הטיפול מהירים יותר. עם זאת, מכיוון 
שפעמים רבות עוברים מספר רב של חודשים עד האבחון, כ-50% נשארים עם חסרים 

נוירולוגיים 6.

 ד"ר איתמר גנמור, המחלקה הנוירולוגית, המרכז הרפואי ע"ש חיים שיבא, תל השומר.

itamargan@gmail.com
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A NEXT STEP

כאשר הטיפול בלבודופה במתן 
פומי אינו מספק את השליטה 
הרצויה בסימפטומים המוטורים

 IL
D

U
O

10
14

/0
12

4 

מתן לבודופה מתמשך באמצעות 
דואודופה מפחית את התנודתיות 

בסימפטומים המוטוריים1

הגיע הזמן לשנות 
את צורת המתן 

של לבודופה!

Indication: Treatment of advanced levodopa-responsive Parkinson’s disease with severe 
motor fluctuations and hyper-/dyskinesia when available combinations of Parkinson medicinal 
productshave not given satisfactory results.  
A positive test of the clinical response to Duodopa administered via a temporary nasoduodenal 
tube is required before a permanent tube is inserted.
Ref: 1. Duodopa MoH approved Prescribing Information, August 2014 
For additional information on Duodopa please see the full prescribing information.  
Full prescribing information can be received from Abbvie Biopharmaceuticals, Israel at:  
AbbVie Israel, 4 Hacharash Street, Neve Ne’eman, Hod Hasharon 4524075.  
Telephone number: +972 (0) 97 90 9600, Fax: +972-9-790-9606. 

LEVODOPA/CARBIDOPA MONOHYDRATE INTESTINAL 



מה מהבאים עשוי להיגרם על רקע ד. 
 פגיעה במערכת אספקת הדם 

הקדמית?

תסמונת וובר. 1
אטקסיה אפינדיקולרית. 2
המונימוס המיאנופסיה. 3
אפזיה תלמית. 4

מה מהבאים איננו מעוצבב על ידי L5?ה. 

אדוקציה של הירכיים. 1
אקסטטנציה  של הירך. 2
דורסיפלקציה של כף הרגל. 3
פרונאוס לונגוס. 4

באילו מהתסמונות הבאות הגורמות ו. 
לתסמונת הורנר יהיה מבחן קוקאין 

חיובי ומבחן

1 .PICAחסימה ב
טרומבוזיס בקברנוס סינוס. 2
גידול פנקוסט. 3
פגיעה שדרתית צווארית. 4

מה מהבאים איננו  מתאים לפגיעה א. 
ימנית?

אפרקסיה של לבוש. 1
העלמות החזר אופטוקינטי בתנועה לימין. 2
אקלקוליה. 3
אפרוסודיה. 4

 הקשר בין הקורטקס המוטורי ב. 
לצרבלום נעשה דרך?

פדנקל צרבלרי תחתון. 1
פדנקל צרבלרי אמצעי. 2
פדנקל צרבלרי עליון. 3
שלושת הפדנקלים. 4

פגיעה בקורד האחורי של הפלקסוס ג. 
הברכיאלי תגרום לפגיעה ב- ?

לומבריקלים 1,2. 1
אבדוקטור פוליסיס ברביס. 2
אבדוקטור פוליסיס לונגוס. 3
פלקציה של שורש כף היד. 4

שאלות הכנה לקראת שלב א'

 ד"ר איתן אוריאל

יחידת השבץ, מחלקה נוירולוגית, מרכז רפואי תל אביב
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דרך אלו מהנקבים הבאים בבסיס ט. 
הגולגולת עובר גם מידע מוטורי?

פורמן אובלה. 1
סופירור אורביטל פישר. 2
פורמן רוטנדום. 3
כולם . 4

בתסמונת אחד וחצי משמאל, מהי י. 
 התנועה ההוריזנטלית הנשארת 

שמורה ?

אבדוקציה לשמאל. 1
אבדוקציה לימין. 2
אדוקציה לשמאל. 3
אדוקציה לימין. 4

מבחן וובר עם לטרלזיה לימין ורינה ז. 
תקין מכוון ל- ?

הפרעה סנסורית מימין . 1
הפרעה קונדקטיבית מימין. 2
הפרעה סנסורית משמאל. 3
הפרעה קונדקטיבית משמאל. 4

מי מהגרעינים התלמיים מקבל מידע ח. 
צרבלרי ?

1 .VPM
2 .VPL
3 .MGB
4 .VL
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10 המחקרים החשובים בנוירולוגיה לשנת 2014.	 

גירוי מוחי עמוק להתוויות שונות יכול להנתן גם באמצעים לא פולשניים.	 

פרס נובל לרפואה על גילוי תאי מוח המתנהגים כמערכת נווט.	 

נוגדנים כנגד אנטיגנים מוחיים נמצאים במידה שווה בדם של בריאים וחולים במחלות 	 
מוחיות.

אותר מנגנון מוחי האחראי על תשוקה לסוכר.	 

תרופה חדשה – Intracellular Sigma Peptide- מחדשת סיבי עצב ותפקוד בפגיעות 	 
חוט שדרה בחולדות.

 	 Whole ניתן להגיע לאבחון גנטי בהפרעות נוירו-התפתחותיות בעזרת טכניקות של
 .Exome and Whole Genom Sequencing

ממשק מוח-מחשב לא פולשני אפשר לחולה ב-Locked-in Syndrome לתקשר.	 

טכנולוגיות לממשק עצבי מאפשרות חישה בגפה תותבת ומשפרות את תפקודה 	 
המוטורי. )1( )2(

טכנולוגיה מחשבית להעברת מחשבות. )1( )2(	 

הגבלת שעות העבודה של מתמחים אינה משפרת את בטיחות המטופל. )1( )2( )3(	 

DARPA: מאמץ מחקרי לפיתוח מכשירי גריה מוחית מושתלים לשיפור זיכרון והפרעות 	 
קוגניטיביות נוספות.

אספירין במינון נמוך אינו יעיל במניעה ראשונית של מחלות קרדיו-וסקולריות. )מאמר 	 
מערכת(

מחקר ה-MR CLEAN מוכיח לראשונה את היעילות של טיפול אנדו-וסקולרי בשבץ מוח 	 
איסכמי.

2 מחקרים דומים הופסקו אחרי ניתוח ביניים חיובי ושלישי הופסק לצורך ניתוח ביניים. 	 

עיסוקים הקשורים בלחץ מעלים את הסיכוי ללקות בשבץ מוח.	 

 	.TIA אנליזה מטבולומית מזהה מספר ביומרקרים פוטנציאליים לשבץ מוח אחרי

עדכונים ומחקרים חדשים

ד"ר רון מילוא
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 	.)Xarelto( Rivaroxaban-אנטידוט נוסף ל

הפרעה בשווי המשקל ואיבוד היכולת לעמוד על רגל אחת קשורים במחלת כלי דם 	 
קטנים במוח ובירידה קוגניטיבית.

טיפול אנדו-וסקולרי עדיף לטווח ארוך על פני ניתוח מפרצת שדיממה.	 

פותח כלי חדש להערכה מהירה ואמינה של הפרעות קוגניטיביות, תפקודיות 	 
ופסיכולוגיות בקשישים. 

גירוי מוחי חשמלי בזרם ישיר עשוי להאיץ החלמה אחרי שבץ מוח.	 

אפזיה כרונית עשויה להשתפר ע"י שילוב של טיפולי דיבור עם גירוי טרנסקרניאלי מגטי 	 
חוזר.

נזק חבלתי מוחי במבוגרים מעלה את הסיכון למחלת אלצהיימר. )מאמר מערכת( 	 

גם קומה נמוכה קשורה בסיכון מוגבר למחלת אלצהיימר.	 

זיהום בהרפס-סימפלקס-1 מעלה את הסיכוי לפתח מחלת אלצהיימר. 	 

עבודה במשמרות פוגעת בתפקוד קוגניטיבי.	 

התנהגות קרימינלית חדשה יכולה להיות סימן ראשונן של דמנציה פרונטו-טמפורלית.	 
כמו גם צריכה מוגברת של פחמימות, בעיקר סוכר. 

ה-FDA אישר טיפול בלבודופה-קרבידופה לתוך המעי )דואודופה( למחלת פרקינסון עם 	 
תנודות.

נפילת ל.ד. תנוחתית, REM Sleep Behavior Disorder, הפרעה בהבדלה בין צבעים 	 
ובהליכה מנבאים דמנציה במחלת פרקינסון.

בדיקת  PET חדשה עשויה לזהות מחלת האנטינגטון בשלב מוקדם.	 

התכשיר PBT2 בטוח, סביל וכנראה יעיל כטיפול במחלת האנטינגטון. )מאמר מערכת(	 

רמות מוגברות של GABA תורמות לדיכוי טיקים בתסמונת טורט.	 

"תסמונת האגן חסר המנוחה" – ווריאנט של תסמונת הרגליים חסרות המנוחה?	 

גלטירמר אצטאט מחזיר תפקוד תאי B  לנורמה בטרשת נפוצה	 

פינגולימוד אינו יעיל בטרשת נפוצה מתקדמת ראשונית.	 

"היעדר עדות לפעילות המחלה" )NEDA( – תוצא תקף בטרשת נפוצה? )מאמר מערכת(	 

השתלת תאי גזע עשויה לעצור את פעילות המחלה בטרשת נפוצה. )מאמר מערכת(	 
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תמיכה נוספת בתועלת בהשתלת תאי גזע בטרשת נפוצה. מאמר מערכת	 

ATL1102 – אוליגונוקלאוטיד Antisense ל-CD49d יעיל וסביל בטרשת נפוצה. 	 

נוגדנים להליקובקטר פילורי שכיחים הרבה פחות בנשים חולות בטרשת נפוצה. )מאמר 	 
מערכת(

 	.EBV-נוירומיאליטיס אופטיקה עשויה להיות קשורה ב

נוגדן חד-שבטי ל-CGRP יעיל במניעת מיגרנה.	 

קיים קשר בין מיגרנה לבין השיתוק ע"ש בל. )מאמר מערכת(	 

רמות אדיפונקטין גבוהות במבוגרים עם מיגרנה, בפרט בגברים. )מאמר מערכת( 	 

כאב כרוני קשור באקטיבצית מיקרוגליה.	 

5 בדיקות וטיפולים מהם יש להמנע בהפרעות שינה. 	 

הפרעת שינה מאורקסין – נוירופפטיד הקשור בעירנות – קשורה בשקיעת עמילואיד 	 
במוח.

ה-EMA ממליץ להגביל את השימוש בחומצה וולפרואית בנשים בגיל הפוריות.	 

מוטציה בגן ל-CYP2C קשורה בתגובות עוריות חמורות לפניטואין. 	 

מחלה מסתורית דמויית פוליו בילדים מתפשטת בארה"ב ודווחה גם בישראל במבוגרים 	 
מעזה. )1( )2(

חיסון לשפעת מפחית את הסיכון לתסמונת ע"ש גילן-ברה.	 

התכשיר Bortezomib מבטל השפעת מוטציה גנטית המונעת ייצור Dysferlin וגורמת 	 
לדיסטרופיה שרירית.

גלולות למניעת הריון מעלות סיכוי לגליומה בנשים צעירות.	 

מודל עכבר של PML מציע שוירוס ה-JC מתרבה באסטרוציטים ולא באוליגודנדרוציטים.	 

אוקסיטוצין תוך-אפי מסייע לטיפול להעלמת פחדים בסובלים מחרדה. 	 

 	.ALS יש סיכוי נמוך לפתח ACE  למטופלים במעכבי

דיכוי הטרנספורטר של Riluzole למוח ולחוט השדרה משפר את תוצאות הטיפול 	 
.ALS-ב

 	.ALS ריבוי וריאנטים גנטיים תורם לגיל הופעה מוקדם יותר של
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 	 .BrainStorm של החברה הישראלית ALS -תוצאות חיוביות לטיפול בתאי גזע ב

ירידה ברוויון חמצן בשינה קשורה במיקרואינפרקטים במוח וירידה בשינת גל איטי 	 
קשורה באטרופיה מוחית. 

ישיבה ממושכת קשורה בתמותה גבוהה, אפילו בקרב העוסקים בפעילות גופנית. מאמר 	 
מערכת

עדויות חדשות קושרות דיכאון לתגובה דלקתית לעקה נפשית או לגורם זיהומי.	 

 ניירות עמדה, קוים מנחים וקריטריונים חדשים

רפואה משלימה בטרשת נפוצה.	 

מניעה ראשונית של שבץ מוח.	 

דליריום אחרי ניתוח.	 

טיפול תרופתי במיגרנה חריפה במבוגרים.	 

 	.Limb-Girdle Muscular Dystrophies-אבחנה וטיפול ב

חדשות מכנס ה-ANA, בולטימור, מרילנד, 12-14 באוקטובר 2014 )קישור(

יש היתכנות לטרומבוליזה תוך ורידית בחולים שהתעוררו עם סימני שבץ מוח. •

מחלת כבד לא אלכוהולית קשורה לירידה קוגניטיבית. •

גירוי לא פולשני של העצב הוגאלי יעיל בכאב ראש מקבצי. •

אחרי סגירת  PFO נצפית ירידה של הומוציסטאין, סרוטונין וחומרים ווזואקטיביים  •
אחרים בדם.

בדיקת  EEG תורמת לקביעת רמת ההכרה והפרוגנוזה. •

טיפול מוקדם ע"י אינטרפרון בטא שומר על יתרון על פני טיפול מאוחר בשנתיים גם  •
אחרי 11 שנים.
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חדשות מה-World Stroke Congress, איסטנבול, טורקיה, 22-25 באוקטובר 
 2014 )קישור(

גירוי חשמלי משפר בליעה אחרי שבץ מוח. •

עליה שמאלית מורחבת מרמזת על פרפור פרוזדורים בשבץ מוח קריפטוגני. •

קשיים באבחון שבץ מוח בטריטוריה אחורית מעכבים טיפול. •

טיפול אנטיביוטי מונע זיהומים אולם לא משנה את תוצאת השבץ המוחי. •

הרדמה מקומית עדיפה על כללית בטיפול אנדו-ווסקולרי בשבץ מוח חריף. •

טיפול אנדו-ווסקולרי משולב עם טרומבוליזה תוך-ורידית יעיל בשבץ מוח חריף קשה לפי  •
.IMS-III -מחקר ה

לטיפול בפלזמה קפואה טריה ותרכיז של פרוטרומבין קומפלקס יעילות דומה בטיפול  •
.K-בדימום תוך מוחי הקשור בתרופות נוגדות ויטמין

טרומבוליזה מוקדמת לשבץ חריף מעלה את הסיכון למוות מוקדם אולם מפחיתה נכות  •
ותמותה מאוחרת.

,DC וושינגטון ,Society of Neuroscience-חדשות מהכנס השנתי של ה 
  15-19 בנובמבר 2014 )קישור(

השמנה קשורה לאיבוד נפח מוח. •

בדיקת  PET עם סמן חדש עוקבת אחרי הדלקת המוחית במחלת אלצהיימר. •

תנועות זעירות עשויות להיות ביומרקר לחומרת האוטיזם בילדים. •

תנגודת מוחית לאינסולין מנבאת מחלת אלצהיימר עד 10 שנים מוקדם יותר. •

התנייה אולפקטורית בזמן שינה עשויה לגמול מעישון. •

בבני נוער המועדים להתמכרויות קיימים שינויים מוחיים, בפרט בקורטקס הפרה- •
פרונטלי.

מחקרים חדשים מצביעים כיצד מתפשטת הנוירופתולוגיה במספר מחלות  •
נוירודגנרטיביות.

העלאת רמות החלבון 4EBP2 שרמתו יורדת בחסך שינה מחדשת זכרונות. •

מחקר אופטוגנטי שופך אור על תפקיד הדופאמין במערכת התנועה. •

ננו-חלקיקים של Cerium-Oxide )תוסף תעשייתי לדיזל( עשויים לשמש בטיפול במחלת  •
פרקינסון, שבץ מוח ונזק מוחי חבלתי קל.
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תשובות למדור המתמחה :

חלק מתסמונת גרסטמן המכוונת לפגיעה פריאטלית דומיננטית. א.   א-3:  

      שאר הפגיעות אינן דומיננטיות

דרך המסלול הקורטיקופונטוצרבלריב.  ב-2:  

מעוצבב על ידי העצב הרדיאלי היוצא מהקורד האחורי ג.  ג-3:  

ד-3:   דרך העורק הכורואידלי הקדמיד. 

דרך עצב האובטרייטורה.  ה-1:  

פגיעה פוסט גנגליוניתו.  ו-2: 

לטרלזציה לצד חולה עם הולכת אוויר <הולכת עצםז.  ז-1:  

1,2 - מסלולים תחושתיים מגוף ופנים, 3 - חלק ממסלול השמעח.  ח-4:  

הסעיף המנדיבולריט.  ט-1:  

התנועה ההוריזונטלית היחידה שאיננה נפגעתי.  י-2:  

לשאלות
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18-22 במרץ 2015, ניס, צרפת

The 12th International Conference on Alzheimer’s and Parkinson’s 

Diseases )AD/PD 2015( 

26-29 במרץ 2015, בודפשט, הונגריה

9th  World Congress on Controversies in Neurology )CONy( 

17-19 באפריל 2015, גלאזגו, אנגליה

European Stroke Organisation annual Conference )ESOC( 

18-25 באפריל 2015, וושינגטון, ארה"ב

AAN 2015 - AMERICAN ACADEMY OF NEUROLOGY  

14-17 במאי 2015, ולנסיה, ספרד

IHC 2015 – 17TH Congress of the International Headache Society

20-23 ביוני 2015, ברלין, גרמניה

EAN 2015 - 1st Congress of the European Academy of Neurology 

5-9 בספטמבר 2015, איסטנבול, תורכיה

31st International Epilepsy Congress 2015 

31 באוקטובר- 5 בנובמבר 2015, סנטיאגו, צ'ילה

WCN 2015 — XXII World Congress of Neurology 
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תמונות בנוירולוגיה

ד"ר אבי גדות

בת 55, עובדת מעבדה מיקרוביולוגית, 

ברקע: סרקואידוזיס עם ביטוי עיני, מטופלת בפרדניזון וסלספט, 

ודיכאון שאובחן בשל הפרעות בשינה שלושה חודשים טרם 

אשפוזה.

אושפזה לאחר מהלך של  מספר שבועות בו נצפה שינוי 

התנהגותי, איטיות פסיכומוטורית, נטייה להרדם בסיטואציות לא 

מקובלות. בבדיקתה הנוירולוגית הודגמה סומנולנטיות, התמצאות 

חלקית, תפקוד קוגניטיבי שמור יחסית וסימנים פירמידלים מימין.

בוצע CT עם וללא חומר ניגוד )תמונות 1+2(, נצפו ממצאים 

היפודנסים שעוברים האדרה עם אבחנה מבדלת נרחבת הכוללת 

תהליך תופס מקום, תהליך דלקתי או זיהומי.

בוצע MRI מוח שהדגים תהליך סימטרי בגרעיני הבסיס, 

 היפראינטנסי ב- T1 וב- T2 עם מרכיב שעובר האדרה 

)ראה תמונה 3, 4(. 

במהלך אשפוזה היתה מבולבלת, עם הפרעה בשליטה על דחפים 

ובהתנהגות חברתית. ירידה קוגניטיבית וירידה תפקודית. סבלה 

מהזיות. מתקשה בהבנת המשמעות של כותרות בעיתון, קושי 

בריכוז.

בוצעה הערכה קוגניטבית MOCA  - 18/30 - הפרעה קשה 

בשטף, בזיכרון מושהה, הפרעה קלה בתפקוד אקזקוטיבי, שיום 

והפשטה תקינים, התמצאות חלקית.

לאור עבודתה במעבדה מיקרוביולוגית והיותה מדוכאת חיסון 

עלתה אבחנה זיהומית במקום גבוה אך גם דלקתית לאור מחלת 

סרקואיד ממנה סובלת.

MRI מוח 
 תמונות 1-4 

)הקלק לתאור ההדמיה(

1

2

3
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בוצע בירור זיהומי ודלקתי נרחב אשר ממצאיו הם:

ניקור מותני - לחץ פתיחה 105 מ"מ מים, נוזל צלול, ללא תאים, חלבון 49, סוכר 52, 	 

זיהל נילסן שלילי, PCR לשחפת שלילי. אנטיגן קריפטוקוקלי שלילי, JC virus שלילי, 

CSF-מוגבר מעט ב ACE ,שלילי VZV ,שלילי HSV ,שלילי - WNV 

)3, נורמה עד 2.5(, בדם תקין.

תרביות דם בקבלתה - עקרות.	 

בבדיקות דם: C3,4, RF, ANA, ANCA, B2 glycoprotein, anti cardiolipin- תקינים. 	 

protein electrophoresis- תקין. anti thyroglobulin, anti TPO- תקין. אמוניה 38.9, 

תפקודי תריס תקינים.

לא נראו פרזיטים בדגימת צואה. אנטיגן לאספרגילוס שלילי.	 

סרולוגיות - HIV, VDRL, HBV, HCV - שליליים.  	 

ברוצלה, מיקופלזמה פנאומוניה, Q fever, ברטונלה שלילי.	 

cryptococcus Ag בדם שלילי.	 

 	 ,CEA, CA-19-9 ,)31 גבוה 51- )תקין עד CA15-3 - מרקרים סרטניים 

Alpha feto protein- תקינים, CA-125- 55.7 )נורמה עד 35(. 

ACE בדם תקין. ACE מ-CSF-3 )מעט גבוה- תקין עד 2.5(.	 

בוצע CT ריאות - מצב בשלב ריפוי של דלקת ריאות דו צדדית אטיפית )באבחנה מבדלת 
-כולל מיקובקטריאלית, ויראלית , מכיוון שהחולה מדוכאת מבחינה חיסונית, גם אספרגילו

זיס ו- PCP(. הממצאים אינם אופייניים לסרקואידוזיס.

 adenovirus Ag, influenza A, B Ag, בוצעה ברונכוסקופיה - פנל וירוסים כולל
 pneumocystis carinii .שחפת שלילי, זיל נילסן שלילי PCR .שלילי parainfluenza, RSV

Ag שלילי, משטח ישיר ותרבית שגרתית- תקינה. galactomanan לאספרגילוס- תקין. 

עברה ביופסיית חזה בגישה טורקוסקופית, בה זוהו ונדגמו בלוטות לימפה 
מדיאסטינליות מוגדלות. כמו כן נדגמה פיסגת האונה התחתונה.

בתשובת פתולוגיה ומיקרוביולוגיה מרקמת הריאה: לא נראו מתגים יציבים, במשטח ישיר 

לא נראו אלמנטיים פטרייתיים. תרבית כללית מרקמת ריאה ללא צמיחה, ללא עדות 

לסרקואידוזיס. 

45

תמונות בנוירולוגיה



בבדיקת רופא עור: נראית פריחה על פני הגוף. פויקילודרמה בכפות ידיים, אלופציה 
ללא עדות להצטלקות. שני כיבים על פני הרגליים, מספר אפטות קטנות בחלל הפה, ללא 

 מעורבות של הגניטליה. באבחנה מבדלת: סרקואידוזיס, נוירובכצ'ט, מחלת רקמת חיבור. 

ביופסית עור - perivascular lymphocytic infiltrate ללא עדות לסרקואידוזיס )נלקח 
 תחת טיפול בסטרואידים(.

בוצעה ביופסיה מוחית - תשובות ראשוניות בסבירות הגבוהה ביותר אנצפליטיס 
  IV GANCYCLOVIR-וירלית ולכן הוחלט לפי יעוץ זיהומולוג על התחלת טיפול ב

)המזהמים הסבירים CMV והרפס 6(. 

תחת טיפול זה ללא חום, אולם החמרה במצב ההכרה, מפגינה רמת  ישנוניות גבוהה יותר 

 אך ניתנת להערה בקלות.

בירור זיהומי מהביופסיה:

משטח שלילי לחיידקים.

אלמנטים פטרייתיים לא נראו.

 PCR מביופסיית מוח ל-HSV 1, 2, 6, VZV ,CMV ,EBV ,JC ושחפת - שליליים.

תשובה סופית של הביופסיה לאחר צביעות נוספות ורביזיה של חתכים נוספים: תסנינים 

דלקתיים פרי-וסקולריים, תגובה מיקרוגליאלית ניכרת, מיקרוגרנולומות - הממצאים 

חשודים לנוירוסרקואיד וסקוליטיס. 

הוחל טיפול בסולומדרול עם שיפור הדרגתי במצבה של החולה.

בהמשך הופנתה לשיקום עם המשך שיפור אך הופעה של תנועות כוראה והפרעת תנועה 

אקסטראפירמידאלית שהגיבו לטיפול.

 ד"ר אבי גדות

avigadoth@gmail.com
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תמונה CT :1 ללא חומר ניגוד:

שינויים היפודנסים בחומר הלבן הפריונטריקולארי 

 היכולים להתאים ללויקואריאוזיס.

רושם להיפודנסיות בקאודייט דו"צ.

תמונה CT :2 עם חומר ניגוד:

 אזורים היפודנסים עדינים בחומר הלבן 

 הפריונטריקולארי הפרונטלי דו"צ.

אזורים עדינים של האדרה שאינה מוגדרת היטב באזור 

הקפסולה אינטרנה והלנטיפורם מימין. האדרה דומה 

 מעט פחותה גם פריונטריקולארית משמאל.

כלי דם מעט מודגשים בלנטיפורם משמאל.

MRI מוח: 

T1+gad :4 תמונה ,T2 FLAIR  :3 תמונה

נראית היפראינטנסיות בולטת ברצפי ה-T2 במיקום 

פריונטריקולארי פרונטלי הכוללת את גרעיני הבסיס 

 ,optic radiation -משני הצדדים, ה 

האונות הפרונטליות בסמוך לפסורה הסלביאנית וכן 

 נראית לאורך גזע המח ובחומר האפור הפריאקודוקטלי.

בתוכה נראים מוקדים קטנים של היפואינטנסיות ברצף 

 GRE T2 המתאימים למוקדים של שרידי דמם או 

 הסתידויות.

בתוך התהליך הנרחב נראית האדרה מוקדית נקודתית 

אולם גם מוקדי האדרה בתבנית פסית העוקבים אחרי 

מהלכם של כדי דם.

1
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3
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 גורמים גנטיים להתנהגות חברתית 
בדמנציה פרונטו-טמפורלית

ד"ר ניקולה מאג'ו

FTD )דמנציה פרונטו טמפורלית( מהווה גורם מרכזי לדמנציה נוירו-דגנרטיבית לאחר 
מחלת האלצהיימר 1. היא נגרמת כתוצאה מתפקוד לקוי וניוון של רשתות עצביות באונה 
הקדמית והטמפורלית וכן באזורים תת קורטיקלים. FTD כוללת מספר תסמונות קליניות, 

כשהשכיחה ביותר הינה FTD התנהגותית )Behavioral variant FTD, bvFTD(, בה החולה 
מפתח נסיגה חברתית, אפתיה, ותסמיני התנהגות בלתי הולמת ונטולת עכבות החוזרת 

ונשנית 2. 

FTD מתחילה בדרך כלל בסביבות גיל 60, מתפתחת לכדי נכות מלאה, ותוחלת החיים 
החציונית היא של כ- 8-9 שנים מתחילת ה-FTD. עד היום, לא נמצאו טיפולים אפקטיביים 
למחלה. למרות שרוב המקרים הינם ספורדיים, FTD מועברת בתורשה בכרבע מן החולים, 

 CHMP2B ונמצאו מספר גנים שזוהו כגורמים למחלה 3. אחד מן הגנים הללו הינו 
)encoding charged multivesicular body protein 2B(, רכיב שמור במיוחד של 

 )Endosomal Sorting Complex Required for Transportו( ESCRT-III הקומפלקס
הקשור בתנועה אנדוזומלית 4. מוטציות של CHMP2B הקשורות ל-FTD משנות את אזור 

השחבור של ה- mRNA, ובכך גורמות להכללה של אינטרון 5, וכתוצאה מכך לניתוק הקצה 
הקרבוקסילי של החלבון 5. איזופורם CHMP2Bintron5 זה הינו בעל תכונות הוספת תפקוד 

)gain-of-function( שליליות, אולם המנגנונים שבאמצעותם הוא משפיע על הפעילות 
העצבית ב-FTD נותרו לא מובנים  6 ,5.

 (Gascon et al., Nature Medicine doi:10.1038/nm.3717) במאמרם, גסקון ואחרים 
מתארים מודל חדש של FTD בו CHMP2Bintron5 מתבטא בעכברים, וזאת במטרה להבהיר 

את המנגנון המולקולרי שגורם לתפקוד חברתי לקוי במחלה זו 7. בתחילה, הכותבים 
העריכו ליקויים בתפקוד החברתי של העכברים על ידי שימוש במבחן תפקוד חברתי. מבחן 

זה בודק כמה זמן מעביר עכבר נבדק בחקר עכבר אחר שאיננו מכיר ואשר כלוא בכלוב. 
עכברים עם CHMP2Bintron5 הראו התנהגות חברתית רגילה בגיל חודשיים. אולם עכברי 

CHMP2Bintron5 בני 4-8 חודשים בילו פחות זמן בחקר העכבר הכלוא לעומת עכברים 

בעלי רמות דומות של WT CHMP2B, דבר אשר מצביע על ירידה בתפקוד חברתי התלויה 
בגיל הנבדק. תוצאה זו עשויה להצביע על כך שעכברים בעלי CHMP2Bintron5  יכולים 

לשמש כמודל טוב לחקר חלק מן הליקויים חברתיים בלוקים ב-FTD. לאחר מכן הכותבים 
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חקרו אילו אזורים במוח ואילו מנגנונים מולקולריים עשויים לגרום לליקויים אלו. הם 
מצאו  כי פרופיל הזמן של ליקויים בתפקוד החברתי תואם גידול במספר שלוחות דנדריטים 

דקיקות ולא מפותחות באזור הקורטקס המדיאלי הפרה-פרונטאלי )mPFC(, אזור במוח 
האחראי על התנהגות חברתית ואשר הינו פגיע במיוחד ב- FTD 8. דבר זה הצביע על 

הפרעה בסינפסות באזור זה. ממצא נוסף התואם תוצאות אלו הינה העובדה  כי החוקרים 

.)AMPAR( AMPA מצאו שינוי בהרכב הקולטן

AMPARs הינם תת-קבוצה של קולטני גלוטמטים אשר אחראיים על רוב ההעברה של 
גירויים עצביים ב-CNS והם מורכבים משילובים שונים של מספר תתי-יחידות המכונות 
GluA1 עד  GluA4  9. עכברים בעלי CHMP2Bintron5  היו בעלי מספר גדול יותר של תתי 

יחידות AMPAR מסוג GluA2, GluA3, ו- GluA4, ללא כל שינוי בתת היחידה GluA1 של 
ה-AMPAR, או בתת הסוגים Kainate R ו-NMDAR של קולטני הגלוטמט. יתרה מכך, 

חסימה של ה-AMPAR שיפרה את התפקוד החברתי בעכברי CHMP2Bintron5 . הגידול 
במספר ה-GluA2 עשוי להיות בעל חשיבות מיוחדת, כיוון ש-AMPAR בעלי GluA2 אינם 

מאפשרים העברת סידן, בעוד שאלו שאינם בעלי GluA2 מאפשרים העברת סידן 10. 

 AMPARs-גילו ירידה במספר ה mPFC בהתאם לכך , בדיקות אלקטרופיזיולוגיות של עצבי
שמעבירים סידן בקרב עכברי CHMP2Bintron5. תוצאה זו מצביעה על כך שהמנגנון שנמצא 

בבסיס הליקויים ההתנהגותיים במודל זה של FTD קשור במעבר ל- AMPARs שאינם 
מעבירים סידן. כדי להבין את המנגנון שנמצא בבסיס השינוי בהרכב ה-AMPARs, החוקרים 

בדקו את רמות הביטוי של מיקרו רנ"א בקליפת המוח. מיקרו רנ"א מעורב בוויסות לאחר 
שעתוק של ביטוי גנים 11.

MiR-124, אחד מן המיקרו רנ"א הנפוצים ביותר במוח, פחת בקליפת המוח של עכברים 
בעלי CHMP2Bintron5, עם פרופיל זמן דומה לזה של תפקוד חברתי לקוי ושינויים בהרכב 
תת היחידות של ה-AMPAR. במחקרים קודמים נמצא כי MiR-124 אחראי על ויסות של 
AMPAR 11, ממצא שהכותבים איששו והרחיבו, על ידי כך שהראו שהוא מווסת את רמות 
ה-GluA3, GluA2 ו-GluA4 בתאי HEK. כיוון ש-MiR-124, בדומה למיקרו רנ"א אחרים, 

משפיע על  מאות תהליכים שונים, היה חשוב מאוד שהחוקרים יראו קיומו של קשר ישיר 
בין ירידה ברמות ה-MiR-124, לשינויים בהרכב ה-AMPAR ולליקויים בתפקוד החברתי 

בקרב עכברי CHMP2Bintron5. בנוסף, הורדת רמות ה-GluA2 באזור ה-mPFC בעזרת 
shRNA הצליחה להציל חלק מן התפקוד החברתי בקרב העכברים, דבר אשר מאשש את 

ההשפעה התחלואתית של שינוי בהרכב ה-AMPAR על תפקוד חברתי. 

הכותבים אף מספקים נתונים המצביעים על כך כי חלק מן המנגנונים המולקולריים הללו, 
אשר מהווים את הבסיס לליקויים בתפקוד החברתי של עכברי CHMP2Bintron5, נמצאים 

גם בקרב חולי FTD. ברקמות קליפת מוח קדמית שנלקחו לאחר המוות מחולים ספורדיים 
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של bvFTD, רמות ה-MiR-124 היו מופחתות, ורמות GluA2 ו-GluA4 היו מוגברות. אותם 
 bvFTD שינויים נצפו בעצבים שנוצרו מתאי גזע פלוריפוטנטיים שנלקחו משלושה חולי
ספורדיים. שינוי זה נצפה לאחר 8 שבועות בתרבית, אולם לא לאחר 4 שבועות, תוצאה 

 .CHMP2Bintron5 התואמת את השינויים תלויי הגיל שנצפו בקרב עכברי

 GRN בעלי מוטציות ב FTD לסיום, בסקירת נתונים ממחקרים קודמים שנעשו בקרב חולי
)המקודד לפרוגרנולין(, אחת הסיבות השכיחות ביותר ל-FTD תורשתי, החוקרים מצאו 

רמות מופחתות של MiR-124, ורמות מוגברות של GluA2 ו-GluA4. ממצאים אלו מעלים 
את האפשרות שתתי סוגים שונים של FTD חולקים מסלול עצבי הכולל ליקוי בויסות 

MiR-124 ובהרכב AMPAR. מחקר זה מוצא כי שינוי בהרכב AMPAR באזור מסוים במוח 
עשוי לשנות דפוסי התנהגות חברתית ומציב מטרות חדשות להתערבות רפואית אפשרית.
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שיעורי תמותה גבוהים באופן מטריד לאחר הכנסת תומכנים לעורקי 
)JAMA Neurol( התרדמה 

חוקרים מבית הספר לרפואה בהרווארד מדווחים במאמר חדש שפורסם במהלך חודש 

ינואר בכתב העת JAMA Neurology על שיעורי תמותה של 32% במהלך השנתיים 

שלאחר הכנסת תומכנים לעורקי  התרדמה, ממצאים המעלים חשש בנוגע ליחס סיכון-

תועלת של הפרוצדורה, בעיקר בקשישים.

החוקרים בחנו את הנתונים אודות כ-22,000 מבוטחי מדיקייר )גיל ממוצע של 76 שנים( 

לאחר הכנסת תומכנים לעורקי התרדמה בין השנים 2005-2009. 

לאחר 30 ימים, שיעורי התמותה עמדו על 1.7%, עם שיעור אירועים מוחיים או אירועים 

איסכמיים חולפים של 3.3% ושיעור אוטמים לבביים של 2.5%. החוקרים זיהו סיכון מוגבר 

לתמותה ואירועים מוחיים או אירועים איסכמיים חולפים עם גיל מבוגר, היצרות תסמינית 

של עורקי תרדמה ואשפוז לא-אלקטיבי לבית החולים.

שיעורי התמותה במהלך מעקב של שנתיים עמדו על 32% בכלל האוכלוסיה. שיעור זה 

עלה ל-37.3% בחולים תסמיניים ואילו באלו ללא תסמינים שיעורי התמותה לאחר שנתיים 

עמדו על 27.7%.

 SAPPHIRE [Stenting and Angioplasty החוקרים מציינים שני מחקרים אקראיים - מחקר

 CREST ומחקר [With Protection in Patients at High Risk for Endarterectomy 
]Carotid Revascularization Endarterectomy vs Stenting Trial] - שהצביעו על ממצאים 

 ,CEA  - Carotid Endarterectomy-דומים עם הכנסת תומכנים לעורקי תרדמה בהשוואה ל

אך הם מסבירים כי ייתכן והמצב בחולים בתנאים של "חיים אמיתיים" הוא שונה, בעיקר 

מאחר והם לרוב מבוגרים יותר, עם יותר מחלות רקע, ומטופלים ע"י רופאים פחות 

מיומנים.

ואכן, מדווחים החוקרים, כך היה במחקר הנוכחי, כאשר גיל החולים הממוצע עמד על 76 

שנים, עם שכיחות גבוהה של מחלות רקע. 85% מהחולים סבלו ממחלת לב איסכמית, 

25% אובחנו עם אי-ספיקת לב ו-20% עם מחלות ממאירות. בנוסף, מרבית הרופאים לא 

.SAPPHIRE-ו CREST ענו על דרישות המיומנות שנקבעו במחקרי
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החוקרים מדגישים כי יש לקחת בחשבון את הסיכון המוגבר לסיבוכים סביב הפרוצדורה 

והסיכונים עקב גיל ומחלות רקע בעת קבלת החלטה בין אפשרויות הטיפול להיצרות עורקי 

תרדמה בחולים מבוגרים. לדעתם, דרושים מחקרים נוספים בכדי להבין טוב יותר מהו 

הטיפול הטוב ביותר במקרים אלו. לדעת החוקרים ממצאי המחקר מעלים שאלות בנוגע 

למידת ההצדקה לביצוע פרוצדורות להכנסת תומכנים לעורקי התרדמה הן לאור הסיכונים 

הכרוכים בפרוצדורה והן בשל תוחלת החיים הצפויה של החולים לאחר מכן.

JAMA Neurol. Published online January 12                  

היעילות והבטיחות של טיפול תוך-עורקי בחולים עם אירוע מוחי 
)New Engl J Med( איסכמי חד

במאמר שפורסם בכתב העת New England Journal of Medicine מדווחים חוקרים 

על ממצאי מחקר חדש, מהם עולה כי בחולים עם אירוע מוחי איסכמי חד, עקב חסימה 

פרוקסימאלית תוך-גולגולתית של המעגל הקדמי, טיפול תוך-עורקי שניתן בתוך שש שעות 

מהופעת אירוע מוחי הינו בטוח ויעיל.

ברקע למחקר מסבירים החוקרים כי בחולים עם אירוע מוחי איסכמי חד עקב חסימה 

עורקית פרוקסימאלית, תוך-גולגולתית, טיפול תוך-עורקי הינו יעיל מאוד כרה-וסקולריזציה 

דחופה. עם זאת, אין עדויות רבות התומכות בתועלת של גישה טיפולית זו.

במסגרת המחקר הנוכחי חולקו באקראי חולים מתאימים לטיפול תוך-עורקי בשילוב 

עם טיפול סטנדרטי או טיפול סטנדרטי בלבד. החוקרים כללו במחקר חולים עם חסימה 

עורקית פרוקסימאלית במעגל כלי הדם הקדמיים של המוח, עם אישור בבדיקות הדמיה 

ואפשרות טיפול תוך-עורקי בתוך שש שעות מהופעת התסמינים. התוצא העיקרי של 

המחקר היה מדד mRS - Modifies Ranking Scale לאחר 90 ימים, מדד הבוחן את 

התוצא התפקודי, עם מדדים הנעים בין  0 )ללא תסמינים( ועד 6 )תמותה(. 

מדגם המחקר כלל 500 חולים מ-16 מרכזים רפואיים בהולנד )233 חולקו לטיפול 

תוך-עורקי ו-267 חולקו לטיפול סטנדרטי בלבד(. גיל המשתתפים הממוצע עמד על 65 

שנים )בטווח 23-96 שנים( ו-445 חולים )89%( קיבלו טיפול תוך-ורידי ב-Alteplase לפני 

ההקצאה האקראית. תומכנים ניתנים להסרה שימשו ב-190 מבין 233 חולים )81.5%( 

בקבוצת הטיפול התוך-עורקי.
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יחס הסיכויים המתוקן עמד על 1.67, עם הבדל אבסולוטי של 13.5 נקודות אחוז בשיעור 

התלות התפקודית )מדד mRS של 0-2( לטובת ההתערבות )32.6% לעומת 19.1%(.  לא 

תוארו הבדלים משמעותיים בשיעורי התמותה או בהופעת דימום תוך-מוחי תסמיני.

לסיכום, ממצאי המחקר מספקים עדויות התומכות במתן טיפול תוך-עורקי בחולים עם 

אירוע מוחי איסכמי חד, עקב חסימה תוך-גולגולתית פרוקסימאלית, בתוך שש שעות 

מהופעת התסמינים.

New Engl J Medמהאשפוז בשל שבץ איסכמי מגביר את ההיענות הן בשבוע הראשון 

של לאחר השיחרור והן לאחר תקופה של שנה ושנתיים . כמו כן ההיענות לטיפול לאחר 

השבוע הראשון מהווה גורם חיזוי מובהק להיענות ארוכת הטווח לאחר שנה ושנתיים.

New Engl J Med

)Neurology( התועלת של אימונים גופניים בחולי פרקינסון

תכנית אימונים גופניים עם השגחה מינימאלית עשויה להביא לשיפור שיווי-משקל, ניידות, 

חשש מנפילות ואיכות חיים בחולים עם מחלת פרקינסון, כך מדווחים חוקרים במאמר 

חדש שפורסם בכתב העת Neurology במהלך חודש דצמבר 2014. תכנית האימונים 

הובילה גם לירידה בנפילות בחולים עם מחלת פרקינסון קלה יותר, אך לא בחולים עם 

מחלה מתקדמת.

מדגם המחקר כלל 231 מבוגרים, בגיל ממוצע של 71 שנים, עם מחלת פרקינסון 

אידיופטית, שהלכו באופן עצמאי עם או ללא עזרים, נטלו טיפול תרופתי יציב כנגד 

פרקינסון במשך לפחות שבועיים, נפלו לפחות פעם אחת בשנה האחרונה, או הוגדרו 

בסיכון לנפילות על-בסיס הערכה גופנית.

המשתתפים חולקו באקראי לטיפול סטנדרטי )116 חולים( או לתרגילי שיווי-משקל וחיזוק 

רגליים במשך 40-60 דקות, שלוש פעמים בשבוע, במהלך שישה חודשים )115 חולים(. 

החולים בקבוצת ההתערבות לקחו חלק בתכנית אימונים קבוצתית חודשית, בהדרכת 

פיזיותרפיסטים והשלימו את תכנית הפעילות הגופנית לבד בתרגול עצמי בביתם. בממוצע, 

רק 13% ממפגשי האימון היו תחת השגחת פיזיותרפיסט.

בסיכומו של דבר, לא תוארו הבדלים בין הקבוצות בשיעור הנפילות או בשיעור הנופלים, 

שני תוצאי הסיום העיקריים של המחקר. 
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עם זאת, מניתוח לפי תתי-קבוצות שתוכנן מראש עלתה אינטראקציה משמעותית עם 

חומרת המחלה. בחולים עם מחלה פחות חמורה בתחילת הדרך, עם מדד מוטורי לפי 

UPDRS )United Parkinson's Disease Rating Scale של עד 26 נקודות( שיעור הנפילות 

היה נמוך ב-69% בקבוצת ההתערבות בהשוואה לקבוצת הטיפול הסטנדרטי. בחולים עם 

מחלת פרקינסון חמורה יותר )מדד מוטורי לפי UPDRS של 27 ומעלה( תוארה שכיחות 

.)P=0.13( גבוהה יותר של נפילות בקבוצת ההתערבות

לאחר שישה חודשים, ןלאחר תקנון לתפקוד הבסיסי, בקבוצת ההתערבות תועדו מדדים 

טובים יותר משמעותית בהשוואה לקבוצת הביקורת בהערכת שיווי משקל וניידות, עם 

חשש קטן יותר מנפילות ושיפור במצב הרוח ובאיכות החיים הכוללת. 

החוקרים מציינים כי הירידה המשמעותית של 69% בשיעור הנפילות בתת-קבוצה של 

חולים עם מחלה פחות חמורה עולה בקנה אחד עם הירידה של 67% בשיעור הנפילות 

לאחר שישה חודשים במחקר קודם להערכת תרגילי טאי-צ'י תחת השגחה מלאה.

עם זאת, החוקרים מציינים כי חשוב להדגיש את חשיבות מועד האימונים הגופניים, 

כאשר כיום התערבויות למניעת נפילות מוצעות רק לחולי פרקינסון לאחר נפילה. אולם, 

מהמחקר הנוכחי עולה כי יש להמליץ על אימונים גופניים דווקא בשלב מוקדם במהלך 

המחלה ולא להמתין עד לנפילה של החולה.

Neurology. 2015;84:304-312

 תוצאות מבטיחות לטיפול במריחואנה באפילפסיה 
)American Epilepsy Society מתוך הכנס השנתי מטעם(

מתוצאות דיווחי מקרים, סקרים ומחקרים לא-מבוקרים בתווית-פתוחה שהוצגו במהלך 

הכנס השנתי ה-68 מטעם ה-American Epilepsy Society עולות תוצאות מבטיחות 

לטיפול במריחואנה רפואית, עם הפחתת תדירות הפרכוסים בחולי אפילפסיה. עם זאת, 

החוקרים מדגישים כי בשלב זה לא ניתן לאשר את הבטיחות והיעילות של טיפול זה עד 

להשלמת מחקרים אקראיים ומבוקרים. 

 Infantile Spasm, התוצאות המבטיחות נכונות במיוחד בילדים עם הפרעות נדירות, דוגמת

 .Dravet Syndrome ותסמונת LGS - Lennox-Gastaut Syndrome
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באחד המחקרים התבססו החוקרים על שאלונים אנונימיים להורים מאזורים שונים, 

שטיפלו בתמציות המכילות קנבינואידים בילדיהם. 117 משתתפים שטיפלו בילדיהם 

במשך חציון של 6.8 חודשים השיבו לשאלונים. במרבית המקרים הילדים סבלו מפרכוסים 

במשך שנים רבות ולא הגיבו לשמונה תרופות נוגדות-פרכוסים לפני שההורים ניסו 

מריחואנה רפואית.

מהנתונים עלה כי מבין 53 מהילדים עם Infantile Spasm או LGS, ב-92% חלה ירידה 

בתדירות הפרכוסים וב-13% מהם לא היו עוד פרכוסים כלל. תופעת הלוואי היחידה 

שהייתה נפוצה יותר לאחר התחלת הטיפול הנ"ל הייתה עליה בתאבון. בחולים רבים חל 

שיפור בשינה )53%(, עירנות )71%( ומצב הרוח )63%(.

במקרה אחר הוצג תיאור מקרה של ילד עם תסמונת Doose, הכוללת אפילפסיה מוכללת 

עמידה לטיפול בה הילדים מפתחים פרכוסים מיוקלוניים וא-סטטיים, העשויים להוביל 

 Levetiracetam-לבעיות למידה ועיכוב התפתחותי משמעותי. הילד טופל תחילה ב

 Video EEG עם תגובה ראשונית טובה. בדיקת Valproate Acid-ובהמשך הטיפול הוחלף ל

הוכיחה כי הילד היה בסיכון להתקדמות התסמונת ובמשפחה הוחלט על ניסיון טיפול 

במריחואנה רפואית. מהבדיקות עלה כי רמות Valproate Acid היו גבוהות בדמו של הילד, 

רמז לכך שמריחאונה רפואית הפריעה לפינוי התרופה. לאחר הפחתת רמות התרופה 

 EEG ההורים דיווחו כי הילד לא פיתח פרכוסים במשך למעלה מארבעה חודשים ובדיקת

נוספת אישרה כי הילד היה בריא לחלוטין.

ההשפעה של תוספת מריחואנה רפואית לנוגדי-פרכוסים נבחנה גם במחקר תצפיתי של 

חולים שנטלו תמצית קנבינואידים מבוססת-שמן עם נוגדי הפרכוסים. החוקרים השלימו 

בדיקות דם בתחילת הדרך וכל ארבעה שבועות למשך 12 שבועות לאחר הוספת תמצית 

 Clobazam - NDMC הקנבינואידים. עוד נערכו בדיקות לרמות המטבוליט הפעיל של

בתת-קבוצה של משתתפים שנטלו את התרופה.

החוקרים מדווחים כי חלו שינויים ברמות התרופה בדם מתחילת המחקר ועד לאחר חודש 

אחד שהשתנו באופן ניכר לאחר הוספת מריחואנה רפואית. חלק מהחולים דיווחו על 

ירידה ואחרים חוו עליה ברמות התרופה בדם. כרבע מהמטופלים ב-Clobazam נדרשו 

 .Valproate-להפחתת מינון הטיפול וכך גם כשליש מהמטופלים ב

במחקר נוסף אספו חוקרים במשך שלושה חודשים נתונים אודות 58 ילדים ומבוגרים 

צעירים עם אפילפסיה עמידה לטיפול. מבין אלו, כ-40% דיווחו על ירידה של למעלה 

מ-50% בתדירות הפרכוסים. בחולים עם תסמונת Dravet, הירידה הייתה מעט למעלה 

מ-50%, בעוד שבכל יתר החולים מדובר היה בירידה של כ-30%. בחולים עם תסמונת 
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Dravet תועדה גם השכיחות הגבוהה ביותר של הישרדות ללא-פרכוסים לאחר שלושה 

חודשים )22%(, בהשוואה ליתר החולים )10%(.

-מספר חוקרים הדגישו כמה קשה לערוך מחקרים להערכת ההשפעה של תמצית קנבי

נואידים בשל סוגיות חוקיות והאבטחה הצמודה הנדרשת. 

          American Epilepsy Society מתוך הכנס השנתי מטעם

לידיעה במדסקייפ

http://www.israel-neurology.co.il/
http://israel-neurology.co.il/
http://www.medscape.com/viewarticle/837487#vp_1
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