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מאמר מערכת

דברים שרואים מכאן לא רואים משם 

בסיום בית הספר לרפואה, כולנו חדורי מטרה להיות הרופאים הטובים ביותר והחוקרים 

הטובים ביותר, שתפקידם למצוא מזור לחולים ולפתח תרופות חדשות למיגור המחלות. 

עם השנים, כל אחד מאתנו מתווה את הדרך המתאימה לו מבחינת מינון פעילות קלינית 

ופעילות מחקרית, פעילות בקהילה ובבית החולים. בעלי השאיפות לכך ביננו, רואים את 

עתידם כמנהלי מחלקה או מנהלי יחידות, ופועלים להתמקצעות ומצוינות.

אך תחום אחד נותר כמילה מעט גסה ולא מקצועית בקרב נוירולוגים, תחום המטה 

והניהול הרוחבי. מעיון במספר המומחים במנהל הרפואי, המככבים בראש הם פנימאיים 

עם מעל 40 מומחים במנהל רפואי. מעל 30 מומחים הגיעו מתחום רפואת הילדים ומקרב 

הגניקולוגים. יש כ-20 מומחים במנהל הרפואי מתחום בריאות הציבור. רופאי משפחה 

וכירורגים סוגרים את רשימת הבולטים עם מעל ל- 10 מומחים בכל אחד מתחומים אלו. 

מבין הנוירולוגים, אין אף לא מומחה אחד במנהל רפואי.

עם פנייתי להתמחות על במנהל רפואי, מרבית התגובות שקיבלתי כללו "לא חבל? הרי 

 למדת כל-כך הרבה זמן ? את רופאה טובה, זה לא בזבוז של ההכשרה ?". עם הגיעי 

למשרד הבריאות, נחשפתי לחשיבות הרבה של נוכחות פרופסיונלית קלינית בשדרת 

הניהול.

תחום מדעי המוח הינו בין אלו הצומחים במהירות הגבוהה ביותר בשנים האחרונות, אך 

נוכחות מומחים בנוירולוגיה, בשדרת מקבלי ההחלטות ובהנהלות בתי החולים, כמעט 

ואינה קיימת. כתוצאה מכך, קביעת המדיניות העתידית בתחום הנוירולוגיה, מסתמכת 

על שדרת הניהול במשרד הבריאות עם יעוץ נוירולוגי חיצוני ולא פנימי. כך קורה, שמדדי 

האיכות עליהם אנו נמדדים, לעיתים, משקפים את התיאוריה ולא את השטח אותו אנו 

נושמים וחיים במיון ובמחלקות. מעורבות מקצועית בקביעת המדדים ואופן דגימתם, על ידי 

רופאים המכירים את ההתנהלות בשטח, תוביל למהימנות ושקיפות של המידע הנאסף.

חוסר הייצוג של תחום מדעי המוח בהנהלות, מונע מתהליכי שיתופי הפעולה הרב 

תחומיים, שממלאים כיום את הקמפוסים ברחבי העולם ועניינם "מדעי המח", לקבל 

ייצוג הולם בבתי החולים בישראל. החיבור ההיסטורי של נוירולוגיה למקצועות הרפואה 

הפנימית, הולך ונחלש, ובמקומו מתהווה תבנית טיפולית חדשה, הכוללת את מקצועות 

הנוירולוגיה, הנוירוכירורגיה והשיקום הנוירולוגי בכפיפה אחת. רבים מהמטופלים 

http://www.israel-neurology.co.il/DATA/magazines/23/mp3/editor.mp3
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מאמר מערכת

משותפים לתחומים אלה, הן במחלות ופגיעות חריפות והן במחלות כרוניות. מרבית 

המטופלים במחלות, שנחשבו לנוירולוגיה ה"קלאסית", מקבלים מענה נוירוכירורגי חשוב 

מוצלח, לדוגמא: מחלת הפרקינסון ותסמונות אפילפטיות. 

החיבור בין התחומים אף גולש מהתחום הקליני לתחומי המחקר וההוראה בבתי החולים, 

ואף בבתי הספר לרפואה שבחלקם תכנית הלימודים שולבה יחד. כדי לקדם את תחום 

מדעי המוח, בדומה לתחומים רוחביים נוספים כגון קרדיולוגיה, יש ליצור "קואליציה" 

משותפת, שתפעל לקידום כלל התחום מול הרגולטור. 

השתנות המבנה הדמוגרפי והזדקנות האוכלוסייה מחייבים כבר עכשיו יצירת תשתית, 

שתוכל לתת מענה לתחלואה הנוירולוגית הגבוהה בגיל המבוגר. לדוגמא: כבר עכשיו אנו 

רואים מצוקה משמעותית בתחום הרופאים העוסקים בהפרעות תנועה, ועם הזדקנות 

האוכלוסייה, הדרישה למומחים בהפרעות תנועה אף תגבר.

תחום מדעי המוח אינו נהנה מתיעדוף כלשהו, לא בהקצאת תקנים חדשים, לא בהקצאת 

מיטות אשפוז ולא במענקים. כבר עכשיו, ישנו חסר משמעותי במומחים בנוירולוגיה, הן 

בקהילה והן בחלק מבתי החולים, ובעתיד הלא רחוק, יכולת קליטת המטופלים, במשאבים 

הקיימים, כבר לא תהיה אפשרית. על ידי יצירת מעורבות של מומחים, מתחום מדעי 

המוח- נוירוכירורגים נוירולוגים ורפואי שיקום, במטה משרד הבריאות  ובהנהלות בתי 

החולים וקופות החולים, בהכרח יביא לקידום כלל התחום. 

למרות שאנו בוחרים שעבודת הניהול "המלוכלכת" תתבצע על ידי אחרים ולא על ידנו, 

יש לנו תפקיד חשוב בקידום הפרופסיונאלי שלנו, בהתוויות סטנדרטים לטיפול ולבדיקה, 

ולשיפור התשתיות והמחקר. יש צורך, בהגברת המודעות בקרב המומחים והמתמחים 

בנוירולוגיה, לקחת חלק פעיל בשדרת הניהול הרוחבית, כדי ליצור עתודה שתוכל למנף 

 ולקדם את מכלול תחום מדעי המוח.

 ד"ר גילי גבעתי. 

מתמחה במנהל רפואי, מרכז רפואי שיבא



Keep the Balance

Levodopa 20mg/ml, Carbidopa 5mg/ml Intestinal Gel

When oral levodopa can 
no longer control motor 
fluctuations...
Continuous delivery with Duodopa  
helps reduce motor fluctuations1

Duodopa is indicated for the treatment of advanced levodopa-responsive Parkinson’s disease with severe motor fluctuations and hyper-/dyskinesia when available combinations of 
Parkinson medicinal products have 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. Important Safety Information: Contraindications: Hypersensitivity to levodopa, carbidopa or any of the excipients, Narrow-angle glaucoma, Severe heart 
failure, Severe cardiac arrhythmia, Acute stroke, Conditions in which adrenergics are contraindicated, e.g., pheochromocytoma, hyperthyroidism and Cushing’s syndrome, Concomitant 
non-selective MAO inhibitors and selective MAO type A inhibitors*, Suspicious undiagnosed skin lesions or a history of melanoma. Most Common Adverse Events: Drug‑related adverse 
events (AEs) reported in ≥10% of LCIG-treated subjects included weight decrease, anxiety, depression, insomnia, dyskinesia, Parkinson’s disease, orthostatic hypotension, nausea, 
constipation, fall. Device- and procedure related undesirable effects that occur frequently with the Duodopa system include abdominal pain, complications of device insertion, excessive 
granulation tissue, incision site erythema, postoperative wound infection, post procedural discharge, procedural pain, and procedural site reaction. Most of these adverse reactions were 
reported early in the studies, subsequent to the percutaneous endoscopic gastrostomy procedure and occurred during the first 28 days.
* These inhibitors must be discontinued at least 2 weeks prior to initiating therapy with Duodopa. Duodopa may be administered concomitantly with the manufacturer’s recommended dose 
of an MAO inhibitor with selectivity for MAO type B
 For full  information  please see Duodopa  prescribing information August 2014. Full prescribing information can be received from Abbvie Biopharmaceuticals Ltd., Israel at: AbbVie Israel, 
4 Hacharash St., Neve Ne’eman, Hod Hasharon 4524075. Tel: +972-9-790-9600, Fax: +972-9-790-9606
Ref: 1. Nyholm D, Askmark H, Gomes-Trolin C, et al. Optimizing levodopa pharmacokinetics: intestinal infusion versus oral sustained-release tablets. Clin Neuropharmacol. 2003;26(3):156-163.
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אנטומיה ופיזיולוגיה

 המערכת הלימפתית של המוח – 
 הסוד ה”מלוכלך” של המוח

ד"ר מיכאל פינדלר

כסטודנטים לרפואה, למדנו כי לא קיימת מערכת לימפה במוחם של היונקים. המוח נחשב 

חסין מבחינה אימונית )immune privileged(, בהיותו מבודד משאר הגוף על ידי מחסום 

הדם-מוח )Blood Brain Barrier(, שכבת תאים אשר מגינה על המוח מפני אנטיגנים, 

אך בו בזמן לא מאפשרת לתאי מערכת החיסון לחדור למוח ולהילחם בזיהומים. תאי 

המיקרו-גליה ברקמת המוח משמשים לפירוק האנטיגנים בתוך המוח1. בעוד שבשאר 

הגוף, מערכת הלימפה משמשת לגיוס תאי T ספציפיים עבור אנטיגן ושינועם אל עבר 

הרקמה בה נדרשת תגובה חיסונית, לא היה ידוע באיזה מנגנון מגויסת התגובה החיסונית 

 Nature הספציפית במוח. ביוני השנה )2015(, התפרסם מאמר פורץ דרך בעיתון המדעי

ובו תוארה לראשונה מערכת הלימפה המוחית. סקירה זו תפרט את מה שהיה ידוע עד כה 

על התגובה החיסונית במוח, וכן תתאר את התגלית החדשה, שמהווה למעשה את החוליה 

החסרה בהבנת התגובה החיסונית הספציפי במוח. 

רקמת המוח הינה יוצאת דופן מבין רקמות הגוף בהיותה מוגנת במיוחד מהסביבה 

החיצונית, אך עדיין נזקקת לעתים לתגובה חיסונית. בהינתן הבידוד בין הדם והמוח, כיצד 

בכל זאת תתכן תגובה חיסונית עם גיוס תאי חיסון ברקמת המוח? 

נוזל המוח והשדרה )CSF( ותפקידו במערכת החיסון המוחית

נוזל המוח והשדרה משמש כמעטפת מגינה למוח וחוט השדרה, אך לנוזל זה גם תפקיד 

חשוב במטבוליזם והומאוסטזיס של מערכת העצבים המרכזית. תאים בכורואיד פלקסוס 

)Choroid plexus( מייצרים נוזל זה על ידי פילטרציה של דם עורקי ובאמצעות טרנספורט 

 .CNS -מגיע באמצעות דיפוזיה מהנוזל הבין-תאי ב CSF אקטיבי. עם זאת, חלק קטן מה

ספיגת ה CSF בחזרה אל הדם מתרחשת ב Arachnoid villi. נפח נוזל ה CSF נע בין 140 

ל 200 מ"ל, ומהווה ביונקים כ 10% מהנוזל השדרתי 2. במהלך יממה נוצרת בממוצע כמות 

של 500 מ"ל של נוזל זה, ולכן קיימה חלופה של הנוזל בין 3 ל 5 פעמים ביממה. בנוסף 

לספיגת נוזל ה CSF אל הדם, קיים ניקוז של CSF לאורך עצבים קרניאליים וספינליים 

אל עבר כלי לימפה אפרנטיים )Afferent(, ועל ידי כך מתאפשרת נשיאת אנטיגנים ב 

CSF וניקוזם אל קשריות הלימפה3. באופן ניסיוני, הוכח כי אנטיגנים ב CSF מועברים אל 

בסיס האונות הפרונטליות של המוח ובהמשך, מועברים לאורך שורשי העצב הקרניאלי 

http://www.israel-neurology.co.il/DATA/magazines/23/mp3/lymph.mp3
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הראשון )Olfactory rootlets( ואל המוקוזה הנזלית. משם מתאפשר להם להגיע אל כלי 

 Deep Cervial( לימפטי אפרנטים, המנקזים אל בלוטות הלימפה הצוואריות העמוקות

Lymph Nodes, DCLN(. כאשר אנטיגן מסומן מוחדר אל חדרי המוח, בערך מחצית ממנו 

מגיעה לבסוף ל DCLN. זאת ועוד, כאשר אנטיגן מוחדר אל ה- CSF סביב רקמת המוח, 

תוך שעתיים ניתן למוצאו ב- DCLN ובתוך 4 ימים ניתן למצוא תאי חיסון מפרישים נוגדן 

ספציפי לאנטיגן זה בבלוטות הלימפה הצוואריות העמוקות. עובדה זו רומזת לכך, שהמוח 

משתמש ב- CSF על מנת להעביר תאי T ספציפיים אליו במסלול דומה לתגובה החיסונית 

בשאר רקמות הגוף4,5. 

האם ה CSF משמש כנוזל הלימפה עבור המוח? 

בהיות ה- CSF מסוגל לשאת אנטיגנים, המערכת הלימפתית תוארה, לפני מספר שנים, 

כמסתמכת על ה CSF להעברת אנטיגנים. מערכת זו, מתארת את הקשר בין הפרנכימה 

המוחית אל ה- 6CSF. נוזל בין תאי מהפרנכימה, מתנקז דרך ערוצים בחלל הפוטנציאלי 

הפרי-ווסקולרי, אל ה- CSF. בדרך זו מתאפשרת העברה של אנטיגנים הנמצאים ברקמת 

 APC, Antigen( ובהמשך מתאפשרת הצגתם על ידי תאים מציגי אנטיגן ,CSF המוח אל ה

Presenting Cells( ומאקרופגים מנינגיאליים. עם זאת, הדרך בה תאים מציגי אנטיגן 

עושים את דרכם אל בלוטות הלימפה הצוואריות העמוקות לא היתה ידועה )בניגוד לדרך 

התיאורטית בה אנטיגן עושה את דרכו אל הבלוטות הצואריות העמוקות שהוצגה לעיל(. 

תפקיד קרומי המוח )Meninges( במערכת החיסון המוחית

שלוש ממברנות עוטפות את הפרנכימה של ה- CNS וה- CSF. החיצונית ביותר היא 

שכבת הדורה הפיברוטית. ה- CSF שוכן בין שתי השכבות הפנימיות יותר – הארכנואיד 

והפיה הצמודה אל הפרנכימה של ה- CNS. כלי דם עורקיים חודרים את הפרנכימה של 

ב- CNS לעומק מספר מילימטרים וסביבם קרומי ארכנואיד ופיה וכך, יוצרים את המרווח 

הסביב עורקי )Virchow-Robin spaces(. מרווח זה הינו כאמור המשך ישיר של המרווח 

התת עכבישי המכיל 7CSF. מרווח זה "דוגם" למעשה את המתרחש מבחינה אנטיגנית 

בפרנכימת המוח. במרווח זה ובקרומי המוח קיימים מאקרופגים מנינגיאליים, מאקרופגים 

פרי-ווסקולריים אשר להם יכולת הצגת אנטיגנים8. 

תפקיד כלי הדם במערכת החיסון המוחית

תאי אנדותל, המצפים את הקפילרות ב CNS, יוצרים את מחסום הדם-מוח, המונע מעבר 

חומרים מסיסים אל ה- 9CNS. ממברנות הבסיס האנדותליאלית והפרנכימטית נפרדות 
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בוונולות הפוסט-קפילריות, ובכך יוצרות מקום לחלל הפרי-ווסקולרי, המכיל נוזל חוץ תאי 

ובו ניתן למצוא תאים מציגי אנטיגן. 

CNS תאי החיסון של ה

רקמת CNS בריאה מכילה רק סוג אחד של תא חיסוני – המיקורוגליה הפרנכימטי, 

שהינו מאקרופאג' רקמתי ייחודי. המיקרוגליה חודרים אל ה- CNS בשלב עוברי מוקדם, 

והם למעשה מוגבלים למקומם הרקמתי בתוך ה- BBB. אוכלוסייתם מתרחבת על ידי 

פרוליפרציה של תאי אב מקומיים. תאים אלה מבטאים מולקולות עזר, כגון MHC II ו 

CD40, וכן מולקולות קו-סטימולטוריות אחרות המסוגלות לשפעול חיסוני. עם זאת, הביטוי 

של מולקולות אלה על גבי תאי המיקרוגליה הינו מינימלי ולמעשה, אין לתאי המיקרוגליה 

יכולת הצגת אנטיגנים משמעותית.  המנינגים והכורואיד פלקסוס מכילים מאקרופגים 

 mast מנינגיאליים ומאקרופגים של כורואיד פלקסוס בהתאמה. כמו כן, ניתן למצוא תאי

 B וכמו כן, תאי memory T cells ניתן למצוא CSF במנינגים ובחללים הפרי-ווסקולריים. ב

ומונוציטים מועטים. ב- CNS בריא לא ניתן למצוא תאי חיסון אחרים, כגון נויטרופילים או 

גרנולוציטים. 

CSF -ב T תאי

CSF של אדם בריא מכיל 1000-3000 תאים במ"ל, כך שבכל רגע נתון ישנם -150,000

750,000 תאים בתוכו. אוכלוסיית התאים ב- CSF מורכבת ברובה מתאים מונו-נוקלאריים 

ולימפוציטים, מעל 90% מהם תאי T. היחס בין תאי T המבטאים CD4 לבין אלו המבטאים 

8CD הוא בערך 3.5 ל 1, זאת בשונה מנוזלי גוף סטריליים אחרים כמו הסינוביאלי או 

הפלאורילי, בהם פי 10-100 יותר תאים ותאי T מהווים רק כרבע או פחות מאוכלוסיית 

התאים הכללית10. 

במהלך תגובה דלקתית של ה CNS, כמו בחולים עם אנצפליטיס ויראלית או טרשת 

נפוצה, כמו גם במודלים דומים בבעלי חיים, תאים בעלי פנוטיפים של תאים דנדריטיים, 

בעלי יכולת הצגת אנטיגנים, נמצאים בתוך רקמת המוח. עם זאת, לא נמצא שתאים אלה 

יוצאים אל ה CSF ומשם אל בלוטות לימפה על מנת להציג את האנטיגנים לתאי מערכת 

החיסון ולגייסם. מנגנון זה אמנם שוער כאפשרי בעקבות מציאת מאקרופגים, המבטאים 

כימוקין רצפטור CCR7( 7(, המצביע על יכולת להיכנס אל בלוטת הלימפה10. עם זאת, עד 

לאחרונה, לא נמצא המסלול בו תאים מציגי אנטיגן אלה נודדים אל בלוטות הלימפה. 
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גילוי כלי הלימפה המוחיים

בחיפוש אחר נתיבי נדידה האחראים על גיוס תאי מערכת החיסון נבדקו המנינגים ותאי 

מערכת החיסון הנמצאים סביבם, על ידי קבוצת חוקרים ובראשם אנטואן לובו ויונתן 

קיפניס11. בשלב הראשון, פרפראט מנינגים של עכבר נצבע בצביעה אימונו-היסטוכימית 

לתאים אנדותליאלים, תאי T וביטוי של MHCII. באופן מפתיע, צביעה זו גילתה איזורים 

מובחנים של תאים חיסוניים, בעיקר בקרבת הסינוסים הדורליים. בהמשך, חתכים 

קורונליים של דורה נצבעו ל- CD3 )הצובע תאי T( ועבור CD31 )הצובע תאי אנדותל(. 

בצביעה זו נתגלה שתאי ה- T, המרוכזים ליד הסינוסים הורידיים, הינם אב-לומינלים, 

דהיינו מחוץ ללומן של הסינוס. על מנת לאשר זאת, הוזרק לעכברים צבען תוך ורדי 

)DyLight 488( וכך הוכחה ההפרדה בין לומן כלי הדם הורידים ובין הריכוז האב-לומינלי 

 .T -של תאי ה

באופן לא צפוי, אוכלוסיית תאי T ותאים המבטאים MHCII היו מסודרים במבנה דמוי צינור 

מאורך, המבטא CD31 )אנדותל( לאורך הסינוסים הורידיים! 

בשלב זה, הועלתה ההשערה המרגשת, שמבנים צינוריים מצופים אנדותל אלה ובתוכן תאי 

חיסון, הינם כלי לימפה. על מנת לבדוק זאת, בוצעו צביעות אימונוהיסטוכימיות של כלים 

 )Lymphatic endothelial cells – LEC( אלה עבור מרקרים של תאי אנדותל לימפתיים

כגון Lyve1. בצביעה זו נמצאו 2-3 כלים ארוכים הרצים במקביל לסינוס הדורלי ובהם 

לומן ברור. הזרקת Dylight 488 לעכברים טרם המתתם הבחינה בין כלים אלה למערכת 

הקדיו-ווסקולרית העכברית. על מנת לאשר שאכן מדובר בכלי לימפה, בוצעו צביעות 

למרקרים קלאסיים נוספים של כלים לימפתיים כגון Prox1 ו VEGFR3. כלים אלה אכן 

בטאו את המרקרים הללו, ובנוסף הזרקת גורם גדילה רקומביננטי עבור 3VEGFR אל 

הציסטרנה מגנה של העכברים גרמה להגדלת קוטר הכלים הלימפתיים הללו, דבר המרמז 

על תפקיד פונקציונלי של 3VEGFR בכלים לימפתיים מוחיים אלה. לבסוף, בוצעו בדיקת 

flow cytometry עבור אוכלוסיית התאים בכלי לימפה אלה ובה נראה שאוכלוסיית תאי 

45CD ו CD31 בהם דומה לאוכלוסייה מכלי לימפה מוכרים אחרים של העור ודיאפרגמה 

העכברית.  מבנים דומים הנצבעים ו Lyve1 נמצאו בדורה סביב סינוס סגיטלי של אדם. 

עם זאת, החוקרים מציינים שיש צורך בבדיקות נוספות על מנת לאושש שמבנים אלה הם 

אכן כלי לימפה מוחיים הומניים. בעוד שכלי לימפה אלה דומים במידה רבה לכלי הלימפה 

הפריפריים, יש להם מספר מאפיינים ייחודיים. מערכת הלימפה המוחית העכברית 

מתחילה באיזור שתי העיניים ומעל ה Olfactory bulb, לפני שהיא מתיישרת לאורך 

הסינוסים. בהשוואה, למשל, למערכת הלימפתית של הסרעפת מדובר במערכת מורכבת 

הרבה פחות עם כלי לימפה צרים יותר. החוקרים משערים שייתכן שיש השפעה ללחץ 
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הגבוה של ה CSF במערכת העצבים המרכזית אשר מגביל את ההסתעפות וההתרחבות 

של כלי לימפה אלה. לבסוף, נבדקה הפונקציונליות של כלי לימפה אלה על ידי הזרקת 

פלורסין תוך ורידי ובמקביל צבען אחר אל תוך חדרי המוח )QDot655(. על ידי שימוש ב 

multiphoton microscopy, הודגמה זרימה של הצבען הייחודי בכלי לימפה אלה ולא 

בכלי הדם, ובקצב זרימה איטי יותר )אך באותה כיווניות( כמו של כלי הדם. על מנת לבדוק 

 Evans האם כלים אלה מנקזים לימפה אל בלוטות הלימפה הצוואריות הוזרק צבען מסוג

blue אל חדרי המוח העכברי. לאחר 30 דקות הצבען התגלה בכלי הלימפה המנינגיאליים 

ובהמשך בבלוטות הלימפה הצוואריות העמוקות. 

ממצא זה של מערכת לימפה תוך מוחית הינו החוליה החסרה בתגובה החיסונית המוחית. 

 CSF -כמו כן, הוא מציג את הקשר בין המערכת הלימפתית, שתוארה רק לאחרונה, וה

הפרי ווסקולרי, הדוגם את האנטיגנים הפרמכימטיים המוחיים, אל בלוטות הלימפה 

הצוואריות, דרך כלי לימפה קלאסיים, הרצים לאורך הסינוסים הורידיים. כלים אלה 

לא התגלו עד כה, מאחר שהיה כה קשה להבחין בהם בהיותם קטנים מאוד, בודדים 

 ו"נחבאים" ליד הסינוסים הורידיים הגדולים.  

 ד"ר מיכאל פינדלר

רופא מתמחה במחלקה הנוירולוגית בבית החולים איכילוב
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knee replacement surgery. Prevention of stroke and systemic embolism in adult patients with non-valvular atrial fibrillation (NVAF), with one or more risk factors, 
such as prior stroke or transient ischemic attack (TIA); age ≥75 years; hypertension; diabetes mellitus; symptomatic heart failure (NYHA class ≥ II). Treatment of 
deep vein thrombosis (DVT) and pulmonary embolism (PE), and prevention of recurrent DVT and PE in adults Contraindications: Hypersensitivity to the active 
substance or to any of the excipients. Active clinically significant bleeding. Hepatic disease associated with coagulopathy and clinically relevant bleeding risk. 
Lesion or condition if considered a  significant risk factor for major bleeding. This may include current or recent gastrointestinal ulceration, presence of malignant 
neoplasms at high risk of bleeding, recent brain or spinal injury, recent brain, spinal or ophthalmic surgery, recent intracranial haemorrhage, known or suspected 
oesophageal varices, arteriovenous malformations, vascular aneurysms or major intraspinal or intracerebral vascular abnormalities.Concomitant treatment with 
any other anticoagulant agent e.g. unfractionated heparin (UHF), low molecular weight heparins (enoxaparin, dalteparin, etc.), heparin derivatives (fondaparinux, 
etc.), oral anticoagulants (warfarin, rivaroxaban, dabigatran, etc.) except under specific circumstances of switching anticoagulant  therapy (see section 4.2) or when 
UHF is given at doses necessary to maintain an open central venous or arterial catheter. Special warnings and precautions for use: patients taking ELIQUIS are to 
be carefully observed for signs of bleeding. It is recommended to be used with caution in conditions with increased risk of haemorrhage. ELIQUIS administration 
should be discontinued if severe haemorrhage occurs. ELIQUIS is not recommended in patients with creatinine clearance < 15 ml/min, or in patients undergoing 
dialysis. For the prevention of VTE in elective hip or knee replacement surgery (VTEp), the treatment of DVT, treatment of PE and prevention of recurrent DVT 
and PE (VTEt), apixaban is to be used with caution in patients with severe renal impairment (creatinine clearance 15-29 mL/min). For the prevention of stroke 
and systemic embolism in patients with NVAF, patients with severe renal impairment (creatinine clearance 15-29 mL/min), and patients with serum creatinine 
≥ 1.5 mg/dL (133 micromole/L) associated with age ≥ 80 years or body weight ≤ 60 kg should receive the lower dose of apixaban 2.5 mg twice daily. Eliquis 
is not recommended as an alternative to unfractionated heparin in patients with pulmonary embolism who are haemodynamically unstable or may receive 
thrombolysis or pulmonary embolectomy. Increasing age may increase haemorrhagic risk. Low body weight (< 60 kg) may increase haemorrhagic risk. ELIQUIS 
should be discontinued at least 48 hours prior to elective surgery or invasive procedure with a moderate or high risk of bleeding or 24 hours prior surgery or invasive 
procedure with a low risk of bleeding. Safety and efficacy of Eliquis have not been studied in patients with prosthetic heart valves, with or without atrial fibrillation. 
Therefore, the use of Eliquis is not recommended in this setting. The combination of ELIQUIS with acetylsalicylic acid in elderly patients should be used cautiously 
because of a potentially higher bleeding risk. ELIQUIS should be used with caution in patients with mild or moderate hepatic impairment (Child Pugh A or B). The 
use of ELIQUIS is not recommended in patients receiving concomitant systemic treatment with strong inhibitors of both CYP3A4 and P-gp In patients receiving 
concomitant systemic treatment with strong inducers of both CYP3A4 and P-gp the following recommendations apply: for the prevention of VTE in elective hip 
or knee replacement surgery, for the prevention of stroke and systemic embolism in patients with NVAF and for the prevention of recurrent DVT and PE, apixaban 
should be used with caution; For the treatment of DVT and treatment of PE, apixaban should not be used since efficacy may be compromised. .Care is to be taken 
if patients are treated concomitantly with NSAIDs. Other platelet aggregation inhibitors or other antithrombotic agents are not recommended concomitantly with 
ELIQUIS. There is no clinical experience with the use of apixaban with indwelling intrathecal or epidural catheters Indwelling epidural or intrathecal catheters 
must be removed at least 5 hours prior to the first dose of ELIQUIS. Clotting tests (e.g., PT, INR, and aPTT) are affected as expected by the mechanism of action of 
apixaban. Changes observed in these clotting tests at the expected therapeutic dose are small and subject to high degree of variability. ELIQUIS contains lactose. 
Patients with rare hereditary problems of galactose intolerance, the Lapp lactase deficiency or glucose-galactose malabsorption should not take this medicinal 
product. Common Adverse Reactions (≥ 1/100 to < 1/10): Anaemia, Eye haemorrhage, Haemorrhage,Haematoma Epistaxis, Gastrointestinal haemorrhage, Rectal 
haemorrhage, gingival bleeding,  Haematuria, Nausea, and Contusion. 

For further information please refer to the prescribing information as approved by the Israeli MOH ,NOV 2014. 

References:
1. De Caterina et al., J Am Coll Cardiol. 
    2012 Apr 17;59(16):1413-25 
2. Eliquis prescribing information as approved by the
    Israeli MoH NOV 2014
3. Israel NHB update Jan 2016.

CHADS2

 
3

W
IS

EL
Q

01
15

26
5

nvasive 
llation. 
tiously 
B). The 

y

ceiving 
tive hip 

g

ixaban 
p

e taken 
tly with 
theters 
yy

ction of 
actose. 

edicinal 
Rectal 



13

אפילפסיה

 בירור טרום ניתוחי של חולים עם 
אפילפסיה עמידה לטיפול תרופתי

ד"ר הרשקוביץ משה

ההערכה היא כי בעולם ישנם כ- 60 מיליון חולי אפילפסיה, כ- 30 אחוז מהם סובלים 

מאפילפסיה עמידה לטיפול תרופתי 1. האפשרויות הטיפוליות בחולים אלו כוללות: דיאטה 

קטוגנית, טיפול פליאטיבי ניתוחי כדוגמת חיתוך הקורפוס קלוסום, השתלת נוירסטימולטור 

כדוגמת הקוצב הווגאלי או ניתוח להסרת המוקד האפילפטי 2.

מספר החולים המועמדים לטיפול ניתוחי להסרת המוקד האפילפטי אינו ידוע ומוערך בין 

5-50% 3. במחקר שנערך לאחרונה בקנדה, נמצא כי רק 1.2% מהחולים עם אפילפסיה 

עמידה לטיפול תרופתי עברו ניתוח להסרת המוקד האפילפטי במסגרת מעקב של 

כשנתיים4. בישראל, ההערכה היא כי ישנם כ- 80 אלף חולים עם אפילפסיה, מתוכם 

כ- 24 אלף עם אפילפסיה עמידה לטיפול תרופתי 5. בפועל, רק עשרות בודדים של חולים 

עוברים ניתוח להסרת המוקד האפילפטי מדי שנה. דבר זה נובע, ככל הנראה, ממספר 

סיבות:

העדר תשתיות מספקות. כפי שמפורט בהמשך, הבירור הטרום ניתוחי מורכב ביותר . 1

ודורש משאבים טכנולוגים מרובים וצוות רב מקצועי מיומן.

מחסור בצוותים מיומנים.. 2

מודעות ירודה בנוגע לאפשרויות הטיפוליות הנוספות הקיימות מעבר לטיפול התרופתי, . 3

הן בקרב האוכלוסייה והן בקרב הרופאים.

יש לציין, כי קיימת נטייה בקרב ציבור המטפלים לנסות להחליף טיפול תרופתי במקרה של 

כשלון טיפולי, ומחקרים רבים הראו כי פרק הזמן הממוצע מאבחון אפילפסיה עמידה ועד 

ניתוח עומד על כעשר שנים6. כיום, ידוע כי הסיכוי של טיפול תרופתי להביא את החולה 

להיות חופשי מהתקפים, לאחר כשלון של שתי תרופות אנטי אפילפטיות, עומד על כ-5% 7. 

ממעט המחקרים, שהשוו טיפול ניתוחי להסרת מוקד אל מול טיפול תרופתי מיטבי, הודגם 

כי לטיפול ניתוחי יש סיכויי הצלחה גבוהים משמעותית, בין 73%-58% בהשוואה לטיפול 

תרופתי 0-8% 8. מטרת סקירה זו הינה להסביר את שלבי הבירור הטרום ניתוחי הלא 

פולשני, הווה אומר, פאזה ראשונה בחולים עם אפילפסיה עמידה לטיפול תרופתי.

http://www.israel-neurology.co.il/DATA/magazines/23/mp3/epilepsy.mp3
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אפילפסיה

בחירת החולים

על מנת להיות מועמד לטיפול ניתוחי, על החולה לעמוד במספר קריטריונים:

האפילפסיה צריכה להיות עמידה לטיפול תרופתי - זו מוגדרת כאפילפסיה הממשיכה א. 

להיות פעילה למרות טיפול מתאים בשתי תרופות אנטי אפילפטיות. הכוונה בטיפול 

מתאים הינה לתרופה המתאימה לסינדרום האפילפטי הנתון, שניתנה במינון טיפולי 
לפרק זמן מספק, כלומר לא הופסקה בעקבות תופעות לוואי לדוגמא.9

האפילפסיה צריכה להיות מוקדית, עם מוקד אחד ברור.ב. 

 החולה מעוניין ומסכים לטיפול ניתוחי.ג. 

הערכה טרום ניתוחית

המטרה העיקרית של הבירור הטרום ניתוחי הינה למקם את האזור האפילפטי. אזור זה 

מוגדר כאזור אותו יש להסיר על מנת שהחולה יהיה ללא התקפים. מעצם הגדרתו, אזור 

זה הינו אזור היפותטי ולמעשה כמעט אף פעם לא נוכל למקמו באופן מדויק, מחד גיסא, 

ניתן לומר כי אם החולה, לאחר הניתוח, הינו ללא התקפים, הרי שמיקמנו נכונה את האזור 

האפילפטי, מאידך גיסא, יתכן והאזור האפילפטי קטן יותר מהחלק אותו הסרנו בניתוח.

לאור כך, הוגדרו חמישה אזורים ברי מיקום ממשי יותר.10:

1 ..EEG אזור התחלת ההתקף- האזור שממנו מתחיל ההתקף על פי רישום ה

האזור האיריטטיבי- האזור על פניו נצפית הפעילות האפילפטיפורמית הבין התקפית. 2

האזור הסימפטומטי- האזור המופעל במהלך ההתקף ומביא לסימפטומים . 3

הסובייקטיביים והאובייקטיבים.

אזור חוסר התפקוד- האזור בו קיימת פגיעה תפקודית קבועה גם בין ההתקפים.. 4

אזור הנגע- האזור בו קיימת פגיעה מבנית.. 5

בנוסף לאזורים אלו, החשובים לבניית ההפיתוזה לגבי מקור ההתקפים, יש חשיבות 

מכרעת לבצע מיפוי תפקודים ולוודא את מיקומם ביחס לאזור האפילפטי ואזור הכריתה 

 הצפוי.
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אפילפסיה

אופן הבירור

ניתן לחלק את ההערכה הטרום ניתוחית למספר שלבים:

תשאול מקיף של החולה ובני משפחתו

מטרת התשאול לסווג עד כמה שניתן את הסינדרום האפילפטי: א. סוג- מוקדית מול 

כללית. ב. מיקומה. ג. סיבתה ד. האם אכן היא עמידה לטיפול תרופתי.

בתשאול ניתן דגש למספר נקודות:

גורמי סיכון - פרכוסי חום בעבר – פרכוסי חום ממושכים עם לטרלזציה ברורה, יכולים 	 

להיות קשורים לאפילפסיה טמפורלית עם פרוגנוזה פוסט ניתוחית מצוינת11. אפילפסיה 

במשפחה, מחלות עבר – כדוגמת אנצפליטיס, חבלת ראש בעבר וכד..

מצב תפקודי - דומיננטיות ידנית, התפתחות, תפקוד קוגניטיבי- הפרעות זיכרון, 	 

הפרעות קשב. תפקוד סכולסטי, תפקוד בעבודה וכולי.

מהות ההתקפים - אילו התקפים קיימים כעת, האם יש אאורה? מה אופייה? האאורה 	 

הינה המרכיב הסימפטומתי הראשון בהתקף. תשאול מדויק לגביה יכול לרמוז על האזור 

ממנו בוקעים ההתקפים. תחושה אפיגסטרית עולה, עם תחושה Deja Vu – סוגסטבילי 

להתקף טמפורלי מזיאלי. ריח- אתוריינל קורטקס, רעש – השל גירוס,  תחושת מחנק 

וכאב- אינסולה וכד' 3. 

האם יש ניתוק, האם יש תנועות אוטומטיות, האם יש דיסטוניה, האם יש תנועות 	 

ריתמיות. כמה זמן נמשכים ההתקפים, האם לאחר ההתקף ישנם סימפטומים 

חולפים כגון הפרעה בדיבור, חולשה בפלג גוף וכד. תזמון ההתקפים- האם ההתקפים 

מתרחשים בלעדית בשינה-  יכול לרמז למקור פרונטלי, האם גם בערות.

נרחבות ההתקפים - האם יש ריבוי התקפים עם הכללה משנית- יכול לרמז למקור 	 

נאוקרוטיקלי.

האם ההתקפים השתנו באופיים - האם קיימים התקפים שהיו בעבר וכעת לא.	 

טיפול תרופתי נוכחי - אלו תרופות נוסו בעבר למה הן הופסקו? האם בשל תופעות 	 

לוואי או בשל חוסר יעילות.

הדמיה מוחית- MRI מח

יש חשיבות מכרעת לשלב זה בבירור, לצורך איתור ממצא מבני היכול להיות הגורם 

לתהליך האפילפטי. חשוב לזכור, כי בחלק גדול מהמקרים האזור האפילפטי רחב יותר 
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מאזור הנגע.  בדיקת MRI תקינה אינה שוללת בהכרח קיומו של נגע וכן לא את האפשרות 

לביצוע טיפול ניתוחי. אולם, יש לזכור כי קיומו של נגע ברור ב- MRI הנמצא בקורלציה 

להסתמנות האפילפטית, מהווה סמן פרוגנוסטי טוב להצלחת הטיפול הניתוחי 2.

הנגעים העיקרים שנצפים ב- MRI של חולים עמידים לטיפול תרופתי הינם, סקלרוליזיס 

של האוזר המזיוטמפורלי, מלפרומציות התפתחויות של קליפת המוח, מלפורמציות 

 Inverse ו FLAIR עם רצפים של MRI וסקולאריות ותהליכים גידוליים. יש חשיבות לבצע

recovery T1 עם חתכים דקים באזור העניין 12. חשוב להזכיר, כי לעתים יש לבצע רוויזיה 

של בדיקת ה-MRI משהבנו את מיקומם המשוער של ההתקפים, בייחוד לאחר ביצוע וידאו 

EEG, וזאת מכיוון שפעמים רבות השינויים המופיעים ב MRI הינם עדינים ביותר ורק לאחר 

שהבנו באילו אזורים להתמקד, נוכל לזהותם. 

EEG ניטור וידאו

בבדיקה זו מתבצעת הקלטה רציפה של התנהגות החולה עם רישום רציף של הפעילות 

המוחית. ישנם מרכזים אשר במקרים מסוימים מנתחים גם ללא בדיקה זו- כדוגמת חולה 

עם התקפים אפילפטים, תהליך תופס מקום, אנמנזה ו EEG בין התקפי המתאמים למיקום 

התהליך. אולם, ברוב החולים המועמדים לביצוע טיפול ניתוחי, לבדיקה זו חשיבות מכרעת 

מכיוון ש:

על פיה נקבע האם אכן מדובר באפילפסיה מוקדית עמידה לטיפול תרופתי. . 1

בדיקה זו מאפשרת למפות את אזור הסימפטומים, אזור התחלת ההתקף- בזמן הקלטת . 2

התקף ואת האזור האירטטיבי בשלב הבין התקפי 13.

על מנת לוודא אם אכן ההתקפים נובעים ממקור אחד, יש לצפות במספר התקפים, לפחות 

שניים עד שלושה. לאור כך, בחלק מהמקרים מתבצעת הפחתה של הטיפול התרופתי, ועל 

כן יש להבטיח את בטיחות החולים במהלך הבדיקה.

מבחינת ניתוח הבדיקה, לסמיולוגיה של ההתקפים חשיבות משמעותית. ישנם סימפטומים 

המאפשרים לוקליזציה, וישנם סימפטומים המאפשרים לטרלזציה. לדוגמה: אוטומטיזים 

פריאורלי, ניתוק ואאורה אפיגסטרית, מכוונים ללוקליזציה מזיו טמפורלית. לעומתם, ורסיה 

לפני הכללה וניגוב אף לאחר התקף, מאפשרים מיקום צד 14.

יש לזכור, כי רישום ה EEG בבדיקת הוידאו הינו רישום על גבי הקרקפת, כך שבמקרה של 

מוקד עמוק, דוגמת מוקד פרונטאלי מזאילי או אינסולרי, יתכן ולא נראה כל שינוי בתרשים 

ה EEG במהלך ההתקף,  ובמקרים אחרים נראה לוקלזציה או לטרלזציה של הרישום, 

הרחוק מהמוקד האמיתי 15.

אפילפסיה
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בירור אזור חוסר התפקוד

לצורך הערכה של אזור חוסר התפקוד מבוצעות בד"כ שתי בדיקות:

הערכה נוירוקוגניטיבית מקיפה - ישנם חסרים נוירוקוגנטיבים הנמצאים א. 

בקורולציה למוקד האפילפטי- הפרעה בזיכרון הוורבלי, לדוגמא, נמצאת בקורלציה 

לאפילפסיה מזיאלית שמאלית. לעומתה, חסר נוירוקוגינטיבי נרחב יכול להצביע 

על פגיעה קורטקלית נרחבת עם פרוגנוזה בתר ניתוחית לא טובה. כמו כן, להערכה 

הנוירוקוגניטיבית חשיבות בהערכת החסר הצפוי בעקבות הניתוח.16 

PET FDG- FDG הינו האיזוטופ הנמצא בשימוש השכיח ביותר בבירור הטרום ניתוחי. ב. 

ישנם עדויות רבות התומכות בכך שאזור ההיפומטובליזם, כפי שנראה ב PET, מכיל 

נבתוכו את אזור התחלת ההתקף והאזור האפילפטי. חשוב להדגיש, כי אזור ההיפומטבו

ליזם, ככל הנראה, נרחב יותר מהאזור האפילפטי בחלק גדול מהמקרים של אפילפסיה 

טמפורלית. אולם, המשמעות הפרוגנוסטית של היפומטבוליזם החורג מגבולות האונה 

הטמפורלית איננה ברורה. ישנם מחקרים המראים כי להתאמה של ממצאי ה PET עם 

ממצאי ה MRI והוידאו EEG משמעות פרוגנוסטית טובה. כמו כן, ישנן עבודות המראות 

כי ממצאי ה- PET  יכולים לנבא הצלחה ניתוחית טובה, גם בהעדר נגע מבני ב MRI, על 

כן, לבדיקה זו חשיבות בתהליך קבלת ההחלטות טרם הניתוח17.

מיפוי תפקודי מוחי

לאחר ביצוע הבירור הנ"ל, ולאחר שבנינו היפותיזה לגבי מיקומו האפשרי של האזור 

האפילפטי, טרם החלטה סופית על ניתוח, יש לבצע מיפוי תפקודי, על מנת לוודא את 

מיקום האזור האפילפטי, ביחס לאזורים תפקודיים מוחיים, ולנבא את החסר התפקודי 

הצפוי מהניתוח. שתי הבדיקות העיקריות המשמשות במיפוי תפקודי הינן מבחן וואדה 

ו MRI מח תפקודי. במבחן וואדה מתבצעת הזרקה של חומר הרדמה לאחד מעורקי 

התרדמה הפנימיים ובאמצעותו ניתן לבצע לטרלזציה של תפקודי השפה ותפקודי הזיכרון. 

יש לציין, כי קיים ויכוח לגבי יכולת תבחין זה לנבא את הנזק הצפוי מהניתוח למרכיב 

הזיכרון. לאור העובדה כי fMRI נמצא ככלי יעיל לביצוע לטרליזציה של שפה, מבחן וואדה 

שימושי היום בעיקר בחולים עם אפילפסיה טמפורלית שמאלית18.

MRI תפקודי )fMRI( משמש לאיתור אזורים תפקודיים בקליפת המוח. לבדיקה זו, כאמור, 

חשיבות בעיקר במצבים בהם האזור האפילפטי נראה סמוך לאזורים תפקודיים. בדיקה 

זו הוכחה כיעילה ביותר למיפוי אזורי חישה ואזורים מוטוריים,  וכן היא טובה לא פחות 

אפילפסיה
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מתבחין וואדה למיפוי אזורי שפה. לגבי תפקודי זיכרון- כפי שבוואדה ישנו ויכוח לגבי 

יעילותו במיפוי הזיכרון כך גם ב- fMRI. אחת הבעיות היא העובדה שהאזור ההיפוקמפלי 

הינו אזור קטן יחסית ובנוסף פעיל גם במצב מנוחה. אולם, ישנם מחקרים המראים כי 

דומיננטיות הזיכרון הוורבלי מקבילה לדומיננטיות השפה. לאור כך, במרכזים רבים כמעט 

ולא נעשה שימוש בתבחין וואדה19. חשוב לציין, כי במצבים של סמיכות משמעותית של 

האזור האפילפטי לאזורים תפקודיים, עדיין מומלץ לבצע מיפוי תפקודי תוך כדי ניתוח, או 

במהלך ניטור ממושך עם אלקטרודות תוך גולגולתיות.

בדיקות נוספות

רוב המרכזיים הניתוחיים לאפילפסיה בעולם מבצעים לפחות את הבדיקות שצוינו מעלה. 

בחלקה מהמרכזים מבצעים בדיקות נוספות.

SPECT

מטרת בדיקה זו הינה למפות את אזור התחלת ההתקף. הבדיקה מבוצעת ע"י הזרקת 

איזוטופ בזמן ההתקף והזרקת איזוטופ בשלב שבין ההתקפים. פענוח הבדיקה מתבסס 

על העיקרון שבזמן התקף, אזור התחלת ההתקף מייצר היפרפרפוזיה לעומת היפופרפוזיה 

באותו אזור בשלב הבין התקפי. מחקרים שבדקו יעילות בדיקה זו, הראו קורלציה טובה בין 

מיקום המוקד האפילפטי ע"י בדיקה זו לבין מיקומו בסופו של דבר באמצעות אלקטרודות 

תוך גולגולתיות. בדיקה זו לרוב משמשת להכוונת החדרת אלקטרודות תוך גולגולתיות, 

ויכולה גם לסייע בגילוי ממצאים מבניים עדינים בהדמייה20.

MEG

בניגוד ל- EEG המבצע רישום של השדה החשמלי, בבדיקה זו מתבצע רישום של השדות 

המגנטיים המוחיים. בניגוד לשדה החשמלי, השדה המגנטי כמעט ולא מושפע מהתווך 

אותו הוא עובר ועל כן מאפשר למקם גנראטורים הנמצאים במח בצורה מדויקת יותר. 

אולם חשוב להזכיר, כי בשל העובדה שהדיפול של השדה המגנטי מאונך לשדה החשמלי, 

ישנם אזורים בקליפת המוח אותם מכשיר זה יתקשה לדמות.

האזורים אותם MEG מדמה בצורה הטובה ביותר הינם: אזור הפלנום טמפורלה, אזור 

טמפורלי נאוקורטיקלי ואזור אינטר המיספרלי. MEG משמש כבדיקה משלימה לבדיקת ה 

EEG, ולאור רגישותו וצפיפות הסנסורים שלו, הוא יכול לזהות מוקדים ש EEG קרקפתי לא 

יכול. ישנן עבודות המראות כי MEG  מזהה זיזים בין התקפיים ב 50 אחוז מהחולים ללא 

פעילות אפילפטורמית בין התקפית. כמו כן, MEG  יכול לבצע לטרלזציה של פעילות מזיו 

אפילפסיה
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פרונטלית שתראה כביסינכרונית בEEG- רגיל. ל MEG יכולת לזהות פעילות בין התקפית 

בכ- 85 אחוז מהחולים עם אפילפסיה טמפורלית מזיאלית ויכולת להבדיל בין אפילפסיה 

ממקור מזיאלי למקור נאוקורטיקלי. 

MEG יכול לסייע בהכוונת השתלה של אלקטרודות תוך גולגולתיות. MEG מראה קורלציה 

טובה ל-EEG תוך גולגולתי עם יכולת אבחון של כ-2/3 מההתפרצויות האפילפטיפורמיות 

הנראות ב Electrocortography. כמו כן, MEG  הראה קורלציה טובה לפתולוגיה לאחר 
21.MRI -כריתה, עם 70 אחוז ממצאים פתולוגים בחולים ללא נגע ברור ב

הבדיקות, שצוינו לעיל, הינן בדיקות לא פולשניות ומהוות את הפאזה הראשונה של הבירור 

הטרום ניתוחי. לאחר אנליזה של בדיקות אלו, ניתן להגיע לשלוש מסקנות אפשריות:

לא ניתן לבנות היפותזה ברורה לגבי מיקום האזור האפילפטי או שעל פי הנתונים . 1

הקיימים, הסיכון בניתוח עולה באופן מובהק על התועלת והחולה אינו מועמד לטיפול 

ניתוחי.

ניתן להגיע להיפותיזה ברורה לגבי מיקום האזור האפילפטי ועל פי הבדיקה, אזור זה . 2

מרוחק מאזורים תפקודיים או מידת הנזק התפקודי הצפויה הינה נמוכה והתועלת 

הצפויה מהניתוח עולה באופן ברור על הנזק הצפוי - ניתן לנתח ללא צורך בבירור נוסף.

הממצאים העולים מתוך הבירור לא מאפשרים הגדרה מדויקת של האזור האפילפטי, . 3

אולם ההנחה כי קיים, על פי חלק ממרכיבי הבירור, אזור אפילפטי מוגדר ויש להגדירו 

בצורה מיטבית, או לחילופין, האזור האפילפטי קרוב מדי לאזורים תפקודיים. יש מקום 

להמשך בירור פולשני, הווה אומר פאזה שנייה.

האינדיקציות המקובלות לבירור פולשני כוללות: MRI מח תקין )בעיקר באפילפסיה 

אקטסרא טמפורלית(, חוסר התאמה בממצאים בין בדיקות העזר השונות, קרבה לאזור 

תפקודי, והימצאותם של נגעים כדוגמת דיספלסיות קורטיקליות, הנוטים להיות מפושטים 

יותר מעבר למודגם בהדמיה22. לאור המורכבות הרבה של בירור פאזה שנייה )השתלה תוך 

גולגולתית( קצרה היריעה של סקירה זו לעסוק באופן עמוק בנושא זה.

תיאור מקרה

בת 25, דומיננטיות ימנית. סובלת מהתקפים אפילפטיים מגיל 5. ללא גורמי סיכון ברורים 

לאפילפסיה. התקפים מתבטאים בתחושה אפיגסרטית, בהמשך תחושת פחד חזקה ולאחר 

מכן ניתוק, תנועות אוטומטיות ביד שמאל, נמשך כדקה. לאחר מכן, קושי בדיבור ואי שקט 

ניכר.
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ההתקפים לא השתנו לאורך השנים. תדירות ההתקפים - מתרחשים בצברים אחת לשבוע 

-שבועיים. ניסתה את מגוון התרופות האנטי אפילפטיות האפשריות, כמו כן, השתתפה 

במספר מחקרים על תכשירים חדשים. כעת נוטלת קפרה, טופמקס ולמיקטל.

בבירור

EEG וידאו

EEG בין התקפי - )תמונה 1( הדגים התפרצויות של גלים חדים על פני אזור טמפורלי 

שמאלי קדמי F7.  במהלך הניטור חוותה שלושה התקפים- מבחינה קלינית התבטאו 

בתחושה מקדימה כמתואר של אאורה 

ביטנית, בהייה, כווץ שפתיים, מלמול, סיבוב 

ראש לשמאל, אוטומטיזם של יד שמאל, 

מבט מפוחד, דיסטוניה של יד ימין, 

בתום ההתקף - אי שקט ניכר. בתחקור 

לאחר ההתקף - המטופלת לא ענתה 

לשאלות ונראתה כסובלת מאפאזיה 

מעורבת.

תרשים ה EEG במהלך ההתקף הדגים 

פעילות ריתמית, בעיקר על פני אזור 

טמפורלי שמאלי קדמי )תמונה 2(.

MRI מח – תקין

 PET CT – היפומטבוליזם ניכר של כל 

 האונה הטמפורלית השמאלית )תמונה 3(.

אפילפסיה

    תמונה 1 

תמונה 1 – אזור איריטטיבי - גל חד טמפורלי 
 שמאלי קדמי.

תמונה 2 – אזור התחלת ההתקף )התארגנות 
ההתקף(- פעילות רתמית על פני אזור 

טמפורלי שמאלי, מקמסימלית באזור הקדמי.

    תמונה 2 
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בניתוח של האזורים האפליפטים השונים 

בחולה זו:

האזור האירטיטיבי )על פי EEG בין 	 

התקפי( מכוון לאזור טמפורלי שמאלי 

קדמי.

 אזור התחלת ההתקף - 	 

)על פי EEG התקפי( גם הוא מכוון לאזור 

טמפורלי שמאלי קדמי.

אזור הסימפטומים - האאורה 	 

האפיסגטרית, המבט המפוחד-  מכוונים להפעלה של אזורים טמפורלים מזיאלים, כולל 

אזור האמיגדלה. האוטומטיזם השמאלי, הדיסטוניה הימנית והאפאזיה לאחר ההתקף, 

מכוונים ללטלרזציה שמאלית.

אזור הנגע - לא ניתן להגדירו בשל MRI מח תקין	 

נאזור חוסר התפקוד - מכוון לאונה טמפורלית שמאלית, לציין כי פיזור שכזה עם היפומ	 

טבוליזם נרחב של האונה הטמפורלית מכוון למקור מזיאלי.

למרות העדר אזור נגע ברור, החולה עברה ניתוח של לובקטומיה טמפורלית שמאלית 

 קדמית, ומאז כשנה וחצי ללא התקפים.

לסיכום

כפי שניתן לראות, הבירור הטרום ניתוחי הינו מורכב ודורש משאבים רבים. לחולים רבים 

הסובלים מתופעה שכיחה זו, זהו הפתרון המיטבי, היכול להביא לשיפור ניכר בהסתמנות 

האפילפטית ובאיכות החיים. לאור כך, ישנה חשיבות גדולה בראש ובראשונה להעלאת 

המודעות בקרב ציבור המטופלים והמטפלים לגבי אופציה טיפולית זו, וכן להקצות 

 משאבים מתאימים במסגרת הרפואה הציבורית לתחום מורכב זה.

ד"ר משה הרשקוביץ

 מחלקת נוירולוגיה, מרכז רפואי רמב"ם, 

 בית ספר לרפואה, טכניון, חיפה

m_herskovitz@rambam.health.gov.il
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תמונה 3 אזור חוסר תפקוד – ניתן לראות 
היפומטבוליזם נרחב על פני אונה טמפורלית 

שמאלית.
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Tysabri is indicated as monotherapy for the treatment of patients with relapsing forms of multiple sclerosis. To delay the 
accumulation of physical disability and reduce the frequency of clinical exacerbations. The safety and efficacy of Tysabri 
beyond two years are unknown. Because Tysabri increases the risk of progressive multifocal leukoencephalopathy (PML), 
an opportunistic viral infection of the brain that usually leads to death or severe disability. Tysabri is generally recommended 
for patients who have had an inadequate response to, or are unable to tolerate, alternate multiple sclerosis therapies. 
Safety and efficacy in patients with chronic progressive multiple sclerosis have not been studied.

Treat Early. Treat Powerfully

TYS-03-01-1215

יש לעיין בעלון לרופא המאושר על ידי משרד הבריאות.
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פרקינסון

הטיפול המתקדם למחלת פרקינסון
ד"ר גלעד יהלום

פרקינסון הינה בין המחלות הנוירודגנרטיביות הבודדות של הגיל המבוגר אשר יש לה 

טיפול. אמנם הטיפול אינו מרפא, אך מאפשר לחולים לנהל חיים עצמאיים עם איכות 

חיים למשך שנים רבות. קבוצת התרופות שמכילה את החומרים, לבודופא/קרבידופא 

או לבודופא/בנסרזיד, היא היעילה ביותר. עם זאת, לאחר תקופה מסויימת, יעילות 

התרופות יורדת והגוף פחות סובל אותן. לאחר תקופה מסויימת, מתפתחות תופעות לוואי 

לא-רצויות, שעיקרן, תנודות מוטוריות ותנועות לא רצוניות )דיסקינזיות(. זמן ההופעה של 

תופעות הלוואי שונה מאוד בין אדם לאדם ותלוי בין היתר במינון היומי שאדם צורך, בגיל 

המטופל בעת האבחנה, ובמשך המחלה 1-3. 

כיום, ישנם שלושה סוגי טיפול אפשריים במחלת פרקינסון מתקדמת, לאחר שהטיפול 

הפומי הסטנדרטי מוצה: קוצב מוחי )Deep Brain Stimulator = DBS(, אפו-גו במשאבה 

ודואודופא. 

קוצב DBS וסונר ממוקד

הטיפול בקוצב מוחי החל בשנות ה-90 של המאה הקודמת והיה המשך פחות פולשני, 

לטיפול באמצעות פציעה מכוונת של גרעיני הבסיס )טלמוטומיה, פלידוטומיה(. טיפול זה 

מתאים לחולים אשר מגיבים טוב לטיפול פומי בלבודופא אך, סובלים מתנודות מוטוריות 

ודיסקינזיות קשות, בעקבות הטיפול בלבודופא. הטיפול בקוצב מטשטש את התנודות 

המוטוריות: ה-OFF נהייה פחות קשה4, הדיסקינזיות פוחתות5.

ישנם שלושה אתרים מקובלים להנחת הקוצב. האתר המקובל ביותר, בהקשר של מחלת 

פרקינסון, הינו הגרעין התת-טלאמי )subthalamic nucleus = STN(. קיצוב באתר זה 

מאפשר שיפור ברעד, בנוקשות ובזריזות. גם הפרעות אקסיאליות, כגון: קיפאון בהליכה או 

כיפוף יכולים להשתפר, אם הם משתפרים לאחר לבודופא פומי. הקיצוב ב-STN מאפשר 

גם ירידה במינון הלבודופא הפומי של 40-65% 6 ובכך גורם לירידה בדיסקינזיות. 

תופעות לוואי של הקיצוב ב-STN יכולות להיות החמרה בדיבור )הן בשליפת המילים והן 

באיכות הקול(. לרוב מדובר בהפרעה שהיא תלויית גירוי 7. כלומר, כשהגירוי נחלש, איכות 

הדיבור משתפרת. חולים שמלכתחילה סובלים מבעיות בדיבור לא צפויים להשתפר לאחר 

http://www.israel-neurology.co.il/DATA/magazines/23/mp3/parkinson.mp3
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DBS, בעיקר אלו שלא השתפרו מבחינת הדיבור על-ידי לבודופא 7. לפעמים תופעות הלוואי 

הנ"ל כאמור קשורות לעוצמת הגירוי ולפעמים הינן תולדה של הפרוצדורה עצמה )ללא 

קשר לגירוי החשמלי( 7. השתלת קוצב ל-STN יכולה לגרום לירידה קוגניטיבית, בעיקר אם 

מדובר באדם עם פגיעה קוגניטיבית טרם הניתוח 8. 

אתר אפשרי נוסף לקיצוב הינו ה-Globus Pallidus Interna = GPi. ההשפעה של הקיצוב 

באתר זה מעט פחות אפקטיבית מזו של ה-STN 9. קיצוב באתר זה לא מאפשר ירידה 

במינון התרופות הדופמינרגיות, בניגוד לקיצוב ב-STN. קיצוב ב-GPi משפר בעיקר סימנים 

היפרקינטים כגון דיסטוניה ודיסקינזיות. ה-GPi פחות קשור לפגיעות קוגניטיביות ולהפרעה 

בדיבור.

 Ventral-InterMediate nucleus of-הוא  ה DBS אתר אפשרי נוסף לטיפול באמצעות

the thalamus = VIM. קיצוב באתר זה מאפשר שליטה על הרעד, אך אינו משפר סימנים 

אקסטרה-פירמידלים אחרים כגון ברדיקינזיה וריגידיות 10. תופעות לוואי בעייתיות בקיצוב 

של ה-VIM הן דיסארטריה ואטקסיה 11.

 Focused( טכנולוגיה חדשה שנוספה לארסנל הטיפולים הכירורגים היא הסונר הממוקד

Ultrasound = FUS(. זוהי טכנולוגיה חדישה ולא פולשנית המאפשרת צריבה בעזרת גלים 

קוליים, וזאת בלי קרניוטומיה וכל תופעות הלוואי הנילוות לטיפולים הפולשניים. טיפול 

זה, מיושם נכון להיום רק ב-VIM, אך ייתכנו יישומים באתרים אחרים בעתיד. יש לציין, כי 

טיפול ב-FUS, בדומה לניתוחי עבר כטלמוטומיה או פלידוטומיה מיושם לצד אחד בלבד, 

וזאת בניגוד ל-DBS שיכול לעבוד דו-צדדית. זאת משום, שתופעות הלוואי האפשריות 

בטיפול בלתי הפיך זה כאשר נעשה דו"צ, עולות על התועלת האפשרית. טיפול באמצעות 

FUS מתאים לחולים עם רעד ראשוני אסימטרי או לחולי פרקינסון אשר הרעד הינו 

אסימטרי והביטוי העיקרי.

לסיכום, הטיפול באמצעות קוצב DBS או FUS יכול להקנות עוד שנים רבות של איכות 

חיים לחולה הפרקינסון. ככל שהמחלה מתקדמת, הטיפול מאבד מחיוניותו. הטיפול 

מתאים בעיקר לחולים צעירים יחסית )בד"כ השאיפה היא לנתח חולים מתחת לגיל 70(, 

 DBS-שמורים קוגניטיבית ושנהנו מתגובה טובה ללבודופא בעבר. רעד מגיב טוב לטיפול ב

או ב-FUS גם ללא קשר לתגובה ללבודופא.

משאבת אפומורפין

הטיפול באפומורפין )או אפו-גו( בזריקות תת-עוריות אינו חדש כלל. מדובר בחומר 

ממשפחת האגוניסטים הדופמינרגים אשר פועל על קולטנים D1 ו-D2, אך מבחינת 

פרקינסון
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ההרכב הכימי הוא מאוד דומה ללבודופא. כמו-כן, אפומורפין הינו הפוטנטי ביותר מבין 

האגוניסטים הדופמינרגים 12, ויש מחקרים שבהם נמצא כי הוא אפקטיבי כמו הלבודופא13. 

לאפומורפין זמינות ביולוגית פומית נמוכה מאוד )poor bioavailability( עקב אובדן גדול 

במעבר הראשון בכבד first pass effect( 12(. לפיכך השימוש היעיל ביותר באפומורפין 

הינו בהזלפה תת עורית. היתרון של אפומורפין הינו ביכולת ההשפעה המהירה שלו )4-12 

 OFF דקות(, כיוון שאינו תלוי במערכת העיכול 14,15. למשל, חולים אשר סובלים ממצבי

פתאומיים ולא צפויים, ואשר צריכים לצאת מה-OFF במהירות, הזרקת אפומורפין, או 

בשמו המסחרי אפו-גו בזריקות חד פעמיות יכולה להיות פתרון מצויין. חולים אשר סובלים 

 .ON-מדיסטוניה או אקינזיה בבוקר עם היקיצה, זריקת אפו-גו יכולה להכניס אותם מהר ל

החיסרון של אפו-גו בזריקה זה משך ההשפעה הקצר שלו: כ-45-60 דק' 14,15. 

בשנים האחרונות, אפומורפין נמצא יעיל בהזרקה מתמשכת על-ידי משאבה. ההתוויות 

לשימוש במשאבת אפו-גו הן מצבי OFF ממושכים, תנודות מוטוריות ניכרות עד כדי מצבים 

בהם נידרשים החולים להזריק אפו-גו פעמים רבות במשך היום. משאבת אפו-גו הוכחה 

כיעילה בהפחתת זמני OFF ובהפחתת דיסקינזיות 16. בנוסף, טיפול במשאבת אפו-גו 

מפחית מצבי OFF שמתבטאים בתסמינים לא-מוטורים כמו כאב, ירידה במצב רוח, והאטה 

ביכולת החשיבה 17,18. הטיפול במשאבה הינו נסבל היטב. התלונה הכי בולטת היא שינויים 

עוריים עם היווצרות מעין גולות מתחת לעור )skin nodules( באזור מקום המחט 12. 

משאבת דואודופא

דואודופא הינו ג'ל המכיל לבודופא וקרבידופא שמוזלף באופן מתמשך ישירות לתריסריון 

על ידי PEG. השימוש בדואודופא מומלץ כאשר הטיפול הפומי אינו יעיל עוד ומתפתחות 

תנודות מוטוריות ודיסקינזיות קשות. דואודופא מפחית מצבי OFF ומשפר את איכות מצבי 

ON עם הפחתה של דיסקינזיות בהשוואה לטיפול הפומי 19. דואדופא הוכח גם כיעיל 

בשיפור התסמינים הלא-מוטורים של פרקינסון 20, לרבות עייפות, איכות השינה ותסמינים 

הקשורים במערכת העיכול, וכן בשיפור איכות החיים של חולי פרקינסון 21. המגבלה 

 percutaneous endoscopic של דואודופא היא הצורך בביצוע פרוצדורה להתקנת

gastrostomy = PEG, וחלק מהחולים נמנעים מלעבור את הפרוצדורה מטעמים 

אסתטיים. בנוסף, דואודופא הינו טיפול יקר מאוד. תופעות הלוואי של דואודופא דומות 

לאלו של לבודופא-קרבידופא פומי, בתוספת סיבוכים טכניים בשכיחות גבוהה )עד 69% 

מהחולים(: השכיחים מביניהם הם הישמטות הצינורית PEG, ופריטוניטיס 20.

פרקינסון
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החלטה על סוג הטיפול המתקדם

משאבת אפומורפין היא טיפול שאינו מצריך כל פרוצדורה ניתוחית ובכך בד"כ מהווה את 

הבחירה הראשונה בטיפול המתקדם. מדובר בטיפול הפיך אשר תמיד אפשר להפסיקו 

מיידית אם המטופל אינו מעוניין בו. יש להיזהר, עם זאת, באוכלוסיה שסבלה מהפרעה 

בשליטה על דחפים מאגוניסטים דופמינרגים פומיים. בעת התאמת המינון לאפומורפין, 

נעשות בדיקות לחץ דם לאורטוסטטיזם אשר יכול להופיע או להחמיר בעקבות טיפול 

באפומורפין. בניגוד לאגוניסטים הפומיים, אשר לעיתים תכופות יכולים לגרום לפסיכוזה 

או להחמרה קוגניטיבית, אפומורפין פחות יוצר או מחמיר את התופעות הנ"ל ולכן ירידה 

קוגניטיבית או פסיכוזה בעבר אינן בהכרח מהוות הורית-נגד לטיפול באפומורפין 12. חולים 

בטיפול אפומורפין קיבלו ציונים נוירופסיכולוגים גבוהים יותר בהשוואה למטופלים עם 

.22,23 DBS

הסיבוכים מניתוח להשתלת קוצב עולים בקורלציה לגיל החולה. הנטייה היא לא לנתח 

באוכלוסיה קשישה, מעל גיל 70, אך יש לשקול כל מקרה לגופו. באוכולוסיה יחסית צעירה, 

עם תחלואה נמוכה יחסית, ללא הפרעה קוגניטיבית משמעותית ועם תנודות מוטוריות 

קשות, השתלת מערכת DBS הינה בהחלט שיקול סביר. 

קוצב מוחי יכול לשפר רעד עמיד לטיפול הפומי. רעד מסוג זה פחות סביר שישתפר 

מדואודופא או אפו-גו.

FUS בהיותו טיפול הרבה פחות פולשני מ-DBS יכול להתבצע גם אצל חולים קשישים עם 

תחלואה נילוות.  

דואודופא יכול להינתן גם לחולים קשישים עם תחלואה יותר משמעותית מהמועמדים 

ל-DBS. הטיפול מתאים לחולים עם תנודות מוטוריות. דואודופא אמנם יכולה לשפר 

 PEG 24. ביצוע DBS דיסקינזיות, אך ההפחתה בדיסקינזיות הינה פחות דרמטית מבטיפול

היא פרוצדורה יחסית פשוטה, גם לאוכלוסיית הקשישים ומהווה פחות מחסום פסיכולוגי 

מבחינה אסתטית מאשר באוכלוסיה צעירה ופעילה יותר.

לסיכום, הבחירה בסוג הטיפול המתקדם היא תהליך מאתגר ותלויה בהרבה מאוד גורמים. 

בהכללה, העדיפות לאפו-גו או דואודופא תינתן בחולים עם תחלואה נילוות קשה, קשישים 

ואלו הסובלים מפגיעה קוגניטיבית. השתלת קוצב מוחי תינתן לחולים צעירים יחסית עם 

תחלואה נילוות מועטה, השמורים קוגניטיבית.

ד"ר גלעד יהלום

רופא בכיר במחלקה הנוירולוגית ובמכון להפרעות תנועה, בי"ח שיבא

פרקינסון
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תאור מקרה

עורכת המדור: ד"ר שרון חסין

 ד"ר עופר גונן, פרופ' כרמל ערמון

אישה בת 53, ימנית דומיננטית, התקבלה עקב הופעה פתאומית של אפזיה גלובלית ביום 

קבלתה.  המטופלת ילידת אוקראינה, נשואה ללא ילדים, עלתה ארצה בשנת 2002 ועבדה 

בקונדיטוריה. עד לחודשיים טרם אשפוזה במחלקתנו לא היה ידוע על מחלות עבר, פרט 

למיומות ברחם. לא היה ידוע על הפלות ספונטניות בעבר או על הפרעות קרישה. 

חודשיים טרם אשפוזה במחלקתנו, אושפזה בטיפול נמרץ לב ביניים במוסדנו, עם 

תמונה קלינית של מיוקרדיטיס לאחר מחלה זיהומית במערכת העיכול, בעקבות שתיית 

חלב שמקורו לא היה ברור. אקו-לב שבוצע באשפוז הדגים היפוקינזיה מיד-אינפריורית 

ומיד- פוסטריורית עם תפקוד שמור של חדר שמאל, הרחבה קלה של העליה השמאלית, 

מסתם מיטרלי מעובה, הגבלה בתנועתיות העלה האחורי, דלף מיטרלי בחומרה קלה. 

עקב חשד לאירוע כלילי חריף, החולה עברה צנתור כלילי אשר הדגים עורקים כליליים 

תקינים. החולה שוחררה עם המלצה לאקו-לב ביקורת. יש לציין כי טיולה האחרון לחו"ל 

)בסקוטלנד(, היה 8 חודשים טרם אשפוזה וטיולה האחרון בארץ )צימר בטבריה(, כחודש 

טרם אשפוזה בטיפול נמרץ לב ביניים. בבית היה חתול מחוסן, והיא לא נחשפה לטיפולי 

שיניים או פרוצדורות חודרניות.

כשבועיים לאחר שחרורה מאשפוז בטיפול נמרץ לב ביניים במוסדנו )חודש וחצי טרם 

האשפוז במחלקתנו(, אושפזה במחלקה נוירולוגית במרכז רפואי אחר במרכז הארץ עקב 

אטקסיה, שהתפתחה ככל הנראה מספר ימים לאחר שחרורה מהאשפוז הקרדיולוגי 

במוסדנו. ב-CT מוח ללא ח"נ נצפו אזורים היפודנסיים בצרבלום דו-צדדית ובטריטוריה של 

עורק המוח התיכון  מימין. 

בבירור שבוצע במהלך אשפוזה, שקיעת-הדם הייתה מוחשת )60 מ"מ(, ערכי CRP היו 

סביב 12-13, בירור קרישיות-יתר שכלל בדיקת פקטורים S ו-C, פקטור 5 ליידן, פקטור 

2 סוכם כשלילי. נמצאה הטרוזיגוטיות למוטציה ב-MTHFR. באקו-לב היה חשד לממצא 

חוטי מחובר למסתם האאורטלי, ללא עדות לוגטציות. בתרביות-דם לא הייתה צמיחה. 

המטופלת שוחררה עם המלצה לטיפול בזריקות קלקסאן במינון 80 מ"ג פעם ביום.  

כ-5 שבועות לאחר שחרורה מהמרכז הרפואי האחר, הופיעה באופן פתאומי אפזיה 

גלובלית. בעלה הזריק לה בביתה זריקת קלקסאן במינון 80 מ"ג טרם הגעתה לחדר המיון. 

 אוטמים מוחיים מרובים על רקע 
אנדוקרדיטיס שאינה חיידקית

http://www.israel-neurology.co.il/DATA/magazines/23/mp3/case.mp3
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בחדר המיון בוצע CT מוח ללא ח"נ שבו הודגם אוטם חד באונה טמפורלית ופרונטלית 

משמאל. ב-CTA הודגם תרומבוס בענף עליון של M2  משמאל. ב-CT פרפוזיה הודגמה 

התאמה מלאה בפרפוזיה בין CBV לCBF. לאור הממצאים הרדיולוגיים לא הייתה התוויה 

להתערבות אנדו-וסקולרית, ועקב הטיפול בזריקת קלקסאן טרם הגעתה למיון הייתה 

התווית-נגד לטיפול תרומבוליטי. 

בבדיקה נוירולוגית בקבלתה: אפזיה גלובלית, הגבלת מבט לכיוון ימין. ללא סימני צד 

מוטוריים. מענה פלנטרי פלקסורי דו''צ. 

במהלך היממה לאחר קבלתה, הופיע פרכוס כללי עם סטיית מבט שמאלה, בCT מוח ללא 

ח"נ, האוטם הטמפורלי ופרונטלי משמאל )הידוע( התרחב וסביבו נראתה בצקת מינימלית, 

ללא טרנספורמציה המורגית. הופיע אזור היפודנסי נוסף, טמפורלי מימין, המתאים לאוטם 

חד/תת-חד. באקו-לב ליד מיטת החולה, הועלה חשד לוגטציות על פני המסתם המיטרלי.  

בעקבות הפרכוס הוחל טיפול אנטיאפילפטי ב-KEPPRA. לאחר הופעת האוטם החדש 

חלה התדרדרות מהירה במצבה, עליית חום ל-38 מעלות צלזיוס, רמת CRP של 207 

מ"ג/ליטר, בעקבות חשד לאנדוקרדיטיס נלקחו 3 זוגות של תרביות-דם. נלקחה סרולוגיה 

לברוצלה, ריקציה, קדחת Q שחזרה בהמשך שלילית. הוחל טיפול אנטיביוטי אמפירי רחב 

טווח באבחנה משוערת של אנדוקרדיטיס, כולל לכיסוי סטאפילוקוקים, סטרפטוקוקים, 

מתגים גרם שליליים ומזהמים אטיפיים -  טופלה בשילוב רוצפין, ונקומיצין, דוקסילין. 

בצילום חזה שבוצע בהמשך הודגמה הצללה בריאה הימנית העליונה המתאימה לתסנין.

לאור שקיעה במצב הכרתה, המטופלת הועברה לטיפול-נמרץ כללי, הורדמה והונשמה. יש 

EEG הודגמה האטה כללית קלה-בינונית מתמשכת. בנוסף, האטה אינטרמיטננ -לציין, כי ב

טית בינונית על פני האזור הפרונטלי מימין. לא הודגמה פעילות אפילפטיפורמית. 

בבדיקות אקו דרך החזה ודרך הושט הודגמו חדר שמאל הודגם ברוחב תקין, היפרטרופי, 

עם התכווצות טובה ומקטע פליטה של 60%. המסתם המיטרלי הודגם מעובה 

ומיקסמטוטי, כולל כורדות מעובות. המסתם האאורטלי הודגם מעובה ללא היצרות. לא 

נראו ממצאים ברורים האופייניים לוגטציות. לא נראה מעבר בועיות מימין לשמאל בהזרקת 

סליין דרך הווריד. לא נצפה תרומבוס באזנית של העלייה השמאלית.

בחלק מתרביות הדם הייתה צמיחה של סטפילוקוקים גרם חיוביים קואגולז שליליים. 

הרושם של היחידה למחלות זיהומיות היה כי מדובר על קונטמינציה. שאר תרביות הדם 

היו עקרות. בתרביות שתן שונות הייתה צמיחה של אי-קולי, קלבסיאלה, קנדידה.  הטיפול 

האנטיביוטי הופסק לאחר ירידה בחום ובמדדי הדלקת. החולה עברה אקסטובציה ועברה 

למחלקתנו להמשך טיפול. 



35

תאור מקרה

בבדיקה נוירולוגית שבוצעה עם חזרתה 

לאשפוז במחלקתנו: אפזיה גלובלית, 

מגיבה לכאב בדה-צרברציה בגפיים 

עליונות ופלקסיה בגפיים תחתונות. 

בבינסקי ספונטני דו-צדדי. לא היתה 

יכולת לתקשר עמה בדרך מילולית או 

חזותית עקב פגיעה ביפאריאטאלית על 

ידי האוטמים. הגיבה לפעמים למגע יד 

מרגיע, אך לא בעקביות.

אקו-לב חוזר ליד מיטת החולה היה תקין. 

הולטר אק"ג היה תקין.  יחד עם זאת, 

החולה טופלה בהפארין דרך הווריד בשל 

מחשבה על אוטמים חוזרים ממקור לבבי. 

בדיקות-דם לC3, C4, ANA, RF ולנוגדנים 

כנגד פוספוליפידים היו תקינות. 

בשל חשד לממאירות סמויה הגורמת 

לקרישיות-יתר, בוצע CT חזה, בטן ואגן. 

הודגם תהליך תופס מקום גדול באגן, 

קרוב לוודאי ממקור גינקולוגי, בעל מראה 

טומוגרפי אגרסיבי, הגורם ללחץ על 

השופכן הימני והידרונפרוזיס משנית קלה. 

כמו-כן, הועלתה אפשרות של נגע משני 

בכבד והודגמו מספר אוטמים בטחול. 

ב- סונאר וגינלי הודגם ממצא בגודל 

100*180 מ"מ, עם אזורים ציסטיים, 

בליטות סולידיות ומחיצות, צמוד לרחם 

מימין ומאחור. לא הודגמו שחלות בנפרד 

וסוכם כי מקורו של הממצא קרוב לוודאי 

שחלתי. ב- FNA נצפו תאי אפיתל 

היוצרים משטחים דיפוזיים, ייתכן מבנים 

פפילריים, המדגימים פליאומורפיזם 

משמעותי, כולל תאי ענק גידוליים. 

 תמונות 1-3 
)הקלק לתאור ההדמיה(

2

3

1



36

תאור מקרה

 בצביעות אימונוהיסטוכימיות התקבלו התוצאות הבאות: 

 ER , שלילי WT1 ,שלילי CDX2 , שלילי CK20 ,חיובי PAX8 ,חיובי BerEP-4 ,חיובי CK7

שלילי, PR שלילי. סוכם כי תוצאות אלה תומכות באבחנה: 

Poorly differentiated adenocarinoma, probably of ovarian origin.

מצבה של החולה החמיר, הופיע פקקת ורידית בשוק ימין מלווה בתסחיפים ריאתיים 

דו-צדדיים, חומה עלה, ערך CRP  עלה ל-356 מ"ג/ליטר, תרביות דם ושתן היו עקרות, 

בצילום חזה לא הודגם תסנין, ב-CT בטן חוזר, 3 ימים לאחר נטילת הביופסיה, הודגם 

דמם בחלק מהתהליכים הציסטיים בגוש האגני. כמו-כן, נצפתה מיימת חדשה בבטן ובאגן 

בכמות קטנה, והסננה מסיבית של השומן הבטני והאומנטלי. החולה טופלה בטזוצין, 

בהתאם להתייעצות עם היחידה למחלות זיהומיות. בהמשך, כיון שלא ניתן היה לסלק את 

הממאירות על ידי ניתוח, ומצבה המשיך להחמיר, תוך גלויי אי שקט ותסמיני כאב, הוחלט 

על טיפול פליאטיבי. מספר ימים לאחר מכן נפטרה. 

 )ESUS( שבץ מוחי תסחיפי ממקור שאינו ברור

ברבע מכלל מקרי השבץ המוחי האיסכמי לא נמצאת סיבה ברורה. אירועים אלה מכונים 

קריפטוגניים. מתוכם, בחלק מהמקרים יש חשד גבוה למקור לתסחיף. מקרים אלה מכונים 

כיום ESUS - Embolic Stroke of Undetermined Source. החשד גבוה במיוחד אם 

יש אוטמים מוחיים מרובים קורטיקליים ותת-קורטיקליים בטריטוריות וסקולריות שונות. 

הבירור הרפואי כולל שלילת מקור קרדיאלי ע"י ניטור אק"ג ממושך ואקו-לב. כמו-כן, יש 

לשלול מקורות אמבוליים מקשת האאורטה או מהמערכת הורידית, או קיום מעבר בין 

המחזור הריאתי לסיסטמי )Patent Foramen Ovale או נצור עורק-וריד ריאתי(. הסבר 

אפשרי נוסף ל- ESUS הוא ממאירות סמויה. 

 Trousseau תסמונת

בשנת 1865, הרופא הצרפתי Armand Trousseau תיאר לראשונה את הקשר בין 

קרישים נודדים במערכת הוורידית לבין קרצינומה של הלבלב. במרוצת השנים, התרחבה 

משמעות המונח, וכיום היא כוללת למעשה את מכלול תופעות קרישיות-היתר אשר 

נמצאות בקורלציה לגידולים ממאירים. לעתים, הופעת קרישים בוורידים העמוקים בגפיים 

התחתונות מקדימה את הופעת הגידול עצמו. 

 KRAS, המנגנון של התסמונת הינו מורכב ורב-גורמים. ידוע שאונקוגנים שונים, כגון

c-MET ואחרים יכולים לשפעל את מערכת הקרישה. בנוסף, יצירה וביטוי חלבונים כגון 

PF4 וTissue Factor  נחשבים כגורמי-מפתח בתהליך. קרישיות-יתר נפוצה במיוחד 
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באדנוקרצינומות, המכילות תאים המפרישים Mucin, וייתכן כי יש לכך חשיבות בהפעלת 

.Selectinל Mucin מערכת הקרישה, באמצעות קשר גומלין בין מולקולות

ככל הנראה, גם להפרשת ציטוקינים דלקתיים שונים כגון TNF-α וIL-1 יש חשיבות רבה 

בתהליך. 

)NBTE( אנדוקרדיטיס תרומבוטית שאינה ממקור חיידקי

מדובר על מחלה המתאפיינת בנוכחות וגטציות על-פני מסתמי הלב, המכילות פיברין 

וטסיות, ללא כל עדות לתהליך דלקתי או לחיידקים. היא מתגלה לרוב בין העשור ה-4 ל-8 

בחיים, שכיחותה זהה בין גברים לנשים. וגטציות אלה נוטות להיות פריכות ולעבור תסחיף 

במהירות. הן נמצאות לרוב על פני מסתמי הלב השמאליים. לרוב לא ניתן לשמוע אוושות 

בהאזנה לקולות הלב ואין עדות בתרביות-דם לזיהום.

נמצא קשר בין מחלה זו לבין מצבים של זיהום סוער )ספסיס, כוויות(. כמו-כן, יש קורלציה 

 )SLE( או שחפת, ולמצבים אוטואימוניים, בפרט זאבת אדמנתית מערכתית HIV לזיהום ב

מלווה בתסמונת הנוגדנים כנגד פוספוליפידים )APLA(. גם נוכחות קתטר בכלי-הדם 

הגדולים בחזה מעלה את ההסתברות להופעת מצב זה. יחד עם זאת, הקשר השכיח 

והמובהק ביותר הוא לממאירות. לדוגמא, בסדרה של 1640 ניתוחים שלאחר המוות במשך 

 ,NBTE 24 שנים מתחילת שנות ה-90 ממרכז רפואי ספרדי התגלו 10 מקרים )0.6%( של

 NBTE מתוכם ב-8 התגלה גידול ממאיר, במיוחד אדנוקרצינומות. הפרזנטציה השכיחה של

היא שבץ מוחי חריף, במיוחד מולטיפוקלי בעורקים קטנים ובינוניים.

הטיפול המומלץ בNBTE, לרוב מכוון כנגד המחלה הבסיסית. מקובל לטפל בהפארין בעל 

משקל-מולקולרי נמוך )LMWH, כגון CLEXANE(, לרוב למשך שארית חיי החולה. לא 

נמצאה תועלת בטיפול באנטגוניסטים של ויטמין K ואין מידע מהימן בספרות המקצועית 

על טיפול בתרופות אנטיקואגולנטיות חדשות. הפרוגנוזה גרועה עקב המחלה הראשונית. 

לסיכום: מדובר על מטופלת עם שבץ מוחי איסכמי חוזר על-רקע קרצינומה של השחלה, 

מלווה באנדוקרדיטיס תרומבוטית שאינה זיהומית. יש צורך בחשד קליני גבוה, על-מנת 

לגלות בהקדם האפשרי ממאירות סמויה, הבאה לידי ביטוי לראשונה באירועים 

תרומבוטיים שמקורם אינו ידוע.

 ד"ר עופר גונן, 

המחלקה לנוירולוגיה, המרכז הרפואי אסף-הרופא

ogonen@gmail.com

mailto:ogonen@gmail.com
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דימות

תמונה CT  :1 מוח ללא חומר-ניגוד 

 בקבלתה.

אוטם חד באונה טמפורלית ופרונטלית 

משמאל.

תמונה CT :2 מוח ללא חומר-ניגוד יום 

לאחר קבלתה. 

אוטם ידוע טמפורלי ופרונטלי משמאל 

התרחב וסביבו בצקת מינימלית, ללא 

טרנספורמציה המורגית. הופיע אזור 

היפודנסי טמפורלי מימין המתאים לאוטם 

חד/תת-חד.

תמונה CT :3 אגן עם חומר-ניגוד.

תהליך תופס מקום גדול באגן, קרוב לוודאי 

ממקור גניקולוגי. התהליך בעל מראה 

טומוגרפי אגרסיבי, גורם ללחץ על השופכן 

הימני וגורם להידרונפרוזיס משנית קלה.

 רשימת ספרות:

1. Fonseca AC. Ferro JM. Cryptogenic stroke. 
Eur J Neurol 2015;22:618-23.

2. Ansari D, Ansari D, Andersson R, et al. Pan-
creatic cancer and thormboemblic disease, 
150 years after Trousseau. HepatoBiliary 
Surg Nutr 2015;4(5):325-35.

3. Asopa S, Patel A, Khan O, et al. Non-bacterial 
thrombotic endocarditis. Eur J Caridothorac 
Surg 2007(32):696-701.

4. Gonzalez-Quintela A, Candela MJ, Vidal C, et 
al. Non-bacterial thrombotic endocarditis in 
cancer patients. Acta Cardiol 1991;46:1-9.
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תמונה 3
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לתשובות

מה נכון לגבי פרוסופגנוזיה?. 3

הגדרת התסמונת מותנית בהיעדר חסר א. 
בשדה הראיה 

קשורה לפגיעה טמפורואוקסיפיטלית ב. 
בהמיספרה הלא-דומיננטית 

עשויה להופיע עם color agnosiaג. 

יש קושי בזיהוי פרצופים אך אין הפרעה ד. 
 בלמידה של פרצופים חדשים

מה מהבאים לא יופיע בפגיעה . 4
פריאטלית בהמיספרה הדומיננטית?

Topographic memory lossא. 

המיפרזיס קונטרלטרלית ב. 

דיסקלקוליהג. 

אפרקסיה אידיומוטורית דו"צד. 

 מה לא נכון לגבי הקורטקס . 5
האודיטורי?

ממוקם ב-gyri of Heschl שנמצא א. 
sylvian fissure-ב

מתאפיין בארגון טונוטרופי, כשהטונים ב. 
הגבוהים ממוקמים מדיאלית והנמוכים 

לטרלית 

לזיות בקורטקס האודיטורי הימני ג. 
יכולות לגרום לקושי בזיהוי מלודיה 

נוירונים מהקורטקס האודיטורי עוברים ד. 
 medial geniculate-סינפסה ב

nucleus הקונטרה-לטראלי

מה נכון לגבי תסמונת גרסטמן?. 1

מתאפיינת בטריאדה של דיסלקסיה, א. 
בלבול בין ימין לשמאל, דיסקלקוליה 

נגרמת על ידי פגיעה פריאטלית ב. 
בהמיספרה הלא-דומיננטית 

הדמיה פונקציונלית מוכיחה שיש ג. 
לתסמינים הנכללים בתסמונת מיקום 

מוחי ספציפי

יכולה להיות קשורה לאלקסיה ולחסר ד. 
בשדה הראיה

מה מהבאים נכון לגבי פגיעה באונה . 2
הפרונטלית?

פגיעה באונה הפרונטלית השמאלית א. 
תגרום ל-sympathetic apraxia של יד 

ימין

אם הפגיעה פרה-פרונטלית ב. 
בלבד, היא לא תגרום להמיפלגיה 

קונטרה-לטראלית

פגיעה בחלק הדורסו-לטרלי של האונה ג. 
הפרונטלית תגרום להפרעה בתפקודים 

האקסקיוטיביים 

אי שליטה על סוגרים אופיינית יותר ד. 
לפגיעה פרונטלית ימנית

שאלות הכנה לקראת שלב א'

 עורך: ד"ר איתן אוריאל

מאת:  ד"ר נורית עומר, מחלקה נוירולוגית, מרכז רפואי  תל אביב

http://www.israel-neurology.co.il/DATA/magazines/23/mp3/spesialists.mp3
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לתשובות

8 .?Balint's מה נכון לגבי תסמונת 

Visual simultagnosia מתאפיינת א. 
בפגיעה בעיבוד המידע הויזואלי, בעיקר 

בהיקף שדה הראיה 

Psychic paralysis of gaze שמופיע ב. 
בתסמונת כולל הגבלה בתנועות 

העיניים ההוריזונטליות 

מטופל שלוקה בתסמונת לא יוכל ג. 
להושיט את ידו אל חפץ שיוצג בשדה 

הראיה השמאלי בלבד

שכיח יותר בפגיעה ד. 
פריאטואוקסיפיטלית ימנית

איזה מהשינויים ההתנהגותיים הבאים . 9
לא יופיע בפגיעה פרונטלית?

אבוליהא. 

דיסאינהיביציה ב. 

אגרנות )hoarding(ג. 

חרדתיותד. 

מה לא נכון לגבי עיוורון קורטיקלי?. 10

פגיעה קורטיקלית דו"צ תגרום בהכרח א. 
לתסמונת אנטון 

במקרה של macular sparing, יהיה ב. 
ניתן להפיק בבדיקה ניסטגמוס 

אופטוקינטיג. 

הסיבה הכי שכיחה היא שבץ אמבולי ד. 

עשוי להיות מלווה בהלוצינציות ה. 
ויזואליות פשוטות או מורכבות

מה נכון לגבי פגיעה בקורפוס קלוסום?. 6

מטופל שעבר כריתה מלאה של א. 
הקורפוס קלוסום לא יוכל לנקוב בשם 

של חפץ שמוצג בשדה הראיה הימני 
שלו 

לזיה בשליש הקדמי של הקורפוס ב. 
קלוסום לא תגרום לאפרקסיה של יד 

שמאל

אלקסיה ללא אגרפיה תופיע לאחר ג. 
פגיעה בחלק הקדמי )genu( של 

הקורפוס קלוסום 

אגנזיס של הקורפוס קלוסום יגרום ד. 
alien hand syndrome-תמיד ל

מי מבין הצמדים הבאים שגוי מבחינת . 7
תסמונת ומיקומה?

Palinopsia – right parietooccipitalא. 

Prosopagnosia – bilateral ב. 
temporooccipital

Amusia – left temporalג. 

Pure word deafness – right ד. 
temporooccipital
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הפרוגנוז להחלמה ממצבי קומה תלויה בקישוריות שנותרה בין הקורטקס הפוסטרומנ	 

דיאלי והפרהפרונטלי המדיאלי.

טכניקות אפיגנטיות מראות שהתלמוס, לא הקורטקס הסנסורי, מווסת קשב מפוצל.	 

תואר מנגנון ביולוגי לאפטיה.	 

האם פונדוסקופיה ישירה הופכת ל"אומנות נשכחת"?	 

גירוי מגנטי טרנסקרניאלי לקורטקס פרהפרונטלי דורסומדיאלי יעיל כנגד התמכרות 	 

לקוקאין.

לצעירים עם הפרעות התנהגות יש כמות קטנה יותר של חומר אפור באזורי מוח 	 

מסוימים.

הושגה פריצה בלתי פולשנית של המחסום דם-מוח לשם החדרת כימוטרפיה לתוך 	 

גידולי מוח. 

מטה-אנליזה מאשרת את התועלת של טיפול אנדו-ווסקולרי בשבץ.	 

החלבון growth differentiation factor 10 )GDF10( מזרז גדילת אקסונים והחלמה 	 

אחרי שבץ.

רופאים אינם מעריכים כראוי משקל של מועמדים לטיפול טרומבוליטי שעלולים לקבל 	 

מינון נמוך מדי.

התועלת בטיפול טרומבוליטי עולה על הסיכון בחולים הנוטלים נוגדי טסיות.	 

חיסון לשפעת מקטין את הסיכון לפרפור פרוזדורים.	 

שתיית 3-5 כוסות קפה ביום קשורה בירידה בתמותה ווסקולרית.	 

שינה מקוטעת קשורה בארטריוסקלרוזיס ואוטמים תת-קליפתיים בקשישים.	 

ויתור על ארוחת בוקר מעלה את הסיכוי לשבץ, ובפרט דימום מוחי.	 

שימוש בנוגדי דיכאון מעלה את הסיכוי לדימומים קטנים במוח.	 

טלומר קצר קשור במחלת אלצהיימר. 	 

עדכונים ומחקרים חדשים

ד"ר רון מילוא

http://www.neurology.org/content/early/2015/11/11/WNL.0000000000002196
http://www.neurology.org/content/early/2015/11/11/WNL.0000000000002196
http://www.neurology.org/content/early/2015/11/11/WNL.0000000000002196
http://www.neurology.org/content/early/2015/11/11/WNL.0000000000002196
http://www.nature.com/nature/journal/v526/n7575/full/nature15398.html
http://www.nature.com/nature/journal/v526/n7575/full/nature15398.html
http://cercor.oxfordjournals.org/content/early/2015/11/03/cercor.bhv247.full
http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fneur.2015.00233/full
http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fneur.2015.00233/full
http://www.europeanneuropsychopharmacology.com/article/S0924-977X(15)00361-2/fulltext
http://www.europeanneuropsychopharmacology.com/article/S0924-977X(15)00361-2/fulltext
http://www.europeanneuropsychopharmacology.com/article/S0924-977X(15)00361-2/fulltext
http://archpsyc.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2472953
http://archpsyc.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2472953
http://archpsyc.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2472953
http://www.medscape.com/viewarticle/854585
http://www.medscape.com/viewarticle/854585
http://www.medscape.com/viewarticle/854585
http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2467553
http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2467553
http://www.nature.com/nature/journal/v526/n7575/full/nature15398.html
http://www.nature.com/nature/journal/v526/n7575/full/nature15398.html
http://www.nature.com/nature/journal/v526/n7575/full/nature15398.html
http://stroke.ahajournals.org/content/early/2015/11/09/STROKEAHA.115.011436.abstract
http://stroke.ahajournals.org/content/early/2015/11/09/STROKEAHA.115.011436.abstract
http://stroke.ahajournals.org/content/early/2015/11/09/STROKEAHA.115.011436.abstract
http://stroke.ahajournals.org/content/early/2015/11/09/STROKEAHA.115.011436.abstract
http://archneur.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2467286
http://archneur.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2467286
http://www.heartrhythmjournal.com/article/S1547-5271%2816%2900126-0/abstract
http://www.heartrhythmjournal.com/article/S1547-5271%2816%2900126-0/abstract
http://circ.ahajournals.org/content/early/2015/11/10/CIRCULATIONAHA.115.017341.abstract
http://circ.ahajournals.org/content/early/2015/11/10/CIRCULATIONAHA.115.017341.abstract
http://stroke.ahajournals.org/content/early/2016/01/14/STROKEAHA.115.011608.abstract
http://stroke.ahajournals.org/content/early/2016/01/05/STROKEAHA.115.011350.abstract
http://stroke.ahajournals.org/content/early/2016/01/05/STROKEAHA.115.011350.abstract
http://stroke.ahajournals.org/content/47/1/251.abstract?sid=bfe5dd33-0d3b-4edc-834a-20fc612c61ac
http://archneur.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2452064
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ווריאביליות במהירות התגובה הינה "סמן נסתר" לירידה קוגניטיבית.	 

רמות BDNF גבוהות במוח קשורות בירידה קוגניטיבית איטית יותר במחלת אלצהיימר. 	 

)מאמר מערכת(

שינוי בחוש ההומור יכול להיות סימן ראשון לדמנציה.	 

מבחן פשוט בן 10 שאלות עשוי להבדיל דמנציה עם גופיפי לוי מדמנציות אחרות.	 

הליכה איטית עלולה לציין סיכון למחלת אלצהיימר.	 

שני וריאנטים גנטיים משפיעים על האטרופיה המוחית במחלת אלצהיימר.	 

ריבסטיגמין במינון גבוה מונע נפילות במחלת פרקינסון. )מאמר מערכת(	 

זיהום בהפטיטיס-C מגביר את הסיכון למחלת פרקינסון.	 

שינויים רטינליים ב-OCT עשויים להבדיל MSA ממחלת פרקינסון.	 

ביופסיה של בלוטת הרוק התת-לסתית עשויה לזהות פתולוגיה של מחלת פרקינסון 	 

בשלביה המוקדמים.

מקרה רביעי של PML עם טכפידרה.	 

אסטריול יעיל בהפחתת התקפים ב-MS, אולם השפעתו על MRI אינה משמעותית. 	 

)הערת מערכת(

 	.MS-נראה מבטיח ב  D טיפול במינון גבוה של ויטמין

טיפול בנטליזומאב מחיש פיתוח נוגדנים כנגד JCV. )מאמר מערכת(	 

נאורומיאליטיס אופטיקה קשורה בשיעור גבוה של הפלות ורעלת הריון.	 

דלקת עשויה להסביר סימפטומים גופניים בדיכאון, כמו הפרעות שינה, ירידה באנרגיה 	 

וחוסר תיאבון.

שימוש כרוני בתרופות נוגדות פירכוסים קשור בהפרעה מתקדמת בשווי המשקל.	 

הדמיית גלוטמאט ע"י MRI  ברזולוציה גבוהה מגלה מוקדי אפילפסיה נסתרים.	 

תובנות חדשות בקשר לנוירופטיה שמכימוטרפיה. )1( )2(	 

שוואנומות ווסטיבולריות מפרישות חומרים אוטוטוקסיים הגורמים לירידה בשמיעה.	 

טכנולוגית עיבוד גנים מצליחה לתקן את המוטציה בגן לדיסטרופין במודל חיה של 	 

מחלת דושן. )1( )2( )3(

עדות ישירה ראשונה לכך שוירוסים עלולים לזהם ולהתרבות בנוירונים.	 

http://www.ajgponline.org/article/S1064-7481(15)00317-6/abstract
http://www.ajgponline.org/article/S1064-7481(15)00317-6/abstract
http://www.neurology.org/content/early/2016/01/27/WNL.0000000000002387
http://www.neurology.org/content/early/2016/01/27/WNL.0000000000002387
http://www.neurology.org/content/suppl/2016/01/27/WNL.0000000000002387.DC2/WNL.0000000000002389.pdf
http://content.iospress.com/articles/journal-of-alzheimers-disease/jad150413
http://content.iospress.com/articles/journal-of-alzheimers-disease/jad150413
http://www.dadm.alzdem.com/article/S2352-8729%2815%2900056-1/abstract
http://www.dadm.alzdem.com/article/S2352-8729%2815%2900056-1/abstract
https://www.aan.com/PressRoom/Home/GetDigitalAsset/11973
http://www.neurobiologyofaging.org/article/S0197-4580%2815%2900549-7/abstract
http://www.neurobiologyofaging.org/article/S0197-4580%2815%2900549-7/abstract
http://www.thelancet.com/journals/laneur/article/PIIS1474-4422%2816%2900003-X/abstract
http://www.thelancet.com/journals/laneur/article/PIIS1474-4422%2815%2900389-0/abstract
http://www.thelancet.com/journals/laneur/article/PIIS1474-4422%2815%2900389-0/abstract
http://www.neurology.org/content/early/2015/12/23/WNL.0000000000002307.short
http://www.neurology.org/content/early/2015/12/23/WNL.0000000000002307.short
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/mds.26360/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/mds.26360/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/mds.26476/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/mds.26476/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/mds.26476/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/mds.26476/abstract
http://www.medscape.com/viewarticle/856148
http://www.medscape.com/viewarticle/856148
http://www.thelancet.com/journals/laneur/article/PIIS1474-4422%2815%2900322-1/abstract
http://www.thelancet.com/journals/laneur/article/PIIS1474-4422%2815%2900322-1/abstract
http://www.thelancet.com/journals/laneur/article/PIIS1474-4422%2815%2900348-8/abstract
http://www.neurology.org/content/early/2015/12/30/WNL.0000000000002316.short?rss=1
http://www.neurology.org/content/early/2015/12/30/WNL.0000000000002316.short?rss=1
http://nn.neurology.org/content/3/1/e199.short?sid=c263a3a9-accd-49bc-a1b4-8205f0265adb
http://nn.neurology.org/content/3/1/e195.full
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http://archpsyc.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2470679
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http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/epi.13136/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/epi.13136/abstract
http://stm.sciencemag.org/content/7/309/309ra161.abstract
http://stm.sciencemag.org/content/7/309/309ra161.abstract
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http://jco.ascopubs.org/content/33/30/3416.abstract
http://jco.ascopubs.org/content/33/30/3416.abstract
http://www.nature.com/articles/srep18599
http://www.nature.com/articles/srep18599
http://science.sciencemag.org/content/351/6271/400.short
http://science.sciencemag.org/content/351/6271/400.short
http://science.sciencemag.org/content/351/6271/403.short
http://science.sciencemag.org/content/351/6271/403.short
http://science.sciencemag.org/content/351/6271/407.short
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סטטינים קשורים לנזק פחות בחומר בלבן.	 

גירוי עצב ההיפוגלוסוס יעיל גם אחרי 3 שנות טיפול בדום נשימה חסימתי.	 

אימונוטרפיה אגרסיבית ומוקדמת מועילה באטקסיה צרבלרית אוטואימונית.	 

התגלה מנגנון ביולוגי חדש שמוטציה בו מפעילה אירועים המשבשים את המבנה 	 

הסלילי של ה-DNA וגורמים לגידולים, בעיקר גליומות.

טיפול ע"י שדות חשמליים מתחלפים בעוצמה נמוכה בשילוב עם טמוזולומיד מאריך 	 

חיות בגליובלסטומה. )מאמר מערכת(.

רטרו-וירוס אנדוגני המשופעל בנוירונים קורטיקליים של חולי ALS הינו נוירוטוקסי 	 

ופתוגני.

 	.ALS-גנים וסביבה פועלים ביחד עם מאמץ גופני להגביר את הסיכון ל

 	.ALS-פורסם מחקר מירושלים על הצלחה מוקדמת של טיפול בתאי גזע ב

 	.ALS-תוצאות סותרות משני מחקרים על קיצוב סרעפת ב

מחקר פאזה 3 בטיפול בהיפוטרמיה בנזק מוחי טראומטי הופסק מוקדם עקב החמרה 	 

בתוצאים.

 ניירות עמדה, קוים מנחים וקריטריונים חדשים

שיקום בטרשת נפוצה	 

דלף חדרי-צפקי ב-NPH אידיופאטי	 

 	Fetal Alcohol Spectrum Disorder אבחנת

טיפולים בטרשת נפוצה – הנחיות מעודכנות של איגוד הנוירולוגים הבריטים	 

הצהרה מדעית מטעם ה-AHA/ASA תומכת בהרחבת הטיפול ע"י tPA בשבץ מוח חריף	 

הגדרה חדשה וקלסיפיקציה של סטטוס אפילפטיקוס	 

קריטריונים לטרשת נפוצה ב-MRI )מאמר מערכת(	 

http://www.alzheimersanddementia.com/article/S1552-5260%2814%2902871-4/abstract
http://www.alzheimersanddementia.com/article/S1552-5260%2814%2902871-4/abstract
http://oto.sagepub.com/content/early/2015/11/10/0194599815616618.abstract
http://oto.sagepub.com/content/early/2015/11/10/0194599815616618.abstract
http://archneur.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2444311
http://archneur.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2444311
http://www.nature.com/nature/journal/v529/n7584/full/nature16490.html
http://www.nature.com/nature/journal/v529/n7584/full/nature16490.html
http://www.nature.com/nature/journal/v529/n7584/full/nature16490.html
http://www.nature.com/nature/journal/v529/n7584/full/nature16490.html
http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2475463&resultClick=3
http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2475463&resultClick=3
http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2475446&resultClick=3
http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2475463&resultClick=3
http://stm.sciencemag.org/content/7/307/307ra153
http://stm.sciencemag.org/content/7/307/307ra153
http://stm.sciencemag.org/content/7/307/307ra153
http://archneur.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2482647&resultClick=3
http://archneur.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2482647&resultClick=3
http://archneur.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2480881
http://archneur.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2480881
http://journals.lww.com/neurotodayonline/Fulltext/2016/01210/Diaphragm_Pacing_for_ALS_at_a_Crossroads_Following.8.aspx
http://journals.lww.com/neurotodayonline/Fulltext/2016/01210/Diaphragm_Pacing_for_ALS_at_a_Crossroads_Following.8.aspx
http://journals.lww.com/neurotodayonline/Fulltext/2016/01210/A_Phase_3_Trial_of_Hypothermia_Following_TBI_Is.4.aspxpx
http://journals.lww.com/neurotodayonline/Fulltext/2016/01210/A_Phase_3_Trial_of_Hypothermia_Following_TBI_Is.4.aspxpx
http://journals.lww.com/neurotodayonline/Fulltext/2016/01210/A_Phase_3_Trial_of_Hypothermia_Following_TBI_Is.4.aspxpx
http://www.neurology.org/content/85/21/1896.full.pdf+html?sid=20dada32-7b7f-4dc4-806a-af1c4f1883a3
http://www.neurology.org/content/85/21/1896.full.pdf+html?sid=20dada32-7b7f-4dc4-806a-af1c4f1883a3
http://www.neurology.org/content/85/23/2063.full
http://www.neurology.org/content/85/23/2063.full
http://www.cmaj.ca/content/early/2015/12/14/cmaj.141593.full.pdf
http://www.cmaj.ca/content/early/2015/12/14/cmaj.141593.full.pdf
http://pn.bmj.com/content/15/4/273.full.pdf+html
http://pn.bmj.com/content/15/4/273.full.pdf+html
http://stroke.ahajournals.org/content/early/2015/12/22/STR.0000000000000086.full.pdf+html
http://stroke.ahajournals.org/content/early/2015/12/22/STR.0000000000000086.full.pdf+html
http://stroke.ahajournals.org/content/early/2016/01/05/STROKEAHA.115.011350.abstract
http://stroke.ahajournals.org/content/early/2016/01/05/STROKEAHA.115.011350.abstract
http://www.thelancet.com/pdfs/journals/laneur/PIIS1474-4422(16)00023-5.pdf
http://www.thelancet.com/journals/laneur/article/PIIS1474-4422(15)00393-2/abstract
http://www.thelancet.com/journals/laneur/article/PIIS1474-4422(15)00393-2/abstract
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חדשות מכנס ה-Society for Neuroscience, שיקאגו, אילינוי, 17-21.10.15

שמונה מהמוטציות הגנטיות השכיחות במחלת הנטינגטון ניתנות להשתקה ע"י 	 

.Antisense Oligonucleotides

השתקת גנים חדשנית ע"י transcription-like effectors מורידה את רמת הגן המוטנטי 	 

להנטינגטון לרמה תקינה.

נוגדן לחלבון Tau משפר הפרעה קוגניטיבית ומוטורית במודל חיה.	 

 	.APP פותחה שיטה למניעת יצירת עמילואיד בטא בעזרת תכשיר החוסם דימריזציה של

פנילבוטיראט המשמש בטיפול בהפרעות מולדות במעגל האוריאה עשוי להועיל במחלת 	 

פרקינסון.

לשינוי אפיגנטי באנזים )histone deacetylase 3 )HDAC3 יש תפקיד מפתח בשיפור 	 

זיכרון בעכברים קשישים.

 	.APP פותחה שיטה למניעת ייצור עמילואיד בתא ע"י דימריזציה של 

חדשות מהקונגרס העולמי לנוירולוגיה, סנטיאגו, צ'ילה, 31.10-5.11.15

שבץ מוחי איסכמי בילדים מוביל לנזק לטווח ארוך.	 

כאבים בגפיים עשויים להיות ביטוי בלתי מוכר של מיגרנה.	 

עדויות למקור קרדיו-אמבולי של שבץ מוח קריפטוגני.	 

פרקינסוניזם שכיח, בלתי מאובחן וקשור בדמנציה ודיכאון בקרב דיירי דיור מוגן.	 

מיגרנה קשורה באוטם גדול יותר בשבץ איסכמי.	 

גיל ואגוניסטים לדופאמין קשורים להיארעות Impulse control disorders אך לא 	 

לחומרתם.

גורמי סיכון לשבץ שונים בין נשים לגברים צעירים.	 

 נגעים בחומר הלבן קשורים ברמות גלוקוז גבוהות בדם.	 

חדשות מכנס ה-American Epilepsy Society, פילדלפיה, פנסילבניה, 
4-8.12.15

הגישה העתידית לרפואה מותאמת אישית באפילפסיה תהיה מבוססת על המוטציה 	 

הגנטית הספציפית.

מספר הנוגדנים העצמיים הקשורים בתסמונות אפילפטיות הולך וגדל.	 

קיים מעגל קסמים של פירכוסים הגורמים להפרעות שינה המחמירות אפילפסיה.	 

כתיבת הודעות טקסט קשורה במקצב מוח ייחודי.	 

https://www.sfn.org/annual-meeting/neuroscience-2015
https://www.sfn.org/annual-meeting/neuroscience-2015
http://www.wcn-neurology.com/scientific-information/scientific-programme#.Voc3kHnUgQE
https://www.aesnet.org/meetings_events/annual_meeting/general_info
https://www.aesnet.org/meetings_events/annual_meeting/general_info
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קטאמין עשוי להועיל בסטטוס אפילפטיקוס עמיד. 	 

חפיצים לבישים לזיהוי אפילפסיה עשויים להחליף ניטורי וידאו-EEG מורכבים.	 

קנבידיול יעיל ובטוח באפילפסיה.	 

ביו-פידבק מפחית תדירות התקפי אפילפסיה.	 

קיים קשר בין אפילפסיה לבין הזדקנות המוח.	 

נמצאה פעילות יתר של mTOR במוחות חולים שנותחו עקב אפילפסיה טמפורלית 	 

עמידה לטיפול.

תשובות למדור המתמחה :

ד, תסמונת גרסטמן מתאפיינת בבלבול בין ימין לשמאל, דיסגרפיה, דיסקלקוליה, אגנוזיה של . 1
אצבעות. בנוסף יכולה להיות גם אלקסיה, וחסר בשדה הראיה. 

ב, פגיעה פרה-פרונטלית תגרום בעיקר לפגיעה בתפקודים אקסקיוטיביים ללא המיפלגיה. . 2

ג, פרוסופגנוזיה בד"כ מלווה גם בחסר בשדה הראיה, ולעיתים גם בהפרעה בזיהוי צבעים. . 3

א, topographic memory loss הוא תוצאה של פגיעה באונה הפריאטלית הלא דומיננטית.. 4

5 . medial geniculate nucleus-ד, נוירונים מהקורטקס האודיטורי עוברים סינפסה ב
האיפסי-לטראלי.

ב, באופן מפתיע, כאשר יש לזיה בשליש הקדמי של הקורפוס קלוסום אין אפרקסיה של יד . 6
שמאל.

7 .Pure word deafness – left temoral ,ד

א, Visual simultagnosia מתאפיינת בפגיעה בעיבוד המידע בכל שדה הראיה הויזואלי, . 8
ובעיקר בהיקף שדה הראיה.

ד, כל שאר האפשרויות עשויות להופיע בפגיעה פרונטלית, דיכאון וחרדה בד"כ משתפרים . 9
לאחר פגיעה פרונטלית )ולכן זו נוסתה בעבר כטיפול בהפרעות אפקטיביות(. 

א, תסמונת אנטון תופיע רק במקרה של פגיעה של visual association areas, בנוסף . 10
לפגיעה דו"צ בקורטקס הויזואלי.

לשאלות
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 כינוסים מסביב לעולם

17-20 במרץ 2016, ליסבון, פורטוגל

The 10th World Congress on Controversles in Neurology )CONy( 

15-21 באפריל 2016, ונקובר, קנדה

AAN 2016- American Academy of Neurology

10-12 במאי 2016, ברצלונה, ספרד

The 2nd European Stroke Organisation Conference 2016

28-31 במאי 2016, קופנהגן, דנמרק

2nd Congress of the European Academy of Neurology

15 ביוני 2016, רמת גן, ישראל 

כנס עדכון חצי שנתי בנוירולוגיה 

19-23 ביוני 2016, ברלין, גרמניה

MDS conference 19-23 June 2016. Berlin, 2016.

22-28 ביולי 2016, טורונטו, קנדה

Alzheimer’s Association International Conference.

 14-17 בספטמבר 2016, לונדון 
 32nd Congress of the European Committee for Treatment and Research in 
Multiple Sclerosis ECTRIMS

http://www2.comtecmed.com/CONy
https://www.aan.com/conferences/2016-annual-meeting/
http://www.esoc2016.com/landing/Pages/default.aspx
http://www.eaneurology.org/Welcome-to-Copenhagen-2016.2122.0.html
http://www.israel-neurology.co.il/conferences/%D7%9B%D7%A0%D7%A1-%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%9F-%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94-2016/
http://www.mdscongress2016.org/Congress-2016.htm
https://www.alz.org/aaic/program/overview.asp
http://eventegg.com/ectrims-2016/
http://www2.comtecmed.com/CONy
https://www.aan.com/conferences/2016-annual-meeting/
http://www.esoc2016.com/landing/Pages/default.aspx
http://www.eaneurology.org/Welcome-to-Copenhagen-2016.2122.0.html
http://www.israel-neurology.co.il/conferences/%D7%9B%D7%A0%D7%A1-%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%9F-%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94-2016/
http://www.israel-neurology.co.il/conferences/%D7%9B%D7%A0%D7%A1-%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%9F-%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94-2016/
http://www.mdscongress2016.org/Congress-2016.htm
https://www.alz.org/aaic/program/overview.asp
https://www.alz.org/aaic/program/overview.asp
http://eventegg.com/ectrims-2016/
http://eventegg.com/ectrims-2016/
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26-29 בספטמבר 2016, ירושלים, ישראל

13th International Congress of NeuroImmunology

6-9 באוקטובר 2016, ליובליאנה, סלובניה
NMDPD 2016, 11TH International Congress on Non-Motor Dysfunctions in 
Parkinson's Disease and Related Disorders 

26-29 באוקטובר 2016, היידראבאד, הודו

10the World Stroke Congress 

29 במרץ- 2 באפריל 2017, וינה, אוסטריה
AD/PDTM 2017, the 13th  International Conference on Alzheimer's and 
Parkinson's Diseases and Related Neurological Disorders 

2-5 בספטמבר 2017, ברצלונה, ספרד

32nd International Epilepsy Congress 2017

http://adpd2017.kenes.com/
http://epilepsybarcelona2017.org/
http://nmdpd2016.kenes.com/
http://wsc.kenes.com/
http://www.isniweb.org/
http://www.isniweb.org/
http://nmdpd2016.kenes.com/
http://nmdpd2016.kenes.com/
http://wsc.kenes.com/
http://adpd2017.kenes.com/
http://adpd2017.kenes.com/
http://epilepsybarcelona2017.org/
http://epilepsybarcelona2017.org/
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תמונות בנוירולוגיה

ד"ר אסטל סיימן

 SLE- בת 22, ממוצא צפון אפריקאי. ברקע ידוע על

Systemic Lupus Erythematosus משנת 2007. 

  malar rash  מחלתה החלה בגיל 14, עם ביטוי עורי של

ו- inter phalangeal rash )תמונות 1+2( ובדיקות 

 ANA, anti Ro and anti RNP מעבדה שהדגימו

חיוביים. הוחל טיפול בהידרוקסיכלורוקווין עם תגובה 

טובה ורמיסיה קלינית.  שוללת מחלות נוירולוגיות 

 ומחלות דלקתיות במשפחה. 

בשנת 2012, החולה עברה הערכה נוירולוגית עקב 

תלונות על כאבי ראש ורדימות חולפת ביד ובפנים מימין. 

בדיקה נוירולוגית הייתה ללא ממצא פתולוגי. MRI מוח 

 עם גודוליניום פוענח כתקין. 

במהלך שנת 2013, בגיל 20, החולה החלה לפתח יתר 

לחץ דם עורקי עמיד לטיפול תרופתי במשלב של ארבע 

 תרופות, ללא בירור ליל"ד שניוני בקהילה. 

באפריל 2014, אושפזה לראשונה במוסדנו עקב אובדן 

ראיה חד בעין ימין, ללא תלונות נוירולוגיות או סיסטמיות 

נוספת. בדיקה נוירולוגית תקינה, מלבד אובדן ראיה 

חד עיני. אושפזה במחלקת עיניים במוסדנו ואובחנה 

 .Central retinal artery occlusion- CRAO כסובלת מ 

במהלך אשפוזה החולה עברה את הבירור הבא:

בירור מעבדתי הדגים )תוצאות לא תקינות מודגשות( 

- Normal CBC, electrolytes kidney functions 

and urinalysis.  AST – 58, ALT – 47, ALP – 124, 

2

3

1

 תמונות 1-3 
)הקלק לתאור ההדמיה(

http://www.israel-neurology.co.il/DATA/magazines/23/mp3/pictures.mp3


49

תמונות בנוירולוגיה

4
GGT – 125, ESR and CRP – normal, ANA – 1:160 

speckled, dsDNA – 27.2 )0-22(, Anti Ro – 163 

)25(, Normal C3, C4, HBV, HCV, ANCA, RF – neg.  

Anticariolipin, B2GP – negative, PTT 39.2 )25-34(, 

PTT mix 50% 32.9 )25-34(, Thromb. Titration 

index ratio –blood 1.38 )<1.3(, RVVT ratio 1.25 

)<1.4(, Circulating anticoagulant – weak. 

 )TTE( בירור הדמיתי - דופלר עורקי צוואר, או לב

תקינים, דופלר עורקי כליה הדגים תבנית זרימה לא 

 .)renal artery stenosis)RAS תקינה, אולם ללא עדות ל

 multiple renal cortical ביטנית הדגימה CTA בדיקת

scars )תמונה 3( ללא תמונה הדמייתית המתאימה 

 .)fibromuscular dysplasia )FMD או RAS-ל 

 anti-phospholipid שוחררה מהאשפוז עם אבחנה של

syndrome )APLA( כסיבה לCRAO- והוחל טיפול 

באספירין ו- enoxaparine 60mg x2/d במקביל 

ל- warfarin. יומיים לאחר שחרורה, החולה אושפזה 

בשנית עקב סינקופה ועדות מעבדתית  לדימום פעיל 

עם ירידת המוגלובין 6.2gr%<9.8<13.3. החולה 

עברה גסטרוסקופיה שהייתה תקינה, וב-CTA  בטני 

נוסף הודגם דימום פריטוניאלי נרחב עם עדות 

 hepatic להופעת פתולוגיה וסקולרית מפושטת בדמות

 artery aneurysms, renal and intra renal micro

 aneurysms )תמונות 4-6(. 

 טופלה בטיפול שמרני ובעירויי דם עם התאוששות טובה. 

כחודש לאחר שחרורה, החלה לסבול מכאבי בטן אשר 

החמירו בהדרגה לאורך החודשים הבאים. עברה בירור 

בקהילה שכלל לפרוסקופיה בטנית )אוגוסט 2014(, 

גסטרוסקופיה וקולונוסקופיה )אוקטובר 2014( שפוענחו 

 תמונות 4-6 
)הקלק לתאור ההדמיה(

6

5
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כתקינים. בנוסף, עברה CTA בטני נוסף במרץ 2015 

ללא ממצא פתולוגי נוסף מעבר למה שצוין לעיל. מעקב 

מעבדתי בתקופה זו היה תקין ללא עדות לפעילות 

דלקתית )ראה פירוט טבלה מספר 1(. עקב המשכיות 

התלונות הבטניות והחמרתם באפריל 2015 הוחל 

טיפול בפרדניזון 60 מ"ג עם הקלה בתסמינים, במקביל 

 המשיכה טיפול באנטיקואגולציה מלאה. 

לצורך השלמת הבירור ולהחלטה על המשך טיפול, 

החולה עברה אנגיוגרפיה פורמאלית של כלי הדם 

הבטניים במאי 2015 )תמונות 7-8(. בדיקה זו חיזקה 

את ממצאי ה-CTA והדגימה פתולוגיה וסקולרית נרחבת 

בכל כלי הדם הבטניים הבינוניים והקטנים עם ירידה 

כללית בזרימת הדם, הצרויות ומיקרואנוריזמות מרובות 

ומפושטות. בדיקה זו הדגימה את המעורבות הדיפוזית 

של כלי הדם הקטנים אשר אינם נגישים להתערבות 

 .CTA אנדוווסולקרית ולא הודגמו כראוי בבדיקת

נוכח הקליניקה הנוירולוגית, בוצע גם CTA ראש צוואר 

)תמונות 9-13( אשר הדגים ממצאים דומים המערבים 

 כלי הדם אינטרא ואקסטרא קרניאליים בכל סעיפיהם.  

 right cavernous sinus חשוב לציין, נוכחות של

aneurysm 12*15mm and left PICA aneurysm אשר 

 מודגמות בתמונות 9-10. 

לסיכום – חולה עם רקע של SLE קל עם ביטוי עורי 

בלבד, שתוך כשנה וחצי החלה לפתח יל"ד עמיד 

לטיפול, APLA סינדרום עם ביטוי קליני של CRAO, כאבי 

בטן ומיקרואנוריזמות מפושטות בכלי הדם הבטניים 

האינטרא והאקסטרא קרניאליים, ללא עדות לפעילות 

דלקתית במעקב מעבדתי ארוך טווח.

8

9

10

 תמונות 7-10 
)הקלק לתאור ההדמיה(

7
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11 12

13

 תמונות 11-13 
)הקלק לתאור ההדמיה(

4/201512/20148/20141/201412/20136/20131/2013

13.211.713.912.1312.913.412.5Hb

9000400050007000340041003900WBC

234015901980158086015701360Lym

7.56.56.67.59.4antidsDNA (9.9)

76.59981.296.8C3 (85-180)

11.220.514.813.4c4

26522650302460ESR

<0.51.35.91.41.1<0.51.1CRP mg/L (0.5)

Normal urinalysis

Table 1 – Laboratory follow up
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דיון

diffuse SLE related vasculopathy and micro- מדובר במקרה לא טיפוסי של

aneurisms. ההתלבטות העיקרית במקרה זה היא האם החולה סובלת מווסקולופתיה 

דלקתית, קרי ווסקוליטיס, ללא עדות לפעילות דלקתית במעקב מעבדתי ארוך טווח,  אל 

מול ווסקולופתיה לא דלקתית.  בעיה טיפולית, שחולה זו מציגה, היא הצורך בשימוש בנוגדי 

קרישה עקב APLA סינדרום בנוכחות פתולוגיה ווסוקלרית מפושטת. האבחנה המבדלת 

העיקרית במקרים אלה – 

 Inflammatory vasculitidies

Polyarteritis nodosa - PAN – ווסוקליטיס סיסטמי אשר מתמקד בכלי דם קטניםנ

בינוניים. ביטויים קליניים מולטי סיסטמיים השכיחים ביותר הינם ביטויים עוריים ומעורבות 

עצבים פריפריים )אופייני mononeuritis multiplex(. לאחר מכן, לפי סדר שכיחות, ישנה 

מעורבות של מערכת העיכול,  כליות, לב ומערכת עצבים מרכזית. אבחנה נעשית על 

ידי  ביופסיה המדגימה תהליך דלקתי המערב כלי דם ביוניים וקטנים מרקמה מעורבת. 

במידה ואין אפשרות לביופסיה, אנגיוגרפיה ויסצראלית המדגימה מיקרואנוריזמות מרובות 

ומפושטות תומכת באבחנה1. המאפיינים האנגיוגרפים של הנגעים ב-PAN הינם של 

מיקוראנוירמות פוזיפורמיות או סקולריות, בשילוב עם אזורים סטנוטים בכלי הדם הבטניים 

– בעיקר בכלי הדם הכלייתים, המזנטריים והכבדיים1.

APLA related vasculopathy – הפרעה אוטואימונית המאופיינת בטרומבוזיס עורקי 

וורידי בשלוב עם עדות מעבדתית ל- antiphospholipid antibodies. חסימת כלי דם 

ומחלה ואזו-אוקלוסיבית הינם ביטויים שכיחים של APLA, אולם היווצרות אנוריזמות 

עורקיות תוארו רק במספר בודד של תיאורי מקרה ולא בפיזור כה נרחב2,3. 

SLE vasculitis – תהליך דלקתי משני למחלת לופוס שמערב כלי דם עורקיים ורידיים 

וקפילרות באיברים שונים. בחולי SLE הווסקוליטיס מתבטא במנעד רחב של תסמינים 

קליניים החל מביטוי קל מאוד המשפיע רק על כלי דם  עוריים וכלה בצורות קטסטרופליות 

  SLE עם ווסולקיטיס פולמיננטי של איברים פנימיים4. וסוקליטיס ויסצרלי כביטוי קליני של

 PAN-like דווח בשכיחות של 18%-6% מהחולים4. ישנם גם דיווחים נדירים בספרות על

 necrotizing vacuities ועדות פתולוגית ל SLE עם מיקואנוריזמות בחולי vacuities

בביופסיה או 5PM . במחקר פתולוגי שפורסם בנושא5, חולה אחד מבין 33 שנבדקו סבל 

מ-SLE עם אבחנה פתולוגית של פוליארטריטיס. בנוסף, בסקירת ספרות ישנו רק סיפור 

מקרה אחד על חולה עם SLE ו-APLA  סינדרום, אשר סבל ממעורבות כלי דם מזנטריים 

ויצירת מיקרואנוריזמות6. 
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 Non inflammatory vasculopathy

Segmental arterial mediolysis - SAM – ווסוקולופתיה די נדירה, על רקע שאינו 

טרשתי, דלקתי או גנטי. לרוב מערבת כלי דם בטניים בינוניים וגדולים אולם לעיתים 

7(. הפתופינ )מערבת גם )לפי סדר שכיחות( כלי דם מוחיים, קורונריים, כלייתיים וריאתיים 

 mediolysis -מערבת שלב של פגיעה בדופן העורק עם עדות פתולוגית ל SAM זיולוגיה של

והפרדות שכבת המדיה מהאדוונטיציה בדופן כלי הדם. בהמשך, ישנו שלב ריפוי על 

גרנולציה של שכבת המדיה ולבסוף שלב כרוני הכולל התארגנות פיברוטית של שכבת 

המדיה. האטיולוגיה לתהליך זה אינה ברורה. הביטוי הקליני של SAM יכול להיות דימום, 

 )string of beads דיסקציה ויצירת אניוריזמות )פוזיפורמיות או סקולריות עד למראה של

בכלי הדם המעורבים. בשלב הכרוני יכולות להיות הצירויות וחסימות של כלי דם שונים7. 

האבחנה המבדלת ל-SAM כוללת טרשת עורקים, FMD, מחלות רקמת חיבור )כגון בכצ'ט 

ו-PAN(, נוירופיברומטוזיס ומחלות קולגן )מרפאן, 8type IV Ehlers Danlos(. ישנה חשיבות 

קלינית גדולה להבדיל בין SAM לבין וסוקוליטיס נוכח העובדה כי טיפול אימונומודולטורי 

מהותי וחשוב  לווסקוליטיס בעוד שלא הוכח כי משפר תוצא קליני במקרי SAM. למרות 

המראה ההדמיתי האופייני לSAM- הGold standard- לאבחנה הינו ביופסיה מרקמה 

מעורבת, ואבחנה פתולוגית זו חשובה מאוד בעיקר על מנת להבדיל מ- PAN אשר יכולה 

להיות עם מראה  אנגיוגראפי זהה של כלי הדם אולם עם אלמנט משמעותי של פעילות 

דלקתית בבדיקת הרקמה ועדות לפעילות דלקתית סיסטמית המעקב מעבדתי 8. 

 Genetic vasculopathy

Fibromuscular dysplasia - FMD – ווסוקלופתיה של כלי דם בינוניים שאינה טרשתית 

ואינה דלקתית. כלי הדם המעורבים לפי סדר שכיחות הינם כלי הדם הכלייתיים, קרוטיס 

חוץ גולגולתי ועורקים ורטבלרים )9(. לפי ה - U.S. Registry for FMD, כ-80% מהחולים 

סבלו ממחלה בעורקי הכליה, וכ-75% סבלו ממחלה בעורקי התרדמה, אולם יש בספרות 

תיאורי מקרה על מעורבות FMD בכלי דם בכל המערכות, וביותר ממחצית החולים יש 

9multivessel disease.  פתולוגיה של כלי הדם המזנטריים תוארה בכ-26% מחולי 

ה-FMD ב- U.S. Registry for FMD. הקליניקה של FMD תלויה במערכת המעורבת 

ובחומרת ההיצרויות בכלי הדם. התסמינים השכיחים ביותר הינם  יל"ד וכאבי ראש 9. 

הטיפול כולל אנטיאגרגנטים  לחולים א-תסמיניים, ו- balloon angioplasty במקרים 

בהם יש אינדיקציה להתערבות. 

The Ehlers-Danlos syndromes - EDSs – קבוצה הטרוגנית של מחלות שונות 

המתאפיינות בדיספונקציה של רקמות החיבור הרכות עם ביטוי קליני נרחב בעור, 
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ליגמנטים, מפרקים כלי דם ואיברים פנימיים10. הקלסיפיקציה הנוכחית של מחלות אלה  

נקראת Villefranche classification, ומגדירה שישה תתי סוגים, אשר נגרמים ממוטציות 

בגנים השונים המקודדים ליצירת חלבוני הקולגן או למודולציה שלהם10. 

ובחזרה לחולה שלנו

במהלך מאי 2015, חלה החמרה קלינית עם החמרת כאבי הבטן וירידה משמעותית 

במשקל. בוצעה ביופסיה של עורקים טמפורליים )אשר בהדמיה נראו כפתולוגים( ללא 

עדות לתהליך דלקתי. החולה המשיכה טיפול בנוגדי קרישה ובפרדניזון 60 מ"ג. 

לשם החלטה על המשך טיפול בנוגדי קרישה וצורך בטיפול אימונומודולטורי בוצעה 

התייעצות עם מספר מומחי SLE בעולם, המסקנה הייתה כי ווסוקולופתיה זו הינה 

מניפסטציה מאוחרת כרונית של תהליך דלקתי ככל הנראה אינדולנטי ממושך, למרות 

העדר עדות ברורה לפעילות דלקתית )מדובר בExpert opinion   ללא סימוכין למקרים 

דומים בסקירת ספרות מקיפה(. למרות העדר הוכחה לפעילות דלקתית הן בביופסיה והן 

במעבדה, הוחלט על טיפול אימונומודולטורי כמקובל במקרי SLE related vasculitis על 

ידי טיפול בpulse Solomedrol  במקביל לנוגדי הקרישה והייתה מיועדת להתחיל קורס 

טיפולי בציקלופוספמיד . לאחר תחילת הטיפול האימנומודולטורי הייתה מיועדת לפעולה 

 .PICA aneurism -אנדווסקולרית לסגירת ה

כשבוע לאחר תחילת הסולומדרול, ביוני 2015 החולה הובהלה לחדר מיון עקב סינקופה, 

טכיקרדיה וירידת המוגלובין. בגסטרוסקופיה עדות לדמם פעיל ממערכת העיכול שאינו 

ממקור פפטי כי אם ממקור Dieulafoy lesion. במהלך הפעולה, החולה סבלה משוק 

המודינמי, עברה החייאה ואושפזה ביחידה לטיפול נמרץ , שם לצערנו נפטרה לאחר 

כשבועיים עקב סיבוכי שוק המודינמי וספסיס.

 ד"ר אסטל סיימן, 

המחלקה הנוירולוגית, המרכז הרפואי על שם סוראסקי תל אביב

seyman.estelle@gmail.com

תמונות 4-6: 

	 Repeated abdominal CTA 
showing   Renal and intra renal  
microaneurysms (white arrows)

תמונות 7-8: 

	 Formal Abdominal Angiography

Malar rash               :1 תמונה

Inter phalangeal rash      :2 תמונה

תמונה 3: 

	 Abdominal CT demonstrating 
multiple renal cortical scars 
(arrows).

mailto:seyman.estelle@gmail.com
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	 Chronic obstruction of jejunal, 
ileocolic, colic with collateral vessels 

	 Marked decrease in hepatic flow 

	 Hepatic artery and GDA aneurisms 
and micro aneurisms

תמונות 9-10: 

	 Axial brain and neck CTA images 
demonstrating Right cavernous 
sinus aneurysm 12*15mm and left 
PICA aneurysm (black arrows)

תמונה 11: 

	 Axial reconstruction images of 
brain and neck CTA  demonstrating 
Right cavernous sinus aneurysm 

12*15mm and micro aneurisms in 
the left vertebral artery (arrows)

תמונה 12: 

	 Axial brain and neck CTA images 
demonstrating involvement of 
External carotid and its occipital 
and temporal  branches  in a string 
of beads pattern  (arrows).

תמונה 13: 

	 Axial brain and neck CTA images 
reconstructions demonstrating 
involvement of External carotid and 
its branches in the neck. 

	  in a string of beads pattern (arrows)
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חידושים במדעי המוח

האם ניתן לרפא את ההזדקנות?

MD, PhD ניקולה מאג'ו

לאחרונה, מדענים שערכו ניסויים בעכברים הציגו כי ניתן היה להאריך את תוחלת החיים, 

ולשפר תסמינים של מחלות זקנה על ידי אלימינציה סלקטיבית של תאים שנכנסו למצב 

senescent בלתי הפיך.

משחר הימים, שאפה האנושות להילחם בתהליכי ההזדקנות. נראה אמנם כי הדבר יכול 

לנבוע מיוהרה, אך אין לזלזל בעובדה כי הזדקנות הינה גורם הסיכון המרכזי למחלות רבות 

התוקפות את החברה המודרנית. כבר לפני כחמישים שנה, הוצע כי ההזדקנות קשורה 

למצב של עצירת תהליכי הגדילה של התא, מצב המכונה 1senescence, אך קשר זה לא 

הוכח, והבסיס המולקולרי להזדקנות האורגניזם כולו נותר לוט בערפל. במאמר שפורסם 

לאחרונה ב Nature, הכותבים 2Baker et al. מראים כי, הסרת התאים המצויים במצב של 

senescence אכן גורמת לדחיית תהליכי ההזדקנות, ומאריכה את תוחלת החיים הבריאה.

Senescence הינו מצב תאי שבו התאים מפסיקים להתחלק באופן תמידי. המנגנון 

לתהליך מתווך על ידי שני מסלולי סיגנל – מסלול ה p53 ומסלול ה p16Ink4a–Rb. תאים 

 SASP - senescence מפרישים קוקטייל מורכב של פקטורים המכונה Senescence במצב

associated secretory phenotype, הכולל matrix metalloproteinases )אנזימים 

המפרקים את השלד החוץ תאי( ומולקולות סיגנל פרו-אינפלמטוריות. תאים שכאלה 

מצטברים במהלך ההזדקנות, ונוכחותם נקשרה למגוון מחלות כולל סוכרת, מחלות כליה 

וסוגים רבים של סרטן3. 

קבוצת המחקר, שביצעה את המחקר הנוכחי, מצאה בעבר, כי הסרת התאים במצב 

senescence במודל עכברי של הזדקנות מואצת, דוחה את הופעתם של מספר תהליכים 

הקשורים למחלות4 . עם זאת, הרלבנטיות של תצפיות אלה לתהליך ההזדקנות הנורמלי 

נותרה בלתי ברורה. כעת, Baker et al. חקרו באופן ישיר אי בהירות זו, על ידי שימוש 

במודל עכברי מהונדס גנטית הקרוי INK–ATTAC. עכברים אלה מייצרים קספז מסוים רק 

בתאים המבטאים את הגן p16Ink4a. הקספז מופעל בעקבות הזרקת תרופה ספציפית 

 לעכבר, ועם הפעלתו הוא גורם למוות תאי, כך שתאים במצב senescence עוברים 

אלימינציה.

החוקרים מצאו כי אלימינציה של תאים המבטאים p16Ink4a העלתה את תוחלת החיים, 

ללא תלות במין או בגזע העכבר, ואף שיפרה מגוון תחלואים תלויי גיל, כולל אי ספיקת 

http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature16875.html#ref3
http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature16875.html#ref4
http://www.israel-neurology.co.il/DATA/magazines/23/mp3/brain.mp3
http://www.israel-neurology.co.il/DATA/magazines/23/mp3/brain.mp3
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כליות, בעיות לב ושינויים ברקמת השומן. החוקרים גילו כי בעכברים המהונדסים גנטית, 

עלתה רמת ההתנהגות בעלת האופי החקרני, וירדה שכיחות מקרי הקטרקט )אם כי שיפור 

זה היה תלוי גזע(. הסרת התאים במצב senescence גרמה אף לדחיית הופעת מחלת 

הסרטן, מבלי לפגוע במגוון סוגי הגידולים שהתגלו. ממצאים אלה מראים כי הצטברות 

תאים המבטאים p16Ink4a, במהלך ההזדקנות הטבעית, מקצרת את תוחלת החיים 

הבריאים. 

עכברי ה INK–ATTAC מהווים מודל מצוין לחקר החשיבות הפיזיולוגית של מצב ה- 

senescence , אך גם למודל זה ישנן מגבלות. המודל מניח אלימינציה סלקטיבית של 

תאים במצב senescence, ועל אף העובדה, כי לא כל התאים המבטאים p16Ink4a, הינם 

 .senescence בהכרח במצב זה, החוקרים מניחים כי הקספז מיוצר רק בתאים במצב

 senescence בנוסף, ייתכן כי במודל המדובר ישנו הרג רק של תאים המצויים במצב

מתקדם, שבו יש רמות ביטוי גבוהות של p16Ink4a, ולא הרג נרחב יותר של תאים במצבים 

שונים של senescence. כמו כן, התלות בהזרקה של התרופה להפעלת הקספז, גורמת לכך 

כי תאים מסוימים המצויים במצב senescence דוגמת לימפוציטים, תאי כבד ותאי המעי 

הגס לא ימותו. המחקר חסר איפיון מדויק של סוגי התאים העוברים אלימינציה, על מנת 

שניתן יהיה להבין באופן מלא את הבסיס לעליה בתוחלת החיים של חיות המודל.

מגבלה נוספת של המודל העכברי נובעת מכך, שהאלימינציה של התאים דורשת הזרקה 

דו שבועית ארוכת טווח של התרופה לאזור הבטן. זכרים שהוזרקו בתמיסת ביקורת 

חוו תוחלת חיים נמוכה בהשוואה לזכרים נורמליים. ייתכן שהסיבה לכך היא הטיפול 

האינטנסיבי שעברו. מודל מתוחכם יותר, שבו ניתן יהיה לבצע אלימינציה של תאים 

ברקמות שונות בזמנים שונים, ללא הצורך בהזרקות חוזרות, יוכל להרחיב את התוצאות 

העכשוויות.

חרף העובדה, כי אלימינציה של התאים במצב senescence שיפרה מספר תחלואים תלויי 

גיל, עדייו לא היתה לה השפעה על ההידרדרות בביצועים המוטוריים של העכברים, חוזק 

השרירים שלהם ויכולת הזיכרון. הדבר יכול להעיד על מגבלה של המודל, או על העובדה כי 

תאים במצב senescence מעורבים בהתפתחות של מחלות ספציפיות, ולא של אחרות. 

מדוע אלימינציה של תאים בודדים במצב senescence מועילה לרקמות מסוגים שונים? 

אנליזה של הכליה שביצעו החוקרים יכולה לספק תשובה לשאלה זו. בכליות של אנשים 

מבוגרים קיים שינוי משמעותי ברשתות הקפילרות הנקראות גלומרולי. החוקרים מצאו כי 

senescence מתקיים בכליה בעיקר בסוג תאים אחר – תאי האפיתל של הכליה, והציעו כי 
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רכיבי ה SASP המופרשים על ידי תאי האפיתל אחראים למחלה הנצפית בגלומרולי.

בימים אלה מתקיים חיפוש אחר תרכובות היכולות לפגוע באופן ספציפי בתאים במצב 

6,7senescence. מציאתן יכולה להוות צעד חשוב בתרגום ממצאיהם של Baker וחבריו 

 .SASP למלחמה במחלות זקנה במבוגרים. גישה תירפואטית נוספת יכולה להיות דיכוי ה

אכן, עיכוב של חלבוני JAK, המתווכים את פעולתם של מספר ציטוקינים, מפחיתה את 

ה- SASP ומקלה על חולשה בעכברים מבוגרים8. רפמיצין, תרופה אימיונוסופרסיבית בבני 

אדם, מאריכה אף היא את תוחלת החיים בעכברים9 ומשפיעה על ה 10,11SASP.  לפיכך, 

מנגנונים תירופואטיים הפועלים על ה SASP יכולים להשפיע לטובה על תוחלת החיים ועל 

הבריאות הכללית.

יש לשים לב כי senescence הינה תגובה הגנתית של הגוף המונעת הצטלקות של הרקמה 

)פיברוזיס( ואף סרטן. תאים המבטאים סמנים של senescence מעורבים אף בתהליכי 

ריפוי של פצעים. מעניין לציין, כי על פי המאמר הנדון, למרות שאלימינציה של התאים 

במצב senescence פוגעת בתהליכי ריפוי פצעים, באופן כללי יש לתהליך תוצאות שליליות 

מועטות בלבד, והחוקרים לא מצאו עדות לעליה בשיעור הפיברוזיס או הסרטן. יחד עם 

זאת, לשם התערבות רפואית עתידית המבוססת על מנגנון ה senescence, יש צורך לוודא 

כי לא מופיעות תופעות לוואי מזיקות. 

 , MD, PhD ניקולה מאג'ו 
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e-Med בעריכת בעז גינזבורג, מערכת

 האם טיפול בתרופות ממשפחת PPI מעלה את הסיכון לדמנציה? 
)JAMA Neurol(

תוצאות מחקר חדש, שפורסמו בכתב העת JAMA Neurology, מאשרות את הקשר בין 

טיפול בתרופות ממשפחת PPI )Proton Pump Inhibitor( ובין סיכון מוגבר לדמנציה 

בחולים מבוגרים.

 החוקרים מסבירים כי במחקר קודם הם מצאו קשר בין טיפול בתרופות אלו ובין הסיכון 

לדמנציה, אם כי המחקר הנוכחי הגדול יותר ומבוסס על נתונים ממאגרי ניפוקי תרופות 

ולא על רשומות רפואיות.

 מדובר במחקר עוקבה פרוספקטיבי, שהתבסס על נתונים בין השנים 

 AOK )Allgemeine ,2004-2011, שמקורם מהגוף המבטח הגדול ביותר בגרמניה

Omeprazole, Pantopra-החוקרים בחנו את המרשמים לטיפול ב .)Ortskrankenkassen

.Rabeprazole או ,zole, Lansoprazole, Esomeprazole

 התוצא העיקרי היה אבחנת מקרה חדש של דמנציה לפי הרשומות הרפואיות.

 מדגם המחקר כלל 73,679 משתתפים בגילאי 75 שנים ומעלה, ללא דמנציה בתחילת 

המחקר. בקרב החולים טופלו בתרופות ממשפחת PPI )2,950 חולים, גיל 83.8 שנים( 

תועדה עליה משמעותית בסיכון להיארעות דמנציה, בהשוואה לחולים שלא טופלו 

.)p<0.001 ,1.44 בתרופות אלו )70,729, גיל ממוצע של 83 שנים( )יחס סיכון של

 החוקרים כותבים כי הימנעות מתרופות ממשפחת PPI עשויה לסייע במניעת התפתחות 

דמנציה. ממצאים אלו עולים בקנה אחד עם נתונים ממודלי עכברים שמצאו כי PPI מעלים 

את רמות ביתא-עמילואיד במוח של עכברים. הם קוראים להשלים מחקרים אקראיים 

ומבוקרים לבחינה מעמיקה של הקשר הנ"ל.

JAMA Neurol. Published online February 15, 2016

http://archneur.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2487379
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 ירידה בהיארעות של דמנציה )במשך למעלה משלושה עשורים( במחקר 
)NEJM( פרמהינגם

בשלושת העשורים האחרונים השכיחות היחסית של דמנציה נמצאת בירידה, כך מדווח 

.NEJM-מחקר המתפרסם השבוע ב

השכיחות )prevalence( של דמנציה צפויה להעלות ככל שאנשים חיים יותר זמן. בעקבות 

מעקבים מתמשכים באוכלוסיה ועדכון הקריטריונים של אבחון, נראה כי ההיארעות תלוית 

גיל של דמנציה נמצאת דווקא בירידה, כך עולה מנתונים ממחקר פרמינגהם שנאספו מאז 

שנות השמונים. הגורמים לירידה זו בהיארעות עדיין לא ברורים לחלוטין.

 החוקרים במחקר הנוכחי מתארים מגמות זמניות בהיארעות של דמנציה במשתתפי מחקר 

הלב פרמינהגם )Framingham Heart Study( בשלושת העשורים האחרונים. המשתתפים 

היו תחת מעקב לדמנציה החל משנת 1975. בניתוח שערכו החוקרים הם חיסרו את 

המשתתפים שהיו בני למעלה מ-60, והשתמשו במודלי COX כדי להתאים נתונים לפי גיל 

ומין, כל זאת כדי לקבוע מהי השכיחות ל-5 שנים )year incidence-5 ( של דמנציה במהלך 

כל אחת מארבע תקופות. החוקרים חקרו בנוסף את האינטרקציות בין תקופה לגיל, מין, 

סטטוס האפוליפופרוטאין E ε4 status כמו גם רמת הלימודים שאליה הגיעו המשתתפים 

ובדקו את גודל ההשפעה של אינטרקציות אלה, וכן של גורמי סיכון למחלות כלי דם ולב על 

המגמות הזמניות. 

החוקרים מצאו כי יחס הסיכון המצטבר לחמש שנים, המותאם לגיל ולמין לדמנציה 

היה 3.6 לכל 100 אנשים במהלך התקופה הראשונה )~1970-1980(, 2.8 לכל 100 איש 

במהלך התקופה השניה )~1980-1990(, 2.2 לכל 100 איש במהלך התקופה השלישית 

)~90-2000( ו-2.0 לכל 100 אנשים במהלך התקופה האחרונה )2000-10~( . באופן 

יחסי להיארעות )incidence ( במהלך התקופה הראשונה, ההיארעות הייתה נמוכה יותר 

ב-22%, 38% ו-44% במהלך התקופה השנייה עד הרביעית, בהתאמה. הירידה בסיכון 

נצפתה בעיקר בקרב אנשים בעלי לפחות תעודת בגרות תיכונית. השכיחות של גורמי 

סיכון למחלות כלי דם )מלבד סוכרת והשמנה( והסיכון לדמנציה הקשורה לשבץ, פרפור 

עורקי ואי ספיקת לב ירדה עם הזמן, אך המגמות הללו לא מסבירות לחלוטין את הירידה 

בהיארעות של דמנציה.

החוקרים מסכמים כי במשתתפים במחקר פרמניגהם, ההיארעות של דמנציה נמצאה 

בירידה במשך תקופת המעקב, בין שנות השמונים המוקדמות ועד תחילת 2010, אם כי 

עדיין לא זוהו הגורמים שתרמו לכך.

N Engl J Med 2016; 374:523-532

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1504327?query=TOC
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נפעילות גופנית סדירה בעצימות גבוהה יחסית מאטה את ההתדרדרות הקוג
 ניטיבית של מטופלים הסובלים מדמנציה, בעיקר ווסקולרית 

)Journal of the American Geriatrics Society(

פעילות גופנית סדירה משפרת שיווי משקל באנשים עם דמנציה ומפחיתה תלות בעזרה, 

. Journal of the American Geriatrics Society-כך עולה ממחקר חדש שפורסם ב

במחקר ייחודי על אנשים עם דמנציה החיים במוסד סיעודי, החוקרים משוודיה, מצאו 

שפעילות גופנית סדירה, הדומה לפעילות יום יומית המבוצעת בעצימות גבוהה, עשויה 

לשפר שיווי משקל ולהפחית תלות בביצוע מטלות יום יומיות כמו ניידות או ביקור 

בשירותים.

מפגשי האימון נמשכו 45 דקות ובוצעו 2-3 פעמים בשבוע ונמצאו כמשפרים איכות חיים 

של מטופלים הסובלים מדמנציה.

החוקרים מדגישים כי לפעילות גופנית סדירה אפקט חיובי על אנשים עם דמנציה ולכן 

צריכה להיכלל כחלק מהטיפול במוסדות לקשישים. הם ממליצים, על בסיס מחקרם 

ומחקרים אחרים לפתח שיטות טיפול באוכלוסייה עם דמנציה.

במחקר נכללו 186 אנשים עם דמנציה ב-16 מוסדות סיעודיים במחוזר אומיאה בשוודיה. 

כל המשתתפים היו מעל גיל 65 ונזקקו לסיוע אישי. המשתתפים חולקו באפן אקראי 

לקבלת תרגילים גופניים פונקציונליים בעצימות גבוהה אשר הובלה ע''י פיזיותרפיסטים 

של המאמץ או לקבוצה שבה בוצעה פעילות של שיחות, שירה וקריאה בקול. מטרת 

החלוקה הייתה לנטרל את האפקט החיובי של פעילות חברתית משותפת.

תכנית התרגילים כללה תרגילי תפקוד מגוונים שמטרתם הייתה לשפר כוח , איזון והליכה.

כל המשתתפים נבחנו לפני תחילת המחקר , וגם לאחר 4 ו-7 חודשים מסיום התכנית.

החוקרים מדווחים כי בשל היות הדמנציה מחלה פרוגרסיבית, נמצאה החמרה בכל 

המשתתפים ביכולתם לנהל פעילות יום יומית .  אך הנסיגה שנמצאה בקרב הקבוצה 

שהשתתפה בפעילות הגופנית הייתה איטית יותר והראתה אף שיפור בשיווי משקל.

השונות של האפקט החיובי של הפעילות הגופנית היה תלוי בסוג הדמנציה, כאשר באלה 

שסבלו מדמנציה ווסקולרית, ההשפעה הייתה טובה יותר מאשר אלה שסבלו מאלצהיימר. 

לכן, החוקרים ממליצים לזהות את סוג הדמנציה לצורך הכללה בתכנית פעילות מסוג זה 

שבוצעה במחקר.

J Am Geriatr Soc. 2016 Jan;64)1(:55-64

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26782852
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C קשורה לסיכון מוגבר להתפתחות מחלת פרקיננ  הידבקות בוירוס הפטיטיס
)Neurology( סון

במאמר שהתפרסם ב Neurology-  מוצגים ממצאים לפיהם זיהום של וירוס הפטיטיס  

C )ובקיצור HCV( מעלה את הסיכון להתפתחות פרקינסון באופן משמעותי. החוקרים 

מסבירים כי אמנם פרקינסון קשור למס' רב של גורמי סיכון אך המחקר מראה שהפטיטיס 

C עשוי להיות אחד מגורמי הסיכון. הם מוסיפים כי לקשר החיובי בין HCV ופרקינסון יש 

השלכות קליניות באזורים אנדמיים של  HCV    כמו טאיוואן )ששם נערך המחקר(. כלומר, 

מבחנים נוירולוגיים מפורטים יותר והדמיות פוקנציונלית עשויות לסייע לזהות פרקינסון 

 .HCV-במטופלים החיוביים ל

 HCV החוקרים מצאו סיכון של פי  2.5 )בטווח 2.07-3.02( לפרקינסון במטופלים עם

 .HBV או HCV בהשוואה למטופלים ללא

לאחר התאמות לגיל, מין ותחלואה נלווית, לרבות היפרליפידמיה, יתר לחץ דם, מחלב לב 

איסכמית, אפילפסיה, סוכרת, שחמת, שבץ ופגיעת ראש, הקשר בין HCV לפרקינסון נשאר 

מובהק סטטיסטי עם יחס של 1.29 )בטווח 1.06-1.56( .

Neurology. Published online December 23, 2015.

)Lancet Neurol( לאבחנת טרשת נפוצה MRI המלצות חדשות בנושא בדיקת

במאמר חדש שפורסם בכתב העת The Lancet Neurology מתפרסמות הצעות מטעם 

 MAGNIMS )European Collaborative Research network that studies MRI in-ה

MS( לעדכונים בקריטריונים של בדיקת MRI )Magnetic Resonance Imaging( לאבחנת 

טרשת נפוצה.

ההמלצות החדשות בנוגע ל-MRI לאבחנה של טרשת נפוצה נוגעות בעיקר לקריטריון פיזור 

בחלל שלדברי המומחים, מוביל כיום לאבחנת-יתר של טרשת נפוצה. המומחים הציעו 

להגדיר מצבים מעט קפדניים יותר לחלק מהקריטריונים הללו, שלהערכתם יובילו לאבחנה 

מדויקת יותר.

ההמלצות הן תוצר של דיונים בסדנת MAGNIMS שנועדה לספק עדויות מבוססות-ראיות 

וקונצנזוס על-בסיס דעות מומחים באשר לשינויים בקריטריוני MRI לאבחנה של טרשת 

נפוצה.

http://www.neurology.org/content/early/2015/12/23/WNL.0000000000002307.short
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המומחים ממליצים כי בכדי לענות על קריטריון "פיזור בחלל", יידרשו לפחות שניים 

מהבאים:

שלושה נגעים ומעלה סביב החדרים.	 

נגע אחד לפחות מתחת לטנטוריום.	 

נגע אחד לפחות בחוט השדרה.	 

נגע אחד לפחות בעצב הראיה.	 

נגע אחד לפחות בקורטקס או בסמוך לקורטקס.	 

המומחים מסבירים כי מאז שפורסמו לראשונה הקריטריונים ההדמייתיים לאבחנה של 

טרשת נפוצה בשנת 2001, בוצעו מספר שינויים בקריטריונים במטרה לנסות ולפשט את 

מודלי ספירת הנגעים להדגמת פיזור המחלה בחלל, לשנות את מועד בדיקות MRI להדגמת 

פיזור בזמן ולהגדלת הערך של בדיקות הדמיה של חוט השדרה.

מאז העדכון האחרון של קריטריונים אלו חלו שיפורים בטכנולוגיה של בדיקות MRI וכן 

פורסמו נתונים זמינים חדשים אודות השימוש ב-MRI לביסוס הפיזור בזמן ובחלל, 

האופייניים לטרשת נפוצה.

Lancet Neurol. Published online January 25, 2016

תוצאות מבטיחות לוויטמין D במינון גבוה בחולים עם טרשת נפוצה 
)Neurology(

בחולים עם טרשת נפוצה שנטלו טיפול במינון גבוה של וויטמין D3 תועדו רמות גבוהות 

יותר של Hydroxyvitamin D )25)OH(D-25( בהשוואה לחולי טרשת נפוצה עם רמות 

מספקות של הוויטמין, עם הבדלים אימונולוגיים מבטיחים, כך מדווחים חוקרים במאמר 

.Neurology חדש, שפורסם בכתב העת

מדגם המחקר כלל 40 חולים עם טרשת נפוצה התקפית-הפוגתית, שחולקו באקראי 

לטיפול במינון גבוה )10,400 יחידות( או מינון נמוך )800 יחידות( של וויטמין D3  בכל יום, 

למשך שישה חודשים. רמות OH(D(25 בתחילת המחקר עמדו על 27 ננוגרם למ"ל בשתי 

הקבוצות, אך בקבוצת הטיפול במינון גבוה תועדה עליה גדולה הרבה יותר )עליה ממוצעת 

של 34.9 ננוגרם למ"ל, בהשוואה לעליה ממוצעת של 6.9 ננוגרם למ"ל(.

החוקרים מסבירים כי עדיין לא ברור מהי הרמה הטובה ביותר של וויטמין D בחולי 

טרשת נפוצה, אך הוצע כי רמה בטווח 40-60 ננוגרם למ"ל עשויה להיות הטובה ביותר 

http://www.thelancet.com/journals/laneur/article/PIIS1474-4422(15)00393-2/abstract
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באוכלוסייה זו, כאשר רמה זו הושגה עם המינון הגבוה של וויטמין D3 שניתנה במסגרת 

המחקר, אך לא עם המינון הנמוך.

במונחים של השפעה אימונולוגית, בחולים שנטלו וויטמין D במינון גבוה תועדה ירידה 

בשיעור מספר תאי CD4, התורמים לפתוגנזה של טרשת נפוצה. בקבוצת הטיפול במינון 

גבוה של וויטמין D3 תועדה גם עליה נלווית בשיעור תאי זיכרון ותאי CD4 נאיביים. אף 

אחת מההשפעות הללו לא תוארה בקבוצת הטיפול במינון נמוך.

החוקרים כותבים כי ממצאי המחקר מעידים כי טיפול בוויטמין D3 במינון גבוה מוביל 

לירידה בשיעור CD4+ IL-17 בדם היקפי בחולי טרשת נפוצה, וייתכן כי זהו מנגנון מג'ורי 

בבסיס ההשפעה התרפויטית האפשרית של וויטמין D בחולי טרשת נפוצה.

באשר לאירועים חריגים, החוקרים מדווחים כי לא תועד הבדל בין שתי הקבוצות, ותועד 

רק מקרה אחד של התלקחות טרשת נפוצה בכל קבוצת טיפול, ועל-כן סיכמו כי טיפול 

במינון גבוה הוא בטוח ונסבל היטב.

Neurology. Published online December 30, 2015

 טיפול ב-pioglitazone בלא סוכרתיים הסובלים מתנגודת אינסולין עם 
)NEJM( היסטוריה של שבץ מפחית הסיכון לשבץ ואוטם שריר הלב

במחקר המתפרסם השבוע ב-NEJM מדווחים החוקרים כי במטופלים לא 

סוכרתיים הסובלים מתנגודת אינסולין ושחוו לאחרונה  שבץ או TIA , אשר טופלו 

באמצעות pioglitazone )אקטוס, טבע( היו בסיכון נמוך יותר להופעת שבץ או אוטם שריר 

הלב )MI( בהשוואה לקבוצת הפלצבו.

ברקע מסבירים החוקרים כי מטופלים שעברו שבץ איסכמי או אירוע איסכמי חולף 

)TIA( נמצאים בסיכון מוגבר לאירוע קרדיווסוקלרי עתידי,  גם תחת טיפולים מניעתיים 

קיימים. הזיהוי של תנגודת אינסולין כגורם סיכון לשבץ ו-MI העלה את האפשרות שטיפול 

בפיוגליטזון, אשר משפר רגישות לאינסולין, עשוי להועיל למטופלים עם מחלות בכלי הדם 

המוחיים.

לצורך כך בוצע מחקר רב מרכזי, כפול סמיות, שבו הוקצו באופן אקראי 3,876 מטופלים 

שחוו שבץ איסכמי או TIA לקבלת פיוגליטזון )מינון מטרה 45 מ''ג ליום( או פלצבו.

המשתתפים היו ללא סוכרת אך נמצאו כסובלים מתנגודת אינסולין על בסיס תוצאה 

 homeostasis model assessment of ר''ת של HOMA-IR גבוהה מ-3.0 של אינדקס

 . MI יעד המחקר המרכזי היה שבץ )קטלני ולא קטלני( או . insulin resistance

http://www.neurology.org/content/early/2015/12/30/WNL.0000000000002316.short?rss=1
http://www.old.health.gov.il/units/pharmacy/trufot/PerutTrufa.asp?Reg_Number=149%2071%2033830%2000&safa=
http://www.old.health.gov.il/units/pharmacy/trufot/PerutTrufa.asp?Reg_Number=149%2071%2033830%2000&safa=
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החוקרים מדווחים כי לאחר 4.8 שנות מעקב, יעד המחקר המרכזי הופיע ב-175 מתוך 

1,939 המטופלים )9%( בקבוצת הפיוגליטזון , וב-228 מתוך 1937 )11.8%( בקבוצת 

הפלצבו. הסיכון היחסי למטופלים בקבוצת הפיוגליטזון היה 0.76 )בטווח 0.62-0.93, 

. )P=0.007

סוכרת התפתחה בקרב 73 מטופלים )3.8%( מקבוצת הפיוגליטזון ו-149 )7.7%( בקבוצת 

.)P<0.001 ,0.33-0.69 הפלצבו, היינו סיכון יחסי של 0.48 )בטווח

לא היו הבדלים מובהקים בין הקבוצות בתמותה מכל סיבה )סיכון יחסי 0.93, 0.73-1.17, 

. )P=0.52

הטיפול בפיוגליטזון היה קשור עם שכיחות גדולה יותר של עלייה במשקל מעל 4.5 ק''ג 

בהשוואה לפלצבו )52.2% לעומת P<0.001 ,33.7%( , בצקות )35.6% לעומת 24.9% , 

. )P=0.003 , 3.2% ( ושברי עצם המחייבים ניתוח או אשפוז )5.1% לעומתP<0.001

החוקרים מסכמים כי במחקר זה שכלל מטופלים ללא סוכרת עם תנגודת לאינסולין ורקע 

של שבץ או TIA, הסיכון לשבץ או MI היה נמוך יותר באופן מובהק בקבוצת הפיוגליטזון 

בהשוואה לפלציבו . פיוגליטזון היה קשור גם לסיכון נמוך יותר להתפתחות סוכרת אך 

העלה הסיכון לעלייה במשקל, בצקות ושברי עצם.

10.1056/NEJMoa1506930

 טיפול צינתורי בהיצרות חמורה א-סימפטומטית של הקרוטיד אינו נחות 
)NEJM( לניתוח

במטופלים א-סימפטומטיים עם היצרות חמורה של הקרוטיד ושאינם נמצאים בסיכון 

ניתוחי גבוה , צינתור לא  היה נחות בהשוואה לניתוח להסרת הרובד הטרשתי 

)endarterectomy( במעקב של שנה אחת אחרי יעדי המחקר המרכזיים שכללו מוות, שבץ 

או אוטם שריר הלב.

ברקע מסבירים החוקרים כי מחקרים קלינים קודמים הצביעו על כך שביצוע צינתור בעורק 

הקרוטיד ביחד עם מכשיר הלוכד ומסיר את הרובד הטרשתי )'הגנה אמבולית'( מהווה 

חלופה אפקטיבית לניתוח אנדרטרקטומי של הקרוטיד במטופלים עם סיכון ממוצע או 

גבוה לסיבוכים ניתוחיים.

במחקר הנוכחי בוצעה השוואה בין צינתור עם הגנה אמבולית לניתוח אנדרטרקטומי 

במטופלים עד גיל 79 שסבלו מהיצרות חמורה בקרוטיד אך היו א-סימפטומטיים )כלומר, 

ללא הסטוריה של שבץ, TIA , או חסימת עורק בעיין )amaurosis fugax( במהלך 180 

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1506930


66

חדשות מתפרצות

הימים שקדמו לגיוסם למחקר( ולא נחשבו כבעלי סיכון גבוה לסיבוכים ניתוחיים.

המחקר היה מתוכנן לגיוס 1,658 משתתפים אך הופסק בטרם זמנו, לאחר גיוס של 1,453 

משתתפים שעברו רנדומיזציה בשל קצב גיוס איטי. המטופלים היו במעקב לתקופה של 

עד 5 שנים. יעד המחקר המשולב כלל מוות, שבץ, או אוטם שריר הלב בתוך 30 יום לאחר 

הפרוצדורה, או שבץ סילאטרלי בתוך שנה . יעד זה נבחן בתוך מרווח חוסר נחיתות של 3%.

החוקרים מדווחים כי הטיפול הצינתורי לא היה נחות לאנדרטרקטומי  בהתייחס ליעד 

המחקר המשולב )3.8% לעומת 3.4%, ו- P=0.01  עבור חוסר נחיתות(.

שיעורי השבץ או התמותה בתוך 30 יום היו 2.9% בקבוצת הסטנטים ו-1.7% בקבוצת 

.)P=0.33( האנדרטרקטומי

בתקופה שלאחר 30 יום מהפרוצדורה ועד 5 שנים, שיעור המטופלים שלא סבלו משבץ 

 ,)p=0.51( איפסילטרלי היה 97.8% בקבוצת הסטנטים ו-97.3% בקבוצת האנדרטרקטומי

. )p=0.21( .ושיעור ההשרדות הכולל עמד על 87.1% ו-89.4% בהתאמה

השיעור המצטבר לתקופה של 5 שנים ללא שבץ היה 93.1% בקבוצת הסטנטים ו-94.7% 

.)p=0.44( בקבוצת האנדרטרקטומי

מסקנת החוקרים היא שבמחקר זה שכלל מטופלים א-סימפטומטיים עם היצרות חמורה 

של הקרוטיד, ואשר לא היו בסיכון ניתוחי גבוה, הטיפול הצינתורי לא היה נחות בהשוואה 

לאנדרטרקטומי בהתייחס לשיעורי ההגעה ליעדי המחקר המרכזיים לאחר שנה. באנליזה 

לאורך 5 שנים , לא נמצאו הבדלים מובהקים בין שתי הקבוצות באשר לשיעורי השבץ 

שאינם קשורים לפרוצדורה, סך אירועי שבץ, והישרדות כוללת.

10.1056/NEJMoa1515706

האם יש תועלת לטיפול tPA באמצעות צנתר בחולים לאחר דימום תוך-חדרי? 
)ISC-מתוך כנס ה(

הטיפול ב-tPA - Tissue Plasminogen Activator במינון נמוך שניתן באמצעות צנתר 

להסרת קרישי דם מחדרי המוח בחולים לאחר דימום תוך-חדרי, לא הביא לשיפור 

 mRS - משמעותית בתוצא הסיום העיקרי שכלל מצב תפקודי טוב, שהוגדר לפי מדד

Modified Rankin Score של 0-3, בכלל אוכלוסיית מחקר CLEAR III. עם זאת, הטיפול 

לווה בירידה של 10% בשיעורי התמותה ללא עליה במספר החולים שנותרו במצב וגטטיבי 

או נדרשו לטיפול במסגרת מוסד סיעודי.

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1515706?query=featured_home
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חדשות מתפרצות

500 חולים שהתקבלו במסגרת מחקר CLEAR III , בתוך 12-72 שעות מהופעת דימום 

תוך-חדרי )מדד NIHSS ממוצע של 20 נקודות( השלימו הכנסת צנתר מוחי וחולקו באקראי 

להכנסת סליין או tPA של 1 מ"ג כל שמונה שעות, למשך עד 12 מינונים או עד שלא היה 

דם בחדרים.

תוצא הסיום העיקרי היה עצמאות תפקודית )mRS של 0-3( לאחר 180 ימים והנ"ל תועד 

ב-48% מהחולים בקבוצת ההתערבות לעומת 45% מהחולים בקבוצת הסליין, הבדל שלא 

היה מובהק סטטיסטית. החוקרים קיוו להבדל של 13%, אך במקום זאת זוהה הבדל של 

.3%

השימוש ב-tPA לווה בירידה של 10% בשיעורי התמותה בהשוואה לכלל האוכלוסיה. 

החוקרים זיהו עליה במדד mRS של 5, אך ללא הבדלים במוגבלות חמורה או מצב וגטטיבי 

לפי מדד Glasgow Outcome Scale ונרשמה עליה של 10% בשיעור החולים שהתגוררו 

.tPA-בבית או במרכזי שיקום לאחר 180 ימים בקבוצת הטיפול ב

במונחי בטיחות, שיעור אירועי דמם סימפטומטי עמדו על 2% בשתי הקבוצות והטיפול 

ב-tPA לווה בירידה בשיעורי זיהום חיידקי של החדרים.

מניתוח נוסף של הנתונים עלה כי הסיכויים לתוצאות טובות עם tPA השתפרו עם נפח 

הדם שפונה, כאשר התוצאות הטובות ביותר תוארו בחולים בהם הוסרו 90% מקרישי 

הדם.

בחולים שקיבלו מינונים נוספים של tPA ועברו מספר פרוצדורות ניקוז באמצעות צנתר 

תועדה הסרה רבה יותר של קרישי הדם. בחולים שבתחילת הדרך כמות הדם בחדרים 

הייתה קטנה מ-20 מ"ל לא תוארה תועלת לטיפול.

International Stroke Conference -מתוך כנס ה

אתרוסקלרוזיס קרוטידית אינטרקרניאלית והסיכון לאוטם מוחי בלבנים. 
מחקר רוטרדם/ דר. רויטל גנדלמן מרטון

רקע

אתרוסקלרוזיס אינטרקרניאלית היא הסיבה החשובה ביותר לאוטם מוחי, אולם הנתונים 

הנוכחיים מתבססים בעיקר על אוכלוסיות שמקורן באסיה ובאפריקה, שבקרבן קיים 

השיעור הגבוה ביותר של אוטמים מוחיים בעולם. אין נתונים על נטל האוטם המוחי 

המיוחס לאתרוסקלרוזיס אינטרקרניאלית באוכלוסיות לבנות, אולם הם בעלי חשיבות 

משום שניתן היה להשתמש בהם כבסיס לתכנון עתידי של מחקרים התערבותיים.
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מטרת העבודה היתה לחקור את הקשר בין הסתיידות קרוטידית אינטרקרניאלית כסמן של 

אתרוסקלרוזיס אינטרקרניאלית והסיכון לאוטם מוחי בלבנים.

שיטות

מחקר עוקבה מבוססת אוכלוסיה בקהילה הכללית עם מעקב של 6 שנים )מחקר רוטרדם(. 

בין 2003 ל- 2006, בוצעה בדיקת CT מוח בקרב מדגם אקראי של 2,323 אנשים ללא 

אוטם מוחי )גיל ממוצע- 69.5 שנים( על מנת לכמת את נפח ההסתיידות הקרוטידית 

האינטרקרניאלית. כל המשתתפים נוטרו באופן מתמשך להופעת אוטם מוחי עד ינואר 

.2012

תוצאות

במהלך 14,055 שנות-אדם של מעקב, ל- 91 משתתפים היה אוטם מוחי )איסכמי ב- 74(. 

נפח גדול יותר  של הסתיידות קרוטידית אינטרקרניאלית היה קשור עם סיכון גבוה יותר 

לאוטם מוחי, ללא תלות בגורמי סיכון קרדיווסקולריים, ניקוד הרבדים באולטרסאונד של 

העורקים הקרוטידים, והסתיידות בכלי דם אחרים. הסתיידות קרוטידית אינטרקרניאלית 

תרמה ל- 75% מכל האוטמים המוחיים, בעוד שהתרומות של קשת אאורטה וקרוטיד 

אקסטרקרניאלי מסויידים היו 45% ו- 25% בהתאמה.

מסקנות

נתונים אלה מבססים אתרוסקלרוזיס אינטרקרניאלית כגורם סיכון עיקרי לאוטם מוחי 

באוכלוסיה הלבנה הכללית ומציעים כי תרומתה לשיעור האוטמים המוחיים גדולה יותר 

מזו של אתרוסקלרוזיס בעורקים גדולים.

Bos D, Portegies MLP, van der Lugt A, et al. Intracranial carotid artery 

atherosclerosis and the risk of stroke in whites. The Rotterdam Study.  

JAMA Neurol 2014;71:405-11.

הצעות לקריאה נוספת:

1. Folsom AR, Kronmal RA, Detrano RC, et al. Coronary artery calcification 

compared with carotid intima-media thickness in the prediction of 

cardiovascular disease incidence: the Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis 

)MESA(. Arch Intern Med. 2008;168)12(:1333-1339.

2. Chimowitz MI, Lynn MJ, Derdeyn CP, et al; SAMMPRIS Trial Investigators. 

Stenting versus aggressive medical therapy for intracranial arterial stenosis. 

N Engl J Med. 2011;365)11(:993-1003.

חדשות מתפרצות

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24535643
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2555989/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21899409
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3. Odink AE, van der Lugt A, Hofman A, et al. Association between calcification 

in the coronary arteries, aortic arch and carotid arteries: the Rotterdam 

study. Atherosclerosis. 2007;193)2(:408-413.

4. Bos D, van der Rijk MJ, Geeraedts TE, et al. Intracranial carotid artery 

atherosclerosis: prevalence and risk factors in the general population.  

Stroke. 2012;43)7(:1878-1884.

5. Polak JF, Pencina MJ, Pencina KM, O’Donnell CJ,Wolf PA, D’Agostino RB Sr. 

Carotid-wall intima-media thickness and cardiovascular events.  

N Engl J Med. 2011;365)3(:213-221.

 

ניבוי התרחבות המאטומה לאחר דימום תוך מוחי ראשוני/ דר. רויטל גנדלמן 
מרטון

רקע

דימום תוך מוחי ספונטני הוא הצורה הקטלנית ביותר של אוטם מוחי ומהווה כ- 15% 

ממקרי האוטם המוחי. שיעור התמותה כעבור חודש עולה על 40% וכעבור שנה 75% 

מהחולים אינם בחיים או סובלים מנכות קשה, ולכן קיימת חשיבות לשיפור הטיפול 

הנוכחי. לא ניתן לשנות את מיקום או נפח הדימום, המהווים מנבאים חשובים של 

התוצאה, אולם התרחבות משמעותית של ההמאטומה מתרחשת ב- 30% מהחולים. 

מחקרים קליניים רבים מתמקדים על הגבלת התרחבות ההמאטומה לאחר דימום תוך 

מוחי חריף, אך קיים אתגר בבחירת החולים הנמצאים בסיכון הגבוה ביותר להתרחבות 

ההמאטומה.

מטרת העבודה היתה לפתח ציון מנבא להתרחבות המאטומה בחולים עם דימום תוך מוחי 

ראשוני.

שיטות

מחקר פרוספקטיבי בשני מרכזים רפואיים אקדמיים בקרב חולים עם דימום תוך מוחי 

ראשוני עם CT זמין בנקודת הבסיס ובמעקב לניתוח וולומטרי )817 חולים בקבוצה בה 

פותח הציון, 195 חולים בקבוצת האימות(. התרחבות ההמאטומה הוערכה באמצעות 

תוכנה סמי-אוטומטית והוגדרה כגדילה של יותר מ- 6 מ"ל או 33%. פותח ציון מנבא שכלל 

9 נקודות והוא נבדק לאחר מכן בקבוצת אימות בלתי תלויה.

חדשות מתפרצות

http://europepmc.org/abstract/MED/16919637
http://stroke.ahajournals.org/content/43/7/1878.full.pdf
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1012592
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תוצאות

התרחבות המאטומה התרחשה ב- 156 חולים )19.1%(. בניתוח רב- משתני, 4 מנבאים 

להתרחבות כללו שימוש בקומדין )2 נקודות(, spot sign  ב- CTA )3 נקודות(, זמן קצר 

יותר עד ביצוע ה- CT )פחות או 6 שעות לעומת יותר מ- 6 שעות( )2 נקודות(, נפח הדמום 

בנקודת הבסיס )פחות מ- 30, 30-60, יותר מ- 60 מ"ל( )2 נקודות(. היארעות התרחבות 

של ההמאטומה גדלה עם נקוד גבוה יותר. באוכלוסיית האימות הודגם קשר חזק בין הציון 

המנבא להתרחבות ההמאטומה.

מסקנות

נפותח ואומת ציון מנבא להתרחבות המאטומה. תוצאות אלה מאפשרות טיפול אינדי

בידואלי ותכנון מחקרים בדימום תוך מוחי בחולים עם הסיכון הגבוה ביותר להתרחבות 

ההמאטומה.   

 

Brouwers HB, Chang Y, Falcone GJ, et al. Predicting hematoma expznsion after 

primary intracerebral hemorrhage. JAMA Neruol 2014;71:158-64.

הצעות לקריאה נוספת:

 

1. Brouwers HB, Goldstein JN, Romero JM, Rosand J. Clinical applications of 

the computed tomography angiography spot sign in acute intracerebral 

hemorrhage: a review. Stroke. 2012;43:3427-3432.

2. Qureshi AI, Mendelow AD, Hanley DF. Intracerebral haemorrhage. 

Lancet.2009;373:1632-1644.

3. Delcourt C, Huang Y, Arima H, et al; INTERACT1 Investigators. Hematoma 

growth and outcomes in intracerebral hemorrhage: the INTERACT1 study.

Neurology. 2012;79:314-319.

4. Mendelow AD, Gregson BA, Rowan EN, Murray GD, Gholkar A,Mitchell PM; 

STICH II Investigators. Early surgery versus initial conservative treatment in 

patients with spontaneous supratentorial lobar intracerebral haematomas 

)STICH II(: a randomized trial. Lancet. 2013;382:397-408.

חדשות מתפרצות

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24366060
http://stroke.ahajournals.org/content/43/12/3427.full
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(09)60371-8/abstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22744655
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23726393
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5. van Asch CJ, LuitseMJ, Rinkel GJ, van der Tweel I, Algra A, Klijn CJ.  Incidence, 

case fatality, and functional outcome of intracerebral haemorrhage over 

time, according to age, sex, and ethnic origin: a systematic review and meta-

analysis. Lancet Neurol. 2010;9)2(:167-176.

 השתלת קוצב VNS בילדים עם אפילפסיה עמידה לטיפול תרופתי משיגה
שיפור גדול יותר ככל שהטיפול מתחיל מוקדם יותר ו/או בגיל צעיר יותר 

)Epileptic Disorders(

מחקר פרוספקטיבי חדש שפורסם לאחרונה ב-Epileptic Disorders , הראה כי התחלת 

טיפול מוקדמת יותר ובגיל צעיר יותר ב-VNS בקרב מטופלים עם אפילפסיה עמידה 

לטיפול תרופתי,  משיגה  שיפור גדול יותר באיכות חיים, ובירידה בשימוש במספר תרופות 

לאפילפסיה. 

המחקר עקב אחרי מטופלים החל מחצי שנה לאחר תחילת הטיפול בקוצב וגאלי עד 10 

שנים שנות מעקב.

נבדקו 70 ילדים/צעירים המאובחנים באפילפסיה עמידה לטיפול תרופתי בגילאי שנתיים 

עד 25 . המחקר התמקד בהשפעת גיל תחילת הטיפול על יעילות הטיפול.

16 מהנבדקים סבלו מאפילפסיה מוקדית ו 54 מאפילפסיה כללית. 

החוקרים מדווחים על התוצאות המרכזיות הבאות:

שיעור תגובה של 54% בקרב המגיבים הייתה הפחתה של לפחות 50% מכמות 	 

ההתקפים

9 המטופלים הצעירים ביותר )מתחת לגיל 5( הציגו יעילות מוצלחת וגבוהה אף יותר : 	 

שיעור תגובה של 77%, מהם 4 )5.7%( ילדים עם הפוגה מלאה מהתקפים.

3 מתוך ה- 4 היו ילדים המאובחנים כ tuberous sclerosis. הילדה הרביעית, בת 12 	 

myoclonic absence epilepsy עם

החוקרים מדגישים כי כבר בחצי השנה הראשונה לאחר ההשתלה לא הופיעו יותר 	 

התקפים  אצל ילדים אלו וכן גם לאחר 1.8 שנות מעקב

תת הקבוצה  pts 20LGS - סינדרום שידוע כעמיד ביותר - הציגו שיעור תגובה מרשים 	 

של 60% )12/20(

חדשות מתפרצות

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20056489


72

נמצאה קורלציה מובהקת )p<0.006( בין יעילות הטיפול ב - VNS לגיל מוקדם של 	 

ההשתלה

לא היה הבדל ביעילות בין אפילפסיה כללית למוקדית.	 

מסקנתו המרכזית של המחקר היתה: התחלת טיפול ב-vns בשלב מוקדם יותר ובגיל 

מוקדם יותר משפרת מאוד את סיכויי הצלחת הטיפול הנמשכים גם בטווח הארוך . 

טכנולוגיית ה-VNS היא חלופה זמינה במסגרת סל הטיפולים בילדים עם אפילפסיה 

שאינה מגיבה לטיפול תרופתי ושיש לכן לשקול השימוש ב-VNS בשלב מוקדם יותר של 

התפתחות המחלה. הסיכוי ליעילות מתמשכת גבוה יותר בילדים צעירים יותר או בילדים 

עם מהלך מחלה קצר יותר.

עוד מוסיפים החוקרים כי נמצאה ירידה במס' תרופות AED . במחקר נבדקו 60 מטופלים 

)כולם  מעל שנת מעקב( ונמצא כי חלה ירידה במספר התרופות שהמטופלים נזקקו 

.VNS-להם  לאחר השתלת ה

בנוסף, החוקרים מדווחים על שיפור באיכות חיים :  68% )48/70( מהמטופלים דיווחו על 

שיפור באיכות החיים בהשוואה לתקופה שלפני ההשתלה כשרובם דיווחו בעיקר על שיפור 

בערנות ויכולת תקשורתית.

Epileptic Disord. 2015 Sep;17)3(:308-14

)JAMA Dermatol( ?האם רוזציאה מעלה את הסיכון להתפתחות גליומה

במאמר חדש שפורסם בכתב העת JAMA Dermatology מדווחים חוקרים מדנמרק 

על ממצאי מחקר חדש, מהם עולה קשר בין רוזציאה ובין גידולי גליומה, הגידול המוחי 

הראשוני הנפוץ ביותר במבוגרים. עם זאת, הם מדגישים כי הסיכון האבסולוטי לגידול 

המוחי עדיין נמוך מאוד וכן כי לא ניתן לקבוע אם הקשר סיבתי.

במסגרת המחקר בחנו החוקרים את הנתונים אודות קרוב ל-5.5 מיליון משתתפים ללא 

רוזציאה או גליומה ב-1 בינואר 1997, שהיו במעקב עד סוף שנת 2011. משך המעקב 

המקסימאלי עמד על 15 שנים. למעלה מ-21,000 משתתפים פיתחו גליומה ו-68,000 

פיתחו רוזציאה.

החוקרים הגדירו קבוצת ייחוס של משתתפים שאובחנו עם גליומה לאחר תחילת המחקר, 

אך ללא אבחנה של רוזציאה. לאחר מכן הם חישבו את ההיארעות של גליומה בקבוצת 

הייחוס ובאוכלוסיית החולים עם רוזציאה.
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ההיארעות של גליומה עמדה על 3.34 ל-10,000 שנות-אדם בקבוצת הייחוס ועל 4.99 

ל-10,000 שנות-אדם בקרב משתתפים עם רוזציאה, כאשר בגברים תועדו שיעורי היארעות 

גבוהים יותר של גליומה באלו עם רוזציאה.

מניתוח מתוקן לגיל, מין ומצב סוציואקנומי, יחס שיעורי ההיארעות של גליומה בחולים עם 

רוזציאה עמד על 1.36 בכללותו, 1.27 בנשים ו-1.47 בגברים.

החוקרים מוסיפים כי הסיכון המוגבר לגליומה על-רקע רוזציאה היה גדול יותר בגברים, 

בהשוואה לנשים, בעוד שגליומה ורוזציאה היו נפוצים יותר בכללותם בנשים.

 

JAMA Dermatol. 2016.  

doi:10.1001/jamadermatol.2015.554

חדשות מתפרצות

http://archderm.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2484646


http://israel-neurology.co.il/
http://israel-neurology.co.il/

	מאמר מערכת
	דברים שרואים מכאן לא רואים משם

	סקירות
	המערכת הלימפתית של המוח – הסוד ה”מלוכלך” של המוח
	בירור טרום ניתוחי של חולים עם אפילפסיה עמידה לטיפול תרופתי
	הטיפול המתקדם למחלת פרקינסון

	מדורים
	תיאור מקרה
	פינת המתמחה
	במבט חטוף 
	כינוסים מסביב לעולם
	תמונות בנוירולוגיה
	חידושים במדעי המח
	חדשות מתפרצות 


	Audio 2: 


