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* AUBAGIO, a once-daily oral therapy for relapsing remitting multiple sclerosis,

disability progression, and multiple measures of MRI disease activity.
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(TOWER): a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trail Lancet Neurol 2014;13:247-56
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זיכרון

 אלצהיימר- אימונותרפיה כתקווה אל העתיד
ד"ר נופר מסיקה

בעולם בו שיעור האוכלוסייה המבוגרת הולך וגדל, מציאת טיפולים חדשניים למחלות בהן 

הגיל הינו גורם סיכון אינה דבר של מה בכך, על אחת כמה וכמה כאשר מדובר במחלות 

שעד כה אין בנמצא טיפול יעיל כנגדן.

אלצהיימר הינה מחלה נוירו-דגנרטיבית פרוגרסיבית, המובילה בשכיחותה בקרב הדמנציות 

ופוגעת במספר תפקודים מנטליים כגון: זיכרון, חשיבה והתנהגות. בארצות הברית מהווה 

מחלה זו סיבת המוות השישית בשכיחותה וחולים בגיל 65 ומעלה הינם בעלי תוחלת חיים 

של 4-8 שנים בלבד.  זוהי מחלה מולטי פקטוראלית, שבאופן מסורתי מיוחסת לאוכלוסייה 

המבוגרת ומושתתת על מספר מסלולים ביולוגים פאתופיזיולוגים1. 

בין מסלולים אילו עומדת תאוריית "קסקדת העמילואיד", אשר נחשבת לאבן פינה 

באטיולוגית מחלת האלצהיימר מזה כ- 20 שנים. תיאוריה זו גורסת כי צבירת משקעי 

חלבון העמילואיד ביטא )AB( הינה יריית הפתיחה בפתולוגיית מחלה זווהיא מובילה 

לירידה בתפקוד סנפטי, לאובדן נוירונלי ולחוסר תפקוד נוירו-טרנסמיטורי, דבר הפוגע 

במצע החיוני לזכרון ומערב מבנים כגון ההיפוקמפוס וה-Mesial temporal lobe, טרם 

התפשטותם לשאר חלקי המח2. 

עמילואיד ביטא AB42( 1-42( הינו המרכיב העיקרי בפלאקים העמילואידים ונחשב 

ל"שחקן" מפתח בקסקדה זו. יצירתו מתרחשת ע"י חיתוך אנזימתי לקוי, כך שבאופן תקין, 

חלבון האב Amyloid precursor protein - APP מפורק אנזימתית ע"י אלפא וגמא 

סקרטאז, ליצירת פרגמנטים מסיסים ואילו בהליך הפתולוגי, מפורק חלבון זה ע"י ביטא 

וגמא סקרטאז ליצירת AB38-40 ו-AB42, כאשר האחרון בעל נטייה מוגברת להצטברות 

עם אפקט טוקסי. כיום מקובל לחשוב כי יצור AB42, מושפע הן מגורמים סביבתיים והן 

מגורמים גנטיים. בעוד ההשפעה הסינפטית הינה בעיקר דרך אצטיל- כולין, ישנה גם 

מעורבות של הנוירו-טרנסמיטור גלוטמאט המוביל לאפופטוזיס3.

  SP-"Senile plaque" ,1907-מאז תיאורו הראשון של דמנציית פרהסנלין ע"י אלצהיימר ב 

ו-"NFT- Neuro fibrilary tangels" הינם סמני ההיכר למחלה זו. "Senile plaque" זהו 

 NFT- Neuro משקע חוץ תאי של מיקרוטובולין הקשורים בחלבון ביטא-עמילואיד ואילו

Fibrilary Tangel – הינו משקע תוך תאי של סיבי חלבון TAU המזורחן ביתר, המופיע 

בשלב מאוחר יותר במחלה. בחיפוש אחר סוג הקשר בין סמני היכר אילו למנגנון מחלת 

האלצהיימר- בין אם מדובר בתוצרי לוואי, גורם או תוצרים בלתי תלויים לתהליך 

* AUBAGIO, a once-daily oral therapy for relapsing remitting multiple sclerosis,
demonstrated a significant and consistent reduction in relapse rate, sustained
disability progression, and multiple measures of MRI disease activity.

1. O’Connor P, Wolinsky JS, Confavreux C, et al. Randomized trial of oral teriflunomide for relapsing 
multiplesclerosis. NEJM 2011;365:1293–1303.(TEMSO)

2. Confavreux C, O’Connor P, Comi G, et al. Oral teriflunomide for patients with relapsing multiple sclerosis 
(TOWER): a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trail Lancet Neurol 2014;13:247-56

חוזר חטיבת טכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר. משרד הבריאות ינואר 2017 .3

סאנופי אוונטיס ישראל בע"מ
המידע נכון לפברואר 2017

למידע מלא יש לעיין בעלון לרופא המאושר על ידי משרד הבריאות
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הנוירודגנרטיבי, התשובה נותרה במחלוקת. עם זאת, ממחקרים שבוצעו על נוירונים של 

  .2TAU פיברילרי משרה זרחון על חלבון AB עוברי חולדות וקורטקס הומני, נראה כי

יש לציין כי, בין תתי הסוגים המגוונים של ה-AB, הוכח ה-AB האוליגומרי כמקושר 

להרס סינפטי וכפועל יוצא מכך לירידה קוגנטיבית4. בהתאם לזאת, נראה כי ב"תיאורית 

העמילואיד" אגרגציית עמילואיד ביטא מומס, היא הגורם המרכזי בשיבוש התפקוד 

הסינפטי ובאופן משני לכך לניוון העצבי, שעומד בבסיסה המתקדם של המחלה5.

בהיבט הגנטי, יש לציין כי כ- 2% מחולי האלצהיימר נשאים לאחד מהגנים הדומיננטיים 

הגורמים למחלה ונמצאים על גבי כרומוזום 21, 14 או 1. זאת בעוד שכמעט כל  98% 

הנותרים הינם חולים ספורדים, ביניהם נשאי האלל APOEe4, המהווה גורם סיכון5.

הטיפול התרופתי המוצע כיום בשוק מיועד לשלב התסמיני של המחלה, כדוגמת מעכבי 

אצטיל כולין אסטראז ואנטגונסטים לרצפטור NMDA (N-methyl-D-aspartate), אך אף 

לא אחד מהם משפיע על מהלך המחלה. סיבה אפשרית לכך היא העובדה כי תהליכים 

פתולוגים במוחו של חולה האלצהיימר מתחילים באופן סמוי עשרות שנים טרם הופעת 

הסימפטומים. כך עולה ממחקרים שנערכו לאחרונה בקרב חולי אלצהיימר משפחתי6 

וספורדי 7, בהם נמצא שלב פרה-קליני, כ- 20 שנים טרום הדמנציה, במהלכו, תהליך 

שקיעת העמילואיד הולך ומתקדם לאיטו. עובדה המרמזת לכך כי הפרמטרים הקוגניטיביים 

המוכרים ונמדדים כיום במחקרים קליניים, אינם מיטביים בחיפוש אחר טיפול מניעתי 

למחלה. אבחון מוקדם של חולים בשלבי פרודרום המחלה או במטופלים אסמפטומטים, 

נשאי מוטציה גנטית הקשורה באלצהיימר, יכול להיות לעזר רב בחיפוש אחר טיפול יעיל 

למחלה. 

מזה כ-10 שנים נבחנות אסטרטגיות טיפוליות במנגנון אנטי עמילואידי. כך, בעיכוב יצור, 

 AB-דרך מעכבי גמא וביטא סקרטאז או בהגברת פינוי, בתיווך נוגדנים מונוקלונלים כנגד ה

הנוירוטוקסי. במחקר עוקבה בקרב חולי אלצהיימר עם התייצגות מאוחרת, הודגם כי קצב 

פינוי AB מהמוח מופחת משמעותית בהשוואה לקבוצת ביקורת בריאה קוגניטיבית, בעוד 

קצב היצור די דומה, ממצא התומך בהשערת הגברת פינוי ע"י אימונותרפיה8. בימים אלו, 

אימונותרפיה מהווה אחת מהגישות החדשניות לטיפול באלצהיימר, בין אם כטיפול חיסוני 

אקטיבי או פסיבי 9.

חיסון אקטיבי

באשר לחיסון אקטיבי- מלכתחילה חיסונים אילו פותחו בכדי להימנע ממגרעת החיסונים 

הפסיביים, כגון הצורך במספר הזרקות בכדי לשמור על טיטר נוגדני גבוה והעלות הגבוהה. 
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בשנת 2002, הופסק AN1792, המחקר הקליני הראשון שבוצע על חולי אלצהיימר, להם 

הוזרק פפטיד AB 1-42 יחד עם אדג'וונט, לשיפור מערכת החיסון. הרקע להפסקה היה 

התפתחות אנצפליטיס בקרב 6% מהנבדקים, בתיווך חדירת תאי T את קרומי המוח. עם 

זאת, הודגמה הפחתה ברמת ה-AB ובפלאקים, אלא שהירידה הקוגנטיבית והתקדמות 

המחלה נותרו בעינן8,9. מאז, מאמץ רב הושקע לשיפור בטיחות הטיפולים האימונותרפיים. 

חיסונים חדשים עוצבו, בהם החלק האחראי לאקטוב תאי T הוסר והושארו רק האפיטופים 

עבור תאי B. שלושה מחיסונים אילו CAD106, ACC001 ו-Affitope נמצאים כעת תחת 

מחקר קליני בשלב 2, זאת כאשר שלב 1 במחקרים אילו הניב תגובה חיובית, ללא סימני 

תופעות לוואי חיסוניות8. 

חיסון פסיבי

חיסונים פסיביים נחקרו במספר מחקרים קליניים שלב 3, אולם רבים מהם כשלו בהשגת 

יעדם הסופי 3.

מחקרים בקרב חולי אלצהיימר סימפטומתיים

Bapinezumab - הינו הנוגדן המונוקלונלי הראשון שנכנס לשימוש במסגרת חיסון 
פסיבי בחולי אלצהיימר. נוגדן הומני זה נגזר מנוגדנים עכבריים כנגד AB1-5 ותועד נקשר 

הן ל- AB42 פיברלירי והן לפלאקים עמילואידים8. במחקר קליני שלב 2 שנערך בקרב 

 Amyloid- related חולי אלצהיימר בחומרה קלה- בינונית אשר טופלו בנוגדן זה, דווח על

imaging abnormalities ARIA הכוללים בצקת ואזוגנית ומיקרו-דימומים10,11. במחקר 

אחר שלב קליני 2, כפול סמיות, בבקרת פלסבו אל מול מינונים עולים של טיפול בנוגדן 

זה בחולים בחומרה קלה-בינונית, הודגמה ירידה ברמת ביטא עמילואיד במוח, זאת על פי 

 11C Pittsburgh compund B positron emission מבדקי הדמיית עמילואיד באמצעות 

)tomography )PET - המהווה מרקר לעומס עמילואיד B פיברלרי קורטקלי 12. מאנליזות 

פוסט הוק של שני מחקרים נוספים על נוגדן זה, בהן העריכו מרקרים של נוזל CSF בחולים 

הודגמה הפחתה מעטה בכמות הTAU, אך לא היה שינוי ברמת ה-AB. באופן דומה, לא 

הודגמה יעילות מובהקת בשני מחקרים גדולים בשלב קליני 3, לאורם הופסק השימוש 

בנוגדן זה במחקרים שלב 3 בשנת 2012 13. 

 גם בקרב נשאי APOEe4, לא הצליח נוגדן זה להביא תועלת בחולי אלצהיימר 13,8. 

עם זאת, עדיין קיימים מחקרים בשלב קליני 1 בקרב חולי אלצהיימר, לבחינת פיתוח 

אפשרי של גרסא משופרת לנוגדן זה במטרה להפחית את תופעות הלוואי 14,15.
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 Solanezumab - נוגדן מונוקלונלי הומני, כנגד AB13-28, הנמצא בחלקו ה-
N-TERMINAL של מגוון חלבוני AB, הנמצאים ב-SP ונקשר באופן מועדף ל-AB מסיס 
ולא פיברילרי. לגבי יעילות הנוגדן נערכו שני מחקרים גדולים בשלב קליני 3 עם כפל 

סמיות, מול פלסבו, שלא הדגימו שיפור קוגניטיבי בחולים. עם זאת, בקרב אנליזה משנית 

לתת קבוצות ממאגר המידע של שני מחקרים אלו, הודגמה הפחתה סטטיסטית של 

34% בירידה קוגניטיבית בחולי אלצהיימר בחומרה קלה עם MMSE של 20-26, אך לא 

בקרב חולי אלצהיימר בחומרה בינונית עם ניקוד של 16-19. יש לציין כי אנליזה שנערכה 

בו זמנית ע"י ה- ADCS- Alzheimer's Disease Cooperative Study, אישרה יעילות זו. 

יתרה מכך, אנליזת ביומרקרים הדגימה העלאת רמת AB בפלסמה היכולה להצביע על 

פינוי טוקסין זה מהמוח. שינויים אחרים בביומרקרים לא הודגמו. תופעות לוואי אשר 

הודגמו בקבוצת המחקר אל מול הפלסבו כללו- לטרגיה, תפרחת, כאבי גרון. בימים אילו 

מתקיימים מחקרים בשלב קליני ,EXPEDITION-EXT 3 ו- EXPEDETION-3, בקרב חולי 

אלצהיימר קלים 3,8,15,16,17. 

 ,IgG4 12-23 ועוצב לשאת איזוטופABנוגדן מונקלונלי עכברי שנקשר ל - Crenezumab
אשר מאופיין באחוזי הפעלת מערכת חיסון נמוכים. במחקר קליני שלב 1, חולי אלצהיימר 

בחומרה קלה-בינונית, אשר טופלו בנוגדן זה, פיתחו תופעות לוואי באחוז נמוך. תופעות 

אילו כללו ביו היתר בצקת וואזוגנית ומיקרו-דימומים בהדמיה. בנוסף, נצפתה מגמה 

חיובית באשר להאטה בירידה הקוגניטיבית בחולים קלים, אולם, לא נצפה אפקט בתפקוד 

הכללי 8.

מחקרים מניעתיים בחולי אלצהיימר פרה-סמפטומטיים 

Gantenerumab - נוגדן הומני מונוקלונלי אשר נקשר לתצורה הפיברילרית של 
חלבון ה-AB ומשרה פאגוציטוזה ע"י מיקרוגליה במוח. בשנת 2014 הופסק מחקר רב 

מרכזי, בשלב קליני 3, כפל סמיות, מבוקר פלסבו, בטיפול בנוגדן זה, שבוצע במטופלים 

פרודרומלים מאחר ולא הניב תוצאה אפקטיבית מובהקת למרות פרופיל תופעות לוואי 

נוח18.

Aducanumab - נוגדן מונוקלוני, הפועל כנגד אוליגומרים מסיסים וסיבי ביטא עמילואיד 
לא מסיסים. במחקר PRIME מבוקר פלסבו, כפל סמיות, בשלב קליני 1b, שנערך על חולי 

אלצהיימר בחומרה קלה או פרודרומלית בעלי סקר PET עמילואיד חיובי, נבדקה בטיחות 

תרופה זו והשפעתה כתלות מינון במשך שנה. הממצאים הראו הפחתה בעומס עמילואידי 

תלוי מינון וזמן. בקבוצת הפלסבו לא היה שינוי בעומס העמילואידי, דבר הרומז לכך כי הוא 

הגיע לרוויה. בהתחשב בכך שאגירה שכזו לוקחת כ-20 שנה, הפחתה בעומס תוך שנה 
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הינו ממצא מעודד. תוצאות המבחנים הקוגניטיביים תמכו בהשערה הקלינית כי הפחתה 

בעומס AB תורם לשפור קליני 19.

תזמון התחלת הטיפול האימונותרפי כנגד אלצהיימר

שלושה מחקרים חדשים יבחנו שאלה זו והם:

מחקר - A4: מטרת מחקר זה לבדוק יעילות נוגדן Solanezumab בהאטת אובדן 
זכרון, והינו חלק ממחקרי חתך אורך בשם LEARN. כך שבמהלך 3 שנים היעד העיקרי 

שייבדק הוא קצב שינוי הרמה הקוגניטיבית הכוללת. מחקר זה יערך בקרב 500 מטופלים 

אסימפטומטים מעל גיל 65 עם משקעי AB ע"פ סקירת PET, אך ללא פרה-דספוזציה 

גנטית לאלצהיימר. לציין כי הנחקרים יבדקו הן ע"י סקירת PET והן ע"י MRI, מבני 

ותפקודי. בנוסף, יבדקו ביומרקרים בנוזל הCSF וסקירת PET ל-TAU בתתי הקבוצות של 

המשתתפים. אומדן זה יוכל לעזור בבחינת ההשערה כי הפחתת עומס AB בשלב מוקדם 

באלצהיימר יכולה למנוע התפשטות TAU אל הנאוקורטקס. עוד לציין כי מחקר זה עתיד 

 .8 ,16 AB להניב מידע לגבי גורמי סיכון לירידה קוגניטיבית הקשורים ואינם קשורים בעומס

מחקר - DIAN: בניגוד למחקר הקודם, מחקר זה עוסק במטופלים נשאים גנטית 
Presinilin-1, Presinlin-2, APP ויעילות הטיפול המניעתי בשלבים מוקדמים. במחקר 

זה שלוש זרועות טיפול: נוגדני Solanezumab, Gantenerumab ומעכבי ביטא סקטראז. 

בנוסף, יבחן מחקר זה את השוני בין חולים גנטים לספורדים20 ,8.

מחקר - API: מחקר זה נערך בקרב 300 מטופלים אסימפטומתיים, בני 30 ומעלה 
ממשפחה קלומביאנית, בעלי מוטציה בפרסנלין E280A 1, המקושרת בתצורה דומיננטית 

וכוללת הופעה בגיל מוקדם. במחלה זו AB42 מצטברים בגיל צעיר )30~( ומתרחשת 

ירידה פרוגרסיבית קוגנטיבית ותפקודית, כך שהקליניקה מופיעה עשורים טרם הופעתה 

  Crenezumab בהשוואה למטופלים עם תאחיזה ספורדית. מחקר זה עתיד לבחון השפעת

 .8 ,21 CSF-על  שינויים קוגניטיביים וביומרקרים ב

לסיכום

בזמן שתוחלת החיים בעולם עולה, הנטל הכלכלי והסוציאלי של מחלת האלצהיימר 

עולה דרמטית בהתאם. עד כה הטיפולים המוצעים מיועדים למטופלים סימפטומתיים 

ואינם בעלי ערך טיפולי רב. הקידמה הטכנולוגית והמדעית מציעה פתרונות אלטרנטיביים 

אימונותרפיים, שיעילותם טמונה בין היתר, בטיפול בשלב מוקדם וממוקד כנגד חלבון 

  Peripheral sink effect נוגדנים אילו יכולים לפעול בשני מישורים, האחד יצירת .AB42 -ה
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ע"י קישור לחלבון המצוי בפלסמה, ומנגד, יצירת תגובה אימונית מתווכת מיקרוגליה 

ופגוציטוזה להפחתת משקעי חלבון זה במוח.

אמנם משנת 2000 פורסמו מספר מחקרים קליניים אימנותרפיים שנכשלו, אולם לאחרונה 

 Aducanumab -הדגימו מחקרים בטיפולים אילו תוצאות חיוביות. כשם שמחקר בשימוש ב

הדגים הפחתה תלוית מינון ברמת משקעי העמילואיד ביטא במוח ותרם לשיפור קוגנטיבי, 

גם Solanezumab הדגים הפחתה בירידה הקוגנטיבית בשיעור של 34%, בהשוואה 

לפלסבו בחולי אלצהיימר בחומרה קלה. 

רבים מכישלונות הטיפול באלצהיימר מיוחסים לשלב במחלה בו הוא ניתן, זאת מאחר 

-ופתוגנטית, הנזק מצטבר שנים לפני הופעת הסימפטומים. צבירת מידע בנוגע לפתופי

זיולוגיית המחלה וכן איתור הגנים והביומרקרים העומדים בבסיסה יכול להיות לעזר רב 

בזיהוי מטופלים א-סימפטומטים, המועדים לירידה קוגניטיבית - ולהתחלת טיפול יעיל 

בהתאם. 

נקודה נוספת בבחינת הצלחת הטיפולים היא בחירת החולים. כך לדוגמא, יתכן כי חלק 

מההצלחה בטיפול בAducanumab  נעוץ בבחירת המטופלים על פי תוצאות סקירת 

Amyloid PET. השימוש בשיטה זו מקנה יתרון נוסף שהינו הזיהוי הוודאי של חולי 

אלצהיימר והפחתת מספר המטופלים עם אבחון שגוי. עדות לכך הינה העובדה כי בקרב 

מטופלים שאובחנו קלינית כחולי אלצהיימר, רק 77% נמצאו כבעלי סקירת PET חיובית 

 .22 SUVR of Florbetapir במדידת ,AB למשקעי

מבט נוסף אל העתיד מגלה פוטנציאל בטיפול בנוגדנים כנגד DNA AB42, המתווכים 

אימונולוגית באופן שונה מהנוגדנים שהוזכרו עד כה. עם זאת, יש לשאול האם ה-AB הינו 

אתר המטרה היחיד או שמא ניתן להעמיק בחיפוש אחר טיפול אימנותראפי כנגד אתר 

 .TAU מטרה נוסף והוא חלבון 

מחקרים פרה-קליניים הדגימו כי הפחתת משקעי NFTs  יכולים לשפר ירידה קוגניטיבית9. 

עם זאת, כיום, מעט מחקרים נערכים בשימוש כנגד חלבון זה10. 

האם אתר מטרה זה יוכל להיות מושא נוסף לטיפול אלטרנטיבי, או אולי חיסון משולב הוא 

 שיעניק את מכת המחץ? התקווה קיימת והמלאכה עוד מרובה.

 ד"ר נופר מסיקה

 מתמחה בנוירולוגיה, מרכז רפואי כרמל
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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 ,FEB 2016. 

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 FEB 2016
3. Israel NHB update Jan 2016.
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דיכאון והפרעה קונברסיבית
ד"ר יפתח בירן 

דיכאון מתאפיין בנטייה לעצב וחוסר יכולת ליהנות )אנהדוניה( ושכיחותו השנתית על פני 

12 חודשים הינה עד 7% מהאוכלוסייה הכללית. לעומת זאת הפרעה קונברסיבית )הפרעה 

נוירולוגית פונקציונאלית( מתאפיינת בתסמינים גופניים - נוירולוגים* שאינם מוסברים 

נוירולוגית ושכיחותה עד 0.5% באוכלוסייה הכללית ועד 14% בקרב המאושפזים בבתי 

חולים 1. מהו הקשר בין דיכאון להפרעה קונברסיבית? האם ייתכנו תסמינים נוירולוגים 

בדיכאון? האם דיכאון אפשרי בהסתמנות קונברסיבית? בסקירה קצרה זו אשתדל להציג 

את העמדות השונות המתייחסות לשאלות אלו. אתאר שתי דוגמאות שממחישות את 

העמדות השונות ואתייחס להשלכות קליניות אפשריות.  

תסמינים נוירולוגים - גופניים קונברסיבים נלווים לדיכאון

תסמינים ״נוירולוגים״ אינם דבר נדיר בדיכאון. ניתן למצוא בליבת תסמיני הדיכאון 

תסמינים גופניים )קשיי שינה, שינויים בתיאבון ובמשקל, חוסר כוחות ואנרגיה ושינויים 

בפעילות המוטורית( שמופיעים לצדם של תסמינים רגשיים )מצב רוח ירוד, חוסר הנאה, 

תחושת אשמה, חוסר ערך, הרגשת ייאוש ואובדנות( ותסמינים קוגניטיביים )קשיי ריכוז 

וקשיים בזיכרון(. 

מעבר לכך ישנם תתי סוגים של דיכאון בהם התסמינים הגופניים בולטים ומודגשים: 

בדיכאון עם חרדה )Depressive disorder with anxious distress( יש דגש על מרכיבים 

 Depressive disorder with melancholic( של אי שקט מוטורי; בדיכאון מלנכולי

features( מודגשים השינויים בפעילות המוטורית והשינויים במשקל; בדיכאון לא טיפוסי 

)Depressive disorder with atypical features( אחד הסממנים המהותיים לאבחנה הינו 

הרגשה של שיתוק בגפיים )leaden paralysis(; בדיכאון פסיכוטי ייתכנו תסמינים גופניים 

הקשורים לדלוזיות או להלוצינציות גופניות; הדוגמא הדרמטית לנוכחותם של תסמינים 

נוירולוגים - מוטורים בדיכאון הינה מצבים דיכאוניים עם קטטוניה. 

 במצבים אלו ישנם שינויים משמעותיים בפעילות המוטורית ובכללם שינויים בטונוס

)waxy flexibility, posturing, catalepsy(; תנועות אב נורמליות לא נשלטות 

* בסקירה אשתמש לחילופין במושגים תסמין נוירולוגי ותסמין גופני מבלי להבחין ביניהם. יחד עם זאת, 
בנומנקלטורה הפסיכיאטרית ובמיוחד בהקשר של הפרעות סומטופורמיות, תסמינים גופניים כלליים מכוונים 
להפרעה סומטית )Somatic symptom disorder( ואילו תסמינים נוירולוגים מכוונים להפרעה קונברסיבית.
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)mannerism, echopraxia, stereotypy, grimacing(; תנודות בין פעילות מוטורית ביתר 

עם אגיטציה משמעותית לבין ירידה בפעילות המוטורית עד כדי סטופור; שינויים בדיבור 

)אילמות, אקולליה(1.

תיאוריות שונות שמות דגש שונה על הספציפיות של התסמינים הגופניים בדיכאון. לפי 

העמדה ה״לא ספציפית״ דיכאון הינו מחלה מוחית מפושטת שאומנם בעיקרה מערבת 

מערכות לימביות אולם במקביל למעורבות זו ישנה מעורבות של אזורים מוחיים קליפתיים 

ותת קליפתיים מרובים ובכללם אזורים המשתתפים בארגון מוטורי, מערכות עוררות תת 

קליפתיות, מערכות זיכרון, מערכות קשב ומערכות ויסות. הסימנים הקליניים השונים 

ובכללם התסמינים הגופניים הינם תולדה של מעורבות כללית ולא ספציפית זו 2-4. 

העמדה ה״ספציפית״ מציעה שלפחות חלק מהתסמינים הגופניים-נוירולוגים נובעים 

ממרכיבים מהותיים וייחודיים של דיכאון שהינם, בין השאר, התכנסות פנימה, מצב 

שפוף, הישמטות פיזית והצטמצמות לחלק התחתון של המרחב גם ברמה הגופנית וגם 

דרך הפניית קשב דיפרנציאלית. על חשיבותם של תסמינים אלו בדיכאון והיותם חלק 

מהותי ממנו ניתן ללמוד מהמקום הנכבד שיש בשפות רבות למטפורות מרחביות של 

דיכאון המתארות נטייה למטה בציר של מעלה-מטה )״מצב רוח ירוד״, ״הרגשה שפופה״,  

 “depressed mood”, ”my spirits sank”( או לתנועה פנימה על הציר של פנים-חוץ

 )embodiment( 5. מחקרים שונים מראים שלמטפורות אלו יש התגלמות)״זה נוגע בי״(

שבאה לידי ביטוי בהעדפת חלקו התחתון של העולם או בהתכנסות פנימה6, 7. כך למשל 

מטופלים עם דיכאון המתבקשים לסמן את קו האמצע של קוים המוצגים לפניהם במנח 

רדיאלי שמלמד על הציר פנים-חוץ, יסמנו אותו קרוב אליהם. הטיה מרחבית זו מדגימה 

כיצד ההתכנסות אל העולם הפנימי יכולה ללבוש צורה קונקרטית מרחבית8.  הדבר תואם 

את המודל הדינמי של דיכאון לפיו דיכאון הינו תולדה של הפנמה של אובייקט אהוב ואבוד 

המוטען ברגשות אמביוולנטיים. הכעס שמכוון לחלקים השליליים של אותו האובייקט 

ששוכן כעת בעצמי, מביא לתקיפה של הנפש וכתוצאה מכך למלנכוליה ולדיכאון. הפנייה 

של אותו הכעס כלפי הגוף תוביל לסימפטומים גופניים. במודל זה מובלעת ההנחה 

שמערכות יחסי האובייקט הנפשיות שלנו מושתתות על ייצוגים מרחביים9, 10. 

אמנם לפי ה - DSM לא ניתן להתייחס לסימפטומים הגופניים של הסתמנות דיכאונית 

כסימפטומים קונברסיבים שכן הם ניתנים להסבר ״יותר טוב״ על ידי הדיכאון, אך 

יחד עם זאת, אם מאמצים הגדרה רחבה של מושג הקונברסיה, אין קושי בהבנתם של 

תסמינים גופניים בדיכאון. על פי קריאה ליברלית של הקריטריונים לקונברסיה כל תסמין 
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נוירולוגי – גופני שאינו מוסבר גופנית וגורם למצוקה הינו בחזקת סימפטום קונברסיבי, על 

אחת כמה וכמה אם תסמין זה קשור לקיומם של גורמי דחק, קונפליקטים או הסתמנות 

פסיכולוגית שהיו עד לגרסה הנוכחית של ה - DSM חלק מקריטריוני החובה של 

ההסתמנות הקונברסיבית. 

תסמינים דיכאוניים נלווים להפרעה קונברסיבית

ככל שמתייחסים לדיכאון כאל גורם של הסתמנות קונברסיבית, הפרקטיקה הנוירו-

פסיכיאטרית מחזיקה בשתי עמדות המנוגדות זו לזו ביחס להימצאות דיכאון באנשים 

הלוקים בקונברסיה:  

העמדה הראשונה כמעט ושוללת את קיומו של דיכאון כסימפטום נלווה להפרעה 

קונברסיבית. עמדה זו מניחה שהמנגנון של הפרעה קונברסיבית הינו כישלון בביטויה של 

מצוקה רגשית דרך מסלול רגשי וכתוצאה מכך ניתובה של המצוקה הרגשית לסימפטום 

גופני.  מכך יוצא שהלוקים בהפרעה קונברסיבית מתקשים בביטוי תסמינים נפשיים 

בצורה הנגישה לעצמם ולסביבתם ובכלל זה הם מתקשים גם בביטויים של תסמינים 

דיכאוניים ולא יסתמנו איתם. למעשה הסימפטום הגופני משמש את הלוקים בקונברסיה 

כמעין מסלול עוקף רגש המעלים את הדיכאון. עמדה זו מעוגנת בתיאוריה המשקית 

)אקונומית( של פרויד לפיה הנפש מנסה להיפטר מאנרגיה עודפת וכשאנרגיה רגשית לא  

מוצאת מוצא רגשי היא תפורק דרך הגוף11. כמובן שתיתכנה דרגות ביניים, שכן אפשרי 

שההמרה לסימפטום הגופני לא תהייה מלאה כך שלחלק מהמצוקה הרגשית ימצא מוצא 

 La belle indifference במסילות רגשיות. ביטוי נוסף של מנגנון זה הינו התופעות של

או אלקסיתימיה שמתאפיינות בהבעה מצומצמת של רגשות, חוסר אכפתיות ושוויון 

נפש לתסמינים הקונברסיבים. שוויון הנפש מתאפשר שכן, כמתואר למעלה, התסמינים 

הנפשיים מתבטאים דרך הסימפטום הגופני ולא גורמים לשום ביטוי נפשי. יחד עם זאת,  

עבודות מהשנים האחרונות מראות ששוויון הנפש אינו ספציפי להפרעה קונברסיבית12.

העמדה השנייה מאפשרת את קיומם של תסמינים דיכאוניים נלווים להסתמנות 

קונברסיבית. לפי עמדה זו, שמבוטאת למשל בגישה של תסמונת הסף הנמוך שתוארה 

מעל דפי עיתון זה על ידי עזרא וחבריו, הסימפטום הגופני הינו תולדה של שילוב של פרה - 

דיספוזיציה ביולוגית במצבים פסיכולוגים רגשיים שונים דוגמת דיכאון אך גם חרדה, גורמי 

דחק סביבתיים ומצבי לחץ. הסימפטום הקונברסיבי הינו תולדה של הסימפטום הנפשי, 

אך מנגנון יצירתו אינו כרוך בהעלמתו של הסימפטום הנפשי כפי שקורה במנגנון ההמרה 

הקונברסיבי 13. 
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שתי העמדות מגולמות במינוח ובשמות שהגרסה האחרונה של ה - DSM נתנה להפרעות 

אלו – מצד אחד המונח ״הפרעה קונברסיבית״ שמגלם בתוכו את הרעיון שבבסיסה של 

העמדה הראשונה לפיו המונח קונברסיה )״conversion״( משמעו המרה של סימנים 

נפשיים לסימנים גופניים וכתוצאה מכך מיעוט של תסמינים נפשיים. מאידך ה- DSM מציע 

שם חלופי )ובכך הוא חורג ממנהגו( ומונח זה - ״Functional Neurological Disorder״ לא 

מתחייב למנגנון המתואר. 

כאמור, שתי העמדות שהוצגו מתייחסות לאפשרות של דיכאון כגורם אטיולוגי להפרעה 

קונברסיבית. קשרים אחרים אפשריים כדי להסביר הסתמנות דיכאונית במקביל 

להסתמנות קונברסיבית הינם שגם הדיכאון וגם ההפרעה הקונברסיבית מקורם בגורם 

אחר המוביל במקביל לשניהם או שהדיכאון הינו תגובתי-משני להפרעה הקונברסיבית 

ובמצב זה עלול להיווצר מעגל קסמים )חסר קונברסיבי הגורם לדיכאון הגורם בתורו 

להחרפה בחסר הקונברסיבי וכך הלאה( שעלול להוביל להנצחת הסימפטומים בדומה 

למתואר בתסמונת הסף הנמוך 13, 14. 

דוגמאות קליניות

בהפרעות קונברסיביות כמו גם בדיכאון יש מגוון גדול של הסתמנויות פנוטיפיות שייתכן 

שהינן נבדלות בפתוגנזה שלהן. כדי להמחיש את המורכבות אתאר בקצרה את הקשר בין 

דיכאון להפרעה קונברסיבית בשני סוגים של הסתמנויות קונברסיביות:

פסואודודמנציה - הפרעה זו שהוצגה בגיליון הקודם של העיתון מופיעה על פי רוב בגיל 
המבוגר ומתאפיינת בירידה קוגניטיבית דמוית דמנציה המיוחסת לדיכאון לא טיפוסי כלומר 

תסמין נוירולוגי )קוגניטיבי( הנלווה לדיכאון15. ישנן עבודות המציעות מודל דינמי ספציפי 

המוביל להסתמנות זו  ובכך מכוונות למודל הספציפי של הסתמנויות נוירולוגיות בהפרעות 

דיכאוניות או אפילו למנגנון ב"כיוון ההפוך" כלומר למנגנון קונברסיבי 16. 

 - )PNES – Psychogenic Non Epileptic Seizures( פרכוסים פסיכוגניים
פרכוסים פסיכוגניים הינם אחת מהפרזנטציות השכיחות של הפרעה קונברסיבית. בבסיסה 

של הפרעה זו בולטים מרכיבי הניתוק והדיסוציאציה ובכך היא בת כלאיים בין הפרעות 

קונברסיביות להפרעות דיסוציאטיביות. בסקירה נרחבת של בראון וראובר מתוארת 

במטופלים אלו שכיחות יתר של דיכאון לצד מגוון תחלואות פסיכיאטריות. יחד עם זאת, 

בראון וראובר אינם מעלים את האפשרות שדיכאון יכול להיות גורם אטיולוגי אפשרי 

ל-PNES  וככל שהם מזכירים מודלים הקשורים למערכות אפקטיביות אלו הם מודלים 

הקשורים לוויסות רגשי, עיבוד רגשי ואלקסיתימיה 17.

נוירופסיכאטריה



17

סיכום והשלכות קליניות

הצגתי מספר אפשרויות תיאורטיות-קליניות לקשר בין דיכאון להפרעה קונברסיבית, 

אפשרויות שיכולות לכוון לגישות קליניות שונות. כך למשל, ברמה האבחנתית, אלו הנוטים 

לקבל את תיאורית ההמרה יתעקשו פחות על תסמיני דיכאון כסמן אבחנתי רגיש של 

מחלה קונברסיבית; ברמה הטיפולית, אלו המחזיקים בתיאוריה הספציפית של התסמינים 

הגופניים בדיכאון יתייחסו לתסמינים אלו לא רק כאל רעש רקע לא ספציפי אלא ינסו 

להבין אותם, לתת להם משמעות ואולי כך לאפשר טיפול דינמי מוכוון  באופן ספציפי. 

זאת בניגוד למחזיקים בתיאוריה הלא ספציפית שלא יזדקקו לחפש משמעויות ייחודיות 

לתסמינים הגופניים; המחזיקים בתיאורית ההמרה ייטו לטפל במטופלים הקונברסיבים 

בתכשירים אנטי דיכאוניים גם בהיעדר אבחנה של דיכאון שכן לשיטתם הסימנים 

הקונברסיבים הינם דיכאון בתחפושת. לעומת זאת, אלו שאינם מחזיקים בתיאורית 

ההמרה, אם יהיו נאמנים לשיטתם ולהתוויות הרשומות של התכשירים האנטי דיכאוניים, 

יימנעו בהיעדר תסמינים אפקטיביים ממתן תכשירים אנטי דיכאוניים. 

קרוב לוודאי שהקשרים מורכבים אף יותר וישנן תיאוריות מתחרות מרובות נוספות דוגמת 

הטיות תרבותיות המשפיעות על שכיחותם של תסמינים גופניים בדיכאון, תיאוריות 

קוגניטיביות, תיאוריות של תקשורת ועוד, ולא ניתן כעת להכריע בין התיאוריות השונות18,9. 

יחד עם זאת,  בהתחשב בקושי בהתמודדות עם התסמינים הקליניים הגופניים והאחרים 

של דיכאון ועם ההפרעות הקונברסיביות בכללן, יש מקום לשימוש במודלים תיאורטיים 

 שונים כדי לפתח ולבחון התערבויות קליניות אבחנתיות וטיפוליות אפשריות.

 ד"ר יפתח בירן

 המערך הנוירולוגי, המרכז הרפואי תל אביב

i_biran@hotmail.com

נוירופסיכאטריה
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 Indication: PLEGRIDY is indicated in adult patients for the treatment of relapsing remitting multiple sclerosis.

For further information (including side effects) please read the PI as approved by the Israel MOH.

הופק בחודש יולי בשנה 2016

Date of preparation: July 2016

For patients with relapsing-remitting MS

RESHAPE THE INTERFERON.
RESHAPE THE POSSIBILITIES.

http://www.medison.co.il/
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 NUVIGIL עוזר למטופלים הסובלים מישנוניות יתר הנגרמת מנרקולפסיה, טרשת נפוצה *,
דום נשימה בשינה  ותסמונת עבודת משמרות, להישאר עירניים 1

NUVIGIL חומר מעורר שאינו אמפטאמין ואינו מתילפנידאט 2
NUVIGIL ניתן בכדור אחד פעם ביום 1 

NUVIGIL  NUVIGIL בעל פרופיל בטיחות וסבילות גבוהים 1

מוכלל בסל 

 MS-לנרקולפסיה ו

ב-15%, וזמין בביטוחים 

המושלמים ב-50%,
 

זמין בכללית

ובמכבי!

מתעוררים
לטיפול חדש!

תכשיר חדש בישראל לטיפול בישנוניות יתר1 

1. עלון לרופא עדכני כפי שפורסם על ידי משרד הבריאות.  * אינו מותווה בעלון לרופא הישראלי, מוכלל בסל הבריאות.  להתוויות ולמידע נוסף, נא לעיין בעלון העדכני לרופא כפי שאושר על ידי משרד הבריאות.

http://tracks.roojoom.com/r/78420/
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הדמייה ווסקולרית מתקדמת בשבץ מוח חד 

ד"ר מיכאל פינדלר

בימים אלה, בהם הטיפול בשבץ מוח חד עובד מהפכה של ממש, התפקיד של הדמייה 

מתקדמת לבחירת מטופלים היכולים להרוויח מטיפול טרומבוליטי או אנדו-ווסקולרי בשבץ 

מוח חד מתברר כחשוב ביותר. היכולת שלנו לפתוח חסימות בכלי דם גדולים בטכניקות 

אנדו-ווסקולריות מחזקת את הצורך בכלים אבחוניים אשר ידעו לספר לנו מה גודלה של 

רקמת המוח ברת ההצלה ומה גודלו של האוטם הקיים. בניגוד לרקמות אחרות, דוגמה 

רקמת המיוקרד הלבבית, רקמת המוח אינה סובלת איסכמיה. תוך דקות אחדות נגרם 

לרקמת מוח שאינה מקבלת אספקת דם נזק בלתי הפיך. כיצד, אם כך, ניתן בכל זאת 

להציל רקמת מוח? התשובה לשאלה זו טמונה בהבנת הפתופיזיולוגיה של שבץ המוח 

האיסכמי. כאשר כלי דם גדול במוח נחסם על ידי קריש דם, הרקמה המסופקת על ידו 

עוברת איסכמיה אך בשל מערכת קולטרלים ענפה, קיימים איזורים שונים של איסכמיה. 

 )Ischemic core( באופן גס ניתן לחלק את איזורי המוח הסובלים לאיזור ליבת האוטם

ואיזור סביבו של איסכמיה יחסית ,רקמה אשר סובלת ואשר תפקוד הנוירונים בה נפגע 

אך קיימת עבורה אספקת דם חלקית ובאם תחודש אספקת הדם המלאה הרקמה תוכל 

להתאושש. רקמה זו נקראת רקמת הפנומברה )מלטינית, חצי-צל( והיא הרקמה עליה 

אנו "נלחמים"1. בשל השונות הגדולה בין בני אדם שונים במבנה הקולטרלים וביכולת 

שלהם לפצות על איסכמיה בזמן שבץ, לא ניתן לחזות במדויק ממיקום החסימה העורקית 

ומהזמן שעבר מתחילת האירוע בלבד מהו גודל האוטם ומה גודל הפנומברה. זאת ועוד, 

לעתים איננו יודעים מה מועד התחלת האירוע )למשל בשבץ ביקיצה או שבץ שהחל ללא 

עדי ראייה(  ובאופן תיאורטי, ייתכן שניתן לטפל גם ללא ידיעת הזמן המדויק באם נדע מה 

גודל האוטם וגודל הפנומרה תוך צמצום הסיכון בדימום לתוך רקמה נמקית או כתוצאה 

מרה-פרפוזיה.

מהי הבעיה במתן טיפול כאשר קיים כבר אוטם גדול? ממחקרים אשר בדקו את הקשר בין 

גודל ליבת האוטם לבין הפרוגנוזה, עולה כי כאשר מדובר בגודל של מעל 70 סמ"ק קיימת 

פרוגנוזה גרועה במרבית החולים, גם אם העורק החסום נפתח2,3. 

כיצד ניתן לדמות את גודל הליבה והפנומברה? בהיות שאלה זו ה"גביע הקדוש" של הטיפול 

בשבץ מוח איסכמיה חד, פותחו שיטות שונות באמצעי ההדמיה השונים על מנת לענות 

עליה. 

שבץ מוח



22

באמצעות הדמיית תהודה מגנטית )MRI(, ניתן לחזות בדיוק רב את גודל ליבת האוטם. רצף 

הדיפוזיה ב-)MRI )dwi מתבסס על מדידת התנועה הבראונית האקראית של מולקולות 

מים ברקמת המוח. תנועה בראונית זו מושפעת מהתווך בו נמצאות מולקולות המים. בתוך 

התא למשך, מולקולות המים מוגבלות על ידי אברוני התא. כאשר יש איסכמיה וכניסת 

מולקולות מים אל תוך התאים שמתרחבים על חשבון המרווח החוץ תאי, מקדם הדיפוזיה 

יורד באותו איזור רקמה. ירידה זו במקדם הדיפוזיה משקפת מצב היסטולוגי של בצקת תוך 

תאית ונזק בלתי הפיך ובכך משקפת בצורה המדויקת ביותר כיום את איזור הליבה. איזורים 

איסכמיים אלה הנראים בוהקים ברצף הדיפוזיה של ה MRI משקפים את ליבת האוטם, 

שאיננה ברת הצלה. יש לסייג זאת ולומר שבמחקרים שונים נצפתה תופעה של נירמול 

ירידה זו במקדם הדיפוזיה ואיזורים שנראו ככאלה שעברו נזק בלתי הפיך חזרו למראה 

רדיולוגי תקין 4,5.

בבדיקת CT מוח ללא חומר ניגוד ניתן לראות שינויים היפודנסיים אשר משקפים רקמת 

מוח שעוברת נמק ואשר היא, ככל הנראה, אינה ברת הצלה. בעוד שמדידת גודל השינויים 

ההיפודנסיים אינה מדויקת וככל הנראה אינה משקפת את מלוא ליבת האוטם, קיימים 

 כלים המאפשרים להעריך את חומרת האירוע המוחי, והפרוגנוזה הצפויה. 

למשל Alberta stroke program early CT score( ASPECTS( הינה שיטת הערכה 

כמותית על פי ממצאי CT מוח ללא חומר ניגוד המדרגת את חומרת השבץ בטריטוריית 

עורק המוח התיכון בסולם של 10 נקודות. עבור כל איזור מוגדר הנראה היפודנסי בבדיקת 

ה CT הראשונה יורדת נקודה. ציון של 7 ומטה בסולם זה מעלה את הסיכוי לפרוגנוזה 

גרועה לאחר 3 חודשים כמו גם לדימום מוחי 6. 

 CT פרפוזיה הפכה לתוספת חשובה לבדיקות ה CT במרכזי שבץ רבים, בדיקת ה - CTP
ו-CT אנגיוגרפיה ומשמשת להערכת גודל האוטם וגודל הפנומברה. בבדיקה זו מחשבים 

את השטח תחת עקומות הזמן של חומר הניגוד ברקמה באיזורים ורידיים ועורקיים. בצורה 

זו מתקבלים ערכי ה-)Cerebral blood volume )CBV - נפח הדם הקיים בנפח מוגדר 

של רקמת מוח בזמן נתון, )Cerebral blood flow )CBF - נפח הדם העובר ברקמת המוח 

בפרק זמן מסוים ו-)Mean transit time )MTT - הזמן הממוצע בשניות בו כדורית דם 

בודדת נמצאת בנפח מוגדר של סירקולציה ווסקולרית. MTT מחושב על ידי חלוקת ערך 

 .CBF ב CBV-ה

כאשר לחץ זרימת הדם המוחית, )Cerebral perfusion pressure )CPP, יורד, קיים פיצוי 

בואזודילטציה במטרה לשמור על הלחץ )ע"פ דוקטרינת מונרו-קלי(. בהמשך, עם ירידה 

נוספת אל מתחת לסף הפיצוי המוחי על ידי ואזו-דילטציה, ה-CBF יורד יחד עם ירידת 

ה-CPP. כתוצאה מכך ה-MTT מתארך. בתחילה, בירידה קלה בזרימת הדם המקומית, 

שבץ מוח
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לכדורית הדם יש זמן מגע רב יותר עם הקפילרות ברקמה ושיעור החמצן המשתחרר ממנה 

גדלה, דבר המאפשר לרקמה להמשיך לקיים מטבוליזם תקין )benign oligemia(, בהמשך 

הירידה מעבר ליכולת הפיצוי, תאי המוח מתחילים לסבול מאיסכמיה. קיימים ערכים 

נורמליים עבור פרמטרים אלה השונים בין חומר אפור ללבן. ליבת האוטם מוגדרת כאיזור 

בו ה-MTT מוארך, ה-CBF ירוד מאוד וכך גם ה-CBV. לעומת זאת, הפנומברה המקיפה 

את איזור הליבה מתאפיינת ב MTT מוארך אך CBF רק מעט ירוד בעוד ש-CBV באיזור זה 

קרוב לנורמה או אפילו מוגבר )בשל אוטורגולציה באמצעות ואזו-דילטציה(7,8. ההשוואה 

.CTP מפות פרפוזיה של ,MRI ,אנגיו CT : אמצעי הדמיה בשבץ מוחי חד. מימין למעלה ובכיוון השעון

שבץ מוח
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בין האיזורים השונים ניתנת לתרגום למפות צבעוניות המאפשרות לראות בקלות את גודל 

הליבה והפנומברה9. 

שימוש ב-CT אנגיוגרפיה להערכת מצב העורקים הקולטרלים - כמות העורקים 

הקולטרלים אשר יכולים לספק דם לאותם איזורים אשר אספקת הדם הישירה אליהם 

נפגעה במהלך השבץ, תקבע במידה רבה את גודל האוטם הסופי ומכאן, את הפרוגנוזה של 

המטופל. קיימות שיטות שונות להערכת הקולטרלים המפורטות במאמרם של יאו וחבריו10.

 MRI-מבין הכלים שתוארו, הפופולריים ביותר להערכת הפנומברה הם רצף הדיפוזיה ב

ו-CTP. בעוד ה-MRI נחשב למדויק להערכת גודל הליבה השימוש בו מוגבל בשל העלות 

הגבוהה, הוא אינו זמין בכל בית חולים וגם כאשר הוא זמין, מרבית בתי החולים בארץ 

אינם ערוכים לביצוע MRI מוח במהירות הדרושה לטיפול בשבץ. 

בעיות נוספות בשימוש ב-MRI הם הזמן הממושך יותר של הסריקה, זמן יקר ביותר 

כשמדובר על שבץ מוח. פעמים רבות אין מידע על גופים זרים מתכתיים המהווים התוויית 

נגד ב-MRI. חולים במצב הכרה ירוד מתקשים לשתף פעולה עם בדיקה ארוכה ורועשת 

ולעתים יש צורך להרדימם לצורך הבדיקה, שוב תוך ויתור על זמן יקר והסיבוכים הנלווים. 

לעומתו, בדיקת ה-CTP הינה זמינה עם המכשור הקיים )דרוש רק עיבוד תוכנה והגדרות 

סריקה שונות(, היא מהירה ויכולה להתבצע יחד עם סריקת ה CT וה- CTA. לבדיקת 

 Mean transit time )MTT(-מספר חסרונות. קיימת למשל, הערכת יתר של ה CTP-ה

במצבים כגון תפקוד לבבי ירוד, פרפור פרוזדורים, היצרות עורקי המוח הפרוקסימליים 

או מיקום לא נכון של הסמנים העורקיים והורידיים במהלך עיבוד הסריקה. גורמים אלה 

עלולים להוביל לאבחנה מוטעית של איסכמיה נרחבת ולהערכת חסר של זרימת הדם 

המוחית. חסרון נוסף של סריקה זו הוא המיקוד בשכבת גרעיני הבסיס והשכבה הסופרה- 

גנגליונית. הסריקה אינה מתמקדת בחלקים נרחבים במוח דוגמת הגומה האחורית 

והחלקים ההמיספרליים העליונים. כמו כן, אוטמים קטנים )לקונריים(, אינם מדומים היטב 

במפות הפרפוזיה עקב הרזולוציה הנמוכה. במצבים דוגמת פרכוס, איזור המוח האיקטלי 

מציג היפרפרפוזיה דבר שעלול להוביל לאנליזה מוטעית של היפופרפוזיה להמיספרה 

הנגדית, המדמה אוטם בה, עם זאת במצבים כאלה שילוב הבדיקה עם הקליניקה יכולה 

ללמדנו שמדובר בפרכוס ולא בשבץ. במאמר שהשווה בין הליבה החזויה על ידי CTP לבין 

הנגע הנראה ב-dwi נראה כי מפות הזרימה המוחית, ה-CBF, היו בקורלציה הגבוהה ביותר 

ל-dwi אבל נדרשו ערכי סף שונים בין אלגוריתמים שונים )וגם עבור הגדרות שונות באותו 

אלגוריתם(, על מנת לקבל התאמה מירבית11. כותבי המאמר הסיקו שתמונת ה-CTP אינה 

יכולה להתחרות בדיוק של dwi אך היא טובה יותר מהחלופות הפשוטות - CT ללא חומר 

שבץ מוח
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 .MRI אנגיוגרפיה והמליצו להשתמש בבדיקה כאשר לא ניתן לבצע CT-ניגוד ו 

 יש לציין כי נעשה שימוש בבדיקת CTP בשניים ממחקרי השבץ הגדולים

 .(12,13 SWIFT-PRIME ,EXTEND-IA)

לסיכום 

בעוד הבדיקה המדויקת להערכת גודל ליבת האוטם היא בדיקת הדיפוזיה ב-MRI, בדיקה זו 

אינה זמינה דיה ברוב יחידות השבץ בארץ כיום. לכן, בדיקת ה-CTP יכולה בהחלט לשמש 

תחליף מאחר וביצועה אינו גוזל זמן רב )החולה ממילא מבצע בדיקת CT ו-CTA(. בחולים 

בהם ניתן לבצע סריקה מהימנה, בדיקה זו יכולה לתת לנו תמונה קרובה דיה למציאות 

בהערכת היחס בין הליבה לפנומברה ולתרום לקבלת החלטה על טיפול בעיקר במקרים 

גבוליים )קרוב לקצה חלון הזמנים, זמן התחלה שאינו לגמרי ברור, אבחנה מבדלת של 

פרכוס(. יש לזכור את מגבלות הבדיקה בחולים עם אי ספיקת לב קשה, אי ספיקת כליות 

חדה )בשל תוספת חומר הניגוד( או חולים שאינם שוכבים ללא תנועה במהלך הבדיקה. 

בכל מקרה, בעומדנו מול מטופל עם שבץ מוח עלינו לקחת בחשבון את כל הגורמים 

הידועים לנו, מהאנמנזה, הבדיקה הפיזיקלית ואמצעי ההדמיה )גודל האוטם הנראה, מפות 

 הפרפוזיה ומצב הקולטרלים( על מנת לקבל החלטה על התערבות. 

 ד"ר מיכאל פינדלר

 מתמחה בנוירולוגיה בבית החולים איכילוב 

findlerm@gmail.com
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עורכת המדור: ד"ר נורית עומר

י"ש, בן 64, נשוי ואב לשלושה, חבר קיבוץ, עבד במפעל לחיתוך לוחות עד שפוטר על רקע 
קיצוצים במפעל. לאחר שפוטר סבל מהפרעת הסתגלות עם דיכאון וחרדה. בנוסף, ברקע 
סבל מיתר לחץ דם, היפרליפידמיה, Obstructive Sleep Apnea, COPD, קרצינומה של 

הערמונית שאובחנה זמן קצר לפני המחלה הנוכחית.

מחלה נוכחית

בחודש מרץ אושפז במחלקה הנוירולוגית בגלל אפאזיה מוטורית מלווה בהפרעת תחושה 

של פלג הגוף השמאלי. טופל ב-tPA IV ופיתח תגובה אלרגית לתכשיר )אנגיואדמה(. בירור 

שבץ כמקובל לא העלה ממצא חריג, ובמקביל חל שיפור במצבו הנוירולוגי. בדיקת CT מוח 

שבוצעה כביקורת לא הדגימה אוטם מוחי או ממצא פתולוגי אחר, והוא שוחרר ממחלקתנו 

עם אבחנה של שבץ מוחי איסכמי כשהוא סובל מהמיהיפואסתזיה משמאל וללא הפרעה 

בדיבור. 

בחודש אפריל ביצע בדיקת MRI מוח כפי שהומלץ לו בשחרור מאשפוז. בבדיקה הודגמו 

שינויי סיגנל פתולוגיים לאורך גרעיני הבסיס משמאל, סביב לאטריום של החדר הלטרלי 

 MRA השמאלי, ובאונה הטמפורלית המדיאלית משמאל. הנגעים עוברים האדרה. בבדיקת

של הראש ושל הצוואר העורקים המוחיים נמצאו תקינים. 

מאז שחרורו מאשפוז י"ש לא התאושש, והוא המשיך להתלונן על הפרעות תחושה, היה 

ישנוני מהרגיל, סבל מחולשה כללית, התקשה להתרכז, התלונן על ירידה בזיכרון ועל חוסר 

תיאבון. ובין החודשים אפריל ליולי ירד במשקלו כ-12 ק"ג. 

בחודש יולי פנה לחדר המיון בגלל בלבול שהופיע באופן חד. בבדיקתו לא מתמצא, 

דיספאזיה משולבת, הפרעה בתנועת העיניים קשה לאפיון בגלל חוסר שיתוף פעולה, 

הפרעת תחושה בפנים ובגוף מימין, מענה פלנטרי אקסטנסורי דו"צ. 

בוצע CT מוח שהדגים איזור היפודנסי בחומר הלבן של האונה הטמפורו-אוקסיפיטלית 

משמאל. ממצא זה לא הודגם בהדמיה הקודמת. 

בנוסף, במיון נמדדה סטורציה 82% באוויר חדר, ובדיקות המעבדה הראו מדדי דלקת 

מוגברים עם נויטרופיליה אבסולוטית ו-CRP 100. הוחלט להתחיל טיפול בטאזוצין עוד 

במיון בחשד לפנאומוניה על רקע אספירציה. 

תמונות בנוירולוגיה
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בבדיקת EEG עם קבלתו לאשפוז - איטיות דיפוזית בינונית, 

ללא פעילות אפילפטיפורמית. 

CT חזה שבוצע בהמשך אשפוזו הדגים אבצס ריאתי גדול, 

בקוטר של כ-9 ס"מ )תמונה 5(. בדיקת ברונכוסקופיה עם 

שטיפה חזרה שלילית לשחפת. בדיקות חוזרות ונשנות של 

הכיח לשחפת גם הן שליליות. 

MRI מוח שמבוצע באשפוז )חודש אוגוסט( מדגים תהליכים 

מוחיים מרובים שעוברים האדרה, בעלי גבולות בלתי סדירים 

וחדים, חלקם הגדול קורטיקלי, באיזורים מסוימים רושם 

להאדרה לפטומנינגיאלית. הפיזור יוצא דופן, מערב חומר 

לבן בעיקר אך גם חומר אפור, גרעיני בסיס ואת גזע המוח. 

לפי הרדיולוגים המפענחים האבחנה המבדלת הינה נרחבת, 

במקום הראשון תהליך זיהומי כשחפת, זיהום פטרייתי. 

במקום השני תיתכן מחלה נאופלסטית, אולי פיזור משני. 

)תמונות 1-4(. 

בירור נוסף שעבר באשפוז: בניקור מותני נמצאו 50 

לימפוציטים ללא פיק מונוקלונאלי, גלוקוז 44, חלבון 100. 

 PCR לשחפת בנוזל השדרה- שלילי. 

HIV שלילי. קולגנוגרם תקין. 

בינתיים המשיך המטופל להתדרדר, במיוחד מבחינה 

קוגניטיבית. הוא לא התמצא כלל במקום, בזמן או 

בסיטואציה, סבל מאפאזיה משולבת, מדיסארתריה קשה, 

מדיספאגיה, ובנוסף בגלל האבצס הריאתי מצבו הנשימתי 

היה ירוד. 

בסוף חודש אוגוסט בוצעה ביופסיית מוח, בבדיקה פתולוגית: 
תסנינים דלקתיים פולימורפונוקלאריים נרחבים, חלקם 
מפושטים וחלקם מוקדיים כמיקרו-מורסות. בנוסף נראו 

גרנולומות נמקיות עם תאי ענק רב גרעיניים. בקרומי המוח 
נראה תסנין דלקתי מאסיבי, מעורב, המורכב מנויטרופילים 

ומלימפוציטים. לא נראו ציסטות של טוקסופלסמה. להערכת 
הפתולוגים ממצאי הביופסיה מתאימים למחלה דלקתית או 

זיהומית גרנולומטוטית, אך בצביעות PAS, גימזה, זיל נילסן 

2

3

4

1

 תמונות 1-4 
)הקלק לתאור ההדמיה(



29

תמונות בנוירולוגיה

האפשרויות הן מתוך שתי קבוצות – מתוך מחלות זיהומיות האפשרויות הן נוקרדיוזיס, 

טוברקולוזיס, ברוצלוזיס, cat scratch disease. הקבוצה השניה היא מחלות דלקתיות וכאן 

האפשרות הסבירה ביותר היא של סרקואידוזיס.

Nocardiosis

נוקרדיה הוא חיידק גרם חיובי בצורת פילמנטים. החיידק נמצא באבק ובעפר, וההדבקה 

היא בשאיפה שלו. המחלה נדירה, בגברים השכיחות גבוהה יותר פי 2-3 בהשוואה לנשים. 

 החיידק נחשב לאופורטוניסטי אך לפחות שליש מהחולים עם נוקרדיוזיס הם 

אימונוקומפטנטים. 

הריאות הן המיקום השכיח ביותר לזיהום בנוקרדיה, ויש מעורבות ריאתית ביותר משני 

שליש מהחולים. במחצית מהחולים המחלה איננה מוגבלת לריאות, והאתר השני 

בשכיחותו הוא המוח )השלישי הוא העור(. מתוך סך כל החולים בנוקרדיוזיס, לכ-20% יש 

מעורבות של המוח. הממצאים בריאות ובמוח מגוונים והרבה פעמים מאובחנים בהתחלה 

בטעות כשחפת, כזיהום פטרייתי, או כתהליך תופס מקום. סימן ההיכר של נוקרדיוזיס 

במוח הוא אבצס מוחי או אבצסים מוחיים, והסימנים והסימפטומים משתנים כמובן על פי 

המיקום והגודל. האבחנה קשה משום שהחיידק לא גדל בקלות בתרביות, והזמן הממוצע 

בין הופעת התסמינים לאבחנה הוא 42 ימים עד שנה. הדרך הטובה ביותר לאבחנה היא 

5

 תמונה 5 
)הקלק לתאור ההדמיה(

לא נראו פטריות, מתגים יציבי חומצה, או מחוללים 
אחרים. דגימת מוח שנשלחה לבי"ח רמב"ם לביצוע 
PCR פאן-בקטריאלי ופאן-פונגל, חזרה שלילית. עם 

זאת, יש לקחת בחשבון שהביופסיה בוצעה תחת 
טיפול בטאזוצין שנמשך שלושה שבועות.

אבחנה מבדלת 

רוב המחלות הגרנולומטוטיות הן מחלות זיהומיות. 

קבוצה נוספת היא מחלות דלקתיות, חשיפה 

לחומרים, מחלות גידוליות, ועוד כמה מחלות 

נדירות. האבחנה המבדלת היא מאוד רחבה, 

אבל כאשר מצרפים את תוצאות הפתולוגיה 

לקליניקה ולממצא הריאתי האפשרויות מצטמצמות 

משמעותית. 



30

תמונות בנוירולוגיה

ישירות מהרקמה הנגועה )ביופסיה(, במקרה כזה התרביות יהיו חיוביות בכ-90%-85% 

מהחולים, אבל צריך לשמור את הדגימה לפחות 4 שבועות. הצביעה המתאימה היא 

 .modified acid fast staining 

PCR הוא כמובן רגיש וסגולי יותר מתרביות ומצביעות ייעודיות. הטיפול בנוקרדיוזיס הוא 

בשילוב של שני תכשירים אנטיביוטיים לפחות, אימיפנם ואמיקצין, או רספרים אימיפנם 

 CNS ואמיקצין, ואפשר גם להחליף את האימיפנם בצפטריאקסון. במקרה של מעורבות

משך הטיפול עשוי להגיע לשנה. ההחלטה על הפסקת הטיפול תלויה בקליניקה ובהדמיה 

המוחית. אחוזי התמותה גבוהים )60%( למרות הטיפול. במטופלים שאינם מדוכאי חיסון 

אחוזי התמותה נמוכים משמעותית1,2,3.

Neurobrucellosis

ברוצלה הוא חיידק גרם שלילי, ודרך ההדבקה היא בעיקר מעיכול של בשר נא או של מוצרי 

חלב לא מפוסטרים. ממערכת העיכול החיידק עובר למערכת הלימפה, משם למערכת 

הרטיקולואנדותליאלית, ומשם הפיזור המטוגני וכך מגיע למנינגים. לחיידק יש אפיניות 

גבוהה למנינגים, ומקרומי המוח )בעיקר בחולים מדוכאי חיסון( הוא יכול לפלוש לרקמות 

סמוכות - למוח או לחוט השדרה. השכיחות של נוירוברוצלוזיס מכל מקרי הברוצלוזיס 

משתנה בסקירות שונות, בין 25%-0.5%. ההסתמנות הקלינית המוחית יכולה להופיע 

חודשים עד שנים לאחר ההידבקות הראשונית, והיא יכולה להתבטא במגוון צורות, כמו 

-למשל מנינגיטיס, מנינגואנצפליטיס, אבצס מוחי, אבצס אפידורלי, מיאליטיס, רדיקולו

 נויריטיס, מעורבות של עצבים קרניאליים או דה-מיאלינציה. 

האיזורים השכיחים שמעורבים במוח הם הצרבלום, החומר הלבן, וחוט השדרה. כתוצאה, 

האבחנה הראשונית יכולה להיות במקרים רבים של טרשת נפוצה. בשונה מטרשת, בנוזל 

השדרה יהיה פלאוציטוזיס עם יותר לימפוציטים, חלבון גבוה, וגלוקוז נמוך. האבחנה היא 

 על ידי סרולוגיה מנוזל השדרה. 

הסתמנויות סיסטמיות של ברוצלוזיס כוללות מעורבות ריאות, מערכת העיכול, ומערכות 

 נוספות באופן שכיח פחות.

הטיפול המועדף הוא שילוב של מספר תכשירים אנטיביוטיים. בדומה לנוקרדיוזיס, דוקסילין 

וריפמפיצין הם אופציה טובה, ואפשר להוסיף גם רספרים או צפטריאקסון. משך הטיפול 

הוא על פי השיפור הקליני. הפרוגנוזה תלויה בהסתמנות הקלינית. בחולים עם מנינגיטיס 

הפרוגנוזה טובה, ובאלה עם מחלה מוחית פרנכימטית או מחלה בחוט השדרה הפרוגנוזה 

טובה פחות עם אחוזי תמותה גבוהים ועם סקוואלה משמעותית5,4. 
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Cat Scratch Disease

המחלה נגרמת על ידי Bartonella Henselae, חיידק גרם שלילי. ההידבקות היא ממגע 

עם חתולים )שריטה, נשיכה, ומספיק גם רק ליקוק(. בכל רגע נתון, ל-40% מחתולי הבית 

המחוסנים יש בקטרמיה של ברטונלה. החיידק עובר בין החתולים על ידי פרעושים ולכן 

המניעה הטובה ביותר היא טיפול נגד פרעושים. לאחר החשיפה לחיידק יש לזיה עורית 

 קטנה באיזור, וכעבור שבוע- שלושה שבועות מופיעה לימפאדנופתיה מקומית.

סיבוכים נוירולוגיים הם נדירים אך קיימים. כ-2% מהחולים יבטאו תסמינים של מערכת 

העצבים המרכזית, לרוב אנצפליטיס, שיכולה להופיע עד 6 שבועות מהזיהום הראשוני. 

במקרים אלה ההסתמנות הראשונית השכיחה ביותר היא פרכוס, וה-CSF תקין או עם 

עליה מינימלית של תאים ושל חלבון. EEG יהיה לרוב פתולוגי, וכך גם ההדמיה המוחית, 

שיכולה להדגים נגעים מפושטים בחומר הלבן והאפור, שיהיו כמובן גרנולומטוטיים 

בפתולוגיה. האבחנה היא על ידי סרולוגיה חיובית, וניתן לבצע PCR בדם או בנוזל השדרה. 

מהלך המחלה הטבעי הוא בד"כ self-limiting בתוך חודש עד חודשיים, ומקרים קלים 

לא דורשים בהכרח טיפול אנטיביוטי. במקרים קשים נמצא שטיפול בדוקסילין בשילוב עם 

ריפמפיצין הוא יעיל. יש דיווחים גם על תועלת בטיפול בסטרואידים 6,7,8. 

6

7
9

8

תמונות 6-9 )הקלק לתאור ההדמיה(
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בחזרה למטופל

בשל מצבו הקשה של המטופל שהמשיך להחמיר במהירות, והעדר תשובות חד משמעיות, 

הרגשנו שאין בידינו את האפשרות להמתין עוד. בדיון עם רופאי היחידה למחלות זיהומיות 

הוחלט לטפל באנטיביוטיקה שמכסה את הזיהומים שהוצגו לעיל )רספרים ומרופנם(, 

ובמקביל )במחשבה על אפשרות של נוירוסרקואידוזיס( התחלנו גם טיפול בפרדניזון. 

תחת הטיפול חל שיפור הדרגתי, מתמיד, ומשמעותי במצבו של המטופל. גם מבחינת 

המחלה הריאתית וגם מהבחינה הנוירולוגית, הן מבחינה קלינית והן מבחינת הדמיות 

חוזרות שבוצעו כביקורת.

תמונה MRI :1 של י"ש לפני התחלת הטיפול, הנגעים בולטים סביב החדרים 	 

תמונה MRI :2 של י"ש, הנגעים מערבים חומר לבן וחומר אפור	 

תמונה MRI :3 של י"ש, הנגעים עוברים האדרה	 

תמונה MRI :4 של י"ש	 

תמונה CT :5 של בית החזה של י"ש שמדגים אבצס ריאתי גדול עם פלס 	 

תמונות 6,7,8: דוגמה לנוקרדיוזיס עם מעורבות מוחית וריאתית	 

תמונה 9: דוגמה לנוירוברוצלוזיס	 
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לתשובות

בן 70 פונה לרופא בגלל קושי בדיבור . 4
שהופיע בשבועות האחרונים. לדברי 
אשתו, המטופל החל לדבר בקול רם 
או ללחוש לסירוגין. כאשר המטופל 

מנסה לדבר בטון רגיל במרפאה קולו 
נשמע מאומץ וחנוק. כאשר הוא 

מתבקש לשיר הוא עושה זאת בקלות. 
הוא שולל קשיים בבליעה. שאר 

הבדיקה הנוירולוגית תקינה. מה נכון 
לגבי מצבו? 

גיל ההופעה לרוב צעיר יותר, בעשור א. 
השלישי או הרביעי לחיים

ההפרעה בדיבור תלך ותתקדם ב. 
בהדרגה 

ההפרעה בדיבור בדרך כלל מבודדת, ג. 
ללא דיסטוניה נוספת 

יש להפנות את המטופל לקלינאית ד. 
תקשורת 

יש להתחיל טיפול בתרופות ה. 
 דופמינרגיות במינון נמוך

מה מהבאים נכון לגבי הבסיס . 5
 Dystonia Musculorum הגנטי של

?Deformans

הסוג שאופייני ליהודים ממוצא מזרח א. 
אירופאי מועבר בתורשה אוטוזומלית 

דומיננטית 

המוטציה השכיחה ביותר היא על גן ב. 
DYT1 שנמצא על כרומוזום 6 

 דיסטוניה

1 .?writer's cramp מה נכון לגבי

נשים מושפעות פי שלושה מגברים א. 

מנוחה של היד למשך כמה חודשים ב. 
לרוב גורמת לשיפור משמעותי 

פעולות מוטוריות עדינות כמו נגינה ג. 
עלולות לעורר ספאזם דומה 

 ביופידבק הינו טיפול יעיל ד. 

בחר את האפשרות הנכונה בה . 2
מוצגים סוגי הדיסטוניה משכיחות 

גבוהה לנמוכה )לפי סדר יורד מימין 
לשמאל(: 

טורטיקוליס, בלפרוספאזם, writer's א. 
 cramp

בלפרוספאזם, טורטיקוליס, writer's ב. 
cramp

טורטיקוליס, writer's cramp, ג. 
בלפרוספאזם 

writer's cramp, טורטיקוליס, ד. 
 בלפרוספאזם 

איזה מהבאים לא גורם לבלפרוספאזם . 3
?)blepharospasm(

אוטם בהמיספרה הימנית א. 

אוטם בתלמוס ב. 

PSP ג. 

SLEד. 

מחלת שיוגרןה. 

שאלות הכנה לקראת שלב א'

 עורך: ד"ר איתן אוריאל

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

כל התרופות הבאות עלולות לגרום . 8
לדיסטוניה, למעט: 

Phenothiazine א. 

Haloperidolב. 

L-Dopaג. 

Metoclopramideד. 

 Tetrabenazineה. 

9 . Paroxysmal מה נכון לגבי
?choreoathetosis and Dystonia

צורת התורשה השכיחה היא א. 
אוטוזומלית דומיננטית

ההתקפים יכולים להופיע לאחר ב. 
 startle, תנועה פתאומית, או 

היפרוונטילציה, ונמשכים שעות

התקפים שמופיעים לאחר תנועה ג. 
מגיבים לטיפול בבנזודיאזפינים

התקפים שמופיעים לאחר צריכת ד. 
אלכוהול או קפה מגיבים לתרופות 

אנטי-אפילפטיות 

דיאמוקס גורם לעליה בתדירות ה. 
 ההתקפים מכל הסוגים

מה מהבאים לא נכון לגבי . 10
 ?Oculogyric Crisis

בעבר, התקפים אלה היו פתוגנומוניים א. 
לפרקינסון פוסט-אנצפליטי

כיום, שכיח בעיקר בחולים עם מחלת ב. 
פרקינסון אידיופתית

הטיפול הוא בתרופה אנטי כולינרגיתג. 

לרוב, סטיית העיניים הטונית מלווה ד. 
במחשבות טורדניות

הסוג שמורש בצורה רצסיבית מתחיל ג. 
להתבטא מאוחר יחסית לסוג הדומיננטי

המוטציה השכיחה ביותר גורמת ד. 
למחיקה של גלוטמאט אחד מהפפטיד 

 Torsin A 

מה מהבאים לא נכון לגבי הטיפול ב- . 6
?Dystonia Musculorum Deformans

טיפול במינונים גבוהים של תרופות א. 
אנטי-כולינרגיות גורם לתופעות לוואי 

קשות, במיוחד בילדים 

בנזודיאזפינים עשויים לעזור, במיוחד ב. 
בשלבים הראשונים של המחלה 

DBS עם גירוי דו"צ של ה-GPi עשוי ג. 
להועיל מאוד בחולים אלה

בקלופן במתן אינטרה-תקאלי עשוי ד. 
 להועיל, במיוחד בילדים 

בת 6 מגיעה למרפאתך לבירור קושי . 7
בהליכה שאיננו קבוע ומופיע בעיקר 
בשעות אחר הצהריים ובערב. בבית 
הספר נפלה מספר פעמים, והמורה 

להתעמלות מתארת יציבה משונה, עם 
התקשות של הרגליים לסירוגין. בשעות 

הבוקר צועדת לבית הספר ללא שום 
קושי. מה נכון לגבי מצבה? 

סביר שמדובר בהפרעה פונקציונלית א. 
שתחלוף לאחר טיפול פסיכולוגי

הפרעה זו שכיחה יותר בבנים ב. 

הוריה של המטופלת מעולם לא סבלו ג. 
מתסמינים דומים

סביר שללא טיפול, ההפרעה תחמיר ד. 

ותתפשט לאיברים נוספים 
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לגליזציה של מריחואנה קשורה בעליה בנשירה מביה"ס התיכון וירידה בהישגים 	 

ובלימודים גבוהים.

טכניקת PET המזהה משקעי tau במוח עשויה לעזור באבחון אנצפלופטיה טראומטית 	 

כרונית.

לראשונה הודגמו נזקים בקשרים בין איזורים בגזע המוח האחראים על עוררות ומודעות, 	 

המרכיבים הבסיסיים של ההכרה, לבין קומה. )הערת מערכת(

שהייה בחלל מביאה לשינויים בחומר המוחי האפור.	 

הפרעה באדפטציה נוירונלית עלולה להיות הבסיס להפרעות בהתפתחות הקריאה 	 

בדיסלקציה.

שתית אלכוהול כבדה בגיל ההתבגרות קשורה בירידה בנפח המוח.	 

דיאטה ים תיכונית קשורה בנפח מוח גדול יותר.	 

תחליפים סינטתיים למריחואנה אינם בטוחים.	 

זוהה אזור בחוט השדרה המחולל שפיכה.	 

טכניקת MRI-דיפוזיה חדשה מדגימה את ה-Connectome האישי במוח והשתנותו עם 	 

הזמן.

הבנת תהליכים דלקתיים בכלי הדם המוחיים בעת TIA עשויה להוביל לבדיקת הדמיה 	 

אבחנתית חדשה. )מאמר מערכת(

שיתוף פעולה לימודי מביא לשיפור מהיר ומתמשך בטיפול טרומבוליטי. 	 

טרומבוליזה לא מביאה לשיפור נוסף בחולי שבץ העוברים טרומבקטומיה. )מאמר 	 

מערכת(

חלוקת תפקידים בין ה"סטרוקולוג" לבין המצנטר לפני, במהלך ואחרי טיפול אנדו-	 

וסקולרי בשבץ. 

ניתן לזהות פרפור פרוזדורים בניטור ממושך בעזרת אלקטרודת אק"ג אחת והטלפון 	 

החכם. )מאמר מערכת(

Carotid Artery Web קשור בשכיחות מוגברת של שבץ.	 

 עדכונים ומחקרים חדשים

ד"ר רון מילוא
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http://stroke.ahajournals.org/content/early/2017/01/31/STROKEAHA.116.015385
http://stroke.ahajournals.org/content/early/2017/01/31/STROKEAHA.116.015385
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דיאטה נורדית, הכוללת כרוב, תפוחים, אפרסקים, ירקות שורש, לחם שיפון, קווקר ודגים 	 

קשורה בירידה בשכיחות שבץ.

ירידה באירועי MI ועליה במקרי שבץ אחרי ניתוחים לא קרדיאליים גדולים. )מאמר 	 

מערכת(

פעילות באמיגדלה הקשורה במתח מנבאת אירועים וסקולריים. )מאמר מערכת(	 

מתן מגנזיום בדיאטה קשור בירידה בסיכון לשבץ, אי ספיקת לב, סכרת ותמותה.	 

 	 Mismatch טיפול אנדו-ווסקולרי עשוי לעזור גם בשבץ מוח גדול, במידה וקיים בהדמייה

גדול דיו.

אכילת ביצים קשורה בירידה בשכיחות שבץ ללא עליה בסיכון למחלת לב קורונרית.	 

הפרעות בקשב ובזיכרון מהוות גורם סיכון משמעותי לפסיכוזה.	 

השתלת צואה יעילה בטיפול באוטיזם.	 

נפח ההיפוקמפוס נשמר באנשים עם MCI המפתחים מאוחר יותר דמנציה עם גופיפי 	 

לוי.

שכיחות הדמנציה בארה"ב יורדת, כנראה עקב עליה ברמת ההשכלה. )הערת מערכת(	 

האם ניתן לאבחן מחלת אלצהיימר ברוק?	 

ירידה בזרימת הדם ב-SPECT באיזורי מוח ספציפיים עשויה להבדיל בין דמנציה לבין 	 

דיכאון.

מכשיר חדש עשוי לחזות דמנציה עד 10 שנים מאוחר יותר.	 

מוסיקה ומדיטציה עשויות להאט ירידה קוגניטיבית.	 

מערכת ה-NeuroAD המשלבת גירוי מוחי מגנטי ואימון קוגניטיבי הדגימה יעילות 	 

במחלת אלצהיימר. 

כישלון ל-Solanezumab במחלת אלצהיימר.	 

האסטרטגיה הטיפולית במחלת אלצהיימר עוברת מבתא עמילואיד ל-tau. )הערת 	 

מערכת(

מעכב איגור של tau יעיל במחלת אלצהיימר.	 

שימוש תכוף בסאונה קשור בירידה של 66% בסיכון לפתח דמנציה.	 

בדיקת נוזל שדרה ומשטח אף מאבחנים בוודאות מחלת קרויצפלד-יעקב. )מאמר 	 

מערכת(
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זיהום אויר המיוחס לעומס תחבורתי קשור בסיכון מוגבר לדמנציה אך לא למחלת 	 

פרקינסון או MS. )הערת מערכת(

מוטציות בגן של גלוקוצרברוזידאז שכיחות באשכנזים הלוקים בדמנציה עם גופיפי לוי. 	 

)מאמר מערכת(

התכשיר pimavanserin יעיל בפסיכוזה של מחלת אלצהיימר, בנוסף לזו של מחלת 	 

פרקינסון.

שינויים בחיידקי המעי קשורים בחומרת התופעות המוטוריות במודל עכבר של מחלת 	 

פרקינסון.

תוצאות חיוביות למתן Levodopa בשאיפה במחלת פרקינסון.	 

בדיקת דם ל-Neurofilament light chain עשויה להבדיל בין מחלת פרקינסון לבין 	 

הפרעות פרקינסוניות בלתי טיפוסיות.

אוקרליזומאב יעיל בטרשת נפוצה התקפית וגם מתקדמת ראשונית. )מאמר מערכת(	 

השתלת תאי גזע המטופויטיים אחרי אבלציה של מח העצם מביאה לרמיסיה ממושכת 	 

.MS-ב

מגורים בקו רוחב גבוה קשורים בגיל הופעה מוקדם יותר של טרשת נפוצה.	 

תוארו 2 מקרים של דלקת מוחית חמורה המתווכת ע"י תאי B אחרי טיפול 	 

באלמטוזומאב.

CD27 עשוי לשמש סמן להתקדמות מ-CIS ל-MS. )מאמר מערכת(	 

ריכוז הנתרן בחומר האפור המוחי קשור בירידה קוגניטיבית יותר מאשר האטרופיה 	 

.MS-המוחית ב

טיפול עם אמיטריפטילין או טופירמאט אינו יעיל יותר מפלאצבו בילדים עם מיגרנה.	 

רמות נמוכות של ויטמין D קשורות בסיכון מוגבר לכאב ראש.	 

היפותרמיה אינה יעילה בהגנה על המוח בסטטוס אפילפטיקוס.	 

מאפייני EEG מסויימים בחולים קריטיים קשורים בסיכון לפרכוסים. )מאמר מערכת( 	 

 	.GBS-קשור ב E-זיהום בהפטיטיס

 	 .GBS-קשורות בפרוגנוזה רעה יותר ב IVIg-רמות אלבומין נמוכות בסרום אחרי טיפול ב

)מאמר מערכת(

 	 .nusinersen – SMA-אישר את התרופה הראשונה ל FDA-ה
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Chimeric antigen receptor )CAR( – modified T-cell therapies מביאים לרמיסיה 	 

בגליובלסטומה.

Selumetinib מקטין נפח גידולים בנוירופיברומטוזיס.	 

שימוש ב-NSAID ואצטאמינופן אך לא באספירין קשור באובדן שמיעה בקשישות.	 

חולה  ALS עם שיתוק מלא מסוגל "לדבר" עם התקן מושתל הפועל בממשק 	 

מוח-מחשב.

ניירות עמדה, קוים מנחים וקריטריונים חדשים

 	.ADHD באבחנת  EEG

תסמונת הרגליים חסרות המנוחה	 

מניעת שבץ במחלה מוחית ווסקולרית שקטה	 

השימוש ב-MRI תפקודי לפני ניתוחי אפילפסיה 	 

Telemedicine בשבץ	 

נוירופטיה סוכרתית	 

רטינופטיה סוכרתית	 

טיפול הורמונלי והריון בנשים אחרי שבץ	 

טיפול בכאב גב תחתון לא שורשי	 

חדשות מכנס ה-ANA, בולטימור, מרילנד, 16-18.10.16

שימוש במעכבי מערכת הרנין-אנגיוטנסין ליתר לחץ דם מפחית יצירת סבכים 	 

נוירופיברילריים.

פותח מודל החוזה את הסיכון לבצקת מליגנית אחרי שבץ.	 

קיימת ירידה משמעותית בתגובה הקרדיו-וסקולרית לסטרס בשלבים המוקדמים של 	 

מחלת אלצהיימר.

CT בחתכים דקים עם שחזור maximal intensity projection (MIP) במקום CTA עשוי 	 

לזהות טרומבוס חוסם בדיוק רב.

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1610497
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1610497
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1610497
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1610497
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1605943?query=featured_home
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1605943?query=featured_home
https://academic.oup.com/aje/article-abstract/185/1/40/2661733/Duration-of-Analgesic-Use-and-Risk-of-Hearing-Loss
https://academic.oup.com/aje/article-abstract/185/1/40/2661733/Duration-of-Analgesic-Use-and-Risk-of-Hearing-Loss
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1608085#t=article
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1608085#t=article
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1608085#t=article
http://www.neurology.org/content/early/2016/10/19/WNL.0000000000003265.full.pdf+html
http://www.neurology.org/content/early/2016/10/19/WNL.0000000000003265.full.pdf+html
http://www.neurology.org/content/87/24/2585.full
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27980126
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27980126
http://www.neurology.org/content/early/2017/01/11/WNL.0000000000003532
http://www.neurology.org/content/early/2017/01/11/WNL.0000000000003532
http://stroke.ahajournals.org/content/early/2016/11/03/STR.0000000000000114
http://stroke.ahajournals.org/content/early/2016/11/03/STR.0000000000000114
http://care.diabetesjournals.org/content/40/1/136.full-text.pdf
http://care.diabetesjournals.org/content/40/3/412
http://stroke.ahajournals.org/content/early/2017/01/09/STROKEAHA.116.013964
http://stroke.ahajournals.org/content/early/2017/01/09/STROKEAHA.116.013964
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28192789
https://myana.org/programs/annual-meeting
https://myana.org/programs/annual-meeting
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גירוי מוחי עמוק בשלבים מוקדמים של מחלת פרקינסון משפר תפקוד מוטורי.	 

הנוגדן tocilizumab כנגד IL-6 יעיל באנצפליטיס לימבית.	 

שימוש בסטטינים קשור בסיכון מוגבר למחלת פרקינסון.	 

סולם סיכון גנטי לרמות נמוכות של ויטמין D מנבא התקפי MS ותומך בתפקיד סיבתי 	 

של הויטמין במחלה.

גירוי דרך הגולגולת בזרם חשמלי ישיר יעיל באפזיה ראשונית מתקדמת.	 

חדשות מה-World Stroke Congress, הידרבאד, הודו, 26-9.10.16

שיקום אינטנסיבי מוקדם מאד עלול להזיק אחרי שבץ קשה או בקשישים.	 

אפליקציות לטלפונים חכמים מרחיבות מומחיות בשבץ ליותר ויותר בתי חולים.	 

אירגון העבודה וזמן מבוזבז על ביורוקרטיה מונעים טיפול בשבץ יותר מאשר גורמים 	 

הקשורים בחולים.

אנמיה קלה קשורה בפרוגנוזה רעה אחרי דימום תוך-מוחי.	 

איכות החיים הינה ירודה אפילו אחרי טיפול מוצלח בשבץ.	 

שונות בלחץ הדם מנבאת תוצאי שבץ.	 

טיפול במוסיקה מועיל לטווח ארוך בחולי שבץ.	 

חדשות מכנס ה-Americal Epilepsy Society, יוסטון, טקסס, 
2-6.12.16

קנבידיול מפחית פרכוסים במספר הפרעות אפילפטיות.	 

אפילפסיה שאחרי שבץ קשורה בפגיעה באזורי מוח ספציפיים.	 

פותח מודל המגדיר שונות אישית בתדירות פרכוסים.	 

אנשים עם פרכוסים פסיכוגניים לא-אפילפטיים לא מתמידים בטיפולים 	 

קוגניטיביים-התנהגותיים.

למוטריג'ין ולבטירצטאם – התרופות האנטי-אפילפטיות המועדפות בהריון.	 

קלסיפיקציה חדשה לאפילפסיה של הליגה הבינלאומית נגד אפילפסיה.	 

http://wsc.kenes.com/
http://wsc.kenes.com/
https://www.aesnet.org/annual_meeting
https://www.aesnet.org/annual_meeting
https://www.aesnet.org/annual_meeting
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אלו חולים עם אפילפסיה יכולים לנהוג בבטחה?	 

קיימים איחורים ניכרים באבחנה ובטיפול ב-Infantile spasm, המשפיעים על 	 

הפרוגנוזה.

חדשות מכנס השבץ הבינלאומי, יוסטון, טקסס, 22-24.2.17

Ticagrelor יעיל יותר מאספירין במניעת שבץ ממקור אטרוסקלרוטי.	 

אין הבדלים בתועלת או נזק בין שכיבה או ישיבה ביממה הראשונה אחרי שבץ.	 

חידוש טיפול בנוגדי קרישה יעיל גם אחרי דימום לובארי.	 

 	.TIA טיפול משולש בנוגדי טסיות אינו יעיל אחרי שבץ או

כאב ראש שכיח בשבץ בילדים.	 

שאיבת קריש יעילה כמו שליפת קריש בהשגת רה-פרפוזיה אחרי שבץ איסכמי במערכת 	 

קדמית.

טיפול בהסטת זרימה ע"י Pipeline Embolization Device יעיל ובטוח בחסימת 	 

אנויריזמות קטנות ובינוניות ולא רק גדולות.

גירוי של עצב הווגוס הינו בטוח ועשוי לשפר תפקוד גפה עליונה במסגרת שיקום אחרי 	 

שבץ.

אימון גופני מובנה משפר תפקוד מוחי והחלמה קוגניטיבית אחרי שבץ.	 

סיגריות אלקטרוניות אינן בטוחות יותר מעישון טבק וקשורות בסיכון שווה ואף מוגבר 	 

לשבץ חמור.

טיפול מוקדם בסטטינים אחרי שבץ אינו יעיל יותר מטיפול מאוחר.	 

יתרון ל-Ticagrelor על פני אספירין בשבץ ממקור אטרוסקלרוטי.	 

עליה חדה בשיעור טרומבקטומיות אחרי פרסום המאמרים הגדולים בנושא.	 

נימודיפין אינו מונע ירידה קוגניטיבית אחרי שבץ.	 

http://professional.heart.org/professional/EducationMeetings/MeetingsLiveCME/InternationalStrokeConference/UCM_316901_International-Stroke-Conference.jsp
http://professional.heart.org/professional/EducationMeetings/MeetingsLiveCME/InternationalStrokeConference/UCM_316901_International-Stroke-Conference.jsp
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 כינוסים מסביב לעולם

23-26 במרץ 2017, אתונה, יוון

11th World Congress on Controversles in Neurology )CONy(

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 

22-28 באפריל, בוסטון, ארה"ב
AAN 2017 – American Academy of Neurology, Annual Meeting

16-18 במאי 2017, פראג, צ'כיה
3rd European Stroke Organisation annual Conference )ESOC(.

19-21 במאי 2017, ברלין, גרמניה

22nd annual meeting of the European Society of Neurosonology )ESNCH( 

4-8 ביוני 2017, ונקובר, קנדה

21st International Congress of Parkinson's Diesease and Movement Disorders

14 ביוני, מלון דן פנורמה, תל אביב, ישראל

כנס עדכון חצי שנתי בנוירולוגיה

24-27 ביוני 2017, אמסטרדם, הולנד

3nd Congress of the European Academy of Neurology

http://www.comtecmed.com/cony/2017/
https://www.aan.com/conferences/2017-annual-meeting/submit-your-abstract/
http://adpd2017.kenes.com/
http://www.eso-stroke.org/
http://www.israel-neurology.co.il/conferences/%D7%9B%D7%A0%D7%A1-%D7%97%D7%A6%D7%99-%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%99-%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94%EF%BB%BF%E2%80%8B-14-%D7%91%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99/
http://www.mdscongress2017.org/Congress-2017.htm
http://www.esnch.org/
https://www.ean.org/amsterdam2017/
http://www.comtecmed.com/cony/2017/
http://adpd2017.kenes.com/
http://adpd2017.kenes.com/
https://www.aan.com/conferences/2017-annual-meeting/submit-your-abstract/
http://www.eso-stroke.org/
http://www.esnch.org/
http://www.mdscongress2017.org/Congress-2017.htm
http://www.israel-neurology.co.il/conferences/%D7%9B%D7%A0%D7%A1-%D7%97%D7%A6%D7%99-%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%99-%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94%EF%BB%BF%E2%80%8B-14-%D7%91%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99/
https://www.ean.org/amsterdam2017/
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16-20 ביולי 2017, לונדון אנגליה

AAIC 2017- Alzheimer’s Association International Conference.

30 באוגוסט – 2 בספטמבר 2017, בודפשט, הונגריה

European Congress of Clinical Neurophysiology – ECCN 2017

2-5 בספטמבר 2017, ברצלונה, ספרד

32nd International Epilepsy Congress 2017

16-21 בספטמבר 2017, קיוטו, יפן

World Congress of Neurology 2017

22-23 באוקטובר 2017, מלון הילטון, תל אביב, ישראל

CAST - Comprehensive  Approaches in Stroke Treatment

25-28 באוקטובר 2017, פריז, צרפת
7th Joint ECTRIMS – ACTRIMS Meeting )European Committee and American 
Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis(

אוגוסט- ספטמבר 2018, בריסביין, אוסטרליה

ISNI 2018, 14th International Congress of NeuroImmunology

http://epilepsybarcelona2017.org/
http://www.eccn2017.com/
https://www.alz.org/aaic/
http://www.2017.wcn-neurology.com/?mkt_tok=eyJpIjoiT0dSak1qUmxPVEF3TmpVMyIsInQiOiJyMlNEa1V6Tk1zQnlLMXdSVGE4SHBHWmlcL1dFZDhNVk9uRVlsb2ZEZklJZU1wXC94RGRaN2dVMWdmRlRwa3BWTmEzQ2UwTmFoVHVmTnhLaTg2bFp1bFEraTJlVzFtbHNEMjNvZ2JQM0xyM2pBPSJ9#.V43-ATX-WXc
http://epilepsybarcelona2017.org/
http://www.isniweb.org/
http://www.ectrims-congress.eu/2017.html
http://www.israel-neurology.co.il/conferences/comprehensive-approaches-in-stroke-treatment-2017/
http://www.israel-neurology.co.il/conferences/%D7%9B%D7%A0%D7%A1-%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%9F-%D7%97%D7%A6%D7%99-%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%99-%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94%EF%BB%BF%E2%80%8B-14-%D7%91%D7%99/
https://www.alz.org/aaic/
https://www.alz.org/aaic/
http://www.eccn2017.com/
http://epilepsybarcelona2017.org/
http://epilepsybarcelona2017.org/
http://www.2017.wcn-neurology.com/?mkt_tok=eyJpIjoiT0dSak1qUmxPVEF3TmpVMyIsInQiOiJyMlNEa1V6Tk1zQnlLMXdSVGE4SHBHWmlcL1dFZDhNVk9uRVlsb2ZEZklJZU1wXC94RGRaN2dVMWdmRlRwa3BWTmEzQ2UwTmFoVHVmTnhLaTg2bFp1bFEraTJlVzFtbHNEMjNvZ2JQM0xyM2pBPSJ9#.V43-ATX-WXc
http://www.israel-neurology.co.il/conferences/comprehensive-approaches-in-stroke-treatment-2017/
http://www.ectrims-congress.eu/2017.html
http://www.isniweb.org/
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התפתחויות בהבנה ובהתמודדות עם תופעות 
לוואי של אופיואידים

 ד"ר גבריאל ליכטנשטיין 1 וד"ר ניקולה מאג'יו 1,2   

 Nature ושות' שפורסמה בכתב העת Puig מאמר זה מתורגם בחלקו מסקירה של

medicine במרץ 2017 1.

אופיואידים מהווים כלי עיקרי בטיפול בכאב משחר ההיסטוריה, יחד עם זאת לשימוש בהם 

 נלוות תופעות לוואי קשות במימדים אפידמיים. בין תופעות לוואי אלו שכיחות בעיקר:

1. סבילות למשככי כאב )Analgesic tolerance( – צורך במינון מתגבר של אופיואידים על 

מנת להגיע לשיכוך כאב מוצלח. סבילות זו מגבירה את הסיכון בשימוש באופיואידים משום 

שהסבילות לתופעות לוואי אחרות, דוגמת דיכוי נשימתי מסכן חיים, מתפתחת באופן איטי 

יותר. 2. תלות פיזית )Physical dependence( – רצף שינויים פיזיולוגיים, המושרים ע"י 

תרופות ומובילים לתסמונת גמילה במקרה של הפסקת התרופה – גורמת אי נעימות קשה 

למטופלים, אם כי אינה מסכנת חיים במקרה של אופיואידים. משוער כי מהווה מרכיב 

 חשוב בהתפתחות של התמכרות6. 3. היפראלגזיה המושרית על ידי אופיואידים

)opioid-induced hyperalgesia – OIH( או ריגוש כאב )pain sensitization( המושרה 

על ידי אופיואידים. תופעה זו תוארה לראשונה בהקשר של גמילה מאופיואידים7, אך 

בהמשך מספר עבודות הציגו את התופעה גם במטופלים שסבלו מהתמכרות לאופיואידים 

אשר לא נמצאו בתהליך גמילה מנרקוטיקה.

לאחרונה הודגם כי תופעות הלוואי של אופיואידים ניתנות להפרדה מהשפעתם 

האנלגטית. ממצא זה מעלה את האפשרות כי ניתן להתמודד באופן סלקטיבי עם תופעות 

הלוואי ובכך לצמצם את הסיכון שבשימוש באופיואידים2. ידוע זה מכבר כי סבילות ותלות 

באופיואידים אולי מתווכות ע"י מנגנונים הקשורים לחוט השדרה )מנגנונים ספינאליים(3. 

שתי עבודות4,5 אשר פורסמו לאחרונה בכתב העת Nature Medicine מתארות מנגנונים 

היקפים ומנגנונים הקשורים לחוט השדרה אשר נמצאים בבסיס של תופעות כגון תלות 

פיזית באופיואידים, היפראלגזיה וסבילות. יתר על כן, עבודות אלו מצביעות על מנגנונים 

אפשריים לטיפול בתופעות לוואי קשות אלו באמצעות תרופות הנמצאות בשימוש קליני 

לצרכים רפואיים אחרים. 

אחד האתגרים הנוכחיים בטיפול באופיואידים הוא המניעה הסלקטיבית של תופעות לוואי 

מבלי לשנות את התכונות האנלגטיות של האופיואידים. ההנחה הרווחת בעבר היתה כי 
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תופעות הלוואי של האופיואידים הן תוצאה ישירה של שפעול הקולטן האופיואידי. כמו כן, 
סבילות ותלות פיזית נחשבו לתופעות המתווכות על ידי המוח בשל הביטוי ההתנהגותי 

המורכב הנלווה להן. 

מחקרים שבחנו את הבסיס ליצירת סבילות והיפראלגזיה מושרית על ידי אופיואידים, 
הציעו כי ההפעלה של תאי מיקרוגליה בחוט השדרה על ידי אופיואידים עשויה להיות גורם 

חשוב בהתפתחות הסבילות8,9. כמו כן, נמצא כי מתן כרוני של אופיואידים עשוי להשרות 
פוטנציאציה סינפטית ארוכת טווח )long-term synaptic potentiation, LTP( - עלייה 
מתמדת בחוזק הסינפטי )synaptic strength( שמתרחשת בעקבות גירויים חוזרים של 

הסינפסה בגובה חוט השדרה.

 μ ושות'5, השתמשו בגישות גנטיות על מנת להדגים כי קולטנים אופיואידים מסוג Corder 
)MORs( שמבוטאים בקולטני אזעקה אפרנטים )afferent nociceptors( ראשוניים, 
המעבירים מידע על כאב מהיקף הגוף אל חוט השדרה, הם שמתחילים את תהליך 

הסבילות לאופיואידים. עכברים אשר לא היו נשאו MOR על פני קולטני אזעקה לא פיתחו 
סבילות, בעוד שיכוך כאב התרחש ללא הפרעה. ממצאים אלו מרמזים על כך שהשפעת 

שיכוך הכאב של מורפין פועלת בתיווך מערכת העצבים המרכזית, במוח או בחוט השדרה, 
ומחזקים את התפיסה לפיה מנגנוני האיתות שבבסיס תופעות הסבילות ושיכוך הכאב 

ניתנים להפרדה. Corder ושות'5 גם הדגימו כי MOR לא בוטאו בתאי המיקרוגליה בחוט 
 MOR השדרה ובאופן מעניין, מורפין נמצא כמשפעל מיקרוגליה בעכברים חסרי 

)MOR-knockout(, כאשר סבילות או היפראלגזיה )OIH( לא נצפו בעכברים אלו. ממצאים 
אלו מחזקים את ההשערה שקולטני MOR פרה-סינפטים בקולטני האזעקה אפרנטים 
חיוניים להתפתחות של סבילות והיפראלגזיה. בנוסף, הם מרמזים על כך כי תפקידם 
האפשרי של תאי מיקרוגליה ביצירה של סבילות לאופיואידים9 מתווך אף הוא על ידי 

קולטני MOR פרה-סינפטים בקולטני אזעקה. הודגם גם כי אנטגוניסטים לאופיואידים 
אשר אינם יכולים לחדור למוח או לחוט השדרה חסמו את ראשית תהליך הסבילות מבלי 

להשפיע על שיכוך הכאב בעכברים. תרופות אלו, אשר בשלב זה מאושרות לשימוש לטיפול 
בעצירות המושרית על ידי אופיואידים, חסמו גם הופעה של סבילות לאופיואידים במודלים 

של כאב כתוצאה מדלקת או פגיעה עצבית.

 Corder ושות'4 התמקדו במחקרם בגמילה מאופיואידים. בדומה לעבודתם של Burma
ושות'5, גם הם הדגימו שתאי מיקרוגליה משופעלים על ידי מורפין. הפחתת מספר תאי 
המיקרוגליה באמצעות רעלנים הפחיתה באופן ניכר התנהגויות גמילה, באופן שתואם 

לתיאורים קודמים של מעורבות תאי מיקרוגליה בתהליכי גמילה מאופיואידים9. בנוסף, הם 
 PANX1 ATP של תעלות )upregulation( הדגימו כי מתן כרוני של מורפין גרם לביטוי יתר

בתאי מיקרוגליה בחוט השדרה. הם הדגימו כי PANX1 משופעל בזמן גמילה, וכי שפעול 
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זה מוגבל לתאי מיקרוגליה בחוט השדרה בלבד. באופן מעניין, הם גם הדגימו כי גירוי כרוני 
של מורפין גורם לביטוי יתר של קולטן P2X7, אשר משופעל באמצעות ATP וידוע ביכולתו 

לפתוח תעלות PANX1. דיכוי של P2X7 הפחית תסמיני גמילה. 

אנו מציעים כי ממצאים אלו מרמזים על כך ששרשרת האותות P2X7-PANX1 עשויה 
לפעול כ"לולאת הזנה" )feed forward loop( ולהעצים את התגובה התאית לגמילה. 
עכברים חסרי PANX1 בתאי מיקרוגליה הציגו פחות התנהגויות גמילה ביחס לקבוצת 

הביקורת, בעוד השפעת שיכוך הכאב לא שונתה. לבסוף, כאשר חסם ה-PANX1 פרובנסיד 
)probenecid(, אשר משמש לטיפול בשגדון )gout(, ומפלוקווין )mefloquine(, תרופה 

כנגד מלריה, ניתנו לפני האנטגוניסט לאופיואידים נלוקסון )naloxone( בעכברים, 
התנהגויות גמילה פחתו משמעותית. 

שני המחקרים הדגימו כי הזרקות חוזרות של מורפין הובילו לשפעול תאי מיקרוגליה בחוט 
השדרה. שתי העבודות גם העלו את האפשרות כי טיפולים יעילים יהיו זמינים בקרוב, לאור 
העובדה כי תרופות הניתנות בשלב זה בהתוויות קליניות אחרות הפחיתו באופן משמעותי 

תופעות לוואי אופיואידיות בבעלי חיים מבלי לפגוע בהשפעת שיכוך הכאב. מחקרים 
עתידיים עשויים לאפשר למיליוני מטופלים הסובלים מכאב כרוני ליהנות מהשפעת שיכוך 

 הכאב הרצויה מאופיואידים מבלי לסבול מתופעות לוואי.
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פינת המתמחה

תשובות לפינת המתמחה :

ג נכון. נשים וגברים מושפעים בשכיחות דומה. מנוחה ממושכת לא מועילה לתסמינים . 1
שמופיעים מיד בניסיון ביצוע של אותה פעולה, ביופידביק איננו יעיל והטיפול הוא בהזרקת 

בוטוקס לשרירים המעורבים.

א נכון. . 2

ה. כל השאר דווחו כגורמים לבלפרוספאזם. . 3

ג. מדובר ב-spasmodic dysphonia. מצב זה לרוב מופיע אצל קשישים או בגיל העמידה, . 4
הוא בדרך כלל לא פרוגרסיבי, מופיע לרוב כתופעה מבודדת ורק באופן נדיר יחד עם דיסטוניה 
אחרת. טיפול תרופתי )למעט הזרקת בוטוקס( איננו יעיל, וכך גם טיפול של קלינאית קשורת. 

ד נכון. הסוג האופייני ליהודים מורש בצורה AR, והוא מתבטא בילדות המוקדמת. הכרומוזום . 5
עליו נמצא גן DYT1 הוא 9. 

א לא נכון. טיפול במינונים גבוהים של תרופות אנטי-כולינרגיות עשוי להועיל, אך מינונים . 6
אלה נסבלים בעיקר על ידי ילדים.

7 . AD הפרעה ששכיחה יותר בבנות )3:2(, מורשת בצורה ,Segawa Syndrome-ד נכון. מדובר ב
)ולכן סביר שאחד מההורים סבל מתסמינים דומים(, וללא טיפול הדיסטוניה הופכת למפושטת 

במהלך של 4-5 שנים.

ה.  . 8

א נכון. ההתקפים קצרים יחסית ונמשכים דקות בלבד. התקפים שמופיעים לאחר תנועה . 9
מגיבים לתרופות אנטי-אפילפטיות ואילו כאלה שלא קשורים לתנועה מגיבים לבנזודיאזפינים. 

התקפים שמופיעים לאחר מאמץ פיזי ממושך מגיבים לדיאמוקס. 

ב לא נכון. היום התופעה כמעט תמיד משנית לטיפול תרופתי אנטי-פסיכוטי או שהיא . 10
מופיעה כחלק ממחלת נימן-פיק.

לשאלות
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e-Med-חדשות מתפרצות | מחקרים שנסקרו ב

e-Med בעריכת בעז גינזבורג, מערכת

האם יש מקום לטיפול תרומבוליטי לפני תרומבקטומיה בטיפול 
)JAMA Neurol( ?באירועים מוחיים 

כעת לאחר שהוכחה יעילות תרומבקטומיה מכאנית בחולים עם אירוע מוחי איסכמי 

חד עקב חסימת כלי דם גדול, עולה השאלה אם נדרש טרם זאת טיפול תרומבוליזה. 

מנתונים חדשים, שפורסמו בכתב העת JAMA Neurology עולה כי אין ערך מוסף לטיפול 

תרומבוליטי תוך-ורידי בחולים אלו המיועדים להתערבות מכאנית.  

מטרת המחקר הייתה לבחון אם יש תועלת לטיפול תרומבוליזה תוך-ורידי לפני 

תרומבקטומיה מכאנית. החוקרים השלימו ניתוח פוסט-הוק של נתונים אודות 291 חולים 

לאחר תרומבקטומיה מכאנית, שלקחו חלק בשני מחקרים גדולים להערכת הטיפול באירוע 

 tPA )Tissue Plasminogen מוחי איסכמי חד.  טיפול תרומבוליזה תוך-ורידי התבסס על

Activator( ולאחריו בוצע טיפול מכאני )קבוצת מחקר( או שהטיפול המכאני בוצע ללא 

טיפול תרומבוליטי קודם )קבוצת ביקורת(.

 Modified Rankin התוצא העיקרי הוגדר כרה-פרפוזיה מוצלחת, עצמאות תפקודית )מדד 

Score של 0-2( ותמותה לאחר 90 ימים, דימום תוך-גולגולתי תסמיני, תסחיף לטריטוריה 

חדשה ווזוספאזם.

מבין 291 חולים שנכללו בניתוח הנתונים, 160 חולים )55%( נכללו בקבוצת המחקר )גיל 

ממוצע של 67 שנים, 60.6% נשים( ו-131 בקבוצת הביקורת )גיל ממוצע של 69 שנין, 

55.7% נשים(. חציון מדד Alberta Stroke Program Early CT Score בתחילת המחקר 

היה נמוך יותר בקבוצת המחקר )8 לעומת 9 נקודות(. לא תועדו הבדלים מובהקים 

סטטיסטית במשך הזמן שחלף מהופעת התסמינים ועד דיקור מפשעה )254 לעומת 262 

דקות(. מספר המעברים, שיעורי רה-פרפוזיה מוצלחת, עצמאות תפקודית לאחר 90 ימים, 

תמותה לאחר 90 ימים ותסחיף לאזור חדש היו גם כן דומים בשתי הקבוצות.

דימום תוך-גולגולתי תסמיני )1% לעומת 4%( ודימום לפרנכימה מסוג 1 )1% לעומת 3%( 

או מסוג 2 )1% לעומת 2%( לא היו שונים משמעותית. וזוספאזם היה נפוץ יוטתר בחולים 

בקבוצת המחקר )27% לעומת 14%(. 

http://www.e-med.co.il/emed/new/usersite/content.asp?CatID=22&ContentID=614717
http://www.e-med.co.il/emed/new/usersite/content.asp?CatID=22&ContentID=614717
http://www.e-med.co.il/emed/new/usersite/content.asp?CatID=22&ContentID=614717
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בניתוח רב-משתני לא זוהה קשר מובהק סטטיסטית בין טיפול תוך-ורידי תרומבוליטי 

והתערבות מכאנית לעומת טיפול מכאני בלבד.

החוקרים כותבים כי ממצאי המחקר מעידים כי אין ערך מוסף לטיפול תרומבוליטי לפני 

תרומבקטומיה מכאנית בחולים עם אירוע מוחי איסכמי חד, בהשוואה לטיפול מכאני 

בלבד. הם קוראים להשלים מחקר קליני אקראי להערכת סוגיה זו.

 JAMA Neurol. Published online January 9, 2017

השוואת סיכון לאירועים מוחיים בנוכחות פרפור פרוזדורים התקפי, 
)Circ Arrhythmia Electrophysiol( ממושך או קבוע 

 Circulation: Arrhythmia שפורסמו בכתב העת ,ENGAGE AF-TIMI 48 מנתוני מחקר

and Electrophysiology, עולה כי בחולים עם פרפור פרוזדורים התקפי סיכון נמוך יותר 

משמעותית לאירועים מוחיים / תסחיף סיסטמי וכן תמותה מכל-סיבה לאורך חציון מעקב 

של 2.8 שנים, בהשוואה לחולים עם פרפור פרוזדורים ממושך או קבוע.

מדגם המחקר כלל 21,105 חולים שסווגו לאחת מהקבוצות הבאות: פרפור פרוזדורים 

התקפי )פחות משבעה ימים(, ממושך )לפחות שבעה ימים אך פחות משנה(, או קבוע )שנה 

ומעלה או כישלון היפוך קצב(. החוקרים בחנו את היעילות והבטיחות במהלך חציון מעקב 

של 2.8 שנים, תוך השוואה לפי דפוס הפרעת הקצב. 

שיעורי התוצא העיקרי, שכלל אירוע מוחי או תסחיף סיסטמי, היו נמוכים יותר בחולים עם 

פרפור פרוזדורים התקפי )1.49% בשנה(, בהשוואה להפרעת קצב ממושכת )1.83% בשנה( 

וקבועה )1.95% בשנה(. שיעורי התמותה מכל-סיבה היו נמוכים יותר עם הפרעת קצב 

התקפית )3% בשנה(, בהשוואה לממושכת )4.4% בשנה( וקבועה )4.4% בשנה(. שיעור 

הדימומים המג'וריים היה דומה בכל הקבוצות )2.86% לעומת 2.65% ו-2.73%, בהתאמה(.

-החוקרים מסכמים וכותבים כי ממצאי המחקר מעידים כי הסיכון לאירועים תרומ

בואמבוליים ותמותה נמוך יותר בנוכחות פרפור פרוזדורים התקפי, בהשוואה להפרעת קצב 

ממושכת או קבועה.  היעילות והבטיחות של Edoxaban בהשוואה לקומדין הייתה עקבית 

בשלושת דפוסי הפרעת הקצב.

Circ Arrhythmia Electrophysiol 2017

http://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/article-abstract/2596242
http://www.e-med.co.il/emed/new/usersite/content.asp?CatID=2&ContentID=614740
http://www.e-med.co.il/emed/new/usersite/content.asp?CatID=2&ContentID=614740
http://www.e-med.co.il/emed/new/usersite/content.asp?CatID=2&ContentID=614740
http://circep.ahajournals.org/content/10/1/e004267
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אילו חולים מתאימים לטיפול אנדווסקולארי בעקבות אירוע מוחי? 
)Stroke( 

מאחר וטיפול אנדווסקולארי הפך לטיפול הסטנדרטי בחולים לאחר אירוע מוחי עם חסימה 

של כלי דם גדול, חשוב לקבוע את תפקידי הרופאים המעורבים בפרוצדורה, כך לפי קבוצת 

מומחים בתחום. במאמר שפורסם בכתב העת Stroke מציעים הכותבים חלוקת תפקידים 

בין הנוירורדיולוג הפולשני והרופא האחראי לטיפול באירוע מוחי, תוך דגש על מהלך 

העבודה.

הרופא האחראי לטיפול באירוע מוחי הוא לרוב הראשון שבא במגע עם החולה בחדר 

מיון. רופאים אלו מעריכים קלינית את החולים, הם משלימים אנמנזה, בודקים את החולה 

וקובעים את האבחנה של אירוע מוחי. ב-80% מהחולים המתאימים לטיפול תוך-ורידי 

ב-Alteplase, הפרוצדורה מבוצעת לרוב תחת הנחיית רופאים אלו, להם הכשרה ייחודית 

בטיפול באירועים מוחיים.

כ-20% מהחולים לאחר אירוע מוחי איסכמי עשויים להתאים לטיפול אנדווסקולארי, 

על-בסיס הבדיקה ותוצאות בדיקות הדמיה נוירווסקולאריות, והמלצה של הרופא האחראי 

לטיפול אנדווסקולארי. במקרים אלו ייצור הרופא האחראי לטיפול באירוע מוחי קשר עם 

הנוירורדיולוג הפולשני.

זיהוי מוקדם של חולים עם אירוע מוחי על-רקע חסימת כלי דם גדול, אך התווית-נגד 

ברורה לטיפול תוך-ורידי ב-Alteplase, הינה צעד קריטי. המומחה האנדווסקולארי משקיף 

על הצד הטכני של הדברים. מומחים אלו אחראיים לביצוע הפרוצדורה, אך מבצעים גם 

משימות אחרות, דוגמת הכנת תכנית טיפול אנדווסקולארי על-בסיס האנטומיה העורקית 

וקביעת הצורך בהרדמה. המטרה היא כמובן, רה-פרפוזיה מהירה. 

במהלך הפרוצדורה, הטיפול הרפואי בחולים, כולל בין היתר ניטור לחץ דם ומדדים 

המודינאמיים, מצוי באחריות הרופא האחראי לטיפול באירוע מוחי, ביחד עם אחות 

מיומנת. חשוב להקפיד על טיפול רפואי נכון ע"י רופא זה או צוותו לפני, במהלך ולאחר 

טיפול אנדווסקולארי.

Stroke. Published online January 31, 2017

http://www.e-med.co.il/emed/new/usersite/content.asp?CatID=22&ContentID=618319
http://www.e-med.co.il/emed/new/usersite/content.asp?CatID=22&ContentID=618319
http://www.e-med.co.il/emed/new/usersite/content.asp?CatID=22&ContentID=618319
http://stroke.ahajournals.org/content/early/2017/01/31/STROKEAHA.116.015385
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 מה בין היענות לדיאטה ים תיכונית ובין הפרעת קשב, ריכוז 
)Pediatrics( ?והיפראקטיביות 

ממחקר חתך חדש, שתוצאותיו פורסמו בכתב העת Pediatrics, עולה סיכון מוגבר 

 Attention-Deficit/Hyperactivity או ADHD( להפרעת קשב, ריכוז והיפראקטיביות

Disorder( בקרב ילדים ומתבגרים בעלי היענות נמוכה יותר לדיאטה ים תיכונית, בהשוואה 

לאלו בהם ההיענות גבוהה לדיאטה זו.

מדגם המחקר כלל 120 ילדים ומתבגרים )60 עם אבחנה חדשה של ADHD ו-60 

ביקורות(. אנרגיה, הרגלי תזונה, היענות לדיאטה ים תיכונית ורקע משפחתי נבחנו גם כן. 

ניתוח סטטיסטי שימש לקביעת הקשר בין היענות לדיאטה ים תיכונית ובין הפרעת קשב, 

ריכוז והיפראקטיביות.

מהתוצאות עולה קשר בין היענות נמוכה לדיאטה ים תיכונית ובין אבחנת הפרעת 

קשב, ריכוז והיפראקטיביות )יחס סיכויים של 7.07; סיכון יחסי של 2.80(. שני אלו נותרו 

מובהקים סטטיסטית לאחר תקנון לערפלנים אפשריים. צריכת פירות, ירקות, פסטה ואורז 

בתדירות נמוכה יותר וויתור על ארוחת בוקר או אכילה במסעדות מזון-מהיר בתדירות 

גבוהה יותר לוו בסיכון מוגבר להפרעת קשב, ריכוז והיפראקטיביות. צריכה גבוהה של 

סוכר, סוכריות ומשקאות קלים וצריכה מעטה של דגים שמנים נקשרו גם כן עם שכיחות 

.ADHD מוגברת של אבחנת

החוקרים מסמכים וכותבים כי למרות שהמחקר הנוכחי אינו יכול לבסס סיבתיות, עולה 

השאלה אם היענות נמוכה לדיאטה ים תיכונית משחקת תפקיד בהתפתחות הפרעת קשב, 

ריכוז והיפראקטיביות.

 Pediatrics. Published online January 30, 2017

 פעילויות הכוללות גירוי מנטאלי בגיל מבוגר מפחיתות סיכון 
)JAMA Neurol( להפרעה קוגניטיבית 

עיסוק בפעילויות נפוצות, הכוללות גירוי מנטאלי, עשוי להפחית את הסיכון לליקוי 

קוגניטיבי קל במבוגרים, כך עולה מתוצאות מחקר חדש, שפורסמו במהלך חודש ינואר 

 .JAMA Neurology בכתב העת

http://www.e-med.co.il/emed/new/usersite/content.asp?CatID=13&ContentID=617054
http://www.e-med.co.il/emed/new/usersite/content.asp?CatID=13&ContentID=617054
http://www.e-med.co.il/emed/new/usersite/content.asp?CatID=13&ContentID=617054
http://pediatrics.aappublications.org/content/139/2/e20162027
http://www.e-med.co.il/emed/new/usersite/content.asp?CatID=1&ContentID=616948
http://www.e-med.co.il/emed/new/usersite/content.asp?CatID=1&ContentID=616948
http://www.e-med.co.il/emed/new/usersite/content.asp?CatID=1&ContentID=616948
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במסגרת המחקר ביקשו החוקרים לבחון את הקשר בין גירוי מנטאלי בגיל מבוגר ובין 

הסיכון להיארעות ליקוי קוגניטיבי קל ולבחון את ההשפעה של גנוטיפ APOE ε4. לשם כך 

הם ערכו מחקר פרוספקטיבי, מבוסס-אוכלוסיה, שכלל משתתפים ממיניסוטיה בגילאי 70 

שנים ומעלה, בעלי תפקוד קוגניטיבי תקין בתחילת המחקר. המשתתפים היו במעקב עד 

הופעת ליקוי קוגניטיבי קל. 

בתחילת המחקר, המשתתפים סיפקו מידע אודות פעילויות מנטאליות במהלך השנה 

שקדמה לגיוס למחקר. הערכה נוירו-קוגניטיבית הושלמה בתחילת המחקר, עם הערכות 

חוזרות במרווחים של 15 חודשים. אבחנה קוגנטיבית נקבעה ע"י פאנל מומחים בהתאם 

לקריטריונים המקובלים. 

מדגם המחקר כלל 1,929 משתתפים בעלי תפקוד קוגניטיבי תקין )גיל חציוני בתחילת 

המחקר של 77 שנים(, שהיו במעקב עד להיארעות ליקוי קוגניטיבי קל. במהלך חציון 

מעקב של 4 שנים, החוקרים מצאו כי באלו ששיחקו משחקים )יחס סיכון של 0.78(, עסקו 

באומנות )יחס סיכון של 0.72(, השתמשו במחשב )יחס סיכון של 0.70( ועסקו בפעילויות 

חברתיות )יחס סיכון של 0.77(, תועד סיכון מופחת להיארעות ליקוי קוגניטיבי קל. 

 מניתוח הנתונים לפי גנוטיפ APOE ε4 עלה כי הסיכון הנמוך ביותר להיארעות ליקוי 

קוגניטיבי קל תועד באלו שאינם נשאים של האלל, שעסקו בפעילויות הכוללות גירוי 

מנטאלי )למשל, חושב יחס סיכון של 0.73 באלו שהשתמשו במחשב(, עם הסיכון הגבוה 

ביותר לליקוי קוגניטיבי קל בנשאי APOE ε4, שלא עסקו בפעילויות אלו.

החוקרים מסכמים וכותבים כי בקשישים שמורים קוגניטיבית, העוסקים גם בגיל מבוגר 

בפעילות הכוללת גירוי מנטאלי, תועד סיכון מופחת להתפתחות ליקוי קוגניטיבי קל. 

.APOE ε4 מהנתונים עולה כי הקשר עשוי להשתנות בהתאם לגנוטיפ

JAMA Neurol. Published online January 30, 2017

האם תוספי DHA מפחיתים את הסיכון להתקדמות למחלת 
).JAMA Neurol מתוך( ?APOE4 אלצהיימר בנשאי 

מינונים גבוהים של תוספי )DHA (Docosahexaenoic Acid עשויים לסייע במניעת 

התקדמות לדמנציה בחולים הנושאים את אלל APOE4 (Apolipoprotein ε4), כך עולה 

.JAMA Neurology מתוצאות סקירה חדשה, שפורסמו במהלך חודש ינואר בכתב העת

http://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/article-abstract/2598835
http://www.e-med.co.il/emed/new/usersite/content.asp?CatID=22&ContentID=616232
http://www.e-med.co.il/emed/new/usersite/content.asp?CatID=22&ContentID=616232
http://www.e-med.co.il/emed/new/usersite/content.asp?CatID=22&ContentID=616232
http://www.e-med.co.il/emed/new/usersite/content.asp?CatID=22&ContentID=616232
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ברקע למחקר מסבירים החוקרים כי אלל APOE4 מזהה קבוצה ייחודית של מטופלים 

בסיכון משמעותי להתפתחות מחלת אלצהיימר. מחקרים תצפיתיים קודמים קשרו בין 

צריכת חומצות שומן אומגה שלוש, כולל DHA, ובין סיכון מופחת להיארעות מחלת 

אלצהיימר. מנגד, מחקרים אקראיים העלו תוצאות סותרות ולא-עקביות. 

לדברי החוקרים, אעפ"י שמחקרים אקראיים להערכת אומגה שלוש בחולים תסמיניים 

עם מחלת אלצהיימר הצביעו על ממצאים שליליים, מספר מחקרים תצפיתיים וקליניים 

להערכת אומגה-שלוש בשלב קדם-דמנציה של מחלת אלצהיימר הציעו כי התוספים 

עשויים להאט ירידה מוקדמת בזיכרון בנשאי APOE4. מספר מגנונים עשויים להשפיע על 

מעבר DHA למוח ולהגיב למתן התוספים בשלבים שלפני דמנציה של מחלת אלצהיימר. 

עדויות לקטבוליזם מואץ של DHA )הפעלת מסלולי פוספוליפאזות וחמצון( עשויים לעמוד 

בבסיס העדר התועלת של התוספים בשלב דמנציה של מחלת אלצהיימר. הקשר בין 

התועלת הקוגניטיבית של תוספי DHA בשלב קדם-דמנציה, אך לא בשלב דמנציה של 

מחלת אלצהיימר מרמז כי מתן התוספים בשלב מוקדם עשוי להפחית את הסיכון או 

 .APOE4 לדחות את מועד התפתחות תסמיני מחלת אלצהיימר בנשאי

לאור פרופיל הבטיחות, הזמינות והעלות של תוספי DHA, החוקרים קוראים להגדיר 

טוב יותר את חשיבות תוספי אומגה שלוש בנשאי APOE4. התקדמויות שחלו לאחרונה 

 DHA באפשרויות הדמיה מוחית עשויות לסייע בזיהוי המועד האופטימאלי להערכת

במחקרים בעתיד.

JAMA Neurol. Published online January 17, 2017

טיפול בתרופות נוגדות-פרכוסים עדיין נפוץ בחולים לאחר דימום 
)Neurology( תוך-גולגולתי 

השימוש ב-Phenytoin לאחר דימום תוך-גולגולתי פחת באופן דרמטי בארבעה מרכזים 

בשיקאגו במהלך תקופה של חמש שנים, אך היקף המרשמים לטיפול נוגד-פרכוסים אחר, 

Levetiracetam עלה בלמעלה מכפליים, כך עולה מתוצאות מחקר חדש, שפורסמו בכתב 

.Neurology העת

במסגרת המחקר התצפיתי בחנו החוקרים את הנתונים מרשומות רפואיות ממוחשבות 

בארבעה מרכזים רפואיים. מדגם המחקר כלל 3,422 חולים עם דימום תוך-גולגולתי, 

שאובחנו בין 2007-2012. בשנת 2009, לאחר פרסום הקשר בין Phenytoin ובין סיכוי 

http://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/article-abstract/2597293
http://www.e-med.co.il/emed/new/usersite/content.asp?CatID=22&ContentID=611793
http://www.e-med.co.il/emed/new/usersite/content.asp?CatID=22&ContentID=611793
http://www.e-med.co.il/emed/new/usersite/content.asp?CatID=22&ContentID=611793
http://www.e-med.co.il/emed/new/usersite/content.asp?CatID=22&ContentID=611793
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מוגבר לתלות או תמותה, השימוש ב-Phenytoin ירד מ-9.6% בשנת 2009 ל-2.2% בשנת 

2012. מנגד, השימוש ב-Levetiracetam עלה בלמעלה מכפליים, מ-15.1% בשנת 2007 

ל-35% בשנת 2012. השימוש ב-Levetiracetam השתנה בין ארבעת המרכזים, מ-6.7% 

עד 29.8%. 

החוקרים מסכמים וכותבים כי נתונים חדשים הובילו לעדכון הנחיות למתן טיפול תרופתי 

למניעת פרכוסים בחולים עם דימום תוך-גולגולתי ונקשרו עם ירידה משמעותית בהיקף 

טיפול תרופתי, עם ירידה אפשרית בסיבוכים. עם זאת, עליה מקבילה בשימוש בתרופה 

חליפית, Levetiracetam, תועדה למרות שאין נתונים רבים אודות ההשפעות האפשריות 

שלה על התוצאים.

 Neurology. 2017;88:52-56, 15-16,  לידיעה במדסקייפ

האם יש מקום להשראת היפותרמיה להגנה במצבי סטטוס 
)N Engl J Med( ?אפילפטיקוס 

 Status( השראת היפותרמיה כתוספת לטיפול הסטנדרטי במצבי סטטוס אפילפטיקוס

Epilepticus( לא הובילה לשיפור התוצאות לאחר 90 ימים, בהשוואה לטיפול סטנדרטי 

 New England Journal of בלבד, כך עולה מתוצאות מחקר חדש שפורסמו בכתב העת

.Medicine

במסגרת המחקר הרב-מרכזי חולקו באקראי 270 חולים עם סטטוס אפילפטיקוס, לאחר 

הנשמה מכאנית, לטיפול בהיפותרמיה )32-34 מעלות צלזיוס למשך 24 שעות( כתוספת 

לטיפול הסטנדרטי, או לטיפול סטנדרטי בלבד; 268 חולים נכללו בניתוח הנתונים. התוצא 

 Glasgow העיקרי הוגדר כתוצא תפקודי טוב לאחר 90 ימים, שהוגדר בנוכחות מדד

Outcome Scale )GOS( של 5 נקודות. תוצאי הסיום המשניים העיקריים כללו תמותה 

לאחר 90 ימים, התקדמות לאישור סטטוס אפילפטיקוס ב-EEG, סטטוס אפילפטיקוס עמיד 

לטיפול בום הראשון, סטטוס אפילפטיקוס סופר-עמיד )עמיד להרדמה כללית( וסיבוכים 

תפקודיים לאחר 90 ימים.

מדד GOS של חמש נקודות תועד ב-67 מבין 138 חולים )49%( בקבוצת ההתערבות 

וב-56 מבין 130 חולים )43%( בקבוצת הביקורת )יחס סיכויים מתוקן של 1.22(. שיעורי 

התקדמות לאישור סטטוס אפילפטיקוס ב-EEG ביום הראשון היו נמוכים יותר בקבוצת 

http://www.medscape.com/viewarticle/874068#vp_1
http://www.e-med.co.il/emed/new/usersite/content.asp?CatID=22&ContentID=610564
http://www.e-med.co.il/emed/new/usersite/content.asp?CatID=22&ContentID=610564
http://www.e-med.co.il/emed/new/usersite/content.asp?CatID=22&ContentID=610564
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ההתערבות, בהשוואה לקבוצת הביקורת )11% לעומת 22%, יחס סיכויים של 0.40(, אך 

לא תועדו הבדלים משמעותיים בין הקבוצות בתוצאי סיום משניים אחרים. 

 אירועים חריגים היו נפוצים יותר בקבוצת ההתערבות, בהשוואה לקבוצת הביקורת.

 N Engl J Med 2016; 375:2457-2467

Levodopa/ הערכת תוצאות מוטוריות של טיפול בג'ל מעי
)Neurol Sci( בחולים עם מחלת פרקינסון מתקדמת Carbidopa 

במאמר שפורסם בכתב העת Neurological Sciences מדווחים חוקרים על ממצאים 

חדשים התומכים ביעילות LCIG )Levodopa/Carbidopa Intestinal Gel( על סיבוכים 

מוטוריים ופעילויות יומיומיות בחולים עם מחלת פרקינסון מתקדמת. 

ברקע למחקר מסבירים החוקרים כי מחקרים קודמים להערכת LCIG הדגימו ירידה 

משמעותית בזמני OFF ועליה משמעותית בזמני ON, כמו גם ירידה בדיסקינזיה ושיפור 

בתסמינים לא-מוטוריים ואיכות חיים. עם זאת, מחקרים מעטים נערכו באוכלוסיה גדולה 

במשך למעלה משלוש שנים. 

כעת הם מציגים את תוצאות ביניים של מחקר GREENFIELD שכלל מדגם גדול של חולים 

מאיטליה עם מחלת פרקינסון מתקדמת, שהחלו טיפול ב-LCIG בין 2007-2014.  במאמר 

הנוכחי הם מדווחים על תוצאות השוואה בין המצב לפני התחלת LCIG ועד הביקור 

 UPDRS IV )Unified Parkinson's Disease הראשון. תוצא הסיום העיקרי הוגדר כמדד

Rating Scale(; תוצאי סיום משניים כללו את UPDRS I ו-UPDRS II, כתוצא להערכת 

איכות החיים.

החוקרים בחנו 145 מבין 148 חולים מ-14 ממרכזים להפרעות תנועה באיטליה עם משך 

 OFF טיפול ממוצע של 1.38 שנים. בהשוואה למצב טרם הטיפול, המדד הממוצע של זמני

בביקור הראשון ירד משמעותית מ-2.1 ל-0.9 )ירידה של 57% מתחילת המחקר(; מדד 

UPDRS IV השתפר ב-39; מדדי משך דיסקינזיה ומוגבלות ירדו ב-28% ו-33%, בהתאמה; 

ומדדי דיסקינזיה כואבת ודיסטוניה בבוקר ירדו ב-56% ו-25%, בהתאמה.

הממצאים המוקדמים תומכים בהשפעה החיובית של LCIG על סיבוכים מוטוריים 

ופעילויות חיי יומיום בחולים עם מחלת פרקינסון מתקדמת.

PubMed-לידיעה ב  ,Neurol Sci. 2016 Nov;37)11(:1785-1792

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1608193
http://www.e-med.co.il/emed/new/usersite/content.asp?CatID=22&ContentID=612454
http://www.e-med.co.il/emed/new/usersite/content.asp?CatID=22&ContentID=612454
http://www.e-med.co.il/emed/new/usersite/content.asp?CatID=22&ContentID=612454
http://www.e-med.co.il/emed/new/usersite/content.asp?CatID=22&ContentID=612454
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27421834
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27421834
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27421834
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27421834
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Alemtuzumab ו- natalizumab מציגים את היעילות הגבוהה ביותר 
 THE LANCET( במניעת הישנות טרשת נפוצה התקפית הפוגתית

)NEUROLGY 

 interferon שנמצא יעיל יותר מאשר CD52-למטרדה( הוא נוגדן ל( Alemtuzumab

beta-1a בטיפול בטרשת נפוצה התקפית הפוגתית, אך יעילות זו לא נבדקה מול טיפולים 

אימונותרפיים פוטנטיים יותר. החוקרים השווה את היעילות של Alemtuzumab לזו של 

natalizumab )טיסברי(  fingolimod ו-interferon beta בחולים הסובלים מטרשת נפוצה 

 alemtuzumab והן natalizumab המקבלים טיפול עד לחמש שנים. מהמחקר עולה כי הן

יעילות מאד כטיפול אימונותרפי עבור טרשת נפוצה. 

המחקר היה מחקר עוקבה בינלאומי והחוקים השתמשו במידע מחולים אלה עם התאמת 

נטייה )propensity-matched?( מתוך מאגר ה- MSBase ומשש עוקבות נוספות. מידע 

קליני מתמשך נאסף מ-71 מרכזי MSBase ב-21 מדינות ברחבי העולם ומשישה מרכזים 

אחרים ב-UK ובגרמניה בין נובמבר 2015 ליוני 2016. במחקר נכללו מטופלים עם דיאגנוזה 

ברורה של טרשת נפוצה התקפית-הפוגתית שנחשפו לאחד מהטיפולים שנבחנו במחקר זה 

)alemtuzumab, interferon beta, fingolimod, ו-natalizumab( שגילם היה 65 או יותר. 

ציונם במדד ה-)EDSS )Expanded Disability Status Scale היה 6.5 או נמוך יותר ולא 

עברו יותר מעשר שנים מאז הופיע התסמין הראשון לטרשת נפוצה בחולים הללו. 

יעד המחקר העיקרי היה שיעור ההישנות השנתי של המחלה. יעדים שניונים היו הסיכויים 

המצטברים לחזרה, הצטברות הנכות בחולים, ושיפור בנכות. החוקרים השווה את שיעורי 

ההשנות עם מודלים בינומליים שליליים, והעריכו את הסיכויים המצטברים באמצעות 

מודלים של סיכון פרופורציונאלי מותנה. 

המטופלים קיבלו טיפול בין אוגוסט 1994 ויוני 2016. העוקבה כללה 189 מטופלים 

שנטלו alemtuzumab, 2155 שנטלו interferon beta, 828 שנטלו fingolimod ו-1160 

  .natalizumab מטופלים שנטלו

הטיפול ב-Alemtuzumab נקשר לשיעור הישנות שנתי נמוך יותר מאשר בקבוצה שקיבלה 

אינטרפרון בטא )]CI 0·14–0·23 95%] 19·0, לעומת ]61·0–46·0] 53·0( ובקבוצה שקיבלה 

fingolimod - פינגולימוד ) [20·0–10·0] 15·0  לעומת p<0·0001 [41·0–26·0] 34·0) והציגה 

natalizumab שיעור הישנות שנתי דומה לזה שנמצא בקבוצה שנטלה 

.)0·19 [0·15–0·23], p=0·78 [26·0–14·0] 20·0 לעומת ( 

http://www.e-med.co.il/ProfessionalSubjects/Multiple-Sclerosis/Article/618138,49,79.htm
http://www.e-med.co.il/ProfessionalSubjects/Multiple-Sclerosis/Article/618138,49,79.htm
http://www.e-med.co.il/ProfessionalSubjects/Multiple-Sclerosis/Article/618138,49,79.htm
http://www.e-med.co.il/ProfessionalSubjects/Multiple-Sclerosis/Article/618138,49,79.htm
http://www.e-med.co.il/ProfessionalSubjects/Multiple-Sclerosis/Article/618138,49,79.htm
http://www.e-med.co.il/ProfessionalSubjects/Multiple-Sclerosis/Article/618138,49,79.htm
http://info.e-med.co.il/lemtrada
http://info.e-med.co.il/lemtrada
http://info.e-med.co.il/tysabri/?utm_source=Emed&utm_medium=Info&utm_campaign=Cube
http://info.e-med.co.il/tysabri/?utm_source=Emed&utm_medium=Info&utm_campaign=Cube
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עבור ממצאי הנכות, alemtuzumab נקשר בהסתברויות דומות לאלו של הצטברות נכות 

 fingolimod ,([HR] 0·66 [95% CI 0·36–1·22], p=0·37) בטיפול באינטרפרון ביתא 

 .)0·81 [0·47–1·39], p=0·60(  natalizumab-ו )[70·2–60·0] 27·1, p=0·67( 
 Alemtuzumab נקשר בהסתברויות דומות לאלו של שיפור בנכות של אינטרפרון בטא 

)p=0·18)( fingolimod ,)0·98 [0·65–1·49], p=0·93 ,[01·1–25·0] 50·0(, וסבירות נמוכה 
 .)0·35 [0·20–0·59], p=0·0006( natalizumab-יותר ביחס ל

לסיכום, החוקרים כותבים כי Alemtuzumab ו- natalizumab הם בעלי השפעה 

דומה על שיעור ההישנות השנתיתשל טרשת נפוצה התקפית-הפוגתית. ההשפעה 

של Alemtuzumab נראית טובה יותר ביחס לאלו של fingolimod ואינטרפרון בטא 

 alemtuzumab נמצא יעיל יותר מאשר Natalizumab .בהפחתת ההישנות של המחלה

 natalizumab  בהבאה להחלמה מנכויות הקשורות למחלה. החוקרים מסכמים שגם

וגם alemtuzumab נמצאו יעילות מאד כטיפול אימונותרפי עבור טרשת נפוצה. לדעתם,  

ההחלטה באשר לבחירה בין השתיים צריכה לעשות לפי פרופיל הבטיחות הספציפי של כל 

תרופה ובהתאמה למטופל. 

THE LANCET NEUROLGY Published: 10 February 20

 טיפול ב-Ocrelizumab מפחית התקדמות טרשת נפוצה 
)N Engl J Med( 

 Ocrelizumab -מהתוצאות המלאות של שלושה מחקרים בשלב 3 עולה כי הטיפול ב

מביא לירידה עקבית ומשמעותית קלינית בסמנים מג'וריים של פעילות והתקדמות המחלה 

בחולים עם טרשת נפוצה התקפית-הפוגתית או טרשת נפוצה מתקדמת ראשונית. 

למרות שהתוצאות הראשוניות וניתוחי תתי-קבוצות הוצגו במהלך השנה האחרונה בכנסים 

שונים, הנתונים המלאים ממחקרי OPERA 1, OPERA 2 ו-ORATORIO פורסמו במהלך 

.New England Journal of Medicine חודש דצמבר בכתב העת

המחקרים הכמעט-זהים, OPERA 1 ו-OPERA 2, כללו כל אחד כ-800 חולים עם טרשת 

נפוצה התקפית. המשתתפים בכל מחקר שטופלו ב-Ocrelizumab במתן תוך-ורידי במינון 

600 מ"ג אחת לחצי שנה, למשך 96 שבועות. מהתוצאות עלה כי בקבוצת ההתערבות 

תועדו שיעורי הישנות שנתיים שהיו נמוכים ב-46% ו-47%, בהתאמה, בהשוואה לאלו 

שטופלו בזריקות תת-עוריות של Interferon β-1a שלוש פעמים בשבוע )התוצא העיקרי(.

http://www.thelancet.com/journals/laneur/article/PIIS1474-4422(17)30007-8/fulltext
http://www.e-med.co.il/emed/new/usersite/content.asp?CatID=49&ContentID=609722
http://www.e-med.co.il/emed/new/usersite/content.asp?CatID=49&ContentID=609722
http://www.e-med.co.il/emed/new/usersite/content.asp?CatID=49&ContentID=609722
http://www.e-med.co.il/emed/new/usersite/content.asp?CatID=49&ContentID=609722
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שיעורי האירועים החריגים היו דומים ועמדו על 80.1% ו-80.9% מהחולים בקבוצת 

ההתערבות וקבוצת הביקורת, בהתאמה, במחקר OPERA 1 ועמדו על 86.3% ו-85.6% 

במחקר OPERA 2. אירועים חריגים חמורים תועדו בשכיחות גבוהה יותר בקבוצת 

הביקורת, בהשוואה לקבוצת ההתערבות בכל מחקר )7.8% לעומת 6.9% ו-9.6% לעומת 

7%, בהתאמה(. עם זאת, אירועים חריגים על-רקע העירוי היו נפוצים יותר בכלל קבוצת 

המטופלים ב-Ocrelizumab )34.3% לעומת 9.7%(. 

ממצא מטריד יותר נגע לכך שבכלל קבוצת ההתערבות תועדו ארבע ממאירויות )0.5%, 

שני מקרים של סרטן שד פולשני, מקרה אחד של Renal Cell Carcinoma ומקרה אחד של 

 Mantle Cell מלנומה ממארת(, זאת לעומת שני מקרים בקבוצת הביקורת )מקרה אחד של

.)Squamous Cell Carcinoma ומקרה אחד של Lymphoma

המסר העיקרי של מחקרים אלו היה כי גודל ההשפעה בחולים עם טרשת נפוצה התקפית 

הוא בהחלט חריג בהיקפו והטיפול היה יעיל מאוד. 

במחקר ORATORIO נכללו 732 חולים עם טרשת נפוצה מתקדמת ראשונית. מהנתונים 

עלה כי בקבוצת הטיפול תועדה התקדמות הידרדרות ב-33% מהחולים לאחר 12 שבועות, 

בהשוואה ל-39% מהחולים בקבוצת הפלסבו; שיעורים אלו עמדו לאחר 24 שבועות על 

30% ו-36%, בהתאמה.

מדובר בתרופה הראשונה שהדגימה השפעה משמעותית להאטת התקדמות מוגבלות 

במסגרת מחקר בשלב 3 בחולים עם טרשת נפוצה מתקדמת ראשונית ולכן מדובר במחקר 

משמעותי בתחום. תוצאות שלושת המחקרים הללו הוגשו למנהל המזון והתרופות 

האמריקאי.

 N Engl J Med. Published online December 21, 2016, לידיעה במדסקייפ

)Headache( אסתמה בילדות מלווה בסיכון מוגבר למיגרנה 

בילדים עם אסתמה עיקשת סיכון מוגבר להתפתחות מיגרנה, כך עולה מתוצאות מחקר 

חדש, שפורסמו במהלך חודש פברואר בכתב העת Headache. מהמחקר עלה עוד כי 

בילדים תחת טיפול ארוך-טווח בקורטיקוסטרואידים במתן נזאלי או בשיאוף, או טיפול 

בנוגדי-היסטמינים, סיכון מופחת למיגרנה.

החוקרים השלימו מחקר מקרה-ביקורת שכלל 229 ילדים שאובחנו עם מיגרנה )147 

ללא אאורה ו-82 עם אאורה( בשלושה בתי חולים באירופה. המחקר כלל גם 406 ילדים 

http://www.medscape.com/viewarticle/873638#vp_1
http://www.medscape.com/viewarticle/873638#vp_1
http://www.e-med.co.il/ProfessionalSubjects/Migraine/Article/619864,32,78.htm
http://www.e-med.co.il/ProfessionalSubjects/Migraine/Article/619864,32,78.htm
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כקבוצת ביקורת שטופלו בחדרי מיון בשל חבלה מינורית לגפה עליונה או תחתונה.

בקבוצת חולי מיגרנה, ב-28.4% תועדה היסטוריה של אסתמה, בהשוואה ל-31.1% 

מהמשתתפים בקבוצת הביקורת.

בהשוואה לאלו ללא אסתמה, החוקרים זיהו קשר בין אסתמה עיקשת ובין סיכון מוגבר 

למיגרנה )יחס סיכויים של 4.57(. ממצאים דומים תוארו עבור מיגרנה עם אאורה ומיגרנה 

ללא אאורה.

בקרב ילדים עם מיגרנה תועדה שכיחות נמוכה יותר של טיפול בקורטיקוסטרואידים 

בשיאוף או במתן נזאלי )יחס סיכויים של 0.34( או טיפול בנוגדי-היסטמינים )יחס סיכויים 

של 0.33(. שוב, ניתוח לפי תתי-קבוצות בקבוצת חולי מיגרנה אישר את הקשר השלילי.

 חציון מספר אירועי מיגרנה חודשיים היה גבוה יותר בילדים עם אסתמה עיקשת, 

בהשוואה לילדים עם אסתמה אינטרמיטנטית או ילדים ללא אסתמה.

החוקרים זיהו קשר שלילי בין נזלת אלרגית או דלקת לחמית ומיגרנה. 

מספר מנגונים עשויים לעמוד בבסיס הקשר בין אסתמה והפרעות אטופיות ובין מיגרנה. 

אחת ההשערות מרמזות לאלרגנים. עוד ייתכן כי הקשר אינו תלוי במנגנונים אטופיים, עם 

.IL-1β-ו TNF-α מעורבות של מתווכים דלקתיים, דוגמת

החוקרים מסכמים וכותבים כי ממצאי המחקר מדגישים את חשיבות בדיקות סקר 

לאסתמה ותסמיני אלרגיה בילדים עם מיגרנה. 

Headache. Published online February 4, 2017

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/head.13032/abstract
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