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טיפול בשבץ מוח חד - "רבותי מהפך" 

אגדת הבייסבול, יוגי ברה, אמר פעם כי קשה לעשות תחזיות, בעיקר לגבי העתיד.

שלוש הרצאות בכנס שבץ המוח האמריקאי )ה-ISC( בהונולולו בשנת 2013 הראו כי  

טיפול צנתורי איננו יעיל יותר מטיפול סיסטמי במתן תוך ורידי בתכשיר tPA. באותו יום 

שחור לקהילת שבץ המוח ומצנתרי המוח, איש לא העלה על דעתו כי בפרק זמן קצר תנוע 

המטוטלת לקצה השני ובאופן כה גורף.

הטיפול הסיסטמי ב-tPA ניתן היום כדבר שבשגרה בבתי החולים בארץ. למרות יעילותו 

המוכחת, הטיפול הינו מוגבל עקב חלון זמנים צר יחסית ואחוזי רקנלזציה נמוכים יחסית 

הנעים בין 6% בחסימה של עורק התרדמה הפנימי ל-40% בחסימה של עורק המוח 

התיכון.  שלושת המחקרים השליליים סבלו מבעיות טכניות ומתודולוגיות לרבות שימוש 

במכשור ישן לשליפת הקרישים או גיוס חולים ללא חסימה מוכחת בכלי דם גדול לצורך 

התערבות צנתורית. 

לצערנו, פרק הזמן הדרוש לגיוס חולים למחקר גדול ופרסום התוצאות הינו לעיתים כה 

ממושך כך שלעיתים קרובות, עד מועד פרסום התוצאות, המכשור הטכנולוגי  שהיה 

בשימוש במחקר איננו רלוונטי עוד. מחקרים אלו מדגימים שוב את הפער, שלעיתים איננו 

ניתן לגישור, בין עריכת מחקר רנדומלי גדול לבין שימוש במכשור מתקדם. 

בחודשים האחרונים, התפרסם גל של מחקרים שהוכיח, מעל לכל ספק, את עליונותו 

הברורה של צנתור מוח על פני הטיפול הסיסטמי בטיפול בחולי שבץ מוח איסכמי חד. 

המחקר הראשון שסלל את הדרך היה מחקר MR CLEAN ההולנדי שהצליח לגייס 500 

חולים בתקופה קצרה של שלוש שנים. המחקר מומן כולו על ידי ממשלת הולנד ומהווה 

דוגמא ייחודית ומעוררת קנאה למחקר גדול שנערך ללא מימון חברת תרופות מתוך עניין  

לאומי ומדעי טהור. תוצאות דומות להפליא הודגמו גם בארבעת המחקרים אחרים.

בגיליון זה, מופיעה סקירה מעמיקה מאת ד"ר גיא רפאלי על המהפכה בטיפול בחולי שבץ 

מוח איסכמי חד. התוצאות האחרונות מעמידות בפנינו, כקהילה נוירולוגית, אופק חדש 

אולם גם אתגר מורכב. הקריטריונים לגיוס חולים לצנתור מוח היו שונים בין  חמשת 

המחקרים השונים הן לגבי גיל החולים העליון, דרגת החסר הנוירולוגי, חלון הזמנים 

להתערבות ושיטת ההדמיה העדיפה לזיהוי חולים עם רקמת  מוח "ברת הצלה". אין ספק 

כי בחולים תפקודיים, המגיעים עם חסר נוירולוגי משמעותי בחלון זמנים של עד 6 שעות 
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מהופעת התסמינים ומדגימים בהדמיה חסימה פרוקסימלית בכלי דם מוחי גדול ללא 

 .tPA שינוים מבניים ברקמת המוח, קיימת כיום התוויה ברורה לצנתור מוח לאחר גישור עם

עם זאת, עדיין אין אסטרטגיה טיפולית ברורה לגבי טיפול במקרים מורכבים יותר, כגון: 

שבץ בחולים קשישים, חולים עם חוסר נוירולוגי קל יחסית או חולים המגיעים בחלון זמנים 

מאוחר שבין 6-12 שעות. יש צורך במחקרים נוספים, על מנת לזהות בצורה מיטבית את 

החולים שיגיבו היטב לטיפול הפולשני. 

על משרד הבריאות ובתי החולים להיערך בהקדם להעברה מהירה של חולים מתאימים  

מבתי חולים קטנים או פריפריים למרכזים שלישונים, לאחר ותוך כדי מתן טיפול  סיסטמי 

  tPA-לתוך הוריד בניידות טיפול נמרץ. בארה"ב, כיום כרבע מכלל החולים שטופלו ב

 .drip and ship-סיסטמי עוברים למרכז רפואי אחר בפרוטוקול הידוע כ

אתגר זה מחייב אותנו, ביתר שאת, לאבחון זריז ומיטבי של חולי שבץ מוח בחדרי המיון 

וביצוע הדמיה מתאימה במהירות. ביצוע הדמיה תוך 25 דקות מרגע ההגעה לחדר המיון  

הוגדר כאחד מיעדי האיכות של משרד הבריאות ולאחרונה אנו עדים למאמצים רבים 

והקצאת משאבים למילוי היעד הן ברמת בתי החולים והן ברמה הלאומית.

שבץ מוח מהווה גורם מרכזי היום לתמותה ולנכות בגיל המבוגר. מאחר ומדובר במחלה 

שכיחה מאוד היא הפכה לבעיה מרכזית ברמת הרפואה הציבורית בארץ ובעולם ונושאת 

בחובה הוצאה כלכלית עצומה בעיקר בכל הנוגע לטיפול ארוך הטווח בחולים הנותרים עם 

נכות. לטיפול מתאים בשלב החד יש פוטנציאל אדיר להוריד את מספר החולים הנותרים 

עם מגבלה תפקודית משמעותית לאחר האירוע ולהקטין את עלויות הטיפול בחולים ברמה 

הלאומית.

ד"ר איתן אוריאל
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A NEXT STEP

כאשר הטיפול בלבודופה במתן 
פומי אינו מספק את השליטה 
הרצויה בסימפטומים המוטורים
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מתן לבודופה מתמשך באמצעות 
דואודופה מפחית את התנודתיות 

בסימפטומים המוטוריים1

הגיע הזמן לשנות 
את צורת המתן 

של לבודופה!

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

LEVODOPA/CARBIDOPA MONOHYDRATE INTESTINAL 



 עדכונים לגבי טיפול אנדו-וסקולרי 
בשבץ מוח איסכמי חד

ד"ר גיא רפאלי

העלייה בשכיחות של טיפול אנדו-וסקולרי מחדש זרימה )Recanalization( בחסימות 

בעורקים גדולים גדלה במהירות רבה יותר מאשר טרומבוליזה ורידית בחולים הלוקים 

בשבץ מוח איסכמי חד )בשמא''ח(. הטיפול נמצא בשימוש הולך וגובר במרכזי-על לטיפול 

בשבץ המצוידים ביחידת צנתורי מוח )נוירו-רדיולוגיה פולשנית( וברופאים שעברו הכשרה 

מתאימה ומספקת. גישות אנדו-וסקולריות קיימות כוללות טרומבוליזה פרמקולוגית 

)הזלפת tPA עורקית סלקטיבית לעורק החסום(, מניפולציה של הקריש בעזרת תיל מוביל 

או מיקרוקטטר, תרומבקטומיה מכנית או תחת שאיבה, ולאחרונה, )מאז פרסום הניסיון 

הקליני הראשון ב- 18 חולים עם סטנט הסוליטייר – Solitaire( – טכנולוגיה המבוססת על 

  .1  Stent-retriever technology - שימוש בתומכן כלוכד קרישים

במהלך 5 החודשים האחרונים, פורסמו 5 מחקרים קליניים מבוקרים חשובים בכתב העת 

היוקרתי NEJM שהעריכו יעילות ובטיחות של טיפול פולשני אנדו-וסקולרי בשמא''ח בעזרת 

התקנים חדשים של תרומבקטומיה מכנית )ת''מ( מול טיפול טרומבוליטי ורידי, כל זאת 

 כשנתיים לאחר פרסומם של 3 מחקרים אקראיים מבוקרים קודמים

)IMS 3, MR RESCUE, SYNTHESIS(, שהדגימו תוצאות ניטרליות ללא עליונות מובהקת 

של הטיפול הפולשני, ואשר תרמו לאי-הודאות באשר לגישה הטיפולית המבוססת על 

שימוש בצנתר. המחקרים הקודמים זכו לביקורת נוקבת בכל הקשור לאופן גיוס המטופלים 

ומשך הזמן של מעל שעה בין הרנדומיזציה ועד הטיפול הפולשני, העדר שימוש נרחב 

בדימות וסקולרית לא פולשנית, שימוש מועט ביותר בדורות מתקדמים של התקנים 

לשליפת קריש )stentrievers( ועוד.  בסקירה זו יוצגו הממצאים העיקריים של המחקרים 

האחרונים אשר הובילו באופן מידי לשינוי מדיניות טיפול בשמא''ח ברחבי העולם, כפי 

שעולה הן בספרות הכתובה והן בכנסים בינלאומיים. 

מחקרים קליניים קודמים 

שאלות רבות עלו בעקבות 3 המחקרים הקודמים באשר לאופן התכנון )design( וניהול 

המחקרים, ובכלל זה פרק זמן ארוך שנדרש מגיוס החולים )רנדומיזציה( ועד לטיפול 

התוך-עורקי )בממוצע מעל 60 דקות(, העדר דימות כלי הדם המוחיים )כגון CTA( טרם 
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רנדומיזציה על מנת לאשש חסימה קריבנית )פרוקסימלית( תוך-גולגולתית בכלי דם גדול 

ונגיש לטיפול, וכן שימוש מוגבל ומצומצם ביותר בדור שלישי של התקנים מכניים לשליפת 

קרישים )כגון תומכנים שניתנים לשליפה – retrievable stents( שהוכיחו יכולת שליפה 

  .2-4 MERCI  מכנית טובה יותר מהתקנים ישנים, כגון

   IMS III-מחקר ה

 IMS III )Interventional Management of ,הגדול בהיקפו מבין 3 המחקרים הקודמים

Stroke( הינו מחקר שלב 3, בינלאומי )41 מרכזים בארה''ב, 7 – בקנדה, -4 באוסטרליה, 

ו-6 באירופה(, שבו עברו המשתתפים רנדומיזציה, הקיף 656 חולים )434 חולים גויסו 

לזרוע הטיפול הפולשני, 222 חולים לזרוע הטיפול בטרומבוליזה ורידית בלבד(, ונערך 

בשנים 2006-2012 2. רק 334 מתוך 434 חולים בזרוע הפולשנית טופלו בסופו של דבר 

בגישה עורקית )בשאר החולים לא נמצאה חסימה מתאימה לטיפול(. רק 47% )!!( מכלל 

החולים עברו  CTA טרם הרנדומיזציה. לציין כי ידוע זה מכבר כי חולים שלא סובלים 

מחסימת עורק גדול כגורם לשבץ המוחי משיגים תוצאות קליניות טובות יותר בהשוואה 

לאלו שנמצאה חסימת כלי דם גדול. מחקר ה-IMS III מיין חולים טרם רנדומיזציה על סמך 

ערכי NIHSS, ולא עפ''י חסימה וסקולרית. 

גויסו חולים עם NIHSS>8 בקבלתם, כל החולים קיבלו טיפול טרומבוליטי סיסטמי, כאשר 

בזרוע הטיפול הפולשני ניתנה 2/3 מהמנה הכוללת )על מנת לאפשר מתן יתרת המנה 

בהזלפה עורקית(. הטיפול הפולשני ניתן עד 7 שעות מתחילת הסימנים. המחקר הופסק 

בשלב מוקדם )במקור תוכנן לגייס 900 חולים( בשל  העדר עדיפות בהשגת תועלת קלינית 

)שהוגדרה בהשגת  mRS≤2 כעבור 3 חודשים( –  177 חולים )40.8%( בזרוע הטיפול 

הפולשני לעומת 86 חולים )38.7%( בזרוע הטיפול הטרומבוליטי בלבד. 

רהקנאליזציה טובה הוגדרה כ- ]TICI 2b-3 [Thrombolysis In Cerebral Ischemia – כלומר, 

פתיחה מעל 50% מהענפים דיסטלית לחסימה )2b( או פתיחה מלאה של כל הזרימה 

הדיסטלית )TICI 3(.  שיעור הרהקנאליזציה הטובה נע בין 44%-23%, שהינו אף נמוך יותר 

ממחקר ה-MERCI שפורסם ב-2005, ואשר בדק יעילותו של ההתקן הראשון שיצא לשוק 

)שיעור הרהקנאליזציה הטובה הגיע באותו מחקר ל-53%(. רק 4 )!!( חולים )מתוך 434( 

בזרוע הפולשנית טופלו ב- stentriever דוגמת solitaire, המהווים פחות מ- 1% מכלל 

 החולים בזרוע זו. לא נצפה הבדל משמעותי בשיעורי התמותה בין זרועות הטיפול

 .)19%-21%(

בתת-אנליזה מאוחרת שכללה רק חולים בהם הודגמה חסימה וסקולרית טרם הטיפול 

)כלומר, שעברו CTA(, נצפתה עליונות ברורה מובהקת סטטיסטית לטובת הטיפול הפולשני 
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בהשוואה לטיפול בטרומבוליזה ורידית בלבד )35% לעומת 20%, בהתאמה, כלומר הבדל 

אבסולוטי של 15%(. 

SYNTHESIS -מחקר ה

מחקר איטלקי שהקיף 362 חולים שגויסו בחלון זמנים טיפולי עד 4.5 שעות מתחילת 

הסימנים )בזרוע הטיפול הטרומבוליטי הסיסטמי( ועד 6 שעות בזרוע הטיפול הפולשני; 181 

3. רק 165 חולים )91%( טופלו בסופו של דבר בגישה אנדו-וסקול-  חולים בכל זרוע טיפול

– )stentrievers( רית, ורק 14% מהם טופלו בדור שלישי של התקנים שולפי-קרישים 

8 חולים טופלו ב-solitaire ו-5 ב-Trevo. מרבית החולים בזרוע הפולשנית טופלו בטרו-

מבוליזה פרמקולוגית עורקית. במחקר זה לא הוצג מידע לגבי שיעור הרהוסקולריזציה 

)!( שהושגה בתום הטיפול. כל החולים לא עברו דימות נוירו-וסקולרית טרם הטיפול 

)כגון CTA(. גם במחקר זה נצפה איחור של מעל 60 דקות במועד תחילת טיפול בין שתי 

הקבוצות )זמן חציון 3.75 שעות בזרוע הטיפול הפולשני לעומת 2.75 שעות בזרוע הטיפול 

הטרומבוליטי הסיסטמי )p<0.001(. במחקר זה לא הוצב סף נמוך ל-NIHSS )בדומה 

למחקר ה- IMS III שעמד על 8 ומעלה( – כך שגויסו גם חולים 'קלים' מבחינת דרגת 

חומרת השבץ, מה שתרם למיהול האפקט של הטיפול הפולשני בקרב חולים קשים. 

MR RESCUE מחקר

מחקר אמריקני שהקיף 127 חולים ב-22 מרכזים רפואיים והתפרס על פני 8 שנים 

 MRI  2004-2011( )4(. מחקר זה ראוי לציון בשל תנאי סף הכרחי לביצוע של בדיקת(

או CT  פרפוזיה טרם גיוס החולים לבירור שאלת קיומה של פנאומברה איסכמית )רקמה 

ברת-הצלה ובסיכון להפוך נמקית – tissue-at-risk( . חלון הזמנים לטיפול פולשני היה 

עד 8 שעות. נכללו רק חולים שסבלו משבץ בסירקולציה קדמית – ערך סף ל-NIHSS עמד 

על 6 ומעלה. 70 חולים עברו רנדומיזציה לזרוע הפולשנית, ו-57 חולים לזרוע הטיפול 

הסטנדרטי )שכלל מתן טרומבוליזה ורידית בחלון זמנים מקובל(. ל- 34 חולים היתה 

פנאומברה בכל זרוע טיפול. מחקר זה זכה לביקורת נוקבת בשל קצב הגיוס הזעום והאיטי 

של חולים למחקר – בממוצע  גויס בכל מרכז חולה כל 16 חודשים. בזרוע הטיפול הפולשני 

 )Pneumbra aspiration system( או שני )MERCI device( נעשה שימוש רק בדור ראשון

ולא בדור שלישי – Stentrievers. שיעור הרהקנאליזציה הטובה )TICI 2b-3( בזרוע הטיפול 

הפולשני הושג רק  ב-27% מהחולים. לא נצפה הבדל בשיעור ממוצע של mRS בין 2 

זרועות הטיפול )3.9( לאחר 90 יום.  mRS≤2 לאחר 90 יום נצפה ב-18% מהחולים – 

שיעור נמוך בהרבה אפילו ממחקר ה-PROACT II שפורסם ב-1999 ב- JAMA )שם שיעור 
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ה-mRS≤2 בזרוע הטיפול הפולשני עמד על 40%, לעומת 25% בזרוע השמרנית – ללא 

טרומבוליזה ורידית(. טיפול פולשני לא נמצא עדיף על פני טיפול סטנדרטי בנוכחות תבנית 

פנאומברה מבטיחה )mRS( )favorable penumbral pattern ממוצע 3.9 לעומת 3.4( או 

בהעדר תבנית שכזו )mRS( )nonpneumbral pattern ממוצע 4.0 לעומת 4.4(. 

מסקנות החוקרים היו שדפוס פנאומברה מבטיח בדימות מוח לא זיהה חולים שיפיקו 

תועלת מטיפול אנדו-וסקולרי בשמא''ח, וכן שהטיפול הפולשני לא הוכיח עליונות על פני 

הטיפול הסטנדרטי. 

מחקרים קליניים חדשים

MR CLEAN מחקר

מחקר הולנדי פרוספקטיבי, open-label, רב-מרכזי )16 במספר( אקראי שארך 4 שנים 

       Multicenter Randomized CLinical trial of Endovascular treatment for ,)2010-2014(

Acute ischemic stroke in - the Netherlands מהווה מחקר פורץ דרך בקנה מידה עולמי 

בכל הקשור לטיפול פולשני בשמא''ח, שכן הוכיח לראשונה עליונות מובהקת סטטיסטית 

של הטיפול הפולשני ע''פ הטיפול הטרומבוליטי בכל הפרמטרים ההדמיתיים והקליניים5. 

המחקר פורסם בדצמבר 2014 בכתב העת היוקרתי NEJM וממצאיו הראשוניים הוצגו 

בכנס השבץ העולמי 2014 באיסטנבול שנערך חודשיים קודם לפרסומו בספרות הכתובה.

500 חולים שלקו בשמא''ח, עם חסימה תוך-גולגולתית בכלי דם גדול בסיר-  המחקר הקיף

קולציה קדמית שאוששה ע''י CTA טרם רנדומיזציה – כלומר, לראשונה מחקר גדול שהציב 

תנאי הכרחי לגיוס חולים בבצוע דימות נוירו-וסקולרית על מנת להוכיח שקיימת חסימה 

בעורק גדול ונגיש לטיפול פולשני. הטיפול הפולשני ניתן עד 6 שעות מתחילת האירוע. 

טריטוריות וסקולריות כללו – עורק הקרוטיס הפנימי בחלקו הדיסטלי, עורק המוח התיכון 

)מקטע M1/M2(, או עורק המוח הקדמי )מקטע  A1/A2(. הכללת חולים עם חסימה 

נוספת חוץ-גולגולתית של עורק הקרוטיס או עדות לבתירה )דיסקציה( ניתנה לשיקולו של 

הרופא המטפל.  נכללו חולים מעל גיל 18 אך ללא תקרת גיל – גויסו גם חולים קשישים 

מעל גיל 80. במחקר זה ערך הסף לדרגת חומרה קלינית היה NIHSS≥2. כל החולים קיבלו 

טרומבוליזה ורידית במידה וניתנה בחלון זמנים טיפולי עד 4.5 שעות מתחילת הסימנים. 

זרוע הטיפול הפולשני האנדו-וסקולרי כללה שימוש בעיקר בתומכן שולף קרישים – 

stentriever – בשילוב שאיבה, מניפולציה ע''י תיל מוביל. רק חולה אחד קיבל טרומבוליזה 

עורקית בלבד. תוצאת היעד הראשונית )primary outcome end-point( הייתה ניקוד 

mRS לאחר 90 יום. תוצאות יעד משניות )secondary outcomes( כללו NIHSS כעבור 24 
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5-7 או בשחרור, ומדד Barthel. תוצאות יעד הדמייתיות כללו אומדן הרהק-  שעות וביום

 CT-לאחר 24 שעות וכן נפח האוטם הסופי שנמדד ב MRA או CTA נאליזציה שנבדק ע''י

 Alberta Stroke( בסיס ASPECTS-מוח כעבור 5-7 ימים מהטיפול. כמו כן נבדק מדד ה

Program Early Computed Tomography Score(. שיעור הרהקנאליזציה נמדד עפ"י 

מדד TICI – שנע בין 0 )העדר רהפרפוזיה – ללא חידוש הזילוח במוח(, עד 3 )רהפרפוזיה 

 symptomatic intracranial( מבחינת משתני בטיחות, דימום תסמיני תוך-גולגולתי .)מלאה

hemorrhage( הוגדר כדימום שגרם להחמרה נוירולוגית ועליה ב-4 נקודות ויותר במדד 

 .NIHSS-ה

ייחוד נוסף בולט של מחקר זה הוא קצב הגיוס המרשים של החולים. מחקרים קודמים 

זכו לביקורת נוקבת כיוון שהחוקרים טיפלו בחולי שמא''ח רבים מחוץ למחקרים – מה 

 ,MR CLEAN-שהשתקף בשיעורי גיוס נמוכים ביותר:  1-2 חולים למרכז לשנה. במחקר ה

כל מרכזי השבץ המצוידים ביחידת צנתורי מוח בהולנד )16 במספר( השתתפו במחקר, 

במקביל להחלטת ממשלת הולנד לשלם לחברות הביטוח עבור הטיפול רק במידה וניתן 

במסגרת מחקר זה – ובכך נמנע טיפול פולשני מחוץ למחקר. 

MR CLEAN :תוצאות

גיל החולים הממוצע היה 65 שנים )טווח 23-96(. 292 משתתפים )58.4%( היו גברים. 

גורמי סיכון לתוצאה קלינית גרועה )כגון NIHSS>20, ASPECTS<5 , משך זמן מעל 120 

דקות מתחילת השבץ ועד רנדומיזציה, חסימה נוספת חוץ-גולגולתית של עורק הקרוטיס 

הפנימי, גורמי סיכון צרברו-וסקולרים לשבץ, מאפיינים דמוגרפיים( – היו זהים בשתי 

קבוצות הטיפול. כ-90% מהחולים בכל זרוע טיפול במחקר קיבלו טרומבוליזה ורידית. 

בזרוע הביקורת )רק טרומבוליזה ורידית( נכללו 266 חולים שטופלו וסיימו את המעקב 

הקליני עד תום )לאחר 3 חודשים(, ובזרוע הטיפול הפולשני נכללו תחילה 233 חולים – 

מתוכם 17 חולים לא הגיעו ליחידת צנתורים, 20 חולים נוספים ביצעו רק צנתור אבחנתי 

לאחר שלא הודגם בהזרקה ראשונה חסימה בעורק גדול )כלומר, עברו פתיחה מחדש 

ספונטנית משלב הרנדומיזציה ועד הגעתם לצנתור( – כך שבסיכומו של דבר 196 חולים 

)84%( טופלו באופן פולשני. 445 חולים )89%( טופלו בטרומבוליזה ורידית טרם רנדומיז-

ציה. חציון NIHSS היה 17 )טווח 14-21( בזרוע ההתערבותית ו- 18 )טווח 14-22( בזרוע 

הביקורת.  88 חולים )37.8%( בזרוע ההתערבותית עברו הרדמה כללית טרם הטיפול. 

30 חולים )12.9%( נזקקו לרהוסקולריזציה נוספת בו-זמנית שכללה השתלת תומכן בעורק 

הקרוטיס הצווארי. 
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 מבחינת טריטוריות וסקולריות בזרוע ההתערבותית וזרוע הבקורת:

 ICA דיסטלי )T occlusion( - 25.3% ו- 28.2%, בהתאמה ; מקטע פרוקסימלי )M1( של   

 MCA - 66.1% ו- 62.0%, בהתאמה; מקטע M2 - 7.7% ו- 7.9%, בהתאמה; חסימה חוץ-

גולגולתית של ICA - 32.2% ו-26.3%, בהתאמה. 

מבחינת חלונות זמנים: מתחילת הסימנים ועד למתן טרומבוליזה ורידית – 85 דקות בזרוע 

ההתערבותית ו- 87 דקות בזרוע הבקורת; מתחילת הסימנים ועד רנדומיזציה – 204 דקות 

ו- 196 דקות, בהתאמה, זמן מתחילת הסימנים ועד דיקור מפשעה בזרוע ההתערבותית – 

260 דקות. 

בזרוע ההתערבותית, בקרב 97% )190/196( מכלל החולים נעשה שימוש בתרומבקטומיה 

מכנית בתומכון נשלף )retrievable stent(. רק חולה אחד )0.4%( טופל בטרומבוליזה 

עורקית בלבד. 

תוצאות ראשוניות – mRS( Primary outcome כעבור 3 חודשים(

שיעור החולים שהגיעו ל-mRS≤2 היה גבוה יותר בזרוע ההתערבותית, כ-32.6%, לעומת 

19.1% בזרוע הביקורת )יחס הסיכוי - Odds Ratio 2.16( – כלומר הבדל אבסולוטי 

בשיעור 13.5%. ההשפעה הכוללת של הטיפול הפולשני בקרב כלל אוכלוסיית המחקר 

הגיעה ליחס סיכוי של 1.67 – כלומר למשתתפים בזרוע ההתערבותית היו 67% סיכויים 

גבוהים יותר להגיע לתוצאת היעד הראשונית )mRS≤2( כעבור 3 חודשים מאשר לקבוצת 

הביקורת.

תוצאות שניוניות 

חציון NIHSS 24 שעות לאחר הרנדומיזציה היה 13 בזרוע ההתערבותית ו-16 בזרוע 

 .)Odds Ratio 2.3( הביקורת

 TICI( מבחינת שיעורי הרהקנאליזציה – בזרוע ההתערבותית  נצפתה רהקנאליזציה טובה

2b-3( בשיעור 59%. כעבור 24 שעות, שיעורי הרהקנאליזציה הטובה )עפ'י CTA( בזרוע 

ההתערבותית היו 75.4% לעומת קבוצת הבקורת – 32.9%. נתוני נפח האוטם הסופי היו 

298 חולים: הבדל נפח האוטם בין הקבוצות היה 19 מ''ל לטובת הזרוע ההתע- -זמינים ב

רבותית. לא נצפו השפעות גומלין משמעותיות בין תת-קבוצות שונות והשפעת הטיפול 

הפולשני. 

השפעת הטיפול הפולשני התמידה לטובה בכל תת-הקבוצות שהוגדרו – כולל גיל )מעל או 

מתחת ל-80 שנים(, ניקוד NIHSS )2-15, 16-19, או מעל 20( וניקוד ה-ASPECTS )5-7 או 
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8-10(.  מפתיעה במיוחד הייתה התוצאה הקלינית המיטיבה בקרב אוכלוסיית הקשישים 

מעל גיל 80 )81 חולים( – יחס הסיכוי היה 3.24 – כלומר, לחולה קשיש מעל גיל 80 היה 

סיכוי פי 3 להגיע לתוצאה קלינית טובה בהשוואה לחולים צעירים מתחת ל-80 שנים. 

מבחינת בטיחות הטיפול, לא נמצא הבדל משמעותי בהיארעות תופעות לוואי חמורות 

לאחר 90 יום. יחד עם זאת, ל- 5.6% )13/233( מהחולים בזרוע ההתערבותית היו סימנים 

קליניים של שבץ איסכמי חדש בטריטוריה וסקולרית תוך 90 יום, לעומת 0.4% )1/267( 

בזרוע הביקורת. הדבר נובע קרוב לוודאי מתסחיפים שקרו במהלך שליפת הקריש. לא היו 

הבדלים משמעותיים בשיעורי התמותה לאחר 7 ימים, חודש, ו-3 חודשים בתקופת המעקב 

 )sICH( שיעור דמם מוחי תסמיני .)21% בזרוע ההתערבותית לעומת 22% בזרוע הביקורת(

מכל סוג בקבוצת הטיפול הפולשני היה 7.7% לעומת 6.4% בזרוע הביקורת. שיעור התמרה 

דימומית בדרגה גבוהה )PH2( היה 6% בזרוע ההתערבותית ו- 5.2% בזרוע הביקורת. 

EXTEND IA מחקר

 MR מחקר אוסטרלי וניו-זילנדי רב-מרכזי פרוספקטיבי אקראי שנערך במקביל למחקר

: CLEAN

 EXtending the Time for Thrombolysis in Emergency Neurological Deficits –

Intra-Arterial trial.  פורסם במרץ השנה6. מטרת החוקרים הייתה לבדוק את ההשערה 

האם חולים הלוקים בשמא''ח בסירקולציה קדמית ואשר נבדקים טרם הטיפול הן לקיומה 

של רקמה ברת-הצלה )בעזרת CT פרפוזיה( והן לקיומה של חסימה בכלי דם גדול תוך 4.5 

שעות מתחילת השבץ – ישתפרו בשלב המוקדם הן קלינית והן במידת הזילוח מחדש למוח 

)reperfusion( לאחר תרומבוקטומיה אנדו-וסקולרית מוקדמת באמצעות שימוש בתומכן 

לשליפה מכנית )Solitaire FR(, בהשוואה לחולים שיטופלו רק בטרומבוליזה ורידית. גם 

במחקר זה חולים בזרוע ההתערבותית טופלו גם בטרומבוליזה ורידית. הטיפול הפולשני 

הוחל לא יאוחר מ-6 שעות מתחילת הסימנים והושלם עד 8 שעות מתחילת האירוע. 

המחקר הופסק מוקדם מהמתוכנן לאחר גיוס 70 חולים בלבד בעקבות הוכחת יעילות 

מובהקת בזרוע ההתערבותית )במקור תוכנן לגייס 100 חולים(. מתוצאות המחקר עולה 

ששיעור הרה-פרפוזיה כעבור 24 שעות בטריטוריה האיסכמית היה גבוה יותר בזרוע 

ההתערבותית לעומת זרוע הביקורת )שטופלו רק בטרומבוליזה ורידית( - 100% לעומת 

37%, בהתאמה p<0.001(. טיפול אנדו-וסקולרי שהחל בזמן חציון של 210 דקות מתחילת 

הסימנים הגדיל בצורה ניכרת את השיפור המוקדם הנוירולוגי )לאחר 72 שעות מתחילת 

האירוע( בזרוע ההתערבותית לעומת זרוע הביקורת – 80% לעומת 37%, בהתאמה 

)p=0.002( ושיפר את התוצאים הקליניים התפקודיים לאחר 90 יום, כאשר יותר חולים 
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השיגו תפקוד עצמאי בזרוע ההתערבותית לעומת זרוע הביקורת )71% לעומת 40% 

בהתאמה )p=0.01(. לא היו הבדלים מובהקים בשיעורי תמותה )9% בזרוע התערבותית 

ו-20% בזרוע הבקורת( או דימומים תוך-מוחים תסמיניים )0% בזרוע ההתערבותית ו- 6% 

בזרוע הביקורת(. 

ESCAPE -מחקר ה

 : 7  NEJM-מחקר בינלאומי רב-מרכזי אקראי פרוספקטיבי שפורסם אף הוא במרץ השנה ב

The Endovascular Treatment for Small Core and Anterior Circulation Proximal 

Occlusion with Emphasis on Minimizing CT to Recanalization Times )ESCAPE(

המחקר הקיף 22 מרכזים )קנדה, ארה''ב, דרום קוריאה, אירלנד, אנגליה(, 315 חולים 

נכללו במחקר: 165 חולים נכללו בזרוע ההתערבותית ו- 150 חולים בזרוע הביקורת. 

המחקר נערך מפברואר 2013 ועד אוקטובר 2014, קצב הגיוס היה 1.44 חולים למרכז/

חודש – קצב גיוס גבוה בהרבה ממחקרים קודמים )IMS 3/ MR RESCUE(. גם מחקר זה 

הופסק מוקדם מהמתוכנן לאחר ניתוח ביניים )interim analysis( שהצביע על עליונות 

ביעילות הטיפול הפולשני על פני הטיפול הטרומבוליטי הורידי. במחקר זה ניתן היה 

לגייס חולים עד 12 שעות מתחילת הסימנים, אך זמן החציון מתחילת הסימנים להשגת 

רה-פרפוזיה ראשונה היה 241 דקות. 49 חולים )15.5%( עברו רנדומיזציה מעבר ל-6 שעות 

מתחילת הסימנים.

 86% מהחולים בזרוע ההתערבותית טופלו בתומכן שולף קרישים – Stentriever – ומהם 

ב-Solitaire ב- 77% מהחולים. גם במחקר זה לא היו הבדלים מובהקים בין הקבוצות 

בחציון גיל, גורמי סיכון וסקולריים, בחציון NIHSS בקבלה, רמת סוכר בדם בקבלה, ניקוד 

ASPECTS, חסימה ב- T occlusion( ICA( או חסימה משולבת במוצא ICA בצוואר וזמן 

מתחילת שבץ עד רנדומיזציה. קריטריוני-הדמיה לחולים מתאימים לרנדומיזציה התבססו 

על ליבת אוטם )Infarct core( קטנה )ASPECTS > 6( ודרגה טובה של קולטרליים 

דיסטלית לחסימה ב- CTA, בהתאם לשיטת ניקוד חדשה שפורסמה לאחרונה 8. 

תוצאות: תפקוד נוירולוגי טוב )mRS≤2( לאחר 90 יום  נצפה שוב בשכיחות גבוהה עם 

מובהקות סטטיסטית חזקה בזרוע ההתערבותית )53%(, יותר מאשר זרוע הביקורת )29%(.

 .)p<0.001( היה 2.6 לטובת הזרוע ההתערבותית )Odds ratio( יחס הסיכוי

גם במחקר זה )כמו ב- MR CLEAN( נצפתה השפעה קלינית חיובית חזקה יותר בתת-

אוכלוסיית החולים הקשישים )מעל גיל 80,  יחס הסיכוי – Odds ratio 3.0(. נצפה הבדל 

מובהק סטטיסטי בשיעורי התמותה )10% בזרוע ההתערבותית ו- 19% בזרוע הביקורת, 
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p=0.04(. בשיעורי דימום מוחי תסמיני )sICH( לא נצפה הבדל )3.6% בזרוע ההתערבותית 

ו- 2.7% בזרוע הביקורת(. 

SWIFT PRIME מחקר

מחקר רב-מרכזי, פרוספקטיבי, עולמי, אקראי שהקיף  196 חולים, שסבלו מחסימת עורק 

גדול רק בסירקולציה קדמית, כולל ICA 9. גם מחקר זה הופסק מוקדם מהמתוכנן בשל 

הוכחת עליונות ביעילות הטיפול הפולשני על פני טרומבוליזה סיסטמית )המספר המתוכנן 

לגיוס חולים - 800 (. תקופת המחקר – דצמבר 2012 ועד פברואר 2015.  

תוצאות המחקר הרשמיות פורסמו לראשונה בכנס שבץ העולמי בפברואר השנה, והמחקר 

ראה אור ב-NEJM ב-17 באפריל השנה. כל החולים עברו דימות מוח וסקולרית טרם 

-רנדומיזציה, בדומה למחקרים מקבילים שהוזכרו לעיל. נכללו חולים שטופלו בזרוע ההתע

רבותית ב-Solitaire תוך 6 שעות מתחילת האירוע וקיבלו טרומבוליזה ורידית עד 4.5 שעות 

מתחילת האירוע. במחקר זה לא היה קריטריון הכללה מחייב באשר להוכחה הדמייתית 

לקיומה של פנאומברה איסכמית. 

תוצאות: עצמאות תפקודית )mRS≤2( הושגה ב-60.2% בזרוע ההתערבותית לעומת 

35.5% בזרוע הביקורת )רק טרומבוליזה סיסטמית(, p=0.0002. חידוש זילוח )רה-פרפוזיה( 

מוצלח נצפה ב-82.8% בזרוע ההתערבותית לעומת 40.4%  בזרוע הביקורת. לא היה 

הבדלי בשיעורי התמותה ודימומים מוחיים תסמיניים בין הקבוצות.

REVASCAT -מחקר ה

מחקר ספרדי שנערך ב-4 מרכזי שבץ מובילים, הקיף 206 חולים שעברו רנדומיזציה עד 8 

 שעות מתחילת האירוע בזרוע ההתערבותית 10.

70% מכלל החולים טופלו בטרומבוליזה ורידית. גם במחקר זה הוכחה עליונות מובהקת 

 primary – של הטיפול הפולשני על פני זרוע הביקורת מבחינת תוצאת היעד הראשונית

outcome – חולים בזרוע ההתערבותית חזרו לעצמאות תפקודית טובה )mRS≤2( בשיעור 

גבוה יותר מאשר בזרוע הביקורת – 43.7% לעומת 28.2%, בהתאמה. 

סיכום

כל 5 המחקרים החדשים מסמנים תחילתו של עידן חדש בטיפול בשבץ איסכמי חד. 

הצטבר מידע מבוסס דיו המאשש את עליונות הטיפול הפולשני על פני טרומבוליזה ורידית 

בשבץ עם חסימה בכלי דם גדול בסירקולציה קדמית, עם בטיחות טיפול שאינה נופלת 

מהטיפול הטרומבוליטי הסיסטמי )ראה טבלה 1(.
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דור ההתקנים הישן התחלף בהתקנים חדשים, יעילים הרבה יותר ובטוחים, המביאים 

לשיעור רהקנאליזציה מעל 50% עד 90% ובאופן ישיר להשגת עצמאות תפקודית טובה 

יותר כעבור 3 חודשים. פרסום התוצאות החיוביות לעליונות הטיפול הפולשני במחקר 

ה-MR CLEAN ההולנדי הביא להפסקה מוקדמת בלתי-מתוכננת של 3 מחקרים מקבילים 

נוספים. כל המחקרים למעט MR CLEAN השתמשו בדימות מוח ודימות וסקולרית למיון 

החולים בהם עשויה להיות רקמת מוח ברת-הצלה במידה ותושג רה-פרפוזיה. מיון החולים 

על בסיס דימות לקיומה של פנאומברה היא אחת הסיבות מדוע התוצאים הקליניים טובים 

 MR -מאשר במחקר ה – ESCAPE, EXTEND-IA, SWIFT-PRIME - יותר ב-3 המחקרים

CLEAN. נכון לעכשיו, הערכה קלינית טובה )CT ,)NIHSS מוח בסיס ו-CTA הם כנראה 

מספיקים למיון חולים לטיפול אנדו-וסקולרי פולשני בחלון זמנים טיפולי של טרומבוליזה 

סיסטמית עד 4.5 שעות. 

 טבלה 1: מחקרים חדשים מול קודמים בטיפול פולשני בשבץ מוח איסכמי חד. 
שימוש בטכנולוגיות חדשות הדגים שיפור משמעותי בשיעורי הרה-קנאליזציה  

ותוצאות קליניות טובות

NCCT – no-contrast CT;  CTA – CT Angiography ;  CTP – CT perfusion

TICI – Thrombolysis  In  Cerebral  Ischemia; sICH – symptomatic Intra-cranial hemorrhage;   
NA – Not available
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נותרו מספר שאלות ללא מענה :

אין אנו יודעים עדיין מה קורה מבחינת הצלת המוח האיסכמי בחלון זמנים טיפולי 	 

מעבר ל-6 שעות על בסיס בחירת חולים על פי דימות מוח מתקדמת )כפי שנעשה בה 

שימוש במחקרים שתוארו(.

 	 conscious( מה לגבי ביצוע הטיפול הפולשני תחת הרדמה כללית או טשטוש הכרתי

sedation( ? אנו ממתינים לניתוח סופי של התוצאות מכלל המחקרים החדשים בנושא. 

לאור הוכחה נוספת כי רה-פרפוזיה מהירה ומוקדמת חיונית להשגת תוצאה קלינית 	 

 ,)IV rt-PA-טובה, יש לאתר שיטות רה-פרפוזיה פרמקולוגיות נוספות )יעילות יותר מ

כיוון שחולים רבים יהיו תמיד רחוקים ממרכז-על לטיפול פולשני בשבץ.

לסיום, תוצאות המחקרים מחייבות היערכות מחדש ושידוד מערכות כולל בטיפול בשבץ 

בקנה מידה לאומי, הקמת מרכזי-על לטיפול בשבץ המצוידים ביחידת צנתורי מוח 

וברופאים מיומנים זמינים על בסיס 24/7, הקמת יחידות שבץ ייעודיות שיהיה באפשרותן 

לקלוט את שטף החולים בעתיד הקרוב, ושינוע מושכל ומתואם של החולים למרכזים 

הייעודים ולא למרכזים ראשוניים תוך ניצול מיטבי של היכולות הקיימות )תיאום עם 

שירותי ההצלה הרפואיים כגון מד''א(.

ד''ר גיא רפאלי, המחלקה הנוירולוגית, היחידה לנוירו-רדיולוגיה פולשנית , מרכז רפואי רבין, בי''ח 
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 טיפול דיאטתי לאפילפסיה במבוגרים - 

מה ידוע? 

ד"ר שמואל אפל

רקע

 )seizure freedom( בעזרת טיפול תרופתי ניתן להגיע לשליטה מליאה בפרכוסים

ב- 60-70% מחולי האפילפסיה. בעשור האחרון, פותחו תרופות חדשות רבות במנגנונים 

ייחודים, אך גם בעזרת תרופות אלו עדיין נותרים כ- 20-30% מהחולים עמידים לטיפול 

התרופתי. במקרים אלו, נשקלות אפשרויות פולשניות יותר כולל ניתוחים לכריתת המוקד, 

ניתוחים פליאטיבים והשתלת קוצב עצבי לסוגיו ) VNS,DBS(. אפשרות נוספת שניתן 

לשקול במקרים אלו היא טיפול בדיאטה. הדיאטה הקטוגנית פותחה בשנות ה-20 של 

המאה הקודמת עוד בטרם פיתוח הפניטואין ולאחריה, שאר התרופות הלא סדטיביות. 

עם הופעת התרופות האנטי אפילפטיות השונות שכח העניין בדיאטה הקטוגנית ואולם 

בעשור האחרון ההתעניינות בתחום התחדשה כאפשרות טיפולית בחולים עמידים לטיפול 

תרופתי. רוב השימוש וכתוצאה מכך, המידע אודות יעילות הטיפול, מגיע מעבודות בילדים. 

במאמר סקירה1 מאת Klein et al נסקרו העבודות הקיימות הבוחנות את הטיפולים 

הדיאטטים במבוגרים.

דיאטה קטוגנית )ד"ק(

הדיאטה מבוססת על כלכלה עשירה בשומנים וענייה בפחמימות וכוללת 

טריגליצרידים רווים ארוכי שרשרת ופחמימות + חלבון ביחס של 1:4 או 1:3 

[fat]:]carbohydrate+protein[, כאשר כ90% מהתצרוכת הקלורית מתקבלת מהשומן 

לעומת הדיאטה המערבית המקובלת בה כ-45-65% מהתצרוכת הקלורית מגיעה 

מפחמימות, 10-20% משומן וכ-10-35% מחלבונים. במצב תזונתי זה, המחקה מצב רעב, 

בו רוב הקלוריות מגיעות מטריגליצרידים רווים, מתפרק השומן לגופי קטון הנכנסים למעגל 

קרבס במקום פירוק סוכרים בתהליך הגליקוליזה. האופן בו שינוי מטבולי זה מוביל לירידה 

בפרכוסים אינו ברור ואולם העלו מספר מנגנוני פעולה אפשריים:

1 .GABA עליה ביצור

 עלייה בכמות האדנוזין הגורם לעיכוב נוירונים מעוררים המתווך על ידי הקולטן . 2

A1 לאדנוזין
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עלייה בפעילות תעלות אשלגן מצומדות ATP  הגורמות להיפר-פולריזציה. 3

ירידה בקליטת גלוטמט מהמרווח הסנפטי המובילה לירידה בכמות הגלוטמט הקדם-. 4

סנפטי

דיאטה קטוגנית כטיפול באפילפסיה

המידע אודות יעילות הטיפול בד"ק בחולי אפילפסיה מגיע, כאמור, ברובו מעבודות בילדים. 

בעבודה מבוקרתclass II( 2( שכללה 145 ילדים נצפתה ירידה ביותר מ-90% בתדירות 

הפרכוסים, ב-7% מקבוצת המחקר לעומת 0% בקבוצת הביקורת. ב-30% מהילדים 

בקבוצת המחקר נצפתה ירידה של יותר מ-50% בתדירות הפרכוסים לעומת 6% בקבוצת 

הביקורת. תופעות הלוואי בחולים אלו כללו היווצרות אבני כליה וכן תופעות לוואי 

במערכת העיכול )עצירות, שלשולים, בחילות( ב-3-7% מהילדים, חמצת מטבולית ב-2-5% 

מהילדים, הפרעות אלקטרוליטיות )הפוקלצמיה, היפומגנזמיה, היפראוריצמייה(, ירידה 

במשקל, היפרליפידמיה ואוסטיאופניה. היו מקרים בודדים של דלקת הלבלב ואולם חולים 

אלו טופלו גם בולפורט במקביל, כך שלא ניתן לקבוע את הגורם לדלקת. למרות התוצאות 

המעודדות בילדים, ד"ק כמעט ולא נבדקה במבוגרים, בעיקר עקב חשש להיענות נמוכה. 

נעשו עד כה רק 6 עבודות במבוגרים2-7 וכולן לא מבוקרות. )class III( עבודות אלו כללו 

מספר קטן של חולים )9-29 חולים כל אחת( במתודולוגיות שונות, תוך שימוש בפרוטוקול 

דיאטה שונה ולאורך תקופות זמן שונות כך שלא ניתן לבצע מטה-אנליזה של הנתונים. 

חולים בודדים הפכו חופשיים מהתקפים )1-2 חולים )3-8%( בכל עבודה( ובין 30-55% 

מהחולים חוו ירידה של יותר מ-50% בתדירות ההתקפים. התגובה לטיפול הייתה מהירה 

יחסית, תוך ימים ספורים עד חודש מתחילת הטיפול, כאשר חולים עם אפילפסיה כללית 

ראשונית )Primary Generalized Epilepsy-PGE( הגיבו טוב יותר לטיפול מאשר חולים 

 . )Localization-Related Epilepsy- LRE( עם אפילפסיה מוקדית

בכל העבודות אחוז הנשירה היה גבוה )36-78%(, למעט עבודה אחת עם  17% אחוזי 

נשירה, עקב קושי בהיענות לדיאטה ובשל חוסר יעילות. יש לציין כי אחוזי נשירה גבוהים 

נראו גם בקרב חולים שהגיבו לטיפול כולל חולים שהפכו חופשיים מהתקפים. תופעות 

הלוואי העיקריות היו ירידה במשקל של כ-8 ק"ג בממוצע ועצירות. ערכי הכולסטרול עלו 

בממוצע ב-21% אך חזרו לרמתם הבסיסית לאחר הפסקת הדיאטה.

 Modified Atkins Diet )MAD()מא"ד(

ד"ק דורשת, כאמור, הקפדה על יחס 1:4\1:3 של שומן לפחמימות + חלבון. לשם כך יש 

לשקול את המזון ולחשב את הערך הקלורי של מרכיבי המזון השונים. לרוב מדובר במרכיבי 
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מזון יקרים והתוצר הקולינרי בסופו של התהליך אינו ערב לחיך על פי רוב. עמידה במשטר 

כה מדוקדק דורש משמעת עצמית גבוהה ומוטיבציה. אלו גורמים להיענות נמוכה למשטר 

הדיאטה, במיוחד לחולים במעמד סוציו-אקונומי נמוך. 

דיאטת אטקינס )Atkind Diet( מבוססת על עקרונות דומים של מזון עתיר שומנים ועני 

בפחמימות, אך משטר הדיאטה פחות קפדני. בשלב האינדוקציה של הדיאטה המטופל 

מוגבל לצריכה של 20 גרם פחמימות ביום למשך 2-4 שבועות, עם עלייה לתצרוכת יומית 

של 25-90 גרם ליום בהמשך. צריכה של שומנים מומלצת ואולם בשונה מד"ק, אין צורך 

בשקילה של השומנים או החלבונים ואין צורך בחישוב הערך הקלורי של מרכיבי המזון. 

לרוב היחס הקלורי הוא סביב fat]:]carbohydrate+protein] 1:0.9[  כאשר כמחצית 

מהתצרוכת הקלורית מגיעה משומן לעומת כ90% בד"ק. דיאטת אטקינס עברה התאמה 

לטיפול באפילפסיה )Modified Atkins Diet-MAD(  כאשר המגבלה העיקרית היא על 

תצרוכת הפחמימות. גם בדיאטה זו נוצרים גופי קטון אך היא פחות מסובכת ולרוב טעימה 

יותר ולכן בעלת סיכוי טוב יותר להיענות לטיפול במבוגרים לעומת ד"ק.

יעילות הטיפול במא"ד נבדקה רק על מספר קטן של עבודות )5 סדרות( שהדגימו יעילות 

דומה לטיפול בד"ק. מדובר גם הפעם במחקרים לא מבוקרים על קבוצות קטנות של חולים. 

)7-30 חולים כל אחת( המחקרים נמשכו 3-12 חודשים עם אחוזי נשירה של 0-57%. 

ב17-57% מהחולים נרשמה ירידה של יותר מ-50% בתדירות הפרכוסים וחולים בודדים 

בכל סידרה הפכו חופשיים מהתקפים. תופעות הלוואי המרכזיות היו ירידה במשקל של 

כ-7 ק"ג בממוצע ברוב החולים. באופן אנקדוטלי הופיעו עייפות, כאבי בטן ומחזור לא סדיר 

בתגובה לטיפול. ערכי הכולסטרול עלו בשיעור של כ-7% בממוצע וחזרו לרמתם הבסיסית 

לאחר תום הטיפול. 

בשל שינויים מתודולוגים בין העבודות לא ניתן לקבץ את הנתונים לנתח במטה-אנליזה וכן 

לא ניתן להשוות את התוצאות מול תוצאות הטיפול בד"ק.

דיאטה קטוגנית כטיפול בסטטוס אפילפטיקוס 

המידע אודות יעלות הטיפול בד"ק בסטטוס אפילפטיקוס מצומצם אף יותר. פורסמה רק 

סידרה אחת8 בת 10 חולים שפיתחו סטטוס אפילפטיקוס משנית לאתיולוגיות שונות כולל 

אנצפליטיס זיהומי )4(, אנצפליטיס פרנאופלסטי )3( וכן חולה עם דיספלזיה קורטיקלית, 

חולה עם נזק מוחי אנוקסי וחולה עם נוירו-ציסטוצרקוזיס. פרטים אודות הטיפול הסדטיבי 

והתרופתי שניתן במקביל לא פורסמו. המחברים דווחו על יעילות בשיעור של 90% 

בהפסקת הפרכוס ואולם ב-4/9 מהחולים קיים מתאם זמנים הגיוני בין תחילת הטיפול 

בד"ק לבין הפסקת הפרכוסים. פרט לסדרה זו פורסמו רק עוד 4 מקרים של חולים בסטטוס 

21

אפילפסיה



אפילפטיקוס שטופלו בד"ק כולל תיאור של שני מקרים ועוד שני תיאורי מקרה של חולים 

.)non-convulsive status epilepticus( בודדים בסטטוס אפילפטי לא פרכוסי

סיכום

המידע אודות יעילות הטיפול הדיאטטי בחולי אפילפסיה מבוגרים מצומצם. ככל הנראה 

יעילותו מוגבלת למרות שבמספר קטן  של מקרים ההשפעה על הפרכוסים הייתה דרמטית. 

ב-32% מהחולים המטופלים בד"ק וב- 29% מהחולים המטופלים במא"ד נראתה ירידה 

של יותר מ-50% בתדירות הפרכוסים כולל ירידה של יותר מ-90% ב9% מהמטופלים בד"ק 

וב-5% מהמטופלים במא"ד. הדיאטה יעילה יותר ככל הנראה בחולי PGE בהשוואה לחולי 

LRE. ההשפעה מופיעה ימים בודדים עד חודש מתחילת הטיפול ולא תלויה ברמת הקטוזיס 

בשתן, בירידה במשקל או בצריכת הקרבוהידרטים. תופעות הלוואי מועטות וכוללות ירידה 

במשקל שיכולה להיות רצויה בחולים עם עודף משקל והיפרליפידמיה הפיכה עם הפסקת 

הטיפול. המכשול העיקרי הינו ההיענות לטיפול וקושי לדבוק במשטר הדקדקני לאורך 

זמן הגורם לאחוזי נשירה משמעותיים גם בקרב המגיבים לטיפול. אולם, בחולים עמידים 

לטיפול בעלי מוטיבציה גבוהה ניתן לשקול שימוש בדיאטה כטיפול בפרכוסים.

ד"ר שמואל אפל, המרפאה לאפילפסיה, המרכז הרפואי האוניברסיטאי ברזלי מסונף לאוניברסיטת 

shmulikapp@gmail.com .בן-גוריון בנגב
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 40 זה 
 ה-20 
החדש

זמין בכל קופות החולים ובמשרד הביטחון

להתוויות ולמידע נוסף, יש לעיין בעלון לרופא העדכני כפי שאושר ע”י משרד הבריאות
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Tecfidera is indicated for the treatment of adult patients with relapsing remitting multiple sclerosis
יש לעיין בעלון לרופא ובעלון לצרכן המאושרים ע”י משרד הבריאות



 העדר עדות לפעילות מחלה 
 כיעד טיפולי בטרשת נפוצה

ד"ר דניאל גולן, פרופ' אריאל מילר

הקדמה

טרשת נפוצה )ט"נ( היא מחלה כרונית של מערכת העצבים המרכזית. אף שקיימת שונות 

במהלך המחלה, במקרים רבים, מתפתחת נכות משמעותית בתוך פרק זמן של 20-30 

שנה1 הכרוכה בפגיעה באיכות החיים2. 

בשנים האחרונות, אושרו לשימוש מספר תרופות אימונו-מודולטוריות, השונות במנגנוני 

הפעולה ובפרופיל תופעות הלוואי שלהן. 

כל התרופות הוכחו כבעלות פוטנציאל להשפיע על מהלך המחלה, ולכן הן מכונות 

Disease Modifying Drugs - DMDs. הרחבת קשת האפשרויות לטיפול הביאה עמה 

סוגיות חדשות - מהו יעד הטיפול ואיך מחליטים אם חולה אכן מגיב לתרופה וצריך 

להמשיך בה או שאינו מגיב וכדאי להמליץ להחליפה. העלייה ביעילות הטיפול הניבה 

 DAFS - Disease או NEDA - No Evidence of Disease Activity ,מושגים חדשים

Activity Free Status, אשר משמעותם היא למעשה חולה ללא התקפים, ללא התקדמות 

בנכות הנוירולוגית וללא  ממצאים חדשים ב MRI. מושג זה – העדר עדות לפעילות מחלה-  

הופיע לראשונה כמדד תוצאה )Outcome measure( בניסויים קליניים עם תרופות 

לטרשת נפוצה ושיעור החולים במצב זה מושווה בין קבוצת הטיפול לקבוצת הפלצבו3.  

בסקירה זו נדון במשמעות הפרוגנוסטית של מדדי פעילות המחלה הקליניים והרדיולוגיים 

ונסקור את העדויות הקיימות להשפעה על מהלך המחלה לטווח הקצר והארוך באמצעות 

טיפול בתרופות אימונומודולטוריות. 

 DAFS/( 'על סמך הבנת המשמעות הפרוגנוסטית של מרכיבי 'העדר עדות לפעילות מחלה

NEDA(  ועל בסיס המנגנונים והיעילות הפוטנציאלית של הטיפולים האימונו-מודולטוריים 

שבידנו, נעלה טיעונים בעד ונגד אימוץ יעד טיפולי של 'העדר עדות לפעילות מחלה', 

המהווה חלק מגישה טיפולית אקטיבית יותר, לעומת גישה קלינית שמרנית יותר, בעולם 

האמיתי, מחוץ למחקרים הקליניים. 
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 גורמים קליניים המנבאים התקדמות בנכות בחולים עם 
טרשת נפוצה התקפית 

מידע על מהלך המחלה הטבעי ועל גורמים פרוגנוסטיים נובע ממחקר תצפיתי בקבוצות 

גדולות של חולים, אשר גויסו בשיטה של "מדגם גיאוגרפי", כלומר רוב החולים באזור 

גיאוגרפי מסוים. שיטת גיוס כזו מבטיחה תמהיל חולים בלתי מוטה, ללא ייצוג יתר לחולים 

קשים, כמו בעוקבות מבוססות בית-חולים.  עוקבות מפורסמות הינן עוקבת לונדון-

אונטריו-קנדה4, אשר כוללת מעקב של 25 שנים אחר למעלה מ 1000 חולים ועוקבת 

ליון-צרפת, אשר כוללת למעלה מ-1800 חולים לתקופות מעקב משתנות של עד 40 שנה5. 

קיימת שונות משמעותית במהלך המחלה, דבר המקשה על מתן תחזית למקרה פרטי, 

אולם כקבוצה, הזמן החציוני מאבחנה לצורך במקל הליכה )EDSS=6( הינו כ- 15-32  

שנים6.  שיעור החולים עם טרשת נפוצה התקפית המשנים מהלך לפרוגרסיבי שניוני עומד 

על 93%-43% מהחולים בטווח של 20-25 שנים מהאבחנה,  טווח הזמנים והשיעורים 

הרחב נובע משונות בין מחקרי העוקבה6, 7.

אחת המסקנות החשובות  ממחקרי עוקבה אלה הוא העדרו של קשר ברור בין מספר 

ההתקפים הכללי  ותדירותם לנכות ארוכת הטווח. מספר ההתקפים הגלובלי לא נמצא 

קשור בסיכון להגעה ל-EDSS-6 )צורך במקל הליכה למרחק של 100 מ'(. מאידך, מספר  

ההתקפים בשנתיים הראשונות מהאבחון, במיוחד כאשר מספרם היה גדול או שווה ל-3 

התקפים, והזמן בין ההתקף הראשון לשני נמצאו מגבירי סיכון לנכות עתידית )סיכון יחסי 

ל- EDSS=6 של פי 3 ופי 2 בהתאמה( 8. גורם הסיכון המשמעותי ביותר לפיתוח נכות 

 Primary or Secondary Progressive( היה כניסה לשלב פרוגרסיבי )EDSS- 6( מתקדמת

MS( עם סיכון יחסי של פי 6. ממחקרי העוקבה למדנו שלאחר שנחצה סף קליני מסוים, 

סביב EDSS=4, קצב ההתדרדרות אינו תלוי עוד במספר ההתקפים  והוא דומה בין חולים 

עם מחלה פרוגרסיבית ראשונית ושניונית 4, 9.

להתקפים ולהתקדמות הנכות יש למעשה בסיס פתולוגי שונה, ולכן הקורלציה ביניהם 

אינה מושלמת. בעוד שההתקף מייצג מצב דלקתי חד בתוך נגעים מוקדיים במערכת 

העצבים, התקדמות הנכות מייצגת את המרכיב הניווני )נוירו-דגנרטיבי( של המחלה, אשר 

כולל פגיעה אקסונלית, מוות תאי עצב וגליוזיס9. 

למשמעות הפרוגנוסטית של התקפים יש השלכות על התפיסה הטיפולית. הקשר בין ריבוי 

התקפים בשנים הראשונות שלאחר האבחון לסיכון מוגבר לנכות עתידית, יכול להצביע על 

חלון הזדמנויות לטיפול מוקדם ואולי אגרסיבי יותר. אולם, בחלוף השנים הראשונות, יתכן 

שיש לתת דגש רב יותר לבטיחות ופחות למיגור התקפים מוחלט.  
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הקשר בין נגעים ב MRI  לנכות בחולים עם טרשת נפוצה התקפית

הסיבה לכך ששינויים ב-MRI נחשבים כמייצגים פעילות טרשת נפוצה נעוצה בכך שהם 

נובעים מהפתוגנזה של המחלה. האדרה מייצגת פגיעה במחסום דם מח בעקבות פעילות 

דלקתית חריפה ונגעים ב-T2 מייצגים אזורי גליוזיס ברקמת המח שנפגעה בפעילות 

הדלקתית10. 

במטא-אנליזה של מחקרים שכללו מידע מקובץ על מדדי MRI ועל מדדים קליניים, נמצא 

קשר לינארי בין שינוי במדדי המחלה ב-MRI לשינוי במדדים הקליניים11. מחקר מסוג זה 

חשוף להטיה אקולוגית )כלומר למסקנה שגויה הנובעת מהקשה מנתונים מקובצים ברמת 

האוכלוסייה למקרה פרטי(, שכן במטא אנליזה כזו אין בטחון שברמת המשתתף הבודד, 

הטבה ב-MRI נמצאת בקורלציה להטבה במדדים הקליניים. בנוסף, לא ניתן לשלול הטיית 

פרסום שמביאה לייצוג יתר או אף בלעדי של מחקרים שבהם היה שיפור מתואם, קליני 

וב-MRI ללא ייצוג של מחקרים בהם לא היה שיפור, או שהיה שיפור רק באחד המדדים.

אכן, במחקרים שמטרתם הייתה לבדוק קשר בין מדדים קליניים שגרתיים כמו התקפים 

 T2 כמו נגעים מואדרים או עומס נגעי MRI-ונכות נוירולוגית לבין מדדים שגרתיים ב

ברמת החולה הבודד, נמצאו קורלציות חלשות בלבד ולא לינאריות בין התקפים לנגעים 

מואדרים12  ובין עומס נגעי T2 לנכות נוירולוגית13.  מעניין במיוחד שקורלציות טובות יותר 

בין עומס נגעי T2 לנכות נמצאו בשלבי מחלה מוקדמים )5 שנים ראשונות מהאבחנה או עד 

EDSS 4( בעוד שמעבר לשלב זה הקורלציה למעשה נעלמת13, 14. ההסבר יכול להיות נעוץ 

בדומיננטיות של מכניזם דלקתי בשלבים הראשונים לעומת מנגנון דגנרטיבי בהמשך. 

הסיבה לקורלציות החלשות בין מדדי ה-MRI אשר בשימוש רוטיני למדדים קליניים נובע 

ממגבלות בדיקת הדימות מחד וממגבלת שיטת הכימות של הנכות הנוירולוגית מאידך. 

עומס נגעי T2 ונגעים מואדרים ב- T1 מייצגים רק חלק קטן מהפגיעה המוחית. עבודות 

 Diffuse tensor imaging פתולוגיות שונות ו/או עבודות עם שיטות דימות חדשניות )כגון

או MR Spectroscopy( מראות שוב ושוב כי האזורים התקינים ב-MRI קונבנציונאלי בט"נ 

הינם למעשה בלתי תקינים, ובכלל זה מצב דלקתי מפוזר בחומר הלבן התקין לכאורה,  

normal appearing white matter - NAWM, ונגעים בקליפת המח15.  בנוסף, חלק מן 

הנכות הנוירולוגית בט"נ מקורה בחוט השדרה ולא במח, מה שמחליש את המתאם בין 

נגעי המח להסתמנות הקלינית16. במקביל, סולם ה-EDSS אינו רגיש באופן מושלם למכלול 

ההיבטים של מחלה מתקדמת, למשל לירידה קוגניטיבית, ומעבר ל-EDSS 5.5 המדד רגיש 

בעיקר ליכולת הניידות17. בעיות אלו תורמות לקורלציות נמוכות של ניקוד ה-EDSS עם 

מדדי הדימות המייצגים את הפתולוגיה במערכת העצבים. 
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 MRI-מן הדיון שלעיל מובן מדוע הרשויות הרגולטוריות לא מקבלות עדות לשיפור ב

כמספקת לאישור תרופה חדשה בטרשת נפוצה18. יש לקחת זאת בחשבון בבואנו לקבל 

החלטות טיפוליות עקב הופעה של נגעים חדשים ב-MRI בחולה שהוא א-סימפטומטי 

מבחינה קלינית.

נעשים ניסיונות לפתח מדדים חדשים של MRI שימצאו בקורלציה טובה יותר עם מדדים 

קליניים. כך למשל מדדי אטרופיה מוחית, אטרופיה של חוט השדרה ונגעים היפואינטנסים 

ב-black holes”( T1“(, הוצעו כמייצגים טובים יותר של המרכיב הנוירו-דגנרטיבי ושל 

התקדמות הנכות19. כך לדוגמא, במחקר עוקבה רטרוספקטיבי מהעת האחרונה ניתן היה 

להראות שהנפח הכולל של הנגעים ב T2 בעת אבחון המחלה, חזה כ-21% בלבד מהשונות 

ב-EDSS כעבור 10 שנים, בעוד שמודל משולב של אטרופיה מוחית ביחד עם שינוי בנפח 

נגעים ב-T2 חזה 74% משונות EDSS בעתיד20. 

בשלב זה הקשר בין אטרופיה מוחית לניבוי עתידי של התקדמות ב-EDSS תואר ברמה 

הקבוצתית בלבד, ואין נכון להיום אפשרות לתרגם נתונים אודות נפח המח של החולה 

הבודד לתחזית פרטנית21, הדבר נובע בין היתר מכך שירידה בנפח רקמת המח בבדיקת 

דימות תלויה לא רק בתהליכי המחלה הרלוונטיים )פגיעה במיאלין, אובדן אקסונאלי וניוון 

רקמת המח( אלא גם מגורמים מבלבלים היכולים להשתנות מעת לעת באותו חולה כגון, 

מצב ההידרציה ביום הדימות, תהליכי הזדקנות טבעית ושיפור בבצקת המוחית כתוצאה 

מטיפול במחלה )פסואודו-אטרופיה(22.

על אף הערך המוגבל של נגעים ב-MRI שגרתי בתחזית ארוכת הטווח, נראה שקיים מתאם 

כלשהוא בין הדינמיקה של נגעים אלו לתגובה לטיפול בתרופות אימונו-מודולטוריות. ראיות 

לכך קיימות עבור חולים המטופלים באינטרפרון ביטא. הופעה של 3 נגעים חדשים בחצי 

השנה הראשונה של הטיפול הייתה כרוכה בסיכון מוגבר להתקדמות ב-EDSS בשנתיים 

הבאות בקרב חולים מטופלים באינטרפרון ביטא, אך לא בקרב חולים שהיו ללא טיפול23. 

מתברר כי מדד משולב של התקפים ונגעים חדשים ב-MRI שגרתי נמצא במתאם חלקי 

 T2-בארבעת השנים שלאחר מכן. כך למשל 4 נגעים חדשים ב EDSS-להתקדמות ב

לאחר שנה של טיפול, מנבאים התקדמות של נקודה אחת ב-EDSS במהלך ארבע השנים 

העוקבות בסיכוי של כ-40% לעומת סיכוי של 20% במקרה של פחות מ-4 נגעים חדשים24.  

MRI יש ערך מנבא דומה לתגובה לטיפול עם תרופות אימונומודו- -לא ידוע בוודאות אם ל

לטוריות אחרות, אף כי נראה שברמה הקבוצתית השפעת טיפול אימונומודולטורי על מדדי 

MRI במחקרי פאזה 2 ניבאה את השפעת הטיפול על שיעור ההתקפים במחקרי פאזה 3 

עם אותו התכשיר11.  

28

טרשת נפוצה



השפעת הטיפול האימונו-מודולטורי על הפתוגנזה ועל מהלך המחלה 

קצרה היריעה בסקירה זו מלתאר במפורט את הפתוגנזה של ט"נ. כידוע, למחלה יש 

בסיס דלקתי, אוטואימוני וישנו מרכיב ניווני, דגנרטיבי. המרכיב הדלקתי כולל בעיקר את 

הנגעים הידועים בחומר הלבן, הנוצרים מתגובה אוטואימונית של תאי B ו-T ששופעלו כנגד 

אנטיגנים עצמיים במחזור הדם הפריפרי וחדרו אל המח דרך מחסום הדם-מוח. נגעים 

דלקתיים קיימים גם בקליפת המח, משלב מחלה מוקדם, אף שקשה יותר לאתרם בבדיקות 

 הדימות. כאמור, דלקת קיימת גם מחוץ לנגעים, בחומר הלבן התקין-לכאורה

 .25 )NAWM, Normal-Appearing white matter(

המרכיב הדגנרטיבי כולל אובדן של אקסונים, מוות של תאי עצב וירידה במספר הסינפסות. 

הפגיעה האקסונלית הינה מוקדמת וקיימת כבר בעת ההתקף הראשון. בחלקה היא 

תוצאה של המצב הדלקתי, גורם המהווה את הבסיס לטיפול אימונומודולטורי מוקדם. 

עדיין לא ברור אם קיים גם תהליך ניווני שהוא בלתי תלוי במצב הדלקתי26. אובדן 

האקסונים והאטרופיה המוחית המשנית נמצאים בקורלציה טובה עם התקדמות הנכות 

הנוירולוגית.25 

תיאורטית, טיפול משנה מהלך מחלה יכול לפעול על ידי עיכוב התהליך הדלקתי ו/או על 

ידי מניעה של מוות אקסונלי ושל אטרופיה מוחית. כלל התרופות האימונו-מודולטוריות, 

המאושרות לשימוש, פועלות באופן כזה או אחר במנגנון המתערב בתהליך הדלקתי. יחד 

עם זאת, ישנן עדויות לכך שלתרופות אלו גם מרכיב נוירו-פרוטקטיבי ומכאן ההשערה 

שחלק ממנגנון הפעולה הינו מניעת הניוון האקסונאלי והאטרופיה המוחית המשניים 

לדלקת )טבלה 1(. 

כלל התרופות אושרו לשימוש לאחר שהוכח בניסויים קליניים כי הן מפחיתות את תדירות 

התקפים לעומת פלצבו ובנוסף הן משפיעות על מדדים של MRI. בנוסף, עבור חלק 

מהתרופות הוכח כי הן מקטינות את שיעור ההתקדמות בנכות על פי EDSS לטווח הקצר, 

המוגדרת על פי רוב כעליה של נקודה אחת במשך תקופה של 3-6 חודשים. שינויים אלו 

ב-EDSS נובעים על פי רוב מהתקפים ולא מכניסה לשלב פרוגרסיבי27. 

שאלה מרכזית, שאין עליה בשלב זה מענה ברור, היא האם מעבר למניעת ההתקדמות 

-קצרת הטווח בנכות והפחתה במספר ההתקפים – היש בכוחו של הטיפול האימונומודול

טורי לדחות או למנוע את השלב הפרוגרסיבי, שהינו המשמעותי ביותר להתקדמות בנכות.  

הדרך האידיאלית לענות על השאלה הזו הוא ניסוי קליני רנדומאלי ארוך טווח, אולם הדבר 

אינו מעשי, כיוון שהזמן הממוצע עד לשלב הפרוגרסיבי הוא 15-20 שנה. לפיכך, נעשו 

ניסיונות לענות על השאלה מתוך מחקרים תצפיתיים, אשר הגיעו למסקנות סותרות. 
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 טבלה מס' 1:

מנגנוני פעולה של התרופות האימונומודולטוריות הרשומות בישראל

 מנגנון פעולה 
אנטי-דלקתי

 מנגנון פעולה 
נוירו-פרוטקטיבי פוטנציאלי

Interferon beta T עיכוב השגשוג של תאי
אוטו-ראקטיביים ואיזון היחס 
בין ציטוקינים אנטי-דלקתיים 

לפרו-דלקתיים36.

מניעת נזק אקסונאלי משני 
לפעילות הדלקתית37. הפחתה 

 MRI בהופעת 'חורים שחורים' ב
T1, המעידים על נזק לרקמת 

המח38.

 Glatiramer
acetate

פולימר סינטתי הדומה במבנהו 
.39 Myelin basic protein-ל

עליה בייצור של פקטורים נוירו-
טרופיים BDNF IGF-2 39, הפחתה 

בהפיכתם של נגעים חדשים 
ל'חורים שחורים' ב T1 בהשוואה 

לפלצבו40.

Natalizumab α4 integrin נוגדן חד-שבטי כנגד
המונע מגרציה של לויקוציטים 

אל מערכת העצבים המרכזית41.

הפחתה בהופעת 'חורים שחורים' 
ב-MRI T1, המעידים על נזק 

לרקמת המח בהשוואה לפלצבו42.

Fingolimod-חסימת הקולטנים ל 
 sphingosine 1-phosphate -
S1P  ובכך כליאת לימפוציטים 

בתוך קשריות הלימפה43. 

הפחתה באובדן נפח )אטרופיה( 
מוח בהשוואה לאינטרפרון 

ולפלצבו44.

 Dimethyl
Fumarate

הפחתה ביצור ציטוקינים 
פרואינפלמטורים, מולקולות 

-אדהזיה של לויקוציטים ובאקטי
בציה של לימפוציטים45.

הפעלת מסלוליים תוך תאיים 
-הנוגדים נזק חמצוני ובכך פוטנ

ציאלית מגן מפני נזק אקסונאלי46, 
הפחתה בהפיכתם של נגעים 

 T1-חדשים ל'חורים שחורים' ב
בהשוואה לפלצבו47.

Teriflunomide Dihydro-orotate עיכוב האנזים
dehydrogenas וכתוצאה עיכוב 

.48T-ו B השגשוג של תאי

הפחתה בהופעת 'חורים שחורים' 
ב-MRI T1, המעידים על נזק 

לרקמת המח בהשוואה לפלצבו49.

Alemtuzumab אשר CD52 נוגדן חד-שבטי כנגד
 B נמצא על לימפוציטים מסוג

.50T-ו

הפחתה באובדן נפח מוח 
בהשוואה לאינטרפרון51.
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במעקב של 21 שנים אחר המשתתפים המקוריים במחקר הראשוני של אינטרפרון ביטא, 

נמצא שלחולים שהיו בקבוצת הטיפול הייתה תמותה נמוכה יותר לעומת החולים שהיו 

בקבוצת הפלצבו28. באנליזה נוספת נמצא שהתמותה המוגברת הייתה קשורה ישירות 

למחלת הטרשת הנפוצה, בעיקר מזיהומים ריאתיים הקשורים בקושי בבליעה29. 

עבודה אחרת השוותה את הזמן למעבר ממחלה התקפית לפרוגרסיבית בין חולים 

שאובחנו אחרי 1995, וטופלו בתרופות אימונו-מדולטוריות לזמן שלקח לשינוי המהלך 

בקבוצת ביקורת היסטורית של חולים שאובחנו עד 1964. החוקרים מצאו שהזמן למחלה 

פרוגרסיבית היה ארוך יותר בחולים המטופלים לעומת בקבוצת הביקורת ההיסטורית30.  

מובן שלמחקר מעין זה יש מגבלות רבות, שכן קבוצת הביקורת ההיסטורית כללה חולים 

עם מאפייני מחלה חמורים יותר, כצפוי משינוי בקריטריונים האבחנתיים עם השנים. 

לעומת זאת, .Shirani et al, הישוו את הזמן ל-EDSS=6 )צורך במקל להליכה של 100 מ'( 

בין קבוצה של כ-900 מטופלים באינטרפרון לקבוצה בגודל דומה של לא מטופלים. לאחר 

תקנון למחלות נוספות נמצא כי לא היה הבדל בסיכון להגעה לדרגת הנכות האמורה בין 

המטופלים ללא מטופלים באינטרפרון31.  אחת הבעיות המרכזיות במחקרים תצפיתיים 

מסוג זה הוא הטיה על ידי אינדיקציה. לא ניתן לשלול שהסיבה לאי הטיפול בקבוצה שלא 

נחשפה לאינטרפרון היתה מחלה קלה יותר בקבוצה זו32.

אם כן, בשלב זה אין הוכחה חד משמעית שהטיפול האימונו-מודולטורי מסוגל לדחות את 

השלב הפרוגרסיבי, שהוא כאמור המשמעותי ביותר בצבירת הנכות הנוירולוגית.  בנוסף, 

אין תרופה יעילה למניעת התקדמות הנכות לאחר שהשלב הפרוגרסיבי הגיע33. מאידך 

גיסא, הואיל ופגיעה בתאי העצב ובאקסונים יכולה להיות משנית לתהליך הדלקתי, הרי 

שיש הגיון בסברה שהטיפול אכן יכול לדחות את התקדמות הנכות. אם בעתיד יצטברו 

עדויות נוספות ליעילות ארוכת טווח של התרופות הקיימות, הכף תיטה לכוון של טיפול 

למיגור מלא של ביטוי המחלה. בהעדרן של עדויות כאלה יש להביא בחשבון גם את חובתנו 

לא להזיק לחולה עם תופעות לוואי . 

העדר עדות לפעילות מחלה כיעד טיפולי 

התפיסה של טיפול שמטרתו העדר עדות לפעילות מחלה אומרת למעשה כי במעקב אחר 

החולים אין די בחתירה להעדר פעילות מחלה קלינית, כי אם יש לשאוף גם להעדר פעילות 

מחלה הדמייתית3.  הקונספציה הזו אינה ייחודית לטרשת נפוצה. במחלות אוטואימוניות 

אחרות, כגון בדלקת מפרקים שגרונית, הטיפול ליעד משולב של העדר דלקת קלינית 

ומעבדתית הפך ליעד מקובל, המוצא ביטוי בקווים מנחים בינלאומיים34.
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היתרון של אימוץ גישה בלתי-מתפשרת זו כיעד להשוואה מול פלצבו במחקרים קליניים 

ברור. בעוד שהתקפים ושינויים ב-EDSS הם מאורעות נדירים יחסית ולכן יש צורך בקבוצות 

מחקר גדולות כדי להוכיח הבדל משמעותי סטטיסטית בין קבוצות ההתערבות, הרי שינויים 

ב MRI הינם תדירים וניתן להוכיח הבדל מובהק סטטיסטית בניסוי קליני בקבוצות חולים 

קטנות בהרבה11.  ואכן השוואות של שיעור החולים במצב של 'חופשי ממחלה, קלינית 

ורדיולוגית' בין תרופה לפלצבו בוצעו במגוון תרופות אימונומודולטוריות3.

במקביל, נשאלת השאלה האם זהו יעד טיפולי מעשי ו/או רצוי  עבור החולים בעולם 

האמיתי, שמחוץ לניסויים הקליניים, והאם חתירה אליו תועיל לחולים?  זאת, לעומת גישה 

שמרנית יותר, למשל כזו המגדירה העדר תגובה לטיפול כיותר מהתקף קליני אחד בשנה ו/

.24,35MRI-או 3-5 נגעים חדשים ב

מהדיון לעיל עולים ספקות רבים ושאלות רבות שממתינות למענה, בטרם נוכל לקבוע 

'העדר פעילות מחלה' כיעד יומיומי:

מהו העדר עדות לפעילות מחלה מבחינה הדמייתית? כפי שהוסבר לעיל, המתאם 	 

בין מדדי MRI שגרתיים להסתמנות הקלינית אינו גבוה והמתאם נעשה פחות טוב ככל 

שהמחלה מתקדמת. הממצאים ב-MRI תלויים גם במאפייני המכשיר ובנתונים טכניים 

של הבדיקה, לרבות האם הסריקה כוללת מוח בלבד או גם חוט שדרה. לכן, אין בסיס 

מדעי איתן להגדרת כישלון טיפולי על סמך נגע חדש כזה או אחר ב-MRI קונבנציונאלי 

 MRI-בחולה יציב מבחינה קלינית. נסקרו לעיל עדויות לקשר בין הופעת נגעים חדשים ב

לסיכוי להתקדמות ב-EDSS בחולים מטופלים באינטרפרון ביטא, אולם גם כאן המתאם 

אינו מושלם, ולמעלה מ-50% מהחולים אינם מתקדמים ב-EDSS על אף הופעת נגעים 

חדשים תחת טיפול באינטרפרון. יכולת הניבוי משתפרת כאשר מביאים בחשבון גם 

נתונים קליניים, דוגמת תדירות ההתקפים24. מדדי MRI שאינם בשימוש רוטיני, כגון 

אטרופיה מוחית או נגעים בחומר האפור, נמצאים בקורלציה להתקדמות מחלה, אולם 

כפי שהוסבר לעיל הקורלציה הזו נמצאה ברמה הקבוצתית, ויש  צורך במחקר נוסף 

להגדרת ספים רלוונטיים כיעד טיפולי בחולה הבודד.  

האם העדר פעילות מחלה הוא יעד מעשי? במחקרים הקליניים השונים, יעד 	 

זה הושג בכשליש מהחולים בזרוע הטיפול במעקב של שנתיים3. וזאת עם תרופות 

שנחשבות קו שני ושלישי בטיפול בחולים. מכאן, שהגדרת מצב זה כיעד טיפולי יומיומי, 

נידון לכישלון בלמעלה ממחצית החולים. 

האם העדר פעילות מחלה הוא יעד מוצדק? מהדיון לעיל עולה כי זוהי שאלה 	 

פתוחה. יש הגיון במיגור המרכיב הדלקתי, הואיל והוכח שחלק מהמרכיב הניווני 
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במחלה הינו משני למצב הדלקתי. מאידך, העדר קשר ברור בין מספר ההתקפים הכללי 

ובין מדדי MRI קונבנציונאלים  לתחזית ארוכת הטווח, כפי שפורט לעיל, מעלים ספק 

אם חתירה ליעד של אפס התקפים וללא נגעים חדשים ב-MRI אכן תתורגם לפרוגנוזה 

טובה יותר. אימוץ יעד זה כמטרה טיפולית עלול להיות כרוך בשינוי תדיר של הטיפול 

המונע, קרוב לוודאי בכיוון של תכשירים עם פרופיל בטיחות נמוך יותר, בשעה שטרם 

הוכח שתוספת הסיכון מוצדקת. במקביל, השאיפה להעדר מוחלט של פעילות מחלה 

עלולה להתנפץ מול מציאות של מחלה קשה, שתגרור את המטופל לעמידה בפני 

"שוקת שבורה" בהעדר אופציה טיפולית מעשית, לאחר שמיצה את כל האפשרויות 

 הטיפוליות תוך תקופה קצרה. 

גישה שמרנית יותר עשויה לאזן בין בטיחות ומעשיות לשאיפה לבלימת התקדמות 

המחלה. בטרם נקבע כישלון טיפולי אנו מציעים לשקול את המאפיינים הבאים: שלב 

על ציר הזמן בו הופיעה עדות לפעילות מחלה )חלון ההזדמנויות ופתוגנזה דלקתית 

בשנים הראשונות(, חומרת הממצאים הקליניים והרדיולוגיים אל מול הראיות לתחזית 

ארוכת טווח שנסקרו לעיל וכן היתרונות והחסרונות של הטיפול הנוכחי שהחולה מקבל 

ביחס לחלופות הריאליות24, 35.

ד"ר דניאל גולן, פרופ' אריאל מילר
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פשוט לבחור במינון הנכון 2:
• מרבית המטופלים - 5 מ"ג פעמיים ביום

• הפחתת מינון ל-2.5 מ"ג פעמיים ביום:
  < בחולים העונים על 2 מתוך 3 הקריטריונים הבאים:

  < או בפינוי כילייתי בין 15 ל-29 מ"ל בדקה

ge ≥ 80 years
ody weight≤60 kg
reatinine level≥1.5 mg/dl

A
B
C

לאליקוויס פינוי כילייתי נמוך - 
רק 27% מהתרופה מפונים דרך הכליות 2

WARNING: DISCONTINUING ELIQUIS IN PATIENTS WITHOUT ADEQUATE CONTINUOUS ANTICOAGULATION INCREASES RISK OF STROKE. Discontinuing ELIQUIS places patients at an increased risk of thrombotic events. An increased rate of stroke was observed following discontinuation of ELIQUIS in clinical trials in patients with nonvalvular atrial 
fibrillation. If anticoagulation with ELIQUIS must be discontinued for a reason other than pathological bleeding, coverage with another anticoagulant should be strongly considered. Indication: Prevention of venous thromboembolic events (VTE) in adult patients who have undergone elective hip or knee replacement surgery. Prevention of stroke 
and systemic embolism in adult patients with non-valvular atrial fibrillation (NVAF), with one or more risk factors, such as prior stroke or transient ischemic attack (TIA); age ≥75 years; hypertension; diabetes mellitus; symptomatic heart failure (NYHA class ≥ II). Treatment of deep vein thrombosis (DVT) and pulmonary embolism (PE), and 
prevention of recurrent DVT and PE in adults Contraindications: Hypersensitivity to the active substance or to any of the excipients. Active clinically significant bleeding. Hepatic disease associated with coagulopathy and clinically relevant bleeding risk. Lesion or condition if considered a  significant risk factor for major bleeding. This may include 
current or recent gastrointestinal ulceration, presence of malignant neoplasms at high risk of bleeding, recent brain or spinal injury, recent brain, spinal or ophthalmic surgery, recent intracranial haemorrhage, known or suspected oesophageal varices, arteriovenous malformations, vascular aneurysms or major intraspinal or intracerebral vascular 
abnormalities.Concomitant treatment with any other anticoagulant agent e.g. unfractionated heparin (UHF), low molecular weight heparins (enoxaparin, dalteparin, etc.), heparin derivatives (fondaparinux, etc.), oral anticoagulants (warfarin, rivaroxaban, dabigatran, etc.) except under specific circumstances of switching anticoagulant  therapy 
(see section 4.2) or when UHF is given at doses necessary to maintain an open central venous or arterial catheter. Special warnings and precautions for use: patients taking ELIQUIS are to be carefully observed for signs of bleeding. It is recommended to be used with caution in conditions with increased risk of haemorrhage. ELIQUIS administration 
should be discontinued if severe haemorrhage occurs. ELIQUIS is not recommended in patients with creatinine clearance < 15 ml/min, or in patients undergoing dialysis. For the prevention of VTE in elective hip or knee replacement surgery (VTEp), the treatment of DVT, treatment of PE and prevention of recurrent DVT and PE (VTEt), apixaban is 
to be used with caution in patients with severe renal impairment (creatinine clearance 15-29 mL/min). For the prevention of stroke and systemic embolism in patients with NVAF, patients with severe renal impairment (creatinine clearance 15-29 mL/min), and patients with serum creatinine ≥ 1.5 mg/dL (133 micromole/L) associated with age ≥ 
80 years or body weight ≤ 60 kg should receive the lower dose of apixaban 2.5 mg twice daily. Eliquis is not recommended as an alternative to unfractionated heparin in patients with pulmonary embolism who are haemodynamically unstable or may receive thrombolysis or pulmonary embolectomy. Increasing age may increase haemorrhagic 
risk. Low body weight (< 60 kg) may increase haemorrhagic risk. ELIQUIS should be discontinued at least 48 hours prior to elective surgery or invasive procedure with a moderate or high risk of bleeding or 24 hours prior surgery or invasive procedure with a low risk of bleeding. Safety and efficacy of Eliquis have not been studied in patients with 
prosthetic heart valves, with or without atrial fibrillation. Therefore, the use of Eliquis is not recommended in this setting. The combination of ELIQUIS with acetylsalicylic acid in elderly patients should be used cautiously because of a potentially higher bleeding risk. ELIQUIS should be used with caution in patients with mild or moderate hepatic 
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For further information please refer to the prescribing information as approved by the Israeli MOH ,NOV 2014. 
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לעלון לרופא לחץ כאן

1/4 
DOPICAR 

(62.5/6.25 mg)

3/4  
DOPICAR 

(187.5/18.8 mg)

1/2 
DOPICAR 

(125/12.5 mg)

1 
DOPICAR 
(250/25 mg)

STALEVO 200
(200/50/200 mg)

STALEVO 200
(200/50/200 mg)

STALEVO 50
(50/12.5/200 mg)

STALEVO 150
(150/37.5/200 mg)

67 
LEVODOPA

100 
LEVODOPA

200 
LEVODOPA

266 
LEVODOPA

266 
LEVODOPA

133 
LEVODOPA

166 
LEVODOPA

STALEVO 125
(125/31.25/200 mg)

STALEVO 75
(75/18.75/200 mg)

STALEVO 100
(100/25/200 mg)

**

**

*

*

*

*

*

*

*

'DDC-ו ''COMT הפלטפורמה המשולבת היחידה בישראל למתן לבודופה בהוספת מעכבי 
זמינה בשישה מינונים המאפשרים רציפות טיפולית והתאמה מירבית לצרכי החולה.1

Indication:  Stalevo is indicated for the treatment of patients with Parkinson’s disease
 and end-of-dose motor fluctuations not stabilized on

 levodopa/dopa decarboxylase (DDC) inhibitor treatment.

*כל מינון של Stalevo שקול למינון של לבודופה ביחס של פי 1.33. 3
** PRN=Pro re nata/ As needed 

^ dose dependent  "COMT= Catechol-O-Methyltransferase 'DDC= Dopa-Decarboxylase

Reference: 1. Stalevo Israeli prescribing information. 2. Kaakkola S., et al. The effect of  an increased ratio of  
carbidopa to levodopa on the pharmacokinetics of  levodopa. Acta Neurol Scand, 1985:72:385-391. 3. Muller. T. MD. 
Pharmacokinetic Considerations for the Use of  Levodopa in the Treatment of  Parkinson Disease: Focus on Stalevo for 
Treatment of  Levodopa-Associated Motor Complications. Clinical Neuropharmacology, V 36, N 3, May/June 2013.

ת  ו נ פ ל ש  י ף  ס ו נ ע  ד י מ ל  , ה / ד ב כ נ ה  / א פ ו  ר
י  ל א ר ש י ה ת  ו א י ר ב ה ד  ר ש מ י  " ע ר  ש ו א ש י  פ כ א  פ ו ר ל ן  ו ל ע ל

נוברטיס פארמה סרוויסס איי ג'י | רח' שחם 36, רמת סיב פ"ת | טל' 03.9201102 | פקס 03.9229244

הטבלה הנ"ל מכילה עיבוד נתונים ואינה משקפת השוואה ראש בראש של דופיקר מול סטאלבו.

 Levodopa: Carbidopa ויחס של 4:1 בין Entacapone בטבליה אחת של סטאלבו יש תמיד 200 מ"ג של
שילוב לבודופה/ קרבידופה ביחס של 1:4 לעומת יחס 1:10 הביא לעליה של ^15-27% בזמן מחצית החיים של התרופה            

והגדלה של ^16-25% בשטח שמתחת לעקומה2.

http://www.e-med.co.il/emed/new/Usersite/Presentations/stalevo/StalevoJAN14PI.pdf
http://www.ema.europa.eu/ema
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עורכת המדור: ד"ר שרון חסין

 ד״ר הדר קולב

בת 36, הופנתה לברור נוירולוגי בשל הופעה תת חריפה של 

רדימות ביד ימין

ברקע: 

מחלת קרוהן - אובחנה בגיל 19 בעקבות שלשולים וכאבי 

 בטן. 

מזה כחמש שנים ברמיסיה מבחינה גסטרואנטרולוגית. 

מעורבות מחוץ למערכת העיכול :

ריאתית: 

סבלה מקוצר נשימה במאמץ. 	 

ת.ריאה הדגימו הפרעה חסימתית קלה והפרעה בדיפוזיה. 	 

ללא ממצא ב-CT חזה. לא המשיכה ברור. 	 

מפרקית:

 	IBD associated spondyloathropathy )sacroiliitis(

 מחלה מפרקית קשה לאיזון תרופתי, לא הגיבה למגוון 	 

 .TNF-α טיפולים למעט בולמי

טיפול תרופתי קבוע: 

 	40mg SC q2wk Humira )adalimumab(

רקע משפחתי:

אח ובני דודים – מחלת קרוהן. 	 

axial FLAIR :1 תמונה

MRI מח ]מרץ 2014[

 תמונה 2: 
T1 with contrast axial

 מטופלת עם מחלת קרוהן

)Crohn's disease( והפרעות תחושה
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http://www.israel-neurology.co.il/DATA/magazines/20/mp3/case.mp3


 

 

 

 

 

מחלה נוכחית:

 בתחילת 2014 התעוררה בוקר אחד עם רדימות , ביד ימין, 

בעקבות כך בוצעה בדיקת MRI מח [מרץ -2014 תמונות 1-2[.

התלונות התחושתיות נותרו ללא שינוי, ללא הופעה של חסרים נוירולוגים חדשים. הטיפול 

בתרופה מקבוצת בולמי ה-TNF-α נמשך. ביוני 2014 בוצע MRI מח לביקורת ו-MRI עמ"ש 

 צווארי. בבדיקה מוקדים מרובים חדשים בחומר הלבן, אשר לא הודגמו בבדיקת MRI מוח

3 חודשים קודם לכן. 

כמו כן, הודגם מוקד טמפורלי שעובר האדרה. בבדיקת MRI עמ"ש צווארי הודגמו מוקדים 

מרובים, היפראינטנסים ברצפים T2-STIR, אשר אינם עוברים האדרה. המוקדים בחוט 

השדרה היו בהיקף חוט השדרה, ואורכם קצר מאורך חוליה אחת [תמונות 3-7[.

Axial FLAIR :3 תמונה

 תמונה 5:
Axial T1 with gadolinium

MRI מח ]יוני 2014[

Sagital STIR :6 תמונה

Sagital FLAIR :4 תמונה

Axial T2 :7 תמונה
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ביולי 2014 המטופלת הופנתה להערכה במרפאה הנוירואימונולוגית במרכז הרפואי ת"א. 

המטופלת שללה חסרים נוירולוגים תחושתיים/מוטורים/ספינקטרים/הפרעות בראיה וכד' 

בעברה, פרט לרדימות המתוארת החל מתחילת 2014. 

בבדיקתה הנוירולוגית נמצאו ממצאים חיוביים עדינים שכללו: ערות החזרים גידיים כללית 

וסימטרית וסימן ע"ש טרמנר הופק מימין. שאר הבדיקה הנוירולוגית הייתה ללא ממצא 

פתולוגי. 

בשלב זה, האבחנה המבדלת לתמונה הקלינית והדמייתית כללה: 

 	TNF-α תהליך דמיאלינטיבי בתגובה לטיפול בתרופות מקב' בולמי

מחלה דלקתית דמיאלנטיבית מסוג טרשת נפוצה, במטופלת עם רקע של מחלה 	 

אוטואימונית. 

לאור האבחנה המבדלת הנ"ל, הופסק הטיפול ב- HUMIRA, הוחל טיפול ב- Budeson ע"י 

הראומטולוג המטפל בכדי להקטין את הסיכון להתלקחות המחלה המפרקית. 

במקביל התבקשה להשלים ברור, כולל VEP, ניקור מותני וכן MRI של המוח וחוט השדרה 

הצווארי והגבי לביקורת.

טרם השלמת הברור הנ"ל, בספטמבר 2014, הופיעה חולשה ביד שמאל ובהמשך, בגפיים 

תחתונות וכן ירידה בתחושה השטחית ותחושת שריפה בגפיים הימניות. התסמינים 

התפתחו בהדרגה והגיעו לשיא תוך שבוע. 

 T6 בבדיקה הנוירולוגית נמצאו הממצאים החיוביים הבאים: פלסים תחושתיים עד גובה

מימין ומשמאל עד גובה T12, תחושת מצב ירודה בבהונות הרגליים באופן דו צדדי, חולשה 

קלה בגפיים תחתונות, החזרים גידיים ערים מאד בארבעת הגפיים, סימן ע"ש טרמנר 

מימין, מענה פלנטרי אקסטנסורי דו"צ. 

המטופלת אושפזה ובוצע הברור הבא:

מעבדה:

 	  APLA-אינו מוגבר, שקיעת דם= 15 בשעה הראשונה, סרולוגיה למחלות קולגן, ול CRP

שלילית. 

סרולוגיה זיהומית שלילית. 	 

 	Anti AQP4 0.3
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ניקור מותני: 

לחץ פתיחה 110 מ"מ מים, נוזל צלול.	 

גלוקוז  58 מ"ג/ד"ל, חלבון 37 מ"ג/ד"ל, לימפוציט אחד למיקרוליטר, ללא תאים  	 

אדומים.

ציטולוגיה של נוזל השדרה- ללא עדות לתאים ממאירים, 	 

נמצאו מקטעים אוליגוקלונלים בנוזל השדרה אך לא בדם.	 

הוחל טיפול בסטרואידים בעירוי לווריד למשך 5 ימים ולאחריו טיפול פומי במינונים יורדים 

של פרדניזון עד להפסקה. במהלך הטיפול ולאחריו חל שיפור במצבה, החולשה חלפה ללא 

שארית. 

נותרו הפרעות תחושתיות אשר כללו סימן ע"ש לרמיט חיובי ורדימות דו"צ עד בסיס 

הצוואר. המטופלת המשיכה לדווח על עייפות כללית שמחמירה בחשיפה לחום.

בהמשך הוחל טיפול ב- sulfasalazine ע"י הראומטולוג בשל התלקחות הדלקת במפרק 

הסקרואיליאקי דו"צ. 

MRI מוח ביקורת בוצע באוקטובר 2014, ללא שינוי בפיזור המוקדים ההיפראינטנסים 

במוח, ללא מוקדים העוברים האדרה. בבדיקת MRI עמ"ש צווארי הודגמו שני מוקדים 

היפראינטנסים ברצף T2, בגובה C3-C4 ובגובה C4-C5. המוקדים היו ממוקמים בהיקף של 

  חוט השדרה, המוקד הצווארי עבר האדרה לאחר הזרקת גדוליניום [תמונות 8-9[. 

Sagital T2 :8 תמונה Sagital T1 with gadolinium :9תמונה
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התמונה בשלב זה הינה של מטופלת עם מחלת קרוהן אשר פיתחה תמונה קלינית, 

הדמייתית ומעבדתית המתאימה לטרשת נפוצה במהלך של התקפים והפוגות. המחלה 

התבטאה לראשונה, תחת טיפול בבולמי TNF-α, אולם גם לאחר הפסקת הטיפול נותרה 

פעילה. הבחירה הטיפולית הראשונה היתה Tysabri )Natalizumab( , כטיפול טוב הן 

במחלת קרוהן והן בטרשת נפוצה. לאחר שבדיקת דם ל- anti JCV antibodies חזרה 

  )Copaxone )glatiramer acetate חיובית בטיטר 3.942. הוצע למטופלת טיפול מונע עם

או Tecfidera )dimethyl fumarate(, אולם המטופלת סירבה.

מאז ועד כה, לא היו התקפים נוספים. המטופלת צפויה לעבור MRI ביקורת והיא ממשיכה 

מעקב מרפאתי. 

דיון

TNF-α הינו ציטוקין בעל תפקיד מרכזי בתהליכי דלקת, עיקר פעילותו הינה פרו-אינפ-
למטורית. תאים רבים בגוף מייצרים TNF-α, ביניהם תאי T, מקרופאג'ים, מונוציטים, 

פיברובלאסטיים, אדיפוציטים ותאי לנגרהאנס. במערכת העצבים המרכזית TNF-α מיוצר 

ע"י נוירונים, תאי מיקרוגליה ואסטרוציטים. 

 במצב פיזיולוגי רמת הציטוקין בדם נמוכה ובתגובה לגירויים שונים עולה הפרשת 

 .TNF-α-ה

 TNF-α תרופות בולמות

תרופות ביולוגיות ממשפחת נוגדי TNF-α הביאו לפריצת דרך בטיפול במחלות פרקים כגון:

Psoriatic arthritis, ankylosing spondylitis, Rheumatoid arthritis and arthritis 

with inflammatory bowel disease )IBD(.  

 - DMARDS התרופות שייכות לקבוצת התרופות המכונה 

)Disease Modifying Anti Rheumatic Drugs(, כלומר תרופות אשר יכולות להשפיע על 

המהלך הטבעי של המחלה ולא רק להביא הקלה בתסמיניה המחלה. 

דיכוי פעילות TNF-α מתווכת דרך אחד משני מנגנונים, הראשון קשירה של TNF-α מסיס 

.)Etanercept )Enbrel בסרום לתרופה שהיא מעין קולטן מסיס, כך פועלת התרופה

השני דרך נוגדנים חד-שבטיים, אשר קושרים ומנטרלים את הציטוקין גם בצורתו המסיסה 

בסרום וגם בצורתו הטרנס-ממברנלית. לקבוצה זאת משתייכות התרופות:

Infliximab )Remicade(, Adalimumab )Humira(, Golimumab )Simponi(, 

Certolizumab )Cimzia(.
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TNF-α וטרשת נפוצה 

הקשר בין TNF-α וטרשת נפוצה עולה ממחקרים רבים אך תפקידו בפתוגנזה של המחלה 

עדיין נחקר. 

במחקר פתולוגי נמצאו רמות  TNF-α גבוהות במוקד דמיאלנטיבי פעיל 1, מחקרים אחרים 

העלו כי בחולי טרשת נפוצה רמות גבוהות של הציטוקין שנמצאו בקורלציה למידת פעילות 

המחלה וכי העליה ביצור TNF-α בסרום של חולי טרשת נפוצה מקדימה את ההתקף 2,3,4 . 

  )experimental autoimmune encephalomyelitis- EAE( מחקרים במודלים של חיה

מצאו כי עכברים טרנסגניים עם ביטוי יתר של TNF-α פיתחו מחלה דמיאלנטיבית במערכת 

העצבים המרכזית וכי טיפול בתרופות מקב' anti TNF-α הינו בעל השפעה מגנה 5-7.

 knock בעכברי experimental allergic encephalomyelitis )EAE( אינדוקציה של מודל

.EAE לא הייתה אחידה במודלים השונים של TNF-α של out

לאחר שהתברר כי TNF-α קשור בהחמרה של מחלה דמיאלנטיבית, כפי שיפורט בהמשך, 

נערכו מחקרים מעבדתיים נוספים בניסיון לפענח את תפקידו של TNF-α בפתוגנזה של 

טרשת נפוצה, תוך שימוש במודלים שונים של חיה וכן ביטוי יתר או חסר של הציטוקין ו/או 

הרצפטורים שלו. 

ממצאיהם הצביעו על תפקידו המורכב של הציטוקין בתיווך דלקת, אשר משפיע על מגוון 

חלבונים בעלי יעוד ותפקידים שונים במערכת החיסונית בדרכים רבות. 

כמו כן, יתכן ולציטוקין תפקיד הן בפתוגנזה של המחלה הדמיאלנטיבית, אך גם בתיקון 

הנזק ו/או מניעתו 8. 

תרופות בולמות TNF-α וטרשת נפוצה

Infliximab במסגרת שלב ראשון של מחקר קליני לביסוס בטיחות, ניתן כטיפול לשני חולי 

טרשת נפוצה, עם מהלך המתקדם במהירות. הטיפול היה קשור בעליה בפעילות המחלה 

בבדיקות הדמיה 9.

TNF-α-שהינו קומפלקס שכולל צורה מסיסה של קולטן מסוג 1 ל Lenercept התכשיר

נבדק ב-168 חולי טרשת נפוצה, המחקר נעצר טרם הזמן בשל עליה, תלוית מינון, בשיעור 

ההתקפים בקבוצת הטיפול לעומת קבוצת הביקורת ונטייה להתקפים קשים וממושכים 

יותר 10.

מחקרים אלו מצביעים על החמרה אפשרית של טרשת נפוצה תחת טיפול בתרופות נוגדות 

.TNF-α
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TNF-α תופעות לוואי נוירולוגיות של תרופות ממשפחת בולמי

תופעות לוואי נוירולוגיות תחת טיפול בתרופות ממשפחת בולמי ה-TNF-α דווחו במעקב 

לאחר שיווק התרופות וכן עלו מתיאורי מקרה, סדרות ומחקרים תיאוריים רטרוספקטיביים 

ואף מחקר פרוספקטיבי.  

-תוארו מחלות דלקתיות דמיאלנטיביות המערבות את מערכת העצבים המרכזית והפרי

 chronic inflammatory demyelinating ,פרית, כגון טרשת נפוצה, דלקת עצב הראיה

polyradiculoneuropathy )CIDP( Guillain Barrè syndrome, ועוד 11,12. 

כך למעשה הודגם קשר כרונולוגי בין טיפול בבולמי TNF-α להתפתחות מחלות נוירולוגיות 

דמיאלנטיביות  אשר אפשר ומצביע על קיום קשר סיבתי ביניהם.  אולם הוכחת הקשר 

הסיבתי וטיבו נותרו עדיין לא מספיק מבוססים. 

מדובר בחולים עם מחלה אוטואימונית, אשר מעורבות מע' העצבים משנית למחלתם 

הבסיסית תתבטא גם היא באופן דומה.

עם זאת, לאור המידע האפידמיולוגי והמעבדתי המצטבר, יתכן כי הטיפול בתרופות 

נוגדות TNF-α, הוא עצמו הגורם להתפתחות מחלות דמיאלנטיביות של מערכת העצבים 

המרכזית, או לחלופין מהווה זרז להתפתחות מחלות אלו באוכלוסיית חולים הנמצאת 

בסיכון. 

סיכום והמלצות 

 .TNF-α חולים עם מחלה דמיאלנטיבית אינם מועמדים טובים לטיפול בתרופות נוגדות

חולים עם היסטוריה משפחתית של מחלה כזאת דורשים משנה זהירות טרם ההחלטה על 

 .TNF-α -טיפול בתרופות ממשפחת נוגדי ה

מטופלים בתרופות נוגדות TNF-α המפתחים תסמינים נוירולוגים זקוקים להערכה 

נוירולוגית והדמייתית, ובמרבית המקרים יש להפסיק את הטיפול. 

בשלב זה אין המלצה לסקר ע"י ביצוע בדיקת דימות מגנטית או אלטרופיזיולוגית, דוגמת 

.TNF-α בדיקת פוטנציאלים מעוררים טרם התחלת הטיפול בבולמי

ד״ר הדר קולב

 המחלקה הנוירולוגית, המרכז הרפואי תל אביב.

hadar.kolb@gmail.com
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יחידת השבץ, מחלקה נוירולוגית, מרכז רפואי תל אביב
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SELECTED SAFETY INFORMATION

Indications and Usage
•	 RIZALT is indicated for the acute treatment of 

migraine attacks with or without aura in adults.
•	 RIZALT is not intended for the prophylactic 

therapy of migraine or for use in the 
management of hemiplegic or basilar migraine. 
Safety and effectiveness of RIZALT have 
not been established for cluster headache, 
which is present in an older, predominantly 
male population.

Contraindications
•	 Patients with ischemic heart disease (e.g. 

angina pectoris, history of myocardial infarction, 
or documented silent ischemia) or patients 
who have symptoms or findings consistent 
with ischemic heart disease, coronary artery 
vasospasm, including Prinzmetal’s variant 
angina, or other significant underlying 
cardiovascular disease

•	 Patients with uncontrolled hypertension

•	 Recent use (ie, within 24 hours) of another 
5-HT1 agonist, an ergotamine-containing 
medication, or ergot-type medication (such as 
dihydroergotamine or methysergide)

•	 Patients with hemiplegic or basilar migraine
•	 Concurrent administration or recent 

discontinuation (ie, within 2 weeks) of 
monoamine oxidase (MAO) inhibitors

•	 Hypersensitivity to rizatriptan or any of the 
ingredients

 עכשיו זמין 
באריזה חסכונית
 של 12 טבליות 

בקופות חולים
כללית ולאומית!

ש! 
חד

למידע נוסף חושב מיגרנה... תחשוב ריזלט...
לחץ כאן 

אריזה מוגדלת

 יותר 
נוחות, יותר 

זמינות

http://www.israel-neurology.co.il/DATA/magazines/20/mp3/specialist.mp3
http://media.richkid.co.il/clients/msd/rizalt/html/index.html


העורק העובר לטרלית לכיאזמהט. 

עורק המוח הקדמי. 1
עורק המוח התיכון. 2
עורק המוח האחורי. 3
הקרוטיד הפנימי. 4

מה נכון לגבי globus pallidus י. 
 interna /substantia nigra pars

reticulata

סמוכים זה לזה. 1
מהווים את האאוט פוט של גרעיני הבסיס. 2
מעבירים מידע ישירות לקורטקס המוטורי. 3
אחראים על יצור דופמין. 4

 מי מהבאים מעביר מהמוחון ז. 
אינפורמציה Eפרנטית

פדנקל תחתון. 1
פדנקל אמצעי. 2
פדנקל עליון. 3
כולם. 4

העורק הקלקריני יוצא מ-ח. 

עורק המוח הקדמי. 1
עורק המוח התיכון. 2
עורק המוח האחורי. 3
העורק הבזילרי. 4
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קיימים מסלולים ביולוגיים משותפים לסכיזופרניה, מחלה דו-קוטבית ודיכאון.	 

בניגוד להנחיות, מספר בדיקות ההדמיה לכאבי ראש הוכפל בעשור האחרון בעוד שייעוץ 	 
לשינוי הרגלי חיים פחת.

יש גם ריבוי בדיקות CT  מיותרות בחדר המיון לתלונות של סחרחורת או איבוד הכרה.	 

MRI תפקודי בפיברומיאלגיה מראה קישוריות בין הקורטקס התחושתי לבין האינסולה 	 
הקדמית המגבירה את עוצמת וחשיבות הגירוי.

גירוי חשמלי מוחי של האונות הפרונטליות מגביר יצירתיות ועשוי לטפל בדיכאון.	 

האם הקשר בין רמות סרוטונין במוח לבין דיכאון הינו מיתוס בלבד?	 

חשיפה ממושכת לזיהום אויר קשורה בנזק מוחי וירידה קוניטיבית.	 

סנסורים לבישים הולכים וכובשים מקום בניטור וטיפול באפילפסיה, הפרעות תנועה 	 
והפרעות קוגניטיביות.

ההפרעה בויסות רגשי באוטיזם קשורה בתת-פעילות בקורטקס פרה-פרונטלי ודורסו-	 
לטרלי

שינויים במבנה המוח של פסיכופאטים מונעים מהם להפיק לקחים מענישה. )מאמר 	 
מערכת(

ה-BBB נעשה חדיר עם הגיל, תהליך המתחיל בהיפוקמפוס.	 

זוהה שעון פנימי שני במוח המושפע מדופאמין ומוביל לדגמי עירנות-שינה פגומים כמו 	 
אילו הנראים במספר פסיכופתולוגיות.

פלאצבו "יקר" יעיל יותר מפלאצבו "זול".	 

קיימות עדויות לתהליכים קוגניטיביים רצוניים באנשים ב"מצב צמחי". )מאמר מערכת(	 

הנקה ממושכת קשורה באינטיליגנציה גבוהה יותר בבגרות.	 

פעילות גופנית עשוייה להגן בפני ההשפעות השליליות של מחלת כלי דם קטנים על 	 
התפקוד המוטורי. )מאמר מערכת(

האנליז מטבולומית בחולי TIA מזהה מספר זמנים ביולוגיים אפשריים לשבץ ולאטרוסק-	 
לרוזיס בכלי דם גדולים.

עדכונים ומחקרים חדשים

ד"ר רון מילוא
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מתן מוקדם של מגנזיום אחרי שבץ מוח אינו יעיל במניעת נכות.	 

שינה ממושכת קשורה בסיכון מוגבר לשבץ. )מאמר מערכת(	 

טרומבוליזה אחרי יותר מ-3 שעות עלולה שלא להועיל בשבץ מוח איסכמי.	 

טיפול ב-CPAP מפחית חזרת פרפור פרוזדורים בחולים עם דום נשימה חסימתי בשינה.	 

הרמ גבוהה של החלבון Klotho הקשור באריכות חיים מונעת תמותה וירידה קוגניטי-	 
בית במודל חיה של מחלת אלצהיימר.

לחולי שיגדון סיכוי נמוך יותר ללקות במחלת אלצהיימר.	 

EEG  עשוי להיות ביומרקר באבחנת ADHD ולהפחית אבחון יתר.	 

גירוי מוחי עמוק של הפורניקס מעלה את נפח ההיפוקמפוס במחלת אלצהיימר.	 

רהתכשי האנטי-אפילפטי levetiracetam משפר זיכרון ועשוי להגן בפני ירידה קוגניטי-	 
בית.

קריאטין אינו מאט את המהלך של מחלת פרקינסון.	 

גירוי וסטיבולרי עשוי לשפר הליכה ושווי משקל בחולי פרקינסון.	 

המיקרוביום במעי עשוי להשפיע על הסיכון והפנוטיפ של מחלת פרקינסון. )מאמר 	 
מערכת(

מקרה ראשון של PML בחולת MS שטופלה ב-DMF ללא לימפופניה. )1( )2(	 

רהתכשי האנטי-פטרייתי Miconazole והסטרואיד Clobetasol מגרים ייצור אוליגודנד-	 
רוציטים מייצרי מיאלין.

הסיכוי לחופש מהתקפים אחרי ניתוח לאפילפסיה טמפורלית נמצא ביחס הפוך למספר 	 
החיבורים המוחיים האבנורמליים.

וירוס הווריצלה-זוסטר עלול לגרום ל-Giant cell arteritis בגיל המבוגר.	 

ווריאנט גנטי ספציפי קשור בנוירופטיה פריפרית שמווינקריסטין בילדים.	 

התכשיר intracellular sigma peptide עשוי להחזיר תפקוד לשלפוחית נוירוגנית 	 
במשותקי חוט שדרה.

בחבלות מוח )TBI( קלות ניתן למצוא מיקרו-דימומים בעלי משמעות קלינית.	 

מבחן הרחה אבנורמלי עשוי לנבא נזק מוחי וצורך בהדמיית המוח אחרי נזקי פיצוץ 	 
בשדה הקרב.
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 ניירות עמדה, קוים מנחים וקריטריונים חדשים

דימום תוך-מוחי מנוגדי קרישה.	 

 	Congenital Muscular Dystrophy

השימוש במעכבי כולין אסטראז וממנטין למחלת אלצהיימר בדרגת חומרה בינונית-	 

קשה

הטיפול בפירכוס אפילפטי ראשון	 

 	 chronic fatigue syndrome/myalgic -שם וקריטריונים אבחנתיים חדשים ל

encephalomyelitis 

 חדשות מכנס ה- International Stroke Conference, נאשוויל, טנסי,
 11-13.2.2015 )קישור(

החדשות העיקריות בשיקופיות.	 

ארבעה מחקרים פורצי דרך מוכיחים חד-משמעית את היעילות הגבוהה של שליפה 	 

מכאנית מוקדמת של קריש מעורק מוח גדול בסירקולציה קדמית בשבץ מוח חריף.

 	"Stent Retreiver תועלת דרמאטית של" :SWIFT PRIME מחקר

מחקר ESCAPE: טיפול אנדו-ווסקולרי מפחית תמותה.	 

מחקר EXTEND-IA: "תועלת עצומה של טיפול אנדו-ווסקולרי בשבץ".	 

מחקר MR-CLEAN: החשיבות של טיפול אנדו-ווסקולרי מוקדם ככל האפשר.	 

מחקר MR-CLEAN: טיפול אנדו-ווסקולרי בהרדמה מקומית יעיל מהטיפול בהרדמה 	 

כללית.

טעויות בנהיגה שכיחות אצל חולים אחרי שבץ מוח קל.	 

קשישים עם לחץ דם סיסטולי של 140-149 נמצאים בסיכון מוגבר לשבץ – סיכון שאינו 	 

בהתאמה להמלצות אחרונות להעלאת לחץ הדם בקשישים. 

רמות נמוכות של ויטמין D  קשורות בשבץ חמור יותר ופרוגנוזה רעה.	 

תוצאות דומות לטיפול נוגד טסיות או נוגד קרישה בדיסקציה של עורקי הצוואר.	 
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http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2130317
http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2130317
http://www.neurology.org/content/84/13/1369.full.pdf+html
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ene.12707/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ene.12707/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ene.12707/full
http://www.neurology.org/content/84/16/1705.full
http://www.neurology.org/content/84/16/1705.full
http://www.iom.edu/Reports/2015/ME-CFS.aspx
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http://my.americanheart.org/professional/Sessions/InternationalStrokeConference/ScienceNews/Science-News-International-Stroke-Conference_UCM_316938_SubHomePage.jsp
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http://www.medscape.com/features/slideshow/isc2015#1
http://www.medscape.com/features/slideshow/isc2015#1


שבץ מוח קשור בסיכון מוגבר לסרטן.	 

פיזיוטרפיה אינטנסיבית לא מביאה בהכרח לשיפור משמעותי כעבור שנה.	 

עדויות נוספות לתועלת של דיאטה ים-תיכונית בהורדת הסיכון לשבץ.	 

גירוי העצב הווגאלי עשוי להיות יעיל בשיקום חולי שבץ.	 

 חדשות מכנס ארגון השבץ האירופאי, גלזגו, אנגליה, 17-19.4.15 )קישור(

מחקר THERAPY מדגים את היעילות של Aspiration Thrombertomy בשבץ.	 

מחקר REVASCAT: הצלחה אנדו-ווסקולרית נוספת בשבץ.	 

מחקר THRACE: מחקר אנדו-ווסקולרי שביעי המראה יעילות בשבץ.	 

מחקר SWIFT-PRIME: תת-קבוצות בהן טיפול אנדו-ווסקולרי עם Solitaire יעיל יותר.	 

דיאטה ים-תיכונית קשורה בנפח מוח גדול יותר.	 

מוביליזציה מוקדמת מאד אחרי שבץ עלולה להזיק.	 

מחקר ראשון בהשתלת תאי גזע בחולי שבץ נראה מבטיח.	 

 חדשות מכנס ה- AAN, וושינגטון DC, 18-25.4.2015 )קישור(

התכשיר dextromethorphan/quinidine )נודקסטה( יעיל במצבי אגיטציה בחולי 	 

אלצהיימר.

פניטואין נוירופרוטקטיבי בטרשת נפוצה.	 

תכשיר חדש, אלופרגננולון, יעיל בסטטוס אפילפטיקוס סופר-עמיד.	 

פעולות הסברה פשוטות משלשות את השימוש בחומצה פולית בנשים המטופלות 	 

בתרופות לאפילפסיה.

ג'ל טופיקאלי של Ketoprofen יעיל במיגרנה.	 

הוכחה קלינית ראשונה לרמיאלינציה ב-MS  ע"י אנטי-לינגו.	 

ביוטין במינון גבוה יעיל בטרשת נפוצה פרוגרסיבית.	 

שימוש ב-Cannabidiol מפחית ב-50% התקפים באפילפסיה חמורה.	 
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http://eso.kenes.com/
http://eso.kenes.com/
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 חדשות מהכנס הבינלאומי למחלות אלצהיימר ופרקינסון, ניס, צרפת
 18-22.3.15 )קישור(

תה ירוק קשור בסיכון מופחת לירידה קוגניטיבית.	 

נוגדן מונוקלונאלי ראשון כנגד בטא-עמילואיד מראה יעילות במחלת אלצהיימר. 	 

אנליזת חלבוני נוזל השדרה מבדילה בין מחלת פרקינסון אידיופאטית לבין תסמונות 	 

פרקינסוניות או אנשים בריאים.

תכשיר המעכב בטא-סקרטאז-1 מוריד רמות בטא-עמילואיד בפלזמה ובנוזל השדרה.	 

גורמים שונים תורמים לדמנציה ווסקולרית בקשישים לעומת צעירים יותר.	 
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במידת הצורך                    

הקפסולות אינן בגודלן המקורי

עם העליה במינון מושגת הקלה משמעותית יותר בכאב נוירופתי1

150 mg/day1*

600 mg/day1*

300 mg/day1*

ליריקה במינון המתאים - להקלה בכאב לאורך זמן1

מינון התחלתי מומלץ

במידת הצורך

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

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

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

For further information please see full Israeli approve PI
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SOMETIMES MONOTHERAPY IS NOT ENOUGH

1.   Chung S, Ben-Menachem E, Sperling MR, Rosenfeld W,
Fountain NB, Benbadis S, et al. Examining the clinical utility
of lacosamide: pooled analyses of three phase II/III clinical
trials. CNS Drugs. 2010;24(12):1041-54.
2.   Rosenfeld W, Husain A, Rosenow F, McShea C, Isojarvi J,
Doty P. Evaluation of long-term treatment with lacosamide
for partial-onset seizures: a pooled analysis of open-label
extension trials. Presented at the 65th Annual Meeting
of the American Epilepsy Society (AES); 2011 Dec 2-6;
Baltimore, USA. www.aesnet.org
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http://www.pfizer.co.il/
http://pregabalin.as/


תשובות למדור המתמחה :

א-4, מקור לעצב האקסילרי והרדיאליא. 

ב-4, הטילט כפיצוי יהיה לרוב לצד הבריאב. 

ג-2, סינפסת המסלול בתלמוסג. 

ד-4  בצוואר הדיסק לוחץ על השורש התחתוןד. 

ה-2 מקבל תחושה עמוקה מהרגלים ונמצא מדיאלית לקונאוס בגזע המוחה. 

ו-2  השלוחה העליונה מספקת את ברוקה והתחתונה את ורניקהו. 

ז-3  השאר רק מקבלים אנפורמציה למוחוןז. 

ח-3, מספק את הקורטקס הראייתיח. 

ט-4, מפרצת בו תגרום להפרעה בשדה נזליט. 

י-2, מהם יוצא המידע לתלמוס וממנו לקורטקסי. 
לשאלות
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1.   Chung S, Ben-Menachem E, Sperling MR, Rosenfeld W,
Fountain NB, Benbadis S, et al. Examining the clinical utility
of lacosamide: pooled analyses of three phase II/III clinical
trials. CNS Drugs. 2010;24(12):1041-54.
2.   Rosenfeld W, Husain A, Rosenow F, McShea C, Isojarvi J,
Doty P. Evaluation of long-term treatment with lacosamide
for partial-onset seizures: a pooled analysis of open-label
extension trials. Presented at the 65th Annual Meeting
of the American Epilepsy Society (AES); 2011 Dec 2-6;
Baltimore, USA. www.aesnet.org

http://www.cts.co.il/%D7%95%D7%99%D7%9E%D7%A4%D7%98


14-17 במאי 2015, ולנסיה, ספרד

IHC 2015 – 17TH Congress of the International Headache Society

19 במאי 2015, אוניברסיטת תל אביב, ישראל

Exercise is Medicine for the Brain

10 ביוני 2015, תל אביב, ישראל

כנס עדכון נוירולוגיה חצי שנתי, יוני 2015

11-14 ביוני 2015, כריתים, יוון
הכנס השנתי של החברה הישראלית לנוירואימונולוגיה בשיתוף עם החברות 

 הנוירואימונולוגיות ביוון ובאיטליה. 

14-18 ביוני 2015, סן דייגו, ארה"ב
Movement disorders society )MDS( conference 14-18 June 2015. San Diego, 
USA.

20-23 ביוני 2015, ברלין, גרמניה

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

3-6 בספטמבר 2015, פראג, צ'כיה
2nd World Congress on NeuroTherapeutics )DDDN( Dilemmas, Debates, 
Discussions 

5-9 בספטמבר 2015, איסטנבול, תורכיה

31st International Epilepsy Congress 2015
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http://www.israel-neurology.co.il/conferences/%D7%9B%D7%A0%D7%A1-%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99-2015/
http://www.ortra.com/events/isni2015/Registration.aspx
http://www.ortra.com/events/isni2015/Registration.aspx
http://www.ortra.com/events/isni2015/Registration.aspx
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http://www.mdscongress2015.org/Congress-2015.htm
http://www.mdscongress2015.org/Congress-2015.htm
http://www.eaneurology.org/Neurope-comes-to-Berlin-in-2015.1199.0.html
http://www.congressmed.com/neurology/
http://www.congressmed.com/neurology/
http://www.epilepsyistanbul2015.org/
http://www.mdscongress2015.org/Congress-2015.htm
http://www.eaneurology.org/Neurope-comes-to-Berlin-in-2015.1199.0.html
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http://www.ortra.com/events/isni2015/Registration.aspx


7-10 באוקטובר 2015, ברצלונה, ספרד
31st Congress of the European Committee for Treatment and Research in 
Multiple Sclerosis ECTRIMS. 

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

WCN 2015 — XXII World Congress of Neurology

15-17 בדצמבר 2015, חיפה, ישראל

 הכנס הנוירולוגי השנתי 2015 – נוירולוגית המחר "בין הים להר"

25-27 בפברואר 2016, פריז, צרפת

The 3rd International Conference on Heart & Brain 

17-20 במרץ 2016, ליסבון, פורטוגל

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

10-12 במאי 2016, ברצלונה, ספרד

The 2nd European Stroke Organisation Conference 2016

19-23 ביוני, 2016, ברלין, גרמניה

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

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

26-29 באוקטובר 2016, היידראבאד, הודו

10the World Stroke Congress
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תמונות בנוירולוגיה

ד"ר אבי גדות

בת 52, ברקע יתר לחץ דם )יל"ד( לא מטופל ועישון של 10 שנות חפיסה.

התקבלה עקב שני אירועים של THUNDERCLAP HEADACHE בי-פרונטלי עז שהופיע 

בצורה חדה בעוצמה 10/10 בשבועיים האחרונים, מלווה בבחילות ובהקאות. מאז סובלת 

מבחילות והקאות חוזרות, וכן מסחרחורת לא סיבובית קלה. ערב טרם קבלתה, שוב 

הופעה חדה של כאב ראש בי-פרונטלי עז, שהגיע בתוך שניות לעוצמה 10/10.

 תמונות 1-2 
)הקלק לתאור ההדמיה(

 

 

2

1

יש פוט-ופוביה קלה ללא פונו-פוביה.	 

ללא חום.	 

בבדיקתה במיון, ל"ד סביב 160/90, ללא חום.	 

ללא סימני גירוי מנינגיאלי או חסר פוקאלי.	 

בבדיקת רופא עיניים ללא עדות לפפילאדמה.	 

בוצע CT ראש )תמונה 1( - הפרדנסיות החשודות לדמם 

תת-עכבישי מועט במיקום פריאטלי אחורי מצד שמאל. 

בסמוך לדמם כלי דם פריפרי מעט היפרדנסי .

בוצע ניקור מותני לאישוש האבחנה שהיה דמי. לאחר 

סרכוז נצפתה קסנטוכרומיה.

בוצע CTA מוח )תמונה 2, 3( - חוסר סדירות של עורקים 

.MCA, ACA ,רבים - ורטבראלים

בוצע MRI מוח לצורך אבחנה מבדלת בין וסקוליטיס ל- 

Reversible Cerebral  Vasospasm - RCVS - לא הדגים 

אוטמים.

.RCVS לאור זאת הוחל טיפול בנימוטופ באבחנה של
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1.Relert Israeli PI, approved by MOH. 2. Ferrari et. Al. Triptans in migraine: detailed results and methods of a meta-analysis of 53 trials, cephalalgia 2002:22:633-658. 3. Mathew Nt et al. Comparative e�cacy of eletriptan 40mg versus summatriptan 100mg. Headache 2003: 43: 214-222. Therapeutic Indications: 
Acute treatment of the headache phase of migraine attacks, with or without aura.Contra-indications: Hypersensitivity to eletriptan hydrobromide or to any of the excipients; severe hepatic or severe renal impairment; Moderately severe or severe hypertension or untreated mild hypertension; Patients with 
con�rmed coronary heart disease, including ischaemic heart disease (angina pectoris, previous myocardial infarction or con�rmed silent ischaemia); Patients with coronary artery vasospasm, objective or subjective symptoms of ischaemic heart disease or Prinzmetal’s angina; Patients with signi�cant arrhythmias 
or heart failure; Patients with peripheral vascular disease; Patients with a history of cerebrovascular accident (CVA) or transient ischaemic attack (TIA); Administration of ergotamine, or derivatives of ergotamine (including methysergide), within 24hr before or after treatment with RELERT; Concomitant 
administration of other 5-HT1 receptor agonists with eletriptan; RELERT should not be used together with potent CYP3A4 inhibitors (e.g. ketoconazole, itraconazole, erythromycin, clarithromycin, josamycin, ritonavir, indinavir and nel�navir). Special warnings and precautions for use: This medicinal product 
contains lactose. Patients with rare hereditary problems of galactose intolerance, the Lapp lactase de�ciency or glucose-galactose malabsorption should not take this medicine. This medicinal product also contains sunset yellow which may cause allergic reactions; Co-administration of eletriptan with other drugs 
having serotonergic activity, such as SNRIs and SSRIs, should be undertaken with caution due to reports of the development of serotonin syndrome in isolated cases of concomitant use; RELERT should only be used where a clear diagnosis of migraine has been established. RELERT is not indicated for the management 
of hemiplegic, ophthalmoplegic, or basilar migraine; RELERT should not be given for the treatment of ‘atypical’ headaches, i.e. headaches, which may be related to a possibly serious condition (stroke, aneurysm rupture) where cerebrovascular vasoconstriction may be harmful; Eletriptan can be associated with 
transient symptoms including chest pain and tightness, which may be intense and involve the throat. Where such symptoms are thought to indicate ischaemic heart disease, no further dose should be taken and appropriate evaluation should be carried out; RELERT should not be given without prior cardiovascular 
evaluation, to patients in whom unrecognized cardiac disease is likely, or to patients at risk of coronary artery disease (CAD) [e.g. patients with hypertension, diabetes, smokers or users of nicotine substitution therapy, men over 40 years of age, post-menopausal women and those with a strong family history of 
CAD]. In very rare cases, serious cardiac events have occurred, in patients without underlying cardiovascular disease when 5-HT1 agonists have been administered. Patients in whom CAD is established should not be given RELERT. 5-HT1 receptor agonists have been associated with coronary vasospasm. In rare 
cases, myocardial ischaemia or infarction, have been reported with 5-HT1 receptor agonists; Undesirable e�ects may be more common during concomitant use of triptans and herbal preparations containing St. John’s wort (Hypericum perforatum); Slight and transient increases in blood pressure have been seen 
with eletriptan doses of 60mg or greater, the e�ect was much more pronounced in renally impaired and elderly subjects; Post-marketing reports of increases in blood pressure have also been received for patients taking 20 and 40 mg doses of eletriptan, and in non-renally impaired and non-elderly patients. 
Excessive use of any anti-migraine medicinal product can lead to daily chronic headaches. Overuse of all triptans has been reported primarily in patients with chronic daily headache. Undesirable e�ects: The most common adverse reactions noted in clinical trials were asthenia, somnolence, nausea and dizziness. 
For further information please see approved PI.
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 תמונוה 3
)הקלק לתאור ההדמיה(

:RCVS בוצע ניקור מותני חוזר בשאלה של וסקוליטיס מול

נוזל צלול, לחץ פתיחה מוגבר 280, 0 תאים לבנים, ללא תאים אדומים, חלבון 35, 	 

גלוקוז 57. 

 לאור הממצאים בניקור ובהדמיות

.RCVS בוצעה אבחנה של

 ד"ר אבי גדות

avigadoth@gmail.com

 

3

57

תמונות בנוירולוגיה

24
hours

30
min

1 30

1.Relert Israeli PI, approved by MOH. 2. Ferrari et. Al. Triptans in migraine: detailed results and methods of a meta-analysis of 53 trials, cephalalgia 2002:22:633-658. 3. Mathew Nt et al. Comparative e�cacy of eletriptan 40mg versus summatriptan 100mg. Headache 2003: 43: 214-222. Therapeutic Indications: 
Acute treatment of the headache phase of migraine attacks, with or without aura.Contra-indications: Hypersensitivity to eletriptan hydrobromide or to any of the excipients; severe hepatic or severe renal impairment; Moderately severe or severe hypertension or untreated mild hypertension; Patients with 
con�rmed coronary heart disease, including ischaemic heart disease (angina pectoris, previous myocardial infarction or con�rmed silent ischaemia); Patients with coronary artery vasospasm, objective or subjective symptoms of ischaemic heart disease or Prinzmetal’s angina; Patients with signi�cant arrhythmias 
or heart failure; Patients with peripheral vascular disease; Patients with a history of cerebrovascular accident (CVA) or transient ischaemic attack (TIA); Administration of ergotamine, or derivatives of ergotamine (including methysergide), within 24hr before or after treatment with RELERT; Concomitant 
administration of other 5-HT1 receptor agonists with eletriptan; RELERT should not be used together with potent CYP3A4 inhibitors (e.g. ketoconazole, itraconazole, erythromycin, clarithromycin, josamycin, ritonavir, indinavir and nel�navir). Special warnings and precautions for use: This medicinal product 
contains lactose. Patients with rare hereditary problems of galactose intolerance, the Lapp lactase de�ciency or glucose-galactose malabsorption should not take this medicine. This medicinal product also contains sunset yellow which may cause allergic reactions; Co-administration of eletriptan with other drugs 
having serotonergic activity, such as SNRIs and SSRIs, should be undertaken with caution due to reports of the development of serotonin syndrome in isolated cases of concomitant use; RELERT should only be used where a clear diagnosis of migraine has been established. RELERT is not indicated for the management 
of hemiplegic, ophthalmoplegic, or basilar migraine; RELERT should not be given for the treatment of ‘atypical’ headaches, i.e. headaches, which may be related to a possibly serious condition (stroke, aneurysm rupture) where cerebrovascular vasoconstriction may be harmful; Eletriptan can be associated with 
transient symptoms including chest pain and tightness, which may be intense and involve the throat. Where such symptoms are thought to indicate ischaemic heart disease, no further dose should be taken and appropriate evaluation should be carried out; RELERT should not be given without prior cardiovascular 
evaluation, to patients in whom unrecognized cardiac disease is likely, or to patients at risk of coronary artery disease (CAD) [e.g. patients with hypertension, diabetes, smokers or users of nicotine substitution therapy, men over 40 years of age, post-menopausal women and those with a strong family history of 
CAD]. In very rare cases, serious cardiac events have occurred, in patients without underlying cardiovascular disease when 5-HT1 agonists have been administered. Patients in whom CAD is established should not be given RELERT. 5-HT1 receptor agonists have been associated with coronary vasospasm. In rare 
cases, myocardial ischaemia or infarction, have been reported with 5-HT1 receptor agonists; Undesirable e�ects may be more common during concomitant use of triptans and herbal preparations containing St. John’s wort (Hypericum perforatum); Slight and transient increases in blood pressure have been seen 
with eletriptan doses of 60mg or greater, the e�ect was much more pronounced in renally impaired and elderly subjects; Post-marketing reports of increases in blood pressure have also been received for patients taking 20 and 40 mg doses of eletriptan, and in non-renally impaired and non-elderly patients. 
Excessive use of any anti-migraine medicinal product can lead to daily chronic headaches. Overuse of all triptans has been reported primarily in patients with chronic daily headache. Undesirable e�ects: The most common adverse reactions noted in clinical trials were asthenia, somnolence, nausea and dizziness. 
For further information please see approved PI.

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

2

3 24

W
IS
RE

L1
81

40
79

mailto:avigadoth@gmail.com
mailto:avigadoth@gmail.com
mailto:avigadoth@gmail.com
http://www.pfizer.co.il/


תמונה CT :1 ללא חומר ניגוד:
הפרדנסיות החשודות לדמם תת-עכבישי מועט במיקום פריאטלי אחורי מצד שמאל.

 בסמוך לדמם לכלי דם פריפרי מעט היפרדנסי .

תמונה CTA :2 מוח בחתך סגיטאלי:
 הצירויות בכלי הדם נראות בעורק ה- MCA ובעורק הורטבראלי

תמונה CTA  :3 מוח בחתך קורונאלי
ACAו MCA-הצירויות בכלי הדם נראות בעורק ה
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 השפעת חילוף חומרים נוירונלי על 
פרכוסים ואפילפסיה

MD, PhD ניקולה מאג'ו

הנחה רווחת היא כי תרופות אנטי אפילפטיות )AEDs( משפיעות על יסודות הפעילות 

החשמלית של תאי העצב: תעלות יוניות היוצרות פוטנציאלי פעולה או רצפטורים של נוירו-

טרנסמיטורים השולטים על ההעברה הסינפטית. פריצת הדרך הטיפולית שהתבטאה על 

ידי הדור הראשון של AEDs, כמו פנוברביטל )מודולטור של הרצפטור ל-GABAA( ופניטואין 

)אנטגוניסט של תעלות נתרן(, הינה הסיבה העיקרית לתפיסה זו. 

הופעת הדור השני והשלישי של AEDs המעכבים תעלות יוניות סיפקה תמיכה נוספת. 

מאידך, ככל שהמחקר האפילפטי התקדם, כך התקדמה הבנת הקהילה המדעית את 

ה-AEDs. מאמר שפורסם על ידי 1 מדגים מגמה זו. המאמר מעלה שאלה מפתיעה: האם 

המטרה העיקרית של פיתוח AEDs צריכה אכן להיות נוירונים? פרכוסים אפילפטיים 

נובעים מפעילות מוגברת ובלתי תקינה של נוירונים במוח. עם זאת, קיימות כיום עדויות 

רבות כי לאלמנטים בלתי אקסיטביליים של מערכת העצבים, כגון אסטרוציטים, מערכת 

כלי הדם ומערכת החיסון, תפקיד אפילפטי חשוב בהרבה מזה שיוחס להם עד כה 2-5. 

תצפיותיהם של סאדה ואח' מצביעות על אפילפסיה כמחלה של מטבוליזם אנרגטי ולא של 

פריקה חשמלית נוירונלית. זהו שינוי משמעותי בתפיסה הנוירוצנטרית של אפילפסיה.

ההשפעה של תפריט "קטוגני", )מבוסס ברובו על שומן עם מעט מאד פחמימות כך 

שהקטונים הופכים להיות מקור עיקרי לאנרגיה(6 העשוי להפחית פרכוסים באופן מהיר 

ודרמטי, הצית גל מחקרים חדש המבוסס על הבנה טובה יותר של הצורה בה מטבוליזם 

של גלוקוז, בהתבסס על יחסי הגומלין בין אסטרוציטים לנוירונים, יכול להשפיע על 

 פרכוסים7. באפילפסיה, הפחתה בריכוזי הגלוקוז בדם יכולה להיות בעלת אפקט 

 ,lactate dehydrogenase - LDH תרפואטי 8. סאדה ואח' מדווחים כי אינהיביציה של

אנזים חשוב בדו שיח המטבולי בין אסטרוציטים ונוירונים, חסמה in vitro אקסיטציה 

נוירונלית )כלומר פעילות פרכוסית(, ומנעה פרכוסים בחיות מודל. למרות ש-LDH  עלול 

לגרום לדה-הידרוגנציה של מספר חומרים, הסובסטרט החשוב ביותר ככל הנראה בהקשר 

של פרכוסים, הינו לקטט. 

יצירה של לקטט באסטרוציטים והעברתו לנוירוניםthe lactate “shuttle”( 8(, מאפשרת 

ללקטט להפוך להיות מקור אנרגטי בנוירונים כאשר הדרישה לאנרגיה הינה גבוהה, למשל 
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במצבי פרכוס. היבט משכנע של התוצאות במאמר ניתן בדמות השימוש המקיף ברישומים 

של פעילות חשמלית בזוגות נוירונים, זוגות של נוירונים ואסטרוציטים ומודל עכברי של 

אפילפסיה, כאשר LDH נשלט באופן ניסויי. יעילות הטיפול in vivo הינה בעלת חשיבות, 

מכיוון שטיפולים המעכבים היפר אקטיבציה נוירונלית in vitro או חוסמים פרכוסים בחיות 

נורמליות, אינם תמיד אפקטיביים באפילפסיה העמידה ל-AED, כאשר שינויים נרחבים 

מתרחשים בביטוי גנים נוירונלים, באסטרוציטים, בכלי דם ובתהליכים דלקתיים. 

במאמרם, מראים סאדה ואח' בנוסף, כי האפקט של סטיריפנטול, אחד ה-AEDs בהם יש 

שימוש כיום, בא לידי ביטוי, לפחות בחלקו, על ידי עיכוב של LDH. ממצא זה מעלה את 

האפשרות כי AEDs אחרים יכולים גם הם לשנות את המטבוליזם האנרגטי במוח. רעיון זה 

הינו אטרקטיבי מכיוון שמנגנון הפעולה של AEDs רבים אינו ידוע, או שהאפקט שלהם על 

תעלות תלויות ליגנד או מתח הינו צנוע. הכותבים טוענים בנוסף כי תעלות KATP בנוירונים 

מתווכות את האפקטים האינהיבטורים של LDH. טענה זו עולה בקנה אחד עם הופעתן של 

 ,KATP תעלות יוניות אלה כמטרה העיקרית בתפריט קטוגני 9. על ידי הפעלה של תעלות

הנוירונים עוברים היפר-פולריזציה, כך שהסיכוי ליצירת פוטנציאל פעולה יורד.

  LDH למרות זאת, ממצאיהם של סאדה ואח' אינם חפים ממגבלות. לדוגמא, ההשפעה של

על חילוף החומרים, אפילו בתאי עצב נורמליים, הינה תהליך מורכב, וחילוף החומרים 

במוח אפילפטי הינו מורכב אף יותר. אחת הסיבות לכך היא שאסטרוציטים לרוב נעשים 

"ראקטיביים" באפילפסיה בתגובה לפגיעה ברקמה או מסיבות אחרות. עם זאת, השינוי 

לא חייב להתרחש בכל האסטרוציטים, כך שיכולים להיווצר שינויים הטרוגניים בחילוף 

החומרים האנרגטי, כתלות באזור האפילפטי במוח, בסוג האפילפסיה ובגורמים נוספים. 

אכן, קיימת מידה מסוימת של חוסר הסכמה לגבי היעילות של תפריט קטוגני במחקרים 

קודמים והטרוגניות יכולה להוות את אחת הסיבות לכך. סאדה ואח' מתייחסים לעניין זה 

בכך שהם מראים כי אינהיביציה של LDH  גורמת להיפר פולריזציה של תאים מרכזיים 

מסוגים שונים )נוירונים שולחים אקסונים לאזור מוחי סמוך במסלול פונקציונלי על מנת 

לתווך את הפרכוס(, כולל תאים ב substantia nigra ובהיפוקמפוס. משום כך, אינהיביציה 

של LDH הינה אפקטיבית באזורי מוח שונים. מעניין לציין כי חסימה של LDH לא השפיעה 

על נוירונים גאבארגיים. עובדה זו מעידה על ספציפיות משמעותית לתאים מרכזיים 

היוצרים את הפרכוס, ולא לאינטרנוירונים המעכבים את התאים המרכזיים. הפחתה של 

פירובט בתאים בתרבית גורמת לדה-הידרוגנציה של לקטט, שהינה בעלת אפקט מגן נגד 

היפר-ראקטיביות. עם זאת, עליה בריכוזי הפירובט האקסוגני הראתה יעילות בניסויים 

קודמים 10,11. חוסר הסכמה זה יכול לרמז על כך שאינהיביציה של LDH חשובה בהקשרים 

רבים, אך סביר להניח שהאפקט של חסימת האנזים תלוי בצורה ובמיקום בהם הוא 
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משתנה )כלומר בנוירונים לעומת אסטרוציטים(. ניתן להשפיע על נוירונים באופן סלקטיבי 

מכיוון ש LDH1 )אחד מחמשת הצורות של LDH( הוא בעיקרו נוירונלי 8.

בזמן הקצר בו טופלו מכרסמים אפילפטיים בסטיריפנטול במחקר שנערך על ידי סאדה 

ואח', ניתן היה להבחין ביעילות מרשימה של אינהיביציה של LDH. האם אפקט זה 

עשוי להמשיך? תהליכי חילוף חומרים הינם גמישים, ומנגנוני פיצוי הינם נפוצים ביותר. 

האם יתכנו תופעות לוואי, בהינתן האופי הנרחב והמורכב של חילוף החומרים?  סאדה 

ואח' מציעים מזון רב למחשבה, ואף מוסיפים שמן למדורת הניצים בין אלו המתמקדים 

בנוירונים כשולטים באפילפסיה, ואלו התומכים באסטרוציטים.

ד"ר ניקולה מאג'ו, MD, PhD, תוכנית תלפיות למנהיגות רפואית, המחלקה לנוירולוגיה, המרכז רפואי 

nicola.maggio@sheba.health.gov.il  .על שם חיים שיבא,  תל השומר
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חדשות מתפרצות
e-Med בעריכת בעז גינזבורג, מערכת

 ירידה במשקל מובילה להקלה בתסמיני פרפור פרוזדורים
)J Am Coll Cardiol(

למרות שהשמנת-יתר ופרפור פרוזדורים מופיעות לעיתים קרובות יחדיו, תכנית מובנת 

שנועדה לעודד הרגלי אכילה ואורח חיים בריאים להפחתה ארוכת טווח במשקל 

הגוף עשויה לסייע בהקלה בתסמיני פרפור פרוזדורים, כך עולה מנתונים חדשים 

 LEGACY )Long-term Effects of Goal Directed Weight Management on ממחקר

.)and Atrial Fibrillation Cohort

המחקר כלל למעלה מ-300 מבוגרים עם פרפור פרוזדורים ומדד מסת גוף של לפחות 27 

ק"ג למטר בריבוע. מהנתונים עולה כי בתת הקבוצה עם ירידה של לפחות 10% במשקל 

הגוף לאחר שנה אחת של תכנית בהנחיית רופא נרשמה ירידה גדולה יותר בתסמינים 

חמורים של פרפור פרוזדורים, בהשוואה למשתתפים שלא ירדו במשקל. יתרה מזאת, 

שיעורי ההישרדות ללא הפרעת קצב היו גבוהים פי שש.

המחקר כלל 355 משתתפים עם פרפור פרוזדורים להם הציעו החוקרים השתתפות 

בתכנית קצרה לירידה במשקל, שכללה מפגשים אישיים, קביעת יעדים ושינויי תזונה 

ואורחות חיים. יעד התכנית היה להביא לירידה של 10% במשקל הגוף.

עם השלמת התכנית, המשתתפים חולקו לשלוש תתי קבוצות במטרה להבין טוב יותר את 

הקשר מנה-תגובה:

בקבוצה 1 נרשמה ירידה של לפחות 10% במשקל הגוף )135 משתתפים, 64% גברים, 	 

גיל ממוצע של 65 שנים(.

בקבוצה 2  נרשמה ירידה של 3-9% במשקל הגוף )104 משתתפים, 63% גברים, גיל 	 

ממוצע של 63 שנים(.

בקבוצה 3  נרשמה ירידה של פחות מ-3% במשקל הגוף או אף עליה במשקל )117 	 

משתתפים, 71% גברים, גיל ממוצע של 61 שנים(.

התוצאים העיקריים כללו את נטל תסמיני פרפור פרוזדורים, כפי שנקבע לפי מדד 

)AFSS )AF Severity Scale והישרדות ללא פרפור פרוזדורים, כפי שנקבע באמצעות ניטור 

הולטר במשך שבעה ימים. תוצאים משניים כללו את נפח הפרוזדור השמאלי ועובי דופן 

חדר שמאל.
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 מהנתונים עולה כי בקבוצה הראשונה נרשמה ירידה גדולה יותר בחומרת תסמיני פרפור 

פרוזדורים, בהשוואה לשתי הקבוצות האחרות )p<0.0001(. עוד תועדו שיעורי הישרדות 

.)p<0.001( גבוהים יותר ללא הפרעת קצב, עם או ללא אבלציה או טיפול תרופתי

כמו כן מדווחים החוקרים כי בשתי הקבוצות הראשונות תועדה ירידה משמעותית 

במדד LAVI )Left Atrial Volume Indexed for BSA(, בעוד שבקבוצה השלישית תועדה 

עליה משמעותית במדד LAVI )p=0.02(. עובי המחיצה הבין-חדרית ירד משמעותית בשתי 

הקבוצות הראשונות, אך בקבוצה השלישית לא תועד שינוי משמעותי.

מהנתונים עולה כי בחולים בעלי עודף-משקל והשמנת-יתר עם פרפור פרוזדורים תסמיני, 

לירידה פרוגרסיבית במשקל הגוף השפעה תלוית-מינון על הישרדות ארוכת טווח ללא 

הפרעת קצב.

J Am Coll Cardiol 2015

דום נשימה בשינה עשוי להפחית תגובה לנוגדי-דיכאון ולהגדיל את 
 American Association for-הסיכון לדמנציה )מתוך כנס מטעם ה

)Geriatric Psychiatry

משני מחקרים חדשים עולה כי דום נשימה חסימתי בשינה עלול לפגוע משמעותית על 

התגובה לנוגדי-דיכאון ולהביא לעליה בסיכון לליקוי קוגניטיבי קל בחולים מבוגרים עם 

הפרעת דיכאון מג'ורי.

 המחקר הראשון הינו מחקר בתווית פתוחה שכלל 468 מבוגרים מעל גיל 60, עם הפרעת 

דיכאון מג'ורי. החוקרים אספו את הנתונים הדמוגרפיים והגופניים בתחילת המחקר 

והשלימו בדיקות מעבדת שינה להערכת דום נשימה חסימתי בשינה. 80 מהחולים עם 

הפרעת דיכאון מג'ורי אובחנו עם דום נשימה חסימתי בשינה. במשך ששת השבועות 

הראשונים כל המשתתפים קיבלו טיפול ב-Venlafaxine במינון עולה עד 150 מ"ג ליום, עם 

המשך הטיפול למשך שישה שבועות באלו שהגיבו לטיפול. המינון הועלה ל-300 מ"ג ליום 

במהלך ששת השבועות האחרונים בחולים שלא הגיבו לטיפול.

 מהנתונים עלה כי באלו עם דום נשימה חסימתי בשינה סיכויי התגובה לטיפול במשך 12 

שבועות בנוגדי-דיכאון )Venlafaxine( היו נמוכים פי 1.5 בהשוואה לאלו ללא דום נשימה 

חסימתי בשינה.
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 במשתתפים עם הפרעת דיכאון מג'ורי ודום נשימה חסימתי בשינה תועדו גם אירועים 

חמורים וממושכים יותר של דיכאון, ירידה בתפקוד הגופני ומדדי איכות חיים נמוכים יותר.

 לדעת החוקרים, ממצאים אלו מדגישים את חשיבות השלמת בדיקות סקירה לדום נשימה 

בשינה בחולים עם דיכאון שהופיע בגיל מבוגר.

במחקר השני בחנו החוקרים 25 משתתפים עם הפרעת דיכאון מג'ורי וליקוי קוגניטיבי, 

כפי שנקבע לפי מדד Logical Memory II נמוך מ-11 נקודות. כל המשתתפים לקחו חלק 

במחקר בן 16 שבועות להערכת נוגדי-דיכאון, שכלל בדיקות סקירה לאפשרות של דום 

נשימה חסימתי בשינה.

המשתתפים קיבלו טיפול ב-Citalopram במינון 10-20 מ"ג ליום במהלך שמונת השבועות 

הראשונים ולאחר מכן המשיכו בטיפול זה במהלך שמונת השבועות האחרונים בחולים 

שהגיבו לטיפול )ירידה של 50% במדדי דיכאון בהשוואה לתחילת המחקר(. באלו שלא 

הגיבו לטיפול הוחלף הטיפול התרופתי לנוגד-דיכאון אחר לפי בחירת הרופא, למשך 

שמונת השבועות האחרונים של המחקר.

שאלון Stop-Bang Questionnaire שימש לסקירת הסבירות לדום נשימה חסימתי בשינה. 

עשרה משתתפים הוגדרו כבעלי סבירות גבוהה לאבחנה )לפי מדד Stop-Bang של חמש 

נקודות ומעלה(. באלו עם מדד של 4 נקודות ומטה נקבעה סבירות נמוכה-עד-בינונית )15 

חולים(.

בחולים עם הפרעת דיכאון מג'ורי וסבירות גבוהה לדום נשימה חסימתי בשינה התפקוד 

הקוגניטיבי היה נמוך יותר משמעותית, בהשוואה לאלו עם סבירות בינונית-עד-נמוכה 

לאבחנה של דום נשימה חסימתי בשינה.

משני המחקרים עולות ההשלכות השליליות של דום נשימה בשינה, כאשר באחד ההפרעה 

השפיעה לרעה על סיכויי התגובה לטיפול בנוגדי-דיכאון ובשני ההפרעה פגעה בתפקוד 

הקוגניטיבי.

American Association for Geriatric Psychiatry-מתוך כנס מטעם ה

לידיעה במדסקייפ
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עדות קלינית ראשונה לרה-מיילינציה בטרשת נפוצה )מתוך הכנס 
)AAN-השנתי ה-67 מטעם ה

חוקרים מדווחים על מה שהם מכנים כעדות הקלינית הראשונה להוכחת תהליכי 

רה-מיילינציה בחולים עם טרשת נפוצה תחת טיפול תרופתי. לדבריהם, בחולים 

עם Optic Neuritis )לעיתים קרובות התסמין הראשון של טרשת נפוצה( שטופלו בנוגדן 

חד-שבטי BIIB033 חל שיפור בהולכה של אותות חשמליים לאורך עצב הראיה בין 

הרשתית והמוח.

לדברי החוקרים, לרוב, העיניים מעבירות מידע ויזואלי למוח במהירות של כ-100 מילי-

שניות. במהלך אירוע של Optic Neuritis ייתכן עיכוב של 15-40 מילי-שניות במעבר זה. 

העיכוב מוכר כתהליך לטנטי ונובע מאובדן מייאלין בעצב הראיה.

במחקר הנוכחי בשם Renew ביקשו החוקרים להשלים מחקר בשלב 2 להערכת ההשפעה 

של טיפול תרופתי על יצירת שכבת מייאלין חדשה. מדגם המחקר כלל 82 חולים עם אירוע 

ראשון של Optic Neuritis חד-צדדי, שהוא לרוב התסמין הראשון של טרשת נפוצה כך 

שניתן לזהות מוקדם את החולים במחלה.

המשתתפים השלימו טיפול בסטרואידים במינון-גבוה ולאחר מכן חולקו באקראי לטיפול 

ב-BIIB033 במינון 100 מ"ג לק"ג, שניתן דרך הוריד, או לטיפול בפלסבו פעם בכל ארבעה 

שבועות )סך כולל של שישה מינונים(.

הערכת רה-מיילינציה נקבעה על-סמך החלמה של ההולכה בעצב הראיה באמצעות 

הערכת פוטנציאלים מעוררים בשדה הראיה, בהשוואה לעין המקבילה שלא הייתה 

מעורבת בתחילת הדרך.

מניתוח הנתונים לפי כוונה לטפל עלה כי חל שיפור של 3.48 מילי-שניות בהחלמה 

 .BIIB003-לטנטית לאחר 24 שבועות ושל 6.06 מילי-שניות לאחר 32 שבועות עם טיפול ב

מניתוח לפי פרוטוקול של טיפול בפועל עלה כי ערכים אלו היו מובהקים סטטיסטית, עם 

שיפור של 7.55 מילי-שניות לאחר 24 שבועות ו-9.13 מילי-שניות לאחר 32 שבועות.

בנוסף, 53% מהמטופלים בקבוצת ההתערבות שבו למדדים התקינים, זאת בהשוואה 

ל-26% מהמטופלים בפלסבו. עם זאת, התרופה לא השפיעה על האמפליטודה.

אירועים חריגים חמורים על רקע הטיפול התרופתי כללו שני מקרים של תגובת רגישות 

יתר באתר העירוי ועליה אסימפטומטית וחולפת אחת באנזימי כבד.

AAN-מתוך הכנס השנתי ה-67 מטעם ה

לידיעה במדסקייפ
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