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רפואה רגנרטיבית למוח: מציאות או אגדה?

 פרופ' תמיר בן-חור

המהפכה הנוירולוגית הצמיחה בשני העשורים האחרונים תרופות סימפטומטיות חדשות 

ותרופות למניעת נזק מוחי, אבל אין בידינו עדיין טיפולים לעצירת תהליכים ניווניים, לא כל 

שכן תרופות לריפוי נזקים מוחיים.

המוח נחשב שנים רבות כרקמה סטטית, בה תאי העצב ותאי התמיכה דרים בצורה נייחת, 

ושאינם מסוגלים להתחדש. מחקרים רבים הפריכו תפיסה זאת, והראו שהמוח הינו רקמה 

דינמית ביותר, עם תחלופה גדולה של תאים, יצירת סינפסות חדשות ויש אף אזורים בהם 

נולדים תאי עצב חדשים במהלך כל החיים. תהליך זה, שנקרא נוירוגנזה תואר לראשונה 

במערכת הריח, אך לאחר מכן גם סביב חדרי המוח ובהיפוקמפוס. יתר-על-כן, כל רקמת 

המוח זרועה בתאי אב גליאלים, המהווים כ-5-7% מכלל תאי המוח. תאי אב עצביים 

וגליאלים נחשבים למקור ממנו מתחדשים תאי מוח.

מדוע, אם כן, נכשל המוח לרפא את עצמו? ישנן סיבות רבות לכך, והן כוללות בין השאר 

את המורכבות העצומה של המוח, קיומם של מסלולים ארוכים מדי לצמיחת אקסונים, וכן 

הצטברות של חומרים במטריקס החוץ תאי אשר מעכבים ריפוי. תאי האב היושבים במוח 

הבוגר אינם יודעים לחדש את המגוון הרב של תאי העצב בעלי התמחויות ספציפיות של 

המערכת הדופאמינרגית, מוטורית, כולינרגית, סרוטונרגית וכו'. התאים אינם יודעים לשחזר 

את העושר העצום של החיבורים ביניהם שנוצר תוך כדי גדילה והתפתחות, וכן אינם 

מסוגלים לגדל אקסונים למרחקים גדולים במיוחד )שהרי הם נוצרו ונקשרו לתא המטרה 

בשלב העוברי וצמחו לאורך השנים עם גדילת הגוף(.

לנוכח הקושי לשחזר את המוח ע"י השתלת תאים אשר יחליפו רקמה פגועה, הרי התגלית 

החשובה ביותר שפתחה את הדרך ליישום קליני של תרפיה תאית הייתה בזיהוי התכונות 

התרפויטיות של תאי אב. ראשית, נמצא שלתאי אב יש תכונות מדכאות דלקת. זאת, 

ע"י עיכוב תאים מציגי אנטיגן, עיכוב הבשלה ופרוליפרציה של תאי T, עיכוב ציטוקינים 

דלקתיים וכו'. בנוסף, נמצא שתאי אב מגנים על תאים אחרים בסביבתם מפני פגיעה, 

ובכלל זה מפני פגיעה דלקתית, עקה חימצונית, תהליכים ניווניים ועוד. יתר על כן, נמצא 

שתאי אב מעודדים תהליכי ריפוי בסביבתם הקרובה, כגון האצה של צמיחת אקסונים ושל 

רמיאלינציה. חשוב לציין, שתכונות טיפוליות אלה הן כנראה משותפות לתאי אב ממקורות 

שונים.

http://www.israel-neurology.co.il/DATA/magazines/24/mp3/editor.mp3
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תגליות אלה הובילו לשינוי תפיסתי לגבי אפשרויות היישום של טיפול תאי. הואיל והשתלת 

תאים לצורך החלפת תאי המוח שניזוקו דרך רגנרציה ישירה ע"י תאי השתל עדיין אינה 

ישימה, התפתחה הגישה של השתלת תאים לצורך אפקט תומך, שמטרתו לדכא תהליכי 

דלקת, לעכב תהליכי ניוון ולעודד תהליכי ריפוי אנדוגניים של המוח. עקרון זה עומד כיום 

מאחורי רוב מוחלט של הניסויים הקליניים של טיפול תאי, ובמיוחד בטרשת נפוצה, 

Amyotrophic Lateral Sclerosis( ALS(, וכן בתחום השבץ ומחלות נוירודגנרטיביות 

.Multi-System Atrophy כדוגמת

שאלה מרכזית הינה מהי הפלטפורמה התאית המועדפת להשתלה? מחקרים רבים 

משתמשים כיום בתאי אב מזנכימלים. תאים אלה ניתנים להפקה מתוך מוח העצם של 

החולה עצמו, או מתוך רקמת שומן ומסוגלים להתמיין )בסביבה המתאימה( לתאי שומן, 

סחוס או עצם. לאחר בידוד תאים נדירים אלה, מגדלים אותם במעבדה לכמויות גדולות 

והם מוזרקים חזרה לחולה בכמות ובמקום הדרושים, על מנת לנצל את תכונותיהם נוגדות 

הדלקת והטרופיות במערכת העצבים. 

היתרון המרכזי של גישה זאת הוא של טיפול בתאים אוטולוגים, ללא חשש מדחיית שתל 

או מגידולים ממאירים. החיסרון העיקרי בכך הוא שמדובר בתהליך יקר, הנעשה באופן 

אינדיבידואלי לכל חולה, אשר הינו ללא סטנדרטיזציה, ואשר מצריך הבאת החולה לאתר 

הייצור של התאים. מול גישה זאת יש פלטפורמות תאיות אחרות המשתמשות, למשל, 

בתאי אב שנוצרו מתוך תאי גזע עובריים אנושיים, או בתאי שליה. החיסרון העיקרי של 

השימוש בתאים אלוגנאים הוא בצורך, כנראה, להשתמש בתרופות למניעת דחיית שתל. 

לעומת זאת, לפלטפורמות תאיות אלה יש יתרונות חשובים של סטנדרטיזציה בתהליך 

הייצור של אצוות גדולות של מוצר מדף, אשר ניתן לשווק לחולים באשר הם. 

התרגום הקליני של תרפיה תאית מחייב לא רק פיתוח פלטפורמות תאיות, אלא גם מתן 

מענה לשאלות של מסלול ההזרקה של התאים, יכולתם לשרוד לאורך זמן, לנדוד, להתמיין 

ו/או לשמור על תכונותיהם הטיפוליות. למשל, האם הדרך המועדפת להשתיל תאים היא 

ישירות לרקמה, או בהזרקה אינטרה-תקלית / תוך חדרית או שמא בהזרקה סיסטמית? 

סביבת ה-CSF הינה כנראה ידידותית לתאים מושתלים, בעוד אזורים מסוימים בתוך רקמת 

המוח )כמו גרעיני הבסיס( אינם תומכים בהישרדות השתל. 

מחלת פרקינסון הינה מוקדית )לפחות בשלביה המוקדמים( ובה תאים דופמינרגים 

מיועדים להשתלה ישירות לגרעיני הבסיס. בניסויים קליניים מוקדמים של השתלת 

 proof of(  תאים דופמינרגים שהופקו מתוך הפלות של עוברים ניתנה הוכחה עקרונית

principle( לגישה זאת. האתגרים המרכזיים העומדים בפני תחום זה כדי לחזור לניסויים 
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קליניים הם של גידול כמויות גדולות של תאים דופמינרגים זמינים ולשמור על הישרדות 

ותפקוד השתל לאורך זמן.

טרשת נפוצה הינה מחלה מפושטת ורב מוקדית. הואיל ומסלולי החומר הלבן המעורבים 

במחלה הינם ברובם סביב החדרים ולאורך ההיקף של חוט השדרה, הרי ניתן להשתיל 

תאים לנוזל השדרה, משם הם מתפזרים בכל מערכת העצבים. לכן גישה רציונלית, 

הנבדקת כעת בניסוי קליני, הינה של השתלת תאי אב מזנכימלים דרך ניקור מותני לצורך 

השריית אפקט אימונומודולטורי ונוירוטרופי. תאי מקור עצביים וגליאלים מסוגלים אף 

לנדוד מתוך ה-CSF בצורה יעילה אל תוך הרקמה לאורך מסלולי החומר הלבן ולאורך כלי 

דם מודלקים עם פוטנציאל לרגנרציה ישירה של מיאלין, אך אין עדיין מקור זמין לתאים 

אלה לשם תרגום קליני. אל מול הגישה של השתלה אינטרה-תקלית, מתקיימים גם ניסויים 

קליניים הבודקים יעילות הזרקת תאים מזנכימלים לזרם הדם, במחשבה שהם יכולים 

לחצות את מחסום הדם-מוח באזורי דלקת.

הגישה לטיפול תאי במחלת ALS מכוונת אף היא כיום למתן תמיכה טרופית ונוירו-

פרוטקטיבית כדי להאט תמותת נוירונים מוטורים תחתונים במחלה. היישום הקליני 

של גישה זאת מתפתח בשני כיוונים מבחינת מסלול ההשתלה: )1( הזרקה של תאים 

מזנכימלים לנוזל השדרה, אשר מביאה אותם קרוב לקרן הקדמית של חוט השדרה. )2( 

השתלת תאים נוירלים ישירות לתוך הקרן הקדמית של חוט השדרה. אופציה זאת אמנם 

מביאה את התאים לסמיכות מרבית לאתר המחלה, אבל כרוכה בקושי טכני עצום. 

האם יש עתיד להשתלת תאים לצורך רגנרציה ישירה? חלום זה נשען כיום בעיקר על 

הטכנולוגיה של תאי גזע עובריים. רפואה רגנרטיבית מסוג זה תתאים למחלות הזקוקות 

לאוכלוסייה ספציפית של תאים כגון מחלת פרקינסון )נוירונים דופמינרגים( וטרשת נפוצה 

)אוליגודנדרוציטים(. בעשור האחרון התפתחו הטכנולוגיות אשר מחקות את ההתפתחות 

העוברית במבחנה ומכוונות תאי גזע עובריים להתמיין לסוגים שונים של תאי מוח. 

כך ניתן לייצר תרביות מועשרות של תאי עצב דופמינרגים, תאים מוטורים-ספינלים, 

תאים כולינרגים של המוח הקדמי, תאי השורה האוליגודנדרוגליאלית, אסטרוציטים 

ועוד. כבר כיום מתנהלים בעולם שני ניסויים של השתלת תאי פיגמנט של הרשתית 

 Age-related Macular( בחולים עם ניוון של המקולה )Retinal Pigment Epithelium(

Degeneration(. בשנים הבאות ניתן לצפות לניסויים קליניים מבוססי תאי גזע עובריים גם 

בפרקינסון, ALS  וטרשת נפוצה.

 .induced pluripotent stem cells בעשור האחרון התפתחה גם טכנולוגיה מלהיבה של

טכנולוגיה זאת מאפשרת לקחת תא עור ולהפוך אותו לתא עצב, או לכל תא אחר בגוף. 
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מאמר מערכת

־בצד הפוטנציאל העצום של שיטה זאת, ובפרט האפשרות לפתח טיפול רגנרטיבי אינדיבי

דואלי-אוטולוגי, הרי הסיכוי ליישום קליני של גישה זאת עדיין אינו ברור, לאור נטייה חזקה 

של התאים לפתח אברציות כרומוזומליות ולאור הבדלים בין תכונות התאים המתקבלים 

בשיטה זאת לתכונות תאי רקמת המטרה.

לסיכום, התרפיה התאית מתקדמת מהשלב המחקרי לתרגום קליני. כבר כיום מתנהלים 

בעולם מגוון רחב של ניסויים קליניים בטיפול תאי. הרשויות הרגולטוריות הולכות 

ומפתחות סטנדרטים ברורים שצריך לעמוד בהם כדי לקבל הכרה בטיפול. הטיפול התאי 

הינו יקר ויצטרך להישען על חברות ביוטכנולוגיה המתמחות בתחום. אין ספק שלבחירת 

הפלטפורמה התאית, מערכת הייצור ודרך ההשתלה יש השלכות ישירות על המודל העסקי 

של מסחור הטיפול התאי. הניסיון הקליני הדגים עד כה פרופיל גבוה של בטיחות ורמזים 

ראשונים ליעילות. בעקבות זאת, המחסום הפסיכולוגי של החשש מפני גרימת נזקים 

והשריית גידולים הוסר ברובו. ניתן לצפות שבשנים הבאות יושלמו ניסויים מתקדמים ובצדן 

התקווה להוכחת היעילות של טיפול תאי במחלות מוח שונות.

פרופ' תמיר בן-חור

המחלקה לנוירולוגיה, מרכז רפואי הדסה והפקולטה לרפואה של האוניברסיטה העברית והדסה
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 תסמונת קורטיקובזילארית או ניוון 
 קורטיקובזילארי - דוגמא למתאם נמוך

 בין קליניקה ופתולוגיה במחלות ניווניות
 של מערכת העצבים המרכזית

ד"ר ארי אהרן שמש וד"ר דוד ארקדיר

המונח, ניוון קורטיקובזילארי )Corticobasal degeneration, CBD( שימש עד לשנים 

האחרונות, הן לתיאור תסמונת קלינית אופיינית והן לתיאור מחלה בשם זה בפתולוגיה. 

השימוש הכפול במונח נבע מההנחה שקיים קשר הדוק בין האבחנה הניתנת למטופל ובין 

הממצאים ברקמת המוח. הנחה קלינית זו הופרכה בעשורים האחרונים בעקבות ריבוי 

העדויות שהצטברו בנוגע למתאם הנמוך בין הקליניקה והפתולוגיה. לצורך התיאור הקליני 

הוגדר המונח 'תסמונת קורטיקובזילארית' )Corticobasal syndrome, CBS( בעוד המונח 

'ניוון קורטיקובזילארי' מיועד למחלה המוכחת פתולוגית.        

במאמר זה, נסרוק את מאפייני התסמונת הקלינית ונפרט את המחלות הידועות הכלולות 

באבחנה המבדלת של התסמונת הקלינית, ובכללן ניוון קורטיקובזילארי.  

מאפיינים קליניים של תסמונת קורטיקובזילארית

תסמונת קורטיקובזילארית מאופיינת בקישיון שרירים )ריגידיות(, איטיות תנועתית 

)ברדיקינזיה או אקינזיה( ורעד שאינם סימטריים ומהווים יחדיו תסמונת פרקינסונית. בניגוד 

למחלת פרקינסון אידיופטית, שבמרבית המקרים גם היא אינה סימטרית, הרי שבתסמונת 

קורטיקובזילארית ניתן למצוא בגף הפגועה סימנים נוספים שמקורם בגרעיני הבסיס או 

בקליפת המוח המתנוונים. אלו כוללים תנוחה דיסטונית של הגפה, מיוקלוניות המופקות 

בגירוי תחושתי עדין, אפרקסיה אידיו-מוטורית והפרעות תחושתיות בעלות מאפיינים 

פריאטלים. הפגיעה התנועתית, המלווה בפגיעה בולטת ביציבה, גורמת לנפילות מרובות 

כבר בשנים הראשונות להופעת הסימנים ולצורך מוקדם יחסית בכיסא גלגלים. 

הממצא המזוהה ביותר עם התסמונת, למרות הימצאותו רק בכמחצית מהמקרים, הינו 'יד 

זרה' )Alien hand( המבצעת תנועות בלתי רצוניות. לרוב, התנועות מדמות תנועת שיטוט 

של היד באוויר, אך חלק מהתנועות נראות מכוונות, כגון: אחיזת חפצים. ממצא פחות 

מוכר, אך ככל הנראה שכיח לא פחות, הינו 'רגל זרה'. אופייני לראות במקרה זה, כיפוף של 

מפרק הירך והרמה של הברך לכיוון הגו בזמן ישיבה. מטופלים עם ,'יד זרה' או 'רגל זרה' 
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נצפים לרוב יושבים כאשר היד או הרגל התקינים נשענת על הגפה הזרה, במטרה למנוע 

את תנועתה. 

המאפיינים הקליניים של התסמונת הן תוצאה של הפיזור האנטומי של התהליך 

הניווני. פיזור זה כולל את גרעיני הבסיס ואת ההמיספרה הנגדיים לצד הגוף הפגוע. 

הפגיעה הבלתי סימטרית בקליפת המוח אחראית לחסרים נוירולוגים, שאינן תנועתיים, 

הנמצאים בתואם להמיספרה הפגועה. כאשר ההמיספרה הפגועה היא זו הדומיננטית 

)שמאלית לרוב( תיתכן אפזיה לא רהוטה )Non fluent aphasia(. לעומת זאת, כאשר 

התסמונת מערבת את ההמיספרה הלא דומיננטית, החסרים בתפיסה מרחבית בולטים 

יותר. אטרופיה פרונטאלית עשויה לגרום להופעת החזרי שחרור פרונטאליים ולשינויים 

התנהגותיים. הפרעה בתנועות גלגלי עיניים, אנכית בעיקרה, נפוצה גם היא בתסמונת 

ועשויה להיות אף בולטת. 

במהלך השנים, הוצאו מספר קריטריונים לאבחנת תסמונת קורטיקובזילארית. קריטריונים 

אלו מבוססים בעיקרם על הממצאים הקליניים שפורטו והעדר ממצא מבני אחר הגורם 

לתסמונת 1. התסמונת הקלינית מופיעה לרוב בעשור השישי או השביעי לחיים ומתקדמת 

בצורה מהירה יותר מאשר מחלת פרקינסון אידיופטית. תוחלת החיים הממוצעת 

למאובחנים בתסמונת פחותה מעשר שנים. 

המתאם בין תסמונת קורטיקובזילארית וניוון קורטיקובזילארי

בשנת 1968 תוארו לראשונה שלושה חולים עם מאפיינים של תסמונת קורטיקובזילארית 

)מונח שכאמור טרם נטבע אז(. ניתוח שלאחר המוות הדגים במוחם ממצאים האופייניים 

לניוון קורטיקובזילארי - אטרופיה וגליוזיס לא סימטריים המיספראלים, בעיקר באונה 

הפריאטלית והפרונטלית אך גם בגרעיני הבסיס 2. ברמה התאית הודגמה ציטופלסמה 

חיוורת באיזורים הפגועים. המחלה שבשנות השמונים קיבלה את שמה הנוכחי נחשבה 

כגורם הייחודי לתסמונת קורטיקובזילארית. 

מאז התיאור הראשוני, מספר עבודות הדגימו שונות ניכרת בממצאים הפתולוגיים אצל 

הסובלים מתסמונת קורטיקובזילארית. לדוגמא, סידרה בת 13 נתיחות שלאחר המוות 

במטופלים שסבלו בחייהם מתסמונת קורטיקובזילארית 3, העלתה שרק במחצית 

מהמקרים )7/13(, האבחנה הפתולוגית היא אכן ניוון קורטיקובזילארי. בסידרה אחרת, 

שכללה 40 מיקרים של מטופלים עם תסמונת דומה 4, נמצאה לאחר המוות פתולוגיה של 

ניוון קורטיקובזילארי רק ב 35% מהמקרים. בשתי הסדרות, מחלות ניווניות אחרות של 

המוח )שיפורטו בהמשך( היוו את שארית המקרים.
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המתאם הקליני-פתולוגי אינו מיטבי גם כאשר בוחנים מהן התסמונות הקליניות מהן 

סבלו בחייהם נבדקים עם ממצאים פתולוגיים של ניוון קורטיקובזילארי 5. סיכום של מספר 

סדרות מצא שרק מיעוט המקרים )37%( של מיקרי הניוון הקורטיקובזילארי התבטאו בחיי 

המטופלים כתסמונת קורטיקובזילארית. בשאר המקרים, הביטוי הקליני, ע"פ סדר יורד, 

היה Progressive supranuclear palsy )PSP( syndrome, שיטיון פרונטו-טמפוראלי 

)Frontotemporal dementia, FTD(, תסמונת דמוית מחלת אלצהיימר או אפזיה לא 

 .)Progressive non-fluent aphasia( רהוטה מתקדמת

רובדי האבחנה של תסמונת קורטיקובזילארית

כאמור, המתאם הקליני-פתולוגי בין תסמונת קורטיקובזילארית ובין המחלה הידועה בשם 
ניוון קורטיקובזילארי רחוק מלהיות מיטבי. לצורך הפשטת התהליך האבחנתי ניתן לחשוב 

על מספר רבדים של אבחנה: 

התסמונת הקלינית- תסמונת קורטיקובזילארית מאובחנת אצל המטופל בעודו בחיים א. 
ע"פ הממצאים הקליניים המתאימים 1, לעיתים, בשילוב ממצאי הדמיה האופייניים 

לתסמונת )אטרופיה שאינה סימטרית בגרעיני הבסיס ובקליפת המח, הפחתת פעילות 
מטבולית בפיזור דומה בהדמיה גרעינית(. התסמונת הקלינית נקבעת ע"י הפיזור 

האנטומי של התהליך הניווני. במקרה של תסמונת קורטיקובזילארית, הניוון בולט 
יותר בגרעיני הבסיס ובאונות הפריאטלית והפרונטלית. התהליך הניווני בולט באזורים 
אלו, בין אם מדובר במחלה 'ניוון קורטיקובזילארי' ובין אם הגורם הוא אחת המחלות 

הניווניות האחרות הנמצאות באבחנה המבדלת.  

רובד המחלה כפי שהיא מודגמת בפתולוגיה- הגדרת המחלה בפתולוגיה דורשת דגימה ב. 
של רקמת המוח לצורך צביעות היסטוכימיות. בהעדר טיפול תרופתי להאטת מחלות 
ניווניות של המח, הרי שנטילת דגימת רקמה מנבדקים חיים לצורך אבחנה מבוצעת 

לעיתים רחוקות ביותר. מכיוון שגם נתיחות שלאחר המוות מבוצעות בישראל לעיתים 
רחוקות בלבד הרי שאבחנה סופית ברובד זה כמעט ואינה ניתנת לביצוע בישראל.

בשנים האחרונות נוסף הרובד הגנטי לאבחנה. על פי מספר רב של מיקרים שפורסמו, ג. 
קיים קשר בין מוטציות בגנים שונים לתסמונת קורטיקובזילארית 6. חשוב לציין, כי ברוב 

המוחלט של הסובלים מהתסמונת הקורטיקובזילארית, אין סיפור משפחתי ובמרבית 
המקרים לא תימצא מוטציה גנטית המזוהה עם התסמונת. 

המתאם החלקי בין תסמונת קורטיקובזילארית ובין ניוון קורטיקובזילארי מהווה דוגמא 
מצוינת להעדר מתאם טוב בין שלושת הרבדים האלו גם בתסמונות ניווניות אחרות של 

מערכת העצבים המרכזית )ראה דוגמא ממוסגרת(.      
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האבחנה המבדלת של תסמונת קורטיקובזילארית

תסמונת קורטיקובזילארית הינה אבחנה ברובד הקליני. את המצבים השונים שבאבחנה 

המבדלת נחלק לשני רובדי אבחנה - פתולוגית וגנטית. 

אבחנה מבדלת - הרובד הפתולוגי

מחלת אלצהיימר - בשתי סדרות של נתיחות 3,4 שכללו 53 מקרים, נמצאה פתולוגיה א. 

מוחית המתאימה למחלת אלצהיימר ב - 10 מהמקרים )19%(. למרות, שהמאפיינים 

הקליניים הקלאסיים של מחלת אלצהיימר שונים מאוד )ירידה בזיכרון לטווח קצר 

היא לרוב במרכז התמונה( הרי שלאור השכיחות הגבוה של המחלה,  זאת הפתולוגיה 

.CBD השכיחה ביותר במטופלים עם תסמונת קורטיקובזילארית ללא

PSP שנחשבה בעבר מחלה מאוד סימטרית נמצאה ב - 6 מהמקרים )11%(. בשתי ב. 

המחלות אפזיה מוטורית והפרעה בתנועות גלגלי עיניים עשויה להיות בולטת.  

FTD-TDP נמצאה ב - 5 מיקרים )10%(. המאפיין ההיסטולוגי במצב זה הוא שקיעה ג. 

של TAR DNA Binding Protein 43 ברקמה )ראה דוגמא ממוסגרת(. לעיתים קרובות, 

יש בנוסף גם תסמונת קלינית דמוית Amyotrophic lateral sclerosis )ALS( עם סימני 

דנרבציה.     

FTD עם פתולוגיה קלאסית של גופיפי Pick המכילים חלבון Tau נצפתה בשניים ד. 

ממקרים.

בספרות מתוארים גם מקרים של תסמונת קורטיקובזילארית שהתבררו בפתולוגיה כמחלת 

פרקינסון,Multiple  system atrophy ואף Creutzfeldt-Jakob disease המאופיינת 

בהתקדמות מהירה מאוד ביחס למחלות הניווניות שפורטו עד כה. בנוסף, במיעוט המקרים 

הממצאים הפתולוגים משולבים ומקשים על קביעת אבחנה פתולוגית חד משמעית.   

אבחנה מבדלת - הרובד הגנטי

מוטציות במספר גנים נקשר לתסמונת קורטיקובזילארית 6. הבולטים שבהם הם מוטציות 

בגן פרוגרנולין )PRGN( שמזוהה עם תסמונת FTD וכן הרחבת הרצף GGGGCC בגן 

  .FTD-ALS המזוהה עם תסמונת משולבת C9orf72

סיכום

מצבור הידע הקליני, פתולוגי וגנטי נאגר בהתמדה ומצביע על מתאם הרחוק מלהיות 

 .)CBD( והמחלה ניוון קורטיקובזילארי )CBS( מושלם בין התסמונת הקורטיקובזילארית
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 FTD, PSP העדר מתאם זה תואר גם בתסמונות אחרות כדוגמת 

ו-Primary progressive aphasia(  PPA(. צנעה וספק דרושים במתן אבחנה פתולוגית על 

סמך הממצאים הקליניים לאור עושר המידע המצטבר.  

 ד"ר ארי אהרן שמש וד"ר דוד ארקדיר

המחלקה לנוירולוגיה, המרכז הרפואי הדסה, ירושלים

arkadir@hadassah.org.il

רשימת ספרות:
1. Boeve BF, Lang AE and Litvan I, Ann Neurol, 2003;54,S15

2. Rebeiz JJ, Kolodny EH and Richardson EP, Arch Neurol, 1968;18,20

3. Boeve BF,  Maraganore DM, Parisi JE et al. Neurology, 1999;53,795  

4. Lee SE, Rabinovici GD, Mayo MC et al. Ann Neurol, 2011;70,327 

5. Armstrong MJ, Litvan I, Lang AE, et al. Neurology, 2013;80,496

6. Stamelou M, Quinn NP and Bhatia KP, Mov Disord, 2013;28,1184

 תסמונת קורטיקובזילארית, תיאור מקרה

בת 64, ימנית בתפקודה, החלה לסבול 

מאיטיות בדיבור ותנוחה דיסטונית של אצבעות 

כף רגל ימין. שנה לאחר מכן הופיע גם קושי 

בביצוע פעולות ביד ימין ותנועות בלתי רצוניות 

של שוטטות היד באוויר. לאחר כשנה נוספת 

חלה הידרדרות קוגניטיבית ניכרת בעלת אופי 

־תת-קליפתי. אמה של המטופלת סבלה משי

טיון בשנות השמונים לחייה. 

בבדיקתה הודגמו שטף שפתי ירוד, קישיון 

שרירים ניכר ואיטיות ביד ימין, מנח דיסטוני 

של רגל ימין בולט בהליכה ורפלקסים ערים מימין. פלג הגוף השמאלי היה שמור 

ולא הודגמו חסרים תחושתיים קליפתיים, אפרקסיה אידיו-מוטורית או סימני 

דנרבציה. בהדמיה מגנטית של המח הודגמה אטרופיה פרונטו-פריאטלית שמאלית.

mailto:arkadir%40hadassah.org.il?subject=
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יעיל
יותר
מקומדין 1*

בטוח
יותר

מקומדין 1*
נוגד הקרישה 
היחיד שבמינון 

אחד נמצא:

לאליקוויס פינוי 
כילייתי נמוך

רק 27% מהתרופה 
מפונים

דרך הכליות 2

)CHADS2 ≥1( וגורם סיכון אחד ומעלה )NVAF( עם פרפור פרוזדורים לא ממקור מסתמי )בחולים מבוגרים )מעל גיל 18 שנים*

הפחתת מינון ל-2.5 מ"ג פעמיים ביום:

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

A
B
C

בפינוי כילייתי 
בין 15 ל- 29 מ"ל בדקה

פשוט לבחור במינון הנכון* 2
מרבית המטופלים - 5 מ"ג פעמיים ביום

בחולים העונים על 
2 מתוך 3 הקריטריונים הבאים:

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 impairment (Child Pugh A or B). The 
use of ELIQUIS is not recommended in patients receiving concomitant systemic treatment with strong inhibitors of both CYP3A4 and P-gp In patients receiving 
concomitant systemic treatment with strong inducers of both CYP3A4 and P-gp the following recommendations apply: for the prevention of VTE in elective hip 
or knee replacement surgery, for the prevention of stroke and systemic embolism in patients with NVAF and for the prevention of recurrent DVT and PE, apixaban 
should be used with caution; For the treatment of DVT and treatment of PE, apixaban should not be used since efficacy may be compromised. .Care is to be taken 
if patients are treated concomitantly with NSAIDs. Other platelet aggregation inhibitors or other antithrombotic agents are not recommended concomitantly with 
ELIQUIS. There is no clinical experience with the use of apixaban with indwelling intrathecal or epidural catheters Indwelling epidural or intrathecal catheters 
must be removed at least 5 hours prior to the first dose of ELIQUIS. Clotting tests (e.g., PT, INR, and aPTT) are affected as expected by the mechanism of action of 
apixaban. Changes observed in these clotting tests at the expected therapeutic dose are small and subject to high degree of variability. ELIQUIS contains lactose. 
Patients with rare hereditary problems of galactose intolerance, the Lapp lactase deficiency or glucose-galactose malabsorption should not take this medicinal 
product. Common Adverse Reactions (≥ 1/100 to < 1/10): Anaemia, Eye haemorrhage, Haemorrhage,Haematoma Epistaxis, Gastrointestinal haemorrhage, Rectal 
haemorrhage, gingival bleeding,  Haematuria, Nausea, and Contusion. 

For further information please refer to the prescribing information as approved by the Israeli MOH ,FEB 2016. 

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

חדש!
הרחבה 

בסל הבריאות 

CHADS2≥2

 בכל קופות 
החולים3
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26
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כחמש שנים לאחר הופעת הסימנים הראשונים למחלתה נפטרה המטופלת. בנתיחה 

שלאחר המוות  נמצאה אטרופיה קליפתית ותת קליפתית בולטת יותר בצד שמאל 

 TAR-DNA Binding-ראה תמונה(. צביעה של משקעים תוך תאיים הייתה חיובית ל(

Protein 43. צביעה לחלבוני Tau ו - Alpha-synuclein הייתה שלילית. לא בוצעו 

בדיקות גנטיות. 

בהתבסס על סיפור המקרה, הממצאים בבדיקה הנוירולוגית וממצאי הדמיה, האבחנה 

ברובד התסמונת היא של תסמונת קורטיקובזילארית )CBS(. ברובד הפתולוגי האבחנה 

 .)CBD( ולא של ניוון קורטיקובזילארי TDP-43 היא של מחלה ניוונית עם שקיעת

ממצאים פתולוגים דומים נמצאו בהרחבת הגן C9orf72 וכן במוטציות בגן PRGN אך 

מכיוון שלא בוצעו בדיקות גנטיות לא ניתן לבצע אבחנה ברובד הגנטי.
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שיקום נוירו- ראייתי
ד"ר נעה רז, ד"ר נטע לוין

בעוד שיקום נוירולוגי הוא הליך שכיח ומקובל לאחר נזק מוחי נרכש )טראומה, TBI, או 

אירוע מוחי CVA(, השיקום המוצע כיום בישראל, כמו גם במדינות רבות אחרות, מוגבל 

לטיפול בפגיעות מוטוריות, שפתיות וקוגניטיביות. שיקום ראייתי מהווה פרוצדורה שכיחה 

בארה"ב, אולם מחוץ לה, ובכלל זה בישראל, אפשרות זו אינה זמינה כמעט, וזאת על אף 

שנזקים ראייתיים מאפיינים מעל 30% מהחולים לאחר נזק מוחי נרכש 1. שיקום המוגבל 

לתחומי המוטוריקה, השפה והקוגניציה מוסבר בדרך כלל בטענה כי שיפור יכולותיו של 

החולה לתקשר עם סביבתו ויכולתו לבצע פעולות מוטוריות בסיסיות משמעותיות יותר 

לתפקודו משיפור יכולותיו הראייתיות. מעניין לציין, עם זאת, כי החשש מאיבוד ראייה 

מהווה את אחד החששות המרכזיים בקרב האוכלוסיה הבוגרת )מדורג רביעי לאחר 

תסמונת כשל חיסוני, סרטן ואלצהיימר 2(.

נקדים ונאמר כי בעוד פלסטיות המוח הצעיר לאחר נזק מוסכמת על רבים מן החוקרים, 

גמישות המוח המבוגר לאחר נזק הינה סוגיה שנויה במחלוקת 3, 4. מתוך מחלוקת זו נגזרות 

שיטות השיקום השונות: מחד, שיטות הנשענות על הסברה שהמוח הבוגר מסוגל להשתנות 

ולכן טוענות לשחזור יכולות הראיה בשדה הראייה העיוור. מאידך, שיטות הטוענות שהמוח 

האנושי הבוגר יציב ואינו מסוגל לחיווט מחדש, ובבסיסן הניסיון  להיטיב את השימוש 

בשדה הרואה.   

מאמר זה יסקור את השיטות השונות הקיימות כיום לטיפול בבעיות ראייה בגיל המבוגר 

שמקורן בנזק קליפתי במערכת הראייה.

באופן כללי, קיימות בספרות ארבע גישות לטיפול בהפרעות ראייה שמקורן 
נזק קליפתי:

Substitution approach – חלופה באמצעים אופטיים.. 1

Restorative therapies – שיקום השדה העיוור על ידי העלאת הרגישות של הרקמה . 2

הנוירונלית השיורית בתוך או בגבולות הנזק המוחי.

From blindsight to sight therapies - הפיכת ראייה לא מודעת בשדה העיוור . 3

לראייה מודעת

http://www.israel-neurology.co.il/DATA/magazines/24/mp3/eye.mp3
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 Compensatory therapies – שיטות אלה אינן מתיימרות לשקם את הנזק הראייתי . 4

כי אם לפצות עליו באמצעות שליטה בעיבוד המידע הראייתי ובתנועות העיניים.   

שיטות אלה נדונו בספרות בעיקר בהקשר לשיקום מטופלים הסובלים מהמיאנופסיה 

בעקבות נזק מוחי. נסקור ספרות זו ובנוסף נרחיב את הדיון השיקומי גם למטופלים 

. )Posterior Cortical Atrophy - PCA( ,הסובלים ממחלה ניוונית ראייתית קליפתית

נתחיל ראשית בשיקום חולים עם המיאנופסיה. 

חסר הומונימי בשדה הראייה הינו הפגיעה השכיחה ביותר לשדה הראייה לאחר אירוע 

מוחי 5-7. המיאנופסיה נגרמת עקב פגיעה במסלולי הראייה הבתר כיאזמטיים )בדרך כלל 

פגיעה באזורי הראייה הראשוניים או ב optic radiation(. נזקים אלה מלווים לעתים 

 ,)extrastriate cortical regions( קרובות בנזקים נוספים לאזורי הראייה גבוהים יותר

בנזק לחומר הלבן באונה האוקסיפיטלית ובנזק לתלמוס האחורי. שיקום ספונטני של 

שדה הראייה יכול להופיע עד שלושה חודשים ראשונים לאחר הנזק. עם זאת, שיקום זה 

הוא בדרך כלל חלקי ומתרחש ב 20-30 אחוז מן החולים בלבד 8. שיקום ספונטני מתרחש 

בעיקר בשדה הפריפרי 9. 

בכ- 70% מן החולים עם נזק הומונימי לשדה הראייה נמצא שימור של חמש המעלות 

המרכזיות בשדה. למרות זאת, מתלוננים החולים על קשיים מתמשכים בתפקודים 

יומיומיים כגון קשיי ניווט, חיפוש במרחב הראייתי וקריאה. 

Substitution approach: גישה זו דוגלת בחלופה אופטית לשדה העיוור, לרוב 
באמצעות פריזמות אשר מטות חלק מן הדמות בשדה העיוור אל תוך השדה הרואה )ראה 

תמונה 1(. אמצעי זה לא הוכח כאמצעי אפקטיבי בקרב חולים עם חסר בשדה הראייה )אך 

כן נמצא יעיל בחולי neglect(. עלול לייצר כפל ראייה ובלבול. 

Restorative therapies: על פי תיאורית ההפעלה של הראייה השיורית 10 העומדת 
בבסיס גישה זו, פגיעה מוחית באזורי הראייה אינה שלמה, ומבנים מסוימים נשארים 

תקינים בתוך או בסמוך לאזור הפגוע. קבוצות של נוירונים שיוריים עשויות להימצא באזורי 

הפנומברה )penumbra( המקיפים את אזור האוטם  או ב"איים" של רקמה תקינה בתוך 

 )transition zones( אזור האוטם. מבנים שיוריים אלה יתבטאו תפקודית כאזורי מעבר

בשדה הראייה.

גישה זו גורסת כי שדה ראייה אינו ממופה בינארית לאזורים עיוורים ואזורים תקינים, 

אלא מורכב משלוש קטגוריות )ראה תמונה 2(, )1( אזורים של עיוורון מלא, אזורים בשדה 

הראייה שבהם אין הנבדק מסוגל לאתר מידע ראייתי כלל.  אזורים אלה מעובדים על ידי 

נוירונים פגועים, )2( אזורים של ראייה תקינה, בהם מסוגל הנבדק לזהות באופן עקבי 
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גירויים ראייתיים. אזורים אלה מעובדים על ידי נוירונים תקינים, )3( אזורים בשדה הראייה 

בהם קיים זיהוי של גירויים ראייתיים, אך זיהוי זה אינו עקבי.  אזורים אלה בשדה הראייה 

מעובדים על ידי נוירונים תקינים, אך שאינם פעילים מספיק עקב אי שימוש. הקטגוריה 

האחרונה מוגדרת כאזור ראייה שיורית או אזור המעבר )transition zone(. גישות 

רסטורטיביות גורסות כי גירוי חוזר ואינטנסיבי של אזורי הראייה השיורית יוביל להפיכת 

הנוירונים הנמצאים בתת פעילות לנוירונים הפעילים באופן יציב 11, 12. 

כדי לתכנן טיפול רסטורטיבי )מכונה Vision Restoration Training( )VRT(, יש להגדיר 

תחילה את אזורי הראייה השיורית. הגדרה זו נעשית באמצעות פרימטריה ברזולוציה 

גבוהה )High resolution perimerty(. בשיטה זו, נקודות לבנות קטנות מוקרנות ל- 500 

מקומות שונים על גבי מסך מחשב מוכהה והנבדק נדרש ללחוץ על כפתור כאשר מזהה 

גירוי. שמירה על פיקסציה נעשית באמצעות מטלה מרכזית – הנבדק נדרש לזהות שינוי 

בצבע נקודת הפיקסציה. בכל נקודה בשדה, הגירוי מופיע 5 פעמים. כאשר אינו מזוהה 

כלל – יוגדר אזור זה כאזור עיוורון מלא, כאשר הגירוי מזוהה בכל חמשת המקרים – יוגדר 

כאזור של ראייה תקינה, וכאשר מזוהה בחלק מן החזרות, יוגדר כאזור של ראייה שיורית, 

אזור השינוי.

תמונה 1: תמונה כפי שנראית ללא אמצעים 
אופטיים )למעלה(, וכפי שנראית דרך עדשות פריזמה 

)למטה( המסיטות את הדמות בשדה הימני אל תוך 
השדה השמאלי

תמונה 2: שדה ראייה כפי שמתקבל 
בפרימטריה ברזולוציה גבוהה. על פי 
הגישה הרסטורטיבית, מתחלק שדה 

הראייה לאזורים עיוורים )חלק השדה 
השחור בתמונה(, אזורי ראייה תקינה 

)חלק השדה הלבן( ולאזורי מעבר )חלק 
השדה האפור בתמונה(, המכילים 

נוירונים תקינים שאינם פעילים עקב אי 
שימוש.

תמונה 1:  תמונה 2: 
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לאחר שהוגדרו, יגורו אזורי הראייה השיורית באופן אינטנסיבי. הנחת העבודה הינה שגירוי 

אינטנסיבי של אזורי הראייה השיורית יעורר וישפעל מחדש את אוכלוסיית הנוירונים 

הפעילים חלקית שאחראית להם. השפעול מחדש יחזק קשרים סינפטיים באותם אזורים 

שיוריים ויוביל לראייה מחודשת 13. 

על פי תיאורית ה"רקמה השיורית המינימלית" minimum residual structure( 14( שימור 

של 10-15% מן הנוירונים בלבד מספק להשגת החלמה של יכולות ראייתיות. כלומר, 

מספר קטן בלבד של נוירונים שיוריים ברקמה הפגועה חלקית מספק להחלמה של שדה 

ראייה פגוע.  

הראשונים לטעון ליעילותו של הטיפול הרסטורטיבי היו Zihl and von Cramon 8, אשר 

דיווחו על צמצום חסרים בשדה הראייה בקרב  55 חולים עם נזקים פוסט-כיאזמטיים, 

לאחר אימון אינטנסיבי באיתור גירויי אור בשדה העיוור. 

מחקרי המשך הדגימו כי התוצאות אינן מהימנות ונובעות מבעיות מתודולוגיות, בכללן אי 

שמירה על פיקסציה במהלך בדיקת שדה הראייה )בתום האימון(. מחקר נוסף שנערך ב- 

1998 הדגים שיפור חלקי בשדות הראייה לאחר אימון ממוחשב אינטנסיבי, ב- 19 חולים 

עם נזקים פוסט-כיאזמטיים ו- 19 חולים עם נזקים לעצב הראייה 11. החולים אומנו בזיהוי 

גירויים  באזור המעבר )transition zone( במשך שעה אחת ביום לאורך 6 חודשים. דיווח 

זה לווה בהצהרה הפרובוקטיבית כי "אלה שהיו עיוורים יכולים כעת לראות" 15. פרסומים 

 ,NovaVision אלה הובילו לפיתוח תוכנת מחשב ייעודית ושיווקה דרך חברה המכונה

המציעה VRT  במחיר של כ- 5000 יורו. התוכנה המשווקת על ידי NovaVision מיועדת 

להיות מתורגלת בבית החולה וכוללת אימון אינטנסיבי של שעה ביום, 6 ימים בשבוע 

במשך 6 חודשים. בכל אימון, החולים מתרכזים בנקודת פיקסציה במרכז המסך, 

ומתבקשים להגיב בכל פעם שהם רואים אור המוקרן בחלק כלשהו במסך. כל אימון כולל 

הקרנה של כ- 1000 גירויים לאזור המעבר. 

מאז הקמתה ועד היום, עוררה NovaVision והטיפול הרסטורטיבי שבבסיסה ספקנות רבה 

וחילוקי דעות ערים בקרב קלינאים המטפלים בחולים עם נזקים נוירו-אופתלמולוגים16. 

חילוקי הדעות קשורים ככלל בשאלת היתכנות שחזור הראייה כאשר מדובר בנזק למוח 

הבוגר 3, ובפרט בשאלה הנוגעת לשינוי דפוס ההפעלה של נוירונים כתלות בתרגול 

אינטסיבי. גם אם שיחזור יכולות ראייה אפשרית במוח הבוגר, לא כל החולים בעלי חסר 

בשדה הראייה צפויים להיתרם מטיפול רסטורטיבי, שכן שיפור צפוי רק בחולים שהנזק 

המוחי אצלם אינו שלם וקיים אזור מעבר 9, 17, 18. 

שיקום נוירו- ראייתי
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ביקורת נוספת לשיטה קשורה בדרך הערכת יעילותה. ויכוח נסוב סביב השאלה האם 

השיפור המודגם בשדה הראייה מהווה שחזור אמיתי של שדה ראייה פגוע או שנובע 

מארטיפקטים במדידה. היכולת לבקר שמירה על פיקסציה בשיטות של פרימטריה 

ברזולוציה גבוהה ידועה כבעייתית ושיטות פרימטריות אחרות, הרגישות לבקרת פיקסציה, 

לא מצאו הגדלה של שדה הראייה בעקבות שיקום רסטורטיבי 16, 18.

גם אם אכן קיים שיפור אמיתי בשדה הראייה בעקבות שיקום רסטורטיבי, הגדלת השדה 

 NovaVision הראייתי מוגבלת ל- 5 מעלות של זווית ראייה 19 )כפי שאף מופיע בדיווחי

עצמם(. האם הגדלה של 5 מעלות הינה בעלת ערך תפקודי? ידוע כי חיפוש במרחב 

הראייתי דורש שדה ראייתי של כ- 20 מעלות לימין ולשמאל נקודת הפיקסציה 20, ועל כן 

הרחבת השדה ב- 5 מעלות בלבד אינה צפויה להיות בעלת ערך תפקודי משמעותי. 

קריאה תקינה, לעומת זאת, דורשת שימור 3-5 מעלות מרכזיות, כך שנראה לכאורה כי 

אימון רסטורטיבי עשוי להיות יעיל לשיפור הקריאה. אולם, כפי שהודגם באופן חוזר, 

הקריאה מונחית בעיקרה על ידי עיבוד מידע פרפוביאלי החיוני לתכנון תנועות עיניים 

בקריאה 21. ואכן שיפור בקריאה בעקבות טיפול רסטורטיבי הינו מוגבל ביותר ואינו מאפיין 

את כלל החולים 19. 

זאת ועוד, כפי שציינו קודם לכן – הטיפול הרסטורטיבי הינו יקר מאוד )סביב 5000 יורו 

לאדם( ודורש השקעת זמן מרובה )90-180 שעות( מצד החולים, ובכך אינו מתאים לכלל 

האוכלוסייה.  

חשוב לזכור, כי טיפול רסטורטיבי מיועד לטיפול בשדה הראייה הפגוע בלבד. אולם, חסר 

בשדה הראייה אינו הגורם היחיד הפגוע בקרב המיאנופים ואינו הגורם היחיד הפוגע 

בתפקודם הראייתי. תפקודם של חולי המיאנופסיה קשור באופן מובהק ביכולתם לפתח 

תנועות עיניים מותאמות לחסר הראייתי הנרכש, נקודה שאינה באה לידי התייחסות כלל 

בטיפולים אלו. 

 From Blindsight to Sight Therapies

טיפולים אלו עושים שימוש בתופעה המכונה  blindsight )ראייה לא מודעת(, שבה חולי 

המיאנופסיה על אף שאינם מודעים לגירויים המופיעים בשדה הראייה העיוור שלהם, 

מצליחים לזהות את נוכחותו של עצם, מיקומו או כיוון תנועתו בשדה העיוור מעל לרמת 

ניחוש במשימות forced choice  )החלטה כפויה(.

עקב נזק לאזורי ראייה ראשוניים, חלה התנוונות )דגנרציה( במסלול המרכזי המעביר מידע 

מן העין, דרך ה )Lateral Geniculate Nucleus )LGN אל הקורטקס הראייתי הראשוני 

שיקום נוירו- ראייתי
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 )Superior Colliculus( SC-מעבר מידע במסלול עוקף המוליך מידע מן העין, דרך ה .)V1(

וישירות לקורטקס הראייתי האסוציאטיבי )extrastriate cortex( אינו נפגע ונחשב כאחראי 

 .blindsight-לתופעת ה 

למרות שתופעת ה-blindsight הוגדרה כבר בתחילת שנות ה-70 22, 23, רק לאחרונה הוצע 

כי ניתן להשתמש בה לצרכי שיקום ראייתי. ההשערה העומדת בבסיס טיפולים אלה הינה 

כי יכולות של ראייה לא מודעת יכולות להשתפר בעקבות אימון אשר עשוי להפוך ראייה לא 

מודעת לראייה מודעת.  

אימון בגישה זו יכלול תרגול אינטנסיבי בתגובה לגירויים המוקרנים לשדה העיוור של 

החולים. הגירויים מוקרנים אל תוך השדה העיוור בסמוך או במרוחק מנקודת הפיקסציה 

ועל המטופל לזהות את הגירוי המוקרן, מיקומו או את כיוון תנועתו במשימות של החלטה 

כפויה. 

מספר קטן יחסית של מחקרים פורסמו אודות השימוש בשיטה זו בתהליכי שיקום 

ראייתי והתוצאות המדווחות אינן עקביות. Chokron ועמיתיה 24 דיווחו על שיפור מובהק 

בביצוע משימות בשדה העיוור בעקבות אימון במשימות של החלטה כפויה, בקרב 9 חולי 

המיאנופסיה. זאת ועוד, שיפור הודגם גם במדד אובייקטי של שדות ראייה. מחקרים אחרים 

לא הדגימו שיפור משמעותי בעקבות אימון דומה 25. חשוב לציין, כי שיפור בביצוע משימות 

של החלטה כפויה בשדה העיוור יכול לנבוע מסיבות שאינן הגדלת המודעות לגירויים 

בשדה העיוור )למשל, עקב הטייה בדיווח הנבדקים אשר בעקבות האימון נכונים יותר לדווח 

על גירויים בשדה העיוור גם ללא שינוי במודעות לאותם הגירויים, או עקב העלייה במודעות 

לרמזים נלווים 26(.

  Compensatory Therapies

מטרתן של גישות אלה אינה שיחזור השדה העיוור, אלא פיתוח אסטרטגיות יעילות לפיצוי 

החסר הראייתי באמצעות לימוד תנועות עיניים מותאמות. במילים אחרות, גישות אלו 

פועלות לארגון מחדש של הבקרה על עיבוד מידע ראייתי ותנועות עיניים במטרה לפצות 

על שדה הראייה החסר.   

כפי שהודגם במחקרים רבים  19, 21, 27, 28, תפקוד ראייתי לקוי בקרב המיאנופים מוסבר 

לא רק לאור שדה הראייה החסר, אלא בדפוס לקוי של תנועות עיניים. החולים מתקשים 

לסרוק את הסצינה הראייתית מהר מספיק כדי לתפוס אותה בכללותה, נוטים להפנות 

את מבטם תחילה לכיוון השדה הרואה ומשתהים שם זמן ארוך באופן ניכר מאשר בכיוון 

השדה הפגוע. 

שיקום נוירו- ראייתי
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חולים רבים מדווחים על קשיים בקריאה למרות יכולות שפתיות תקינות. קשיים אלה 

מתבטאים באיטיות בקריאה, קריאה שגויה עקב ניחוש, איבוד מילים לאורך השורה וכן 

קושי לאתר את תחילת השורה הבאה. קריאה נפגעת בעיקר בכיוון השדה העיוור, כך 

שבאנגלית, חולים עם חסר שדה ימני )חסר בכיוון הקריאה( מתקשים יותר מחולים עם 

חסר שדה שמאלי 19, 21, 29, 30. בעברית, כמובן, המצב הפוך. סאקדות בכיוון השדה הפגוע 

הינן פחותות בכמותן, חסרות דיוק, וקטנות בעוצמתן )סאקדות קצרות שאינן מגיעות לגירוי 

המטרה(. פיקסציות בכיוון השדה הפגוע הינן מוארכות, וישנה נטייה לפיקסציות חוזרות. 

כתוצאה מכך, הסריקה הראייתית אינה שיטתית ועורכת זמן רב מן הנדרש 5, 19. 

טיפולים קומפנסטוריים כוללים תרגול שיטתי של תנועות עיניים ייחודיות לקריאה או 

לחיפוש במרחב הראייתי. החולים לומדים להניע את העיניים, ובכך גם את שדה הראייה 

אל תוך אזור הסקוטומה. הסטה זו מביאה את המידע הראייתי מהשדה העיוור אל תוך 

־השדה הרואה. אין כאן ניסיון לשנות את גודל הסקוטומה )כפי שנעשה בשיטות הרסטורטי

ביות( כי אם את גודל השדה הנתפס. 

אימון בתנועות עיניים לשיפור החיפוש הראייתי כולל בעיקרו משימות בהן הנבדק נדרש 

לבצע תנועות עיניים מכוונות ומודעות במרחב הראייתי )למשל, איתור גירויי מטרה במערך 

רב פרטים או מעקב אחר רצף גירויים לפי סדר כרונולוגי. תנועות העיניים מתורגלות 

בשדה ראייה מצומצם ורחב, ראה תמונה A3(. בהנעת העיניים לרוחב המערך הראייתי, 

החלק התקין בשדה הראייה תופס אזור גודל יותר של הגירוי ושדה הראייה הנתפס גדל. 

המטופלים לומדים לבצע סאקדות לכיוון השדה הפגוע ולסרוק את המערך באופן שיטתי 

בכדי לפצות על החסר הראייתי )לדוגמא 29, 31(.  

אימון בתנועות עיניים לשיפור הקריאה כולל בעיקרו מערכים בהם נדרשים החולים 

לתפוס את המילה בשלמותה בטרם קריאתה. החולים מונחים להפנות מלכתחילה את 

מבטם לתחילת המילה או לסופה  בהתאם לחסר הראייתי )בעברית - חולים עם חסר 

שדה ימני מונחים להפנות את מבטם לתחילת המילה וחולים עם חסר שדה שמאלי – 

לסופה, ראה תמונה 3B(. עם התקדמות האימון, אורך המילה המוצגת גדל ומשך הצגתה 

קטן, כך שהמטופלים נדרשים לסאקדות מהירות ויעילות יותר כדי לתפוס את המילה 

בשלמותה בטרם תעלם. החולים לומדים לתפוס את המילה בשלמותה בטרם קריאתה, 
בכדי להמנע מן האסטרטגיה השכיחה של ניחוש המילה בעקבות מידע ראייתי חלקי 9, 21, 32,  

 .33

טיפול בגישה הקומפנסטורית הוכח כיעיל במספר מחקרים )למשל 5, 21, 27, 32-34(. בעקבות 

הטיפול הודגם שיפור בתיפקודים הנלמדים – חיפוש במרחב הראייתי או קריאה, כמו גם 
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נורמליזציה של תנועות העיניים. השיפור שהודגם הינו יציב ובעל משמעות תפקודית, ובכך 

חשיבותו. טיפולים קומפנסטוריים זולים באופן ניכר ביחס ל VRT ודורשים זמן אימון קצר 

יותר באופן ניכר )7-25 שעות(. 

כפי שהודגם ע"י Schuett  ועמיתיה 35, שיפור בעקבות תרגול קומפנסטורי הינו ספציפי 

ואינו מוכלל מעבר לפונקציות ראייתיות שונות )שיפור בקריאה הודגם רק בעקבות אימון 

ספציפי בתנועות עיניים בקריאה, בעוד שיפור בחיפוש במרחב ראייתי נמצא רק בעקבות 

אימון ספציפי בתנועות עיניים לסריקת המרחב הראייתי(. הסבר אפשרי לממצא זה הינו 

כי קריאה וחיפוש ראייתי הם יישום ספציפי, ייחודי של מערכת הראייה, הקשב והמערכת 

האוקולו-מוטורית. עיבוד מידע ראייתי בקריאה דורש אסטרטגיה שונה של תנועות עיניים 

שיקום נוירו- ראייתי

תמונה 3: דוגמאות למטלות אימון בגישה הקומפנסטורית. )A( משימות מעקב תנועות עיניים 
בהן מתבקשים המטופלים לבצע תנועות עיניים מכוונות ומודעות לאיתור גירוי מטרה )ריבוע של 

 ,ABC 4 נקודות אדומות בדוגמא זו, משמאל( או לעקוב אחר גירוי על פי רצף כרונולוגי )רצף ה
מימין(. הגירויים מוצגים בשדה ראייה גדול או קטן. )B( אימון בקריאת מילים. מילים מוצגות 

לפרקי זמן קצרים והמטופלים מתבקשים לתפוס את המילה בשלמותה בטרם קריאתה. כמות 
האותיות במילה גדלה ומשך הצגתה קטן, עם התקדמות האימון. מימין – ויזואליזציה של מקום 

הפיקסציה הנדרש במילה כפונקציה של מיקום החסר הראייתי. על מנת לתפוס את המילה 
בשלמותה, חולים בעלי חסר ראייתי מימין צריכים לבצע פיקסציה בתחילת המילה, וחולים עם 

חסר ראייתי משמאל – בסופה.

תמונה 3: 
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מזו הנדרשת לעיבוד סצינה מורכבת ופחות שיטתית )למשל במדדים של אמפליטודת 

הסאקדות(.

מחקר שהשווה ישירות בין טיפול רסטורטיבי וטיפול קומפנסטורי 36 הדגים יתרון ברור 

לאחרון. נבדקים אומנו במשימות של חיפוש ראייתי באמצעות תנועות עיניים )חיפוש 

סיפרה מסוימת במערך ראייתי – אימון קומפנסטורי( או במשימות של הקרנת אותיות 

לגבול השדה העיוור )טיפול רסטורטיבי(. האימונים היו זהים במשכם ובתדירותם. כפי 

שדווח על ידי החוקרים, שיפור בסריקת המערך הראייתי והגברת תנועות עיניים לכיוון 

השדה העיוור הודגמו רק בקרב קבוצת החולים שעברה אימון בתנועות עיניים. הגדלת 

שדה הראייה לא הודגמה באף אחת מן השיטות. דיווחים סובייקטיביים על שיפור 

במשימות ראייה יומיומיות נמצאו בקרב קבוצת החולים שעברה אימון קומפנסטורי, אך לא 

בזו שעברה אימון רסטורטיבי. 

קשיי קריאה וקשיים בהתמצאות ויזו-מרחבית אינם מוגבלים כמובן לנזקים קבועים 

בקורטקס הראייתי )כמו אחרי אירוע מוחי או טראומה( ומאפיינים גם נזקים מתקדמים 

עקב מחלות ניווניות הפוגעות בקורטקס הראייתי. כדוגמא, נסקור במאמר זה חולי 

PCA – מחלה נוירודגנרטיבית הפוגעת באופן ספציפי בקליפת המוח האוקסיפיטלית 

והפאריטלית37 ומתבטאת קלינית בירידה תפקודית סלקטיבית ופרוגרסיבית בתפקודים 

ראייתיים, תפיסה כמותית וקריאה. חולי PCA מדווחים על קשיים רבים בחיי היומיום 

בכללם קשיים בתיאום עין יד, ניווט, חיפוש במרחב הראייתי, תפיסה ויזו-מרחבית ותפיסת 

גשטאלט. קשיי קריאה ניכרים מדווחים בקרב 80-95% מן החולים 38, 39.

בדומה למדווח בקרב המיאנופים, דיווחים קליניים בחולי PCA מתארים דפוס לקוי של 

תנועות עיניים בקריאה. חולים אלה מתקשים באופן ניכר לעקוב אחר טקסט. איבודי 

פיקסציה רבים מתרחשים לאורך השורה וכן בין שורות והחולים מתקשים לחזור ולמצוא 

את מיקומם בטקסט 40, 41 . קריאת מילים בודדות טובה יותר בהשוואה לקריאת טקסט. 

בקריאת טקסט, הטיה מרחבית קיימת, על פיה הקריאה מופרעת יותר בפסקאות מאוחרות 

בהשוואה לפסקאות מוקדמות בטקסט וכן באזורים המצויים במרכז הטקסט, אזורים 

 .)crowded regions, center of dense( 42 הצפופים יותר מבחינת עומס פרטים ויזואליים

  PCA נוטים לקרוא טוב יותר מילים בפונט קטן מאשר גדול. לחולי  PCA בנוסף, חולי

סקאדות מאוחרות וקצרות ביחס לנבדקי ביקורת. 

דפוס לקוי של תנועות עיניים אינו ייחודי רק לקריאה ונצפה גם במשימות של חיפוש 

מרחבי. ראשית, חולי PCA נוטים למקד את מבטם באזורים בעלי בולטות ויזואלית במערך 

ונטייה זו הינה קבועה ואינה משתנה על פי דרישות המשימה. זאת בניגוד לדפוס תנועות 
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העיניים בנבדקים בריאים שהינו דינמי ותלוי מטרה. גם במשימות אלה החולים נוטים 

לבצע סאקדות קצרות מדי ומאוחרות. דפוס המקשה עליהם לבצע אינטגרציה של המידע 

הראייתי מאזורים שונים של האובייקט או המערך הראייתי. החולים נוטים לראות אלמנט 

־אחד בגירוי בכל נקודת זמן ומתקשים לתפוס את התמונה השלמה, תופעה הידועה כסימו

לטנאגנוזיה. דפוס לקוי של תנועות עיניים מתבטא גם בזיהוי שגוי של אובייקטים. אחד 

החולים במרפאתנו, לדוגמא, זיהה שבר כוס כמקור )שכן התמקד בקצהו המחודד( ומכאן 

קבע כי האובייקט שלפניו הינו ציפור )בעודו מתעלם משאר המרכיבים באובייקט, ראה 

תמונה 4(. לאחרונה כינינו תופעה זו כ local binding, כלומר אינטגרציה של אינפורמציה 

ויזואלית מנקודה לוקלית בודדת )בניגוד לאינטגרציה תקינה של אינפורמציה ראייתית 

מאזורים שונים באובייקט 43(. תופעה של Local binding עשויה להסביר גם את קשיי 

החולים לקרוא מילים בפונט גדול – מאחר והאות השלמה אינה נתפסת בפיקסציה יחידה, 

הקורא נדרש לבצע אינטגרציה של מידע ויזואלי מאזורים רחוקים יחסית במרחב הראייתי. 

אי יכולתו לבצע אינטגרציה של מידע ראייתי מבוזר מונעת ממנו לזהות את האות הנקראת.  

 .PCA ניסיוננו במרפאה מלמד כי שיטות קומפנסטוריות יעילות גם לטיפול בחולי

עדויות דומות לא מוכרות לנו מהספרות. בדומה לנהוג בקרב המיאנופים, אנו מטפלים 

בחולי PCA במגוון תרגילים המסגלים תנועות עיניים מכוונות ומודעות לעבר גירויים 

ספציפיים, בהתאם לדרישות המטלה )ראה תמונה 3(. כך לומדים החולים לבצע סאקדות 

באמפליטודה גדלה ובקצב גובר. תרגילים אחרים כוללים, שוב – בדומה להמיאנופים, 

סקירה ויזואלית של הטקסט בטרם קריאתו כדי לתפוס את המילה בשלמותה ולהימנע 

מניחוש המילה עקב מידע ויזואלי חלקי.

גישה שונה לשיפור קריאה בקרב חולי PCA הוצעה על ידי Yong ועמיתיו. לאור ממצאם 

כי חולים קוראים באופן משופר מילים בודדות בהשוואה לטקסט שלם, פיתחו החוקרים 

אמצעי עזר לקריאה המציג בכל נקודת זמן מילה בודדת בתוך חלון מרכזי. בידוד המילה 

נועד לספק את התנאים האופטימליים לקריאה אצל חולי PCA על ידי הקטנת הדרישות 

המרחביות, התפיסתיות והאוקולו-מוטוריות בקריאה. Yong ועמיתיו אכן מצאו כי אמצעי 

עזר זה שיפר באופן ניכר את הקריאה בחולים 42.

לסיכום, במאמר זה סקרנו שלוש שיטות טיפוליות לשיקום בעיות ראייה, עם דגש על שיקום 

שדה ראייה פגוע. 

שיטות רסטורטיביות המניחות שאימון אינטנסיבי משפעל מחדש נוירונים שיוריים בתוך 

או בסמוך לאזור הפגוע, אזורים שיתבטאו קלינית כאזורי מעבר )transition zone( בשדה 
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הראייה. אימון חוזר מחזק קשרים סינפטיים עם הרקמה השיורית וכך משפר את התפקוד 

הראייתי בשדה ראייה שהיה קודם לאימון אזור עיוור. 

שיטות העושות שימוש בתופעת ה blindsight מיועדות לחזק את המסלול העוקף המוביל 

מידע ויזואלי ישירות מה Superior Colliculus  והתלמוס לאזורים אקסטרה-סטריאטליים. 

תרגול אינטנסיבי במשימות של החלטה כפויה בשדה העיוור צפוי לשפר את יכולות ה 

blindsight ואף להפוך ראייה לא מודעת למודעת. 

שיטות קומפנסטוריות שאינן מתיימרות לתקן את הנזק הראייתי כי אם לפצות עליו 

באמצעות לימוד תנועות עיניים מכוונות ומודעות שנועדו להסיט את השדה הנתפס אל 

עבר השדה העיוור ובכך לפצות על הסקוטומה. איבר המטרה של שיטות אלה אינם 

הנוירונים השיוריים ואף לא המסלולים העוקפים. גישות קומפנסטוריות שואפות לחזק 

את המסלולים האחראים על תנועות עיניים, בדומה לחיזוק הגפיים בנזק לקליפת המוח 

המוטורית.

 ד"ר נעה רז, ד"ר נטע לוין
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תמונה 4: זיהוי מוטעה של אובייקטים על 
סמך אלמנטים לוקליים. משמאל – אחד 

החולים במרפאה זיהה את החפץ )הלקוח 
 )Hooper visual organization test מתוך

כציפור על סמך שבר הכוס שתפס כמקור, תוך 
התעלמות מלאה משאר מרכיבי האובייקט. 

מימין – אחד החולים במרפאה זיהה את קצה 
 15-object test, based החץ )הלקוח מתוך
 on Poppelreuter-Ghent’s overlapping

figures test( כ"אוזני חתול או קצה חץ" 
כשאינו מסוגל להניע את עיניו אל עבר המשך 

האובייקט ולקבוע את זהותו על סמך המידע 
הכולל.

תמונה 4: 
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Keep the Balance

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

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

Duodopa is indicated for the treatment of advanced levodopa-responsive Parkinson’s disease with severe motor fluctuations and hyper-/dyskinesia when available combinations of 
Parkinson medicinal products have not given satisfactory results. A positive test of the clinical response to Duodopa administered via a temporary nasoduodenal tube is required before 
a permanent tube is inserted. Important Safety Information: Contraindications: Hypersensitivity to levodopa, carbidopa or any of the excipients, Narrow-angle glaucoma, Severe heart 
failure, Severe cardiac arrhythmia, Acute stroke, Conditions in which adrenergics are contraindicated, e.g., pheochromocytoma, hyperthyroidism and Cushing’s syndrome, Concomitant 
non-selective MAO inhibitors and selective MAO type A inhibitors*, Suspicious undiagnosed skin lesions or a history of melanoma. Most Common Adverse Events: Drug‑related adverse 
events (AEs) reported in ≥10% of LCIG-treated subjects included weight decrease, anxiety, depression, insomnia, dyskinesia, Parkinson’s disease, orthostatic hypotension, nausea, 
constipation, fall. Device- and procedure related undesirable effects that occur frequently with the Duodopa system include abdominal pain, complications of device insertion, excessive 
granulation tissue, incision site erythema, postoperative wound infection, post procedural discharge, procedural pain, and procedural site reaction. Most of these adverse reactions were 
reported early in the studies, subsequent to the percutaneous endoscopic gastrostomy procedure and occurred during the first 28 days.
* These inhibitors must be discontinued at least 2 weeks prior to initiating therapy with Duodopa. Duodopa may be administered concomitantly with the manufacturer’s recommended dose 
of an MAO inhibitor with selectivity for MAO type B
 For full  information  please see Duodopa  prescribing information August 2014. Full prescribing information can be received from Abbvie Biopharmaceuticals Ltd., Israel at: AbbVie Israel, 
4 Hacharash St., Neve Ne’eman, Hod Hasharon 4524075. Tel: +972-9-790-9600, Fax: +972-9-790-9606
Ref: 1. Nyholm D, Askmark H, Gomes-Trolin C, et al. Optimizing levodopa pharmacokinetics: intestinal infusion versus oral sustained-release tablets. Clin Neuropharmacol. 2003;26(3):156-163.
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רפואת שינה

 נרקולפסיה - הרקע האוטואימוני 
של המחלה

ד"ר שמואל אפל

נרקולפסיה היא אחת הסיבות לעייפות יתר כרונית ומתאפיינת בארבעה ביטויים קליניים 

עיקריים:

ישנוניות יתר במשך רוב שעות היום בדרגת חומרה הנעה בין ישנוניות קלה ועד . 1

לישנוניות קשה שלא ניתן להתגבר עליה וגורמת לקושי משמעותי בתפקוד היום יומי. 

לעיתים ישנוניות היתר תתבטא בירידה חדה בהישגי הילד בלימודים, בביצועי העובד 

בעבודה או אף באופן דרמטי יותר, כגון בהירדמות פתאומית בזמן נהיגה עקב התקף של 

 . )sleep attack( ישנוניות

שיתוק שינה )sleep paralysis( - השיתוק מתרחש בתפר בין השינה לעירות- . 2

 . )hypnopompic paralysis( או ביקיצה ממנה )hypnogogic paralysis( בהירדמות

השיתוק נמשך כ-1-2 דקות בהם החולה ער אך משותק.

3 . hypnogogic/hypnopompic( הזיות המתרחשות בהירדמות או ביקיצה מהשינה

hallucinations(. ההזיות האופיניות הינן בעלות אופי מאיים כגון אדם זר הנכנס לחדר 

השינה או היותך מותקף על ידי חיות. 

קטפלקסיה - התקף פתאומי של שיתוק השרירים הרצוניים לרוב בתגובה לגירוי . 4

רגשי חיובי כמו הנאה או צחוק, אך גם בתגובה לרגש שלילי של כעס או פחד. השיתוק 

מתחיל בשרירי הפנים והצוואר ומתקדם תוך שניות ארוכות לשרירי הגו והגפיים. שרירי 

הנשימה לעולם אינם מעורבים בשיתוק. ההתקף יכול להיות חלקי ולהתבטא בדיבור 

מרוח )slurred speech( ופנים צנוחות )sagging face( או להתקדם להתקף מלא בו 

החולה ייפול אל הקרקע בערנות מליאה, אך ללא יכולת לזוז. ההתקף נמשך עד דקה או 

שתיים ולעיתים מלווה בתנועות פריאורליות, כמו שרבוב לשון או עוויתות פנים, בעיקר 

בילדים.

פרט לארבעת הביטויים הקלאסים של נרקולפסיה, החולים סובלים מתסמינים נוספים 

הכוללים שינה מקוטעת, עודף משקל ודיכאון. לא ברור אם תסמינים אלו הם חלק מביטויי 

המחלה ונובעים מאותו תהליך פתו-פזיולוגי בסיסי או משניים-תגובתיים לנרקולפסיה.  

http://www.israel-neurology.co.il/DATA/magazines/24/mp3/Narcolepsy.mp3
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אפידמילוגיה: שכיחות המחלה היא 1 ל- 2000  בגברים ונשים. גיל התחלת המחלה 

הוא לרוב בין הגלאים 10-20 שנים אם כי חולפות בממוצע כ- 5-15 שנים מתחילת 

התסמינים ועד לאבחנה בשל הקושי להבדיל בין עייפות יתר משנית להפרעות השינה 

 obstructive( .השכיחות יותר כגון חסר כרוני בשינה, אנסומניה או הפרעת שינה חסימתית

sleep apnea(. שיתוק שינה והזיות שינה אינם ייחודיות לנרקולפסיה וקיימות בכ- 20% 

מהאוכלוסייה ומהוות קושי נוסף בהגעה לאבחנה.

פתופיזיולוגיה: נרקולפסיה נובעת מהפרעה בבקרת השינה הגורמת לתזמון לקוי של 

 .)Rapid-Eye-Movement )REM( sleep( שנת החלום המלווה בתנועות עיניים מהירות

שנת החלום מתאפיינת בחלומות חיים )vivid dream( בעלי נרטיב, תנועות עיניים 

מהירות ושיתוק שרירים. שנת החלום מופיעה באופן נורמלי לאחר שלב השינה העמוקה 

)slow wave sleep( וחותמת מחזור שינה האורך לרוב כשעה וחצי. בחולי נרקולפסיה 

שנת החלום יכולה להתפתח באופן פתאומי בכל שעות היממה. ביטוייה הפזיולוגיים של 

שנת החלום )שיתוק שרירים, חלומות חיים( הפולשים באופן פתאומי למצב ערות גורמים 

לתסמינים הקלאסיים של המחלה. מנגנון הבקרה של השינה נמצא בהיפותלמוס ומתווך 

על ידי נוירונים היפותלמיים הממוקמים בהיפותלמוס הלטרלי ומפרישים את הנוירופפטיד 

)Orexin( אורקסין A ו-B או בשמו הנוסף )Hypocretin( היפוקרטין 1 ו-2. הקולטנים 

להיפוקרטין 1 ו-2 הם בעלי מבנה של קולטן מצומד לחלבון G ונמצאים בכל המח כולל 

בקורטקס, בחלק הבזלי קדמי )basal forebrain(, בגזע המח ובהיפותלמוס. בתגובה 

לקישור לקולטן מופרשים קטכולאמינים שונים כולל נוראפינפרין, סטרוטונין, דופמין 

והיסטמין. מערכת האורקסין שומרת את מצב העירנות ומדכאת את השינה. שימור מצב 

העירות תלוי בפעילות הקולטן להיפוקרטין 2 ואילו הבקרה על שלבי השינה השונים כולל 

שנת החלום מתווכת ע"י שני הקולטנים לאורקסין 1 ו-2. מבחינים כיום בין שני תתי סוגים 

של נרקולפסיה. תת סוג אחד מתאפיין בכל ארבעת הביטויים הקלינים כולל קטפלקסיה. 

סוג זה נובע מאובדן נרחב של נוירונים מפרישי אורקסין ומאופיין ברמות נמוכות של 

אורקסין בנוזל השדרה. תת הסוג השני מאופיין בעייפות יתר, שיתוק והזיות שינה אך ללא 

קטפלקסיה. בחולים אלו רמת האורקסין בנוזל השדרה אינה שונה מהנורמה ולא נמצאה 

ירידה בכמות הנוירונים מפרישי אורקסין בהיפותלמוס. 

הבסיס האוטואימוני של המחלה: הסיבה להעלמות הנוירונים מפרשי ההיפוקרטין 

אינה ברורה. הועלו מספר השערות כולל אתיולוגיה זיהומית, ניוונית וגנטית. לאחרונה 

פורסמו עדויות רבות המרמזות כי יתכן שהרקע לכך הוא אוטואימוני:

רפואת שינה
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עדויות גנטיות -  נמצא כי 98% מחולי נרקולפסיה מסוג 1 ו-50% מחולי נרקולפסיה . 1

מסוג 2 נושאים את הגן לאלל HLA DQB1*06:02 לעומת שכיחות של 12-30% 

באוכלוסייה הכללית. נשאות של אלל זה מעלה את הסיכון לפתח נרקולפסיה פי 200 

לעומת האוכלוסיה הכללית. גן נוסף שנשאותו מעלה את הסיכון לפתח נרקולפסיה 

 .HLA DQB1*06:02 ולרוב מופיע ביחד עם נשאות של הגן HLA DQA1*01:02 הוא

 T המבוטא על תאי T גן זה מקודד לחלבון המעורב בהצגת אנטיגן לרצפטור של תאי

מסוג CD 4. גנים נוספים המקודדים לחלבונים פעילים במערכת החיסון נמצאו אף הם 

באסוציאציה למחלה.

עדויות אפידמיולוגיות - למרות הרקע הגנטי שתואר לעיל, עדיין רוב מקרי . 2

הנרקולפסיה הם ספורדיים ולרוב התפרצות המחלה היא באביב, עובדה המרמזת על 

קשר אפשרי עם תגובה אימונית לזיהומי החורף. כייל גבוה של נוגדנים נגד סטרפטוליזין 

O נמצא לאחר ההתפרצות הראשונה של המחלה ומרמז על קשר אפשרי לזיהום 

סטרפטוקוקלי. פתוגן נוסף שנקשר להתפתחות המחלה הוא נגיף השפעת. בחורף שבין 

שנת 2009-2010 התפרצה פאנדמיה של שפעת שהתחוללה ע"י  זן הנגיף H1N1. בסין 

באותה שנה התחלואה בנרקולפסיה שולשה בהשוואה לשנים קודמות. ואולם העדות 

המשכנעות ביותר הגיע מסקנדינביה שם נעשה שימוש בחיסון Pandemrix נגד שפעת 

באופן נרחב. כחודש-חודשיים מהחיסון חלה עלייה דרמתית בתחלואה בנרקולפסיה 

 .HLA DQB1*06:02 בשיעור של פי 12, בעיקר בילדים ונוער הנושאים את הגן

עדויות סרולוגיות - Trib 2 הינו חלבון המבוטא בעיקר ע"י נוירונים המפרישים . 3

 Trib-היפוקרטין. בבדיקות סרולוגיות נמצא כי 14% מחולי נרקולפסיה נושאים נוגדנים ל

2 לעומת פחות מ 5% בנבדקים בריאים. כייל גבוה של נוגדנים היה שכיח יותר בשנה 

הראשונה של המחלה. בבדיקות אימונו-היסטו-כימיות הודגם כי הנוגדנים נקשרים אל 

נוירונים היפותלמיים מפרשי היפוקרטין בעכבר.

מנגד, ניתן להצביע על מספר מאפיינים של המחלה שאינם אופיניים למחלה אוטאימונית 

כולל העדר עדויות לפעילות דלקתית בCSF )תאי דלקת, פסים אוליגוקלונליים(, בהדמייה 

וכן בהיסטולוגיה של חולי נרקולפסיה. כמו כן, העדר תגובה לתרופות מדכאות מערכת 

חיסון וכן העדר תחלואה נלווית במחלת אוטואימוניות אחרות גם הם אינם אופיניות 

למחלה אוטואימונית.

לסיכום, לאחרונה הולכות ומתגבשות ראיות המבססות את תפקיד התהליך האוטואימוני 

בפתוגנזה של מחלת הנרקולפסיה, ככל הנראה בתיווך התגובה התאית, מעוררת על ידי  

רפואת שינה
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קומפלקס הצגת האנטיגן MHC II וHLA DQB1*06:02, אך דרושות עבודות נוספות בכדי 

לבסס את הקשר ולזהות את המנגנון  היחודי של התגובה החיסונית על מנת לאפשר 

פיתוח טיפול יעיל במחלה.

 ד"ר שמואל אפל

 המרכז הרפואי ברזילי, אשקלון

shmulikapp@gmail.com
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T cell activation due to infection, or T cell independent, major histocompatibility complex class II 
induced neuronal loss? Brain. 2010;133:1300-11.

2. Scammell TE. Narcolepsy. N Engl J Med. 2015; 373:2654-62.
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הקפסולות אינן בגודלן המקורי

עם העליה במינון מושגת הקלה משמעותית יותר בכאב נוירופתי1

ליריקה במינון המתאים - להקלה בכאב לאורך זמן1

פעמיים ביום:
לאחר 7 ימים
במידת הצורך

150 mg/day1*

600 mg/day1*

300 mg/day1*

מינון התחלתי מומלץ

פעמיים ביום:
לאחר 3-7 ימים
במידת הצורך

Pfizer Pharmaceuticals Israel Ltd. 9 Shenkar St. , P.O Box 12133, Herzelia Pituach 46725, Israel. Tel:09-9700500 Fax:09-9700501 www.pfizer.co.il

References: 1. Lyrica Prescribing Information as approved by Israeli MOH January 2015.    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 fibromyalgia. 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 deficiency 
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 should be discontinued immediately if symptoms of 
angioedema, such as facial, perioral, or upper airway swelling occur.  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; Visual adverse reactions have also 
been reported, including loss of vision, visual blurring or other changes of visual acuity, many of which were transient. Discontinuation of pregabalin may result in resolution or improvement of these visual symptoms; After discontinuation of treatment with pregabalin withdrawal symptoms have been observed, the following events 
have been mentioned: insomnia, headache, nausea, anxiety, diarrhea, flu syndrome, nervousness, depression, pain, convulsion, hyperhidrosis and dizziness, suggestive of physical dependence. The patient should be informed about this at the start of the treatment. Convulsions, including status epilepticus and grand mal convulsions, 
may occur during pregabalin use or shortly after discontinuing pregabalin. Concerning discontinuation of long-term treatment of pregabalin, data suggest that the incidence and severity of withdrawal symptoms may be dose-related; Cases of misuse, abuse and dependence have been reported. Caution should be exercised in patients 
with a history of substance abuse and the patient should be monitored for symptoms of pregabalin misuse, abuse or dependence (development of tolerance, dose escalation, drug seeking behaviour have been reported); Cases of encephalopathy have been reported, mostly in patients with underlying conditions that may precipitate 
encephalopathy; Cases of renal failure have been reported and in some cases discontinuation of pregabalin did show reversibility of this adverse reaction;  There are post-marketing reports of events related to reduced lower gastrointestinal tract function (e.g., intestinal obstruction, paralytic ileus, constipation) when pregabalin 
was co-administered with medications that have the potential to produce constipation, such as opioid analgesics. When pregabalin and opioids will be used in combination, measures to prevent constipation may be considered (especially in female patients and elderly); There have been reports of CHF in some patients receiving 
pregabalin. Pregabalin should be used with caution in these patients. Discontinuation of pregabalin may resolve the reaction; In the treatment of central neuropathic pain due to SCI the incidence of AEs was increased. Undesirable effects: The 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, nasopharyngitis, headache, irritability, disorientation, insomnia, ataxia, disturbance in attention, balance disorder, amnesia, 
coordination abnormal, memory impairment, tremor, dysarthria, paraesthesia, hypoaesthesia, sedation, lethargy, blurred vision, diplopia, vertigo, abdominal distension, dry mouth, constipation, vomiting, nausea, diarrhea, flatulence, erectile dysfunction, Muscle cramp, arthralgia, back pain, pain in limb, cervical spasm, oedema 
peripheral, feeling drunk, oedema, fall, feeling abnormal, gait abnormal, weight increased.

For For further information Please see Lyrica Prescribing Information as approved by Israeli MOH January 2015 

PP-LYR-ISR-0010

http://info.e-med.co.il/lyrica/


TEVA is committed for CNS solutions  
to improve patients health & quality of life
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להתוויות ולמידע נוסף, נא לעיין בעלונים העדכניים לרופא, כפי שאושר ע”י משרד הבריאות
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עורכת המדור: ד"ר שרון חסין

 ד"ר איתי לושי

אישה בת 52, גרושה עם שני ילדים, מתגוררת עם בן זוג, גננת במקצועה. בעברה עישון של 

כ-40 שנות חפיסה, 4 הפלות אשר 3 מהן בטרימסטר הראשון. לאביה היה סרטן ערמונית 

ופרט לכך, ללא מחלות ידועות במשפחתה.

בינואר 2015, פנתה למיון בשל תלונות של דיסאוריה, בחילות והקאות, כאב בטן וכאב 

מתני. בבדיקות מעבדה במיון: ספירת דם הייתה תקינה פרט לנויטרופיליה יחסית של 

80%, ללא הפרעה כלייתית או אלקטרוליטרית. CRP 55 )תקין: 0-5(. בבדיקת שתן – 250 

לויקוציטים, ללא ניטריטים או חלבון. במיון בוצע CT בטן )בשאלה של מחלת אבני כליה( 

אשר הראה פיאלונפריטיס משמאל ללא עדות לאבן. שוחררה מהמיון עם טיפול אנטיביוטי 

בציפרופלוקסצין.

בשבוע העוקב, המטופלת פנתה 3 פעמים נוספות למיון בשל הימשכות התלונות על כאבי 

הבטן. במהלך הפניות הללו נצפתה צמיחה של E.Coli רגיש, עליית CRP ל-143 ו-US דרכי 

שתן, שהדגים פיאלונפריטיס משמאל. טופלה במנת גנטמיצין, בציפרופלוקסצין ובהמשך 

בזינאט )צפורוקסים( ושוחררה לביתה.

יומיים לאחר שחרורה פנתה בפעם החמישית למיון בשל כאבי בטן והקאות בלתי פוסקות. 

בבדיקת דם: לויקוציטוזיס של 26,000 עם 88% נויטרופילים. נתרן 108, אשלגן 3.8, כלור 

64 ומגנזיום 1.1 )קריאטינין עלה מ-0.9 ל-1.1(. בבדיקת גזים בדם: בססת מטבולית 7.59 

עם פיצוי נשימתי חלקי. בשתן: אוסמולריות 460 עם הפרשת יתר של נתרן, כלור ואשלגן. 

אושפזה בטיפול נמרץ.

במהלך שהותה בטיפול נמרץ בוצע תיקון איטי של היפונתרמיה מ-108 ל-120 תוך כ-36 

שעות, בנוסף נצפתה עליית CPK עד K10. לאחר יומיים, שוחררה לפנימית שם התרשמו 

מחולשת רגליים ושינויים בתחושה.

קוואדריפרזיס עם היפונתרמיה

http://www.israel-neurology.co.il/DATA/magazines/24/mp3/case.mp3
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ממצאים בבדיקה הנוירולוגית:

חולשת שרירי פנים קלה	 

בדיקת גפיים עליונות בגדר התקין לרבות החזרים גידיים שווים	 

 	 quadriceps דו"צ. חולשת iliopsoas 2/5 בדיקת גפיים תחתונות: טונוס ירוד, חולשת

ו-hamstrings 4/5 דו"צ, ללא חולשה דיסטלית. החזרים גידיים לא הופקו, מענה 

פלנטרי פלקסורי דו"צ

תחושה שטחית: שמורה בפנים, היפואסתזיה בידיים פרוקסימלית ודיסטלית. 	 

היפואסתזיה פרוקסימלית ברגליים, עם תחושה שמורה דיסטלית עד קו ברך. פלס קדמי 

דו"צ עד גובה D2, פלס אחורי דו"צ עד גובה D6. תחושה שמורה באיזור סקראלי

ללא הפרעה בתחושה עמוקה	 

בבדיקה רקטלית טונוס מוחלש, אך לא רפה	 

בבירור שבוצע במחלקה הנוירולוגית:

CT מוח ללא ממצא	 

MRI חוט שדרה צווארי וגבי עם גדוליניום ללא ממצא.	 

NCV-EMG הדגים פולינוירופתיה מוטורית אקסונלית בעיקרה, אך עם מרכיב 	 

דמיאלינטיבי.

בניקור מתני: לחץ פתיחה 120 מ"מ מים, תא לבן אחד, 73 תאים אדומים, חלבון 25, 	 

גלוקוז 77.

בנוסף, במהלך אשפוזה הצוות הרפואי התרשם מהתנהגות שאינה מותאמת ומשיפוט 	 

לקוי אשר שיאו היה עימות עם אחת האחיות, לאחר שטענה כי לא עוזרים לה בשינוי 

תנוחה במיטתה. בעקבות כך, המטופלת פנתה טלפונית למיון בבית החולים בבקשת 

עזרה ולאחר מכן פנתה למשטרה לצורך הגשת תלונה בטענה שמתעללים בה "נפשית, 

פיזית ורוחנית".

לאור קליניקה של הפרעה סנסורית מתקדמת, חולשה פרוקסימלית המחמירה במהירות, 

ובדיקה נוירולוגית אשר הראתה היעלמות הדרגתית של החזרים גידיים וירידה בכוח גס, 

הוחלט לטפל בקורס של 5 טיפולי IVIg במינון 0.4 ג' לק"ג במשך 5 ימים באבחנת עבודה 

של תסמונת ע"ש גיליאן-בארה.

תחת טיפול זה, היה רושם להחמרה הדרגתית בבדיקות עוקבות אשר התבטאה 

בהתפתחות של חולשת ידיים והעלמות החזרים גידיים גם בידיים.
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דיון

כאמור, קיימים מאפיינים רבים המעידים על התסמונת ע"ש גיליאן בארה ובינהם:

מחלה אשר החלה לאחר זיהום.. 1

חולשה פרוקסימלית המתקדמת באופן פרוגרסיבי.. 2

ההחזרים הגידיים נעלמו בהדרגה לאורך האשפוז.. 3

אמנם החלבון ב-CSF היה נמוך, אך הניקור נעשה בשלב מוקדם של המחלה.. 4

התסמינים המשיכו להחמיר גם לאחר תיקון אלקטרוליטרי וירידת CPK )עוזר בשלילת . 5

אטיולוגיות אחרות לחולשת השרירים לרבות מיופתיה והפרעות אלקטרוליטריות(.

אך עם זאת, היו מאפיינים רבים אשר אינם טיפוסיים לגיליאן בארה וביניהם:

 אמנם המחלה התפרצה לאחר זיהום, אך E.Coli אינו מזהם אופייני בהקשר זה.. 1

לרוב מדובר בזיהום של דרכי נשימה עליונות או זיהום גסטרואינטסטינלי כאשר המזהם 

הנפוץ ביותר הינו קמפילובקטר.

2 .  CPK-יתכן וחולשת השרירים וערכי ה .GBS המוגברים אינם מוסברים ע"י CPK-ערכי ה

המוגברים מקורם במיופתיה ולאו דווקא בנוירו-רדיקולופתיה.

הפרעות התחושה ב-GBS בד"כ מתחילות דיסטלית, בעוד שבמקרה זה הפרעת . 3

התחושה התחילה פרוקסימלית.

ה-EMG  הראה פגיעה אקסונלית בעיקרה )רק לכ-5 עד 10% מחולי גיליאן בארה . 4

במדינות מערביות יש הפרעה דומיננטית אקסונלית(.

5 ..IVIg-חוסר התגובה לטיפול ב

6 ..SIADH – הפרעות אלקטרוליטריות משמעותיות

ועל כן, על אף העובדה שחלק ממאפיינים אלו אכן תוארו בגיליאן בארה אטיפי, קיומם של 

כל כך הרבה מאפיינים שאינם טיפוסיים במקביל מעלה בספק רב את אבחנת עבודה זאת. 

ואכן, בשל אותו מהלך החשיבה, נשלח בירור נוסף הכולל בין השאר בדיקות דם, צואה 

ושתן לקיום פורפירינים.

לאחר סיום הטיפול ב-IVIg, חזרו הבדיקות לפורפירינים ובוססה האבחנה של פורפיריה 

.)Varigate Porphyria( מגוונת
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פורפיריה

הראשון לתאר את מחלה זו היה היפוקרטס אשר חי במאה 4 לפני הספירה. שם המחלה 

.Πορφύρα )Porphyria( – purple - נגזר מיוונית ומייצג את המילה סגול

פורפיריה הינה בעצם אסופה של מספר מחלות גנטיות הפוגעות בגן אשר מקודד לחלבון 

ה-Heme. חלבון זה נמצא בין השאר בהמוגלובין, מיוגלובין, ציטוכרומים מסוימים, קטלאז 

.NO Synthase-ו

לרוב מחלות אלו הינן אוטוזומליות דומיננטיות, אך בשל חדירות חלקית לא נדיר למצוא 

פרטים החולים במחלה ללא היסטוריה משפחתית. כמו כן, לרוב המחלה מתפרצת אצל 

נשים סביב גיל 20-40 מסיבות שאינן ברורות.

המערכות המרכזיות אשר נפגעות הן:

כבד – מקום הייצור המרכזי של מולקולת ה-Heme. בנוסף, פגיעה בקומפלקס . 1

הציטוכרום, בו הכבד עשיר, מובילה לנזק חמצוני באותו האיזור.

עצבים – המנגנון אינו ידוע לחלוטין. ההיפותזה השלטת היא שהנזק מתווך על ידי . 2

תוצרי ביניים נוירוטוקסים של חלבון ה-Heme. קיימות גם תאוריות אשר גורסות כי 

depletion של ה-heme הוא זה שגורם לנזק בתיווך השפעת תעלות נתרן-אשלגן 

.ATPase והשפעה על

עור – חלק מתוצרי הביניים הינם פוטוסנסטיבים וגורמים לנזק חמצוני.. 3
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קיימים שני סוגי התייצגות מרכזיים של פורפיריה: התקפית וכרונית. הצורות 
 Doss porphyria, acute intermittent porphyria, hereditary ההתקפיות הכוללות

coproporphyria, and variegate porphyria ומתאפיינות בכאבי בטן, הקאות ולעתים 
SIADH. מקרים חמורים יפתחו פגיעה נוירולוגית, המתאפיינת בנוירופתיה אקסונלית, 

הגורמת לחולשת שרירים עד טטרפלגיה ולכאבי גפיים. יתכנו פרכוסים, אך התייצגות זו 
נדירה יותר. תיתכן מעורבות אוטונומית אשר לרוב תתבטא בטכיקרדיה ויתר לחץ דם, אך 
לעיתים, תתבטא גם בהפרעות במתן שתן. הסתמנות פסיכיאטרית כוללת פסיכוזה דמוית 

סכיזופרניה, חרדה ואינסומניה.

הטריגר הנפוץ ביותר להתקף, הינו שימוש בתרופות מסוימות הגורמות לאינדוקציה 
אנזימטית בכבד. חלק מתרופות אלו כוללות: סולפונמידים, סולפנילאוראה, תרופות 

הרדמה, תרופות נוגדות פרכוס מסוימות, אנטיביוטיקות )ריפמפין, פלאג'יל(, תכשירים אנטי 
פטרייתיים, תרופות אנטי-רטרו-ויראליות, לידוקאין, אוקסיקודון ועוד.

פורפיריה כרונית )למשל cutanea tarda, erythropoietic( מתאפיינת בעיקר בהתיצגות 
עורית )פריחה, שלפוחיות וארוזיות ורגישות לאור( ובמעורבות כבדית. מעורבות נוירולוגית 

פחות נפוצה בפורפיריה כרונית.

אבחנה

ביוכימיה:. 1

שתן: רמה גבוהה בשתן של ALA ו-PBG בשתן מאבחנת את המחלה )ספציפיות של 	 
100%(, רמה נמוכה שלהם בשתן שוללת התקף )רגישות של 100%(.

צואה: היחס בין סוגי הפורפירינים השונים בצואה עוזרים בסיווג הפורפיריה.	 

דם: בודקים פעילות אנזימטית )PBG Deaminase, ALA Dehydratase(. בנוסף, 	 
קיימים פיקים אופייניים בספקטרוסקופיה פלורסנטית.

בדיקה גנטית . 2

Sun test – חושפים שתן לשמש, בהתקפי פורפיריה . 3
התקפית השתן יכול להפוך לסגול כהה. המבחן אינו בשימוש 

בשל רגישות נמוכה מאד, על אף זאת ביצענו את הבדיקה 
שלצערנו היתה שלילית.

טיפול

הטיפול ברובו תומך וכולל הפסקת תרופות בעייתיות )אתר אמין 

למידע זה www.drugs-porphyria.org(, נוזלים ותיקון אלקטרוליטרי )בעיקר היפונתרמיה 

http://www.drugs-porphyria.org/
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והיפומגנזמיה(, הנשמה במידת הצורך )כשל שרירי נשימה(, חסמי בטא לטכיקרדיה 
ואנלגטיקה. במידה והמחלה מתייצגת עם פרכוסים, עדיף להשתמש בלויטירצטם )קפרה( 

או בגבפנטין )נוירנטין( אשר יחסית בטוחים לשימוש.

בנוסף לטיפול תומך מומלצים שני טיפולים:

תזונה עשירה בפחמימות ועירויי גלוקוז אשר גורמים ל-down regulation של האנזים . 1
ALAS1 – אנזים המתחיל את שרשרת יצירת ה-heme. טיפול זה אפקטיבי בעיקר 

למחלה קלה.

Hemin )Normosang( - Protoporphyrin IX – זהו תוצר הביניים הסופי בשרשרת . 2
יצירת ה-heme וגורם ל-down regulation של האנזימים האחרים בשרשרת. יש לציין 

שטיפול זה מזיק לחולי פורפיריה אריתרופוייטית!

הטיפול הטוב ביותר להתקפי פורפיריה הוא מניעה אשר כוללת הפסקת שימוש באלכוהול 
וסיגריות, הימנעות מדיאטות דלות בפחמימות, הימנעות מתרופות בעייתיות והפחתת 

סטרס בחיי היומיום.

ובחזרה למקרה...
ברטרוספקטיבה, ניתן לראות כי ההסתמנות של המטופלת אשר כללה לא רק הפרעות 
תחושה וחולשה פרוקסימלית, אלא גם הפרעות אלקטרוליטריות משמעותיות המשניות 

ל-SIADH, כאבי בטן אשר גררו מספר רב של פניות למיון והסתמנות פסיכיאטרית 
מתאימה ביותר לאבחנת הפורפיריה ההתקפית.

מיד לאחר ביסוס האבחנה טופלה בעשרה טיפולים של Hemin, בעירויי גלוקוז ובדיאטה 
עשירה בפחמימות.

לאחר סיום הטיפול הועברה למחלקת שיקום שם טופלה במשך כ-100 ימים. בתחילה, 
התניידה בכסא גלגלים בלבד עם כח פרוקסימלי ברגליה של 2/5 דו"צ ובסיום אשפוזה 

בשיקום הצליחה להתנייד לבדה עם מקל נקודה בלבד.

Take-home message
במקרה זה, כאבי הבטן יוחסו לדלקת בדרכי השתן ובשל כך, בוצעה הפרדה של התלונות 
הסיסטמיות מההתייצגות הנוירולוגית, מה שגרם בדיעבד לאיחור באבחון. ואכן, אין ספק, 

שאבחון מחלות סיסטמיות המערבות הפרעות נוירולוגיות עלול להיות מטעה. על כן, ישנה 
 חשיבות גדולה לאינטגרציה של כלל התסמנים והסתכלות על התמונה הרחבה.

 ד"ר איתי לושי

 מתמחה בנוירולוגיה, המרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי

iloushy@gmail.com

יש לך מטופל שבוכה או צוחק ללא סיבה?

PBA -התרופה היחידה המתווית לטיפול ב
עם 51% רמיסיה מהתקפי הבכי-צחוק1

עכשיו
הבריאותבסל

References: * Caroscio JT, Mulvihill MN, Sterling R, Abrams B (1987) Amyotrophic lateral sclerosis. It’s natural history. Neurol Clin 5:1-8, CNS-LS scale>13.
1. Pioro EP, Brooks BR, Cummings J,et al. Ann Neurol. 2010;68(5):693-702
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Indications: NUEDEXTA is indicated for the treatment of pseudobulbar affect (PBA)

קרוב לוודאי שהוא סובל
PBA -מ

 PseudoBulbar Affect

שכיחות של
*TBI -52% ב

שכיחות של
*MS -45% ב

שכיחות של
*Stroke -37% ב

שכיחות של
*ALS -44% ב

שכיחות של
26% בפרקינסון*

עמוד 4
משפט 1

אינדיקציה אנד יופטש

mailto:iloushy@gmail.com
http://info.e-med.co.il/nuedexta/
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פינת המתמחה

לתשובות

Myotonic Dystrophy 2 -Myotonia ב. 

PEO )progressive external ג. 
ophthalmoplegia( – ptosis

Miyoshi – distal hand muscles ד. 
weakness 

4 .Trichinosis מה נכון לגבי

התסמינים מתחילים 1-2 ימים אחרי א. 
חשיפה לטפיל דרך מערכת העיכול

בנוזל השדרה יש פלאוציטוזיס )מעל ב. 
100 תאים( עם גלוקוז נמוך 

במקרים קשים יכולים להיות תסחיפים ג. 
ספטיים אל המוח ממסתמי הלב 

הפרוגנוזה עגומה, עם שארית ד. 
 נוירולוגית קשה בחולים ששורדים

בדרמטומיוזיטיס, אילו מההסתמנויות . 5
הבאות לא קשורה להימצאות נוגדנים 

?anti-JO1 מסוג

דלקת פרקים א. 

Heliotrope rashב. 

מחלת ריאות אינטרסטיציאלית ג. 

תופעת Raynaudד. 

 Mechanic's handsה. 

1 .?Myotonic Dystrophy מה נכון לגבי

שני סוגי )DM1, DM2( המחלה נגרמים א. 
כתוצאה ממוטציה בכרומוזום 19

הגן הפגום DMPK מקודד לחלבון ב. 
DAP שמהווה רכיב של 

)Dystrophin associated proteins(

בדיקת מי שפיר לא מאפשרת להבחין ג. 
בין הסוג המולד )congenital( לבין 

adult onset-הסוג שמתאפיין ב

בסוג המולד של המחלה, המיוטוניה ד. 
מופיעה מיד לאחר הלידה, כשהתינוק 

מתקשה לפקוח את עיניו לאחר בכי 
 ממושך

 איזה זיווג מבין הבאים )מחלה – . 2
חלבון פגום( איננו נכון?

LGMD 2B – Dysferlinא. 

 Oculopharyngeal dystrophy -ב. 
poly-Alanine binding protein

Fascioscapulohumeral dystrophy  ג. 
– Lamin A/C

 Becker – Dystrophinד. 

מה מבין הבאים )מחלה – הסתמנות . 3
ראשונית שכיחה( איננו נכון?

– Fascioscapulohumeral dystrophy א. 
winging of the scapulae

שאלות הכנה לקראת שלב א'

 עורך: ד"ר איתן אוריאל

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

והפעם בנושא מחלות שריר

http://www.israel-neurology.co.il/DATA/magazines/24/mp3/spesialists.mp3
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פינת המתמחה

לתשובות

כל עליה ב-CPK דורשת את הפסקת ג. 
הטיפול התרופתי באופן מידי.

הדור החדש של התרופות ד. 
)atorvastatin( טוקסי יותר מהדור 

.)simvastatin( הקודם

9 .IBM מה נכון לגבי 
?)Inclusion Body Myositis(

זו הצורה השכיחה ביותר של מיופתיה א. 
מעל גיל 50 

טיפול בסטרואידים לא יגרום לשיפור ב. 
CPK-קליני, או לירידה ב

נוגדנים מסוג anti-cN1 הם רגישים ג. 
אבל בלתי ספציפיים למחלה

בד"כ יש sparing של שריר ד. 
 הקוואדריספס

10 . Duchenne Muscular לגבי מחלת
Dystrophy מה מהבאים איננו נכון?

מבין ההחזרים הגידיים, ההחזרים א. 
בקרסוליים נעלמים אחרונים 

לרוב הילדים יש IQ נמוך ב. 

ל-5% יש מוטציה ספורדית ואין ג. 
היסטוריה משפחתית 

Waddling gate מופיע משנית ד. 
gluteus medius-לחולשה של ה

6 . Carnitine מה נכון לגבי
 Palmitoyltransferase Deficiency 

?)CPT deficiency(

תופעת second wind מופיעה בסוג I א. 
של המחלה 

טריגר שיכול לגרום למיוגלובינוריה הוא ב. 
שימוש בתרופות הרדמה

משפיע באופן שווה על גברים ונשים ג. 

אין נקרוזיס של השריר ולכן ההחלמה ד. 
בין ההתקפים היא מלאה

איזה מהבאים נכון לגבי הקשר בין . 7
מחלות שריר למחלות של התירואיד?

היפרתירואידיזם יכול לגרום להחמרה א. 
של מיאסתניה גראביס ולצורך 

בהעלאת מינון הטיפול התרופתי 
בפירידוסטיגמין. 

מיופתיה כרונית שנגרמת משנית ב. 
לתירוטוקסיקוזיס מתאפיינת בחולשה 

דיסטלית כהסתמנות ראשונית. 

־שיתוק פריודי היפוקלמי שקשור לתירוג. 
 .AD טוקסיקוזיס מורש בצורה

במקרה של מיופתיה משנית ד. 
להיפותירואידיזם, טיפול בתירוקסין 

 יכול לרפא גם את מחלת השריר.

8 .Statin- מה מהבאים לא נכון לגבי 
?induced myopathy

יכולה להיות לתרופה השפעה טוקסית א. 
ישירה, או השפעה אימונית עם נוגדנים 

ספציפיים. 

וריאציה גנטית מהווה גורם סיכון ב. 
לפתח מיופתיה כתוצאה מטיפול 

בסטטינים ויכולה להעלות את הסיכון 
עד פי 17.
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במבט חטוף

טעויות רפואיות מהוות סיבת המוות השלישית בשכיחותה בארה"ב.	 

שבב מחשב שהושתל במוחו של אדם משותק מסייע לו לשלוט בתנועות היד.	 

רמות גבוהות של ויטמין B12 קשורות בהאטה בקצב איבוד נפח המוח.	 

לעישון אין השפעה נוירודגנרטיבית לבד או בשילוב עם שתית אלכוהול.	 

גירוי מוחי חוזר משפר את התוצאות במטופלים העוברים שיקום לאחר שבץ מוחי	 

הסיכון לשבץ אחרי TIA או שבץ קל נמוך היום בהרבה מאשר בעבר. )מאמר מערכת(	 

החדרת תומכן אינה נחותה מניתוח אנדארטרקטומיה בהיצרות עורק התרדמה, אולם 	 

הויכוח נמשך. )1( )2( )מאמר מערכת( 

היארעות דמנציה פוחתת בעשורים אחרונים, לפי נתוני מחקר פרמינגהאם.	 

"מבחן מאמץ" קוגניטיבי חדש הבודק התאוששות מהפרעה סמנטית עשוי לזהות 	 

אלצהיימר פרה-קליני ורגיש למשקעי עמילואיד.

שמירה על בריאות הפה עשויה להאט ירידה קוגניטיבית.	 

קיימת חפיפה גנטית בין מחלת אלצהיימר למחלות של מערכת החיסון.	 

תרופות אנטיכולינרגיות מאיצות אטרופיה מוחית בנוסף לפגיעה מוחית מטבולית, 	 

תפקודית וקוגניטיבית.

פעילות גופנית אינטנסיבית עשויה לדחות ירידה קוגניטיבית ב-10 שנים.	 

מאכלי ים הינם נוירופרוטקטיביים בחולי אלצהימר עם האלל ApoE4. )מאמר מערכת(	 

תרופות לדמנציה מסוג חוסמי אצטילכולין-אסטראז עשויות לעזור להפסקת עישון.	 

מעכבי משאבות פרוטונים להפרעות עיכול קשורים בסיכון מוגבר לדמנציה. )מאמר 	 

מערכת(

גירוי מוחי עמוק בזרוע הקדמית של הקופסית הפנימית הוונטרלית מפחית דיכאון. 	 

)מאמר מערכת(

הועדה המייעצת של ה-FDA תומכת בתרופה pimavanserin כנגד פסיכוזה במחלת 	 

פרקינסון.

מחלת העור רוזציאה קשורה בסיכון מוגבר למחלת פרקינסון. )מאמר מערכת(	 

עדכונים ומחקרים חדשים

ד"ר רון מילוא

http://www.bmj.com/content/353/bmj.i2139
http://www.bmj.com/content/353/bmj.i2139
http://www.nature.com/nature/journal/v533/n7602/full/nature17435.html
http://www.nature.com/nature/journal/v533/n7602/full/nature17435.html
http://archpsyc.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2517517
http://archpsyc.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2517517
http://www.alcoholjournal.org/article/S0741-8329(15)30137-3/abstract
http://www.alcoholjournal.org/article/S0741-8329(15)30137-3/abstract
http://stm.sciencemag.org/content/8/330/330re1
http://stm.sciencemag.org/content/8/330/330re1
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMe1515730
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMe1515730
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1412981
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1412981
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMe1600123
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMe1600123
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26890472
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26890472
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26886419
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26886419
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1504327
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1504327
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27160985
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27160985
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27160985
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jgs.14036/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jgs.14036/abstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27088644
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27088644
https://archneur.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2514553
https://archneur.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2514553
https://archneur.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2514553
http://www.neurology.org/content/early/2016/03/23/WNL.0000000000002582
http://www.neurology.org/content/early/2016/03/23/WNL.0000000000002582
http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2484661
http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2484661
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26836731
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26836731
http://www.nature.com/tp/journal/v6/n1/abs/tp2015209a.html
http://www.nature.com/tp/journal/v6/n1/abs/tp2015209a.html
http://archneur.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2487375
http://archneur.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2487379
http://archneur.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2487379
http://archneur.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2487375
http://archpsyc.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2512238
http://archpsyc.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2512238
http://archpsyc.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2512236
http://www.medscape.com/viewarticle/861225#vp_2
http://www.medscape.com/viewarticle/861225#vp_2
http://www.medscape.com/viewarticle/861225#vp_2
http://archneur.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2505252
http://archneur.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2505257
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 	 )OCREVUSTM( העניק את הסיווג של "תרפיה פורצת דרך" לאוקרליזומאב FDA-ה

לטיפול בטרשת נפוצה מתקדמת ראשונית.

מחסור בויטמין D בהריון עלול להגביר את הסיכון ל-MS בדור הבא. )מאמר מערכת(	 

פניטואין הינו נוירופרוטקטיבי לשכבת סיבי העצב ברטינה בדלקת של עצב הראיה. 	 

)הערת מערכת(

פורסם מחקר ה-INFORMS: פינגולימוד אינו יעיל בטרשת נפוצה מתקדמת ראשונית. 	 

)מאמר מערכת(

 	.MS לגורמים סביבתיים יש משקל גדול יותר מגורמים גנטיים בהתפתחות

הפסקת טיפול בפינגולימוד, כמו נטליזומאב, עלולה לגרום לחזרת יתר )רבאונד( של 	 

פעילות המחלה ב-MS. )מאמר מערכת(

 	.Dravet קנאבידיול יעיל במניעת פרכוסים בתסמונת

ניתוחי אפילפסיה מפחיתים סיכון לתמותה בשני שלישים. )מאמר מערכת(	 

פרהגבלין קשורה בשכיחות גבוהה פי 3 למומי לידה חמורים. )מאמר מערכת(	 

 	 .hypokalemic periodic paralysis-יעיל ובטוח ב dichlorphenamide התכשיר הותיק

)מאמר מערכת(

הצלחה להשתלת תאי גזע במיאסטניה גראביס. )מאמר מערכת(	 

ה-EMA, כמו גם ה-FDA, בודקים האם קיימים סיכונים במשקעי גדוליניום במוח.	 

 	.ALS-ב Masitinib תוצאות ביניים חיוביות למחקר בפאזה 3 עם התכשיר

נמצאו פגימות במסילות לבנות בהמיספירה ימנית באינסומניה ראשונית.	 

חבלת ראש קשורה בהפרעות שינה ממושכות.	 

ניירות עמדה, קוים מנחים וקריטריונים חדשים

עדכון לקוים מנחים לטיפול בסטרואידים במחלת דושן	 

אספירין למניעת תחלואה קרדיווסקולרית וסרטן קולורקטאלי	 

שיקום אחרי שבץ מוחי	 

הנחיות להתמחות בטיפול אנדו-וסקולרי בשבץ	 

עדכון לקוים מנחים לטיפול ברעלן הבוטולינום	 

השימוש בתרופות אנטי-פסיכוטיות בדמנציה	 

טיפול בסטטוס אפילפטיקוס	 

טיפול בכאב שאחרי ניתוח	 

טיפול באינסומניה כרונית	 

http://www.roche.com/investors/updates/inv-update-2016-02-17.htm
http://www.roche.com/investors/updates/inv-update-2016-02-17.htm
http://www.roche.com/investors/updates/inv-update-2016-02-17.htm
http://archneur.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2499456
http://archneur.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2499458
http://archneur.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2499458
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26822749
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26822749
http://www.thelancet.com/journals/laneur/article/PIIS1474-4422(16)00024-7/abstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26827074
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26827074
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http://msj.sagepub.com/content/early/2016/03/16/1352458516638746
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http://archneur.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2516773
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http://archneur.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2516773
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http://www.medscape.com/viewarticle/860357
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http://www.neurology.org/content/early/2016/04/27/WNL.0000000000002707
http://www.neurology.org/content/early/2016/04/27/WNL.0000000000002700
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http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHumanMedicalProducts/ucm456012.htm?source=govdelivery&utm_medium=email&utm_source=govdelivery
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/referrals/Gadolinium-containing_contrast_agents/human_referral_prac_000056.jsp&mid=WC0b01ac05805c516f
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/referrals/Gadolinium-containing_contrast_agents/human_referral_prac_000056.jsp&mid=WC0b01ac05805c516f
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http://www.neurology.org/content/86/5/465.full
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חדשות מכנס ה-AAN, ונקובר, קנדה 15-21.4.16

התכשיר האנטיהיסטמיני Clemastine fumarate מעודד רמיאלינציה בטרשת נפוצה	 
קיים קשר פנוטיפי וגנוטיפי בין תסמונת המעי הרגיז לבין כאב ראש ראשוני, בפרט 	 

מיגרנה
לבדיקת CT רוטינית כיממה אחרי מתן rTPA יש ערך קטן המעלה שאלות לגבי נחיצותה	 
דיכלורפנאמיד יעיל בשיתוק פריודי	 
מחקר בדור שני של antisense oligonucleotide נראה מבטיח בהשתקת הגן האחראי 	 

למחלת האנטינגטון
פג-אינטרפרון ביתא מראה יעילות מתמשכת בטרשת נפוצה	 
5 פעילויות מנטליות קשורות בסיכון נמוך יותר לפתח MCI בגיל המבוגר	 
נתונים ראשוניים מבטיחים ל-Everolimus בפירכוסים בטוברוס סקלרוסיס	 

אחרי 4 שנות טיפול ב-Eteplirsen, 10/12 ילדים עם מחלת דושן עדיין מהלכים	 
כפית ממוחשבת המפחיתה רעד שימושית גם בדירוג הרעד	 
הפרעות שינה קשורות בירידה בנפח המוח	 
 	MS-עובי הרטינה מנבא החמרה ב
מיגרנה קשורה בשכיחות מוגברת של סיבוכי לידה	 
 	GBS-וירוס הזיקה קשור בסיבוכים נוירולוגיים אוטואימוניים כ
תסמינים נוירולוגים קבועים שכיחים בשורדי וירוס האבולה	 
מעבר בין שעוני קיץ וחורף קשור בשכיחות מוגברת לשבץ	 
אפילפסיה אינה משפיעה על הפיריון	 
מכשיר TCD חדש עשוי לאבחן זעזוע מוח	 
 	Tardive dyskinesia-יעיל ב Valbenazine התכשיר

חדשות מכנס ה-EAN, קופנהגן, דנמרק, 28-31.5.16

אבץ מעכב מוליכות בתעלות הרצפטורים ל-NMDA ו-GABA-A ועשוי לשמש כטיפול 	 

באפילפסיה

קיים קשר גנוטיפי ופנוטיפי בין תסמונת QT ארוך לבין אפילפסיה, המסביר תופעת מוות 	 

פתאומי באפילפסיה

טיפול בגירוי עצב הווגוס באפילפסיה עקשנית מפחית מוות פתאומי	 

האם "שעת הזהב" בטיפול בשבץ חריף מוחלפת ב-"10-20 דקות הזהב"?	 

הערכת CT מהירה יותר מ-MRI אולם נותנת פחות וודאות בטיפול טרומבוליטי בשבץ 	 

חריף

https://www.aan.com/conferences/2016-annual-meeting
https://www.aan.com/conferences/2016-annual-meeting
https://www.eaneurology.org/copenhagen2016/Welcome-to-Copenhagen-2016.2122.0.html
https://www.eaneurology.org/copenhagen2016/Welcome-to-Copenhagen-2016.2122.0.html
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לנוירוטוקסיות של tPA אין השפעה על התוצאים למעט עליה מתונה בהארעות 	 

אפילפסיה מוקדמת

לטיפול נוגד טסיות לפני או במהלך טרומבוליזת "גישור" אין השפעה על הסיכון לדימום 	 

או תוצאים אחרים

נקבעו קוים מנחים באשר לתנאים להכשרת מצנטרי מוח	 

קיימים הבדלים אבחנתיים וטיפוליים מהותיים בין שבץ בטריטוריה קדמית לאחורית	 

גירוי בזרם ישיר של קורטקס פריאטלי שמאלי משפר אפרקסיה אחרי שבץ	 

שינויים סלקטיביים בנפח החומר האפור הקשור בעיבוד הראיה תומכים בקשר בין 	 

המערכת הטריגמינלית למערכת הראיה

טכניקות הדמייה מתקדמות עוזרות לאפיין ולסווג סוגי דמנציה שונים	 

סימן "מחיאת כפיים" האופייני ל-PSP נמצא גם בהפרעות נוירודגנרטיביות אחרות	 

 	 Essential-לתלמוס ולמסילה הצרבלו-תלמית כטיפול ב MRI על-קול ממוקד מונחה

.tremor

 	MS-נזק צרבלרי תורם להפרעות מוטוריות וקוגניטיביות ב

Diffusion-weighted spectroscopy מזהה את השלבים המוקדמים וההפיכים של 	 

MS-הפרעות מטבוליות ב

יעילות מתמשכת לביוטין במינון גבוה בטרשת נפוצה מתקדמת	 

קלדריבין יעיל ב-MS מוקדם גם לפי הקריטריונים האבחנתיים של מקדונלד 2010	 

חדשות מכנס ה-ACTRIMS, ניו-אורלינס, לואיזיאנה, 18-20.2.16

 	.MS-מידת הדלקת המנינגאלית והפתולוגיה הקורטיקלית מנבאים התקדמות הנכות ב

התקדמות ב-MS בדרגות EDSS=3.0-6.5 אינה תלויה בפעילות קודמת של המחלה 	 

אולם טיפולים יעילים בשלב זה מאיטים התקדמות נוספת בנכות.

היעילות של אוקרליזומאב ב-MS מתקדמת ראשונית דומה עם או ללא האדרה 	 

.MRI-בגדוליניום ב

מספר תאי החיסון האינטרהטקליים שווה ב-MS  התקפי ומתקדם, אולם פיזורם שונה.	 

רמות anti-Mullerian hormone, סמן של תקופת הבלות, קשורות בנפח החומר האפור 	 

.MS-והנכות ב

עתיד מבטיח להשתלת תאי גזע ב-MS התקפי ומתקדם.	 

פרופיל מולקולרי ב-CSF  הקשור במידת הדלקת המנינגיאלית והפתולוגיה הקורטיקלית 	 

.MS-עשוי לנבא התקדמות המחלה ב

http://www.actrims.org/forum2016/
http://www.actrims.org/forum2016/
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הצטברות הנכות בשלב המתקדם-בינוני של MS אינה תלויה בהתקדמות קודמת, אולם 	 

עדיין ווריאבילית וניתנת לשינוי ע"י טיפולים יעילים.

הזדקנות השחלות קשורה להתקדמות והצטברות נכות ב-MS  ללא קשר לגיל האשה.	 

 חדשות מה-International Stroke Conference, לוס-אנג'לס, 
קליפורניה, 17-19.2.16

מחקר IRIS: פיוגליטזון מפחית אירועי שבץ ו-MI בחולים עם תנגודת לאינסולין	 

מחקר CREST: נתוני 10 שנים מצביעים על שיעור נמוך של שבץ אחרי החדרת תומכן או 	 

ניתוח

מחקר ARUBA: טיפול רפואי בלבד יעיל יותר מטיפול התערבותי ב-AVM גם אחרי 5 	 

שנים

מחקר CLEAR-III: מתן tPA דרך קטטר לדימום תוך-חדרי לא משפר תוצאים אחרי 6 	 

חודשים.

מחקר GAMES VR: גליבוריד בדרך הוריד יעיל בהפחתת בצקת מוחית אחרי שבץ חמור	 

 	MR-WITNESS-טרומבוליזה לשבץ בהתעוררות בטוחה ואפשרית לפי מחקר ה

מיגרנה עם אאורה מעלה סיכוי לשבץ אמבולי	 

שיפור מוקדם בתסמיני שבץ לפני ההגעה לביה"ח לא קשור בהכרח בתוצאים טובים 	 

יותר

סגירת Patent foramen ovale משפיעה על מיקום וגודל אירועי השבץ הבאים	 

גורמי סיכון לדמנציה אחרי דימום מוחי כוללים גיל, מקום וחומרת הדימום וממצאי 	 

אנגיופטיה עמילואידית

מטה אנליזה של מחקרים בטיפולים אנדו-ווסקולריים מאשרת את יעילותם בקבוצות 	 

חולים שונות

הריונות אחרי גיל 40 מעלים את הסיכון לשבץ גם שנים אח"כ	 

זיהום אויר מעלה סיכון לשבץ	 

 

http://professional.heart.org/professional/EducationMeetings/Meetings/InternationalStrokeCofnerence/UCM_316901_International-Stroke-Conference.jsp
http://professional.heart.org/professional/EducationMeetings/Meetings/InternationalStrokeCofnerence/UCM_316901_International-Stroke-Conference.jsp
http://professional.heart.org/professional/EducationMeetings/Meetings/InternationalStrokeCofnerence/UCM_316901_International-Stroke-Conference.jsp
http://professional.heart.org/professional/EducationMeetings/Meetings/InternationalStrokeCofnerence/UCM_316901_International-Stroke-Conference.jsp
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 חדשות מכנס ה-American Epilepsy Society, פילדלפיה, 
פנסילבניה, 4-8.12.15

הטיפול באפילפסיה הופך להיות מבוסס על גנטיקה	 

תשומת לב גוברת לאפילפסיות אוטואימוניות	 

קנבידיול יעיל ובטוח באפילפסיה	 

ביופידבק מפחית פירכוסים	 

מיכשור לביש לזיהוי התקפים אפילפטיים הינו מבטיח	 

אפילפסיה ממושכת ועמידה לטיפול קשורה בשינויי זיקנה מוקדמים יותר במוח	 

קטאמין הולך ותופס מקום בטיפול בסטטוס אפילפטיקוס עמיד בילדים	 

 ,European Stroke Organisation Conference-חדשות מכנס ה 
ברצלונה, ספרד, 10-12.5.16

 	tPA ניתן לטפל במינון נמוך יותר של

החדרת תומכן לעורק החוליות מפחיתה סיכוי לשבץ חוזר	 

תוצאות מחקר MR CLEAN אחרי שנתיים מצביעות על יעילות מתמשכת	 

תוצאות מבטיחות ל- imatinib, מעכב תירוזין קינאז המשפיע על ה-BBB, בשבץ מוח 	 

חריף

מחקר SOCRATES: טיקגרלור אינו יעיל יותר מאספירין	 

מחקר ATACH-II: הורדה אינטנסיבית של לחץ הדם אחרי דימום תוך מוחי אינה יעילה	 

עירוי טסיות מסוכן בסובלים מדימום תוך מוחי המטופלים בנוגדי טסיות	 

נטיה להפחתה בתמותה לטווח ארוך במטופלים ב-tPAקטאמין עשוי להועיל בסטטוס 	 

אפילפטיקוס עמיד. 

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

קנבידיול יעיל ובטוח באפילפסיה.	 

ביו-פידבק מפחית תדירות התקפי אפילפסיה.	 

קיים קשר בין אפילפסיה לבין הזדקנות המוח.	 

נמצאה פעילות יתר של mTOR במוחות חולים שנותחו עקב אפילפסיה טמפורלית 	 

עמידה לטיפול.

https://www.aesnet.org/meetings_events/annual_meeting/general_info
https://www.aesnet.org/meetings_events/annual_meeting/general_info
https://www.aesnet.org/meetings_events/annual_meeting/general_info
https://www.aesnet.org/meetings_events/annual_meeting/general_info
http://www.esoc2016.com/
http://www.esoc2016.com/
http://www.esoc2016.com/
http://www.esoc2016.com/
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 כינוסים מסביב לעולם

22-28 ביולי 2016, טורונטו, קנדה

Alzheimer’s Association International Conference.

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

26-29 בספטמבר 2016, ירושלים, ישראל

13th International Congress of NeuroImmunology

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

26-29 באוקטובר 2016, היידראבאד, הודו

10the World Stroke Congress 

https://www.alz.org/aaic/program/overview.asp
http://eventegg.com/ectrims-2016/
http://nmdpd2016.kenes.com/
http://wsc.kenes.com/
http://www.isniweb.org/
https://www.alz.org/aaic/program/overview.asp
https://www.alz.org/aaic/program/overview.asp
http://eventegg.com/ectrims-2016/
http://eventegg.com/ectrims-2016/
http://www.isniweb.org/
http://nmdpd2016.kenes.com/
http://nmdpd2016.kenes.com/
http://wsc.kenes.com/
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13-15 בדצמבר 2016, ירושלים, ישראל

הכנס הנוירולוגי השנתי 

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

30 באוגוסט – 2 בספטמבר 2017, בודפשט, הונגריה

European Congress of Clinical Neurophysiology – ECCN 2017

2-5 בספטמבר 2017, ברצלונה, ספרד

32nd International Epilepsy Congress 2017

http://epilepsybarcelona2017.org/
http://www.eccn2017.com/
http://epilepsybarcelona2017.org/
http://adpd2017.kenes.com/
http://www.israel-neurology.co.il/
http://www.israel-neurology.co.il/
http://adpd2017.kenes.com/
http://adpd2017.kenes.com/
http://www.eccn2017.com/
http://epilepsybarcelona2017.org/
http://epilepsybarcelona2017.org/
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חידושים במדעי המוח

 התאוששות מפרטורבציות – 
 תובנות הנוגעות למנגנוני היתירות

)redundancy( שמפעיל המוח

ד"ר ניקולה מאג'ו, ד"ר דיאנה גובר

כאשר אנו שולחים דואר אלקטרוני או שומרים קובץ על הדיסק הקשיח במחשב, מידע 

יכול ללכת לאיבוד כתוצאה מתקלות שונות. לרוב, אין אנו שמים לב לכשלים אלו כיוון 

שהמערכות מתוכנתות בצורה כזו שיש להן מנגנון העוזר לשחזר את המידע שאבד. 

הנתונים שהושמטו נשלחים מחדש ועותקים מרובים של נתונים נשמרים. המוח אף הוא 

שומר ומעביר מידע- אך האם גם הוא טולרנטי לליקויים? במאמר שפורסם לאחרונה ב

Nature  על ידי לי ואחרים, דווח כי בעכברים, פרטורבציה בפעילות המח עלולה לגרום 

למחיקת מידע שמור. הכותבים גילו כי המידע שאבד ניתן לשחזור במהרה על ידי אזור 

שונה במוח שלא עבר פרטורבציה. 

המוח יכול לארגן את עצמו מחדש על מנת להשיב פעילות לאחר סוגים מסוימים של 

פגיעה, אבל סוג כזה של טולרנטיות לליקויים לוקחת בדרך כלל מספר שבועות. לעומת 

זאת, הרבה מהפעולות היומיומיות של המוח, כמו שיוך שם לפנים מוכרות או חבטה 

בכדור טניס מתרחשות בטווח זמן של שניות ואף פחות מכך. האם גם מנגנון הטולרנטיות 

לליקויים פועל במעגלים עצביים בפרקי זמן קצרים כאלו?

לי ואחרים חקרו האם אזורים הנמצאים בכל אחת משתי ההמיספרות של המוח יכולים 

לפעול יחד על מנת ליצר תכנית גיבוי מהירה עבור המידע שנשמר- מנגנון הנקרא יתירות 

)redundancy(. ליתר דיוק, הם בדקו האם אזורי קליפת המוח הפרה-מוטורים של מוח 

העכבר יפעלו במנגנון יתירות על מנת להכין את החיה ללקק עם הלשון בכיוון מסוים, 

וזאת לאחר אימון החיה לקבלת תמורה של שתיית מים. החוקרים חסמו למשך זמן קצר 

את הפעילות של תאי עצב פרה-מוטורים בהמיספרה אחת וראו שהמידע אודות הכיוון של 

פעולת הליקוק שוחזר. לעומת זאת כאשר הם חסמו תאי עצב משתי ההמיספרות, המידע 

לא שוחזר, והחיה ליקקה לכיוון ימין או שמאל באופן שרירותי.

תוצאות אלו הדגימו כי כאשר משתיקים פעילות של המיספרה אחת, טולרנטיות לליקוי 

תסופק על ידי ההמיספרה שלא טופלה. על מנת לבדוק את תכנית הגיבוי הזו ביתר דיוק, 

http://www.israel-neurology.co.il/DATA/magazines/24/mp3/brain.mp3
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החוקרים פגעו בחיבור בין שתי ההמיספרות. כאשר תאי עצב נחסמו בהמיספרה אחת, 

המידע אודות כיוון פעולת הליקוק לא שוחזר.

בהמשך, לי ואחרים יצרו מודלים ממוחשבים של רשתות תאי העצב בשתי המיספרות 

מחוברות, על מנת ללמוד כיצד קישור בין שני אזורים שונים במוח מאפשר טולרנטיות 

לליקויים. במודלים אלו, כמו גם בניסוי אשר ערכו, מידע לגבי כיון התנועה שוחזר לאחר 

השתקה של נוירונים בהמיספרה אחת. מנתונים אלה עולה כי כל אחת מההמיספרות 

עוזרת לשנייה לשחזר מידע לגבי תכנון כיוון התנועה.

ייתכן כי הממצא המעניין ביותר במחקר הנדון הוא כי לאחר השתקה של תאי עצב 

בהמיספרה אחת, לא כל ההיבטים של הפעילות העצבית שוחזרו באופן זהה. לי ואחרים 

מצאו כי פעילות עצבית המאפשרת הפרדה מקסימלית בין ליקוק לצד ימין או לצד שמאל 

התאוששה במהרה. לעומת זאת, היבטים אחרים של הפעילות העצבית שלא היו רלוונטיים 

לפעולה זו לא תמיד התאוששו. לפיכך, הייתה העדפה להתאוששות היבטים שהיו חיוניים 

עבור החיה על מנת לצלוח את משימת הליקוק.

מחקר זה עסק בשתי המיספרות המשפיעות על איבר אחד, הלשון. נשאלת השאלה כיצד 

ניתן ליישם ממצאים אלו כאשר מדובר בפעולות מוחיות המערבות המיספרה אחת, כגון 

שליטה על הושטת יד. כפי שהחוקרים מציינים, אפשרות אחת היא, שקיימת יתירות של 

תת-מעגלים בתוך ההמיספרה עצמה, אשר ככל הנראה מפזורים על פני מספר אזורים 

במוח, ופועלים יחד על מנת לספק טולרנטיות לליקויים.

לי ואחרים ביצעו פרטורבציה לפעילות עצבית על ידי שימוש בטכניקה אופטוגנטית. 

בטכניקה זו תאי העצב מבטאים תעלות יוניות הרגישות לאור, כך שפעילות התאים 

יכולה להשתנות על ידי חשיפתם לאור. גישה זו אפשרה הפעלה והשתקה של מספר רב 

של תאי עצב באופן הרמוני.  על מנת להבין יותר לעומק את המאפיינים של טולרנטיות 

לליקויים של מעגלים עצביים, יש צורך בשיטות גמישות יותר שיאפשרו הפעלה או השתקה 

סלקטיבית של קבוצות שונות של תאי עצב בזמנים שונים. שיטות כאלו יאפשרו בדיקת 

עמידות של תאי עצב מול תבניות שונות של פרטורבציה, כולל אלו אשר מחקות הפרעות 

סיגנל אקראיות, הידועות גם כרעש, ומהוות חלק ממסלולי העברת סיגנל נורמליים במוח. 

עבודה זו מדגימה את הכוח בפרטורבציה של פעילות עצבית בשיתוף עם ניתוח רב ממדי 

של פעילות זו. על ידי פרטורבציה של פעילות עצבית בדרכים שונות והתבוננות באופן 

ההתאוששות שלה, ניתן לייצר תובנות נוספות לגבי מנגנונים רשתיים בסיסיים התומכים 

בתפקודי המוח. ההתקדמות המהירה בפיתוח שיטות לפרטורבציה ותיעוד פעילות עצבית 
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לצורך ניתוח הפעילות, וכן בניית מודלים המתארים את פעילות הרשתות העצביות, 

מאפשרות מחקרים מסוג זה.
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תשובות לפינת המתמחה :

 ג . 1
אפשר לאבחן מספר גבוה של חזרות CTG אבל אי אפשר לחזות את גיל הופעת המחלה )האם 

 .)adult onset או congenital יהיה סוג

ג. 2

 ד . 3
מיושי פוגע קודם בשרירים הדיסטליים של הגפיים התחתונות. 

 א . 4
נכון. התסמינים הראשונים הם גסטרואינטסטינליים והם לרוב מופיעים יום-יומיים לאחר 

החשיפה לטפיל )לרוב משנית לאכילת בשר חזיר לא מבושל מספיק(. 

 ב . 5
כל השאר מאפיינים. 

 ב . 6
נכון. טריגרים נוספים: מאמץ גופני, צום, חום סיסטמי, זיהום, סביבה קרה. 

 ד . 7
איזון של ההיפותירואידיזם מטפל גם במיופתיה המשנית לו. 

 ג . 8
לא נכון. עליה קלה ולא סימפטומטית של CPK מצריכה מעקב בלבד. 

א. 9

 ג. 10
ל-30% יש מוטציה ספורדית. צריך לזכור שהגן שמקודד לדיסטרופין הוא הגן הגדול ביותר 

ב-DNA האנושי ומוטציות ספורדיות בו הן )מסיבה סטטיסטית( יחסית שכיחות.

לשאלות
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e-Med-חדשות מתפרצות | מחקרים שנסקרו ב
e-Med בעריכת בעז גינזבורג, מערכת 

 האם יש צורך בהפחתה אינטנסיבית של לחץ דם בחולים עם דימום 
)N Engl J Med( ?תוך-גולגולתי

 ,ATACH-II (Antihypertensive Treatment of Acute Cerebral Hemorrhage II) מתוצאות מחקר

שפורסמו בכתב העת New England Journal of Medicine, עולה כי הפחתה אינטנסיבית 

מאוד של לחץ הדם אינה טובה יותר מהפחתת לחץ דם סטנדרטית כטיפול דחוף בחולים 

עם אירוע מוחי המורגי חד.

 GCS (Glasgow Coma Scale) במסגרת המחקר נכללו משתתפים עם דימום תוך-מוחי ומדד

של 5 ומעלה, שחולקו באקראי ליעד לחץ דם סיסטולי של 110-139 מ"מ כספית )טיפול 

אינטנסיבי( או יעד של 140-179 מ"מ כספית )טיפול סטנדרטי( במטרה לבחון עדיפות 

הפחתה אינטנסיבית של לחץ הדם אל מול הפחתה סטנדרטית של לחץ הדם; טיפול 

תוך-ורידי ב-Nicardipine להפחתת לחץ דם ניתן בתוך 4.5 שעות מהופעת התסמינים.

התוצא העיקרי היה תמותה או מוגבלות )Modified Rankin Scale של 4-6, בסולם של 

0-6( לאחר שלושה חודשים מההקצאה האקראית.

מבין 1,000 משתתפים עם לחץ דם סיסטולי ממוצע של 200 מ"מ כספית בתחילת 

המחקר, 500  חולקו לקבוצת טיפול אינטנסיבי ו-500 לטיפול סטנדרטי. הגיל הממוצע של 

המשתתפים עמד על 61.9 שנים ו-56.2% היו אסיאתיים. הגיוס הופסק בעקבות תוצאות 

ניתוח הביניים.

התוצא העיקרי של תמותה או מוגבלות תועד ב-38.7% )186/481 משתתפים( בקבוצת 

הטיפול האינטנסיבי וב-37.7% )181/480( מאלו בקבוצת הטיפול הסטנדרטי )סיכון יחסי 

של 1.04, לאחר תקנון לגיל, מדד GCS ראשוני ונוכחות/העדר דימום תוך-חדרי(.

אירועים חריגים חמורים בתוך 72 שעות לאחר ההקצאה האקראית שנקשרו עם הטיפול 

דווחו ב-1.6% מהמשתתפים בקבוצת הטיפול האינטנסיבי וב-1.2% מאלו בקבוצת הטיפול 

הסטנדרטי. שיעור האירועים החריגים הכלייתיים בתוך שבעה ימים לאחר ההקצאה 

האקראית היה גבוה יותר משמעותית בקבוצת הטיפול האינטנסיבי, בהשוואה לקבוצת 

הטיפול הסטנדרטי )9% לעומת 4%(.
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החוקרים מסכמים וכותבים כי טיפול בחולים עם דימום תוך-גולגולתי ליעד לחץ דם 

סיסטולי של 110-139 מ"מ כספית לא הוביל לשיעור נמוך יותר של תמותה או מוגבלות, 

בהשוואה להפחתה סטנדרטית ליעד של 140-179 מ"מ כספית.

N Engl J Med. Published online June 8, 2016

לידיעה במדסקייפ

ההשפעה של טיפול באספירין על הסיכון וחומרת הישנות מוקדמת של אירוע 
)Lancet( מוחי לאחר התקף איסכמי חולף ואירוע מוחי איסכמי

נתונים חדשים שפורסמו בכתב העת The Lancet מאשרים כי טיפול תרופתי מפחית 

משמעותית את הסיכון להישנות מוקדמת של אירוע מוחי לאחר התקף איסכמי חולף 

)TIA או Transient Ischemic Attack( או אירוע מוחי קל וקובעים כי אספירין הוא 

ההתערבות העיקרית.

במסגרת המחקר אספו החוקרים נתונים ברמת המטופלים מכל המחקרים האקראיים 

להערכת אספירין לעומת קבוצת ביקורת למניעה שניונית לאחר TIA או אירוע מוחי 

איסכמי ובחנו את ההשפעות של אספירין על הסיכון וחומרת אירוע מוחי חוזר, תוך חלוקה 

לפי תקופות הזמן הבאות: פחות מ-6 שבועות, 6-12 שבועות ולמעלה מ-12 שבועות לאחר 

ההקצאה האקראית.

החוקרים השוו את חומרת אירוע מוחי חוזר מוקדם בין קבוצות הטיפול, תוך התייחסות 

למדד mRS )Modified Rankin Scale(. להבנת מנגנון הפעולה  האפשרי, החוקרים בחנו 

גם את מהלך הזמנים של האינטראקציה בין השפעות אספירין ו-Dipyridamole במניעה 

שניונית של אירועים מוחיים. בניתוח נוסף הם אספו נתונים ממחקרים להשוואת אספירין 

אל מול קבוצת ביקורת בהם החולים חולקו באקראי לאחר פחות מ-48 שעות מאירוע 

מוחי חד ומג'ורי, וסווגו לפי חומרת חסר נוירולוגי בסיסי, במטרה לקבוע את השפעות טיפול 

באספירין בשלב מוקדם על הסיכון להישנות אירוע מוחי איסכמי .

החוקרים אספו נתונים אודות 15,778 משתתפים מ-12 מחקרים. הטיפול באספירין 

הפחית את הסיכון להישנות אירוע מוחי איסכמי בתוך שישה שבועות בהיקף של 60% 

והפחית את הסיכון למוגבלות או אירוע מוחי איסכמי פטאלי בהיקף של כ-70%, כאשר 

התועלת הרבה ביותר זוהתה בחולים שהתקבלו עם TIA או אירוע מוחי קל )לאחר 0-2 

שבועות, 2/6,691 חולים שטופלו באספירין עם TIA או אירוע איסכמי קל פיתחו מוגבלות 

http://www.medscape.com/viewarticle/864565
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או אירוע מוחי איסכמי פטאלי, זאת בהשוואה ל-23/5,726 משתתפים בקבוצת הביקורת, 

יחס סיכו ןשל 0.07; לאחר 0-6 שבועות: 14 לעומת 60 משתתפים, יחס סיכון של 0.19(.

ההשפעה של אספירין על הישנות מוקדמת של אירוע מוחי איסכמי נבעה בחלקה מירידה 

משמעותית בחומרה )יחס סיכויים של 0.42(. השפעות אלו לא היו תלויות במינון, מאפייני 

המטופלים או אתיולוגיה של TIA או אירוע מוחי.

לשילוב Dipyridamole עם אספירין בהשוואה לאספירין בלבד לא הייתה השפעה על 

הסיכון או חומרת אירוע מוחי איסכמי חוזר בתוך 12 שבועות )יחס סיכויים של 0.90(, 

אך Dipyridamole הפחית את הסיכון לאחר מכן, בפרט לאירוע מוחי פטאלי או מוגבלות.

החוקרים אספו נתונים אודות 40,531 משתתפים משלושה מחקרים להשוואת אספירין אל 

מול ביקורת באירוע מוחי מג'ורי. הירידה בסיכון להישנות אירוע מוחי איסכמי לאחר 14 

ימים הייתה בולטת יותר בחולים עם חסר פחות חמור והייתה משמעותית עד ליום השני 

לאחר התחלת הטיפול.

The Lancet, May 18, 2016

הנחיות ראשונות מסוגן מטעם AHA/ASA בנוגע לשיקום לאחר אירוע מוחי 
)Stroke(

ה-AHA/ASA )American Heart Association/American Stroke Association( פרסמו 

הנחיות לראשונה בנושא שיקום לאחר אירועים מוחיים, תוך דגש על טיפול אינטנסיבי 

ומולטי-דיציפלינרי. ההנחיות מתפרסמות במהדורת 4 במאי בכתב העת Stroke וזכו 

לתמיכת איגודים רבים בארצות הברית.

מסמך ההנחיות כולל מאות המלצות שונות בכל תחומי הטיפול בשיקום בחולים 

לאחר אירוע מוחי, החל מהצעדים הראשונים בשלב האקוטי בבית החולים ודרך חזרה 

להשתלבות בחברה. ההנחיות מבוססות על תערובת עדויות וקונצנזוס.

להלן עיקרי ההמלצות:

שיקום במרכזי אשפוז מובילים לתוצאות טובות יותר ממוסדות סיעודיים – 	 

המלצה לשלוש שעות יומיות, לפחות, של שיקום ספציפי מותאם לצרכיי החולים.

תכנית רשמית למניעת נפילות במהלך אשפוז – לאחר אירועים מוחיים שכיחות 	 

גבוהה של הפרעות בשיווי משקל וחולים רבים נופלים לאחר שמשתחררים לביתם.

http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(16)30468-8/abstract
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תרגילי ניידות חוזרים ואינטנסיביים לכלל החולים עם הפרעות ביציבה – אובדן 	 

ניידות או קשיים בניידות מהווים את אחד הסיבוכים החמורים ביותר של אירועים 

מוחיים והשבת יציבה הינה לעיתים קרובות אחד היעדים העיקריים של שיקום.

בדיקות סקר לרמות וויטמין D וסידן בחולים במוסדות טיפול ארוך-טווח – 	 

צפיפות מינרלים של העצם ומסת גוף רזה לעיתים קרובות יורדות לאחר אירוע מוחי, 

כאשר ביחד עם הפרעות שיווי משקל השניים תורמים לסיכון מוגבר לשברים.

התאמה אישית של תכניות פעילות גופנית – ההנחיות מדגישות את הצורך 	 

בהשתתפות פעילה בפעילות גופנית בשלב מוקדם לאחר אירוע מוחי, העשויה לצמצם 

את ההשפעות המזיקות של מנוחה במיטה וחוסר פעילות.

הקפדה על פעילות קוגניטיבית – ההמלצה היא להקפיד על סביבה עשירה להגברת 	 

מעורבות החולים בפעילויות קוגניטיביות.

תכניות אימון שיווי משקל – תכנית זו מומלצת לחולים לאחר אירוע מוחי עם חוסר 	 

שיווי משקל, חוסר בטחון בשיווי משקל וחשש מנפילות או אלו בסיכון מוגבר לנפילות.

החוקרים מסכמים וכותבים כי שיקום לאחר אירוע מוחי דורש מאמץ מתואם ומשולב 

מצוות גדול, כולל החולה והיעדים שלו/שלה, בני משפח וחברים, מטפלים אחרים, רופאים, 

אחיות, פיזיותרפיסטים ומרפאים בעיסוק, קלינאי תקשורת, פסיכולוגים, תזונאים, עובדים 

סוציאלים ועוד.

Stroke. Published online May 4, 2016

שינויים גנטיים חופפים בין מחלת אלצהיימר ומחלות בתיווך מערכת החיסון 
)JAMA Neurol(

צוות חוקרים בינלאומי מדווח על שינויים גנטיים חופפים בין מחלת אלצהיימר ובין מחלות 

בתיווך מערכת החיסון, ממצאים המעידים על כי תהליכים המערבים את מערכת החיסון 

מהווים חלה מהפתוגנזה והתקדמות מחלת אלצהיימר.

GWAS )Genome- החוקרים ערכו מחקר אפידמיולוגי גנטי על-בסיס נתונים ממחקרי 

Wide Association Study( ממספר מרכזי מחקר בחיפוש אחר חפיפה גנטית בין מחלת 

אלצהיימר ומחלת קרוהן, קוליטיס כיבית, דלקת מפרקים שגרונית, סוכרת מסוג 1, מחלת 

צליאק ופסוריאזיס. הם אספו נתונים אודות למעלה מ-100,000 נבדקים.

http://stroke.ahajournals.org/content/early/2016/05/04/STR.0000000000000098.abstract
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החוקרים זיהו שמונה SNP )Single Nucleotide Polymorphism( הקשורים באופן מובהק 

עם מחלות בתיווך מערכת החיסון ומחלת אלצהיימר.

אחד הפולימורפיזם האמורים הדגים סיכון מוגבר למחלת אלצהיימר ולפסוריאזיס. 

פולימורפיזם נוסף, הדגים סיכון מוגבר למחלת אלצהיימר ומחלת קרוהן. שני פולימורפיזם 

אלו הדגימו אותו כיוון של השפעת אללים בין מחלת אלצהיימר ומחלות אוטואימוניות, 

ונמצאו קשורים עם עומס גדול יותר של משקעים תוך-גולגולתיים.

ממצאים אלו מעידים כי גנים המעורבים במערכת החיסון ובתהליכי דלקת, בפרט 

באתר HLA ו-IPMK, צפויים להשפיע על הפתוגנזה והתקדמות מחלת אלצהיימר.

החוקרים מסכמים וכותבים כי ממצאי המחקר מעידים על גורמי סיכון גנטיים משותפים 

למחלת אלצהיימר ומחלות אוטואימוניות.

JAMA Neurol 2016

לידיעה במדסקייפ

)Diabetologia( חולי סוכרת מסוג 1 בסיכון מוגבר לאפילפסיה

מנתונים שפורסמו במהלך חודש מרץ בכתב העת Diabetologia עולה כי בילדים 

ומתבגרים עם סוכרת מסוג 1 קיים סיכון מוגבר כמעט פי שלוש להתפתחות אפילפסיה, 

בהשוואה לאלו ללא סוכרת מסוג 1.

 החוקרים ערכו מחקר עוקבה מבוסס-אוכלוסיה, שהתבסס על נתונים 

ממאגר NHIRD )National Health Insurance Research Database( מטיוואן, הכולל 

כמעט את כל תושבי טייוואן )כ-23 מיליון אנשים בשנת 1998(.

 מדגם המחקר כלל 2,568 ילדים ומתבגרים בגילאי 18 שנים ומעלה, עם הופעה חדשה של 

סוכרת מסוג 1 בתקופה שבין 1 בינואר, 2000, ועד 31 בדצמבר, 2009, וכן 25,600 צעירים 

ללא סוכרת )קבוצת השוואה(.

 במהלך המעקב זוהו 59 מקרים של אפילפסיה חדשה בחולים עם סוכרת מסוג 1 ו-181 

מקרים של אפילפסיה חדשה בקבוצת ההשוואה. כלומר, שיעורי ההיארעות של אפילפסיה 

עמדו על 33.7 ל-10,000 שנות-אדם באלו עם סוכרת מסוג 1 לעומת 10.4 ל-10,000 

שנות-אדם, באלו ללא סוכרת מסוג 1.

 לאחר תקנון לגיל, מין, מגורים באזור כפרי או עירוני, אפילפסיה קודמת, ליקוי 

http://www.medscape.com/viewarticle/862300
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אינטלקטואלי, משקל לידה נמוך וחבלת ראש, הסיכון לאפילפסיה באלו עם סוכרת מסוג 1 

היה גבוה פי 2.84, בהשוואה לקבוצת ההשוואה.

באלו עם סוכרת מסוג 1 ללא היפוגליקמיה תועדה עליה של פי 2.67 בסיכון להתפתחות 

אפילפסיה במהלך המעקב, בהשוואה לקבוצת המעקב, בעוד שבאלו עם סוכרת מסוג 1 

ואפילפסיה תועדה עליה של פי 16.5 בסיכון להתפתחות אפילפסיה.

 החוקרים מסכמים וכותבים כי ממצאי המחקר עולים בקנה אחד עם מחקרים קודמים, 

שהיו מוגבלים יותר, ומציעים קשר בין סוכרת מסוג 1 ובין אפילפסיה. עם זאת, הם קוראים 

להשלים מחקרים נוספים באשר למנגנון בבסיס הקשר בין שתי המחלות.

 

Diabetologia. Published online March 31, 2016

)Neurology( ירידה מהירה בריכוז אסטרוגן עשויה לתרום למיגרנה בנשים

 במאמר שפורסם בכתב העת Neurology מדווחים חוקרים על ממצאי מחקר חדש, מהם 

עולה כי שינויים הורמונאליים עשויים לתרום למיגרנה בנשים. לדברי החוקרים, הם הוכיחו 

באופן חד-משמעי כי בנשים עם מיגרנה פרופיל הורמונאלי שונה מזה של נשים ללא 

היסטוריה של מיגרנה – בפרט, הם זיהו ירידה מהירה יותר באסטרוגן בשלב לוטאלי מאוחר 

של המחזור החודשי.

במסגרת המחקר עקבו החוקרים אחר היסטוריה של מיגרנה, יומן כאבי ראש ונתוני 

הורמונים במחזור ביוץ אחד ב-114 נשים לפני-מנופאוזה או בשלב מוקדם סביב מנופאוזה 

עם היסטוריה של מיגרנה, ו-223 ביקורות ללא היסטוריה של מיגרנה.

שיא רמות ההורמונים, הרמות היומיות הממוצעות וקצב ירידה מיום ליום במהלך חמישה 

,)E1c( ימים לאחר כל שיא הורמון חושבו במחזורי ביוץ עבור אסטרוגן בשתן 

.FSH-ו Pregnanediol-3-glucuronide, LH

מהתוצאות עלה כי ירידת E1c במהלך יומיים לאחר שיא לוטאלי הייתה גדולה יותר באלו 

עם מיגרנה, הן מבחינת הירידה האבסולוטית והן מבחינת אחוז השינוי.

לא תועדו הבדלים משמעותיים בין נשים עם מיגרנה וביקורות בשיא האבסולוטי של ריכוז 

יומי של E1c, Pregnanediol-3-glucuronide, LH, או FSH. ניתוח משני הדגים כי בקרב 

http://www.diabetologia-journal.org/files/Chou.pdf
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נשים עם מיגרנה, קצב ירידת E1c לא היה שונה בתלות בשאלה אם כאבי הראש אירעו 

במהלך המחזור שנבחן.

 

החוקרים כותבים כי לא תועד שינוי משמעותי ברמות האבסולוטיות של אסטרוגן, אך מצאו 

כי בנשים עם מיגרנה תועדה ירידה מהירה יותר ברמות אסטרוגן בשלב לוטאלי מאוחר 

)לפני וסת(, בהשוואה לאלו ללא מיגרנה.

 

Neurology. Published online June 1, 2016

 

http://www.neurology.org/content/early/2016/06/01/WNL.0000000000002798.abstract
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