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דבר העורכת

דבר העורכת החדשה

על הכתיבה המדעית

בילדותי זכיתי לכתוב לעיתון בית הספר היסודי, ולעת בלותי )בכיתה ו'( אף הפכתי 

לעורכת. 

והנה לאחר אי אילו שנים חזרתי לתפקיד העורכת. הפעם בעיתון מדעי.  

למרות השוני הברור מאליו בין הכתיבה הספרותית והכתיבה המדעית, קיימות לדעתי גם 

נקודות דמיון לא מעטות. 

כמובן שהכתיבה המדעית רצוי שתתבסס על עובדות אך גם בה כדאי לנסות ולספר סיפור.   

השאיפה היא כמובן לספר סיפור אחר, כזה שעוד לא סופר, אך לא פשוט למצוא סיפורים 

כאלו בעולמנו המדעי הצפוף כל כך. לכן לצעירים ממני אני תמיד ממליצה לחפש "חדר 

משלהם", פינה משלך שנוח לך בה, ולהמשיך גם אם נדמה לך שמישהו אחר מספר 

סיפורים דומים.  כי לכל סיפור יש מספר נקודות מבט ולכל שאלה בעולם הביולוגי יש בד"כ 

כמה תשובות אפשריות.  

אבל איך בוחרים נושא?

אני זוכרת את הכנס הנוירולוגי השנתי שהתקיים בסמוך למבחני שלב ב' שלי. תהיתי אז 

מה לעשות ולאן להמשיך. באותה שנה התארח בכנס פרופסור רפי מלאך ממכון וייצמן. 

הוא דיבר על הראיה האנושית. איך קורה הפלא הזה שבמהלכו אותות כימיים ופיסיקליים 

במוח הופכים בדרך אלכימית באופן מסוים, לעושר של צבעים ותנועה, שאותם אנו 

תופסים בצורה ברורה ומיידית כתמונה הנראית. 

ידעתי אז שמצאתי את השביל. הדרך לא הייתה קצרה אבל היום המחקר שלי נסוב בעיקר 

סביב השפעת נזקים למערכת הראיה על קליפת המוח הראיתי. 

ואיך כותבים?

זכינו לעסוק בתחום המופלא לדעתי של חקר המוח האנושי שהנסתר בו עדיין רב על 

הגלוי, ויותר מכך, זכינו לעבוד בעידן המכבד את חקר המוח. בעוד שבמאה העשרים ניסינו 

להבין את היקום שבו אנחנו חיים, במאה העשרים ואחת אנו מנסים להבין את האדם שחי 

ביקום. הטכנולוגיות מתפתחות במקביל לרעיונות ומאפשרות את ישומן. 
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דבר העורכת

אחת מההתפתחויות המדעיות פורצות הדרך, לדעתי בתחום, הייתה היכולת להדמות את 

המוח האנושי הער והמתפקד בעזרת ההדמיה המגנטית התפקודית )fMRI(. השיטה זמינה, 

אינה חודרנית, בעלת רזולוציה מצוינת במרחב ובזמן, ומאפשרת לנו ללמוד על המוח ברמה 

הכלל-מערכתית. תוך שנים מעטות הפכה השיטה לאחד הכלים המחקריים החשובים 

ביותר בתחום מדעי המוח. 

והעלילה ?

בהיותנו רופאים-חוקרים, ניחנו באפשרות לשאול את השאלות הנכונות, ואל לנו ולאחרים 

לזלזל בכך. 

הפעילות והידע הרפואי חיוניים למחקר נכון ומהותי ולעיצוב עולם המדע של המחר.  

והמספרים?

בכתבי העת הבאים אשמח לארח רופאים חוקרים שיספרו על המעבדה שלהם ועל 

כתיבתם המעבדתית. 

הפעם ביקשתי מחברתי פרופסור עדי וקנין לספר את הסיפור שלה. 

שיהיה לנו קיץ נעים ושנה פורייה ומלאה במאמרים

 פרופ' נטע לוין,
מחלקה נוירולוגית מרכז רפואי הדסה האוניברסיטה העברית ירושלים

http://fmri-hadassah.org/he/%D7%91%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%AA-%D7%94%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%94-%D7%AA%D7%A4%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%99%D7%AA-fmri/


TYSABRI
CELEBRATING A DECADE OF DIFFERENCE

References: 
1. Butzkueven H, Kappos L, Pellegrini F, et al. Efficacy and safety of natalizumab in multiple sclerosis: interim observational programme results. 
J Neurol Neurosurg Psychiatry. Published online. February 7, 2014; doi:10.1136/jnnp-2013-306936. 
2. Polman CH, O’Connor PW, Havrdova E, et al; AFFIRM Investigators. A randomized, placebocontrolled trial of natalizumab for relapsing 
multiple sclerosis. N Engl J Med. 2006;354(9):899-910. 
3. TYSABRI Summary of Product Characteristics, Biogen Idec.

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

For further information (including side effects) please read the PI as approved by the Israeli MOH
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אפילפסיה לאחר שבץ - שכיחות, מניעה וטיפול

ד"ר רן בראונר, פרופ' מרטין הולטקמפ, ד"ר פליקס בנינגר

תקציר

לאחר שבץ, המורגי יותר מאשר איסמכי, מתרחש התקף אפילפטי סימפטומטי חריף ב 

3%-6% מהחולים בתוך 7 ימים, והתקף אפילפטי סימפטומטי לאחר 7 ימים בשיעור 

של 12%-10% מהחולים. עקב שיעורים נמוכים אלו, טיפול אנטי-אפלפטי מניעתי אינו 

נדרש כדרך כלל.  הסיכון להתקף אפילפטי סימפטומטי חריף נוסף הינו 10-20%, שיעור 

נמוך זה אינו תומך בטיפול אנטיאפלפטי מניעתי שניוני בזמן ההתקף החריף. בעבודה 

הקלינית היומיומית לעומת זאת, טיפול שכזה לרוב כן יותחל.  יש להפסיק טיפול שכזה 

ברגע שהסיכון להתקף נוסף ללא גורם אינו עולה על 30%. בחולים עם רקע של שבץ 

שחוו התקף אפילפטי ללא גורם ישיר, הסיכון לחזרה הינו 70%, סיכון זה עונה על הגדרת 

אפילפסיה. על כן במקרים כאלה, יש המלצה לטיפול אנטיאפילפטי מניעתי.

רקע

הופעה לראשונה של אפילפסיה בחולה מבוגר, מיוחסת לשבץ באחד מכל עשרה מקרים. 

ובאחד מכל ארבעה מקרים באוכלוסיה מעל גיל 65 1. באוכלוסיה מבוגרת, ככל שגיל 

הופעת אפילפסיה עולה, כך עולה הסיכון ששבץ הינו הגורם. השכיחות של שבץ במדינות 

מערביות מתועשות גדולה ועולה. 

בישראל בלבד, 15 אלף מקרי שבץ ראשונים או חוזרים נרשמים מידי שנה2.

 John Hughling Jackson הקשר בין שבץ לאפילפסיה דווח לראשונה במאה ה-19 על ידי

אשר תאר את ההתרחשותם של התקפים אפילפטיים בעקבות תסחיפי כלי דם3, עמיתו 

William Gowers טבע את המושג "אפילפסית פוסט-המיפלגיה" בשנת 1885 4. 

הופעת התקפים אפילפטיים והטיפול התרופתי למניעתם עלול להוביל ליתר סיבוכים 

במהלך הקליני בחולים לאחר שבץ. להחלטה על טיפול אנטי-אפילפטי למניעה ראשונית 

או שניונית יכולות להיות השלכות מרחיקות לכת, במיוחד בחולים קשישים בהם המחלה 

נפוצה יותר. שכן, בנוסף למגוון של מחלות רקע, בחולים מבוגרים הסיכון עוד יותר מוגבר 

לתופעות לוואי מתכשירים אנטי אפילפטיים5. מאידך, בהתחשב במגבלות הסוציאליות 

העצומות של התקפים אפילטים )הגבלות על נהיגה, מוגבלות בעבודה, ביטחון עצמי ירוד 

עם נסיגה חברתית( לאפשרות של מניעה ראשונית ושניונית של התקפים אפילטיים אצל 

חולי שבץ חשיבות עצומה6.
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אבחנה מבדלת והתקפים אפילפטיים

חסכים נוירולוגים התקפיים, או שינויי התנהגות, אשר יכולים להתרחש גם לאחר שבץ 

מוחי, אינם בהכרח תוצר של פעילות אפילפטית. יש לעשות הבחנה בין התקף אפילפטי 

לבין אירוע איסכמי חולף, סינקופה עוויתי, התקף חרדה, או התקף דיסוציאטיבי. בשלב 

החריף לאחר שבץ, אירועי עוויתות נצפים רק לעיתים נדירות על ידי הצוות הרפואי, ואף 

לאחר השלב החריף. במקרים רבים חסרה אנמנזה מדויקת לגבי אופי ההתקפים בקרב 

חולים מבוגרים. התקפים אפילפטיים בגיל מבוגר הינם כמעט תמיד תוצר של מוקד 

פוקלי, ומובילים להכללה משנית בפחות משליש מהמקרים, ועקב כך, במקרים רבים אינם 

מאובחנים7.

סימני התקף אפילפטי בחולים קשישים הינם לרוב פחות ברורים, ההופעה היא דיסקרטית 

ולא טיפוסית בהשוואה לחולים צעירים. כמו כן, התקופה הפוסט-איקטלית הינה ארוכה 

יותר8.

התקף אפילפטי סימפטומטי חריף והתקף ללא גורם ישיר

הגדרות

התקף אפילפטי הנוצר על רקע של נזק מוחי נרכש )לדוגמא: פגיעה ווסוקלרית, חבלת ראש, 

זיהום תוך מוחי(, זמן ההתקף לאחר הפגיעה המוחית מבדיל בין התקף חריף סימפטומטי, 

לבין התקף ללא גורם ישיר )טבלה 1(.

הליגה הבינלאומת למניעת אפילפסיה )ILAE( מגדירה מקרים של פרכוס לאחר שבץ 

כהתקף סימפטומטי חריף "Acute Symptomatic" כאשר זה מתרחש בתוך 7 ימים, 

וכהתקף ללא גורם ישיר "Unprovoked" )המכונה לעיתים – התקף ספונטני( כאשר זה 

מתרחש לאחר יותר משבוע ממועד השבץ9. חלוקה זו מבוססת על הרציונל של סיכון שונה 

להישנות של התקפים בטווח ארוך. בחולים לאחר שבץ, הסיכון ב 10 שנים להישנות 

התקפים לאחר שכבר התרחש התקף סימפטומטי חריף או לאחר התקף ללא גורם ישיר 

שונה בשכיחותו. כאשר הסיכון להתקף נוסף לאחר התקף סימפטומטי חריף עומד על 

30%. ואילו לאחר התקף ללא גורם ישיר הסיכון עומד על 70% 10.

מבחינת פתופיזיולוגית, עירור חשמלי עצבי, דפולריזציה סביב מוקד איסכמיה ותהליכים 

דלקתיים11 הם התורמים העיקריים להופעה חריפה של התקף אפילפטי בימים הראשונים 

לאחר שבץ. תהליכים אלו אינם מתרחשים לאחר כמה שבועות לכל המאוחר, ולכן הסיכון 

לחזרה של התקף המוגדר כהתקף ללא גורם ישיר, הוא יחסית נמוך. מאידך, התקף ללא 

גורם ישיר המופיע לראשונה בחולה עם היסטוריה של שבץ הינו תוצר של מוקד גליוטי 
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שאינו משתנה בהמשך. ולאחר שמוקד זה הוביל להתקף אפילפטי, הסיכון גבוה להישנות 

התקפים. 

ההגדרה המקובלת בעבר לאפילפסיה התבססה על התרחשותם של לפחות שני התקפים 

ללא גורם ישיר מכוון ואז הסיכון להתקף נוסף עומד על יותר מ 60%. על כן, באם ידוע 

שהתקף ללא גורם ישיר לאחר שבץ מעלה את הסיכון לחזרת התקפים מעל 60%, התקף 

שכזה עומד בהגדרה לאפילפסיה12. 

היארעות וגורמי סיכון

מספר מחקרים אפידמיולוגיים הדגימו בעקביות כי השכיחות להתקפים אפילפטיים 

סימפטומטים חריפים לאחר שבץ הינו בין 3 ל 6% 13-17.

לעומת זאת, בחולים לאחר דימום תוך-גולגולתי )תוך-מוחי או תת-עכבישי(, השכיחות של 

התקפים אפילפטיים סימפטומטיים חריפים עומדת על 10-16% והינה גבוהה משמעותית 

.14,17,18

איסכמיה וורידית קורטיקלית לאחר פקקת סינוסיים וורידיים ידועה כאירוע אפילפטוגני 

גבוה עם שיעור היערות של פירכוסים חריפים העומד על 34-46% 19.  גורמי סיכון 

להתקפים סימפטומטים חריפים לאחר השבץ מפורטים בטבלה 2 להלן. 

הגדרהמושג

התקף אפילפטי המתרחש בזמן סמוך לשינויים התקף סימפטומטי חריף
מערכתיים )טוקסיים או מטבוליים( או לנזק מוחי 

ישיר )שבץ, או טראומה קרניאלית(. לאחר שבץ 
התקף נחשב סימפטומטי וחריף באם התרחש בתוך 

7 ימים ממועד השבץ 9

התקף ללא גורם ישיר 
)unprovoked(

התקף אפילפטי המתרחש ללא סמיכות זמנים 
להפרעה מערכתית או לנזק מוחי חריף. לאחר שבץ 

מדובר בהתקף אפילפטי ספונטני )=אפילפסיה( באם 
זה התרחש בחלוף יותר מ-7 ימים 9,38

טיפול אנטי-אפילפטי הניתן טרם הופעה של התקף  מניעה אנטי-אפילפטית ראשונית
אפילפטי ראשון במטרה למנוע פרכוס אפשרי.

טיפול בתכשיר אנטי-אפילפטי הניתן לאחר התקף מניעה אנטי-אפילפטית שניונית
אפילפטי ראשון במטרה למנוע התקף נוסף.

טבלה 1: הגדרות
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השאלה, האם התקף סימפטומטי חריף לאחר שבץ בטווח הזמן הבינוני והארוך קשור 

בירידה תפקודית גדולה יותר או בעלייה בשיעור התמותה נדונה רבות בספרות, אך 

התשובה עדיין איננה ברורה בעיקר עקב נתונים סותרים 13,14,20-22.

המופע של אפילפסיה, כלומר לפחות התקף אפילפטי ללא גורם מקדים נצפתה ב 8-12% 

מכלל החולים בתקופה של 5 עד 10 שנים לאחר השבץ. מעניין לציין, כי הסיכון לאבחנת 

אפילפסיה לאחר  איסכמיה מוחית, דימום תוך גולגולתי, ופקקת סינוסים ורידיים הינו זהה.

בחולים עם דימום תת עכבישי, מספר נבאים נפרדים לאפילפסיה זוהו במחקר מסוים, 

ביניהם:  ציון III-V בסולם Hunt & Hess, דימום תוך מוחי מתמשך והופעה של התקף 

סמפטומי חריף 23. גורמי סיכון פרטניים לאפילפסיה לאחר איסכמיה ודימום מוצגים 

בטבלה 2 להלן.

אלקטרואנצפלוגרם לאחר שבץ

שינויים קלים באלקטראואנצפלוגרם עלולים להימצא 24 ברוב החולים לאחר שבץ. על 

פי רוב, אלה הם האטות אזוריות לא ספציפיות המשקפות נגע בקליפת המוח או נגעים 

תת קליפתיים. עם זאת, פוטנציאלים אפילפטיים אופיניים, בבדיקת אלקטרואנצפלוגרפיה 

שגרתית של 20 דקות, נצפים רק לעיתים נדירות בחולים לאחר השבץ 24,25. כמו כן עדיין 

אין ראיות לכך ששינויים אלקטרואנצפלוגרפים אלו בחולים לאחר שבץ מצביעים על עלייה 

בסיכון להופעה של התקף אפילפטי או להישנות של פירכוסים. ולכן ברוב המקרים, אין 

התוויה הכרחית לבצע בדיקת אלקטרואנצפלוגרפיה בחולים לאחר שבץ מוחי, אף באם 

התרחש התקף אפילפטי סימפטומטי חריף.

טבלה 2: גורמי סיכון לאחר שבץ 7,13-18,26,31,39-45 

התקף אפילפטי סימפטומטי חריף )≥ 7 
ימים(

התקף אפילפטי ללא גורם ישיר = 
 אפילפסיה
 )< 7 ימים(

מיקום הנגע בקליפת המוחמיקום הנגע בקליפת המוח

נגע גדולמערכת אספקה דמית קדמית

התקפים סימפטומטים חריפיםנגע גדול

דימום, טרנספורמציה המורגית לאחר שבץ 
איסכמי
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באמצעות רישום אלקטרואנצפלוגרפי ארוך טווח ביחידות טיפול נמרץ, דפוסי פעילות 

אפילפטית תת קלינית יכולים להירשם ברבים מהחולים לאחר שבץ מוחי. במחקר שכלל 

102 חולים לאחר דימום תוך גולגולתי, תועד דפוס פעילות אפילפטי ב-18% מהחולים, 

ואילו רק בחולה אחד נצפה ביטוי קליני של התקף אפילפטי סימפטומטי 26. החשיבות 

הפרוגנוסטית של הימצאות ליקויי אנצפלוגרם תת קליניים והרלוונטיות שלהם לטיפול אינן 

ברורות, ולכן נכון להיום ועד להימצאות מידע חדש, אין אינדיקציה לניתור אנצפלוגרפי 

ארוך טווח לאחר שבץ 27.

מניעה ראשונית ושניונית של התקף אפילפטי 

ההמלצות הבאות עבור תרופות אנטי-אפילפטיות לאחר שבץ מבוססות בקירוב על 

ההנחיות הנוכחיות של ארגון השבץ האירופי - "ניהול של התקפים שלאחר שבץ 

ואפילפסיה" 28.

התקפים אפילפטים סימפטומטים חריפים 

האם יש לטפל בתכשיר אנטיאפילטי במהלך 7 הימים הראשונים לאחר שבץ מוחי, לצורך 

מניעה ראשונית של התקף אפילפטי סימפטומטי חריף?

כדי לענות על שאלה זו, ישנו רק ניסוי אקראי מבוקר אחד אשר תוצאותיו מוגבלות מבחינת 

עוצמה מחקרית. במחקר זה, 72 חולים קיבלו מיד לאחר אבחון של דימום תוך גולגולתי 

טיפול שכלל חומצה ולפרואית למשך 7 ימים לפחות או פלצבו, במחקר לא נמצא הבדל 

סטטיסטי משמעותי בהיארעות של התקפים אפילפטיים סימפטומטיים חריפים 29. 

איור 1

אינדיקציה אפשרית עבור טיפול אנטי 
אפילפטי מניעתי ראשוני לאחר שבץ 

למניעת התקפים סימפטומטיים בשלב 
החריף של 7 הימים הראשונים )פס כחול 

 עליון(, ולמניעת התקפים ללא גירוי
  )= אפילפסיה( לאחר יותר מ 7 ימים

 )פס כחול תחתון(.
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מאחר והסיכון ללא טיפול מניעתי של התקפים אפילפטיים סימפטומאטים חריפים עומד 

על 3-6%, אנו ממליצים להימנע מטיפול זה )איור 1(.

בדימום תוך-מוחי עם מעורבות קליפת המוח, סיכון התקף סימפטומטי חריף עולה עד 

כדי 35% 14, מאידך יתר שני שליש מהחולים הללו אינם סובלים מהתקף, ולכן לא ניתן 

להמליץ על טיפול מניעתי לכלל החולים. במקרים פרטניים בהם הותחל טיפול אנטי-

אפילפטי מניעתי ראשוני, אנו ממליצים על הפסקת טיפול זה לאחר חלוף השלב החריף. 

האם יש לטפל בתכשיר אנטיאפליטי בחולים שחוו התקף אפילפטי סימפטומטי בשלב 

החריף לאחר שבץ מחי, לצורך מניעה שניונית של התקף אפילפטי סימפטומטי נוסף?

כאן אין נתונים ממחקרים אקראיים ומבוקרים. בהתחשב בכך שרק 10-20% מחולים שחוו 

התקף סימפטומטי חריף לאחר שבץ, יחוו בימים הבאים התקף נוסף 21,30. ההתוויה לטיפול 

 אנטי אפילפטי למניעה שניונית איננה קיימת

)איור 2(. אף על פי כן, טיפול שכזה לעתים קרובות נהוג בפועל, וזאת על רקע חשש 

הרופאים המטפלים כי השינויים הפטופיזיולוגיים החריפים שלאחר שבץ 11 יש בכוחם 

לגרום לעוד התקף אפילפטי, וכי בכך יש השפעה שלילית על מהלך המחלה של החולים. 

באם טיפול אנטי-אפילפטי למניעה שניונית כבר הותחל, אנו ממליצים להפסיקו לאחר 

השלב האקוטי,  בהתחשב בכך שהסיכון ב-10 שנים לעוד התקפה ללא התגרות הינו רק 

30% 10. עם זאת, המלצה זאת בדרך כלל לא מיושמת בפרקטיקה הקלינית.

איור 2

אינדיקציה לטיפול אנטי אפילפטי 
מניעתי שניוני לאחר התקף פירכוסי 

סימפטומטי בשלב החריף  של 7 
הימים הראשונים )פס כחול עליון(, או 
לאחר התקף ללא גירוי )= אפילפסיה( 
לאחר יותר מ 7 ימים ראשונים לאחר 

שבץ )פס כחול נמוך(.
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התקף אפילפטי ללא גורם ישיר)ספונטני( / אפילפסיה

האם בחולים לאחר שבץ מוחי יש לטפל בתכשיר אנטיאפילפטי, למניעה ראשונית של 

התקף אפילפטי ספונטני )כלומר שלא בזמן החריף(?

כדי לענות על שאלה זו אין נתונים ממחקרים אקראיים ומבוקרים. מכיוון שרק 8-12% 

מהחולים יחוו התקף אפילפטי לאחר שבץ במשך 5-10 השנים הקרובות, טיפול אנטי-

אפילפטי כללי למניעה ראשונית אינו בהתוויה )איור 1(. 

בחולים עם דימום תוך-מוחי ומעורבות קליפת מוח, בגיל של פחות מ 65 שנים, עם נפח 

דימום של יותר מ-10 מיליליטר והתקף סימפטומטי חריף נמצאים בסיכון של כמעט 50% 

לסבול מהתקף ספונטני בשנים הסמוכות 31, מכיוון כי רוב החולים גם בתת קבוצה זאת 

לא יחוו התקף ספונטני בטווח הזמן הבינוני או הארוך, אין המלצה גורפת לחולים אלו 

לטיפול אנטיאפילפטי למניעה ראשונית. בחולים לאחר אוטם ממאיר של עורק מדיאלי 

וקרניוטומיה, הסיכון להתקף הינו גם כן קרוב ל-50%. טיפול אנטיאפילפטי למניעה 

ראשונית לא הוביל לירידה משמעותי בשיעור של התקפים ללא גירוי בטווח של 12 חודשים 

לאחר אוטם שכזה 32.

האם יש לטפל בתכשיר אנטיאפילפטי לאחר התקף אפילפטי ספונטני ראשון, בחולים 

לאחר שבץ מוחי בטווח הארוך, למניעה של התקפים ספונטניים נוספים?

גם בנושא זה אין נתונים ממחקרים אקראיים ומבוקרים. כפי שכבר צוין לעיל, הסיכון 

לחזרה של התקף אפילפטי ספונטני בטווח של 10 שנים הוא יותר מ 70% 10 ועל כן 

בתרחיש שכזה, מעצם הגדרתה, מאובחנת אפילפסיה. על כן אנו ממליצים על מתן טיפול 

אנטיאפילפטי לטווח ארוך למניעה שניונית )איור 2(. 

בהשוואת היעילות של תרופות אנטי-אפילפטיות במספר מחקרים מצומצמים לא נמצא 

הבדל מובהק לאחר 12 חודשים, )אחוז החולים ללא פרכוס: 94% לבטיראצטם לעומת 

85% קרבמזפין 33 ו-72% למוטריג'ין לעומת 44% קרבמזפין 34(. את הטיפל האנטי 

אפילפטי יש להמשיך לכל הפחות כשנתיים ממועד התחלתו וגם אז יש לשקול את 

ההחלטה להפסקתו באופן פרטני לכל חולה. יש לציין כי בחולים אפילפטיים הסיכון 

להישנות של התקפים גבוה מ 50% 35,36.

האם בחולי שבץ יש לטפל בטיפול אנטיאפילפטי באופן זמני, עד 4 שבועות, במטרה למנוע 

התקף ספונטני, מתוך כוונה למנוע אפילפסיה בטווח ארוך? 

 ,)anti-epileptogenesis( מאחורי שאלה זו נמצא הרעיון שנקרא אנטי-אפילפטוגנזה

שעקרונו הוא ניסיון להתערבות טיפולית בתהליכים פתופיזיולוגיים של התפתחות 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%91%D7%98%D7%99%D7%A8%D7%90%D7%A6%D7%98%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%92'%D7%99%D7%9F
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אפילפסיה לאחר פגיעה מוחית נרכשת. מחקר עם קבוצת ביקורת בהקצאה אקראית, 

שהיה אמנם קטן מידי, בחן האם מתן של חומצה וולפורית לעומת פלצבו למשך 4 חודשים 

לחולים לאחר דימום תוך מוחי יעיל יותר במניעת אפילפסיה לאחר שנה, ותוצאתו הייתה 

שלילית 29.

שאלה זו לוקה בחסר של מידע בסיסי לגבי תהליכים פתופיזיולוגיים של התפתחות 

אפילפסיה  "epileptogenesis" 37 . ולמרות זאת שאילתא זו מתבקשת לצורך יצירת  

אסטרטגיות טיפול מונחות היפותזות בחולים לאחר שבץ או פגיעות מבניות נרכשות במוח.

התאמת נהיגה

על פי ההנחיות הקיימות לגבי הערכת התאמת נהיגה של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים 

)מרב"ד(,  באם קיים התקף סימפטומטי חריף - ללא קשר למקורו - עבור תקופה של 6 

חודשים חל איסור נהיגה עצמאית ברכב מנועי עד 3.5 טונות. משך האיסורים אינו תלוי 

בטיפול אנטי-אפילפטי. לאחר פרק זמן של 6 חודשים לפחות, ללא התקף – ניתן לשקול 

המלצה רפואית לרישיון נהיגה בהגבלות: תרשים אלקטרואנצפלוגרם בשינה ובערנות 

ובדיקות הדמיה תקינים, אין תולדות של מחלת/חבלת מערכת העצבים המרכזית ואין 

הפרעה נוירולוגית מוקדית.  

ובהתקף אפילפטי ללא גירוי בחולים לאחר שבץ – אז מוגדרת אפילפסיה, עבור פרק זמן של 

12 חודשים לפחות. ולאחר 12 חודשים ללא התקף – ניתן לשקול המלצה רפואית לרישיון 

נהיגה ובלבד שישנה חוות-דעת נוירולוג שהטיפול התרופתי מתאים ומאוזן.

כמו כן, בזמן תהליך של שינוי תרופתי או באם חל התקף לאחר שינוי תרופתי, חל איסור 

על נהיגה עד תום 3 חודשים של טיפול תרופתי מיוצב או לפחות שנה ללא טיפול ובכל 

מקרה בתלות של חוות דעת נוירולוג. 

מסקנות

בחולי שבץ, מעבר לנזק המיידי, ישנם בעיות רפואיות נוספות כמו התקפים אפילפטיים. 	 

לאלו יש השלכות מרחיקות לכת על היבטים סוציאליים כגון איסור על נהיגה, הפעלת 

כלי רכב ממונעים ופגיעה בתעסוקה.

מכיוון וההסתברות להתקף אפילפטי בחולי שבץ בשלב החריף )≥ 7 ימים לאחר שבץ( 	 

כמו גם בשלב הלא חריף )< 7 ימים לאחר שבץ( הינה נמוכה בדומה לסיכון להתקף 

אפילפטי ללא גורם ישיר, אין אינדיקציה במקרים אלו לטיפול מניעתי ראשוני.

במקרה של התקף אפילפטי סימפטומטי בחולי שבץ בזמן השלב החריף אין אינדיקציה 	 

https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/Marvad_regulations_2012.pdf
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להשלמת בדיקת אנצפלוגרפיה מאחר וגילוי של פעילות אפילפטיפורמית בשלב זה איננו 

סמן להישנות התקפים בהמשך.

לאחר אירוע של התקף אפליפטי סימטומטי חריף הסיכון לחזרה של פרכוסים בשלב 	 

החריף אינו גבוה, ולכן ברוב המקרים אין אינדיקציה לטיפול מניעתי שניוני.

לאחר התקף אפילפטי ללא גורם ישיר )התקף ספונטני(, ההסתברות להתקף נוסף 	 

בחולי שבץ הינה גבוה ובדרך כלל מהווה אינדיקציה להתחלת טיפול אנטיאפילטי.

איור 3: מקרה להמחשה

בחולה בן 52 עם המיפרזיס משמאל ודיספזיה, מוצג בהדמיית טמוגרפיה ממוחשבת,  איזור 
היפודנסי ואזור של דימום רקמתי תחום בקליפת המוח בשטח הכיסוי של עורק המוח 

האמצעי מימין . 20 שעות לאחר הופעת תסמיני השבץ, החולה סבל מהתקף קלוני טוני 
דו צדדי ראשון, התפרצות ההתקף לא נצפתה והמטופל לא יכל לתת הערכות למועד 

ההתרפרצות. לציין כי הסיכון של התקף סימפטומטי אקוטי בזמן דימום קליפת המוח 
הוא 35% 14. טיפול אנטי אפילפטי למניעה שניונית הותחל במינון 2000 מ"ג לבטיראצטם 

ליום, עקב חשש הרופאים המטפלים להתקף נוסף )הערה: הנתונים הקיימים מראים סיכון 
להישנות בזמן החריף של  10-20% 21,30.

במהלך אישפוזו במחלקה שיקומית כ-4 שבועות לאחר ולמשך 4 שבועות נוספים הטיפול 
הומשך עד להתחלת הפחתתו )הערה: סיכון 10 השנים של התרחשות התקפה ללא 

התגרות הוא כ-30% 10( . 

מאחר שהחולה לא סבל חסרים נוירולוגים מתמשכים, היה באפשרותו לחזור לנהיגה כ-3 
חודשים לאחר הפסקת לבטיראצטם. שישה חודשים לאחר הפסקת הטיפול בלבטיראצטם 

החולה הבחין בהתכווצות פתאומית של זרועו השמאלית, שבעקבותיה הופיעה קלונוס. 
כ-15 שניות מאוחר יותר הופעה של התקף טוני קלוני דו צדדי. לאחר התקף אפילפטי 

זה אשר הינו ללא גורם ישיר, ובכך מגדיר אפילפסיה )מוקדית(, הטיפול האנטי אפליפטי 
בלבטיראצטם )למניעה שניונית( הוחזר במינון של 2000 מ"ג ליום,  )הערה: הסיכון עבור כל 

התקף נוסף ב-10 השנים הבאות הינו כ-70% 10(. 

לאחר תקופה ללא פרכוסים של שנה אחת המטופל היה רשאי לחזור לנהוג ברכב באופן 
עצמאי. לאחר שנתיים ללא פרכוסים, המטופל התעניין באפשרות של הפסקת הטיפול 

בלבטיראצטם. בהתחשב בסיכון הגבוה להישנות ההתקפים האפילפטיים הומלץ למטופל 
כנגד הפסקת הטיפול. )הסיכון לפרכוסים לאחר הפסקת תרופות באפילפסיה ממקור של 

שינויים מבניים הינו גבוה מ 50%(.

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%91%D7%98%D7%99%D7%A8%D7%90%D7%A6%D7%98%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%91%D7%98%D7%99%D7%A8%D7%90%D7%A6%D7%98%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%91%D7%98%D7%99%D7%A8%D7%90%D7%A6%D7%98%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%91%D7%98%D7%99%D7%A8%D7%90%D7%A6%D7%98%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%91%D7%98%D7%99%D7%A8%D7%90%D7%A6%D7%98%D7%9D
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אחד נמצא:

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. 
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Oct;17(10):1467-507  |  3. Eliquis prescribing information as approved by the Israeli MoH FEB 2016  |  4. Israel NHB update Jan 2016.
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*בחולים מבוגרים )מעל גיל 18 שנים( עם פרפור פרוזדורים לא ממקור מסתמי )NVAF( וגורם סיכון אחד ומעלה
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כלול 
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 NUVIGIL עוזר למטופלים הסובלים מישנוניות יתר הנגרמת מנרקולפסיה, טרשת נפוצה *,
דום נשימה בשינה  ותסמונת עבודת משמרות, להישאר עירניים 1

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

NUVIGIL  NUVIGIL בעל פרופיל בטיחות וסבילות גבוהים 1

מוכלל בסל 

 MS-לנרקולפסיה ו

ב-15%, וזמין בביטוחים 

המושלמים ב-50%,
 

זמין בכללית

ובמכבי!

מתעוררים
לטיפול חדש!

תכשיר חדש בישראל לטיפול בישנוניות יתר1 

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

http://tracks.roojoom.com/r/78420/
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 סיווג מחודש של אפילפסיה על ידי הליגה 
)ILAE( הבינלאומית נגד אפילפסיה

ד"ר גבריאל ליכטנשטיין, ד"ר אילן בלט וד"ר ניקולה מאג'ו 

סדרת מאמרים ונייר עמדה שפורסמו בכתב העת Epilepsia  1,2,3 בחודש מרץ האחרון על 

ידי הליגה הבינלאומית נגד אפילפסיה )ILAE( עתידים לשנות ולארגן מחדש את האופן שבו 

נוירולוגים מסווגים התקפים אפילפטיים. הסיווג המעודכן אשר בא להחליף את הסיווג 

הקודם שנמצא בשימוש מאז 1989, נוצר במטרה לשקף את הידע העדכני שנצבר בנושא 

התקפים אפילפטיים וגורמיהם, ומבוסס על חלוקה לשלושה מישורים: סוג ההתקף, סוג 

האפילפסיה ותסמונת אפילפטית. בכל מישור קיימת התייחסות לאטיולוגיה באופן שמשקף 

את חשיבותה האבחנתית והטיפולית. 

סוג ההתקף

אחרי ביסוס אבחנה של התקף 

אפילפטי ושלילה של אבחנות 

מבדלות לא-אפילפטיות, יש 

להתחיל בשלב הראשון: סיווג 

ההתקף. כפי שמודגם בתרשים 

1. ראשית יש לסווג את ההתקף 

לאופן שבו התחיל, בדומה 

לחלוקה הישנה. יש לחלק 

פרכוסים למוקדיים, כלליים 

ופרכוסים עם התחלה לא ידועה 

)כאשר ההתחלה לא נצפתה 

או שאינה ברורה(. פרכוסים 

מוקדיים מוגדרים ככאלו 

שמקורם ברשתות נוירונליות 

שמוגבלות להמיספרה אחת 

בעוד שפרכוסים כלליים 

מוגדרים כפרכוסים שמקורם 

ברשתות שמערבות את שתי 

תרשים 1
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ההמיספרות. מחברי נייר העמדה ממליצים לסווג התקף ככללי או מוקדי רק אם קיימת 

מידת בטחון גבוהה מאוד בהבנת האירוע לפי הסיפור הקליני או ממצאים נוספים. 

עבור התקפים מוקדיים אומץ השימוש במודעות )awareness( כמדד פשוט יחסית לרמת 

הכרה. מודעות מוגדרת שמורה אם המטופל שמר על ידיעה של עצמו ושל סביבתו לכל 

אורך ההתקף, ואינה נמדדת במודעותו של המטופל לעצם התרחשותו של התקף. מעשית, 

בהתקפים עם מודעות שמורה המטופל מסוגל להיזכר ולתאר בדיעבד ידיעה שמורה של 

עצמו ושל הסביבה במהלך האירוע. בהעדר יכולת לעשות כן, יש להניח כי מדובר בהתקף 

עם מודעות לקויה. 

תגובתיות אינה מדד טוב להכרה שכן מטופלים מסוימים אינם מסוגלים להגיב במהלך 

 focal( "התקף מסיבה מוטורית, אף שמודעותם שמורה. "התקף מוקדי עם מודעות שמורה

 ,)simple partial seizure( "מחליף את המונח הישן "התקף מוקדי פשוט )aware seizure

בעוד ש"התקף מוקדי עם מודעות לקויה" )focal impaired awareness seizure( מחליף 

את המונח הישן "התקף מוקדי מורכב" )complex partial seizure(. בנוסף, התקפים 

מוקדיים נחלקים לכאלה שמתחילים בביטוי מוטורי ולכאלו שמתחילים בביטוי לא-מוטורי 

)non-motor(, כאשר יש להקפיד ולאפיין לפי הביטוי המוקדם ביותר שמופיע במהלך 

ההתקף, גם אם אינו הביטוי הבולט ביותר )באופן זה הסיווג החדש משקף את המוקד 

האנטומי של ההפרעה החשמלית(. לדוגמא: התקף מוקדי שמתחיל בתחושה של פחד 

ומתקדם לתנועות קלוניות מוקדיות בולטות שמסתיימות בנפילה של המטופל, עדיין 

יהיה התקף מוקדי אמוציונלי )focal emotional seizure(, כאשר את הביטוי המוטורי 

ניתן להוסיף בתיאור ההתקף כטקסט חופשי. אם קיים ביטוי מוטורי בד בבד עם ביטוי 

לא-מוטורי בראשית ההתקף, הביטוי המוטורי יהיה בדרך כלל הדומיננטי, אלא אם כן 

מדובר בביטויים לא-מוטורים בולטים במיוחד. ניתן שלא לציין את מידת המודעות בהתקף 

אם קיים קושי לדלות מידע מספק מהאירוע. 

 focal( "התקף מוקדי שעובר הכללה מוטורית ייקרא "התקף מוקדי לטוני-קלוני דו-צדדי

to bilateral tonic-clonic( באופן שבא להדגיש את המוקדיות של ההתקף ולהבדיל 

אותו באופן ברור מהתקפים כלליים. קיימים בסיווג החדש מספר סוגים של התקפים 

 epileptic( מוקדיים אשר בעבר נכללו רק בקטגוריה של התקפים כלליים: עווית אפילפטית

spasms(, פרכוס מוקדי טוני, מוקדי קלוני, מוקדי אטוני, מוקדי מיוקלוני ומוקדי טוני-קלוני. 

כמו כן, קיימים סוגים חדשים של התקפים מוקדיים הכוללים: מוקדי עם אוטומטיזם, מוקדי 

אוטונומי, מוקדי עם עצירת פעילות )behavior arrest(, קוגניטיבי )בא להחליף שימוש 

קודם במונח psychic ומשמש לתיאור הפרעות קוגניטיביות ספציפיות בזמן פרכוס דוגמת 

אפאזיה, אפרקסיה או הזנחה. כמו כן המונח יכול לתאר תסמינים קוגניטיביים חיוביים 
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דוגמת deja vu, jamais vu , אילוזיות או הלוצינציות(, אמוציונלי )ביטוי רגשי בזמן התקף, 

דוגמת פחד או הנאה ]אנו מציעים שלא להשתמש במונח "התקף רגשי" בעברית בשל 

הקונוטציה הפונקציונאלית שעלולה להתעורר אצל מטופלים ומטפלים[( והיפרקינטי 

)המונח בא לתאר תנועת גפיים אגיטטיבית, דמוית "הטחה" של הגפה או תנועות דיווש(. 

התקפים כלליים נחלקים להתקפים מוטוריים ולא-מוטוריים )absence(, באופן דומה 

לחלוקה הישנה, כאשר נתווספו קטגוריות של התקפים מיוקלוניים-אטוניים, מיוקלוניים-

טוניים-קלוניים, אבסנס מיוקלוני ואבסנס עם מיוקלוניה של עפעפיים. 

סוג האפילפסיה

המישור השני של הסיווג המחודש כולל התייחסות לסוג האפילפסיה. בנוסף לקטגוריות 

מוכרות של אפילפסיה כללית ואפילפסיה מוקדית נוצרו קטגוריות חדשות של "אפילפסיה 

כללית ומוקדית משולבת", ו"אפילפסיה מסוג לא ידוע". אבחנה של אפילפסיה כללית 

מתבצעת לפי הסתמנות קלינית ותמונה אלקטרואנצפלוגרפית אינטראיקטלית אופיינית, 

הכוללת בדרך כלל התפרקות זיז-גל כללית. אפילפסיות מוקדיות כוללות הפרעות עם 

-מוקד בודד, הפרעות רב מוקדיות או הפרעות שמערבות המיספרה שלמה. התרשים האלק

טרואנצפלוגרפי האינטראיקטלי מדגים לרוב התפרקויות מוקדיות, אך האבחנה קלינית 

בעיקרה. באפילפסיה משולבת התרשים האינטראיקטלי עשוי להדגים גם התפרקות זיז-גל 

כללית וגם התפרקויות מוקדיות, אך פעילות אפילפטיפורמית אינה נחוצה לאבחנה. המונח 

"אפילפסיה מסוג לא ידוע" משמש כאשר ברור כי המטופל סובל מאפילפסיה אך הקלינאי 

 EEG, EEG-אינו מצליח לסווג אותה בשל מידע לא מספק ממגוון סיבות – העדר גישה ל

שאינו אינפורמטיבי או אופי התקפים שאינו ברור.  

התסמונת האפילפטית

המישור השלישי של הסיווג המחודש כולל את אבחנת התסמונת האפילפטית – צבר 

של מאפיינים קליניים, אלקטרואנצפלוגרפיים והדמייתיים שנוטים להופיע במשולב. 

לרוב, לתסמונת אפילפטית קיימים מאפיינים תלויי-גיל דוגמת גיל הופעה, גורמי הדחק 

-)טריגרים(, מהלך דיורנלי, פרוגנוזה, תחלואה נלווית מסוימת כגון ליקויים קוגניטיביים ופסי

כיאטריים, המלווים בממצאים ספציפיים ב-EEG והדמיות מוחיות. לאבחנה של תסמונת 

עשויה להיות משמעות אטיולוגית, פרוגנוסטית וטיפולית. בתוך הקבוצה של האפילפסיות 

הכללית )generalized epilepsies( קיימת תת קבוצה של אפילפסיות כלליות אידיופתייות 

)Idiopathic generalized epilepsies – IGEs(, אשר מכילה בתוכה ארבע תסמונות 

 ,)Childhood absence epilepsy( אפילפסיות מוכרות: תסמונת אבסנס של הילדות
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תסמונת אבסנס של הנעורים )Juvenile absence epilepsy(, תסמונת מיוקלונית של 

הנעורים )Juvenile myoclonic epilepsy( ותסמונת פרכוסים טוניים-קלוניים בלבד 

)Generalized tonic-clonic seizures alone(. במקרים מסוימים ניתן להשתמש במונח 

אפילפסיות כלליות גנטיות )Genetic generalized epilepsies – GGEs( כאשר קיימת 

 ,)self-limiting( עדות מספקת לאטיולוגיה גנטית. קיימות מספר אפילפסיות מוגבלות בזמן

שלרוב מתחילות בילדות. הנפוצה ביותר היא אפילפסיה מוגבלת-זמן עם זיזים צנטרו-

טמפורליים )self-limiting epilepsy with centrotemporal spikes( שבעבר נקראה 

-"אפילפסיה שפירה עם זיזים צנטרוטמפורליים". בקבוצה זו נמצאת גם האפילפסיה האוק

.)self-limited occipital epilepsy of childhood( סיפיטלית המוגבלת בזמן של הילדות

אטיולוגיה

מרגע שמטופל מתייצג עם התקף אפילפטי ראשון, יש לאתר את הגורם האטיולוגי מתוך 

שורה של גורמים אטיולוגיים מוכרים. האטיולוגיה יכולה להיות מבנית, גנטית, זיהומית, 

מטאבולית, אימונית או בלתי-ידועה. ניתן לסווג פרכוס אפילפטי ליותר מקטגוריה 

אטיולוגית אחת )לדוגמא: למטופל עם טרשת גבשושית )tuberous sclerosis( תהיה 

אטיולוגיה מבנית אבל גם גנטית(. אבחנה של אטיולוגיה מבנית היא קריטית לאפשרות 

ניתוחית, כאשר אבחנה של אטיולוגיה גנטית חשובה להפניה ליעוץ גנטי ושקילה של 

טיפולים חדשניים. 

 MRI אטיולוגיה מבנית מתייחסת לאבנורמליות אנטומית שניתן לזהות בהדמיה, רצוי

מוח עם שימוש בפרוטוקולים ספציפיים, עם קורלציה קלינית או אלקטרואנצפלוגרפית 

המעידה על כך שההפרעה המבנית היא הגורם הסביר לפרכוסים של המטופל. אטיולוגיה 

מבנית עשויה להיות נרכשת, דוגמת אוטם מוחי איסכמי, טראומה, היפוקסיה או זיהום, או 

עשויה להיות גנטית עם ביטויים שונים של מלפורמציות בהתפתחות קליפת המוח. למרות 

שבמצבים אלו קיים בסיס גנטי למלפורמציה, ההפרעה המבנית הינה הסיבה הישירה 

להתקפים האפילפטיים, והביטוי המבני הוא הדומיננטי בסיווג האטיולוגי של האפילפסיה. 

בין האפילפסיות מאטיולוגיה מבנית נפוץ הממצא של התקפים ממקור מזיו-טמפורלית עם 

טרשת היפוקמפלית )hippocampal sclerosis(. עוד אסוציאציות נפוצות כוללות פרכוסים 

 )Rasmussen( עם המרטומה היפותלמית, תסמונת רסמוסן )gelastic seizures( ג'לסטיים

 .)hemiconvulsion-hemiplegia-epilepsy( ואפילפסיה של המי-קונבולסיה-המיפלגיה

ההיכרות עם אסוציאציות אלו חשובה לבחינה קפדנית של ההדמיות וזיהוי של ממצאים 

מבניים אופייניים. איתור של אטיולוגיה מבנית מדגיש, כאמור, את האפשרות להתקדם 

לפתרון פולשני בהיעדר תגובה מספקת לתרופות.

אפילפסיה
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אטיולוגיה גנטית מיוחסת כאשר האפילפסיה מתאימה להיות משנית למוטציה גנטית 
מוכרת או משוערת. הסיווג של אפילפסיה לאטיולוגיה גנטית עשוי להיות מבוסס רק על 

היסטוריה משפחתית של מחלה אוטוזומלית דומיננטית או לעלות ממחקרים שבוצעו 
באוכלוסיות עם תסמונות דומות. במקרים מסוימים גן ספציפי זוהה, כאשר הדוגמא 

המוכרת ביותר הינה תסמונת דראבה )Dravet syndrome( שבה מעל 80% מהחולים 
 )monogenic( צריך לציין שאטיולוגיה מונוגנית .SCN1A מציגים ואריאנט פתוגני של

עשויה לחולל ספקטרום של הפרעות קליניות שונות. כאשר קיימת תמונת הורשה מורכבת, 
ניתן להניח כי מעורבים מספר גנים בפתוגנזה עם או בלי מרכיב סביבתי. יש לזכור כי 

אטיולוגיה גנטית אינה זהה לאטיולוגיה תורשתית:  מוטציות דה-נובו אשר עומדות בבסיסן 
של אפילפסיות מגוונות מתגלות יותר ויותר, אף כי מוטציות דה-נובו עשויות להיות 

תורשתיות בהמשך. אפשרות נוספת היא מוזאיציזם )mosaicism(, כלומר שתי אוכלוסיות 
תאים שונות אשר לאחת מהן מוטציה גנטית המחוללת אפילפסיה. אטיולוגיה גנטית אינה 

שוללת תרומה סביבתית )לדוגמא: חולי אפילפסיה צפויים יותר לסבול מפרכוסים בחסך 
שינה, דחק או מחלה סיסטמית(. 

אטיולוגיה זיהומית היא הנפוצה בעולם הרחב, ומתייחסת לחולים שסובלים מאפילפסיה 
ולא לחולים שסובלים מפרכוסים בזמן דלקת קרום המוח או דלקת המוח )אנצפליטיס( 
חריפה בלבד. דוגמאות נפוצות כוללות נוירוציסטיצרקוזיס, שחפת, HIV, מלריה מוחית, 

SSPE, טוקסופלזמוסיס מוחית או זיהומים קונגיטליים דוגמת זיקה ו-CMV. למחלות 
אלו לעתים קורלציה מבנית, וניתן ליחס אטיולוגיה זיהומית גם להופעה של אפילפסיה 

שהתפתחה אחרי רזולוציה של הזיהום. אטיולוגיה מטבולית מתייחסת להפרעה מטבולית 
שגורמת לביטויים או שינויים ביוכימיים באופן סיסטמי דוגמת פורפיריה, אורמיה או 

אמינואצידופתיות שונות. לעתים להפרעה המטאבולית יהיה בסיס גנטי מוכר, אך חלקן 
נרכשות, דוגמת חסר חומצה פולית. אטיולוגיה אימונית מיוחסת למצבים בהם קיימת עדות 

לדלקת במערכת העצבים המרכזית שהינה ממקור חיסוני, דוגמת אנצפליטיס מנוגדנים 
לרצפטור ל-NMDA או מנוגדנים ל-LGI1. אטיולוגיה לא ידועה מתייחסת למצבים בהם לא 

ניתן לקבוע את הגורם לאפילפסיה כמו במצבים בהם המטופל לא השלים בירור ראשוני. 

תחלואה נלווית )קומורבידיות(

המודעות לכך שרבות מהאפילפסיות נמצאות בקשר להפרעות למידה, הפרעות 
פסיכולוגיות או התנהגותיות נמצאת במגמת עליה. אלו נעות בין ליקויי למידה קלים 

למוגבלות אינטלקטואלית של ממש ולמאפיינים דוגמת אוטיזם, דכאון והפרעות פסיכו-
סוציאליות. לאפילפסיות קשות יותר עשויים להתלוות גם ליקויים מוטורים, הפרעות יציבה, 

הפרעות תנועה, עקמת, הפרעות שינה והפרעות גסטרואינטסטינליות. 

אפילפסיה
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אנצפלופתיה התפתחותית ואפילפטית

אנצפלופתיה אפילפטית מוגדרת כהפרעה קוגניטיבית והתנהגותית שנגרמת כתוצאה 

מההפרעה האפילפטית עצמה, מעבר למה שהיה מצופה מההשפעה של האטיולוגיה 

האפילפטית לבדה. ליקויים גלובליים או ספציפיים יכולים להחמיר עם הזמן, ועשויים 

להופיע בכל סוגי האפילפסיות ובכל הגילים. עקרון מנחה בעניין זה הוא שהטבה בפעילות 

האפילפטית היא בעלת פוטנציאל לשפר את התוצאות ההתפתחותיות של ההפרעה. צריך 

לזכור שרבות מההפרעות הגנטיות שבבסיס המחלה האפילפטית הן בעלות פוטנציאל 

לייצר הפרעה התפתחותית ישירות כתוצאה מהמוטציה הגנטית, בנוסף לנזק המצטבר 

של הפעילות האפילפטית. לאור זאת מוצע ע"י מחברי נייר העמדה של ה-ILAE כי יש 

להרחיב במצבים מסוימים את המונח "אנצפלופתיה אפילפטית" ולהשתמש במקומו 

 Developmental and epileptic( מעתה במונח אנצפלופתיה אפילפטית והתפתחותית

encephalopathy( או להשתמש במונח אנצפלופתיה התפתחותית במצבים בהם הליקוי 

הקוגניטיבי-התנהגותי הוא תוצאה ישירה של ההפרעה הגנטית ואינו תוצאה של הפעילות 

האפילפטית עצמה. 

אפילפסיה מוגבלת-זמן ואפילפסיה המגיבה לתרופות 

עם ההבנה המתגברת על השפעת התחלואה הנלווית להפרעות האפילפטיות על חיי 

המטופלים, עלה חשש כי המונח "אפילפסיה שפירה" מקל בהשפעות אלו, בעיקר 

בתסמונות קלות יותר מבחינה קלינית. על מנת למצוא תחליף למונח זה מוצע השימוש 

במונחים אפילפסיה מוגבלת-זמן )self-limiting( ואפילפסיה המגיבה לתרופות 

)pharmacoresponsive(, אשר מגדירים אספקטים שונים המרכיבים את המינוח הישן. 

אפילפסיה מוגבלת-זמן מתייחסת לתסמונת שצפויה לרזולוציה ספונטנית. המונח 

אפילפסיה המגיבה לתרופות משמש לתיאור אפילפסיה שצפויה להיות ניתנת לשליטה 

תחת טיפול תרופתי מתאים. המינוחים אפילפסיה "קטסטרופלית" או "ממאירה" לא 

ישמשו יותר לתיאור אפילפסיות בשל הקונוטציות הקשות שהן מעלות.

ד"ר גבריאל ליכטנשטיין1, ד"ר אילן בלט1,2 וד"ר ניקולה מאג'ו1,2

 1 מחלקת נוירולוגיה, מרכז רפואי ע"ש חיים שיבא, תל השומר, ישראל

2 פקולטה לרפואה ע"ש סאקלר, אוניברסיטת תל אביב, תל אביב, ישראל

אפילפסיה
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הבנת הפתוגנזה של נוירומיאליטיס אופטיקה

עורכת המדור: פרופ' נטע לוין

 פרופ' עדי וקנין ותלמידת הדוקטורט לבנת בריל 

מעבדתנו עוסקת במחקר מחלות דהמיאלינטיביות של מערכת העצבים המרכזית תוך 

שימת דגש על נוירומיאליטיס אופטיקה. 

בין השאלות המרכזיות בהן אנו עוסקים:  

הבנת הפתוגנזה השונה של שתי המחלות:  טרשת נפוצה ונוירומיאליטיס אופטיקה 	 

הינן מחלות אוטואימוניות של מערכת העצבים המרכזית, אולם הגורם האימונולוגי 

הראשוני בשתיהן אינו ידוע עד כה. 

פיתוח סמנים אבחנתיים למחלות הדהמיאלינטיביות השונות: מחלות 	 

דהמיאלינטיביות של מערכת העצבים המרכזית מהוות למעשה ספקטרום של מחלות 

בעלות מאפיינים קליניים דומים אך מהלך מחלה וטיפול שונים. חסרים לנו היום 

סמנים ביולוגיים )ביו-מרקרים( מהימנים אשר יאפשרו אבחנה טובה של המחלה כבר 

בראשיתה, התאמה מיטבית של הטיפול, וכן יסייעו בהבנת תגובת החולה לטיפול 

והתפתחות מהלך המחלה. 

פיתוח מודל חיה לניורומיאליטיס אופטיקה. נכון להיום אין לנו מודל חיה 	 

למחלה. על מנת לענות על שאלת מהלך המחלה, האירוע החיסוני הראשוני וכן על מנת 

לפתח טיפולים חדשים ולבחון את הקיימים - יש לנו צורך במודל מתאים. 

תאור מפורט

נוירומיאליטיס אופטיקה )נ"א( , הידועה גם כתסמונת ע"ש דוויק, הינה מחלה 

אוטואימונית, דלקתית דהמיאלינטיבית של מערכת העצבית המרכזית, הפוגעת בעיקר 

בעצב הראיה ובחוט השדרה. לרוב החולים תהיה גם במהלך מחלתם מעורבות מוחית 

בחומר האפור והלבן. במהלך השנים, נעשו ניסיונות רבים לזיהוי מקור זיהומי או חיסוני 

למחלה אך האירוע החיסוני הראשוני היוצר פגיעה במערכת העצבים המרכזית של חולי 

נ"א אינו ידוע. ההתקדמות המשמעותית בהבנת המחלה חלה עם זיהוי נוגדנים ייחודים 

 . )AQP4( 4 בסרום של מרבית החולים כנגד תעלת המים

http://info.e-med.co.il/lemtrada/
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לאחר כעשור של מחקר אינטנסיבי 

מקובלת שרשרת האירועים הבאה: 

הנוגדנים חודרים למערכת העצבים 

  tight junctions המרכזית  באזורי

בין תאי האנדותל ובאזורים חדירים 

במחסום הדם-מח . אזורים אלו 

הפכו לחדירים באופן טבעי או 

בעקבות פציעה. כתוצאה מכך, 

מתאפשר המפגש בין תעלת המים 

AQP4  המתבטאת באזור הטרמינלי 

של האסטרוציטים, המהווים חלק 

ממחסום הדם-מח, לבין הנוגדנים 

 AQP4 -העצמיים. הנוגדנים נקשרים ל

בקצות האסטרוציטים ומשפעלים 

את מערכת המשלים המגייסת לאזור נויטרופילים ואאוזינופילים התורמים להרס הרקמה 

)תמונה 1, מעבודתנו 1(.

הנוגדנים כנגד AQP4 הינם ספציפיים ומופיעים אצל מרבית החולים, אולם העברה של 

הנוגדנים לדם אינה מספיקה להשראת מחלה בחיות מודל. 

בפרסומים עוקבים שלנו )3,2( כמו גם של קבוצות אחרות, נראה היה כי רק בנוכחות דלקת 

המתווכת ע"י תאי T או חלבוני משלים, נראתה פתולוגיה בחיות המעבדה. 

מעבר לכך הראנו כי לחולי נ"א נוכחות תאי T ספציפיים ל AQP4 בדם הפריפרי. מצאנו 

כי תאים אלה מזהים ארבעה אזורים אימונודומיננטים בחלקים החוץ תאיים של החלבון 

.Th17-ו  Th1 ובקצה הקרבוקסילי, ומשרים תגובה חיסונית מעורבת מסוג

בהמשך סקרנו את רמת הביטוי של גנים אימונולוגיים מרכזיים בדם הפריפרי של חולי 

נ"א בהשוואה לנבדקים בריאים ולחולי טרשת נפוצה, במטרה לזהות את חתימת הגנים 

הייחודית לחולים. 

 תמונה 1 – 
הפתוגנזה של נוירומיאליטיס אופטיקה

 תמונה 2 )בעמוד ממול(
 AQP4 ספציפיים ל T בעבודתנו הראנו כי ניתן לבודד מהדם הפריפרי של מטופלים עם נ"א תאי
-בדם הפריפרי בשכיחות יתר מאוכלוסיית ביקורת. תאים אלה ייחודיים לארבעה אזורים אימונודו
מיננטיים בחלקים החוץ תאיים של החלבון ובקצה הקרבוקסילי, ומשרים תגובה חיסונית שהינה 

Th17 ברובה מסוג 
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gene array analysis נעשה על דם פריפרי של 24 נבדקים - 16 מטופלים עם 

נוירומיאליטיס אופטיקה חיוביים ל-AQP4 ו-8 נבדקי ביקורת.

מצאנו שתי קבוצות גנים אשר נבדלו משמעותית בביטוין בין חולי נ"א לנבדקים בריאים. 

קבוצה אחת כוללת גנים רבים השייכים לתאי T )בהתאמה למחקרנו הקודמים( והשנייה 

.NF-KB גנים השייכים למסלול ה

פקטורים אלה יכולים להוות סמנים לאבחנת המחלה, למהלך המחלה וכן להיות בעלי 

משמעות פתוגנית.

סמנים ביולוגיים אבחנתיים למחלות דמיאלינטיביות

חסרים לנו לאבחנה בין המחלות השונות, להתאמת הטיפול לחולה, ולניבוי חומרת 

המחלה. ישנה חשיבות רבה בהתאמת הטיפול לחולה, ופעמים רבות ההבנה שהטיפול 

לא מתאים מתבררת רק לאחר שמתפתח נזק נוירולוגי משמעותי. סמנים טובים יסייעו 

באבחנה מדויקת יותר, בהתאמה מיטבית של הטיפול לחולה ולמהלך המחלה ויספקו לנו 

פרמטרים אובייקטיבים בעזרתם אפשר לחזות את התגובה לטיפול.  כל אלה יאפשרו טיפול 

מיטבי ומתאים כבר עם הופעת המחלה וימנעו הדרדרות.

ביו-מרקרים אבחנתיים

רבות מהמחלות הדלקתיות הדמיאנלטיביות של מערכת העצבים המרכזית מזוהות 

כמחלות אוטואימוניות, אך עד לאחרונה לא זוהה אנטיגן ספציפי למחלה מסוימת. כפי 

שצויין קודם בשנת 2004 התרחשה פריצת דרך משמעותית בהבנת מחלת נ"א סביב  זיהוי  

הנוגדנים הספציפיים לחולי נ"א, NMO-IgG שלנוכחותם רגישות של 85% וספציפיות של 

90% לאבחנה קלינית של נ"א. זוהי הפעם הראשונה שזוהה אנטיגן שכנגדו מכוונת תגובה 

חיסונית ספציפית בחולים עם מחלה דמיאלינטיבית במערכת העצבים המרכזית. 

לאחרונה זוהה נוגדנן נוסף, כנגד MOG האופייני למחלה בעלת ביטוי קליני דומה 

לנוירומיאליטיס אופטיקה. החשיבות הפתוגנית של נוגדן זה עדין לא ברורה לאשורה. 

במעבדתנו פותחה בדיקת ELISA לזיהוי נוגדנים ל-AQP4 בסרום המטופלים וכן נערכת 

.AQP4-ול MOG-לנוגדנים ל Cell Based assay בדיקת

בשנת 2012 פורסמה עבודה אשר זיהתה בסרום של 47% מחולי טרשת נפוצה נוגדנים 

עצמיים כנגד תעלת האשלגן KIR4.1 (KCNJ10). תעלה זו מתבטאת על אסטרוציטים בצמוד 

ל-AQP4 ומעורבת בבקרת פעילות נוירונלית באמצעות וויסות מעבר אשלגן. בעקבות 

ממצא זה כיילנו במעבדה ELISA לבדיקת נוכחות נוגדנים ל-KIR4.1 על מנת לבדוק את 
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האפשרות להשתמש בנוגדנים אלו כביו-מרקר לטרשת נפוצה. ערכנו השוואה בין רמות 

הנוגדנים בסרום של חולי טרשת נפוצה, נ"א, חולים אחרי מופע קליני ראשוני, חולים 

במחלות נוירולוגיות אחרות ונבדקים בריאים. זיהינו נוגדנים ל- KIR4.1 בסרום של 26% 

מחולי טרשת נפוצה, 25% מהחולים עם מופע קליני ראשוני (CIS), 22%  מחולי נ"א, 12.5% 

מהחולים במחלות נוירולוגיות אחרות ו-3% מתוך הנבדקים הבריאים. לא מצאנו הבדל 

 משמעותי בין חולים בטרשת נפוצה לחולים בנ"א באחוז החולים החיוביים לנוגדנים

 ל-KIR4.1 4. כמו כן לא נמצאו מאפיינים קליניים ייחודיים בקרב החולים החיוביים לנוגדנים. 

אולם במעקב אחר רמת הנוגדנים בשלבים שונים של המחלה, מצאנו כי רמת הנוגדנים 

גבוהה יותר בזמן התקף בחולי טרשת נפוצה. מספר קבוצות מחקר אחרות התמודדו גם 

הן עם שאלת החשיבות של נוגדנים אלו בטרשת נפוצה. היום ניכר כי ישנה הסכמה שאין 

מקום לנוגדנים כנגד KIR4.1 כמדד אבחנתי או פרוגנוסטי במטופלים מבוגרים עם טרשת 

נפוצה5.  

נוירומיאליטיס אופטיקה שכיחה ביתר באוכלוסייה הערבית 
מוסלמית בישראל

מעט מאוד ידוע על הרקע הגנטי של נ"א. המחלה ספורדית, אך ישנם מספר דיווחים על 

מקרים משפחתיים כגון תאומים זהים או בני משפחה הסובלים מהמחלה. כמו כן המחלה 

נפוצה יותר באפריקה, מערב אסיה ואמריקה הלטינית. 

בשנים האחרונות נמצאה אסוציאציה בין MHC class 2 מסוימים ומחלת נ"א.

בברזיל ובצרפת נמצאה תאחיזה בין חולי נ"א לאלל HLA-DRB1*03:01. לעומת זאת 

באוכלוסייה היפנית, האלל הנפוץ אצל חולי OSMS )וריאנט אופטיקו-ספינלי של ט"נ( 

הינו HLA-DP*05:01. האלל HLA-DRB1*15:01, האופייני לחולי טרשת נפוצה לא נמצא 

בקורלציה עם חולי נ"א.

במרפאה לטרשת נפוצה שמנו לב לשכיחות גבוהה של נ"א בקרב החולים המוסלמים. 

כשבדקנו את הנושא מצאנו שכיחות גבוהה של נ"א בקרב החולים המוסלמים, פי 2.5-3 

בהשוואה לשכיחות המחלה בקרב האוכלוסייה היהודית. בהמשך בדקנו את סיווג הרקמות 

של החולים המוסלמים על מנת לאפיין את הבסיס הגנטי לעלייה בשכיחות המחלה. 

מצאנו כי האלל DRB1*07:01-DQB1*02:02 הינו אלל מגן מנ"א בקרב האוכלוסייה 

המוסלמית בישראל. אלל זה מתבטא בשכיחות של 19-21% באוכלוסייה המוסלמית 

הכללית אך אינו מתבטא אפילו בחולה אחד מקרב החולים המוסלמים בנ"א שבדקנו. 

בנוסף מצאנו שכיחות גבוהה באופן מובהק של האללים DRB1*04:04 ו-DRB1*10:01 בקרב 
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חולים מהאוכלוסייה המוסלמית, נשאות של אללים אלה מעלה את הסיכון לחלות בנ"א 

באוכלוסייה המוסלמית. ממצאים אלה מחזקים את ההשערה כי ישנה מעורבות של רקע 

גנטי במחלה נושא שעוד יש להעמיק בו ולהמשיך לחקור. בנוסף לכך, זיהוי סיווג רקמות 

אופייני לחולים במחלה מסייע לאבחנתה6.

ביו-מרקרים לטיפול מותאם

 CD20 אחת התרופות הנפוצות לטיפול בנ"א הינה ריטוקסימב, נוגדן מונו-קלונלי כנגד

הנקשר באפיניות גבוהה לתאי B ומשרה הרס של התאים. התרופה נמצאה אפקטיבית 

ביותר במניעת התקפים אצל חולים עם נ"א, אולם אחוז מסוים מהחולים לא מגיב לתרופה 

זו. miRNA  הן מולקולות חד-גדיליות קצרות של RNA  באורך 23-21 נוקליאוטידים 

המשמשות לבקרת ביטוי גנים בתאים אאוקריוטים. במחקר משותף עם מעבדתה של דר' 

איריס לבון, סקרנו miRNA בדמם של חולי נ"א לפני ואחרי טיפול בריטוקסימב במטרה 

 miRNA לזהות סמנים אשר יאפשרו לנו לבדוק תגובה לטיפול.  זיהינו חתימה אופיינית של

 miRNA 6-בדם של חולי נ"א אשר הגיבו בצורה טובה לטיפול. בנוסף לכך, מצאנו כ

ייחודיים למערכת העצבים אשר בעקבות הטיפול רמתם בדם של חולי נ"א הושוותה לזו 

של נבדקים בריאים. במחקר המתבצע כעת אנו בודקים חתימת ביטוי כ miRNA כסמנים 

אופייניים לתגובה לטיפול בתרופות נוספות לנוירומיליטיס אופטיקה וטרשת נפוצה7. 

פיתוח מודל חיה לנוירומיליטיס אופטיקה חיוני על מנת לאפשר לנו הבנה טובה 

יותר של הפתוגנזה של המחלה, פיתוח טיפולים נוספים ובחינת ההשפעה של התרופות 

הקיימות.  בשנים האחרונות אנחנו וקבוצות נוספות ברחבי העולם מנסים לפתח מודל 

חיה למחלה. אנו מנסים להזריק פפטידים אימונוגניים כנגד AQP4 יחד עם נוגדנים 

כנגד החלבון. לאחרונה בעקבות אבחנתנו על היארעות יתר של נ"א במטופלים עם 

מיאסטניה גרביס ניסינו בשיתןף עם מעבדתה של פרופסור תלמה ברנר להשרות מחלה 

בעזרת פפפטידים או נוגדנים ל AQP4 במודל חיה של מיאסטניה גרביס. החיסון הפסיבי 

והאקטיבי לחיות נאיביות גרם להתעייפות מוגברת )מינימלית( ואילו בהזרקתם למודל 

המיאסטניה נצפתה החמרה משמעותית בחולשה7. 

עבודת מחקר המתמקדת באימונולגיה אנושית דורשת שיתוף פעולה. המחקר של מעבדתנו 

נעשה במחלקה הנוירולוגית וביחידה לנוירואימונולוגיה בהדסה תוך שיתוף פעולה עם 

רופאי היחידה ומנהלה פרופסור קרוסיס. 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%95%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%95%D7%98%D7%99%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/RNA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%90%D7%95%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%98%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%91%D7%98%D7%90%D7%95%D7%AA_%D7%92%D7%A0%D7%99%D7%9D
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לסיכום 

חקר מחלות אוטואימוניות הינה משימה מאתגרת ומעניינת כאחד. התמקדות בנ"א, מחלה 

בה התגלה האנטיגן  AQP4 ולמירב החולים נוגדנים המזהים חלבון זה הביאה להתקדמות 

משמעותית בהבנת מחלה זו ומחלות דלקתיות נוספות של מערכת העצבים המרכזית.

 פרופ' עדי וקנין ותלמידת הדוקטורט לבנת בריל 

 המחלקה הנוירולוגית  והיחידה לנוירואימונולגיה, מרכז אגנס גינגס, בית החולים הדסה עין כרם
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עורכת המדור: ד"ר נורית עומר

תיאור המקרה 

י.ש, בת 27, בריאה בדרך כלל. מעשנת חפיסת סיגריות ליום, נוטלת גלולות למניעת היריון. 

משבוע טרם קבלתה החלה י' לסבול מכאב ראש המיקרניאלי משמאל, חזק, מלווה 
בבחילה ובהקאה, מעיר משינה, ללא חום או חסרים נוירולוגיים אחרים. בעברה סבלה 
מכאב ראש קל לעיתים, אך הכאב עליו התלוננה בשבוע האחרון היה עז ושונה באופיו. 

יום טרם פנייתה למיון בילתה בחתונה, שתתה משקה אלכוהולי, חזרה לביתה והלכה 
לישון. שוללת שימוש בחומרים אסורים. ביום פנייתה התעוררה לפנות בוקר כשהיא 

מבולבלת, לא מתמצאת, מדברת באופן לא קוהרנטי, לא מזהה אנשים מוכרים, עונה 
תשובות שאינן תואמות לשאלות ולא מצליחה להרכיב משפט הגיוני. 

ללא חולשת גפה, ללא קושי בהגייה, ללא הפרעת הליכה. 

בגלל המצב המתואר, האנמנזה בחדר המיון נלקחה מאמה של המטופלת ומבן זוגה. 

בעברה ללא אירוע דומה, אין היסטוריה אישית או משפחתית של הפרעות קרישה. 

במיון הייתה יציבה המודינמית ונינוחה נשימתית, ללא חום. 

מדדי הדלקת היו מעט מוגברים – CRP  26, לויקוציטוזיס 13.9. 

בבדיקתה הייתה בהכרה מלאה, שיתוף פעולה חלקי. עונה לשאלות באופן חלקי, לעיתים 
עונה תשובות לא תואמות לתוכן השאלה. יש פאראפזיות סמנטיות, ממלאת הוראות באופן 

חלקי. הרושם הוא לאפאזיה משולבת עם רכיב סנסורי ניכר. 

ללא סימני גירוי מנינגיאלי. 

אישונים שווים ומגיבים לאור, שדות ראיה תקינים בקונפרונטציה, ללא בצקת דיסקות. 
תנועת העיניים מלאה ללא ניד, תחושה בפנים שמורה, פנים סימטריות ללא חולשת 

שרירים, לשון מרכזית. 

גפיים: ללא פרונציה או צניחה במבחן המצב בידיים, מחזיקה כל רגל בנפרד באוויר. לא 
ניתן לבדוק כוח בכל שריר בגלל קושי בהבנת הוראות הבדיקה אך הרושם הוא לכוח גס 

שמור. החזרים סימטריים, מענה פלנטרי פלקסורי דו"צ, תחושה שמורה. 

בשלב הזה בוצעה בדיקת CT מוח, שהדגימה דמם פרנכימטי נרחב פרונטו-טמפורלי 
שמאלי בנפח של כ-30 סמ"ק, עם סימני לחץ הכוללים מחיקת חריצים בהמיספרה 

השמאלית עם סטייה קלה של קו האמצע לימין )תמונות מס' 1-2(. 

תמונות בנוירולוגיה
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בבדיקת CTV הודגם פגם מילוי בווריד רוחבי שמאלי 
המתמשך לווריד הסיגמואידלי ולחלקו העליון של 

הווריד הג'וגולארי השמאלי )תמונות מס' 4-5(. נראית 
היפרדנסיות גם לפני הזרקת חומר ניגוד )תמונה מס' 3(. 

לסיכום, ממצאי ההדמיה מעידים על דימום משני לגודש 
על רקע טרומבוזיס ורידי של הסינוס הטרנסברסלי 

 .Labbe השמאלי, עם מעורבות של הווריד המנקז על שם

Sinus Vein Thrombosis

היארעות

במחקרים שונים ההיארעות השנתית של SVT פחות או 
יותר דומה, והיא נעה בין 0.2 מקרים ל-100,000 איש 

)פורטוגל( 1, עד ל-1.32 ל-100,000 איש )הולנד( 2 לשנה. 
בשני מחקרים גדולים נמצא כי התופעה שכיחה יותר 

בנשים פי שלושה לעומת בגברים 3,4, ועובדה זו מיוחסת 
 GSRF – Gender Specific( לגורמי סיכון ייחודיים למגדר
Risk Factors(: היריון ומשכב לידה, טיפולים הורמונליים 

למניעת הריון או לטיפול בתסמיני המנופאוזה, וטיפולי 
הפריה. 

גורמי סיכון3

קרישיות יתר מולדת או נרכשת - 34% מהמקרים . 1
)מוטציה G20210A לפרותרומבין, פקטור 

 ,III אנטיתרומבין ,C,S חסרים בחלבון ,V-LEIDEN
היפרהומוציסטאינמיה, APLA syndrome, ממאירות, 
מחלת מעי דלקתית, תסמונת נפרוטית, פוליציטמיה, 

טרומבוציטמיה, בכצ'ט(. 

זיהום - 6-12% מהמקרים )בעיקר זיהומים פארא- . 2
מנינגיאליים כמו אוטיטיס, מסטואידיטיס, וסינוסיטיס(. 

GSRF - היריון, משכב לידה, ונטילת גלולות למניעת . 3
היריון. עוד מעלים את ההסיכון טיפול הורמונלי חלופי 

וטיפולי הפריה. שני מחקרים שבדקו את הסיכון 

2

3

4

1

 תמונות 1-4 
)הקלק לתאור ההדמיה(
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4  Cerebral Venous and Sinus Thrombosis in Women 

מחקר גדול שסקר 624 חולים עם CSVT, מתוכם 465 נשים )75%(, השווה בין המאפיינים 

הקליניים והדמוגרפיים בנשים ובגברים. 

במחקר נמצא כי נשים היו צעירות יותר מגברים באופן מובהק בזמן האבחנה )34 שנים 

לעומת 42(, ושמשך התסמינים עד לאבחנה היה קצר יותר אצל נשים, וכך גם משך 

האשפוז. 

מבחינת התסמינים, כאב ראש היה שכיח יותר בנשים לעומת בגברים באופן מובהק 

)91% לעומת 82%(, ואילו מיקום הטרומבוזיס במערכת הסינוסים היה דומה בשני המינים 

)המיקום השכיח ביותר הוא בסינוס הסגיטלי העליון, ב-64% מהנשים וב-62% מהגברים(. 

בשתי הקבוצות ל-50% מהחולים היה יותר מסינוס פקוק אחד. 

ל-300 מתוך 365 הנשים במחקר היה גורם סיכון שקשור למגדר, כאשר שימוש בגלולות 

למניעת היריון היה השכיח ביותר )213 חולות, 46% מכל הנשים במחקר(. 77 נשים )17%( 

היו בהיריון או במשכב לידה, ו-14 נשים )3%( השתמשו בטיפול הורמונלי חלופי. 

השכיחות של טרומבופיליה גנטית הייתה דומה בנשים ובגברים )22% ו-25%(. 

זיהומים כגורם סיכון היו פחות שכיחים בנשים לעומת בגברים )10% לעומת 21%(. 

ממאירות וסיבות מכניות, כולל טראומה, היו גם הן פחות שכיחות בנשים. בנוסף, שילוב של 

כמה גורמי סיכון היה יותר שכיח בנשים )47%( לעומת בגברים )33%(. 

5

 תמונה 5 
)הקלק לתאור ההדמיה(

 Relative תחת גלולות למניעת היריון מצאו CSVT-ל
Risk של 2 ושל 32.9. מטה-אנליזה שבדקה שוב את 
המחקרים האלה מדווחת על סיכון יחסי של 15.9 5. 

ממאירות: לחץ מקומי של גידול מוחי, קרישיות-יתר . 4
משנית לממאירות סיסטמית, טיפול בתרופות כגון 

.L-asparginase ,טמוקסיפן

פרוצדורות כגון ניקור מתני, ניתוחים נוירוכירורגים . 5
והחדרת צנתר מרכזי ג'וגולרי. 

שימוש בתרופות ובחומרים שונים: אנדרוגנים, . 6
דאנאזול, ליתיום, ויטמין A, IVIG, אקסטזי.

ב-85% מהמקרים נמצא גורם סיכון אחד לפחות מהנ"ל. 
13% מהמקרים נחשבים אידיופתיים. 
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מבחינת הפרוגנוזה, לנשים היה סיכוי טוב יותר להגיע להחלמה מלאה )81% לעומת 71% 
בגברים(, וגם אחוזי התמותה היו נמוכים יותר בקרב נשים, אבל לא באופן מובהק )6% 

לעומת 10%(. 

נשים עם GSRF (Gender Specific Risk Factor) - נטילת גלולות למניעת היריון, נשים 
בהיריון או במשכב לידה, נטילת טיפול הורמונלי חלופי - היו צעירות יותר בזמן האבחנה 

ועם משך אשפוז קצר יותר לעומת נשים ללא GSRF. ללא קשר לקיומם של גורמי סיכון 
נוספים, 85% מהנשים עם GSRF הגיעו להחלמה מלאה עד לביקורת שנערכה אחרי 6 

חודשים. תמותה הייתה פחות שכיחה בנשים עם GSRF. כאשר השוו את קבוצת הנשים 
ללא GSRF לקבוצת הגברים עם CSVT, לא נמצא הבדל משמעותי בפרוגנוזה. 

לסיכום, הממצא החשוב ביותר של מחקר זה הוא פרוגנוזה טובה יותר בנשים, שמיוחסת, 
 .GSRF לאחר ניתוח המידע, לנשים עם

טיפול בשלב האקוטי 

לפי הקווים המנחים העדכניים6 הטיפול בשלב האקוטי בחולים עם CSVT הוא בנוגדי 
AHA/( .קרישה – הפרין או קלקסן, במינון מלא, זאת גם בנוכחות דימום תוך גולגלתי

ASA Class IIa, Level B(. סקירת cochrane שהתפרסמה בשנת 2011 7 קבעה כי הטיפול 
באנטיקואגולציה מוריד בצורה אבסולוטית )absolute risk reduction( את הסיכון למוות 

או לנכות ב-13%. 

טיפול כרוני בהמשך

לאחר האירוע החד מומלץ המשך טיפול מניעתי בקומדין, כאשר משך הטיפול תלוי בגורמי 

     EFNS (European Federation of Neurological  Societies( הסיכון של החולה. לפי המלצות

ו- AHA/ASA, אם גורם הסיכון שגרם לפקקת כבר איננו רלוונטי, משך הטיפול הוא 3-6 

חודשים עם ערך INR בטווח 2-3. אם הגורם אינו ידוע או אם אובחנה קרישיות יתר גנטית 
"קלה" משך הטיפול המומלץ הינו 6-12 חודשים. במקרה שהמטופל סובל מקרישיות יתר 

גנטית משמעותית )הומוזיגוט למוטציה בפרוטרומבין G20210A, הומוזיגוט לפקטור 5 ליידן, 
חסר בפרוטאין C,S או אנטי-טרומבין, תסמונת הנוגדנים לפוספוליפידים( או לחילופין סובל 

מ-CSVT חוזר, ההמלצה היא על טיפול קבוע עם רמות INR בין 2-3.

באוגוסט 2014 פורסם מחקר שבדק טיפול בריברוקסבן )Rivaroxaban( כטיפול מניעתי 

לאחר השלב האקוטי של CSVT 8. המחקר, שכלל 16 חולים, השווה בין 7 חולים שטופלו  
ב-Xarelto, ל-9 חולים שטופלו בקומדין. לא נמצאו הבדלים בין הקבוצות בפרוגנוזה )לפי 

mRS(, ב-recanalization של הפקקת, ובסיכון לדמם. עם זאת, בשלב זה אין מספיק מידע 
על מנת לקבוע את יעילות ובטיחות הטיפול ב-NOACs באינדיקציה זו. 
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בחזרה למקרה

כאמור, על אף הדמם המוחי, הטיפול בשלב האקוטי הוא בנוגדי קרישה במינון מלא, 

והחולה קיבלה טיפול בקלקסן במינון 60 מ"ג פעמיים ביום, ואושפזה ביחידת לטיפול 

 מוגבר נוירולוגי. 

CT ביקורת שבוצע 6 שעות לאחר קבלתה הדגים החמרה בבצקת ללא עדות להרחבה של 

הדמם. 

במהלך אשפוזה בוצע דופלר ורידי גולגלתי )trans cranial dopler( שהדגים חסימה חלקית 

של הווריד הג'וגולרי ללא חסימה צווארית. 

בבדיקת EEG נצפתה האטה בינונית עד קשה טמפורלית משמאל. 

בבדיקת קרקעיות העיניים לא נמצאה בצקת דיסקות. 

בירור מעבדתי לקרישיות יתר היה תקין. 

מדדי הדלקת שהיו מעט מוגברים בקבלתה נמצאו תקינים בהמשך. 

סמנים גידוליים בדם היו בטווח הנורמה. 

בבדיקה גניקולוגית ובבדיקת שד לא היו ממצאים חריגים שמכוונים לממאירות. 

בזמן אשפוזה חל שיפור ניכר במצבה עם הפחתה בעוצמת כאב הראש, ושיפור הדרגתי של 

ההפרעה השפתית. 

ביום שחרורה הומר הטיפול ל-Apixaban במינון 5 מ"ג פעמיים ביום, והומלץ על הפסקת 

עישון, הפסקת הטיפול בגלולות למניעת היריון, מעקב המטולוגי בשאלה של קרישיות יתר, 

US שד, ממוגרפיה, בדיקת CT כלל גופי בקהילה, וביקורת במרפאת השבץ המוחי. 

בביקורת במרפאה כחודשיים לאחר מכן המטופלת חשה בטוב, מציינת כי מדי פעם 

"מחפשת מילים" אך כי אין קושי בתקשורת הבין אישית, והיא קוראת וכותבת היטב. 

בבדיקתה תפקודי השפה תקינים, ואין חסר נוירולוגי אחר. 

כחודש לאחר שחרורה בוצעה בדיקת MRI, MRV, בה הסינוס הרוחבי הודגם פתוח, עם 

סימני אוטם ורידי טמפורלי משמאל ושרידי דמם בתוכו. 

ממשיכה ליטול את נוגדי הקרישה כפי שהומלץ לה. 

כשבועיים לאחר הביקורת במרפאת השבץ ביצעה בדיקת US שד שהדגימה מוקד חשוד, 

 )BIRADS 4( של השדיים. בבדיקה מודגם בשד שמאל ממצא חשוד MRI בעקבותיו ביצעה

המצריך ביופסיה. זו טרם בוצעה. 
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דיון וסיכום

מקרה זה דן באבחנה של cerebral sinus venous thrombosis עם סיבוך משני של 
דמם מוחי באישה צעירה שנוטלת גלולות למניעת היריון. בבירור ראשוני לא נמצאו גורמי 

סיכון נוספים ל-GSRF, אך כעת ממצא בשד החשוד לממאירות שמצריך המשך בירור. 
למרות הסתמנות קלינית של כאב ראש עז ואפאזיה סנסורית קשה, המטופלת התאוששה 

במהירות ובתוך חודשיים חלה רזולוציה של כל התסמינים. עובדה זו עומדת בקנה אחד עם 
המחקר שמצא כי הפרוגנוזה טובה יותר בנשים עם CSVT ועם GSRF )גם אם בחולות אלה 

 .)GSRF יש גורם סיכון נוסף שאיננו

נקודה חשובה נוספת היא הטיפול בנוגדי קרישה בשלב האקוטי למרות דמם מוחי 
משמעותי, והמשך הטיפול הכרוני שבמקרה זה הוא בנוגדי הקרישה מהדור החדש. 

תמונות 1,2: בבדיקת CT  ללא חומר ניגוד דמם טמפורופריאטלי משמאל	 

תמונה CT :3 ללא חומר ניגוד  מדגים אוטם ורידי טמפורלי שמאלי עם דימום בתוכו 	 
וקריש דם בסיגומאיד

תמונה CTV :4 מדגים היעדר מילוי בסינוס הרוחבי והסיגמואדלי משמאל	 

 תמונה 5: פקקת בוריד הג`וגולרי משמאל	 
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פינת המתמחה

לתשובות

גבר כבן 50 מגיע למרפאה לבירור חולשת שרירים ללא מעורבות סנסורית וללא כאב, . 3
 foot drop שהתפתחה במהלך של שבועיים לפני כשלושה חודשים. בבדיקתו יש
מימין וחולשה של פלקסיה של כף היד משמאל. בשרירים המעורבים יש אטרופיה 

מרשימה על אף כוח גס של 3-4/5, ופסיקולציות. בבדיקתו החזר אכילס משמאל חסר, 
ואילו החזר הפיקה מימין ער, אך ללא קלונוס וללא החזרים פתולוגיים. EMG מעיד על 

פגיעה דה-מיאלינטיבית. מה מבין הבאות היא האבחנה הסבירה?

MMNא. 

MADSAMב. 

ALSג. 

 CIDPד. 

מה נכון לגבי המטופל מהשאלה הקודמת?. 4

הטיפול ב-IVIG לא מועיל ברוב החוליםא. 

אין טיפול למחלתו ב. 

נוכחות נוגדנים מסוג anti-GM1 מנבאת תגובה טובה לטיפולג. 

אין טעם לנסות טיפול בסטרואידיםד. 

 מחלות של עצבים פריפריים

1 . critical illness מה מהבאים נכון לגבי
?neuropathy

הפגיעה העיקרית היא סנסוריתא. 

הנוירופתיה בדרך כלל מתגלה לאחר ב. 
גמילה מהנשמה, כשהחולה הערני 

מתקשה להניע את גפיו

הפגיעה היא בעיקר אקסונליתג. 

Facial diplegia ומעורבות אוטונומית ד. 

שכיחות 

שאלות הכנה לקראת שלב א'

 עורך: ד"ר איתן אוריאל

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

חולה עם bibrachial paralysis, מה . 2
מהבאים לא באבחנה המבדלת? 

Tangier diseaseא. 

CIDPב. 

Sjogren syndromeג. 

Lead neuropathyד. 

 Lyme diseaseה. 
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לתשובות

8 . Idiopathic Small-Fiber מה נכון לגבי
?Sensory Polyneuropathy

שכיחה בחולים צעיריםא. 

עיקר הפגיעה הוא מוטוריב. 

EMG יהיה לרוב תקיןג. 

רוב המקרים משניים לסוכרת ד. 

 בדרך כלל הגפיים העליונות מעורבותה. 

איזה מהבאים הכי סביר שנמצא . 9
בבדיקה הנוירולוגית של חולה עם 

?anti-GQ1B נוגדנים מסוג

אטאקסיהא. 

פטוזיסב. 

אופתלמופלגיהג. 

 ארפלקסיהד. 

10 . ?CIDP מה מהבאים נכון לגבי

רוב המקרים מתחילים כצורה של א. 
GBS אך ממשיכים להתקדם בהדרגה 

והופכים לכרוניים

אחד מתסמיני המחלה הוא רעד גס ב. 
בפעולה

בניגוד ל-GBS, החלבון ב-CSF תקין ג. 
בדרך כלל

בדומה ל-GBS, אין תגובה טובה ד. 
לסטרואידים

מה מהצמדים הבאים אינו מתאים . 5
)תסמונת ואתיולוגיה שכיחה(?

 Lower brachial plexus paralysis – א. 
  pancoast tumor

 Upper brachial plexus paralysis –ב. 
 traumatic childbirth

 Lesions of the entire brachial plexus –ג. 
  carcinomatosis of nerve sheaths

 Lower brachial plexus paralysis –ד. 
  cervical rib 

כל הבאים נכונים לגבי תסמונת . 6
Parsonage Turner, למעט:

נפוצה יותר בנשים א. 

הכאב בדרך כלל מקדים את חולשת ב. 
השרירים ואת החסר הסנסורי

באופן נדיר מעורבים כל שרירי הזרוע ג. 

רוב החסרים הנוירולוגיים ממוקמים ד. 
פרוקסימלית – באיזור הכתף והזרוע 

העליונה

בדיקות המעבדה יהיו תקינות בדרך כלל, ה. 
 ללא עליה במדדי הדלקת 

איזה ויטמין יכול לגרום לנוירופתיה . 7
סנסורית גם במקרה של חסר וגם במקרה 

של עודף? 

Pyridoxineא. 

Folateב. 

Cobalaminג. 

Thiamineד. 
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למרות שדיכוי ציטוקינים היא גישה מבטיחה כנגד תסמונת העייפות הכרונית, עיכוב 	 

1IL- לא שיפר עייפות.

שימוש במערכות נווט מבוססות GPS מונע פעילות של אזורי מוח האחראים על 	 

ומשפרים כישורי נווט.

בניגוד לידוע, DBS של האזור האנטורינאלי וההיפוקמפוס פוגע בזיכרון.	 

החלפת המיטוכונדריה בביצית של אמהות לילדים עם MELAS או Leigh במיטוכונדריה 	 

מתורמים בריאים יכולה להביא ליצירת עובר תקין.

רמות TAU בדם עשויות לנבא את משך ההחלמה מזעזוע מוח.	 

ה-EMA  קורא להפסקת שווקם של 4 חומרי ניגוד מבוססי גדוליניום שעלולים לשקוע 	 

במוח. 

צריכת פירות וירקות עשויה להפחית מתח נפשי.	 

אכילת בשר אדום קשורה בסיכון מוגבר לתמותה משורה ארוכה של מחלות. )מאמר 	 

מערכת(

פעילות באמיגדלה המתווכת ע"י מתח נפשי קשורה בסיכון להפרעות ווסקולריות 	 

ולשבץ.

ה-EMA המליץ על שווק Edoxaban בפרפור פרוזדורים.	 

נוגדי קרישה מסוג NOACs יעילים ובטוחים גם במחלת לב מסתמית. )1( )2( )מאמר 	 

מערכת(

צרברוליזין אינו יעיל בשבץ מוח איסכמי חריף.	 

סקירה סיסטמטית ומטה-אנליזה מראה ש-Desmoteplase יעיל ובטוח בשבץ מוח 	 

חריף.

לטיפול אנדו-ווסקולרי יש תועלת לטווח ארוך.	 

עליה בשיעורי SDH  עם העליה בשימוש בתרופות אנטי-טרומבוטיות.	 

משקאות דיאטטיים קשורים בסיכון גבוה יותר לשבץ ודמנציה. )מאמר מערכת(	 

איגוד האלצהיימר האמריקאי פרסם את דו"ח האלצהיימר השנתי.	 

 עדכונים ומחקרים חדשים

ד"ר רון מילוא

http://annals.org/aim/article/2607809/cytokine-inhibition-patients-chronic-fatigue-syndrome-randomized-trial
http://annals.org/aim/article/2607809/cytokine-inhibition-patients-chronic-fatigue-syndrome-randomized-trial
http://annals.org/aim/article/2607809/cytokine-inhibition-patients-chronic-fatigue-syndrome-randomized-trial
http://annals.org/aim/article/2607809/cytokine-inhibition-patients-chronic-fatigue-syndrome-randomized-trial
https://www.nature.com/articles/ncomms14652
https://www.nature.com/articles/ncomms14652
https://www.nature.com/articles/ncomms14652
http://www.cell.com/neuron/abstract/S0896-6273(16)30836-4
http://www.cell.com/neuron/abstract/S0896-6273(16)30836-4
http://www.nature.com/nature/journal/v540/n7632/full/nature20592.html
http://www.nature.com/nature/journal/v540/n7632/full/nature20592.html
http://www.nature.com/nature/journal/v540/n7632/full/nature20592.html
http://www.nature.com/nature/journal/v540/n7632/full/nature20592.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28062722
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28062722
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
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://bmjopen.bmj.com/content/7/3/e014201
http://www.bmj.com/content/357/bmj.j2190
http://www.bmj.com/content/357/bmj.j1957
http://www.bmj.com/content/357/bmj.j1957
http://www.bmj.com/content/357/bmj.j2190
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28088338
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28088338
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28088338
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion_-_Initial_authorisation/human/004339/WC500222150.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion_-_Initial_authorisation/human/004339/WC500222150.pdf
http://www.onlinejacc.org/content/69/11/1383?sso=1&sso_redirect_count=1&access_token=
http://www.onlinejacc.org/content/69/11/1363
http://www.onlinejacc.org/content/69/11/1363
http://www.onlinejacc.org/content/69/11/1372
http://www.onlinejacc.org/content/69/11/1372
http://www.onlinejacc.org/content/69/11/1383?sso=1&sso_redirect_count=1&access_token=
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28430363?dopt=Abstract
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28471961
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28471961
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28471961
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1612136?query=featured_home#t=references
http://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2605799
http://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2605799
http://stroke.ahajournals.org/content/early/2017/04/20/STROKEAHA.117.017198
http://stroke.ahajournals.org/content/early/2017/04/20/STROKEAHA.116.016027
http://stroke.ahajournals.org/content/early/2017/04/20/STROKEAHA.116.016027
http://www.alz.org/documents_custom/2017-facts-and-figures.pdf
http://www.alz.org/documents_custom/2017-facts-and-figures.pdf
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ביומרקרים ברוק עשוים לעזור באבחון מוקדם של מחלת אלצהיימר.	 

למרות תכולת נוגדנים לבתא עמילואיד, IVIg אינו יעיל במחלת אלצהיימר.	 

תוספי מזון נוגדי חמצון אינם עוזרים במניעת דמנציה. )מאמר מערכת(	 

סקאלה קצרה עשויה לזהות מבוגרים עם ADHD. )מאמר מערכת(	 

טיפול ע"י Individual Cognitive Stimulation בדמנציה לא מביא לשיפור קוגניטיבי או 	 

באיכות החיים. 

 	.PTSD-דוקסיציקלין עשוי לעזור ב

 מחלת פרקינסון עשויה להתחיל במעי ולהתפשט למוח דרך עצב הווגוס. )מאמר 	 

מערכת(

זיהום בהפטיטיס B ו-C מעלה את הסיכון למחלת פרקינסון. )מאמר מערכת(	 

ביומרקרים בדם ובנוזל השדרה קשורים קשר חזק עם התקדמות מחלת פרקינסון.	 

מינוציקלין דוחה התפתחות טרשת נפוצה ודאית אחרי CIS. )מאמר מערכת(	 

לקווינימוד נכשל בהאטת הצטברות הנכות במחקר הקונצרטו בטרשת נפוצה התקפית.	 

שינה לקויה קשורה בסיכון להתקפי טרשת נפוצה.	 

הדמיות מוח מתקדמות של מסילות לבנות מבדילות בין מגיבים ללא מגיבים לניתוחי 	 

אפילפסיה.

מכשיר הנותן גירוי חשמלי לזרוע באמצעות הסמרטפון עשוי להקל על כאבי מיגרנה.	 

הנוגדן החד-שבטי galcanezumab כנגד CGRP יעיל במניעת מיגרנה. 	 

השמנת יתר וגם רזון קשורים במיגרנה.	 

בלפרופלסטיקה לתיקון פטוזיס עשוייה להקל על כאב ראש שממתח.	 

פרגבלין אינו יעיל בסכיאטיקה. )מאמר מערכת(	 

התכשיר Pitolisant )אגוניסט הפוך/אנטגוניסט של קןלטני 3H( נמצא יעיל בקטפלקסיה 	 

של נרקולפסיה.

 	.MusK-אמיפמפרידין( יעיל במיאסטניה גראביס עם נוגדנים ל( Firdapse התכשיר

עליה במקרי מיאליטיס חריפה רפה ברחבי העולם.	 

 	.68D פותח מודל עכבר למיאליטיס חריפה רפה ע"י חשיפה לאנטרווירוס

אימונוטרפיה ממוקדת עשויה להועיל בגליובלסטומה חוזרת ורב-מוקדית.	 

http://content.iospress.com/articles/journal-of-alzheimers-disease/jad161226
http://content.iospress.com/articles/journal-of-alzheimers-disease/jad161226
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28381506
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28381506
http://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/article-abstract/2612473
http://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/article-abstract/2612477
http://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/article-abstract/2612477
http://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/article-abstract/2616165
http://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/article-abstract/2616165
http://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/article-abstract/2616166
http://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/article-abstract/2616166
http://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1002269
http://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1002269
http://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1002269
http://www.nature.com/mp/journal/vaop/ncurrent/full/mp201765a.html
http://www.nature.com/mp/journal/vaop/ncurrent/full/mp201765a.html
http://www.neurology.org/content/early/2017/04/26/WNL.0000000000003969.short
http://www.neurology.org/content/early/2017/04/26/WNL.0000000000003961.full.pdf+html
http://www.neurology.org/content/early/2017/04/26/WNL.0000000000003961.full.pdf+html
http://www.neurology.org/content/early/2017/04/26/WNL.0000000000003969.short
http://www.neurology.org/content/88/17/1596
http://www.neurology.org/content/88/17/1630
http://www.neurology.org/content/88/17/1630
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28179471
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28179471
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMe1703230
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1608889?af=R&rss=currentIssue
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1608889?af=R&rss=currentIssue
http://www.tevapharm.com/news/teva_and_active_biotech_announce_concerto_trial_of_laquinimod_in_rrms_did_not_meet_primary_endpoint_05_17.aspx
http://www.tevapharm.com/news/teva_and_active_biotech_announce_concerto_trial_of_laquinimod_in_rrms_did_not_meet_primary_endpoint_05_17.aspx
https://www.karger.com/Article/FullText/470904
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28031219
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28031219
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28031219
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28251920
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28251920
https://investor.lilly.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=1026201
https://investor.lilly.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=1026201
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28404807
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28404807
http://jamanetwork.com/journals/jamafacialplasticsurgery/fullarticle/2605435
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMe1701147
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24107292
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24107292
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24107292
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24107292
http://www.medscape.com/viewarticle/877245
http://www.medscape.com/viewarticle/877245
https://www.cdc.gov/acute-flaccid-myelitis/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28231269
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28231269
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28029927
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תופעות של נזק מוחי חבלתי קל אחרי זעזוע מוח בשדה קרב עלולות להחמיר ולא 	 

להשתפר עם הזמן. )מאמר מערכת(

 	.ALS-לטיפול ב Radicava-אישר את תרופת ה FDA-ה

 	.ALS-נמצאה חפיפה ניכרת בנטיה גנטית בין סכיזופרניה ל

 	)2( )1(  .ALS-זוהו 2 ביומרקרים חדשים ל

 	 ALS טיפול באוליגונוקלאוטיד אנטיסנס כנגד אטקסין-2 מאריך חיים במודל עכבר של

.CSA-2-ו

אכילת ליצ'י עלולה לגרום לאנצפלופטיה חריפה בילדים.	 

ניירות עמדה, קוים מנחים וקריטריונים חדשים

 	BPPV-אבחנה וטיפול ב

 	SUDEP - מוות פתאומי בלתי צפוי באפילפסיה

צמצום נזק מוחי לאחר החייאה	 

קטאמין להפרעות במצב הרוח	 

סווג חדש לאפילפסיה )מדריך לסווג(	 

 	Posterior Cortical Atrophy אבחנה וסווג של

חדשות מכנס ה-AAN, בוסטון, מסצ'וסטס, 22-28.4.17

לחץ נפשי עלול להאיץ התקדמות מחלת פרקינסון	 

עייפות והפרעות בתפקוד הרגליים קשורות בהתקדמות מהירה יותר של טרשת נפוצה	 

 	 Spinal Muscular Atrophy-ב nusinersen מראה יעילות של Endear-מחקר ה

Type-1

Siponimod מפחית מהתקדמות הנכות בטרשת נפוצה מתקדמת שניונית	 

 	Lennox-Gastaut תוספת קנבידיול לטיפול מפחיתה התקפי נפילה בתסמונת

טיפול בתאי T ספציפיים ל-EBV עשוי להועיל בטרשת נפוצה מתקדמת.	 

האלל ApoE4 קשור באנצפלופטיה פוסט-טראומטית כרונית חמורה יותר.	 

http://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/fullarticle/2618936
http://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/fullarticle/2618936
http://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/fullarticle/2618930
http://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/fullarticle/2618930
http://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/fullarticle/2618936
http://www.practiceupdate.com/c/52999/2/7/?elsca1=emc_enews_daily-digest&elsca2=email&elsca3=practiceupdate_neuro&elsca4=neurology&elsca5=newsletter&rid=MjA1OTk3NzU5MTYxS0&lid=10332481
http://www.practiceupdate.com/c/52999/2/7/?elsca1=emc_enews_daily-digest&elsca2=email&elsca3=practiceupdate_neuro&elsca4=neurology&elsca5=newsletter&rid=MjA1OTk3NzU5MTYxS0&lid=10332481
https://www.nature.com/articles/ncomms14774
https://www.nature.com/articles/ncomms14774
http://stm.sciencemag.org/content/9/383/eaai7866.full
http://stm.sciencemag.org/content/9/383/eaai7866.full
http://www.neurology.org/content/88/12/1137.long
http://www.neurology.org/content/88/12/1137.long
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28405022
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28405022
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28405022
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28405022
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28153514
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28153514
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28248609
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28248609
http://www.neurology.org/content/88/17/1674.full
http://www.neurology.org/content/88/17/1674.full
http://www.neurology.org/content/early/2017/05/10/WNL.0000000000003966.full.pdf+html
http://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/article-abstract/2605202
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/epi.13671/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/epi.13709/full
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28259709
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28259709
https://www.aan.com/conferences/2017-annual-meeting/abstracts/
https://www.aan.com/conferences/2017-annual-meeting/abstracts/
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השפעת הטיפול באלמטוזומאב ב-MS נמשכת גם אחרי 6 שנים.	 

 	.ALS-כספית בדגים קשורה בסיכון מוגבר ל

הנוגדן המונוקלונאלי כנגד CGRP – Erenumab – יעיל במיגרנה במחקר פאזה 3.	 

חידוש טיפול באנטיקואגולנטים אחרי דימום מוחי יעיל במניעת תמותה ושיפור תפקוד.	 

שינה לא מספיקה אפילו במידה קלה קשורה בדיכאון.	 

חדשות מכנס ה-ACTRIMS, אורלנדו, פלורידה, 23-25.2.17

השתלת תאי גזע תורמת גם להפחתת עייפות בטרשת נפוצה.	 

 	.MS-פורמולציה חדשה של אמנטדין משפרת הליכה ב

 	.MS דלדול החומר האפור בחוט השדרה נראה כבר בשלבים המוקדמים של

 	.MS-אוקרליזומאב אינו קשור בזיהומים חמורים ב

האלל DRB1*1501 קשור לא רק בסיכוי לחלות ב-MS אלא גם בחומרת המחלה.	 

נוון רטינלי מתקדם קיים גם ב-MS  בילדים.	 

חדשות מכנס ה-Consortium of MS Societies, ניו אורלינס, 
לואיזיאנה, 24-27.5.17

מתי ניתן להפסיק טיפול מונע בטרשת נפוצה?	 

לקראת עדכון נוסף של הקריטריונים האבחנתיים של מקדונלד.	 

 	.B חיסון מוחלש כנגד שפעת עשוי להיות יעיל המטופלים בתרופות כנגד תאי

NNT קטן יותר לאלמטוזומאב מאשר אוקרליזומאב במניעת התקפים.	 

דיאטה איכותית קשורה בפחות נכות וסימפטומים דפרסיביים.	 

פעילות גופנית קלה בקשישים עם טרשת נפוצה קשורה בתפקוד גופני טוב יותר.	 

אנליזה עדכנית של תופעות לוואי של אוקרליזומאב ממחקרי ההמשך תואמת לזו 	 
שבמחקרים המקוריים.

מרבית המטופלים באלמטוזומאב נותרים ללא פעילות חדשה ב-MRI גם אחרי 6 שנים.	 

התכשיר Ozanimod מראה יעילות ובטיחות טובה מתמשכים במחקר ההמשך של 	 
 .RADIANCE

http://www.actrims.org/forum2017/
http://www.actrims.org/forum2017/
http://cmscscholar.org/2017-cmsc-annual-meeting/
http://cmscscholar.org/2017-cmsc-annual-meeting/
http://cmscscholar.org/2017-cmsc-annual-meeting/
http://cmscscholar.org/2017-cmsc-annual-meeting/
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חדשות מהכנס הבינלאומי למחלות אלצהיימר ופרקינסון והפרעות 
דומות, וינה, אוסטריה, 29.3-2.4.17

תכולת ברזל במוח עשויה להבדיל בין מחלת פרקינסון לבין רעד ממקור אחר.	 

מטפורמין קשור לדמנציה ומחלת פרקינסון בחולי סוכרת.	 

קוצר ראיה קשור בסיכון גבוה לדמנציה.	 

השכלה מגינה מירידה קוגניטיבית רק בשלבים המוקדמים של ההזדקנות.	 

הרחבת חדרים ביחד עם סימפטומים של NPH מגבירים סיכון לדמנציה.	 

 חדשות מכנס ה-European Stroke Organization, פראג, צ'כיה,
16-18.5.17 

 	.PFO לראשונה – הצלחה בהפחתת שבץ חוזר אחרי סגירת

נוגדי קרישה בפרפור פרוזדורים אכן יעילים ובטוחים אחרי דימום מוחי	 

טרומבקטומיה יעילה עד 24 שעות אחרי שבץ.	 

Prasugrel לא הוכיח Noninferiority יחסית לקלופידוגרל בשבץ.	 

יעילות Tenecteplase דומה לזו של Alteplase בשבץ.	 

הרדמה יעילה כמו סדציה בהליכי טרומבקטומיה.	 

התכשיר נוגד החמצון להורדת שומנים, Probucol, מפחית אירועים בחולים עם שבץ 	 

וסיכון מוגבר לדימום מוחי. 

http://adpd2017.kenes.com/
http://adpd2017.kenes.com/
http://adpd2017.kenes.com/
http://www.esoc2017.com/
http://www.esoc2017.com/
http://www.esoc2017.com/
http://www.esoc2017.com/
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תשובות לפינת המתמחה :

ג נכון. הפגיעה העיקרית היא מוטורית ולא סנסורית, הנוירופתיה מתגלה בד"כ כשיש קושי . 1
לגמול מהנשמה, לא שכיחה מעורבות של העצבים הקרניאליים או של מערכת העצבים 

האוטונומית. 

ה. שאר המחלות יכולות להתייצג כ-bibrachial paralysis. מחלת ליים יכולה לגרום . 2
ל-paraparesis ומתאפיינת במעורבות של עצבים קרניאליים. 

א. . 3

ד נכון. ב-MMN יותר מחצי מהחולים יגיבו לטיפול ב-IVIG, ללא קשר לנוכחות נוגדנים. . 4
לעומת זאת אין תגובה לטיפול בסטרואידים. 

ג לא מתאים. הסיבה השכיחה לפגיעה בכל הפלקסוס הברכיאלי היא תאונת אופנוע. . 5

א לא נכון. כל שאר המסיחים נכונים, אך המחלה נפוצה יותר בגברים. . 6

7 ..)B6( א

ג. המחלה שכיחה יותר בחולים מבוגרים, נשים יותר מגברים. המחלה סנסורית בלבד, ללא . 8
חולשה, ובדרך כלל מתחילה בגפיים התחתונות, דיסטלית. הידיים בדרך כלל לא מעורבות.. 

רוב המקרים הם אידיופתיים. 

ג. נוגדנים מסוג anti-GQ1B נמצאים בקורלציה לאופתלמופלגיה. . 9

ב נכון. לחלק מהחולים יש רעד גס בפעולה. החלבון ב-CSF גבוה ביותר מ-80% מהחולים, . 10
.GBS-יש תגובה לסטרואידים, ורק 16% מהמקרים מתחילים כ

לשאלות
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כינוסים מסביב לעולם

 כינוסים מסביב לעולם

16-20 ביולי 2017, לונדון אנגליה

AAIC 2017- Alzheimer’s Association International Conference.

30 באוגוסט – 2 בספטמבר 2017, בודפשט, הונגריה

European Congress of Clinical Neurophysiology – ECCN 2017

2-5 בספטמבר 2017, ברצלונה, ספרד

32nd International Epilepsy Congress 2017

16-21 בספטמבר 2017, קיוטו, יפן

World Congress of Neurology 2017

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

CAST - Comprehensive  Approaches in Stroke Treatment

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

12-15 בנובמבר 2017, הו צ'י מין, וייטנאם

XXII World Congress on PD RD

http://www.eccn2017.com/
https://www.alz.org/aaic/
http://www.2017.wcn-neurology.com/?mkt_tok=eyJpIjoiT0dSak1qUmxPVEF3TmpVMyIsInQiOiJyMlNEa1V6Tk1zQnlLMXdSVGE4SHBHWmlcL1dFZDhNVk9uRVlsb2ZEZklJZU1wXC94RGRaN2dVMWdmRlRwa3BWTmEzQ2UwTmFoVHVmTnhLaTg2bFp1bFEraTJlVzFtbHNEMjNvZ2JQM0xyM2pBPSJ9#.V43-ATX-WXc
http://epilepsybarcelona2017.org/
http://www.ectrims-congress.eu/2017.html
http://www.iaprd-world-congress.com/welcome.html
http://www.israel-neurology.co.il/conferences/comprehensive-approaches-in-stroke-treatment-2017/
https://www.alz.org/aaic/
https://www.alz.org/aaic/
http://www.eccn2017.com/
http://epilepsybarcelona2017.org/
http://epilepsybarcelona2017.org/
http://www.2017.wcn-neurology.com/?mkt_tok=eyJpIjoiT0dSak1qUmxPVEF3TmpVMyIsInQiOiJyMlNEa1V6Tk1zQnlLMXdSVGE4SHBHWmlcL1dFZDhNVk9uRVlsb2ZEZklJZU1wXC94RGRaN2dVMWdmRlRwa3BWTmEzQ2UwTmFoVHVmTnhLaTg2bFp1bFEraTJlVzFtbHNEMjNvZ2JQM0xyM2pBPSJ9#.V43-ATX-WXc
http://www.israel-neurology.co.il/conferences/comprehensive-approaches-in-stroke-treatment-2017/
http://www.ectrims-congress.eu/2017.html
http://www.iaprd-world-congress.com/welcome.html
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5-7 בדצמבר 2017, מלון גליליון, גליל עליון, ישראל

הכנס הנוירולוגי השנתי

24-26 בינואר 2018, לוס אנג'לס, ארה"ב

International Stroke Conference 2018

22-25 במרץ 2018, ורשה, פולין

The 12th World Congress on Controversies in Neurology  

15-18 במרץ 2018, טורינו, איטליה
AD/PDTM 2019, the 14th  International Conference on Alzheimer's and 
Parkinson's Diseases and Related Neurological Disorders

21-28 באפריל 2018, לוס אנג’לס, ארה”ב

American Academy of Neurology )AAN( 2018 70th Annual Meeting

אוגוסט- ספטמבר 2018, בריסביין, אוסטרליה

ISNI 2018, 14th International Congress of NeuroImmunology

http://professional.heart.org/professional/EducationMeetings/MeetingsLiveCME/InternationalStrokeConference/UCM_316901_International-Stroke-Conference.jsp
http://www.israel-neurology.co.il/conferences/annual1217/
http://aat-adpd.kenes.com/2018/useful-links/ad-pdtm-2019
http://www.comtecmed.com/cony/2018/default.aspx
https://www.emedevents.com/conferenceview/united-states-of-america/california/los-angeles/medical-conferences-2017/american-academy-of-neurology-aan-70th-annual-meeting-37365
http://www.isniweb.org/
http://www.iaprd-world-congress.com/welcome.html
http://www.israel-neurology.co.il/conferences/annual1217/
http://www.israel-neurology.co.il/conferences/annual1217/
http://professional.heart.org/professional/EducationMeetings/MeetingsLiveCME/InternationalStrokeConference/UCM_316901_International-Stroke-Conference.jsp
http://www.comtecmed.com/cony/2018/default.aspx
http://aat-adpd.kenes.com/2018/useful-links/ad-pdtm-2019
http://aat-adpd.kenes.com/2018/useful-links/ad-pdtm-2019
http://aat-adpd.kenes.com/2018/useful-links/ad-pdtm-2019
http://aat-adpd.kenes.com/2018/useful-links/ad-pdtm-2019
https://www.emedevents.com/conferenceview/united-states-of-america/california/los-angeles/medical-conferences-2017/american-academy-of-neurology-aan-70th-annual-meeting-37365
http://www.isniweb.org/
http://www.isniweb.org/
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e-Med-חדשות מתפרצות | מחקרים שנסקרו ב

e-Med בעריכת בעז גינזבורג, מערכת

שבץ 

יתרונות וחסרונות חידוש טיפול נוגד-קרישה לאחר דימום תוך-
)Stroke( גולגולתי

במאמר שפורסם בכתב העת Stroke מדווחים חוקרים על תוצאות מטה-אנליזה חדשה של 

מחקרים תצפיתיים, ממנה עולה כי חידוש טיפול נוגד-קרישה בחולים לאחר דימום תוך-

גולגולתי מלווה בסיכון מופחת לאירועים תרומבואמבוליים, דוגמת אירוע מוחי ואוטם שריר 

הלב, ללא עליה בסיכון להישנות דימום תוך-גולגולתי.

במסגרת הסקירה ביקשו החוקרים לבחון את הנתונים הקיימים אודות הקשר בין 

חידוש טיפול נוגד-קרישה ובין הסיכון בשלב מאוחר יותר להישנות דימום תוך-גולגולתי 

ותרומבואמבוליזם.

החוקרים השלימו חיפוש בספרות הרפואית לזיהוי מחקרי עוקבה שכללו מבוגרים עם 

דימום תוך-גולגולתי על-רקע טיפול נוגד-קרישה. לאחר הערכת הטרוגניות והטיית פרסום 

הם השלימו מטה-אנליזה להערכת חוזק הקשר בין חידוש טיפול נוגד-קרישה ובין תוצאי 

המחקר, שכללו אירועים תרומבואמבוליים )אירוע מוחי ואוטם לבבי( והישנות דימום 

תוך-גולגולתי.

שמונה מחקרים ענו על קריטריוני הסקירה, עם 5,306 חולים עם דימום תוך-גולגולתי. 

כמעט כל המחקרים בחנו טיפול נוגד-קרישה באנטגוניסטים לוויטמין K. חידוש טיפול 

נוגד-קרישה לווה בסיכון מופחת משמעותית לסיבוכים תרומבואמבוליים )סיכון יחסי של 

0.34( ולא זוהתה עדות לסיכון מוגבר להישנות דימום תוך-גולגולתי לאחר חידוש הטיפול, 

אם כי זוהתה הטרוגניות משמעותית בין המחקרים שנכללו בסקירה )סיכון יחסי של 

1.01(. החוקרים לא זיהו הטיית פרסום משמעותית.

לסיכום, במחקרים תצפיתיים, חידוש טיפול נוגד-קרישה לאחר דימום תוך-גולגולתי לווה 

בסיכון נמוך יותר לסיבוכים תרומבואמבוליים וסיכון דומה להישנות דימום תוך-גולגולתי. 

החוקרים קוראים להשלים מחקרים אקראיים ומבוקרים במטרה לקבוע את פרופיל 

סיכון-תועלת האמיתי של חידוש טיפול נוגד-קרישה לאחר דימום תוך-גולגולתי.

  Stroke. 2017           לידיעה במדסקייפ

http://www.medscape.com/viewarticle/879342
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הרדמה מלאה בטיפול אנדווסקולארי בשבץ אקוטי אינה נחותה 
)European Stroke Organisation Conference( מסדציה

שני מחקרים אקראיים מאשרים שוב את הבטיחות של הרדמה כללית במטופלים שעוברים 

טיפול אנדווסקולארי בשל שבץ אקוטי.

המחקרים, GOLIATH ו-ANSTROKE, הוצגו בכנס השלישי של האירגון האירופאי לשבץ 

)ESOC(, ושניהם הצביעו על כך שהרדמה כללית הייתה בטוחה כמו סדציה בהכרה, כאשר 

במחקר אחד אף נמצא יתרון להרדמה כללית.

הרקע למחקרים אלה הוא חוסר הוודאות באשר לשימוש בהרדמה כללית במהלך טיפול 

אנדווסקולארי לאור כמה דיווחים ומידע תצפיתי לפיהם הרדמה עלולה להיות קשורה 

לתוצאות גרועות יותר בהשוואה לסדציה בהכרה. עם זאת, החוקרים מסבירים שנתונים 

אלה היו ככל הנראה מוטים בשל העובדה שהמטופלים שעברו הרדמה היו לרוב מבוגרים 

ועם שבץ גדול יותר.

ברקע למחקר GOLIATH  מציינים החוקרים כי ניתוח רטרוספקטיבי של 17 מחקרים 

שהשוו בין הרדמה כללית לסדציה במטופלי שבץ שעברו טיפול אנדווסקולארי, הראה 

שמתוך אלה, 14 מצאו שסדציה הייתה קשורה לתוצאות טובות יותר וב-3 לא היה הבדל.

במחקר GOLIATH חולקו באופן אקראי 128 מטופלים לסדציה עם fentanyl/propofol או 

.suxamethonium/alfentanil/propofol להרדמה כללית עם

נמצא שבמטופלים שעברו הרדמה כללית חלף זמן רב יותר מההגעה להתערבות )24 דקות 

לעומת 15 בסדציה(, ככל הנראה בשל הזמן הנדרש למתן ההרדמה, והסיכון לצניחת לחץ 

הדם היה גדול יותר. אך התוצאות מבחינת גודל האוטם היו דומות או טובות יותר בקבוצת 

ההרדמה כפי שמוצג בטבלה שלהלן ההמציגה את גודל האוטם )במ”ל(, יעד המחקר 

:GOLIATH המרכזי של

 

יעד מחקר
 הרדמה כללית

)n = 65( )mL( 

 סדציה 

)n = 63( )mL(
P Value

10.513.30.26חציון גודל אוטם

22.338.00.04חציון גודל אוטם סופי

8.219.40.10חציון גידול האוטם
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מבחינת תוצאות תפקודיות שנמדדו באמצעות שמוש בסולם רנקין )mRS(, שהיוו את יעד 

המחקר המשני נמצא שלהרדמה כללית עשוי להיות אפקט טוב יותר, למרות שההבדלים 

לא היו מובהקים סטטיסטית: הסיכוי ל-mRS נמוך יותר היה 1.91, בטווח וודאות ב-95% 

של בין  1.03-3.56.

GOLIATH מראים ששימוש בהרדמה כללית בטיפול אנדווסקו-  החוקרים סיכמו כי ממצאי

לארי בשבץ אקוטי אינו קשור לתוצאות גרועות יותר מסדציה, ויש רמזים לעדיפות להרדמה.

במחקר ה-ANSTROKE הוקצו רנדומלית 106 מטופלים שעברו טיפול אנדווסקולארי 

לשבץ אקוטי להרדמה כללית עם remifentanil ו-sevoflurane )הרדמה באינהלציה( או 

לסדציה עם remifentanil בלבד.

 National Institutes of Health המטופלים היו בגיל ממוצע של 72 שנים, וציון ממוצע לפי

Stroke Scale של 18. 90% השיגו פתיחת עורק מחדש לאחר הטיפול האנדווסקולארי.

התוצאות הראו שלא היה הבדל מובהק בחציון ציוני mRS לאחר 3 חודשים )ציון 3 בשתי 

הקבוצות(, ובשיעור השגת תוצאות טובות )mRS מתחת ל-2(, אשר נמצאו בקרב 42% 

    .)P = 1.0( .מקבוצת ההרדמה הכללית וב-40% מקבוצת הסדציה

גם שיעורי רפרפוזיה מוצלחת ונפח אוטם מוחי לאחר 3 ימים לא היו שונים בשתי 

הקבוצות. החוקרים מסכמים כי גם ממצאי ANSTROKE אינם תומכים בהיפותיזה לפיה 

הרדמה כללית מובילה לתוצאות נוירולוגיות גרועות יותר מאשר סדציה.  

The ANSTROKE trial ,  Stroke May 22.

3rd European Stroke Organisation Conference )ESOC( 2017. Session P24. 

Presented May 18, 2017. 

לדיווח במדסקייפ

http://stroke.ahajournals.org/content/48/6/1601
http://www.medscape.com/viewarticle/880533
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 ADHD

טיפול תרופתי ל-ADHD מלווה בסיכון מופחת לתאונות דרכים 
)JAMA Psychiatry(

מתוצאות מחקר חדש, שפורסמו בכתב העת JAMA Psychiatry, עולה כי בקרב חולים עם 

)ADHD )Attention-Deficit and Hyperactivity Disorder, שיעור תאונות הדרכים היה 

נמוך יותר במהלך תקופות בהן החולים נטלו טיפול תרופתי להפרעת הקשב.

במסגרת המחקר ביקשו החוקרים לבחון את הקשר בין טיפול תרופתי ל-ADHD ובין 

הסיכון לתאונות דרכים במדגם גדול של חולים עם הפרעת קשב, ריכוז והיפראקטיביות. 

הם התבססו על נתונים אודות 2,319,450 חולים עם ADHD בארצות הברית ממאגר 

תביעות ביטוח רפואי בין 11 בינואר, 2005, ועד 31 בדצמבר, 2014, ועקבו אחר פניות 

לחדרי מיון בשל תאונות דרכים.

גיל המשתתפים הממוצע עמד על 32.5 שנים, 51.7% היו נשים. בניתוח הנתונים מצאו 

החוקרים כי בגברים עם ADHD הסיכון לתאונות דרכים היה נמוך ב-38% בחודשים 

במהלכם טופלו בתרופות ל-ADHD, בהשוואה לחודשים בהם לא קיבלו את הטיפול 

התרופתי, כאשר בנשים עם הפרעת קשב, ריכוז והיפראקטיביות תועדה ירידה של 42% 

בסיכון לתאונות דרכים במהלך החודשים בהם טופלו בתרופות ל-ADHD. ירידה דומה 

תועדה בכל קבוצות הגיל, בניתוחים סטטיסטיים שונים וכאשר החוקרים לקחו בחשבון את 

הקשר ארוך הטווח בין טיפול בתרופות ל-ADHD ובין תאונות דרכים.

מהערכות הסיכון המיוחס לאוכלוסיה עלה כי במהלך כלל תקופת המעקב, טיפול תרופתי 

. ADHD עשוי היה למנוע עד 22.1% מתאונות הדרכים בחולי ADHD-ל

לאור השכיחות הגבוהה של הפרעת קשב, ריכוז והיפראקטיביות והקשר עם תאונות 

דרכים, ממצאים אלו קוראים להשלמת מחקרים נוספים בנושא.

 JAMA Psychiatry. Published online May 10, 2017

http://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/article-abstract/2626505
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האם טיפול בנוגדי-דיכאון במהלך ההיריון מעלה את הסיכון 
)BMJ( ?בילדים ADHD-ל

-בנשים הסובלות מדיכאון ייתכן סיכון מוגבר לילדים עם הפרעת קשב, ריכוז והיפראקטי

ביות )ADHD או Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder( גם ללא טיפול בנוגדי-

דיכאון במהלך ההיריון, כך עולה מתוצאות מחקר חדש, שפורסם במהלך חודש מאי בכתב 

העת BMJ. מהתוצאות עולה כי הקשר בין חשיפה תוך-רחמית לנוגדי-דיכאון ובין הסיכון 

ל-ADHD עשוי לנבוע מגורמים משפחתיים, דוגמת דיכאון אימהי, במקום התרופות עצמן.

במחקר שכלל 190,618 ילידם שנולדו בהונג-קונג בין 2001-2009, רק 3% מהילדים 

אובחנו עם ADHD או טופלו להפרעה לאחר מעקב ממוצע של  למעלה מתשע שנים.

ישנה חשיבות לסוג נוגד הדיכאון, כאשר החוקרים לא זיהו קשר משמעותי בין 

SSRI בילדים ובין החשיפה התוך-רחמית לתרופות ממשפחת ADHD אבחנת 

)Selective Serotonin Reuptake Inhibitor(. עם זאת, בנשים שנטלו סוגים אחרים של 

נוגדי-דיכאון בזמן ההיריון תועד סיכוי גבוה ב-59% לילדים עם ADHD, בהשוואה לאלו 

שלא נטלו נוגדי-דיכאון. הסיבה להבדל עשויה לנבוע מכך שבנשים עם דיכאון קל יותר 

לרוב בוחרים ב-SSRI תחילה, ותרופות אחרות ניתנות רק במקרים של בעיות פסיכיאטריות 

.SSRI חמורות שאינן מוקלות ע"י

גם כאשר הנשים לא טופלו מעולם בנוגדי-דיכאון, באימהות עם הפרעות פסיכיאטריות 

תועד סיכוי גבוה ב-84% לילדים עם ADHD, בהשוואה לאימהות ללא הפרעות 

פסיכיאטריות.

החוקרים מציינים כי מחקרים קודמים מצאו כי דיכאון שאינו מטופל במהלך ההיריון מלווה 

בסיכון מוגבר ללידת תינוקות במשקל נמוך, עם שכיחות גבוהה יותר של אשפוז ביחידת 

טיפול נמרץ ביילודים. נשים הרות עם דיכאון לא-מאוזן אינן אוכלות היטב ואינן מקפידות 

על ביקורי המעקב, כאשר במקרים החמורים ביותר ייתכן גם סיכון מוגבר לאובדנות.

בדומה לתרופות רבות, נוגדי-דיכאון נכנסים לתחום האפור לשימוש במהלך ההיריון, 

כאשר אין מספיק עדויות המוכחות בבירור תועלת או נזק לטיפול. לעיתים קרובות, רופאים 

שוקלים תרופות אלו בנשים עם דיכאון חמור יותר.

BMJ 2017

לידיעה במדסקייפ

http://www.medscape.com/viewarticle/881284
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אלצהיימר

 חולי דמנציה רבים מטופלים בתרופות ללא תועלת מוכחת
)J Am Geriatr Soc(

השימוש בתרופות בעלות תועלת שנויה במחלוקת בחולים בשלבים סופניים של דמנציה 

הינה תופעה נפוצה, הממשיכה גם בימים האחרונים לפני מות החולים, כך עולה מתוצאות 

 Journal of the American מחקר חדש מקנדה, שפורסמו במהלך חודש מרץ בכתב העת

.Geriatric Society

במסגרת המחקר ביקשו החוקרים לקבוע את שיעורי ההימצאות ומאפייני החולים 

הקשורים עם טיפול בתרופות בעלות תועלת שנויה במחלוקת בחולי דמנציה מבוגרים, 

השוהים במוסדות סיעודיים ונוטים למות.

המחקר כלל את כל 9,298 המרכזים הסיעודיים עם חולים עם דמנציה מתקדמת שהלכו 

לעולמם בין 1 ביוני, 2010, ועד 31 במרץ, 2013. כל המשתתפים היו בגילאי 66 שנים 

ומעלה בעת מותם וקיבלו לפחות תרופה אחת בעלת תועלת המוטלת בספק במהלך 

השנה האחרונה לחייהם.

מהתוצאות עולה כי מבין החולים המבוגרים במרכזים סיעודיים עם דמנציה מתקדמת 

שקיבלו לפחות תרופה אחת שיעילותה מוטלת בספק בשנה האחרונה לחייהם, 8,027 

חולים )86.3%( קיבלו טיפול זה במהלך 120 הימים האחרונים לחייהם ו-4,180 חולים 

)45%( נטלו טיפול זה בשבוע האחרון לחייהם. התרופות בעלות יעילות המוטלת בספק 

שהיו בשימוש הנפוץ ביותר כללו תרופות נגד-דמנציה )63.6%( ותרופות להפחתת רמות 

שומנים בדם )47.8%(.

ליקוי קוגניטיבי חמור )יחס סיכויים מתוקן של 1.19( ופחות סימנים ותסמינים לאי-יציבות 

רפואית )יחס סיכויים מתוקן של 1.58( נקשרו עם טיפול בתרופות ללא יעילות מוכחת 

בשבוע האחרון לחיים.  הערכת נוירולוג או פסיכיאטר נקשרה עם סיכוי מופחת לקבלת 

טיפול בתרופות שיעילותן מוטלת בספק במהלך השבוע האחרון לחיים.

החוקרים מסכמים וכותבים כי מרכזים סיעודיים רבים, הכוללים חולים עם דמנציה 

מתקדמת, מנפיקים תרופות בעלות יעילות מוטלת בספק בשבוע האחרון לחיי מטופלים 

אלו. מאחר ותרופות אלו עלולות לגרום יותר נזק מתועלת באוכלוסייה פגיעה זו, חשוב 

שרופאים יקפידו על הערכה חשיבות כל התרופות הניתנות לחולים הנוטים למות.

 J Am Geriatr Soc. Published online March 29, 2017

לידיעה במדסקייפ

http://www.medscape.com/viewarticle/878381
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פעילות אירובית עשויה להביא לנסיגת תסמיני מחלת אלצהיימר 
)ACSM-מתוך הכנס השנתי מטעם ה(

פעילות גופנית אירובית עשויה להביא להסגת ירידה קוגניטיבית אופיינית למחלת 
אלצהיימר, לפחות בטווח הזמן הקצר, כך עולה מתוצאות מטה-אנליזה חדשה, שהוצגו 

 .ACSM )American College of Sports Medicine(-במהלך הכנס השנתי מטעם ה

החוקרים זיהו 19 מחקרים עם 1,145 משתתפים, שענו על הקריטריונים. מבין אלו, 11 
מחקרים בחנו חולים עם אבחנה של מחלת אלצהיימר ושמונה מחקרים בחנו חולים 

בסיכון למחלה )חולים עם ליקוי קוגניטיבי קל, סיכון גנטי למחלה, או הורה ביולוגי עם 
אבחנה של מחלת אלצהיימר(. 18 מחקרים פורסמו לאחר שנת 2001 ומחקר אחד לא 

פורסם.

ב-19 המחקרים נכללו 23 תתי-קבוצות של אימונים גופניים: 15 שהתבססו על פעילות 
אירובית כהתערבות יחידה, אחד שהתבסס על אימוני תנגודת כהתערבות היחידה ושבעה 

ששילבו את שני סוגי הפעילות.

בקבוצת האימון הגופני, המשתתפים התאמנו במשך 140 דקות בשבוע, בממוצע, לאורך 
3.4 ימים, בעצימות של MET 3.7. קבוצות הביקורות היו תחת פרוטוקולים שונים: 

המשתתפים חולקו לטיפול סטנדרטי ב-15 מקרים, מתיחות בשלושה מקרים, ביקורים 
חברתיים מתוכננים בשני מקרים, אימוני טווח תנועה בכיסא במקרה אחד, הדרכת דיאטה 

ופעילות גופנית במקרה אחד ורשימת המתנה במקרה אחד. 

החוקרים התבססו על Downs and Black Checklist להערכת איכות המחקרים. דירוגי 
המחקרים נעו בין 17 עד 23 מבין 26 נקודות, עם ניקוד ממוצע של 20.33. לחישוב גודל 
ההשפעה, החוקרים סיווגו את ההבדל במדד הקוגניטיבי הממוצע בין קבוצת האימונים 

וקבוצת הביקורת.

באשר לאימון אירובי, גודל ההשפעה היה מובהק סטטיסטית )0.65(. באשר לשילוב 
אימון אירובי ואימון תנגודת, גודל ההשפעה עמד על 0.19 ולא היה מובהק סטטיסטית. 
באלו שלקחו חלק במספר רב יותר של אימונים גופניים תועד שיפור גדול יותר בתפקוד 

הקוגניטיבי.

לא רק שהמשתתפים בקבוצת האימון הגופני זכו לציונים טובים יותר במבחנים 
קוגניטיביים, בהשוואה לאלו בקבוצת הביקורת, אלא גם שהציונים שלהם לאחר האימונים 

היו טובים יותר מהציונים בתחילת הדרך, עדות לשיפור לאורך הזמן. גודל ההשפעה של 
שיפור זה עמד על 0.20. מנגד, התפקוד הקוגניטיבי באלו שהיו בקבוצת הביקורת ירד עם 

הזמן, עם גודל השפעה של -0.18. כל ההשפעות נותרו מובהקות סטטיסטית לאחר תקנון 
לאבחנה וגיל המשתתפים.
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החוקרים לא יודעים להסביר מדוע פעילות אירובית הובילה לשיפור תפקוד קוגניטיבי 
בחולים עם מחלת אלצהיימר, או בסיכון למחלה. המנגנון הפיזיולוגי אינו ידוע וקשה לקבוע 

את ההסבר להשפעה הנ"ל.

החוקרים מסכמים וכותבים כי אמנם פעילות אירובית לא הובילה לשיפור ענק, אך עצם 
העובדה כי חל שיפור בתפקוד מהווה בשורות טובות.

ACSM-מתוך הכנס השנתי מטעם ה

לידיעה במדסקייפ

אפילפסיה

הנחיות חדשות בנושא מוות פתאומי ובלתי-צפוי בחולי אפילפסיה 
)Neurology(

 AES )American Epilepsy-וה AAN )American Academy of Neurology(-איגודי ה
Society( פרסמו הנחיות חדשות בנושא מוות פתאומי ובלתי צפוי בחולי אפילפסיה, או 

.SUDEP )Sudden Unexpected Death in Epilepsy( בקצרה

המומחים השלימו סקירה שיטתית של העדויות להערכת שיעורי ההיארעות 
של SUDEP באוכלוסיות שונות של חולי אפילפסיה וכן זיהוי גורמי סיכון לתופעה זו.

הערכת שיעורי ההיארעות התבססה על נתונים מ-12 מחקרים בדרגה I והמומחים כותבים 
כי מהנתונים עולה כי SUDEP הינה תופעה יחסית נדירה בילדים, עם כ-1 מבין 4,500 
ילדים עם אפילפסיה בכל שנה. התמונה הנ”ל נפוצה יותר במבוגרים, עם היקף מקרים 

של 1 לכל 1,000 מבוגרים עם אפילפסיה בכל שנה. ההמלצה לרופאים המטפלים בילדים 
 SUDEP עם אפילפסיה לעדכן את ההורים/המטפלים כי בכל שנה צפוי מקרה אחד של

ב-4,500 ילדים ולכן, 4,4999 ילדים אחרים אינם צפויים לסיבוך זה. על רופאים להסביר 
למבוגרים עם אפילפסיה כי רק אחד מבין אלף חולים צפוי לסיבוך זה בכל שנה.

הערכת גורמי הסיכון ל-SUDEP התבססה על נתונים משישה מחקרים בדרגה I ו-16 
מחקרים בדרגה II.  גורם הסיכון המג’ורי ל-SUDEP הוא פרכוסים טוניים-קלוניים. בחולים 

עם שלושה פרכוסים כאלו ומעלה זוהתה עליה של פי 155 בסיכון לתמותה פתאומית, 
בהשוואה לאלו שלא סבלו מסוג זה של פרכוסים.  זוהו גורמים אחרים שלוו בסיכון מוגבר 

או מופחת אך לא היו עדויות מספקות בכדי לקבוע המלצות ברורות בנושא.

באשר להמלצות, המומחים מציעים כי בחולים הממשיכים לסבול מפרכוסים טוניים-
קלוניים על הרופאים למצוא טיפול פעיל להפחתת פרכוסים והסיכון לתמותה פתאומית, 

תוך שילוב העדפות החולים והתייחסות לסיכונים והיתרונות של גישת הטיפול החדשה.

http://www.medscape.com/viewarticle/881057
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עוד הם מציעים כי רופאים יסבירו למטופלים שלהם אודות הקשר בין העד פרכוסים, 

.SUDEP-בעיקר העדר פרכוסים טוניים-קלוניים, ובין סיכון מופחת ל
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טרשת נפוצה

 מה בין איכות השינה ובין הסיכון להישנות טרשת נפוצה? 
)Eur Neurol(

במאמר שפורסם  בכתב העת European Neurology מדווחים חוקרים מאירן על קשר בין 

איכות שינה ירודה ובין סיכון מוגבר להתלקחות טרשת נפוצה.

החוקרים כותבים כי למיטב ידיעתם, לא נערכו מחקרים קודמים להערכת הקשר בין 

הפרעות שינה ובין התלקחות טרשת נפוצה. למרות שידוע כי להפרעות שינה יש השפעה 

שלילית על איכות החיים של חולי טרשת נפוצה, לא היה ברור אם הפרעות שינה 

לא-מאובחנות מעלות את הסיכון להתלקחויות באוכלוסיית חולים זו.

כעת הם בחנו את הקשר בין הפרעות שינה לא-מאובחנות ובין התלקחות חדה של טרשת 

נפוצה במסגרת מחקר מקרה-ביקורת שכלל 80 חולים, עם חלוקה שווה של חולים בהפוגה 

ואלו בשלב התלקחות חדה.

חציון מדד )PSQI )Pittsburgh Sleep Quality Index היה גרוע יותר משמעותי בקבוצת 

החולים עם התלקחות המחלה )10(, בהשוואה לקבוצת החולים בהפוגה )5.5(. רק 

במחצית מהחולים בהפוגה תועדה איכות שינה ירודה )מדד PSQI של מעל 5 נקודות(, זאת 

בהשוואה ל-87.5%% מהחולים בהתלקחות.

 EDSS )Expanded החוקרים לא מצאו קשר בין איכות השינה ובין גיל, מגדר, מדד

Disability Status Scale( או משך המחלה בשתי הקבוצות.

החוקרים ממליצים בחום לחולים להתייעץ עם הרופאים המטפלים אודות חשיבות 

הפרעות שינה שונות. הם קוראים לרופאים לתת את הדעת להפרעות שינה כטריגר אפשרי 

להתלקחות טרשת נפוצה ומציעים לשקול הפרעות אלו בחולים עם טרשת נפוצה במטרה 

להפחתת הסיכוי להתלקחות המחלה.

 Eur Neurol 2017
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)N Engl J Med( ?מסייע במניעת טרשת נפוצה Minocycline האם

מנתונים שפורסמו בכתב העת New England Journal of Medicine עולה כי בהשוואה 

 CIS )Clinically-לווה בסיכון מופחת להתקדמות מ Minocycline-לפלסבו, טיפול ב

Isolated Syndrome( לטרשת נפוצה לאחר שישה חודשים, אך לא לאחר שנתיים.

לאור תוצאות מבטיחות במחקרים קודמים, כעת השלימו החוקרים מחקר אקראי ומבוקר, 

במטרה לקבוע אם Minocycline עשוי להפחית את הסיכון להתקדמות מ-CIS לטרשת 

נפוצה.

במהלך תקופת המחקר בין ינואר 2009 ועד יולי 2013, חולקו באקראי חולים עם תסמין 

דה-מיילינטיבי ראשון במהלך 180 הימים האחרונים, לטיפול ב- Minocycline במינון 

100 מ"ג, שניתן פומית פעמיים ביום, או פלסבו. מתן Minocycline או פלסבו נמשך עד 

אבחנת טרשת נפוצה או עד 244 חודשים לאחר ההקצאה האקראית. התוצא העיקרי היה 

התקדמות לטרשת נפוצה, על-פי קריטריוני McDonald, בתוך שישה חודשים מההקצאה 

האקראית. תוצאים משניים כללו התקדמות לטרשת נפוצה בתוך 24 חודשים מההקצאה 

האקראית ושינויים בבדיקת MRI לאחר 6 ו-24 חודשים.

מדגם המחקר כלל 142 חולים מ-12 מרפאות טרשת נפוצה בקנדה; 72 משתתפים חולקו 

לטיפול ב- Minocycline ו-70 לקבוצת הפלסבו. גיל המשתתפים הממוצע עמד על 35.8 

שנים, 68.3%% היו נשים.

הסיכון הלא-מתוקן להתקדמות לטרשת נפוצה בתוך שישה חודשים מההקצאה האקראית 

עמד על 61% בקבוצת הפלסבו ו-33.4% בקבוצת Minocycline. לאחר תקנון למספר 

הנגעים שעברו האדרה בתחילת המחקר, ההבדל בסיכון להתקדמות לטרשת נפוצה בתוך 

שישה חודשים לאחר ההקצאה האקראית עמד על 18.5 נקודות אחוז; ההבדל בסיכון 

.)p=0.06( הלא-מתוקן לא היה מובהק לאחר 24 חודשים

מהערכת בדיקות ההדמיה עלה כי כל התוצאים המשניים ההדמייתיים נטו 

לטובת Minocycline על-פני פלסבו לאחר שישה חודשים, אך לא לאחר 24  חודשים.

אירועים חריגים על-רקע הטיפול במסגרת המחקר כללו פריחה, סחרחורות ושינוי צבע 

השיניים והיו נפוצים יותר בקרב מטופלים ב- Minocycline, בהשוואה למטופלי פלסבו.

 N Engl J Med 2017; 376:2122-2133
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פרקינסון

)Neurology( ?ובין מחלת פרקינסון HCV או HBV-מה בין זיהום ב

בחולים עם זיהום בנגיף )Hepatitis B Virus( HBV או )HCV )Hepatitis C Virus סיכון 

מוגבר משמעותית למחלת פרקינסון, כך עולה מתוצאות מחקר חדש, שפורסמו בכתב 

.Neurology העת

במסגרת המחקר ביקשו החוקרים לבחון את הקשר בין HBV ו-HCV ובין מחלת פרקינסון. 

 English National Hospitalהם השלימו מחקר עוקבה רטרוספקטיבי, תוך  הערכת נתוני

Episode Statistics ונתוני התמותה לשנים 1999-20111.

יחס השיעורים המתוקן למחלת פרקינסון לאחר זיהום בנגיף HBV עמד על 1.76, על-בסיס 

44 תצפיות בהשוואה ל-25 מקרים צפויים. יחס השיעורים למחלת פרקינסון לאחר זיהום 

בנגיף HCV עמד על 1.51, על-בסיס 48.5 מקרים צפויים ו-733 מקרים בפועל. החוקרים 

לא זיהו קשר בין דלקת אוטואימונית של הכבד , דלקת כבד פעילה כרונית או HIV ובין 

התפתחות מחלת פרקינסון. כאשר החוקרים כללו רק מקרי טיפול למחלת פרקינסון 

במהלך השנה הראשונה לאחר חשיפה, יחס השיעורים ל-HBV ו-HCV עמד על 1.82 

ו-1.43, בהתאמה. 

החוקרים מדווחים על עדות מוצקה לפיה ישנה עליה בשיעורי מחלת פרקינסון בחולים 

עם זיהום בנגיף HBV ו-HCV. ממצאים אלו עשויים לנבוע מגורמים ייחודיים לדלקת כבד 

נגיפית, אך לא ברור אם מדובר בתוצאה של הזיהום, מנגנוני מחלה משותפים, או תוצאה 

של טיפול נוגד-נגיפי. הם קוראים להשלים מחקרים נוספים לאישור הקשר שתואר במחקר 

הנוכחי ולבחון מסלולים פתופיזיולוגיים בבסיס קשר זה.
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