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 מדדי איכות לטיפול בשבץ מוחי 
 בבתי החולים – אתגר והזדמנות 

בשבועות האחרונים נחשף הציבור בישראל לראשונה לתוצאות מדדי האיכות של בתי 
מהחולים. למרות שהצורך במדידת איכות העשייה הרפואית הוא כמעט מובן מאליו, מדי

דה כזו אינה פשוטה כלל ועיקר. במשך כמעט עשור נבנו מדדים שונים כסמנים של איכות 
רפואית, וכמעט כולם נבנו ברפואת הקהילה ולא בבתי החולים. 

בימים אלה, גם הקהילה הנוירולוגית בישראל תתחיל להימדד, בעיקר במדדי תהליך, 
הבוחנים את איכות תהליך הטיפול בחולי שבץ מוחי ו-TIA בבתי החולים. מדידה זו, 

המקובלת במקומות שונים בעולם, תדרוש מאתנו מן הסתם הרבה עבודה, ויתכן שאף 
תדרוש לשנות דפוסי התנהגות בתחומים מסוימים, אך היא מהווה הזדמנות גדולה 

למטופלים ולמקצוע. 

תהליך הטיפול בשבץ מוחי חריף מהווה הפקה מורכבת המערבת גורמים רבים בבית 
החולים, החל במחלקה לרפואה דחופה, המשך במערכי הדימות, השינוע והמעבדות, 

וכלה במחלקות הנוירולוגיות, הפנימיות וביחידות לטיפול נמרץ, כאשר לנוירולוג ולמחלקה 
הנוירולוגית השפעה חלקית בלבד על התהליך, גם כאשר הנוירולוג הוא "המשוגע 

לדבר". רק במרכזים רפואיים בהם כלל מערכי בית החולים נרתמו לטיפול בשבץ, ובראש 
ובראשונה הנהלת בית החולים, ניתן להגיע להישגים אמיתיים בתחום זה. מדידת איכות 

תהליך הטיפול בחולה השבץ ע"י משרד הבריאות מפנה זרקור אל הטיפול בשבץ, ומאלצת 
את כל מערכי בית החולים לתמוך בתהליך. גם אם מדדי האיכות מודדים רק אספקטים 

טכניים חלקיים בתהליך הטיפול, הרי שאין חולק כי זיהוי וטיפול מהירים במלר"ד, והדמיה 
של עורקי התרדמה מהווים מרכיבים חשובים בטיפול. 

פעמים רבות איננו מודעים לאיכות האמיתית של הטיפול אותו מקבלים חולים בהם אנו 
מטפלים. לפני מספר שנים נשאלתי האם חולים לאחר שבץ ומטופלים במחלקתי הסובלים 

מפרפור פרוזדורים מקבלים טיפול נוגד קרישה. הייתי משוכנע שכמעט כולם מקבלים 
טיפול כזה, תוך כדי אשפוז או זמן קצר לאחריו. כאשר בדקתי את המספרים התברר שרק 
קצת יותר ממחצית מהם מקבלים טיפול נוגד קרישה כלשהוא. מדידה חיצונית, הכוללת 

השוואה לטיפול הניתן במקומות אחרים, מאפשרת לנו להעריך ולשפר את העשייה 
הרפואית שלנו עצמנו. 

בעיה חשובה בניתוח נתונים הנוגעים לחולי שבץ היא אמינות הנתונים לגביהם. לא פעם 
אבחנת שבץ מוחי או TIA ניתנת ע"י רופאי מלר"ד או מחלקה פנימית לחולים שאין קשר 

בין מחלתם החריפה לבין אירוע מוחי איסכמי. בחלק מהמקרים ניתנת האבחנה על סמך 
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אוטם ישן ב-CT מוח, לעיתים בהתבסס על מצב בלבולי בחולה קשיש הסובל ממחלה 
סיסטמית, ולעיתים ללא כל בסיס רציונלי. האתגר הראשון במדידת איכות הטיפול בחולי 

שבץ יהיה רישום מדויק של האבחנות, ותיעוד מועד הופעת התסמינים. ללא תיעוד כזה, לא 
ייצג המדד את האיכות האמיתית של הטיפול בבית החולים. 

בכל אחד מהתחומים שנמדדו עד כה, הביאה המדידה עצמה לשיפור משמעותי בביצועים. 
אמנם אין בידינו נתונים על המצב לפני תחילת המדידה )הם לא נמדדו( אבל כולנו מכירים 

את המציאות בתחומים השונים. מדידת איכות הטיפול בשבץ מוחי היא הזדמנות גדולה 
לשפר את הטיפול אותו אנו נותנים ולשים את מקצוע הנוירולוגיה במרכז העשייה בבתי 

 החולים. 

ד"ר גל איפרגן, המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה
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פקקת הסינוסים הוורידיים המוחיים )פסו"מ(  
Cerebral Venous Sinus Thrombosis - CVST

ד"ר סער אניס

פקקת הסינוסים הוורידיים המוחים )פסו"מ( מהווה כ-0.5-1% מכלל מקרי השבץ המוחי, 

אם כי ההופעה הקלינית של פסו"מ הינה מגוונת יותר ממקרי שבץ אחרים משום שלרוב 

אינה מופיעה כתסמונת שבץ קלאסית. ההתייצגות האופיינית הינה כאב ראש מבודד, 

סימפטומים המאפיינים יתר לחץ תוך גולגולתי, פרכוסים או אנצפלופתיה. אשרור האבחנה 

מבוצע באמצעות הדגמת פקקת בווריד או סינוס ורידי באמצעות הדמיה מתקדמת כגון 

 CTV - computed tomography או MRV - Magnetic Resonance Venography

venography. עקב העלייה בשימוש בהדמיה מתקדמת לבירור כאבי ראש חדים והופעה 

חדשה של פרכוסים, עולה שכיחות האבחנה של פסו"מ. 

מטרות סקירה זו הינן: העלאת המודעות של הצוות הרפואי למחלה נדירה אך מסכנת חיים 

זו, פירוט חידושים בתחום ההדמיה וביו-מרקרים, ולבסוף פירוט קווים מנחים עדכניים של 

AHA/ASA - American Heart Association/American Stroke Association לטיפול 

בשלב החד והמניעתי.

היארעות של פסו"מ

מחקרים שפורסמו בשנים האחרונות במדינות שונות מצביעים על היארעות דומה. 

מחקר ארצי גדול שפורסם בפורטוגל נצפתה היארעות שנתית של 0.22/100,000 איש 1. 

במחקר שנעשה בהולנד ההיארעות שנצפתה הייתה 1.32/100,000 איש לשנה, כאשר 

ההיארעות הייתה גדולה יותר בנשים מאשר גברים 1.86 מול 0.75 לכל 100,000 לשנה 2. 

במחקר איראני נצפתה היארעות של 1.23 לכל 100,000 איש לשנה 3. במחקר רחב היקף 

שפורסם בארה"ב היארעות של פסו"מ בתקופת ההיריון ומשכב הלידה עמדה על 11.6 לכל 

100,000 לידות 4.

בשני מחקרים רחבי היקף שפורסמו ב-STROKE הודגם כי התופעה קיימת יותר בנשים 

לעומת גברים ביחס של 3:1 6 ,5. הסיבות לכך הן  ככל הנראה ההריון והתקופה שלאחריו 

וכן נטילת גלולות למניעת הריון, וטיפול הורמונלי תחליפי אשר מעלים את הסיכון 

ל-פסו"מ. יש לציין כי השכיחות הגבוהה בנשים מאפיינת בעיקר את המבוגרים הצעירים 
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ולא את אוכלוסיית הילדים והמבוגרים. ככלל, פסו"מ מאפיין גיל צעיר יותר משאר סוגי 

השבץ והשכיחות יורדת עם העלייה בגיל.

פתוגנזה של פסו"מ

הפתוגנזה של פסו"מ הינה היווצרות פקיק בוורידים צרברלים או סינוסים דוראליים 

המובילים לעלייה בלחץ בתוך המערכת הוורידית המוחית וכתוצאה מכך יכולים להתרחש 

מספר תהליכים: ראשית, ירידה בזרימה הקפילרית ואספקת הדם לרקמה הצרברלית אשר 

מובילה לבצקת ציטוטוקסית מקומית. ככל שעולה הלחץ בתוך המערכת הוורידית, נגרמים 

שינוים רקמתיים ובצקת ובהמשך יכול להיווצר קרע של כלי הדם ודימום רקמתי משני. 

לחילופין, יתר לחץ תוך ורידי מוביל להרס חסם דם-מוח ובצקת ואזוגנית משנית. יתר על 

כן, העלייה בלחץ בתוך המערכת הוורידית יכולה להוביל לפגיעה בספיגת נוזל מוח שדרתי 

)Cerebrospinal fluid - CSF( ולעלייה בלחץ תוך גולגולתי – אשר מוביל לסימפטומים 

אופייניים.

אטיולוגיה של פסו"מ

גורמי הסיכון הנפוצים למחלה הינם 5:

1. קרישיות - יתר מולדת או נרכשת )34% מהמקרים(: מבין ההפרעות הגנטיות 

המולדות ניתן לציין ע"פ שכיחות את המוטציה G20210A לפרותרומבין, פקטור 

V-LEIDEN, חסרים בחלבון C,S, אנטיתרומבין III ולבסוף היפרהומוציסטאינמיה. מבין 

 Antiphospholipid( הנרכשות, ניתן לציין את תסמונת הנוגדנים לפוספוליפידים

syndrome – APSS(, ממאירות, מחלת מעי דלקתית, תסמונת נפרוטית, פוליציטמיה ותרוממ

בוציטופניה וכן באזורים אנדמיים – מחלת בכצ'ט.

2. זיהום )6-12% מהמקרים(: הזיהומים המקושרים ביותר לפסו"מ הינם זיהומים פאראמ

מנינגיאלים כגון  אוטיטיס, מסטוידיטיס וסינוסיטיס. זיהומים עוריים בעצב הפנים יכולים 

גם בצורה נדירה להוביל לפקקת בסינוס הקברנוזי.

 Relative risk - ( 3. בנשים צעירות, גורמי הסיכון העיקריים הינם גלולות למניעת הריון

15.9( 7, ההיריון עצמו ומשכב הלידה )PSuerperium(. פסו"מ דווח גם בהקשר של טיפול 
הורמונלי תחליפי, גלולת היום שאחרי, וטיפולי הפריית מבחנה.

4. פרוצדורות כגון ניקור מתני, ניתוחים נוירוכירורגים וצנתר מרכזי ג'וגולרי.
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5. ממאירות: לחץ מקומי של גידול מוחי ראשוני, קרישיות-יתר משנית, תרופות אנטי-

 .L-asparginase ,ממאירות כגון טמוקסיפן

6. תרופות וחומרים שונים: אנדרוגנים, דאנאזול, ליתיום, ויטמין A, IVIG, אקסטזי.

יש לציין כי במעל 85% מהחולים הבוגרים, נמצא גורם סיכון אחד לפחות מהמפורטים 

לעיל, בצורה שכיחה יותר מצב קרישיות-יתר, כאשר מוערך כי 13% מהמקרים הינם 

אדיופתים.

ביטוי קליני של פסו"מ

הסימפטום הנפוץ הינו כאב ראש המופיע בקרוב ל-90% מהחולים 8. כאב הראש לרוב 

מתואר כמקומי ולא דיפוזי – אך ללא קשר למיקום הפקקת עצמה, מתפתח בצורה 

הדרגתית ומתגבר במשך מספר ימים. בספרות מתוארים מקרים שההסתמנות הראשונית 

הינה של כאב הראש החזק ביותר בחיים )Thunderclap headache(. הכאב, בדומה לכאב 

ראש על רקע לחץ תוך גולגולתי מוגבר, מחמיר בזמן תנוחת  ואלסלבה ושכיבה. במקביל, 

יכולות להופיע אובסקורציות ויזואליות ואף אאורות כפי שמופיעות במיגרנה. יתר על 

כן, המחלה יכולה להתבטא כאנצפלופתיה עם שינוי במצב הכרה וקוגניציה. הסתמנות 

קלאסית נוספת כוללת חסרי צד כגון מונו או המיפרזיס, אפאזיה. 

ההסתמנות הקלינית תלויה באופן ישיר בסינוס הורידי הנחסם כמפורט בטבלה 1.

 טבלה 1. הסתמנות קלינית של פסו"מ כתלות בסינוס הורידי הנחסם

שכיחות מתוך סינוס
כלל המקרים

הסתמנות קלינית אופיינית

 Superior sagittal( סאגיטלי עליון
)sinus

חסרים מוטורים דו-צדדיים, פפילאדמה, 62%
פרכוסים

סינוס ישר )Straight sinus( ומערכת 
 deep cerebral( ורידית עמוקה

)venous system

קומה, שינויים מנטליים, חסרים מוטורים18%

)Cortical veins( חסרים מוטורים / תחושתיים, פרכוסים17%ורידים קורטיקלים

)Jugular sinus( טיניטוס פועם12%סינוס ג'וגולרי

)Cavernous sinus( תסמינים עיניים, כאב אורביטלי, -סינוס קברנוזי 
אודם לחמיתי, בלט עיני, אופתלמופלגיה
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סיבוכים אופייניים של פסו"מ

דימום תוך גולגולתי יופיע ב- 30-40% מהמקרים 9. החמרה נוירולוגית לאחר האבחנה 

תופיע ב - 23% מהמקרים, לרבות: ירידה במצב הכרה, פרכוס- פוקאלי או כללי )תופעה 

נפוצה בפסו"מ בהשוואה לסוגי שבץ אחרים ומופיעה על פי מחקרים שונים, בעד כ-39% 

מהמקרים כסימפטום ראשוני וכ-7% מהמקרים לאחר האבחנה(, חסר נוירולוגי פוקאלי 

או החמרה בחסר קיים, החמרה בעוצמת כאבי הראש, אובדן ראיה. מוות במהלך השלב 

 האקוטי מתרחש ב 3-15% מהמקרים. לרוב סיבת המוות הינה הרניאציה טרנס-

טנטוריאלית משנית לנגע המורגי גדול / בצקת מוחית משמעותית.

בדיקות דם מומלצות וביו-מרקרים לפסו"מ

בדיקות המעבדה המומלצות לאבחנה הינן ספירת דם, פאנל כימיה בדם ותפקודי קרישה 

 .PST, PSTT, INR לרבות

D-Dimer כביו-מרקר לאבחנה של פסו"מ: Meng וחבריו 10, בדקו את הרגישות והסגוליות 

של D-Dimer ו-Fibrinogen כסמן למחלת פסו"מ. קבוצת המחקר כללה כ-233 חולים 

  MRI החשודים כסובלים מפסו"מ, 34 מתוכם אובחנו כסובלים מפסו"מ באמצעות בדיקת

מוח, 199 החולים אשר לא אובחנו כסובלים מהמחלה הוגדרו כחקיינים למחלה. קבוצת 

הביקורת כללה 34 מטופלים בריאים בעלי גיל ומאפיינים דומים לקבוצת החולים שאובחנו 

עם פסו"מ. רמות D-Dimer ו-Fibrinogen נלקחו לפני הדמיה וטיפול. 

חשוב לציין שבמחקר לא נכללו חולים שסבלו ממצבים תחלואתיים היכולים להשפיע על 

רמות גורמי קרישה כגון פקקת ורידית עמוקה ברגליים או תסחיף ריאתי, הריון, מחלה 

דלקתית כרונית, ממאירות, אי ספיקת כליות או כבד.

תוצאות המחקר הראו כי ממוצע רמות D-dimer בדם היה מוגבר משמעותית בחולים 

שאובחנו כפסו"מ לעומת החקיינים או החולים הבריאים בצורה מובהקת סטטיסטית, עם 

 D-dimer רגישות שעמדה על 94.1% וסגוליות גבוהה אף יותר של 97.5%. ערך מוגבר של

הראה ערך ניבוי חיובי של 92%, וערך ניבוי שלילי במידה ורמות D-dimer בטווח הנורמה 

שעמד על 98.9%. מחקרים נוספים הראו כי רמה של  D-dimer > 500 ng/mL הינה בעל 

רגישות וסגוליות גבוהים במיוחד לאבחנה של פסו"מ 11.

10

מחלות כלי הדם של המוח



ניקור מתני בפסו"מ

ניקור מתני לרוב מבוצע כאשר ישנו חשד ראשוני לדלקת קרומי המוח. במחלת פסו"מ, 

לחץ הפתיחה יהיה מוגבר במעל 80% מהמקרים. לעיתים קרובות מתוארת עלייה בספירת 

התאים הלבנים וברמת החלבון אך לא ניתן לשלול את המחלה במידה והמדדים הללו 

תקינים.

האם ביצוע ניקור מתני מביא להחמרה במחלה/הרעה בפרוגנוזה? השאלה הינה רלוונטית 

היות שניקור מתני יכול להוות גורם מקדים לפסו"מ. Canhão וחברים 12 פרסמו מחקר 

שכלל 624 חולים בפסו"מ שחולקו לשניים ע"פ אלו שביצעו ניקור מתני ואלו שלא, והושוו 

מבחינת פרוגנוזה . מדד ההשוואה העיקרי היה מוות או תלות סיעודית שנקבעה ע"פ 

תוצאה של 3-6 בסולם המקובל Modified rankin scale - mRS לאחר כחצי שנה. מדדי 

השוואה משניים היו החמרה לאחר אשפוז ומוות פתאומי. מתוך 624 חולים שגויסו למחקר 

224 עברו ניקור מתני )35.9%(. לא נמצא הבדל מובהק סטטיסטי בין הקבוצות במדד 

ההשוואה העיקרי ומדדי ההשוואה המשניים. מסקנת החוקרים הייתה כי ניקור מתני אינו 

משפיע על הפרוגנוזה התפקודית בחולי פסו"מ.

הדמיה אופיינית של פסו"מ

הסימנים ב-CT מוח עם וללא חומר ניגוד קיימים בכ-30% מהחולים בפסו"מ 

וכוללים:

Cord sign: פקיק וורידי קורטיקלי או עמוק	 

Dense triangle sign: הדגמה של הקריש בתוך הסינוס	 

Empty delta sign: מודגם לאחר הזרקת חומר ניגוד )ראה תמונה 1 א'(	 

סימנים עקיפים המאפיינים את המחלה ב-CT עם וללא חומר ניגוד כוללים ממצאים 

מברקמת המוח )אוטם ורידי עם או ללא דימום משני, בצקת מוחית( לדוגמה: נגעים פאראס

גיטליים דו צדדיים )מחשידים לפקקת בסינוס הסאגיטלי העליון(, נגע טמפורו-אוקסיפיטלי 

)מחשיד לפקקת בסינוס לטרלי( נגעים תלמיים דו"צ )מחשידים לפקקת בסינוס העמוק 

- תמונה 1 ב'(.
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מבחני הדמיה מתקדמים

במידה ועולה חשד לאבחנה של פסו"מ, על הרופא לשקול ביצוע בדיקת הדמיה מתקדמת 

הרגישה יותר באבחנת המחלה. הקווים המנחים העדכניים 9 של ASA/AHA הקובעים מתי 

מומלץ לבצע הדמיה מתקדמת CTV/MRV לצורך הדמיית המערכת הוורידית מפורטים 

בטבלה 2.

CT venography - CTV .1: מספק פירוט אנטומי מצוין של המערכת הוורידית ומצביע 

על פגמי מילוי בסינוסים הדוראלים והוורידים הצרברלים. כמו כן, יכול להצביע על הגברת 

אות בדופן הסינוס ועלייה בניקוז בסינוסים ורידיים קולטרליים. עם זאת, יש לקחת בחשבון 

כי הבדיקה כרוכה בחשיפה לקרינה.

 gradient echo T2 susceptibility-weighted בדגש על רצף MRI+venography .2

 MRV-והפרעה תואמת בזרימה ב MRI השילוב של אות לא תקין בסינוס בבדיקת .images

תומכת באבחנה. ממצאי הדמיית ה-MRI משתנים במהלך הכרונולוגי של המחלה, כאשר 

בחמשת הימים הראשונים, האות של הפקקת הינו איזו-אינטנסי  ב-T1 והיפואינטנסי  

א. CT :Empty delta sign מוח בו מודגם פגם מילוי של חומר ניגוד בסינוס הסאגיטלי העליון 
המייצג פקיק דם.

ב. נגעים תלמיים דו-צדדים בבדיקת MRI מוח, אופייניים לפקקת במערכת הורידית העמוקה.

תמונה 1. מאפייני הדמיה של פסו"מ במטופלים שאושפזו בשנה האחרונה במרכז הרפואי ת"א
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ב-T2. לאחר מכן הסיגנל הופך מוגבר בשני הרצפים הללו, דבר אשר מקל על האבחנה. 

רצף  Echo-planar T2* susceptibility-weighted imaging - T2*SW יכול לעזור 

באבחנה באמצעות זיהוי פקיק תוך לומינלי כאזור היפודנסי. היתרון הנוסף של בדיקת 

MRI הינה הדגמה טובה של ממצאים ברקמת המוח המשנים לחסימה הוורידית אשר 

נראים היפו או איזו-אינטנסיים ברצפי T1 והיפראינטנסים ברצפי T2 או לחילופין ממצאים 

המורגיים משניים לאוטם הורידי המופיעים בהיפראינטנסים ברצפים הללו. נקודה נוספת 

חשובה היא כי בשונה מאוטם עורקי, באוטם וורידי לא נראה תמיד התאמה בין רצפי 

דיפוזיה ל- ADC - Apparent diffusion coefficient. האוטמים הוורידיים גם נראים 

גדולים יותר ברצף FLAIR - Fluid-attenuated inversion recovery מאשר בדיפוזיה. 

החסרונות של MRV הינם קושי בהדגמה של חסימה וורידית חלקית וקושי בהבדלה בין 

סינוס היפופלסטי לתקין.

טיפול בשלב החד בפסו"מ

הקווים המנחים העדכניים 9 קובעים כי חולי פסו"מ יאושפזו במידת האפשר ביחידת השבץ. 

 unfractionated heparin - בשלב האקוטי, יש להתחיל טיפול בנוגדי קרישה: )1( הפרין

UFH או )2( קלקסן low molecular-weight heparin - LMWH וזאת גם בנוכחות דימום 

תוך גולגלתי )AHA/ASA Class IIa, Level B(. סקירת Cochrane שהתפרסמה בשנת 

2011 13 וכללה שני מחקרים אקראיים )אך עם כוח סטטיסטי חלש( משנות ה-90 שכללו 

טבלה 2. קווים מנחים של ASA/AHA 9 למצבים בהם מומלץ ביצוע הדמיה מתקדמת של 

המערכת הוורידית המוחית

רמת המלצהגורם המעלה חשד לפסו"מ

AHA/ASA Class IIa, Level Cכאב ראש בעל מאפיינים א-טיפיים

חולים בעלי מאפיינים של יתר לחץ תוך גולגולתי אידיופתי 
לשלילת אטיולוגיה של פקקת וורידית

AHA/ASA Class I, Level C

דימום לוברי מסיבה לא ברורה או אוטם מוחי שחוצה גבולות 
עורקיים אופייניים

AHA/ASA Class I, Level C

במידה ו-CT ללא חומר ניגוד או MRI ללא ממצא מוקדי ועדיין 
קיים חשד לפקקת ורידית או לחילופין לצורך הערכה של 

נרחבות הפקקת הוורידית

AHA/ASA Class I, Level C
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 Absolute risk( ביחד 79 חולים, קבעה כי הטיפול בנוגדי קרישה מוריד בצורה אבסולוטית

ADL ( ב-13% את הסיכון למוות או תלות )המתבטאת בצורך בעזרה בפעילויותreduction 

- activity of daily living( בהשוואה לטיפול באינבו. 

האם יש עדיפות לטיפול אחד על משנהו?

כאמור, ההמלצה של ASA/AHA כוללת את שני הטיפולים ומותירה בידי הצוות הרפואי 

לבחור את הטיפול המועדף. כידוע, הטיפול בקלקסן הינו נוח יותר למתן משום שאינו 

מצריך ניטור ההשפעה של הטיפול, לעומת הפרין שמצריך מעקב PSTT תכוף. שני מחקרים 

עד כה השוו בין שני הטיפולים, הראשון היה פרוספקטיבי אך לא אקראי ופורסם בעיתון

Stroke בשנת 2010 14 וכלל 119 חולים. התוצאות הראו כי אחוז גבוה יותר של החולים 

שטופלו בקלקסן לעומת הפרין: 92% לעומת p<0.04( 84%( בהתאמה, היו עם תפקוד 

עצמאי )mRS 0-2( לאחר 6 חודשים מהאירוע. לא נצפה הבדל סטטיסטי בין הטיפולים 

בנוגע למוות, החלמה מלאה, או דימום מוחי לאחר מתן הטיפול. במחקר נוסף אקראי 

 מבוקר שפורסם בשנת 2012 15, נכללו 66 חולים כאשר 32 טופלו בהפרין ו-34 בקלקסן. 

6 חולים נפטרו בשלב האקוטי מקבוצת החולים שטופלו בהפרין ואף חולה לא נפטר 

בקבוצת הקלקסן. בנוסף הייתה מגמה לא מובהקת סטטיסטית שהראתה כי יותר חולים 

מקבוצת הקלקסן השיגו החלמה מלאה. 

טיפול תרומבוליטי/אנדווסקולרי:       

ככלל, ההמלצה כיום היא לא להציע את הטיפולים הללו אלא בכישלון הטיפול השמרני 

בנוגדי קרישה )AHA/ASA Class IIb, Level C( 9 . בהתבסס על סקירת Cochrane משנת 

2004 16, אין מחקרים אקראיים המעריכים את יעילות הטיפול התרומבוליטי בחולי פסו"מ. 

בסקירה שכללה 15 מאמרים וסה"כ 156 חולים ופורסמה בשנת 2010 17 נכתב כי טיפול 

תרומבוליטי הוביל לדימום משמעותי ב-9% מהמקרים ולמוות ב-8% מהחולים.

ניתוח דה-קומפרסיה:

במידה ומתפתח לחץ תוך מוחי מוגבר כתוצאה מבצקת או דימום המוביל לאפקט מסה 

 משמעותי שאינו מגיב לטיפול שמרני יש לשקול ניתוח דה-קומפרסיה,

AHA/ASA Class IIb, Level C( decompressive hemicraniectomy( 9 . סקירה 
שפורסמה בעיתון Stroke ב-2011 18 וכללה 69 תיאורי מקרה של מטופלים שעברו ניתוח 

דה-קומפרסיה )קרניוטומיה או ניקוז דמומת( הראתה כי במעקב של שנה, כ- 15.9% 

מהחולים נפטרו, 37.7% השיגו החלמה מלאה )mRS 0-1(, ו-56.5% היו עצמאיים בתפקוד 

.)mRS 0-2(
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טיפול לאחר השלב החד בפסו"מ

הטיפול נוגד הקרישה המניעתי לאחר האירוע החד המקובל הינו קומדין, כאשר משך 

 EFNS - European Federation הטיפול קשור בגורמי הסיכון של המטופל. ע"פ המלצות

of Neurological Societies ו- AHA/ASA במידה וגורם הסיכון שהוביל לפקקת הינו זמני 

או ניתן לפתרון ההמלצה היא לתת טיפול למשך 3-6 חודשים עם ערך INR בטווח 2-3. 

במידה והגורם אינו ידוע או אם אובחנה קרישיות יתר גנטית "קלה" משך הטיפול המומלץ 

הינו 6-12 חודשים. במידה והמטופל סובל מקרישיות יתר גנטית "קשה", כגון: הומוזיגוט 

למוטציה בפרוטרומבין G20210A, הומוזיגוט לפקטור 5 ליידן, חסר בפרוטאין C,S או אנטימ

טרומבין, תסמונת הנוגדנים לפוספוליפידים או לחילופין סובל מפסו"מ חוזר, ההמלצה היא 

להמשך טיפול קבוע לכל החיים, עם רמות INR בין 2-3.

טיפול ב-NOAC - New oral anti-coagulants לאחר השלב החד

במחקר רטרוספקטיבי ולא מבוקר שפורסם באוגוסט 2014 19 נבדק טיפול בריברוקסבן 

)Rivaroxaban( כטיפול מניעתי לאחר אירוע של פסו"מ. המחקר כלל 16 חולים, מתוכם 7 

טופלו בריברוקסבן במינון של 15 מ"ג פעמיים ביום והושוו ל-9 מטופלים שטופלו בקומדין. 

תוצאות המחקר לא הראו הבדלים בין הקבוצות בנוגע לפרוגנוזה ותפקוד ע"פ סולם 

mRS, ב-recanalization של הפקקת ובסיכון לדימום. סוכם כי ריברוקסבן הראה יעילות 

קלינית דומה לקומדין. עם זאת, בשלב זה, אין מספיק מחקרים קליניים אקראיים מבוקרים 

שתומכים במתן הטיפול ועל כן אין עדיין קו מנחה לטיפול בתרופה במחלה זו.

המלצות לנשים שסבלו מפסו"מ ושוקלות הריון

אין התווית נגד להריון לאחר פסו"מ )AHA/ASA Class IIa, Level B( 9. יש לחתור 

לאבחנת הגורם לפקקת ולהתייעץ עם המטולוג וגניקולוג טרם הכניסה להריון. 

 יש לשקול טיפול מניעתי בקלקסן במהלך ההיריון ובתקופה שלאחריו

 )AHA/ASA Class IIa, Level C( 9. מחקר עדכני אשר פורסם בשנת 2013 20 וכלל 24 
נשים שחוו 45 הריונות, קבע כי הסיכון לפסו"מ במהלך הריון בנשים שחוו בעברם פסו"מ 

הינו נמוך )1/45~2%(, אך הסיכון להפלות גבוה )14/45~31%(. לא נצפו יתר סיבוכים 

במהלך ההיריון והלידה והילדים שנולדו היו בריאים.
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לסיכום, פסו"מ הינה מחלה בעלת שכיחות נמוכה באופן יחסי, ואינה פשוטה לאבחון. 

כתוצאה מכך, פעמים רבות היא מתגלה בשלב מאוחר. לאור התקדמות ונגישות ההדמיה 

המתקדמת בשנים האחרונות ואפשרויות לטיפול יעיל במחלה, יש חשיבות והכרח לאבחון 

מוקדם של המחלה – כאשר העלאת החשד ואנמנזה הכוללת גורמי סיכון קלאסיים, היא 

הדרך הנכונה לאבחנה מוצלחת. 

ד"ר סער אניס, המחלקה הנוירולוגית, מרכז רפואי תל אביב

saaranis@gmail.com :מייל
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 קיצוב העצב הטריגמינלי כטיפול 
באפילפסיה

ד"ר שמואל אפל

ב- 30% מחולי האפילפסיה לא ניתן להגיע לשליטה בפרכוסים למרות טיפול תרופתי 

ממיטבי בלפחות שתי תרופות מתאימות ובמינון נכון. חולים אלו מוגדרים כסובלים מאפיל

פסיה עמידה לטיפול )Drug Resistant Epilepsy-DRE( ובחולים אלו יש לשקול התערבות 

בניתוח במידה וניתן לאתר את המקור לפרכוסים ולכרות אותו בבטחה. 

בחולי אפילפסיה עמידה לטיפול, שאינם מתאימים לניתוח כריתה, הסיכוי להגיע לשליטה 

בפרכוסים נמוך. אפשרויות הטיפול בחולים אלו כוללות המשך טיפול תרופתי, כאשר 

הסיכוי להגיע לעצירת הפרכוסים בתרופה חדשה הוא כ- 5%, תרופות ניסיוניות או ניתוח 

פליאטיבי דוגמת anterior corpus callosotomy, במידה והחולה מתאים לניתוחים אלו. 

אפשרות נוספת לטיפול שהתפתחה בשנים האחרונות היא קיצוב עצבי. הקוצב הוגאלי 

)Vagal Nerve Stimulation- VNS( היה המכשיר הראשון שנכנס לשימוש והוא פותח 

בשנות ה80 של המאה הקודמת. בשנת 1997, המכשיר קיבל את אישור ה-FDA לטיפול 

באפילפסיה. אלקטרודת הקוצב מושתלת סביב עצב הוגוס בצוואר משמאל והקוצב עם 

הסוללה מושתלים תת עורית לרוב בקדמת החזה. יעילות הקוצב הוגאלי משתנה בסדרות 

שונות ונמצא כי יש הפחתה של כ- 50% מהפרכוסים ב- 50% מהחולים. כמו כן, עוצמת 

הפרכוסים עשויה לקטון. תופעות הלוואי העיקריות של הקוצב הוגאלי כוללות צרידות, 

שיעול, אי-נוחות בצוואר, בעיקר בזמן קיצוב. הקוצב הוגאלי עשוי גם להקשות על ביצוע 

MRI בעתיד כתלות בעוצמת המגנט וסוג בדיקת ה- MRI הנדרשת. כמו כן, האלקטרודה 

הצווארית גורמת לארטיפקטים בבדיקת MEG שלעיתים נדרשת כחלק מבירור המקור 

לפרכוסים. הסרה של הקוצב אפשרית אך דורשת פרוצדורה כירורגית. טכניקת קיצוב 

 )Deep Brain Stimulation( נוספת שנוסתה בהצלחה לאחרונה הינה קיצוב מוחי עמוק

הנמצאת כבר בשימוש בהתוויות אחרות כולל מחלת פרקינסון ודיסטוניה. שיטה זו 

פולשנית אף יותר וכרוכה בהשתלת אלקטרודות מוחיות לטיפול באפילפסיה.

לאחרונה, נבדקה אפשרות קיצוב חדשה של העצב הטריגמינלי. בעבודה בחולדות בהן 

הושרו הפרכוסים בעזרת פנטילן-טטרזול הייתה ירידה של 36-58% מהפרכוסים ובעבודה 

על מודל של Local Field PSotentials בחולדות נמצא כי הקיצוב עיכב פעילות נוירונים 
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פירמידליים קורטיקליים. בעבודות אלו, נמצא כי קיצוב דו-צדדי יעיל יותר מאשר קיצוב 

חד-צדדי. לאחרונה פורסמה עבודה בבני-אדם על ידי הקבוצה של DiGiorgio. עבודה זו 

כללה 50 חולים להם חובר קוצב טריגמנלי חיצוני. בעזרת אלקטרודות ג’ל לא פולשניות 

גורו דו-צדדית הענפים האופטלמיים והסופר-טרוכלאריים של העצב הטריגמינלי. בקבוצת 

החולים הועבר גירוי ביפולרי בתדירות Hz 120 למשך 250 מיקרו-שניה ואילו בקבוצת 

הביקורת האקטיבית לצורך סמיות העבודה, הועבר גירוי ביפולרי בתדירות 2Hz. לאחר 

תקופה בת 6 שבועות בה נבדקה תדירות הפרכוסים לפני ההתערבות )תקופת הבסיס( 

הופעל הקיצוב והחולים עברו הערכה לאחר 6, 12 ו- 18 שבועות. מטרת המחקר הייתה 

לבדוק את השפעת הגירוי על הפרמטרים הבאים:

 1. תדירות הפרכוסים. 2. שיעור המגיבים לקיצוב. 

תגובה לקיצוב הוגדרה כירידה של 50% בתדירות הפרכוסים. 3. זמן לפרכוס הרביעי. מטרה 

 . Beck משנית הייתה השפעת הקיצוב על מצבם הדיכאוני באמצעות שאלון

תוצאות המחקר הדגימו ירידה בתדירות הפרכוסים לעומת תקופת הבסיס בקבוצת 

המחקר של כ- 16.1% לעומת 10.5% בקבוצת הביקורת. שיעור המגיבים בקבוצת המחקר 

היה 30.2% לעומת 21.1% בקבוצת הביקורת. הבדלים אלו לא היו מובהקים סטטיסטית. 

כמו כן משך הזמן לפרכוס הרביעי לא היה שונה באופן מובהק בין קבוצת המחקר 

לביקורת. לעומת זאת, בתוך קבוצת המחקר נראתה עלייה משמעותית בשיעור המגיבים 

לאורך המחקר וכן היה שיפור משמעותי במדדי מצב הרוח בקבוצת המחקר לעומת 

הביקורת.

שיעור תופעות הלוואי בקרב החולים היו נמוך וכללו גירוי עורי מקומי )14%( חרדה )4%( 

וכאב ראש )4%(. אין בתוצאות עבודה זו כדי להוכיח את יעילות הטיפול בקוצב טריגמינלי 

ואולם לאור ממצאי העבודה, אף אם לא היו מובהקים סטטיסטית, מתוכנן ניסוי גדול יותר 

שיבחן את יעילות הטיפול.

לסכום: קיצוב טריגמנלי הינה גישה חדשנית לטיפול באפילפסיה המאפשרת גרייה עצבית 

לא פולשנית ואשר אינה כרוכה בתופעות הלוואי הקיימות בטכניקות הגירוי שבידינו. 

מאידך, יעילות הקיצוב הטריגמינלי עדיין לא הוכחה. דרושים מחקרים נוספים באוכלוסיות 

חולים גדולות כדי לבדוק את יעילות הטיפול.

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

shmulikapp@gmail.com .בן-גוריון בנגב
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פשוט לבחור במינון הנכון 2:
• מרבית המטופלים - 5 מ"ג פעמיים ביום

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

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

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

A
B
C

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

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

For further information please refer to the prescribing information as approved by the Israeli MOH ,NOV 2014. 
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1. De Caterina et al., J Am Coll Cardiol. 2012 Apr 17;59(16):1413-25  �  2. Eliquis prescribing information as approved by the Israeli MoH NOV 2014  �  3. Israel NHB update from Dec 30th 2013

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

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

בסימפטומים המוטוריים1

הגיע הזמן לשנות 
את צורת המתן 

של לבודופה!

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

LEVODOPA/CARBIDOPA MONOHYDRATE INTESTINAL 



 השתלת מח עצם עצמית 
 כטיפול לטרשת נפוצה

ד"ר הילה שיים

 Autologous hematopoietic stem cell transplantation - ( השתלת מח עצם עצמית

HSCT( היא פרוצדורה נפוצה לטיפול במחלות המטולוגיות ממאירות שונות ואף לגידולים 

סולידיים שונים וכעת משמשת גם לטיפול במחלות אוטואימוניות, טרשת נפוצה ביניהן. 

 )apheresis( תאי גזע ופרוגניטור נאספים מהחולה ישירות ממח העצם או מהדם

לאחר מוביליזציה עם G-CSF - granulocytes colony stimulating factor עם או 

 ,)conditioning( לאחר טיפול כימותרפי עם או בלי הקרנות .cyclophosphamide בלי

 myeloabalative vs.( מתבצע בעוצמה גבוהה או בינונית conditioning-ה

non-myeloabalative(. טיפולים בעוצמה גבוהה כוללים שילוב של הקרנות עם 

 BEAM הטיפול בעוצמה בינונית הנפוץ ביותר הוא .busulfan-ו cyclophosphamide 

)etoposide, melphalan, carmustine ו-cytosine( 17 . השתל ניתן בעירוי לחולה בכמות 

 גדולה מ-2X106/kg תאי +CD34. התמותה מהפרוצדורה באירופה בשנת 2006 הייתה

5.3% 6. אך מחקרים עדכניים יותר מדברים על אחוזים נמוכים מכך, במיוחד כאשר ה-     

conditioning איננו מיאלואבלטיבי )גורם לציטופניה מינימלית בלבד, השתלת מח עצם 

אינה הכרחית לאחר טיפול זה(. זאת בעוד השתלה מתורם זר היא בעלת תמותה גבוהה 

יחסית )40%( ועלולה לגרום למחלת שתל נגד מאכסן - GvHD 8. הסיבוכים הנפוצים הם 

  Hepatic veno-occlusive, disease ,זיהומים אופורטוניסטיים, אנמיה, תרומבוציטופניה

interstitial pneumonia syndrome, תגובה אלרגית לתרופות, אי-פוריות, קטרקט, סרטן 

שניוני, כישלון קליטת שתל ומחלות אוטואימונית כגון תירואידיטיס 10.     

טכניקה זו משמשת לטיפול בטרשת נפוצה - MS מאז שנת 1995, לאחר שמחקרים הראו 

כי השתלה עצמונית הינה אפקטיבית כמו השתלה מתורם זר למודל ניסויי של טרשת 

נפוצה בבעלי חיים. בהתחלה נבחרו חולים עם secondary progressive MS עמידה 

לטיפול קונבנציונלי. למרות אופטימיות במחקרים ראשוניים 1 התברר כי הטיפול אינו עוצר 

 EDSS >6 את ההתדרדרות במצבם של החולים בסוג זה של המחלה וחולים עם 

)expanded disability status scale( ככל הנראה משום שאטרופיה אקסונלית, הגורמת 

לרוב הסימפטומים ב- late progressive MS, אינה ניתנת לריפוי על ידי תרפיה אימונית. 
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ככל הנראה, בשלבים אלו, תאי +CD8, מיקרוגליה ומאקרופגים ממשיכים לגרום נזק 

לאקסונים 12.

relapsing-remitting MS - RRMS-למרות כל זאת, נראה כי טיפול זה הינו אפקטיבי ל

ומוביל לנסיגה של המחלה לאורך זמן מבחינה קלינית ודיאגנוסטית )MRI תקין(, ואפילו 

לריפוי המחלה 2,3,11.

השתלת מח עצם גורמת לדיכוי מערכת החיסון הפגומה ולאתחול מערכת חיסונית יותר 

טולרנטית. ככל הנראה, התאים האוטואימוניים נהרסים כתוצאה מהטיפול ומהאתחול 

עצמו שמקנה שיקום של הטולרנטיות לאנטיגנים עצמוניים5. אחרי ההשתלה ישנם יותר 

תאי Tregs במספר דומה לאנשים בריאים לעומת חולים בטרשת. תאים אלו אף מייצרים 

יותר TGF-beta מאשר בחולים5. בנוסף, יש יותר תאי T נאיבים ופחות תאי זיכרון לאחר 

ההשתלה, בנוסף הרפרטואר של ה-TCR בתאי- +CD34 היה שונה ויותר מגוון מלפני 

ההשתלה. לעומת זאת הרפרטואר של תאי +CD8 נשאר ללא שינוי 13. בטרשת נפוצה 

מומלץ להוריד את מספר תאי ה-T מהשתל או לתת antithymocyte globulin על מנת 

להוריד את מספר התאים האוטואימוניים בשתל 9. מטרת ה-conditioning לפני ההשתלה 

היא לחסל את התאים האוטואימוניים אשר נמצאים במערכת העצבים ומוגנים על ידי 

מחסום הדם והמח. פרוטוקולים שונים מומלצים לשם כך כאשר חלקם כוללים הקרנות 

 וחלקם מבוססים על טיפול כימותרפי בלבד 10. 

Busulphan דווח כקשור לתמותה יותר גבוהה6. 

כנאמר, מחקרים בקרב מטופלים עם progressive MS הניבו תוצאות מאכזבות יחסית 

ללא שיפור ועם האטה חלקית בלבד ואף החמרה בעיקר כאשר ה-EDSS נמוך. מחקר 

  EDSS>6 מנורתווסטרן/מילוואקי עקב 36 חודשים אחרי המטופלים. בחצי מהמטופלים עם

חלה התדרדרות של לפחות נקודה ב- EDSS. בקרב המטופלים עם EDSS<6 לא נצפתה 

אף החמרה של נקודת EDSS או יותר. החולה היחיד עם RRMS במחקר זה היה היחיד עם 

שיפור של יותר מנקודת EDSS במצבו מ-3.5 ל-EDSS 1 14. המחקרים העיקריים שנעשו 

דווחו על הישרדות ללא התקדמות מחלה )PSrogression free survival( בין 73%-61% 

בשנתיים הראשונות ו- 77%-36% שלוש שנים לאחר ההשתלה 15.

לגבי RRMS התוצאות יותר מעודדות. מחקר שוודי מהשנה האחרונה הראה תוצאות 

מעודדות לאורך זמן בהשתלת מח עצם עצמית לחולים ב-RRMS עם פרוטוקולים בעוצמה 

נמוכה עד בינונית כאשר רוב המטופלים היו אסימפטומטיים במעקב לאורך זמן, במיוחד 

חולים עם מחלה אקטיבית לפני הטיפול relapse free survival-87%( 4(. התמותה 

מהפרוצדורה הייתה אפסית. הישנות של המחלה נצפתה רק בשנתיים הראשונות לאחר 

24

טרשת נפוצה



ההשתלה 4. מחקר נוסף מנורתווסטרן עקב אחר 21 מטופלים עם RRMS והראה כי באף 

מטופל לא נצפתה התדרדרות לאחר שנתיים )EDSS ללא שינוי(. 81% השתפרו בלפחות 

נקודת EDSS אחת. מחקר נוסף בחולים עם malignant” RRMS“ )היסטוריית מחלה קצרה 

עם החמרות תכופות ותקופת שיפור שתועדה בתקופה האחרונה(. בקבוצה זאת חל שיפור 

של 3.5 נקודות EDSS בממוצע וללא נגעים חדשים עם חומר ניגוד 16.

לסיכום, קריטריונים קליניים מומלצים הם: RRMS, דיאגנוזה בשלבים מוקדמים, מחלה 

אגרסיבית עם הישנויות לעתים תכופות אך לפרקי זמן קצרים עם פוטנציאל ריפוי מדווח 

ב-6 חודשים האחרונים וכשלון טיפול קונבנציונלי 4. במקרה וההשתלה מתבצעת ב- 

 secondary progressive MS, מומלצים הקריטריונים הבאים:

גיל EDSS 3.5-6.5 ,18-50 ועלייה של לפחות 1 אם EDSS 3.5-5 או 0.5 אם מעל 105.5, 

MRI עם לפחות נגע אחד בהדמיה עם חומר ניגוד.

שיטת טיפול חדשנית ומבטיחה היא אינפוזיה של תאי גזע מזנכימליים עצמוניים. תאים 

 FDA-אלו נמצאים במח העצם ובעלי תכונות אנטי-דלקתיות. תרפיה זאת אושרה על ידי ה

ונמצאת בשלבי מחקר קליניים.

 ד"ר הילה שיים, פוסטדוקטורנטית, המחלקה להשתלת מח עצם ותרפיה תאית, 

MD ANDERSON CANCER CENTER, HOUSTON, TEXAS

hilash86@gmail.com
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לעלון לרופא לחץ כאן

1/4 
DOPICAR 

(62.5/6.25 mg)

3/4  
DOPICAR 

(187.5/18.8 mg)

1/2 
DOPICAR 

(125/12.5 mg)

1 
DOPICAR 
(250/25 mg)

STALEVO 200
(200/50/200 mg)

STALEVO 200
(200/50/200 mg)

STALEVO 50
(50/12.5/200 mg)

STALEVO 150
(150/37.5/200 mg)

67 
LEVODOPA

100 
LEVODOPA

200 
LEVODOPA

266 
LEVODOPA

266 
LEVODOPA

133 
LEVODOPA

166 
LEVODOPA

STALEVO 125
(125/31.25/200 mg)

STALEVO 75
(75/18.75/200 mg)

STALEVO 100
(100/25/200 mg)

**

**

*

*

*

*

*

*

*

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

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

 levodopa/dopa decarboxylase (DDC) inhibitor treatment.

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

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

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

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

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

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

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

והגדלה של ^16-25% בשטח שמתחת לעקומה2.

http://www.e-med.co.il/emed/new/Usersite/Presentations/stalevo/StalevoJAN14PI.pdf


עורכת המדור: ד"ר שרון חסין

ד"ר יערה פיינמסר

 במרפאתנו נבדק ואובחן מטופל אשר סבל מכאב ראש וחולשה מתקדמת בחגורת 

הכתפיים במהלך 14 שנים. 

המטופל בן 36, נשוי ואב ל- 3 ילדים , עו"ד במקצועו, יליד הארץ, ממוצא אשכנזי. מעשן 

מעט וללא סיפור משפחתי רלוונטי. פנה לראשונה למוסדנו בשנת 2004 כאשר בשנת 

2000, במהלך טיול בברזיל, סבל מהופעה פתאומית של כאב ראש עז, ללא תופעות נלוות, 

אשר חלף תוך כשבוע. מאז סבל מכאב ראש התקפי קל, אחת לשבועיים, עד שנת 2002. 

משנת 2003 כאב הראש החל להופיע לאחר פעילות גופנית מלווה בחילה והקאה. יש 

הקלה של הכאב בשינה ובישיבה והוא מגביל אותו מאד בביצוע פעילות גופנית, אפילו 

קלה. 

במהלך השנים טופל ב: SSRI'S, NSAID's, Valproic Acid, Oxycodone, Triptans ועבר 

Radiofrequency ablation בגובה C2 ללא הטבה.

פרט לכאב הראש במהלך השנים הללו הופיעו תופעות מוסקולריות עם אירוע חד פעמי של 

ראבדומיאליזיס בשנת 2000 עם עליית CPSK  עד 17,000, זאת לאחר אימון יוצא דופן בחדר 

כושר.

משנת 2005 התחיל לסבול מחולשה של כתף ימין ובהמשך גם כתף שמאל במהלך 

מתקדם עם אטרופיה של שרירי חגורת הכתפיים והזרועות, פסיקולציות )קפיצות שרירים(  

והתקדמות אף לחולשת שרירי כפות הידיים. החולשה הגבילה בתפקוד בפעולות יומיומיות 

כגון: הלבשה, הרמת כוס, צחצוח שיניים. ללא מעורבות גפיים תחתונות, סוגרים, דיבור, 

בליעה, וללא כאב.

פנה למרפאה הנוירו-מוסקולרית בשנת 2007. אז תיאר כאב ראש אחת לחודש, ללא 

גירוי )טריגר( ידוע שמתחיל עם לחץ בעורף ורעש באוזניים. הכאב מתפשט קדימה, מלווה 

בבחילה והקאה, מתגבר בעמידה ושכיבה ומוקל בישיבה. ללא פוטופוביה או פונופוביה 

וחולשה בחגורת הכתפיים.

Winging Scapula בולט. דלדול שרירים ניכר בשרירי: אינפרהמ  בבדיקה נוירולוגית:
ספינטוס )ISPS(, סופראספינטוס, דלתואיד, פקטורליס מיג'ור, ביצפס דו"צ. פסיקולציות 

 תת לחץ תוך גולגלתי המתבטא 
כאמיוטרופיה ביבראכיאלית
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באותם השרירים.  חולשה בISPS )2/5(, דלתואיד )2/5(, 

ביצפס )3/5(, טריצפס )4/5(, אינטראוסאי )-5/5(, 

בולטת מעט יותר מימין. החזר ביצפס לא הופק. שאר 

ההחזרים הופקו תקינים. 

במהלך השנים פנה למגוון מומחים ומוסדות בארצנו 

ובארה"ב, ועבר בירור כולל: 

הדמיה: 

MRI מח ועמ"ש צווארי בשנת 2000 – לפי פענוח 	 

תוארו חדרים מורחבים בלבד. 

MRI מח ועמ"ש צווארי 2005 – טונסילים צרבלריים 	 

מעט נמוכים )5 מ"מ(. חדרים לטרליים מעט 

מורחבים. ללא מיאלומלציה. ללא לחץ על החוט או 

השורשים )תמונה 1(

MRI  מח ועמ"ש לכל אורכו  2015 )תמונות 2-7( 	 

– עמדה נמוכה של הטונסילים הצרבלריים, חדרי 

המח מורחבים, קולקציות נוזלים סאב-דוראליות, 

הרחבה של ורידי המוח והסינוסים וורידים סביב 

חוט השדרה, האדרה פכימנינגיאלית, קולקציות 

קדמית לחוט השדרה בגובה C2-C6 ו-T11, סימן 

עיני נחש. 

תמונה 1:

תמונה 2:

תמונה 3: 

 

 

 :)FSE T2 מח משנת 2005 )רצף  MRI ,1 תמונה 
 טונסילים צרבלרים נמוכים )5 מ"מ(. 

חדרים לטרליים מעט מורחבים.

 תמונות MRI ,2-7 מח ועמ"ש משנת 2015:

 :Axial T2 dark fluid :2 תמונה 
קולקצית נוזלים סאב-דוראלית  

 :Coronal T1 with gadolinium :3 תמונה 
קולקצית נוזלים סאב-דוראלית, השטחה קלה של 

 הכיאזמה האופטית עם ציסטרנה פריכיאזמית קטנה. 

29

תאור מקרה



בדיקות אלקטרומיוגרפיות:

שנת 2005 – דנרבציה פעילה ניכרת ב-ISPS דו"צ 	 

ושינויים נוירוגניים כרוניים בשרירי כתפיים אחרים.

 שנת 2008 – הולכות תקינות.	 

שינויים נוירוגניים כרוניים ב- C5-7 דו"צ. 

ביופסיית שריר בשנת 2012 - משריר 
הדלתואיד השמאלי:

 	 .Fiber type grouping שינויים נוירוגניים עם

ללא עדות למחלה מיטוכונדריאלית 	 

בדיקות נוספות:

PSCR בגן  1+2SMN/NAIPS  - ללא חסר באקסונים 	 

המוכרים.

בדיקת Hexosaminidase A תקינה	 

CPSK  – רמות תקינות בבדיקות חוזרות	 

נוגדנים ל- GM1 – תקין.	 

תמונה 4:

תמונה 5:

תמונה 6:

תמונה 7:

 

 :Sagittal T2 TSE :4 תמונה 
 עמדה נמוכה של הטונסילים הצרבלריים.

 תמונה Sagittal T1 with gadolinium :5, האדרה 
כימנינגיאלית, הרחבה של ורידי המח ופלקסוסים ורידיים 

 סביב החוט, השטחה של הפונס.

 :Sagittal T2 TSE :6 תמונה 
C2-C6 קולקציות נוזלים קדמית לחוט השדרה בגובה 

תמונה Axial T2 tse :7: סימן עיני נחש
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לאחר בירור כמפורט ללא עדות לחסמים הולכתיים וללא פגם גנטי רלוונטי מוכח וכן 

בהסתכלות מחודשת על הדמיית MRI, המטופל אובחן כסובל מתת לחץ תוך גולגלתי 

שהחל עם ביטוי קלאסי של כאב ראש תנוחתי )Orthostatic headache(. על אף שאופי 

הכאב בהמשך הפך לא אופייני ותלוי מאמץ, כאב הראש עם הדמיה אופיינית מאד, פרט 

לחדרי המוח המורחבים, אשר לרוב יודגמו מוצרים בתת לחץ, בשילוב עם אמיוטרופיה 

בי-ברכיאלית, ללא סיבה אחרת המסבירה אותה - מתאימים לאבחנה.

לציין כי נמנענו מביצוע דיקור מתני בשל עמדה נמוכה של הטונסילים הצרבלריים והסיכון 

להרניציה. זאת, כאשר אין תועלת אבחנתית משמעותית לפרוצדורה, שכן ברבע מהסובלים 

מהבעיה לחץ הפתיחה תקין והאבחנה מבוססת על קריטריונים קליניים והדמיתיים וכך גם 

 .IHS מותווה ע"י

המטופל טופל תרופתית להפחתת כאב הראש ללא הועיל. ביוני 2015 עבר טיפול בטלאי 

דם, ללא סיבוכים. במעקב במהלך חודש לאחר מכן, ללא שינוי במצבו, הן בכאב הראש, הן 

בתפקוד הגפיים.

)SIH( תת לחץ תוך גולגלתי ספונטני

תת לחץ תוך גולגלתי תואר לראשונה בשנת 1938, כ- Hypoliquorrhea. משנות ה90' 

עלתה המודעות למחלה ובשנת 2013 נוסחו ופורסמו הקריטריונים העדכניים לאבחנה 

)ראה טבלה 1( 1.

ICHD-3 טבלה 1: קריטריונים לאבחנת כאב ראש על רקע תת לחץ תוך גולגלתי עפ"י

A. Any headache fulfilling criterion C

B. Low CSF pressure )<60 mm CSF( and/or evidence of CSF leakage on 
imaging

C. Headache has developed in temporal relation to the low CSF pressure or 
CSF leakage, or has led to its discovery

D. Not better accounted for by another ICHD-3 diagnosis.

Comments: Headache attributed to spontaneous intracranial hypotension 
cannot be diagnosed in a patient who has had a dural puncture within the 
prior month
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תת לחץ תוך גולגלתי ספונטני הינו נדיר. ההיארעות עומדת על כ-5 ל 100000, אם 

כי יתכן וקיים תת-אבחון בשל מודעות לקויה. המצב שכיח יותר בנשים וסביב גיל 40. 

המצב מתבטא לרוב בכאב ראש אורטוסטטי, בילטרלי אוקסיפיטלי או סאב-אוקסיפיטלי. 

אולם, עשוי להיות כאב דיפוזי, מהלומתי, לא תלוי תנוחה, תלוי מאמץ, נוקטוראלי ואפילו 

פרדוקסלי.

האטיולוגיה המשוערת המקובלת כיום הינה דלף נוזל חוט שדרה בגובה ספינלי, לרוב 

צווארי נמוך, גבי, אך יכול להיות אף מתני 2-3. 

 הסיבות הסבירות לדלף הן:

1. טראומטי:

    א. חבלה המערבת את עמוד השדרה.

    ב. חורים טקטליים וניקובים מדיקור מתני וקטטרזיציה אפידורלית.

    ג. ניתוחי עמ"ש או גולגולת.

   ד. פציעת מתיחה או לחץ פרוקסימלית בפלקסוס הברכיאלי או בשורשים.

 CSF 2. ניקוז יתר ע"י שאנט

3. דלף ספונטני, כאשר הסיבות המוכרות הן:

   א. מסיבה לא ידועה

   ב. חולשה קיימת של השק הדוראלי:

      1. דיוורטיקולי מנינגיאלי.

      2. הפרעות ברקמת חיבור כמו:

- תסמונת מרפן  

- אבנורמליות של אלסטין ופיברילין בפיברובלסטים.    

באסוציאציה עם הפרעות ברקמות חיבור עשויות להיות: היפר-מוביליות של    

המפרקים, הפרדות רשתית בגיל צעיר.  

   ג. טראומה טריוויאלית בנוכחות חולשה קיימת של הדורה.

    ד. פריצת דיסק, שלוחות ספונדילוטיות.
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בדיקות אבחנתיות:

בדיקת MRI  מוח ועמוד שדרה הינה חיונית ולעיתים אבחנתית. לציין כי ב- 30%-20% 

מהמקרים ה- MRI  תקין. 

הממצאים האופייניים ב-MRI  מוח הינם 2:

האדרה פאכימנינגיאלית מתמשכת, לא נודולרית וללא אבנורמליות לפטומנינגיאלית.	 

שקיעה של רקמת מוח: צניחה של טונסילים צרבלריים או המזאנצפלון אל מתחת 	 

לפורמן מגנום, היטשטשות של הציסטרנות הפרהפונטנית והפריכיאזמטית, צפיפות 

בפוסה האחורית, השטחה של הכיאזמה האופטית והשטחה קדמית של הפונס. 

קולקציות נוזלים סאבדורליות )היגרומות יותר שכיחות מהמטומות(. 	 

הגדלה של ההיפופיזה 	 

הרחבה של הסינוסים הוורידיים	 

ירידה בנפח חדרי המוח.	 

הממצאים האופייניים בMRI  עמוד השדרה הינם 2-3:

קולקציות נוזלים אקסטרא-ארכנואידליות	 

דלף של נוזלים מחוץ לדורה, העשויה להעיד על גובה הדלף או מיקומו.	 

דיברטיקולי מנינגיאלי	 

האדרה של הדורה הספינלית	 

 הרחבה של הפלקסוסים הוורידיים האפידורליים.	 

כמובן, שבאם יש צורך בהוכחת הדלף ניתן לבצע מיאלוגרפיה, CT מיאלוגרפיה או 

MR  .Digital Subtraction Myelography מיאלוגרפיה הינה הבדיקה המדויקת ביותר 

לזיהוי פיסטולה, אולם עדיין אינה מאושרת ע"י ה-FDA. לרוב אין צורך אבחנתי בביצוע 

מיאלוגרפיה 3.

בבדיקת דיקור מתני לחץ הפתיחה אכן יודגם לרוב נמוך או שווה ל- 60 מ"מ מים. יחד עם 

זאת ברבע מהמקרים יימדד לחץ תקין והאבחנה תתבצע ע"י קריטריונים קליניים אחרים 

33

תאור מקרה



והדמיתיים. נוזל חוט השדרה צלול או קסנטוכרומי, רמת חלבון תקינה או מעט מוגברת 

)עד 100(, ספירת התאים הלבנים תקינה או עם מעט תאים לימפוציטים )עד 40(, ספירת 

מתאים אדומים תקינה או גבוהה )משום שלרוב הדיקור טראומטי עקב ההרחבה של הפלק
 סוסים הוורידיים( 1-2

הסתמנויות שונות ואמיוטרופיה ביברכיאלית:

אמנם כאב הראש הינו הביטוי השכיח והמוכר של התסמונת, אך ישנם תיאורים של 

סימפטומים נוירולוגים נוספים העשויים להיות התייצגות של הבעיה, ביניהם: שיתוק 

עצבי גולגולת, סחרחורת, טנטון, אבדן שמיעה חד צדדי, טרומבוס ורידי, שינוי במצב 

ההכרה, דימומים מוחיים )לרוב סאבדורלי(, הפרעות תנועה אקסטרא-פיראמידליות 

וכוריאואטטוטיות, המוסידרוזיס לפטומנינגיאלי, גלקטוריה, סטאטוס אפילפטי לא פרכוסי, 

פוטופוביה, פראסטזיות בגפיים עליונות, הפרעה בשיווי המשקל, שינוי אישיותי, הפרעה 

מבזיכרון, תמונה המדמה דמנציה פרונטו-טמפורלית, הפרעות בשליטה על הסוגרים, רדיקו

לופתיה בגפיים העליונות ואמיוטרופיה ביברכיאלית עם חולשת גפיים עליונות 2-3.

אמיוטרופיה ביבראכיאלית נוצרת עקב לחץ על השורשים הצוואריים הקדמיים, שמתבטא 

באטרופיה וחולשה במספר קבוצות שריר בגפיים עליונות. ברוב התיאורים נצפית מעט 

א-סימטריה בלבד, בדומה למחלות הנוירון המוטורי. סימפטומים סנסורים הינם מינימליים, 

 אם בכלל קיימים.

בכל המקרים שתוארו עד כה, התסמונת הבי-ברכיאלית היתה קשורה לקולקציות נוזל 

אקסטרא-ארכנואידלי, לרוב באספקט קדמי של חוט השדרה בגובה צווארי-גבי ונדיר יותר 

 סידרוזיס שטחי 4.

מעטים המקרים המתוארים של אמיוטרופיה ברכיאלית על רקע תת לחץ תוך גולגלתי, אך 

ניכר בסקירה שלהם כי התסמינים השריריים  החלו שבועות עד שנים לאחר תחילת כאב 

 הראש וברוב המקרים חלפו שנים מהופעת התסמינים עד לאבחנה. 

הטיפול:

אין דעה אחידה באם לטפל ללא הוכחה של האבחנה בדיקור מתני או במיאלוגרפיה. 

הדעה המקובלת כיום בקרב רבים הינה כי ניתן להתחיל טיפול אף ללא אבחנה סופית 

באמצעים אלו וזאת בשל חשש מביצוע דיקור מתני והחמרת התסמינים.

הטיפול השמרני מביא לריפוי ברוב המטופלים וכולל: שכיבה במיטה, נוזלים, קפאין או 

תאופילין. לעיתים אף נדרש טיפול בסטרואידים ואנלגטיקה, חגורת בטן.
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רשימת מקורות:

1. Headache Classification Committee of the International Headache Society (IHS).The International 
Classification of Headache Disorders, 3rd edition (beta version). Cephalalgia July 2013 33: 629-
808.

2. Mokri B. Spontaneous low pressure, low CSF volume headaches: spontaneous CSF leaks. Head-
ache. 2013 Jul-Aug;53(7):1034-53.

3. Schievink WI. Spontaneous spinal cerebrospinal fluid leaks. Cephalalgia. 2008 Dec;28(12):1345-56

4. Deluca GC, Boes CJ, Krueger BR, Mokri B, Kumar N. Ventral intraspinal fluid-filled collection sec-
ondary to CSF leak presenting as bibrachial amyotrophy. Neurology. 2011 Apr 19;76(16):1439-40.

5. Schievink WI, Chu RM, Maya MM, Johnson JP, Cohen HC. Spinal manifestations of spontaneous in-
tracranial hypotension. J Neurosurgery. Spine. 2013 Jan;18(1):96-101.

6. Schievink WI, Moser FG, Maya MM. CSF-venous fistula in spontaneous intracranial hypotension. 
Neurology. 2014 Jul 29;83(5):472-3

7. Rahman M, Bidari SS, Quisling RG, Friedman WA. Spontaneous intracranial hypotension: dilem-
mas in diagnosis. Neurosurgery. 2011 Jul;69(1):4-14.

באם אין הטבה תחת טיפול שמרני, טיפול הבחירה הינו טלאי דם אפידורלי. לטיפול זה 

30% הצלחה בטיפול ראשון, כאשר לטיפולים חוזרים יתכן אפקט מצטבר המביא לריפוי 

ב-75% מהמקרים. ניתן להזריק את הדם דיסטלית או בגובה החשוד לדלף. במצבים 

דחופים מקובל להזריק סליין עד להשפעת טלאי הדם 2. 

כמו כן, קיימת אפשרות של הזרקת דבק פיברין או שילוב של השניים. במקרים קשים 

לטיפול ניתן לבצע תיקון ניתוחי של הדלף או הדיברטיקולי או עטיפה של החלל האפידורלי 

בג'ל או פיברין.

על אף אחוזי ההצלחה הגבוהים של טלאי הדם האפידורלי, עולה השאלה הרלוונטית 

למטופל שלנו: אם הטיפול יצליח ותהיה רזולוציה של תת הלחץ התוך גולגלתי בשלב זה, 

כשכבר התפתחה אטרופיה של השרירים ודה-נרבציה, האם יש סיכוי לתועלת מבחינה 

מוטורית ותפקודית או האם רק או בכלל תעצר התקדמות הפגיעה.

 ד"ר יערה פיינמסר, המחלקה לנוירולוגיה, המרכז הרפואי תל אביב.

Yaarafr@gmail.com
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מי מהבאים יבדיל בין רדיקולופתיה . 3
בגובה C7 לפגיעה רדיאלית

חולשה באקסטנסור קרפי רדיאליסא. 

חולשה באקסטנסור קרפי אולנריסב. 

חולשה בפלקסור קרפי רדיאליסג. 

חולשה בדורסל אינטראוסאוסד. 

פגיעה פרונטלית לא תתבטא ב:. 4

המיאנופסיהא. 

הפרעה בהליכהב. 

הפרעה בתנועות עיניםג. 

Graspings ד. 

מי מהבאים  איננו נמצא באונה . 5
הפריאטלית

optic radiationא. 

angular gyrusב. 

supramarginal gyrusג. 

gyrus Heschl'sד. 

בת 40 עם מיוזיס ופטוזיס קל משמאל. . 1
מבחן אפוקלונידין חיובי. ללא תגובה 
להדרוקסיאמפיטימין. מה הפתולוגיה 

הסבירה?

תסמונת וולנברגא. 

דיסק צווארי הגורם לחץ על חוט ב. 
השדרה

תהליך בקברנוס סינוסג. 

אישון על שם ADIEד. 

כל המשפטים הבאים לגבי המרכז . 2
 האחראי על תנועת עיניים 
הוריזונטלית נכונים פרט ל:

 מקבל מידע מהאונה הפרונטלית א. 
הקונטרלטרלית

מוסר מידע ל-MLF נגדיב. 

נמצא במידברייןג. 

בהרס שלו תהיה סטיית מבט לצד נגדיד. 

שאלות הכנה לקראת שלב א'

 ד"ר איתן אוריאל

יחידת השבץ, מחלקה נוירולוגית, מרכז רפואי תל אביב
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מי מהבאים יגרום לשילוב של תסמונת . 9
בולברית ופסאודובולברית

הנטינגטוןא. 

ALSב. 

פוליוג. 

טרשת נפוצהד. 

מה נכון לגבי דצרברציה. 10

פלקציה בידיים ואקסטנציה ברגלייםא. 

על רקע נגע בין הגרעין האדום לגרעין ב. 
הוסטיבולרי

על רקע פגיעה בקפסולה אינטרנהג. 

על רקע פגיעה המיספרליתד. 

וריד על שם גאלן מתנקז אל. 6

הסינוס הסגיטלי העליוןא. 

הסינוס הסגיטלי התחתוןב. 

סינוס טרנסברסלי שמאליג. 

הסינוס הישר )straight(ד. 

פגיעה במי מהבאים לא תגרום ל. 7
winging של הסקפולה

עצב הלונג טורסיקא. 

עצב הדורסל סקפולרב. 

העצב האקסילריג. 

העצב האקססוריד. 

8 .steal syndrome הגורם ל 

הצרות בעורק הורטברלי הדיסטליא. 

הצרות בעורק הורטברלי הפרוקסמליב. 

הצרות בעורק התת בריחי פרוקסמלית ג. 
לעורק הורטברלי

הצרות בעורק התת בריחי דיסטלית ד. 
לעורק הורטברלי
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המטופל/ת שלך סובל/ת 
 מישנוניות יתר? 

זה הזמן להתעורר!

                                    Wake up to life
נשימה   דום  עם  בחולים  בישנוניות  לטיפול    PROVIGIL בנרקולפסיה   לטיפול    PROVIGIL 
    PROVIGIL   לטיפול ב- Shift Work Disorder  במטרה לשמור על ערנות במשך עבודה במשמרות

ההתוויות הכלולות בסל הבריאות :
שיפור ערנות בחולי נרקולפסיה – התחלת הטיפול לפי מרשם רופא מומחה ממעבדת שינה    נטייה 
מוגברת לשינה בחולי טרשת נפוצה פעילה עם ניקוד שווה או גבוה מ-40 לפי סקלת FIS - התחלת 

הטיפול ייעשה לפי מרשם רופא מומחה בנוירולוגיה ממרפאת טרשת נפוצה*

להתוויות ולמידע נוסף יש לעיין בעלון לרופא העדכני כפי שפורסם ע”י משרד הבריאות *לא מותווה בעלון לרופא הישראלי



תשובות למדור המתמחה :

פגיעה בנוירון שלישי לא תגרום לתגובה להדרוקסיאמפטימין. 1   א 

נמצא בפונס. 2   ג  

3 .C7 מעוצבב על ידי העצב המדיאני ושורש   ג  

פגיעה פרונטלית לא תגרום להפרעה בשדה ראיה בשתי עיניים. 4   א 

מרכז השמיעה נמצא באונה טמפורלית. 5   ד  

6 .)straight( הסינוס הישר   ד  

מעצבב את הדלתואיד וטרז מיינור . 7   ג  

גורם לזרימת דם רטרוגרדית בזמן הפעלת היד. 8   ג  

שילוב של נוירון מוטורי עליון ותחתון. 9   ב  

משני לפגיעה בגזע המוח. 10 ב 

לשאלות
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קיימת מערכת של כלים לימפטיים בקרומי המוח.	 

על דיאטה ובריאות המוח.	 

על ידי יצירת "אברוני מוח" מתאי גזע, זוהו שינויים בביטויי גנים המובילים לריבוי 	 

נוירונים אינהיביטוריים באוטיזם.

שתי סקירות חדשות מדגישות את היעדר העדויות ליעילות מריחואנה במרבית 	 

ההתוויות. )1( )2( )3(  )מאמר מערכת(

חולים הלוקים באירוע מוחי באשפוז מטופלים מאוחר יותר מהלוקים בו מחוץ לבית 	 

החולים.

סיבולת לב-ריאות טובה קשורה בסיכוי מופחת לפרפור פרוזדורים.	 

לטיפול קצר בשני נוגדי טסיות יש השפעה ארוכת טווח במניעת שבץ אחרי שבץ מוח קל 	 

.TIA או

אנטידוט לדביגטראן – idarucizumab – נמצא יעיל ובטוח.	 

ה-ABCDEF של ניטור חולים עם פרפור פרוזדורים המטופלים בנוגדי קרישה פומיים 	 

למניעת שבץ.

חוזק לחיצת היד מנבא הפרעות ווסקולריות ותמותה. )מאמר מערכת(	 

נגעים מוחיים קטנים )"בלתי ספציפיים", "שפירים"( ב-MRI משלשים את הסיכון לשבץ 	 

מוח ותמותה ווסקולרית.

ה-FDA אישר שני מעכבי PSCSK9 להורדת רמות LDL-כולסטרול. )1( )2(	 

הפרעות שינה קשורות בשקיעה מוגברת של עמילואיד-בתא במוח ובהפרעה בזיכרון.	 

ביומרקרים של מחלת אלצהיימר גבוהים בדם של נערים שמנים עם תנגודת לאינסולין.	 

 	 APSOE שכיחות משקעי עמילואיד-בתא במוח באנשים ללא דמנציה קשורה בגיל, גנוטיפ

והפרעה קוגניטיבית.

חסרים קוגניטיביים קיימים עד 18 שנים לפני הופעת מחלת אלצהיימר.	 

עדכונים ומחקרים חדשים

ד"ר רון מילוא
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מעכבי TNF  בטוחים במחלת אלצהיימר, עם רמז ליעילות על סימפטמים פסיכיאטריים 	 

אך לא על תפקוד קוגניטיבי. 

חולי אלצהיימר עם פתולוגיה של גופיפי לוי מפתחים סימפטומים ומתים מוקדם יותר 	 

מאלו ללא גופיפי לוי.

צריכה מוגברת של חומצות שומן טרנס קשורה בהפרעה בזיכרון.	 

דיכאון הינו גורם סיכון למחלת פרקינסון.	 

מערכת חדשה "רבת מקורות" לגירוי מוחי עמוק נראית מבטיחה. )מאמר מערכת(	 

התרופות במתן עורי miconazole ו-Clobetasol מעודדות רמיאלינציה מתאי פרוגניטור 	 

במוח.

Netrin-1 מווסת את חדירות המחסום דם-מוח ועשוי להיות טיפול נוירופרוטקטיבי 	 

.MS-ב

הנוגדן כנגד תאי B אוקרליזומאב יעיל בטרשת נפוצה התקפית. 	 

סטרואידים בדרך הוריד או בדרך הפה במינון אקוויולנטי יעילים באותה מידה להתקפי 	 

.MS

קיימת עליה מתמשכת ומדאיגה במחירי התרופות לטרשת נפוצה. )מאמר מערכת(	 

תוחלת החיים בחולי טרשת נפוצה משתפרת ומושפעת ממחלות נוספות; נמוכה ב-7.5 	 

שנים מהממוצע.

רצוי לעבור לטיפול תחליפי ללא או עם תקופת Washout מינימלית אחרי הפסקת 	 

טיסברי. )מאמר מערכת(

מיגרנה קשורה בתסמונת מנהרת התעלה הקרפאלית.	 

-דימומים אינפרה-טנטוריאליים שכיחים בקשישים עם מיגרנה כעדות למיקמ	  ומיקר

רואנגיופטיה.

קנאביס בשאיפה יעיל כנגד כאב של נוירופטיה סוכרתית.	 

התכשיר הניסיוני brivaracetam יעיל באפילפסיה חלקית עמידה לטיפול.	 

טיפול קוגניטיבי-התנהגותי יעיל באינסומניה כרונית.	 

שינת REM מסייעת בהטמעת כישורים והתנסויות שנרכשו בזמן העירנות.	 

 	.SMA-הצלחה פרה-קלינית לטיפול גנטי ב

סיכון מוגבר לנוירופטיה היקפית במחלת צליאק.	 
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לקורס קצר של סטרואידים אין יעילות בהקלת כאב רדיקולרי מותני )סכיאטיקה(.	 

טכנולוגיה חדשה של Optical Coherence Tomography עשויה להבדיל גידולי מוח 	 

מרקמה בריאה.

 	.TBI לבין PSTSD עשויה להבדיל בין  SPSECT בדיקת

זעזוע מוח עם אבדן הכרה קשור באטרופיה מוחית מאוחרת.	 

תסמונת חדשה קושרת חרדה עם מספר הפרעות גופניות שאינן סומטיזציה.	 

 ניירות עמדה, קוים מנחים וקריטריונים חדשים

אבחנה וטיפול בדימום תוך מוחי עצמוני 	 

MRI  בטרשת נפוצה	 

טיפול אנדו-וסקולרי בשבץ מוח חריף	 

 	 Neuromyelitis Optica Spectrum Disorder-קריטריונים אבחנתיים חדשים ל

NMOSD. )מאמר מערכת(

החשיבות של שינה בריאה	 

 	Facioscapulohumeral muscular dystrophy -אבחנה, הערכה וטיפול ב 

 חדשות מכנס ה- Movement Disorders Society, סן-דיאגו, קליפורניה,
 14-18.6.15 )קישור(

 	Off לבו-דופה באינהלציה יעיל כנגד סימפטומים בזמן

האם סינוקלאינופטיות הינן מחלות פריונים?	 

תרופה אנטי-פסיכוטית חדשה – pimavanserin – יעילה בפסיכוזה של מחלת פרקינסון	 

 	RLS-גירוי מוחי עמוק של הגרעין הסוב-תלאמי יעיל ב

משאבת לבו-דופה תת-עורית שומרת על רמות תרופה קבועות בדם ומפחיתה תנודות 	 

קליניות
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רצף הדנרבציה במערכת העיכול מקביל להתקדמות שלבי מחלת פרקינסון	 

תרופות אנטיפסיכוטיות מגבירות תמותה בחולי פרקינסון	 

פעילות גופנית מאיטה את ההדרדרות באיכות החיים במחלץ פרקינסון	 

ריבסטיגמין משפר הליכה ומפחית נפילות במחלת פרקינסון	 

מכשירי חישה לבישים נותנים מדידה מדוייקת של תנועתיות במחלת פרקינסון	 

חדשות מכנס ה- European Academy of Neurology, ברלין 20-23.6.15 
 )קישור(

השפעה דומה לנטליזומאב במתן תת-עורי או תוך-ורידי פעם ב-4 שבועות	 

לפעילות גופנית יש השפעה קוגניטיבית מיטיבה במחלת אלצהיימר	 

קריטריונים מוסכמים לכאב ראש מקבצי כרוני עקשני	 

תוצאת הטיפול בטרומבוליזה לשבץ מוח תלויה בניסיון ובמיומנות של הנוירולוג	 

 	Rett נראה מבטיח כטיפול בתסמונת IGF-1 אנלוג סינטטי של

למרות שכיחות גבוהה של הפרעות הליכה בדמנציה, הערכה מוטורית לא מבוצעת לרוב 	 

בחולים אלו

 גריה מוחית דרך הגולגולת מאיצה שיקום אחרי שבץ מוח	 

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

פותחה מערכת Telestroke ניידת להערכת NIH Stroke Scale מרחוק	 

התכשיר Idebenone מאט את הירידה בתפקודי הריאות במחלת דושן	 

מוטציות בווסת אפיגנטי ראשי נמצאות במספר גדל והולך של הפרעות נוירולוגיות	 

זוהתה מוטציה הגורמת לצורה חדשה של מיאסטניה קונגניטלית	 

 	ALS שכיחים בסרום של חולי LRPS4-נוגדנים ל
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חדשות מכנס ה-European Stroke Conference, וינה, 13-15.5.15 )קישור(

טרומבוליזה עשויה להיות יעילה גם בשבץ מוח קל	 

ניתן לבצע בדיקה על-קולית של עורקי התרדמה לצורך מיון וקביעת סדר עדיפויות 	 

לטיפול גם ע"י אחיות

מכשיר ידני חדש משפר את האפשרות של חולי שבץ עם הפרעה ניכרת בתפקוד היד 	 

לבצע שיקום עצמי המבוסס על טכנולוגית משחקים ממוחשבים

פותחה שיטת טיפול עצמי באפזיה ע"י אפליקציה למחשב לוח	 

התכשיר NeuroAiD המבוסס על צמחי מרפא סיניים מראה יעילות לטווח ארוך 	 

בהחלמה תפקודית אחרי שבץ

,DC וושינגטון ,American headache Society-חדשות מכנס ה 
 18-21.6.15 )קישור(

יותר מדי חולי מיגרנה מטופלים באופיואידים או ברביטורטים	 

גירוי הגנגליון הספנו-פלטיני מקל על כאב ראש מקבצי	 

ילדים עם מיגרנה אינם מקבלים טיפול אופטימלי ומחציתם לא מטופלים כלל אחרי 	 

ההתקף הראשון

מיגרנוטים אינם מקבלים טריפטנים שנרשמו להם בכמעט מחצית מההתקפים	 

סומטריפטן פחות יעיל במיגרנה עם אאורה	 

הוצגו נתונים חיוביים מוקדמים מ-3 נוגדנים חד-שבטיים חדשים כנגד CGRPS במיגרנה	 

 מחקר נוסף לא הראה יעילות לסגירת PSFO כטיפול במיגרנה	 

חדשות מ-Alzheimer's Association International Conference, וושינגטון 
DC, 18-23 ביולי 2015 )קישור(

מבחן קוגניטיבי פשוט - Memory Binding Test – מנבא MCI אמנסטי ודמנציה	 

לנוגדן החד שבטי solanezumab יש השפעה משנה מהלך מחלה בחולי אלצהיימר	 

ציונים גבוהים בביה"ס היסודי קשורים בסיכון מופחת לדמנציה	 

בדיקת רוק עשויה להבדיל בין הזדקנות נורמלית לבין MCI ומחלת אלצהיימר	 
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פעילות גופנית יעילה בדמנציה	 

 	FDA-תרופה במנגנון חדש המונעת יצירת משקעי עמילואיד זוכה ל"מסלול מהיר" ע"י ה

מספר תכשירים חדשים התוקפים אתרים שונים בפתוגנזה של מחלת אלצהיימר נראים 	 

מבטיחים

תוספת אנטגוניסט פוטנטי חדש של HT6-5 לדונפזיל משפרת תוצאים קוגניטיביים	 

התכשיר gantenerumab מראה תוצאות חיוביות על ביומרקרים אך ללא שיפור קליני 	 

במחלת אלצהיימר

נשים עם MCI מדרדרות לדמנציה במהירות כפולה מגברים	 

עדות נוספת לחשיבות דיאטה בריאה במניעת ירידה קוגניטיבית	 

בדידות וצפיה ממושכת בטלויזיה קשורות בירידה קוגניטיבית	 

סכרת מסוג I קשורה בסיכון מוגדר לדמנציה	 

תוכנית אימון מוחי רב-תחומית מביאה לשיפור קוגניטיבי ולהגדלת ההיפוקמפוס	 

45

במבט חטוף

http://www.medscape.com/viewarticle/848647
http://www.medscape.com/viewarticle/848839
http://www.medscape.com/viewarticle/848839
http://www.medscape.com/viewarticle/848322
http://www.medscape.com/viewarticle/848322
http://www.medscape.com/viewarticle/848322
http://www.medscape.com/viewarticle/848593
http://www.medscape.com/viewarticle/848593
http://www.medscape.com/viewarticle/848586
http://www.medscape.com/viewarticle/848586
http://www.medscape.com/viewarticle/848586
http://www.medscape.com/viewarticle/848369
http://www.medscape.com/viewarticle/848369
http://www.medscape.com/viewarticle/848514
http://www.medscape.com/viewarticle/848514
http://www.medscape.com/viewarticle/848412
http://www.medscape.com/viewarticle/848519
http://www.medscape.com/viewarticle/848519
http://www.medscape.com/viewarticle/848384


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

5-9 בספטמבר 2015, איסטנבול, תורכיה

31st International Epilepsy Congress 2015

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

16-18 באוקטובר 2015, ליובליאנה, סלובניה
9th International Congress on Vascular Dementia – ICVD 2015

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

WCN 2015 — XXII World Congress of Neurology

15-17 בדצמבר 2015, חיפה, ישראל

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

25-27 בפברואר 2016, פריז, צרפת

The 3rd International Conference on Heart & Brain 

17-20 במרץ 2016, ליסבון, פורטוגל

The 10th World Congress on Controversles in Neurology )CONy( 
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10-12 במאי 2016, ברצלונה, ספרד

The 2nd European Stroke Organisation Conference 2016

19-23 ביוני, 2016, ברלין, גרמניה

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

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

26-29 באוקטובר 2016, היידראבאד, הודו

10the World Stroke Congress

47

כינוסים מסביב לעולם

http://www.esoc2016.com/landing/Pages/default.aspx
http://www.mdscongress2016.org/Congress-2016.htm
http://eventegg.com/ectrims-2016/
http://wsc.kenes.com/
http://www.esoc2016.com/landing/Pages/default.aspx
http://www.mdscongress2016.org/Congress-2016.htm
http://eventegg.com/ectrims-2016/
http://eventegg.com/ectrims-2016/
http://wsc.kenes.com/


תמונות בנוירולוגיה

ד"ר אסטל סיימן

בן 23, בריא בד"כ. לא מעשן. דומיננטיות ימנית . מוצא- תימני/מרוקאי.

לצבא התגייס עם פרופיל 97 שירת כלוחם במודיעין שדה, אולם עם הופעת התסמינים כפי 

שיתוארו בהמשך,  הועבר לתפקיד אפסנאי, מאז שחרורו אינו עובד. 

במהלך שירותו הצבאי, חצי שנה טרם שחרורו )ינואר 2013(, תך מספר ימים החל לסבול 

מהקאות מרובות, אינסומניה קשה, ירד כ-10 ק"ג במשקל. בהמשך, באופן פרוגרסיבי 

והדרגתי, החל לסבול מטשטוש ראיה מול שתי העיניים )מתאר תמונה מרצדת בעיקר 

בתנועה(, אירועי התנתקות, אותם מתאר עם הכרה שמורה, מסוגל להשמיע קול אולם לא 

מסוגל לבצע פעולות יזומות ויש speech arrest, התפתחות הליכה לא יציבה עם מספר 

נפילות. בהמשך החל לסבול מרעידות שהחלו בראש והתפשטו לידיים ולרגליים במנוחה 

ופעולה. נטייה של הראש ימינה בתחילה פלוקטואטיבית ובהמשך מנח ראש קבוע נוטה 

לימין. 

שולל מחלות במשפחה. 

מציין מילדות אפטות מרובות בפה. שולל אפטות בגניטליה. מציין פריחות אקנאיפורמית 

בגב לפרקים, ללא תלונות נוספות בסקירת מערכות סיסטמית.

 בבדיקתו הנוירולוגית, כשנה לאחר תחילת התסמינים: 
מספר אפטות גדולות בפה.  טורטיקוליס של הראש לימין, רעד דיסטוני בצוואר, הטיה 

קבועה הגורמת לאסימטריה בגו, ניתן להחזיר פאסיבית את הראש למרכז אולם התנועה 

גורמת לכאבים. ללא SENSORY TRICK. לא הופקה דיסטוניה בכתיבה. 

היפופוניה בדבור. תנועות עיניים - ניד שאינו מתעייף במבט הוריזונטלי לשמאל ורטיקלי 

לימין. סקאדות תקינות. לשון- תנועה חלקה ומלאה, זריזה.  כוח שמור בשריר הפנים, 

תחושה שמורה בפנים.  

טונוס גפיים מעט ירוד סימן על שם הולמס חיובי. כוח שמור, החזרים גידיים מעט ירודים. 

לא הופקו החזרים פתולוגיים. תחושה שטחית שמורה. 

ירידה בזריזות יד שמאל, במבחן אצבע אף - INTENTION TREMOR ודיסמטריה משמאל, 

אובר שוט דו"צ. ירידה בזריזות כף רגל שמאל עם הופעה של מנח דיסטוני. במבחן עקב ברך 

ללא דיסמטריה. 
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 תמונות 1-4 
)הקלק לתאור ההדמיה(

2

3

4

1
מורפולוגית הליכה תקינה, ללא הרחבת בסיס, מרכיב 

דיסטוני בכף רגל שמאל, פרישה של הבהונות בהליכה.

מתחילת תסמיניו עבר את הבירור הבא - חלקו במסגרת 

אמבולטורית וחלקו במסגרת אשפוזית: 

מעבדה:

סרולוגיה ראומטית נרחבת שלילית, מדדי דלקת 	 

תקינים

נוגדנים לצליאק שליליים.	 

אקווה פורין 4 תקין	 

משטח דם לאקנטוציטים שלילי	 

איסוף שתן לנחושת ורמת צרולופלזמין תקינים	 

ניקור מותני:
נוזל צלול, גלוקוז 58, חלבון 21, ללא תאים. 	 

פסים אוליגוקלונלים נצפו בנוזל CSF ולא בדם.	 

HLAB51: שלילי

 NCV EMG בארבעת הגפיים: תקין.
 בירור למחלות מיטוכונדריאליות: 

 לקטט תקין, ביופסית שריר תקינה

MRI מוח )בוצע לראשונה באפריל 2014 מעל לשנה 
 לאחר הופעת התסמינים(: 

ראה תמונות מצורפות - היפראינטנסיות סופרה ואינפרה 

טנטוריאלית, בעיקרה קונפלואנטית, דו"צ.  מערבת את 

הצנטרום סמי אובלה, קורונה רדיאטה, פרי ונטריקולרי, 

קפסולה אינטרנה זרוע אחורית, תלמי, היפותלמוס, צרבלר 

פדנקל, מידבריין כולל אזור סביב האקוודוט, אספקט 

אחורי של הפונס. ללא רסטריקציה בדיפוזיה או האדרה 

פתולוגית לאחר הזרקת חומר ניגוד. ללא דינמיקה במספר 

הדמיות חוזרות במעקב של כשנתיים. 

MRI עמוד שדרה צווארי גבי: תקין
49

תמונות בנוירולוגיה

mailto:avigadoth@gmail.com


תמונות 1-4 :
MRI מוח רצף T2 FLAIR: חתכים סגיטלים כולל מיד 	 

סגיטל המדגים קורפוס קלוזום. 
מודגמים מוקדים הפראינטנסיים 	 

קטנים מרובים המתאחדים לנגע קונפלואנטי 
בפיזור מרכזי יחסית, הכולל את גזע המוח, היפותלמוס 

ותלמוס  משני הצדדים, גפה  אחורית של הקפסולה 
 אינטרנה משני הצדדים ובחומר לבן פריונטריקולרי

תמונות 5-7 :
 MRI מוח רצף T2  חתכים אקסיאליים. מדגים את 	 

 אותם הנגעים לאורך גזע המוח  

CTA ראש צוואר ואנגיוגרפיה פורמאלית )עקב 
רושם לכלי דם לא תקינים ב-SWI בהדמיה מגנטית( - 

ללא עדות להפרעה וסקולרית או תמונה של וסוקליטיס 

מוחית 

* לא בוצע ביופסיית מוח בשל קושי טכני בגישה 

לממצאים

 

לסיכום : מטופל צעיר הסובל ממחלה נוירולוגית 

המתבטאת בטורטיקוליס, הפרעה אקסטראפירמידלית 

והפרעה צרבלרית, במהלך טמפורלי פרוגרסיבי עם 

החמרות והטבות מזה כשנתיים. בהדמיה מעורבות 

5

6

7

בעיקר של חומר לבן אולם גם אפור )תלמוס( עם פרדליקציה לאזורים אינפרה טנטוריאלים 

וסופרה טרנטוריאלים עמוקים. בירור נרחב המפורט לעיל מכוון למחלה דלקתית מוחית, 

אבחנה מבדלת מתוארת מטה. 

באבחנת עבודה של תהליך דלקתי מוחי טופל בקורס PSULSE SOLOMEDROL עם 

רושם להאטה בהתקדמות הקלינית. שיפור בתמונה הדיסטונית עם טיפולים מקומיים 

בבוטוליניום טוקסין.

במעקב קליני של כשנה וחצי מצבו הנוירולוגי יציב ללא החמרות נוספות, בהדמיות חוזרות 

במרווח של מספר חודשים לא דינאמיקה הדמייתית. 
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 אבחנה ארעית:

  INFLAMATORY CNS DISEASE Atypical MS VS. Neuro-Behçet's disease

באבחנה מבדלת: מחלות דלקתיות ראשוניות של מע' העצבים המרכזית- לאור הגיל, 

 CNS חיובי. עיקר האבחנה המבדלת הייתה בין OCB-הקליניקה, תמונת ההדמיה ו

Vasculitis אל מול טרשת נפוצה לא טיפוסית. הפרעה וסקוליטית פחות סבירה נוכח 

צנתור מוחי תקין ותמונת נגעים לא איסכמית ללא רסטריקציה בדיפוזיה. 

אפשרות נוספת, מחלה דלקתית סיסטמית- התגובה לטיפול אימונומודולטורי בשילוב 

עם OCB חיובי מכוונים למחלה דלקתית. נוכח גיל החולה, מוצאו המתאים, והיסטוריה 

של אקנה ואפטות מרובות גדולות בפה מילדות האבחנה העיקרית הסבירה הינה מחלת 

בכצ'ט, זאת למרות היותו שלילי ל-HLA B51 )כ- 40% מחולי בכצ'ט לא נושאים אלל זה 

והעדרו לא שולל את המחלה 1(. 

בסקירת הספרות נראה שנוירובכצ'ט פרנכימוטוטי מערב בשכיחות הגבוהה ביותר את 

החומר הלבן העמוק, גרעיני הבסיס אזור גזע המוח והטגמנטום 2. בסקירה העדכנית ביותר 

בנושא אשר סקרה 40 חולים עם מחלת בכצ'ט המערבת  את רקמת המוח, דווח כי  נגעי 

המחלה הינם בעיקרם נגעים דה מיילנטיבים. 

האזורים הבאים מעורבים בשכיחות הבאה:  גזע המוח )53%(, חומר לבן תת קורטיקלי 

 )40%(, אזור פריוונטריקולרי )42.5%(, צרבלום )32.5%( גרעיני הבסיס )30%(,

internal capsule )25%( וקורפוס קלוזום ) 12.5%(.
בסקירה זו 53% מהחולים היו חיוביים ל- HLA51 3 ההדמיות של החולה עברו סקירה של 

מספר נוירו-רדיולוגים, כולל מומחי בכצ'ט בעולם,  וסוכם כי הן מתאימות מאוד למעורבות 

רקמת המוח של נוירובכצ'ט.

ד"ר אסטל סיימן, המחלקה הנוירולוגית, המרכז הרפואי על שם סוראסקי תל אביב
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יש לך מטופל שבוכה או צוחק ללא סיבה?

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

עכשיו
הבריאותבסל

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

קרוב לוודאי שהוא סובל
PBA -מ

 PseudoBulbar Affect
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שכיחות של
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*Stroke -37% ב
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עמוד 4
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אינדיקציה אנד יופטש



הקשר בין עמילואיד, שינה וזיכרון

MD, PShD ניקולה מאג'ו

מחלת האלצהיימר, המאופיינת בשקיעה של עמילואיד β (Aβ) במוח כפלאק חוץ תאי בלתי 

מסיס, ובאגרגציה של tau בפילמנטים הלוקליים המזווגים, מתחילה להתפתח כ- 10-15 

שנים קודם להופעת ליקויים בזכרון 1. כאשר תסמינים קוגניטיביים ניתנים לזיהוי, פגיעה 

סינפטית ונוירונלית משמעותית כבר התרחשה. 

בשנים האחרונות, אחד המוקדים בחקר מחלת האלצהיימר הינו הגדרת השלב הפרהמ

קליני במחלה בו שקיעה של Aβ בנוכחות או בהעדר אגרגציה של tau החלה להיווצר, אך 

נסיגה קוגניטיבית עדיין לא התפתחה. המטרה המרכזית הינה התערבות טיפולית בשלב זה 

על מנת למנוע את התפתחות המחלה לאלצהיימר תסמיני 2. מחלת האלצהיימר נקשרת 

באופן מסורתי לליקויים בזיכרון במבוגרים, אך בשנים האחרונות עדויות מראות כי שקיעת 

Aβ קשורה גם לירידה באיכות השינה אפילו במצבים בהם לא קיים ליקוי קוגניטיבי 3. 
בנוסף, קיימות עדויות לכך כי השינה הינה בעלת תפקיד בהתפתחות מחלת האלצהיימר 

 Aβ :משתנות לאורך היום Aβ רמות ה .Aβ וזאת, לפחות באופן חלקי, על ידי השפעה על

מסיס הינו גבוה בזמן הערות ונמוך בזמן השינה 4,5. מניעת שינה מאיצה את השקיעה של 

Aβ בעכברים טרנסגנים מסוג APSPS 4, בעוד שחוסר באורקסין, המגביר שינה, מוריד אותה 6. 

בנוסף, שקיעה של עמילואיד הורסת את השינה בעכברי  7APP. לפיכך הוצע קשר דו כיווני 

בין שקיעת Aβ ושינה: פגיעה בשינה מובילה לשקיעת החלבון שמובילה מצידה לפגיעה 

נוספת באיכות השינה 8. עם זאת, הקשר בין שקיעת Aβ, אספקטים נוספים של מחלת 

האלצהיימר וליקויים בשינה ובזיכרון, לא הוכח היטב בבני אדם.

בגיליון חודש יולי של 9Mander et al. ,Nature Neuroscience מדווחים על קשר בין שקיעה 

של Aβ במוח וחוסר תפקוד בתחומי השינה והזיכרון בבני אדם. הם משערים שהצטברות 

 slow-wave activity -קשורה בהפחתה ב medial prefrontal cortex (mPFC) -ב Aβ של

(SWA) במהלך שנת ה-non-REM (NREM). מצב זה הינו בקורלציה לרמת הליקוי בקונסומ
לידציה לילית תלוית היפוקמפוס של הזיכרון במבוגרים. עבודות קודמות שנעשו על ידי 

קבוצה זו הראו שאטרופיה של ה-mPSFC קשורה בהפחתה ב- NREM SWA, ושקשר זה 

הינו בקורלציה לאצירת הזיכרונות הליליים 10. על מנת לברר האם לשקיעת עמילואיד יש 

 positron אפקט דומה, הכותבים גייסו 26 מבוגרים בעלי תפקוד קוגניטיבי נורמלי, שעברו

 Aβ על מנת לקבוע את רמת ה PSittsburgh compound B עם emission tomogra phy
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הפיברילרי ששקע במוחם. על מנת לקבוע את רמת הזיכרון של הנבדקים, הם עברו אימון 

במהלך הערב, שכלל סט של צמדי מילים. לאחר מכן הלכו הנבדקים לישון, תוך כדי שהם 

מנוטרים באופן רציף על מנת לקבוע את שלבי השינה בהם הם מצויים, דוגמת NREM, ועל 

מנת לקבל רישומי EEG לצורך אנליזה. הנבדקים עברו שוב את מבחן המילים בבוקר, תוך 

 .fMRI כדי בדיקת

 NREM היו בקורלציה לירידה ב mPSFC הכותבים מצאו כי רמות גבוהות של עמילואיד ב

SWA באזור זה של המוח, אך לא היו בקורלציה לעלייה בתדר פעילות ה  EEG או לירידה 

ב- NREM SWA באזורים אחרים. הירידה ב mPSFC NREM SWA היתה בקורלציה לירידה 

במבחן הזיכרון, גם לאחר נרמול על פי גיל ומגדר. הכותבים ניסו לקבוע את הקשר בין 

path analysis. נבנו שלושה מודלים על מנת לקבוע את אופי האינטמ  גורמים אלו על ידי

 root-mean-square residual, goodness of fit and Bayesian information :ראקציות

criterion. על ידי שימוש בפרמטרים של רמות העמילואיד ב- mPSFC, SWA, פעילות היפומ

קמפלית וביצועים במבחן הזיכרון, המודל שהתאים סטטיסטית באופן המיטבי הינו מודל 

התלוי בשינה שבו ההשפעה של שקיעת Aβ פיברילרי ב- mPSFC על הזיכרון אינה ישירה, 

אלא מתווכת על ידי השינה. מודל זה מרמז על קשר סיבתי. שינה וזיכרון הינם שניהם 

תהליכי רשת במח, ואינם מאפיינים של אזור מוחי יחיד. לדוגמא, שלבי הקידוד והזיהוי של 

 prefrontal cortex, cingulate, -זיכרון העבודה ושל הזיכרון ארוך הטווח מערבים את ה

parietal lobe, temporal lobe ואזורים רבים אחרים 11. באופן דומה, fMRI הראה שינויים 

התלויים בשלב השינה בקישורים המוחיים של אזור מסויים 12. בנוסף, קיימים שינויים 

ברשתות מוחיות נוספות במהלך השינה. 

לדוגמא, המעבר בין ערות לשלבים העמוקים של השינה קשור לירידה בקישוריות של 

ה- mPSFC למצב ברירת המחדל של הרשת 13. ירידה קוגניטיבית במחלת האלצהיימר 

entorhinal- -קשורה בחוסר תפקוד של הזיכרון שהינו חופף להרס של הקישוריות ה

hippocampal. בנוסף, הרס של רשתות מוחיות דוגמת רשת ברירת המחדל הודגם גם 

כן, אפילו במהלך השלב הפרה-קליני 14. מחקרים שנעשו לאחרונה הראו כי איכות השינה 

הינה ירודה במבוגרים בעלי תפקוד קוגניטיבי תקין שלהם משקעים של Aβ לעומת כאלה 

שאינם בעלי משקעים 3. 

ממצאים אלה תומכים בהשערה כי משקעים של Aβ הורסים את השינה כתהליך של 

הרשת. מעבר לכך, סביר להניח כי הקשר בין שינה וזיכרון סבוך מכפי שהמודל המוצע על 

ידי הכותבים מציג. לדוגמא, קבוצת המחקר הנדונה דיווחה בעבר כי אטרופיה תלוית גיל 

של ה- mPSFC קשורה בירידה ב- NREM SWA ואף בירידה תלוית שינה בזיכרון 10. ממצא 

זה מרמז על כך שתהליכים הקשורים להזדקנות נורמלית מעורבים בפגיעה בשינה ובזיכרון.
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.Mander et al מספקים עדות אסוציאטיבית למנגנון תלוי שינה המוביל באופן ישיר 

משקיעה של עמילואיד, להפרעה בשינה מסוג slow-wave, ומשם לתפקוד לא תקין של 

ההיפוקמפוס וירידה בזיכרון בחולי אלצהיימר. 

כפי שהחוקרים מודים, מחקר זה הינו קורלטיבי כך שהאינטרפרטציה שלו מוגבלת 

במונחים של קשרי סיבה ותוצאה. המודל תלוי השינה שהכותבים מציעים מתאים 

לתוצאות שאספו מבחינה סטטיסטית, אך קיימות גם השערות אלטרנטיביות נוספות מלבד 

מודל זה המתקבלות על הדעת. למשל, שקיעה של עמילואיד יכולה להשפיע בו זמנית על 

שינה וזיכרון על ידי הרס הרשתות המתאימות הקשורות אליהם. הסיכון לחלות במחלת 

האלצהיימר תלוי בגיל, בגנטיקה ובגורמים סביבתיים )למשל פעילות גופנית ודיאטה(. גיל 

מבוגר קשור גם לשינויים בשינה דוגמת ירידה בשנת NREM slow-wave, ושינויים בשינה 

קשורים בשינויים ב- Aβ בעכברים ובבני אדם 4,15. הפרעות שינה תלויות גיל יכולות לפגוע 

בזיכרון וכן להשתתף או להגביר שקיעה של Aβ, דבר המוביל למשוב חוזר של יצירת פלאק 

עמילואידי הגורם בתורו לפגיעה בשינה ואיבוד הזיכרון. שקיעה של tau יכולה לתרום 

לממצאים שדווחו כאן וחשוב לעקוב אחריה. 

בשלבים הראשונים tau שוקע ומצטבר ב- medial temporal lobe, כשלאחר מכן הוא 

מתפשט ל- neo cortex בשלב בו שקיעת העמילואיד מתקדמת. שקיעה של tau הינה 

בקורלציה ישירה לירידה קוגניטיבית בחולי אלצהיימר. ניתן יהיה לענות על שאלת 

התפתחות מחלת האלצהיימר באופן מיטבי על ידי מעקב ארוך טווח של מספר שנים 

הנוגע לרמות ה-tau ,Aβ, איכות השינה והזיכרון וכן תפקוד הרשתות המוחיות במבוגרים. 

בנוסף לפגיעה באיכות השינה, השפעות העמילואיד על השינה יכולות לעכב את יכולת 

ההסתגלות לסביבה חדשה. 

.Mander et al בדקו את השינה בסביבה הביתית ובמעבדת השינה. למרות שהמשתתפים 

הורשו לישון בשעות הדומות לשעות השינה להן הם רגילים בבית, הכותבים לא השוו את 

איכות השינה של המשתתפים בשתי הסביבות השונות ואף לא בדקו את מחזור הערות 

והשינה על ידי מדידה קבועה במהלך תקופת המחקר. ללא מידע חשוב זה, הסבר אפשרי 

לממצאי המחקר הוא ששקיעת ה-Aβ הובילה ליכולת הסתגלות מועטה לסביבה החדשה 

 NREM SWA -של מעבדת השינה ושהירידה באיכות השינה הובילה לשינויים שנצפו ב

והזיכרון. כפי שהכותבים העירו, מעקב אחר שלבי השינה על ידי EEG בבית הנבדק, בשילוב 

מבחן זיכרון, יכולה לייצג באופן מדויק יותר את איכות השינה הנורמטיבית של הנבדקים.
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חרף סוגיות אלה, המחקר המדווח על ידי .Mander et al מספק תובנות חדשות ומעניינות 

לגבי השינויים המתרחשים בשינה ובזיכרון בשלבים הפרה-קליניים של מחלת האלצהיימר, 

ואף מציג את הפוטנציאל שיש באופקים חדשים של מחקר האלצהיימר. 

מחקרים נוספים ארוכי טווח יוכלו לסייע בהגדרת סדרת השינויים בתפקודים המוחיים, 

 tau -דוגמת זיכרון ושינה, הנגרמים על ידי מחלת האלצהיימר, כולל שקיעה של עמילואיד ו

וכן נוירואינפלמציה. 

באופן תיאורטי, שינה יכולה להוות כלי אבחנתי לשקיעה של Aβ ו / או טיפול שישנה 

את מהלך המחלה. הבנה מעמיקה יותר של יחסי הגומלין בין מחלת האלצהיימר, שינה 

וזיכרון תוביל ליכולת התערבות דיאגנוסטית וטיפולית מועילה עבור חולים בסיכון גבוה 

להתפתחות המחלה.
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e-Med בעריכת בעז גינזבורג, מערכת

 הנחיות מעודכנות לבדיקות MRI בחולים עם טרשת נפוצה 
)CMSC-מתוך כנס ה(

פאנל מומחים בנוירולוגיה ורדיולוגיה פרסם פרוטוקולי הדמיה מעודכנים לחולים עם 

טרשת נפוצה, במטרה להבטיח דיוק אבחנתי טוב יותר. הפאנל המליץ על שימוש בבדיקת 

הדמיה תלת-ממדית ברזולוציה גבוהה על-פני בדיקה דו-ממדית בכל מקרה בו הדבר 

אפשרי, מאחר ומדובר בבדיקה מהירה וטובה יותר להדגמת פעילות מחלה.

היתרון של בדיקת הדמיה תלת-ממדית נובע מכך שהיא מספקת כיסוי מלא של המוח ולכן 

לא מפספסים אזורים חשובים כפי שקרה בעבר בבדיקות דו ממדיות. כ-80% מהסורקים 

בארצות הברית הם בעלי יכולת תלת-ממדית ובמידה וסורק זה אינו זמין, מומלץ להשתמש 

בסורק דו-מדדי באיכות טובה.

 CIS )Clinically Isolated או )MS )Multiple Sclerosis עשויה לסייע באבחנת MRI בדיקת

Syndrome(. יש לקחת בחשבון כי אם בוחרים 100 אנשים בריאים באופן אקראי ומבצעים 

את הבדיקה, ב-5% יהיו ממצאים חריגים בבדיקת MRI של המוח וכמובן שאין המשמעות 

היא שהם  מפתחים בהכרח טרשת נפוצה.

באוכלוסיות חולים מסוימות קריאת ההדמיה עשויה להיות קשה עוד יותר. במידה ומבצעים 

בדיקת MRI בחולים מעל גיל 60 שנים, צפויים לזהות נגעים לבנים בעלי מראה דומה 

לטרשת נפוצה, אך אלה נובעים מתהליכי הזדקנות טבעיים בלבד.

לכן, בנוסף לבדיקת MRI דרושים תסמינים אופייניים לטרשת נפוצה, דוגמת נימול או 

הפרעות שיווי משקל. המומחים מדגישים כי קשה לפענח את תוצאות בדיקת ה-MRI ללא 

המידע הקליני.

פאנל המומחים ממליץ על בדיקה עם תוספת גדוליניום לעיתים קרובות יותר מאשר 

בעבר. בדיקה כזו מספקת מידע נוסף באשר להיקף פעילות המחלה. השימוש בחומר ניגוד 

מביא לאבחנה מהירה יותר מאחר ובמידה ומזהים נגעים שעוברים האדרה ע"י חומר 

ניגוד בסריקה הראשונה, ניתן לקבוע את האבחנה עוד באותו יום, בעוד שבעבר, היה צורך 

להמתין שישה חודשים עד לבדיקת MRI נוספת.

ממחברי ההמלצות מציינים כי ומאחר ונדרשות כך פחות סריקות מוחיות, השימוש בטכנולו

גיה זו עשוי להשתלם מבחינת עלות-תועלת בטווח הארוך.
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כמו כן מצוין בדו"ח ההמלצות כי  רופאים רבים מתבססים כעת על בדיקות הדמיה 

למעקב אחר חולי טרשת נפוצה, מתוך הערכתם שבדיקת ה-MRI מתאימה לניטור מחלה 

יציבה, אפשרות שלא הייתה זמינה לפני עשור. בעבר היה ספק רב באשר לחשיבות 

ויעילות בדיקות MRI לאבחנה זו,  אך העדויות במהלך העשור האחרון תומכות בשימוש 

.MRI בבדיקת

CMSC-מתוך כנס ה

 לידיעה במדסקייפ

)Neurology( ?מה בין דיכאון והתפתחות מחלת פרקינסון 
מנתונים חדשים ממחקר גדול בשבדיה, שפורסמו במהלך חודש מאי בכתב 

העת Neurology, עולה כי דיכאון עשוי להופיע בשלב מוקדם מאוד בהתפתחות מחלת 

פרקינסון. הקשר בין דיכאון ובין התפתחות מחלת פרקינסון היה בולט במיוחד בשנים 

הראשונות עוד לפני הופעת תסמינים מוטוריים, אך הדיכאון עשוי להופיע מוקדם יותר.

במסגרת המחקר ביקשו החוקרים לבחון את הסיכון ארוך הטווח למחלת פרקינסון לאחר 

דיכאון ולבחון גורמים אפשריים המשפיעים על הנטייה המשותפת לשתי האבחנות.

מדוגם במחקר ארצי שכלל כ-140,000 מקרים של דיכאון, להם התאימו פי שלוש ביקורות 

)כ-562,000 משתתפים(. החוקרים בחנו הופעה משפחתית אפשרית של שתי האבחנות 

בתת-קבוצה שכללה 540,811 זוגות אחאים.

במהלך חציון מעקב של 6.8 שנים, 3,260 משתתפים במדגם אובחנו עם מחלת פרקינסון. 

יחס הסיכויים המתוקן עמד על 3.2 במהלך השנה הראשונה לדיכאון, עם ירידה ל-1.5 

לאחר 15-25 שנים. בקרב משתתפים עם דיכאון, אשפוז חוזר זוהה כגורם סיכון בלתי-תלוי 

למחלת פרקינסון )יחס סיכויים של 1.4, 1.1-1.9 בהשוואת חמש אשפוזים ומעלה לעומת 

אשפוז אחד(. מניתוח הנתונים בקרב בני המשפחה עלה כי דיכאון בקרב האחאים לא זוהה 

כגורם משמעותי הקשור עם הסיכון למחלת פרקינסון )יחס סיכויים של 1.1(.

החוקרים מסכמים וכותבים כי דיכאון עשוי להופיע כתסמין בשלב מוקדם מאוד לפני 

הופעת תסמיני מחלת פרקינסון.

Neurology. PSublished online May 20, 2015
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)JAMA( ההשפעה של אירועים מוחיים על התפקוד הקוגניטיבי

מנתונים חדשים, שפורסמו בכתב העת JAMA, עולה כי הופעת אירוע מוחי מלווה בירידה 

חדה בתפקוד הקוגניטיבי, עם האצה של ההידרדרות הקוגניטיבית במהלך שש שנים.

במסגרת המחקר ביקשו החוקרים לבחון את השינויים בתפקוד הקוגניטיבי בקרב חולים 

ששרדו לאחר אירוע מוחי, תוך תקנון לתפקוד הקוגניטיבי לפני האירוע המוחי.

32,572 משתתפים בגילאי 45 שנים ומעלה, ללא ליקוי קוגנימ  המחקר הפרוספקטיבי כלל

טיבי בתחילת הדרך. כל המשתתפים היו במעקב עד 31 במרץ, 2013 ובמהלך חציון מעקב 

של 6.1 שנים, 515 חולים שרדו אירוע מוחי ו-23,057 שרדו ללא אירועים מוחיים.

 ,Six Item Screener התוצא העיקרי היה השינוי בתפקוד הקוגניטיבי הגלובאלי )מדד

טווח 0-6(. תוצאים משניים כללו את השינוי בלמידה, זיכרון מילולי, תפקוד ניהולי וליקוי 

קוגניטיבי. בכל המבחנים, מדדים גבוהים יותר העידו על תפקוד טוב יותר.

מהתוצאות עולה קשר בין אירוע מוחי ובין ירידה חדה בתפקוד הקוגניטיבי הגלובאלי )0.10 

נקודות(, יכולת למידה )1.80 נקודות( וזיכרון מילולי )0.60 נקודות(. במשתתפים עם אירוע 

מוחי, בהשוואה לאלו ללא אירוע מוחי, הודגמה ירידה מהירה יותר בתפקוד הקוגניטיבי 

הגלובאלי )קצב מהיר יותר ב-0.06 נקודות בשנה( ובתפקוד ניהולי )קצב מהיר יותר ב-0.63 

נקודות בשנה(, אך לא ביכולת למידה וזיכרון מילולי, בהשוואה לעקומות לפני האירוע 

המוחי.

בקרב השורדים, ההבדל בסיכון לליקוי קוגניטיבי חד לאחר אירוע מוחי, בהשוואה לתפקוד 

מיד לפני האירוע המוחי, לא היה מובהק סטטיסטית; עם זאת, קצב הליקוי הקוגניטיבי היה 

מהיר יותר משמעותית לאחר האירוע המוחי, בהשוואה לקצב לפני האירוע המוחי )יחס 

.)p<0.001 ,1.23 סיכויים של

החוקרים מסכמים וכותבים כי הנתונים מעידים על קשר בין אירוע מוחי ובין ירידה חדה 

בתפקוד הקוגניטיבי וכן הידרדרות קוגניטיבית מואצת במהלך שש שנים.

JAMA. 2015;314)1(:41-51
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השוואת הטיפול ב-Apixaban לעומת Warfarin בחולים עם פרפור 
)Circulation( פרוזדורים ומחלת מסתמים

מתוצאות מחקר חדש, שפורסמו בכתב העת Circulation, עולה כי בלמעלה מרבע 

מהחולים במחקר ARISTOTLE עם פרפור פרוזדורים שכביכול אינו על-רקע מחלת 

מסתם קיימת מחלת מסתמים בדרגה בינונית או חמורה, ללא עדות להבדלים בהשפעה 

של Apixaban )אליקוויס, פייזר( אל מול Warfarin )קומדין( בהפחתת הסיכון לאירועים 

מוחיים או תסחיפים סיסטמיים. יתרה מזאת, הטיפול ב-Apixaban לווה בשיעור נמוך יותר 

של דימומים ותמותה הן בחולים עם מחלת מסתם והן באלה ללא מחלת מסתם.

ברקע למחקר מסבירים החוקרים כי Apixaban מאושר למניעת אירועים מוחיים 

ותסחיפים סיסטמיים בחולים עם פרפור פרוזדורים שאינו על-רקע מחלת מסתם. עם זאת, 

במחקר ARISTOTLE  נכללו חולים רבים עם מחלת מסתמים והוצאו מהמחקר רק חולים 

עם היצרות מיטראלית בעלת משמעות קלינית או מסתם תותב ביולוגי.

כעת ערכו החוקרים השוואה בין Apixaban ו-Warfarin להערכת שיעור אירועים מוחיים 

או תסחיפים סיסטמיים, דימומים מג'וריים ותמותה בחולים עם מחלת מסתמים בדרגה 

בינונית-עד-חמורה ואלו ללא מחלתם מסתם.

מבין 18,201 חולים שלקחו חלק במחקר ARISTOTLE, 4,808 חולים )26.4%( אובחנו 

עם מחלת מסתם בדרגה בינונית-עד-חמורה או עברו ניתוח מסתם קודם. בחולים עם 

מחלת מסתמים תועדו שיעורים גבוהים יותר של אירועים מוחיים או תסחיפים סיסטמיים 

ודימומים, בהשוואה לחולים ללא מחלת מסתמים. לא תועדו הבדלים מובהקים בהשפעה 

של Apixaban לעומת Warfarin בחולים עם מחלת מסתם ואלו ללא מחלת מסתם בכל 

הנוגע להפחתת אירועים מוחיים ותסחיפים סיסטמיים )יחס סיכון של 0.70 ויחס סיכון של 

0.84; אינטראקציה p=0.38(, אך היו פחות דימומים מג'וריים  ופחות מקרי תמותה .

לסיכום, מהנתונים עולה כי אין הבדלים בין Apixaban ו-Warfarin בהפחתת אירועים 

מוחיים או תסחיפים סיסטמיים בחולים שלקחו חלק במחקרARISTOTLE עם מחלת 

מסתם בדרגה בינונית-עד-חמורה. הטיפול ב-Apixaban לווה בשיעור נמוך יותר של אירועי 

דמם ותמותה.

Circulation
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