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דבר יו"ר האיגוד

דבר יו"ר האיגוד

מכובדי,

 בראותכם מאמר מערכת שלי סימן הוא כי חלפה ועברה לה ביעף 

 עוד שנה והנה שוב אנו בפתח הכינוס השנתי של האגוד המתקיים 

בירושלים עיה"ק ב- 13-15 לדצמבר.

עיקר הפעילות של האיגוד התרכזה השנה בסקר NASIS: זאת הפעם החמישית מאז 2004 

שאנו עורכים סקר שבץ מוח ארצי בכל בתי-החולים בארץ במשך חודשיים )אפריל-מאי 

2016( שתוצאותיו הראשוניות יוצגו במסגרת הכינוס השנתי.

זאת הזדמנות נהדרת להודות לכל העוסקים במלאכה: מתאמים/ות המחקר בכל אחד 

מבהי"ח, המרכז למניעת מחלות-לב וכלי דם בראשות ניר שלמה, המרכז לרשום ובקרת 

מחלות )מכון גרטנר(, משרד הבריאות, חברות התרופות התומכות בסקר שנים רבות 

וכמובן לפרופ' דוד טנה. אין ספק שזהו מפעל לאומי חשוב אשר השפעותיו על קידום נושא 

שבץ המוח בכל המישורים הינו עצום. 

 NASIS-REVASC(ULARIZATION) במקביל סיימנו בחודש מרץ 2016 סקר מקביל הנקרא

שבו נאספו במשך 3 שנים כל המידע אודות טפול בתרומבקטומיה במרכזי-העל בארץ. 

אנו מודים לחברת מדטרוניק-Covidien וחברת STRYKER על התמיכה הכספית הנדיבה 

שאפשרה את קיומו של סקר חשוב זה, שתוצאותיו מנותחות בימים אלה. יישאו ברכה כל 

אלה שעמלו ואפשרו ביצוע הסקר ובמיוחד על שתוף הפעולה המצוין עם מצנתרי המוח 

בכל המרכזים.

פעילות חשובה נוספת שנטלתי על עצמי כיו"ר האגוד היא לעדכן ולרענן את תקנון האגוד 

שקיים שנים רבות מאוד, ולהתאימו לתצורה )פורמט( של תקנון הר"י. ברוך אלעד לקח על 

עצמו משימה חשובה זאת ועשה עבודה נפלאה בנידון ושלוחה לו תודתי האישית. התקנון 

המוצע נידון בוועד האגוד ויוצג לדיון לחברי האגוד בישיבת המליאה במהלך הכינוס השנתי.

כנהוג בשנים האחרונות, ביוני השנה התקיים כנס העדכון החצי-שנתי שהיה מוצלח 

ביותר עם כ 400 משתתפים ותודה מיוחדת מגיעה לפרופ' קורצ'ין שהרכיב תכנית מדעית 

אטרקטיבית ומעניינת והעובדות מדברות בעד עצמן. תודה גם לחברת medical expo אשר 

שנים רבות מארגנת את הכינוס בצורה יעילה ומוצלחת ביותר בראשותה של ענת שוורץ 

וצוותה.
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דבר יו"ר האיגוד

 e-Med פעילות נוספת היתה להרחיב ולשפר את אתר האיגוד המנוהל על-ידי חברת

בראשותו של בועז גינצבורג ופני רוסו ה web-master הנפלאה והיצירתית.  הרעיון שנהגה 

היה ליצור אתר לקהל הרחב, כשהמטרה היא שהאיגוד הנוירולוגי יהווה כתובת למידע 

אמין לנושאים הקשורים בבעיות ובמחלות נוירולוגיות. ד"ר חן הלוי לקח על עצמו את 

ביצוע המשימה שהחלה לקרום עור וגידים ומקווה שתלך, תתפתח ותצמח. אנו מבקשים 

את שתוף הפעולה והתגייסות חברי האגוד במשימה חשובה זאת.

פעילות חשובה נוספת שהאגוד נטל בה חלק חשוב יחד עם אגוד מצנתרי המוח, אגוד 

הנוירוכירורגיה וההדמיה היא הסדרת הקריטריונים להכשרה והכרה של צינתורי מוח 

כמומחיות-על. לאחר דיונים מורכבים ואינטנסיביים נקבעו הקרטריונים על-ידי המועצה 

המדעית והוועדה להכרה בהתמחויות של הר"י. זהו צעד מאוד חשוב להכרה בתחום שעד 

כה היה "פרוץ".

לציין כי כבכל שנה גם השנה ועדת סל-האגוד ברשותה של פרופ' שרון חסין ומלני רויטמן, 

שמסייעת לה, עשתה עבודה מקצועית בדרוג ותעדוף הטכנולוגיות הנוירולוגיות שהוגשו 

לסל הבריאות. תודה לכל אלה שתרמו לנושא חשוב זה.

 אני מאחל לכל חברי האגוד שנת 2017 בריאה מוצלחת ופוריה מבחינה אקדמית 

ופרופסיונלית וכינוס שנתי מוצלח במיוחד הן ברמה המדעית והן במישור החברתי. 

נתן



±

∑
150 mg/day *

600 mg/day *

≥≠∑

300 mg/day *

±

±

∑
150 mg/day *

600 mg/day *

≥≠∑

300 mg/day *

±
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נוירואונקולוגיה

Chemobrain – השפעתו של טיפול כימותרפי על 
 תפקודים קוגנטיביים

ד"ר יהונתן ריינר, ד"ר אמיר גליק

משנה לשנה אנו חוזים בשיפור מדדי השרידות של חולי סרטן, עד כדי שיעור של כ-14.5 

 The American ,מיליון ניצולי סרטן בארה"ב ב-2015 )על-פי האיגוד האמריקאי לסרטן

Cancer Society( וצניחה של כ-23% בתמותה מסרטן מתחילת שנות התשעים של המאה 
הקודמת )על-פי המוסד הלאומי האמריקאי לסרטן, ה-National Cancer Institute(. השיפור 

מיוחס למגוון גורמים, לרבות התקדמות בהיצע הטיפולים הקיימים, שיפור ביכולת הזיהוי 

ואבחון מוקדם יותר של המחלה לסוגיה עם פיתוח אסטרטגיות טיפוליות רב-מערכתיות. 

העלייה באחוז השורדים הובילה להרחבת המחקר הממוקד בחיים שלאחר המחלה 

ולהפניית תשומת לב לתופעות הלוואי ולהשלכות הרפואיות של הטיפולים השונים בסרטן 

ולהשפעתם על איכות החיים של הניצולים. 

סיבוכים רפואיים משניים לטיפול כימותרפי והקרנתי מתועדים בספרות מזה זמן רב, 

וכוללים דיכוי מח עצם, cardiotoxicity, נוירופתיה פריפרית ועוד. על מנת להתמודד עם 

 The American Society of( סיבוכים אלו מפרסם האיגוד האמריקאי לאונקולוגיה קלינית

Clinical Oncology( הנחיות הישרדות )Survivorship Guidelines( המתייחסות לתופעות 
כגון עייפות יתר, דיכאון ונוירופתיה פריפרית1.

אחד הסיבוכים האפשריים המשניים לטיפולים כימותרפיים לסרטן, שלו עדויות רבות 

בקרב אוכלוסיית השורדים את מחלת הסרטן, הוא שינויים קוגניטיביים – תופעה 

המכונה "כימובריין" )Chemobrain( אשר בעשור האחרון ניתנה לה תשומת לב הולכת 

וגדלה. המונח 'כימובריין' הידוע גם בכינויו 'Chemofog' ואשר לאחרונה הוגדרה מחדש 

 'Chemotherapy Induced או 'Post-Chemotherapy Cognitive Impairment' (PCCI) -כ
Cognitive Dysfunction' (CICD) הינו מונח גנרי הבא לתאר את כלל החסכים הקוגג

ניטיביים המתוארים שהינם משניים לטיפול בכימותרפיה. בין החסכים הקוגניטיביים 

המדווחים מתוארים בעיקר חסכים בזיכרון לטווח ארוך וקצר, איטיות בהליכים מחשבתיים 

 .)Multi-Tasking( וקושי בריבוי משימות ,)Thought Processing(

אף שהתופעה תוארה רבות על-ידי אוכלוסיית חולי הסרטן המטופלים בכימותרפיה, במשך 

שנים היא לא זכתה להתייחסות נאותה מהקהילה הרפואית. אנשי הטיפול נטו להתייחס 

לתופעה כסובייקטיבית ופסיכולוגית בעיקרה, ולאור זאת נמנעו מלחקור אותה לעומקה. 

±

∑
150 mg/day *

600 mg/day *

≥≠∑

300 mg/day *

±

±

∑
150 mg/day *

600 mg/day *

≥≠∑

300 mg/day *

±
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יחס זה עורר תסכול רב באוכלוסיית החולים אשר חוו את תופעת הכימובריין ונאלצו 

להתמודד עם ספק באמינות חווייתם האישית, ופגע ביכולתם לבקש ולקבל מתן תוקף 

לתלונותיהם ועזרה רפואית בהתאם.

הניסיונות הראשונים לחקור ההשלכות הקוגניטיביות של טיפולים כימותרפיים נתקלו 

בביקורת רבה מצד האוכלוסייה המדעית, שטיעונה העיקרי אל מול תוצאות המחקרים 

)שהיו בתחילה ברובם מחקרי חתך, Cross-Sectional( היה חוסר היכולת להפריד את 

השפעתה של הכימותרפיה על קוגניציה מהשפעת מחלת הסרטן עצמה וההשלכות הנלוות 

למחלה ולטיפול בה כגון חוסר שינה, דיכאון ועייפות יתר שעלולים להשפיע על התפקוד 

הקוגניטיבי. בנוסף, מחקרים אחרים הדגימו כי חסכים קוגניטיביים נצפו בחולי סרטן טרם 

תחילת טיפול כימותרפי. השינויים יוחסו להשלכה הפסיכולוגית של קבלת האבחנה כמו 

גם לתופעות הקשורות לטיפולים מקדימים לכימותרפיה – כגון התערבויות כירורגיות אשר 

עלולות לגרום כאב, כמו גם השפעתם של חומרי הרדמה, אשר יכולים אף הם להפריע 

לתפקוד קוגניטיבי תקין. לאור זאת עלו שאלות רבות על תוקף המחקרים הראשונים 

בהקשר של תופעת ה'כימובריין'.

עם זאת, במהלך העשור האחרון מחקרים בתחום השתפרו לאין שיעור, תוך התייחסות 

נקודתית לביקורת שיוחסה למחקרים קודמים. החוקרים החלו לערוך תכנון פרוספקטיבי 

של המחקרים, הוסיפו מטלות קוגניטיביות לפני תחילת טיפול כימותרפי והחלו להשוות 

את אוכלוסיית הנבדקים לחולי סרטן אשר לא טופלו בכימותרפיה כמו גם לאוכלוסיית 

נבדקים בריאים.

ההקפדה על תכנון קפדני יותר של המחקרים, היווספות עדויות רבות ותוצאות מחקרים 

נוירו-קוגניטיביים אשר נותרו עקביים לאורך השנים, כמו גם היווספות מחקרים הדמייתיים 

ומחקרים בבעלי חיים אשר ביססו רקע ביולוגי לתופעה, שינו את התפיסה המקובלת 

על תופעת הכימובריין והשפעתה על החווים אותה. כימובריין כיום נתפסת כתופעה 

מבוססת עם בסיס מדעי וביולוגי, משנית לטיפול כימותרפי ובעלת השפעה שלילית על 

החווים אותה. השכיחות של כימובריין בספרות נעה בין 15% ל-70% מכלל חולי הסרטן 

המטופלים בכימותרפיה3.

בפרט, שינויים קוגניטיביים תוארו בחולות סרטן השד, ומדיווחים בספרות עולה ההשערה 

כי 20% עד כ-60% מנשים עם סרטן השד אשר נחשפו לכימותרפיה במינונים טיפוליים 

סובלות משינויים אלו2. אכן, מרבית מהמחקר בתחום נעשה על אוכלוסיית החולות בסרטן 

השד, שכן אוכלוסייה זו מייצגת שיעור משמעותי מאוכלוסיית השורדים את מחלת הסרטן.
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בנוסף, סרטן השד מאובחן לרוב בגיל צעיר יחסית, ובאוכלוסייה שעודנה עובדת ושחפצה 

לשוב לתפקוד מקצועי, חברתי ומשפחתי ותלויה בתקינות היכולות הקוגניטיביות שלה. 

יתרה מזאת, חולות סרטן השד מייצגות את האוכלוסייה הגדולה ביותר של שורדי מחלת 

הסרטן אשר נחשפו לכימותרפיה כחלק מהתכנית הטיפולית שלהם. 

השפעת הכימותרפיה על היכולת הקוגניטיבית

חולים בסרטן השד לאחר טיפול כימותרפי מלינים על היותם 'פחות חדי מחשבה או 

מהירים' כבעבר, ומתארים תחושת 'ריחוף' או 'ערפול מחשבתי'. תחושות אלו מתוארות 

הן תוך כדי הטיפול הכימותרפי והן לאחר סיום מחזורי הטיפול, עם דיווחים סובייקטיביים 

הנמשכים שנים רבות לאחר טיפול. 

הדיווחים הסובייקטיביים מתחילים ברובם לאחר מספר מחזורי טיפול. סביר להניח כי 

הסיבה לכך שהחולה חש בשינויים הקוגניטיביים רק לאחר מספר מחזורי טיפול היא 

שבעת קבלת האבחון הראשוני ובזמן ההסתגלות לשינויי אורחות החיים ולמערך הטיפול 

החולה מוסח ואינו מבחין בשינויים הקוגניטיביים הכרוכים בטיפול. עם ההסתגלות 

לאבחנה ולהשלכות המחלה, תחילת פעולתו של מערך הטיפול הכרוך בהחלמתו של 

החולה ולבסוף עם חזרתו של החולה לפעילויות יומיומיות, תשומת לבם של החולים 

מופנית לקשיים קוגניטיביים עדינים, עם דיווחים ראשוניים בעיקר על איטיות מחשבתית 

.)multi-tasking( וקושי בריבוי משימות )Slow Mental Processing(

מחקרים רבים הדגימו השלכות הטיפול הכימותרפי על קשב וריכוז, זיכרון קצר וארוך טווח, 

תפקודים ניהוליים, חשיבה והסקה מופשטת )Abstract reasoning( כמו גם על יכולות 

תפיסת מרחב )Visuo-Spatial Skills(, תפקודי שפה, זיכרון מילולי ואף תפקודים מוטוריים. 

השלכות שינויים אלו משפיעות על תעסוקה ויחסי עבודה ועל יחסים משפחתיים, וגורמות 

לתסכול רב אשר עלול להחמיר לכדי מצב רוח ירוד ודיכאון. ואכן, תופעת הכימובריין 

משפיעה לרעה במיוחד על חולים העוסקים במקצועות שדורשים יכולות קוגניטיביות 

ברמות גבוהות3. 

כיום מקובלת התפיסה שלפיה יש לכימותרפיה השפעה לטווח קצר )עד שנה מתום 

הטיפול( על שלל תפקודים קוגניטיביים. תפיסה זו נתמכת במחקרים רבים הכוללים 

מבחנים נוירו-קוגניטיביים, כמו גם במחקרים בבעלי חיים ובמחקרים הדמייתיים אשר 

הדגימו באופן עקבי השלכות שליליות של טיפול כימותרפי על קוגניציה ועל מבנה ותפקוד 

המוח.
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בעת כתיבת מאמר זה, אין עדיין מספיק מחקרים פרוספקטיביים אשר בחנו את ההשפעה 

המתמשכת של כימותרפיה על תפקוד קוגניטיבי לטווח ארוך )מעבר לשנה(. יתרה מזאת, 

מחקרים לטווח ארוך הדגימו תוצאות מגוונות לגבי השפעת כימותרפיה על קוגניציה1.

מאמר אשר פורסם ב Cancer בשנת 2010 2, בחן פרוספקטיבית היארעותם, טבעם 

ומהלכם של חסכים קוגניטיביים ב-42 חולות סרטן השד אשר טופלו בטיפולים 

כימותרפיים בפרוטוקולים ובמינונים מקובלים. המחקר כלל מבחנים קוגניטיביים טרם 

תחילת הטיפול, עם מעקב בשלוש נקודות זמן מעת תחילת הטיפול הכימותרפי עד 

לשנה מתחילת הטיפול. ירידה קוגניטיבית חריפה מתוארת מתחילת הטיפול הכימותרפי 

בכ-65% מהחולות. התחומים הקוגניטיביים העיקריים שנפגעו כללו יכולות למידה וזיכרון, 

.)processing speed( תפקודים ניהוליים ומהירות עיבוד מחשבתי

שינויים קוגניטיביים מאוחרים נמצאו בכ-61% מהנבדקות. מעניין לציין כי 30% מנבדקות 

אלו הדגימו חסכים קוגניטיביים חדשים אשר לא הודגמו בבדיקות קודמות. חסכים 

מאוחרים נמצאו בעיקר בתחומי יכולות למידה וזיכרון, עם שיפור בתוצאות הבדיקות אשר 

בוחנות תפקודים ניהוליים ומהירות עיבוד מחשבתי.

השלכות כימותרפיה על יכולות למידה וזיכרון והופעתם של חסכים מאוחרים אשר לא 

נצפו בבדיקות קודמות מיוחסים להשפעתו של הטיפול הכימותרפי על יצירת תאי עצב 

חדשים )Neurogenesis( באזורים היפוקמפליים החשובים ליכולות למידה והממשיכים 

לייצר תאי עצב חדשים. השערה זו נתמכת במחקר על בעלי חיים אשר טופלו בכימותרפיה, 

שהדגימו הידקקות של אזורים היפוקמפליים מוחיים, ירידה ביצירת תאי עצב חדשים 

באזור זה )reduced neurogenesis( וירידה בפעילות תטה חשמלית באזורים אלו הקשורה 

ליעילות תפקודי למידה. 

 ,4 British Journal of Cancer -לעומת זאת, במחקר פרוספקטיבי אחר, אשר פורסם ב 

85 נשים אשר טופלו בכימותרפיה לסרטן שד הושוו לקבוצת ביקורת של 49 נבדקות 

בריאות ו-43 נשים עם אבחנה של סרטן השד אשר לא טופלו בכימותרפיה לאורך שלוש 

שנים.

הנבדקות עברו מבחנים נוירו-קוגניטיביים בתחילת המחקר, לאחר שישה חודשים או בתום 

הטיפול הכימותרפי שלהן, ולאחר 18 חודשים מעת תחילת הטיפול. לא נמצאו הבדלים 

בתפקודים הקוגניטיביים בין שלושת הקבוצות לאורך זמן.

מחקר דומה5 בחן מהירות העיבוד המחשבתי ותפקודים קוגניטיביים נוספים בקבוצת 

נבדקות עם סרטן השד )n=60( מול קבוצת ביקורת של נבדקות בריאות )n=45( וחולות 

סרטן אשר לא טופלו בכימותרפיה )n=72( לפני תחילת הטיפול, לאחר חודש אחד, שישה 
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חודשים ו-18 חודשים מתחילת הטיפול. קבוצת הנבדקות אשר טופלה בכימותרפיה 
הראתה חסכים במהירויות עיבוד מחשבתי ועיבוד מילולי חודש לאחר תחילת הטיפול, אך 
לאחר 18 חודשים הנבדקות מאותה קבוצה שיפרו את תוצאות המבדק שלהן עד לתוצאות 

דומות ביחס לקבוצות הנבדקות האחרות. 

מחקרים פרוספקטיביים אלו מציגים תוצאות מעודדות לגבי החסכים הקוגניטיביים 
המדידים, ומצביעים על שיפור ניכר בחסכים קוגניטיביים לאורך זמן. לעובדה זו חשיבות 

רבה מאחר והיא מבדילה בין ההידרדרות הקוגניטיבית במחלות ניווניות של מערכת 
העצבים המרכזית לעומת תופעת הכימובריין.

עדויות נוספות – הדמיה ומודלים בבעלי חיים

בשנים האחרונות, ההתקדמות בתחום המחקרים ההדמייתיים תרמה רבות להבנת 
הבסיסי הביולוגי לתלונות הקוגניטיביות המיוחסות לכימותרפיה.

מחקרים נוירו-הדמייתיים אצל חולות בסרטן השד מעידים על שינויים מבניים כמו גם 
על שינויים תפקודיים במוח תחת חשיפה לטיפול כימותרפי2. מספר רב של מחקרי חתך 
 Voxel Based-ב ,MRI-הדמייתיים מבניים הדגימו שינויים בחומר הלבן ובחומר האפור ב

Morphometry וב-Diffusion Tensor Imaging בחולות סרטן השד לאחר טיפול כימותרפי.

בין המחקרים הפרוספקטיביים המעטים שבחנו שינויים מבניים מוחיים לאחר טיפול 
כימותרפי, באחד המחקרים6 השוו תוצאות MRI מוח בנשים עם סרטן השד, עם ובלי טיפול 
כימותרפי אל מול נבדקות בריאות באמצעות Voxel Based Morphometry על מנת להעריך 
שינויים בגודל ובצפיפות של רקמה באזורים מוחיים שונים. קבוצת המטופלות בכימותרפיה 
הדגימו הידקקות של חומר לבן פרונטאלי דו-צדדי, טמפורלי )לרבות היפוקמפוס(, באזורים 

צרבלאריים ובתלמוס כחודש לאחר תחילת הטיפול. כידוע, אזורים מוחיים פרונטאליים 
חיוניים לתפקודים ניהוליים, לקשב ולריכוז ולזיכרון עבודה בעוד שאזורים טמפורליים 

חיוניים לזיכרון אפיזודי. אזורים צרבלאריים אף הם חשובים לתפקודים קוגניטיביים כגון 
תפקודים ניהוליים. 

שיפור, עד לכדי החלמה של רקמת המוח, נצפה לאחר שנה בחלק מהאזורים המוחיים, 
בעוד שאזורים אחרים עדיין הדגימו ירידה בצפיפות הרקמה המוחית, ובכללם הצרבלום, 

 Left middle frontal gyrus, right( האונה הטמפורלית המדיאלית ואזורים פרונטאליים
precentral, medial frontal superior frontal gyrus(. שינויים אלו לא נצפו בקבוצת 
הנבדקות הבריאות או בקבוצת חולות סרטן ללא טיפול כימותרפי. מחקר זה תומך 

בהשערה כי שינויים מבניים מוחיים לאחר טיפול בכימותרפיה משפיעים על תפקוד 
קוגניטיבי.
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תוצאות מחקרים תפקודיים )functional studies(, בעיקר מחקרי חתך, תרמו לידע 

המצטבר על תופעת הכימובריין אך לא היו עקביות כמו אלו של המחקרים המבניים. 

בעוד חלק מהמחקרים הדגימו פעילות-יתר של אזורים מוחיים שפורשה כמאמץ רב יותר 

בשל גיוס רשתות מוחיות נוספות על מנת לשמור על רמת תפקוד צפויה, מחקרים אחרים 

הדגימו תת-פעילות באזורים מוחיים שונים, המשקפת נזק לרקמה המוחית.

מחקרים פרה-קליניים בבעלי חיים תורמים גם הם להבנתנו את הבסיס הביולוגי לשינוי 

במערכת העצבים לאחר טיפולים כימותרפיים. מחקרים חדשים בתחום הדגימו כי 

לתרופות כימותרפיות שונות הניתנות באופן פריפרי במודלים של בעלי חיים במינונים 

טיפוליים יש תוצאות שליליות נוירו-ביולוגיות על קוגניציה. 

הודגמה עלייה במוות תאי וירידה בחלוקה תאית באזורים מוחיים המשויכים לחידוש תאי 

עצב )neurogenesis( ונזק מתקדם למסילות החומר הלבן. 

הודגם כי בעכברים אשר טופלו במינונים טיפוליים של Fluorouracil (5-fu)-5 נגרם נזק 

דלקתי חריף עם פגיעה בכלי דם, ולאחריו נזק משני מאוחר יותר למסילות החומר הלבן 

במערכת העצבים המרכזית. הנזק המידי בעל המרכיב הדלקתי והנזק לכלי הדם הודגם 

כנזק חולף, ובעיקרו נמצא באזורים סאב-ונטריקולריים, ב-dentate gyrus ובקורפוס 

קלוסום – אזורים מוחיים הידועים כקשורים לתפקוד קוגניטיבי. הנזק המשני אשר בא לידי 

ביטוי מאוחר יותר כלל עלייה באפופטוזיס ודיכוי של תאי אב עצביים ואוליגודנדרוציטיים. 

הנזק המאוחר, שהתבטא בנזק למסילות החומר הלבן, צפוי להשפיע אף הוא על ירידה 

ביכולות למידה, זיכרון, תפקודים ניהוליים ומהירות עיבוד מחשבתי7.

למחקרים אלו חשיבות רבה לתכנון עתידי של התערבויות טיפוליות, והם מלמדים כי 

מנגנונים רבים ושונים אחראים לתופעת הכימובריין.

אטיולוגיה

מספר רב של אטיולוגיות שונות שוערו ונחקרו כמקור לירידה קוגניטיבית משנית לטיפול 

כימותרפי, אך בעת כתיבת מאמר זה האטיולוגיה טרם הוכחה ועודנה לא ידועה. מנגנונים 

שהועלו כוללים נזק נוירו-טוקסי ישיר, נזקים מיקרו-וסקולריים, תהליכים אימונולוגיים, 

פגיעה בהליכי חידוש עצב )neurogenesis(, נזקים נוירו-כימיים ותהליכים הורמונליים.

נזק המתווך באמצעות ציטוקינים )Cytokine-mediated damage( הינו מבין המנגנונים 

הפתופיזיולוגיים אשר נחקרו רבות בתחום. לרוב התרופות הכימותרפיות הניתנות באופן 

blood-פריפרי אין גישה ישירה למערכת העצבים המרכזית דרך מחסום הדםגמוח )ה 
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brain-barrier-( בשל גודלם המולקולרי. לאור זאת הועלתה ההשערה כי הנזק הנוירו-
טוקסי במוח קשור לתהליכים דלקתיים אשר מונעים על-ידי ציטוקינים.

 oxidative( לציטוקינים יכולת לייצר תהליכים דלקתיים מקומיים דרך נזק חמצוני

damage(. דרך הקישור לקולטנים אנדותליאליים בכלי דם תוך-מוחיים, ציטוקינים 
 cell adhesion כגון )inflammatory mediators( מעודדים שחרור של מתווכים דלקתיים

molecules, כימוקינים nitric oxide, (chemokines) ופרוסטגלנדינים אשר יחד מפרים את 
תפקודו היעיל של מחסום הדםגמוח ומביאים לנזק משני לרקמת המוח. מנגנונן זה רלוונטי 

בייחוד להיפוקמפוס, העשיר בקולטנים לציטוקינים.

במחקר רב-מרכזי פרוספקטיבי8, נבדקים אשר קיבלו טיפולים כימותרפיים נבדקו באמצעות 

מבדקים נוירו-קוגניטיביים ובאמצעות בדיקות דם חוזרות במספר נקודות זמן במהלך קבלת 

הטיפול. נצפה קשר בין עליית הציטוקין IL-1β לירידיה במהירות תגובה. מחקרים אחרים 

הדגימו תפקיד ל-TNF-α וקשר לתלונות על ירידה בזיכרון9.

כאמור, הסבירות כי ישנו מנגנון אחד המסביר את מרבית השינויים הקוגניטיביים 

הנצפים בחולי סרטן לאחר טיפול כימותרפי היא נמוכה. עם זאת, זוהו מספר גורמים 

המעלים את הסיכון לנזק עצבי ולפגיעה קוגניטיבית המשויכת לכימותרפיה. גורמי סיכון 

אלו כוללים חשיפה למינונים גבוהים מהרגיל של תרופות כימותרפיות )בין אם משנית 

לפרוטוקול טיפול ספציפי או בשל ירידה ביכולת פינוי התרופות מהגוף(, שילוב של תרופות 

כימותרפיות שונות, טיפולים נלווים לכימותרפיה כגון הקרנות, פגיעה ידועה במחסום הדםג

מוח וטיפולים אינטרה-טקאליים2. 

התערבויות טיפוליות

אין כיום הנחיות ברורות לגבי אפשרויות הטיפול בכימובריין. המלצות בספרות מתארות 

את הצורך לטפל קודם כל בתופעות נלוות העלולות להשפיע על קוגניציה סביב מחלת 

הסרטן, כגון דיכאון, היעדר שינה ועייפות יתר, לוודא כי החולה אינו נוטל תרופות היכולות 

אף הן להשפיע על קוגניציה, ולשלול דליריום כמקור לתלונות החולה.

מחקרים אשר בחנו תרופות שניתנות לחולי סרטן על מנת להתמודד עם תופעות אחרות 

 Modafanil, Methyphenidate, Ginko( הקשורות למחלה, כגון עייפות או מצב רוח ירוד

Bilboa( נבדקו גם ביחס ליכולתן להשפיע על תפקוד קוגניטיבי, מבלי שנמצא שיפור 
במבדקים קוגניטיביים בהשוואה לקבוצות ביקורת1.

מחקרים בתחום הביו-פידבק והשימוש ב-Cognitive Behavioral Therapy ובמדיטציה 

הראו תוצאות מבטיחות במספר מחקרים10. 
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דיון

רוחב המנעד של פגיעות קוגניטיביות משניות לטיפולים כימותרפיים המדווחות בספרות 

מדגיש את הצורך במחקרים בעלי מספר גדול יותר של נבדקים. מחקרים אלו יאפשרו זיהוי 

מדויק יותר של פגיעות ספציפיות המשויכות לתרופות שונות מכלל התרופות הכימותרפיות, 

ויאפשרו לזהות מאפיינים באוכלוסיית המטופלים אשר עלולים להגביר סיכון לפגיעה 

קוגניטיבית, כגון גיל, יכולות קוגניטיביות בסיסיות, גורמי סיכון גנטיים ומחלות נלוות. כיום, 

הבנתנו את תופעת הכימובריין, מקורה והשלכותיה לאורך זמן עדיין לקויה מאוד. 

בשנת 2006 הוקם ה-International Cognition and Cancer Task Force (ICCTF) על מנת 

לנסות ולאגד נתונים ממחקרים בסדר גודל קטן ממרכזים שונים, במטרה להביא לפריצת 

דרך בהבנתנו את תופעת הכימובריין. בכוונת ה ICCTF ליזום שיתופי פעולה בין חוקרים 

ומרכזים שונים בעולם על מנת לשפר ככל הניתן את הבנתנו ולקבוע תקנים אחידים 

בתכנון מחקרים עתידיים וכך לפתח המלצות וקווים מנחים להתמודדות עם תופעת 

הכימובריין. כך למשל, בפרסומם הראשון ב-Lancet, המליצו חברי ה-ICCFT לא להשתמש 

 gold standard-כיום בתוצאות מחקרים הדמייתיים לצורך אבחון כימובריין. לדבריהם, ה

לאבחון פגיעה קוגניטיבית משנית לטיפולים כימותרפיים כולל מבדקים נוירו-קוגניטיביים. 

 Hopkins Verbal Learning Test-קורא לקבוצות מחקר להשתמש ב ICCFT-בפרט, ה

 Controlled Oral Word Association of the-וה ,The Trail Making Test -ב ,Revised

Multilingual Aphasia Examination במחקרים עתידיים ככלים רגישים ומהימנים לבדיקת 

זיכרון, תפקודי למידה, מהירות עיבוד מחשבתי ותפקודים ניהוליים11.

לסיכום, עם העלייה במספר השורדים את מחלת הסרטן ועליית הסיכון שיפתחו פגיעה 

גקוגניטיבית משנית לטיפולים כימותרפיים, חשוב במיוחד להבין לעומק המנגנונים הפתו

פיזיולוגיים האחראיים לפגיעה קוגניטיבית משנית לטיפול כימותרפי. יש צורך במחקרים 

קליניים ותרגומיים )translational( המשתמשים בכלים נוירו-קוגנטיביים מתוקפים, 

במחקרים הדמייתיים ובמחקרים בבעלי חיים על מנת לתרום להבנתנו מנגנונים אלו בכדי 

לפתח התערבויות טיפוליות או נוירו-פרוטקטיביות )Neuro-protective(, כמו גם בזיהוי 

מוקדם של אוכלוסיות הסיכון.

 ד"ר יהונתן ריינר, ד"ר אמיר גליק

המרפאה לנוירולוגיה קוגניטיבית והמחלקה הנוירולוגית, קמפוס רבין, בית החולים בילינסון
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יעיל
יותר
מקומדין 1*

בטוח
יותר

מקומדין 1*
נוגד הקרישה 
היחיד שבמינון 

אחד נמצא:

לאליקוויס פינוי 
כילייתי נמוך

רק 27% מהתרופה 
מפונים

דרך הכליות 2

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

הפחתת מינון ל-2.5 מ"ג פעמיים ביום:

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

A
B
C

בפינוי כילייתי 
בין 15 ל- 29 מ"ל בדקה

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

בחולים העונים על 
2 מתוך 3 הקריטריונים הבאים:

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

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

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

DELIVERING ON THE PROMISE TO 
RESHAPE MS ACTIVITY with LEMTRADA1,2

1. Lemtrada Prescribing Information 10/2014   
2. poster P1102 ECTRIMS 2015 Barcelona, Spain

The proof at            years

http://info.e-med.co.il/lemtrada/
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פסאודודמנציה, דמנציה, דיכאון ומה שביניהם
Pseudodementia, Dementia, Depression and their Interrelations

ד"ר ליאור אלישר , ד"ר בועז בלוך 

המושג "פסאודודמנציה" נטבע על ידי קילו1, בשנת 1961, ושימש להגדרת אותם המקרים 

בהם נצפו תסמינים של ירידה קוגניטיבית שהיו בעלי דמיון רב לדמנציה, והופיעו במהלך 

אפיזודה דיכאונית. מאז נעשו שימושים ושינויים רבים בהגדרת מושג זה. כיום, בהגדרתו 

הרחבה, המושג פסאודודמנציה מיועד לתיאור תסמינים קוגניטיביים המופיעים במהלך 

הפרעות פסיכיאטריות, בעיקר דיכאון מג'ורי2. ככלל, ידוע כי תהליך דמנטי מתאפיין 

באי-הפיכות, התקדמות פרוגרסיבית וקיומם של שינויים נוירופתולוגיים3,4. לעומתו, הרי 

שהמושג פסאודודמנציה דיכאונית )depressive pseudodementia(, בו יתמקד הדיון, 

לכאורה אינו כולל מרכיבים אלו, אלא מתבסס היסטורית על העקרונות הקליניים הבאים:

הופעת תסמינים של ירידה קוגניטיבית, דמויי תהליך דמנטי, באופן מהיר, במקביל או 	 

לאחר הופעת התסמינים הדיכאוניים.

התסמינים הקוגניטיביים עלולים למסך באופן כמעט מלא את התסמינים הנפשיים.	 

ישנם מאפיינים קליניים, הדמייתיים ונוירופסיכולוגים המבדילים בין פסאודודמנציה 	 

דיכאונית לבין תהליך דמנטי.

התסמינים הקוגניטיביים נוטים לחלוף עם שיפור התסמינים הנפשיים.	 

הניסיון הקליני, ומחקרים שבוצעו בתחום זה בשנים האחרונות מעלים שאלות לגבי מהות 

האבחנה בהתייחס לעקרונות אלו, כשיתכן שהקשר בין פסאודודמנציה לדמנציה הוא 

מורכב יותר, ואינו בהכרח דיכוטומי 5,6.

דיכאון בגיל המבוגר

על מנת להבהיר את מהות התסמינים הקוגניטיביים בהקשר הדיכאוני, נתייחס תחילה 

לתיאור המאפיינים הקליניים של אפיזודה דיכאונית בגיל המבוגר. 

התיאור הקלאסי של תסמונת דיכאונית בכל גיל כולל מקבץ של תסמינים רגשיים, 

קוגניטיביים וסומטיים - גופניים. בהיבט הרגשי, מופיעות תחושות של מצב רוח ירוד, חוסר 

חשק , חוסר עניין, אנהדוניה, פגיעה ניכרת בערך העצמי, אשמה וייאוש - אלו עלולים 
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להחמיר עד למצב של חוסר רצון לחיות ומחשבות אובדניות. בהיבט הקוגניטיבי, ישנה 

הטיה של אופן החשיבה לחשיבה פסימית ומכשולים מינוריים עשויים להיחוות כבלתי 

אפשריים. בהיבט הסומטי גופני, מתוארים קשיי שינה, הפרעה בתיאבון עם ירידה במשקל 

עקב כך, וכאבים מסוגים שונים. 

דיכאון בקשישים נוטה להתייצג באופן בלתי טיפוסי, עם ביטויים שהם בעיקרם חרדתיים, 

סומטיים וקוגניטיביים. ההיבטים הרגשיים בולטים פחות בתמונה הקלינית של הקשיש 

הדיכאוני, ועשויים לעיתים כלל לא להופיע. עיקר ההתבטאות הסומטית כוללת אי שקט 

בגוף, קשיי שינה ניכרים או תלונות הקשורות במערכת הגסטרו-אינטסטינלית )שינויים 

ביציאות או כאבי בטן(, המערכת האורינרית, המערכת המוסקולו-סקלטלית, ועוד. תסמונת 

דיכאונית המכילה בעיקר תלונות גופניות, מוגדרת כ-masked depression. בשל התלונות 

הגופניות המרובות, נראה ביקורים תכופים אצל רופאים מקצועיים שונים, ולאו דווקא 

תלונות נפשיות אופייניות. מצבים אלו, אם מלווים גם בתלונות על קשיי זיכרון, לא מכוונים 

מיד את הקלינאי לחשיבה על הפרעה פסיכיאטרית, מה שעלול לגרום לעיכוב באבחנה 

ובקבלת טיפול או במקרה הרע אף לפספוס אבחנתי.

בהיבט הקוגניטיבי, בקשישים, ייתכנו מגוון תסמינים שחלקם מדמים תסמינים של דמנציה, 

ואלו מהווים למעשה את מושג הפסאודודמנציה.

פסאודודמנציה דיכאונית – מאפיינים קליניים

פסאודודמנציה מופיעה בקשישים הסובלים מדיכאון, שבמקביל מפתחים מאפיינים של 

ירידה קוגניטיבית. מדובר על תלונות של ירידה בזיכרון לכל טווחיו, קשיים בביצוע מטלות 

הדורשות ריכוז וקשב ופגיעה בפונקציות ניהוליות )כגון task-switching, set-shifting או 

מהירות עיבוד(3. הלוקים בפסאודודמנציה נוטים להבליט את תלונותיהם בתחומים אלו 

בניגוד למטופלים דמנטים שאינם מודעים או מנסים להסתיר את קשייהם הקוגניטיביים 

בעזרת קונפבולציות, למשל. תסמינים קוגניטיביים בפסאודודמנציה מופיעים באופן מהיר 

יחסית, ומתאפיינים בשינויים בעוצמתם לאורך שעות היום, עם החמרות בשעות הבוקר, 

שלא כמו בתהליך דמנטי, שם ניכרת התפתחות איטית והדרגתית, עם שינויי בוקר ערב 

כשהקושי הוא בעיקר בשעות הערב והלילה. בבדיקת מטופלים עם פסאודודמנציה שכיח 

שיתוף פעולה ירוד, ואופייני לשמוע תשובות של "לא יודע" או "לא זוכר" לשאלות הנוגעות 

ליכולות הקוגניטיביות, אף זה בניגוד למטופלים דמנטים שבדרך כלל מנסים לרצות את 

הבודק ולהשיב כמיטב יכולתם. קשיי הזיכרון בלוקים בפסאודודמנציה הם גורפים עבור 
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קוגניציה

כלל טווחי הזיכרון, לעומת גרדיאנט טמפורלי ששכיח יותר בהקשר לחולה הדמנטי – קרי 

זיכרון ירוד לטווח הקצר ושמור יחסית לטווח הארוך. 

מבחינת המהלך הקליני מקובל לצפות כי תחת טיפול נוגד דיכאון יעיל תהיה הטבה 

בתסמינים הדיכאוניים ובמקביל נסיגה הדרגתית של התסמינים הקוגניטיביים. בעבר היה 

מקובל לחשוב כי לאחר רמיסיה מלאה של ההפרעה הדיכאונית, שמהווה את הפרעת 

הבסיס, התסמינים הקוגניטיביים יחלפו מעצמם באופן מלא. עם זאת, מחקרים שבוצעו 

בתחום הראו כי חלק ניכר מהמטופלים שפיתחו תסמינים של פסאודודמנציה השתפרו 

מבחינה קוגניטיבית באופן חלקי בלבד גם לאחר חלוף התסמונת הדיכאונית, ומעבר לכך, 

חלק מהמטופלים אובחנו בשנים שלאחר מכן כסובלים מדמנציה6. הניסיון הקליני והמחקר 

בתחום זה מלמדים כי בהפרעה דיכאונית, גם ללא קשר לפסאודודמנציה, התסמינים 

הקוגניטיביים נוטים להימשך גם מעבר לאפיזודות הדיכאוניות ולעבור כרוניפיקציה, בפרט 

 .7,8RECURRENT MAJOR DEPREESSIVE DISORDER במקרים של

פסאודודמנציה דיכאונית – מאפיינים נוירופסיכולוגיים

עבודות שונות נעשו במטרה לאפיין חסרים קוגניטיביים בפסאודודמנציה, תוך שימוש 

במבחנים נוירופסיכולוגים. בוצעו ניסיונות להשוות הישגים במבחנים אלו בין מטופלים 

הסובלים מדמנציה לבין אלו הסובלים מפסאודודמנציה דיכאונית. סיכום ממצאי המחקרים 

בנושא מצביע על חוסר אחידות ושונות בתוצאות. 

בתחום הזיכרון, מחקרים שהשוו מדדים שונים בין חולים שסבלו מפסאודודמנציה 

דיכאונית לחולים שאובחנו כסובלים ממחלות דמנטיות שונות )אלצהיימר, פרקינסון ועוד(, 

הראו כי בחולים עם פסאודודמנציה נצפו הישגים ירודים בעיקר בתחומי זיכרון אפיזודי 

ולמידה, בהשוואה לחולים הדמנטיים שאצלם נצפו פגיעות בתחומי זיכרון אחרים ונרחבים 

יותר. בשל מגוון המחקרים והמתודולוגיות השונות לא ניתן היה להראות בבירור את מהות 

ההבדלים והסיבות האפשריות לפערים, כשאחת מהמסקנות האפשריות הייתה שהם 

נובעים מכך שמטופלים עם פסאודודמנציה סובלים מהפרעה עמוקה בקשב, ולא בהכרח 

מחסרים בתחום הזיכרון 3,9 .

גם בתחום פונקציות ניהוליות, נמצאו תוצאות מגוונות מבחינת חסרים נוירוקוגניטיביים 

במטופלים שסבלו מפסאודודמנציה דיכאונית. מטופלים אלו השיגו תוצאות נמוכות 

ממטופלים שסבלו מדיכאון ללא מאפיינים של פסאודודמנציה, אך גבוהות מאלו של 

מטופלים דמנטים 3. 
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פסאודודמנציה דיכאונית – מאפיינים הדמייתיים

במחקר שהשווה נפחי היפוקמפוס בין מטופלים דיכאוניים ללא פסאודודמנציה, מטופלים 

דיכאוניים עם פסאודודמנציה ומטופלים דמנטים נצפתה הפחתה בנפח ההיפוקמפוס 

במטופלים עם פסאודודמנציה בהשוואה למטופלים דיכאוניים ללא פסאודודמנציה, 

אך זו לא הייתה משמעותית סטטיסטית. לעומת זאת, נמצאה הפחתה משמעותית 

סטטיסטית בנפח ההיפוקמפוס במטופלים דמנטים בהשוואה לשתי הקבוצות האחרות 

שנבדקו10. מחקר נוסף שהשווה ממצאים מוחיים ב-MRI בין מטופלים דמנטיים למטופלים 

שסבלו מפסאודודמנציה דיכאונית ונבדקים בריאים הראה כי לא נמצאו הבדלים בנפח 

הסטרוקטורות שנבדקו בין מטופלים עם פסאודודמנציה בהשוואה לבריאים11. 

סאליבן ושות' 12 השוו מטופלים שסבלו מפסאודודמנציה למטופלים שאובחנו כלוקים 

במחלקת אלצהיימר תוך שימוש בבדיקתמיפוי מוח- SPECT, והראו כי במטופלים עם 

פסאודודמנציה נצפה תת זילוח של האיזור הטמפורופריאטלי, בדומה לחולי אלצהיימר. 

מסקירת הספרות ניתן לומר אפוא כי ישנו מיעוט של מחקרים בתחום ההדמיה במטופלים 

אלו ואין תוצאות ברורות המבדילות בין האבחנות בהיבט ההדמייתי.

מה בין דיכאון, דמנציה ופסאודודמנציה

טיב הקשר בין תסמונת דיכאונית בגיל המבוגר והתפתחות תהליך דמנטי נחקרה בשנים 

האחרונות, כמצוין במאמרם של הלפרין וקורצ'ין13, וזאת עקב רושם קליני ההולך ומתבהר 

כי מטופלים קשישים שסבלו מתסמונת דיכאונית פיתחו בהמשך תהליך דמנטי בשכיחות 

גבוהה יותר מאלו שלא סבלו מדיכאון. חשוב להדגיש כי מטופלים שסבלו מדיכאון עם 

מאפיינים של פסאודודמנציה היו בסיכון מוגבר לפתח תהליך דמנטי בהשוואה למטופלים 

שסבלו מדיכאון ללא מרכיב של פסאודודמנציה. למרות עבודות רבות בתחום, השאלה 

שעדיין עומדת בעינה היא האם תסמונת דיכאונית מהווה גורם סיכון להתפתחות של 

דמנציה, או שהתפתחות דיכאון בגיל המבוגר היא למעשה סימן מקדים או מבשר על 

התפתחות תהליך דמנטי. מעבר לכך, ידוע היום כי מטופלים הסובלים מתהליך דמנטי 

בתחילת דרכו נמצאים בסיכון מוגבר לפתח דיכאון. אם כך, לאור התמונה הקלינית 

והממצאים התומכים נראה כי המרכיב של פסאודודמנציה בתסמונת הדיכאונית בגיל 

המבוגר מכוון ביתר שאת לקשר אפשרי בינה לבין התפתחות תהליך דמנטי.

קוגניציה
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הקשר המורכב בין תסמונת דיכאונית, פסאודודמנציה ותהליכים דמנטיים מהווה אתגר 

בהיבט אבחנתי וטיפולי. פסאודודמנציה, למרות קיומה ארוך השנים כישות קלינית, היא 

בעייתית לזיהוי ואיבחון, ואינה מוגדרת היטב מבחינת אתיו-פתוגנזה, מהלך ופרוגנוזה. עם 

זאת, חשוב להדגיש כי מטופלים הסובלים מתסמונת דיכאונית, גם בנוכחות תסמינים של 

פסאודודמנציה, מגיבים לטיפול נוגד דיכאון באופן יעיל בשיפור התסמינים הדיכאוניים, 

שיפור ביכולות הקוגניטיביות שלהם, וככלל – שיפור משמעותי באיכות החיים. משום כך 

מוטלת עלינו כרופאים האחריות לזהות מטופלים אלו  ולטפל בהם באופן מיטבי, על אף 

האתגרים העומדים בפנינו.

על מנת לשפר את יכולותינו בתחום זה, נתייחס למספר נקודות מפתח:

דיכאון בגיל המבוגר הינו בתת איבחון ולפיכך בתת טיפול. הסיבות העיקריות לכך 	 

הינן: תמונה קלינית בלתי טיפוסית, החפיפה של תסמינים דיכאוניים בגיל המבוגר עם 

 .)ageism( תסמינים המופיעים במחלות אחרות, וסטיגמה כלפי קשישים בהיבט הנפׁשי

לפיכך - זיהוי תסמונת דיכאונית בגיל המבוגר דורש עירנות – יש להרחיב את הבירור 

האנמנסטי לתחום זה גם אם התלונות הראשוניות הן "לא טיפוסיות".

במטופל המתייצג עם ירידה קוגניטיבית, חשוב להתייחס במהלך הבירור האבחנתי גם 	 

לפן הנפשי, ולבדוק קיומה של תסמונת דיכאונית. 

גם מטופל המאובחן כלוקה בדמנציה עלול לפתח תסמונת דיכאונית – וגם במקרים 	 

אלו חשוב לטפל בו – טיפול נוגד דיכאון עשוי לשפר חלק מהמאפיינים הקוגניטיביים 

)המופיעים כחלק מתסמיני הליבה של הדיכאון( ולהפחית סבל ומצוקה.

מעבר לחשיבה הרחבה והעירנות הנדרשת מהרופא הראשוני, לדעתנו ישנו ערך מוסף 	 

לעבודה משותפת בצוות רב מקצועי תחת קורת גג אחת. כך תתאפשר יכולת טובה יותר 

בזיהוי ומתן טיפול רחב ומקיף למטופלים אלו. 

 ד"ר ליאור אלישר 1,2,  ד"ר בועז בלוך 1,2

Lior Elyashar, MD, Boaz Bloch, MD

 1 יחידה פסיכיאטרית אמבולטורית, מחלקה פסיכיאטרית, מרכז רפואי העמק.

2 הפקולטה לרפואה, טכניון – מכון טכנולוגי לישראל

קוגניציה
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תמונות בנוירולוגיה

עורכת המדור: ד"ר נורית עומר

ש"ט, בת 29, נשואה ואם לשלושה ילדים, עובדת כגננת. ברקע סובלת מפסוריאזיס, 
מאלופציה, ובעברה סבלה מארתריטיס סרונגטיבית שהשתפרה ללא טיפול. לא נוטלת 

טיפול תרופתי קבוע. 

מחלה נוכחית

בחודש ספטמבר 2015 סבלה מטשטוש ראיה בשתי העיניים, בימין יותר מבשמאל, שהחל 
בהדרגה והוחמר משמעותית במהלך של כמה ימים. ללא כאב וללא חסר נוירולוגי אחר. 

בבדיקת רופא עיניים בקהילה נמצאה בצקת דיסקות דו"צ ואושפזה לבירור בבית החולים. 
בקבלתה לאשפוז בוצעה בדיקה נוירואופתלמולוגית שהדגימה בצקת דיסקות דו"צ, תאים 

במקטע הקדמי, ובבדיקת שדות ראיה חסר של הרביע הימני התחתון. 

כמו כן, בוצעה בדיקת CT מוח, וכן CTV. בבדיקת ה-CT נראתה הסננה עדינה סביב הקרן 
הקדמית והאחורית של חדר שמאל, ומספר מוקדים צרבלריים היפראינטנסיים. בדיקת 

CTV פוענחה כתקינה. 

להמשך הבירור בוצע MRI מוח שהדגים מוקדים קטנים של האדרה פתולוגית בחומר 
הלבן הפרי-ונטריקולרי והסאב-אפינדימלי, סביב המדולה, סביב חוט השדרה הצווארי 

ובגזע המוח. רוב הנגעים עוברים הגבלה בדיפוזיה. בוצע גם MRI של חוט השדרה שהדגים 
מעורבות סימטרית תוך-מדולרית מיליארית לאורך כל חוט השדרה, עם צביעה של התעלה 

המרכזית לאורך חוט השדרה וצביעה של מוצאי השורשים. 

ניקור מותני מצא בנוזל ה-CSF 19 לימפוציטים, 2 אריתרוציטים, חלבון מוגבר 1347 מ"ג/
ליטר, גלוקוז 2.6 )תקין(. בוצעה בדיקת ציטוספין – לימפוציטים ריאקטיביים שנראים 

דלקתיים ובדיקת gene rearrangement הייתה תקינה. PCR ל-HSV, VZV היה שלילי. 
אנטיגן לקריפטוקוק היה שלילי, ובדיקה ציטולוגית של הנוזל הייתה אף היא תקינה. 

בבדיקות דם – ספירת דם, כימיה רחבה, סמנים נאופלסטיים בגדר הנורמה, בירור 
אימונולוגי תקין לרבות anti TPO, ANA, Anti SSA/SSB,  משלים. בירור לקרישיות יתר 

תקין. 

בוצעה בדיקת CT  של החזה, הבטן והאגן – בריאה השמאלית באונה התחתונה נראו 
הצללות זכוכית חול )ground glass(. ללא לימפאדנופתיה הילרית. הודגמו קשריות לימפה 

אקסילריות מוגדלות.

תמונות בנוירולוגיה
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דיון 

בשלב זה, לאור ממצאי בדיקת העיניים, הנגעים המוחיים 

ובחוט השדרה בבדיקות ההדמיה והרקע הרפואי של 

המטופלת )פסוריאזיס, ארתריטיס(, עלתה ההשערה 

שמדובר בתהליך דלקתי פעיל. שתי המחלות העיקריות 

שעלו באבחנה המבדלת היו סרקואידוזיס או מחלת 

בכצ'ט. 

נוירוסרקואידוזיס 

במקרה שאכן מדובר בסרקואידוזיס, הרי שלא מדובר 

בהסתמנות שכיחה של נוירוסרקואידוזיס. ההסתמנויות 

השכיחות הן )לפי סדר השכיחות מהגבוה לנמוך(: 

נוירופתיה קרניאלית, מנינגיטיס בזאלית, הפרעה בציר 

ההיפותלמוס – היפופיזה, אנצפלופתיה, ובשכיחות 

הנמוכה ביותר תסמינים המתאימים לנגעים אחרים 

במערכת העצבים המרכזית – לדוגמה הפרעות בראיה, 

 כמו במקרה הנוכחי 1. 

כמו כן, סקירות ספרות מתארות חוסר תיאום בין הנגעים 

הפרנכימטיים המוחיים לבין התסמינים הנוירולוגיים, 

כאשר פעמים רבות תמונה הדמייתית מרשימה יכולה 

להיות אתסמינית או להתבטא בתסמינים ובסימנים דלים 

בלבד. דבר זה נכון במיוחד כאשר מדובר בנגעים בחוט 

השדרה1. 

2

3

1

 תמונות 1-3 
)הקלק לתאור ההדמיה(

MRI של המוח ושל חוט השדרה הוא עיבוי לפטוג -מבחינת ההדמיה, הממצא הכי שכיח ב

מנינגיאלי עם האדרה, שיכול להיות דיפוזי או פוקאלי לאורך מבנים בזאליים של המוח או 

סביב עצבים קרניאליים או מבנים נוירואנדוקריניים. יכולה להיות האדרה גם סביב שורשי 

עצבים בחוט השדרה )כמו במקרה של ש"ט(, וכמו כן של הקאודה אקווינה. ממצאים 

הדמייתיים נוספים יכולים להיות עיבוי של הדורה, והידרוצפלוס. לנגעים המוחיים עשוי 

להיות אפקט מסה, או שהם יכולים להסנין את החומר הלבן בצורה דיפוזית או בצורה 

 patchy. לא כל הנגעים עוברים האדרה1. 
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הנגעים בחוט השדרה בדרך כלל משפיעים על 3 סגמנטים לפחות, בצורה שאיננה 

המשכית. נגעים אקוטיים עשויים לגרום לתפיחות של חוט השדרה, בעוד שנגעים כרוניים 

ילוו באטרופיה שלו1.  

נוזל השדרה יהיה לא תקין ברוב החולים עם נוירוסרקואידוזיס. השינויים השכיחים ביותר 

היו חלבון גבוה )ב-64% מהחולים(, ופלאוציטוזיס )ב-54% מהחולים(. IgG index מוגבר 

נמצא בכ-43% מהחולים, ופסים אוליגוקלונליים בכ-ACE .34% גבוה ב-CSF איננו רגיש 

כלל, ויימצא רק בפחות מרבע מחולי נוירוסרקואידוזיס1. 

נוירוסרקואידוזיס מבודד הוא נדיר. ב-90%-83% מהחולים תהיה מעורבות סיסטמית 

נוספת, שכיחה ביותר מעורבות מדיאסטינלית או ריאתית כמובן1. 

 possible המטופלת במקרה זה עומדת בקריטריונים של ,Zajicek's criteria לפי 

 .neurosarcoidosis 1

נוירו - בכצ'ט

השכיחות של מניפסטציות נוירולוגיות בחולי בכצ'ט נעה בין 30%-5%, והיא גבוהה יותר 

בחולים ממין זכר. ניתן לחלק את המעורבות של מערכת העצבים המרכזית לשתי קבוצות:

1. מעורבות פרנכימטית, שכוללת מעורבות של גזע המוח, של ההמיספרות, נגעים בחוט 

השדרה, או הסתמנות מנינגואנצפליטית.

2. הסתמנות לא – פרנכימטית שכוללת טרומבוזיס של סינוס דוראלי, חסימה עורקית, 

ומפרצות4. 

 Neuro-Behcet Syndrome-לפי סקירות ספרות, הממצא ההדמייתי השכיח ביותר ב

(NBS) הוא מעורבות פרנכימטית באיזור ה-mesodiencephalic junction עם בצקת לאורך 
 cerebellar peduncles-מסילות ארוכות של גזע המוח ושל התלמוס3. גם מעורבות של ה

שכיחה. נגעים היפו/איזו אינטנסיים ברצף T1 והיפראינטנסיים ברצף T2 באיזורים אלה 

 קיימים בכמחצית מהחולים עם NBS. נדירה יותר מעורבות של חוט השדרה הצווארי, 

של העצב האופטי, ואופייניים פחות גם נגעים בחומר הלבן הפרי-ונטריקולרי והסאבג

קורטיקלי 2. 

בדומה לנוירוסרקואידוזיס, וכפי שנמצא במקרה הנוכחי, בנוזל ה-CSF יש פלאוציטוזיס 

ורמות חלבון גבוהות4. 

בשונה מנוירו-סרקואידוזיס, במקרה של נוירו-בכצ'ט לא מדווח על חוסר התאמה בין 

הסימנים והתסמינים לבין הממצאים בהדמיה2. 
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במקרה הנוכחי, הממצאים העיניים והיסטוריה של מחלות דלקתיות מכוונים לאפשרות 

של מחלת בכצ'ט, אך המטופלת לא עמדה בשני הקריטריונים האחרים בטריאדה הדרושה 

 לאבחנה )כיבים גניטליים ואפטות בחלל הפה(, ובדיקת HLA לא בוצעה. 

***

לאור האבחנה המבדלת העיקרית שעלתה בשלב זה, הוחלט להתחיל טיפול בקורס 

 ,CSF-ואכן, תחת טיפול זה היה שיפור סימפטומטי והתנרמלות של ה .IV סטרואידים

והמטופלת שוחררה מאשפוז. 

חודשיים לאחר התחלת המחלה, בחודש נובמבר MRI ,2015 מוח חוזר הראה שיפור. 

 המוקדים שהודגמו קודם לכן נראו קטנים יותר, והייתה פחות הגבלה בדיפוזיה. 

בבדיקת עיניים חוזרת נראו תאים פיגמנטריים בכמות גדולה בעין ימין ובכמות קטנה 

משמאל, שלא נאספים בצברים )ולכן לא מתאימים במראה שלהם ללימפומה(. בבדיקת 

שדות הראיה ניכר שיפור. 

כמו כן, בוצעה בדיקת PET-CT, בה הייתה קליטה מוגברת הטרוגנית במוח ובחוט השדרה, 

בעיקר בחוט השדרה הצווארי. כמו כן קליטה בקשריות לימפה צוואריות ואקסילריות דו"צ. 

בריאות מראה של Bilateral ground glass עם קליטה בינונית, ובקיבה קליטה בינונית. 

 Lumbar interspinous-כמו כן הייתה קליטה מוגברת במפרקים הסטרנו-קלוויקולריים וב

processes )איזורי קליטה לא שכיחים לגילה(.

עד לחודש פברואר 2016 מצבה של ש"ט היה יציב, אך אז הופיעה תחושת נימול בשתי 

הרגליים ודחיפות במתן שתן. בבדיקה הנוירולוגית הייתה ערות החזרים אך ללא סימנים 

פירמידליים נוספים, פלס תחושתי בגובה T10, הליכה על בסיס רחב, ללא סימנים 

 צרבלריים נוספים. בשל התסמינים החדשים היא אושפזה שוב, ובוצע בירור נוסף שכלל: 

ניקור מותני חוזר – חלבון 1,357 מ"ג לליטר, גלוקוז 2.7, לימפוציט בודד, ללא תאים 

 gene rearrangement ,שלילי TPHA ,נוספים. בבדיקה ציטולוגית ללא תאים ממאירים

 תקין, אנטיגן קריפטוקוקלי היה שלילי, בצביעת acid fast לא נראו חיידקים יציבי חומצה. 

 .CRP – 0.8 ,26 – שקיעת דם 

MRI של המוח ושל חוט השדרה הדגים החמרה עם שינוי מרקמי דיפוזי בפרנכימה המוחית 

ובחוט השדרה העליון, בעיקר בחומר הלבן ובאיזורים הפרי-ונטריקולריים. נראו מוקדי 

 האדרה מרובים, והאדרה אפנדימלית. בנוסף סינוסיטיס דו צדדית. 

בבדיקת עיניים חוזרת הממצאים התאימו לפפיליטיס עם ויטריטיס קלה, תמונה לא 
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ספציפית שלא יכולה לשלול או לאמת אבחנה אפשרית של לימפומה, סרקואידוזיס, או 

מחלה זיהומית אחרת. בנוסף, בזמן אשפוזה הופיעה פריחה על גבי הירכיים העליונות, ללא 

גרד. נבדקה על ידי רופא עור שהתרשם כי הפריחה ככל הנראה איננה ספציפית ונובעת 

 .Alopecia Arata-מיובש. בבדיקה נמצאו גם נגעים של פסוריאזיס, וממצאים שמתאימים ל

בשלב זה, לאור ההחמרה ועל מנת להתקדם לאבחנה הומלץ על ביצוע ביופסיה של 

בלוטת לימפה אקסילרית שהייתה מוגדלת והראתה קליטה מוגברת ב-PET CT. במשטח 

מהבלוטה ובצביעת acid fast נראו חיידקים יציבי חומצה, ובדיקת PCR הייתה חיובית 

ל-Mycobacterium Tuberculosis עמיד לריפמפין. 

 .CNS לאור תוצאות הביופסיה נקבעה אבחנה של שחפת עם פיזור מיליארי ומעורבות

במעבר על בדיקות מעבדה קודמות, התגלתה לימפופניה )בספירות חוזרות 500-1100 

לימפוציטים( שעשויה להוות את החסר חיסוני שמסביר את מחלתה הזיהומית הנוכחית. 

המטופלת הועברה לבית החולים שמואל הרופא להמשך טיפול בשחפת. 

המשך דיון

 Mycobacterium שחפת מיליארית מתייחסת למחלה שנובעת מהתפשטות המטוגנית של

Tuberculosis ויכולה להיות תוצאה של זיהום ראשוני או של רה-אקטיבציה של זיהום 

לטנטי. הפרזנטציה הקלינית של שחפת מיליארית היא מאוד וריאבילית, והמניפסטציות 

בדרך כלל תת-אקוטיות או כרוניות, אך עשויות להופיע גם באופן אקוטי 6. 

ההסתמנות ההדמייתית של שחפת במערכת העצבים המרכזית היא מגוונת, ויכולה לחקות 

מחלות רבות אחרות, זיהומיות ולא זיהומיות. ההתבטאות של Tuberculosis ב-CNS יכולה 

להיות של מנינגיטיס, צרבריטיס, אבצס מוחי, טוברקולומה, שחפת מיליארית, ויכולה להיות 

גם מעורבות ספינלית 5. 

שחפת מיליארית מופיעה בעיקר בחולים עם דיכוי חיסוני חמור, ובד"כ קשורה למעורבות 

מנינגיאלית או חוץ גולגלתית. בגלל שמקור המחלה המוחית הוא פיזור המטוגני, הנגעים 

בד"כ ממוקמים ב-corticomedullary junction. הנגעים בד"כ קטנים מאוד )2-3 

מ"מ בקוטר(, מפוזרים, ויכולים לא להיראות כלל ב-MRI ללא חומר ניגוד, או להיראות 

היפואינטנסיים ברצף T2. ברצף T1 עם גדוליניום הנגעים יהיו מרובים, עגולים, הומוגניים, 

עם האדרה טבעתית בד"כ 6. 

האבחנה של שחפת מיליארית הייתה מפתיעה במקרה זה, משום שלא היה ידוע על 

דיכוי חיסוני. זאת ועוד, הממצאים העיניים, הרקע הרפואי, והמהלך הסאב-אקוטי כיוונו 
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לאתיולוגיה דלקתית. עם זאת, בסקירות ספרות המתמקדות בממצאים הרדיולוגיים 

בשחפת מיליארית, התמונה ההדמייתית אכן מתאימה. בייעוץ אימונולוגי שהוזמן למחלקה 

הומלץ על המשך בירור אימוני, ובירור הלימפופניה שבשלב זה הוגדרה כאידיופתית. 

ד"ר נורית עומר, בי"ח איכילוב

2

3

1 תמונות 1+2: - רצף T2 FLAIR, נגעים היפראינטנסיים 	 

מרובים מערבים בעיקר חומר לבן. 

תמונה 3: רצף T1 עם גדוליניום.	 
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פינת המתמחה

לתשובות

מה מהבאים נכון לגבי התקף אפילפטי . 4
ממקור טמפורלי? 

פרכוסי חום בילדות לא קשורים לעליה א. 
בסיכון להתקפים ממקור טמפורלי 

בשלב מאוחר יותר בחיים
אוטומטיזם פוסט איקטלי יכול לעזור ב. 

לזהות את הצד במוח האחראי 
לפעילות האפילפטית 

לרוב החולים עם התקפים ממקור ג. 
טמפורלי יש גם התקפים כלליים 

התנהגות פוסט איקטלית אחרי התקף ד. 
טמפורלי בדרך כלל מלווה באיטיות 

 EEG-מוקדית ב 

איזה מהבאים לא מהווה גורם סיכון . 5
 SUDEP )Sudden Unexplained-ל

?)Death in Epilepsy

תקופה פוסט איקטלית אחרי התקף א. 
טוני קלוני 

טיפול ביותר משתי תרופות ב. 
אנטי-אפילפטיות 

פיגור שכלי ג. 
רמות תת-תרפויטיות של תרופות בדםד. 
 3 התקפים או יותר בשנה האחרונה ה. 

מה מהבאים איננו נכון לגבי התקפים . 1
?absence אפילפטיים מסוג

לכ-10% מהחולים יש תנועות עדינות א. 
בקצב של 3 לשניה בזמן ההתקף 

התקף טיפוסי מתחיל בפתאומיות ב. 
ומסתיים בבת אחת 

דפוס ה-EEG הטיפוסי הוא זיז וגל ג. 
בקצב של 3 לשניה 

בחולים רבים עם התקפי אבסנס אפשר ד. 
 לגרום להתקף על ידי היפרוונטילציה 

בחר/י את הצמד הנכון )שלב שינה, . 2
דפוס EEG אופייני(: 

N1 – גלי אלפא אחוריים וקדמיים א. 
N2 – כישורי שינה ו-K complexesב. 
N3 – גלי תטא מהירים ולא מסונכרנים ג. 
 REM – גלי דלתא דיפוזיים ד. 

מה מהבאים נכון לגבי המנגנון . 3
הפיזיולוגי המשוער של ערות ושינה?

נזק ל-VLPO (ventrolateral preoptic א. 
(nucleus גורם לישנוניות פתולוגית 

רוב האותות שנרשמים ב-EEG בזמן ב. 
שינה מקורם בתלמוס 

בזמן שינה הפעילות האמינרגית ג. 
מוגברת ואילו הפעילות הכולינרגית 

מופחתת 
Orexin גורם להפעלה של המערכת ד. 

הכולינרגית

שאלות הכנה לקראת שלב א'

 עורך: ד"ר איתן אוריאל

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

אפילפסיה ושינה
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פינת המתמחה

לתשובות

מה נכון לגבי המצב המתואר? 

קשור להשתנה לילית ולסיוטי לילהא. 
קשור ל-Obsessive Compulsive ב. 

 Disorder
לרוב החולים יש היסטוריה משפחתית ג. 

דומה
EEG שמבוצע בזמן האירוע ידגים ד. 

אטיות טמפורלית דו"צ 

מה מהבאים נכון לגבי אינטראקציות . 9
בין תרופתיות? 

כלוראמפניקול גורמת לירידה ברמה א. 
של פניטואין ושל פנוברביטל 

דפלפט גורמת לעליה בסרום של הרמה ב. 
החופשית )free fraction( של פניטואין 

ושל פנוברביטל
פנוברביטל וקרבמזפין גורמות ג. 

להצטברות של קומדין בסרום ומעלות 
את הסיכון לדימומים

בחולי דיאליזה יש הצטברות של ד. 
פנוברביטל ושל אתוסוקסימיד בסרום, 

ולכן יש להפחית את מינון התרופות 
 הנ"ל

10 . RBD )REM כל הבאים נכונים לגבי
Behavioral sleep Disorder(, למעט:

בד"כ קורה במחצית השניה של הלילהא. 
כ-50% מהחולים במחלת פרקינסון ב. 

RBD-יסבלו מ
באופן נדיר אוטמים במדולה יכולים ג. 

לגרום להפרעה דומה
הטיפול הוא במלטונין או ד. 

 Clonazepam-ב
נוגדי דיכאון עשויים לגרום להחמרה ה. 

של ההפרעה 

בת 4 שנים מגיעה למרפאה לבירור . 6
התדרדרות התפתחותית כללית, 

המיפרזיס שהולך ומחמיר, והתקפים 
אפילפטיים בלתי נשלטים. מצורפת 

 תמונה של הדמיית המוח. 

איזה מהבאים איננו נכון לגבי מחלתה?

היא שכיחה יותר בבנות מאשר בבנים א. 
כחצי מהחולים עם תסמונת זו סובלים ב. 

 epilepsia partialis continua-מ
הנגעים המוחיים עשויים להיות דו"צג. 
נוגדנים כנגד GluR3 הם פתוגנומוניים ד. 

כל התרופות הבאות עשויות להיות . 7
אפילפטוגניות, למעט: 

Imipenemא. 
Tetrabenazineב. 
Propofolג. 
Lidocaineד. 
 Aminophyllineה. 

הורים מודאגים מגיעים למרפאתך. . 8
הם מתארים כי בנם בן ה-5 נמצא 

בכמה הזדמנויות כשהוא ישוב במיטתו 
כשעתיים לאחר שנרדם, עם עיניים 

פקוחות, אך איננו מגיב לקריאת שמו. 
כאשר הוא מושכב בחזרה במיטה הוא 

לא מתנגד ובסופו של דבר עוצם את 
עיניו שוב ונראה שממשיך לישון. בבוקר 

למחרת נראה שאיננו זוכר את אירועי 
 ליל אמש.  
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אטלס מוחי חדש מזהה 100 איזורי מוח שטרם מופו.	 

אותר גן מפתח לתחושה פרופריוצפטיבית.	 

שילוב של גירוי אור וטיפול גנטי הביא לרגנרציה בעצב הראיה וחזרה חלקית של ראיה 	 

בעכברים.

גוגל ו-GSK יפתחו במשותף ביואלקטרוניקה – תחום רפואי חדש המתמקד באותות 	 

חשמליים מהגוף.

אינטל וטבע ישתפו פעולה בפיתוח חפיצים לבישים לניטור חולי הנטינגטון.	 

אימון בטכנולוגית ממשק מוח-מחשב עשוי לחווט מחדש סיבי חוט שדרה שנפגעו 	 

מחבלה.

דיאטה ים-תיכונית קשורה בשיפור קוגניטיבי ובעובי גדול יותר של הקורטקס.	 

MRI תפקודי מראה דגמי תגובה, בעיקר בקורטקס פרה-פרונטלי וונטרלי-מדיאלי, 	 

המתאימים ליכולת להתמודד עם לחץ פסיכולוגי.

 	 MRI-בעיות תוכנה עלולות לגרום לתוצאות חיוביות-כוזבות בעד 70% מהמחקרים ב

תפקודי.

שינויים מוקדמים במאפייני שפה לא וורבליים כמו Affective Prosody מנבאים דיכאון 	 

אחרי שבץ.

רוב מקרי השבץ בעולם נגרמים ע"י גורמי סגנון חיים הניתנים לשינוי, ובפרט זיהום אויר.	 

הפחתה או ניטרול של 10 גורמי סיכון יכולים להביא להפחתה ביותר מ-90% במקרי 	 

השבץ העולמיים.

שלושה ביומרקרים מנבאים שבץ טוב יותר ממדדי ניבוי קליניים.	 

טיפול אינטנסיבי וטיפול סטנדרטי יעילים במידה שווה בהורדת לחץ דם אחרי דימום 	 

תוך מוחי.

השתלת תאי גזע למוח אחרי שבץ הינה בטוחה ומביאה לשיפור נוירולוגי.	 

שיעור הרקנליזציה אחרי טרומבקטומיה מכאנית הולך ועולה ואיתו עולה שיעור השיפור 	 

בתוצאים. )הערת מערכת(

 עדכונים ומחקרים חדשים

ד"ר רון מילוא

http://www.nature.com/nature/journal/v536/n7615/full/nature18933.html
http://www.nature.com/nature/journal/v536/n7615/full/nature18933.html
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1602812
http://www.nature.com/neuro/journal/v19/n8/full/nn.4340.html
http://www.nature.com/neuro/journal/v19/n8/full/nn.4340.html
http://www.nature.com/neuro/journal/v19/n8/full/nn.4340.html
http://www.medscape.com/viewarticle/866858
http://www.medscape.com/viewarticle/866858
http://www.medscape.com/viewarticle/866858
http://www.medscape.com/viewarticle/868837
http://www.medscape.com/viewarticle/868837
http://www.nature.com/articles/srep30383
http://www.nature.com/articles/srep30383
http://www.nature.com/articles/srep30383
http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fnut.2016.00022/full
http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fnut.2016.00022/full
http://www.pnas.org/content/113/31/8837.abstract
http://www.pnas.org/content/113/31/8837.abstract
http://www.pnas.org/content/113/31/8837.abstract
http://www.pnas.org/content/113/31/8837.abstract
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27357684
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27357684
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27357684
http://stroke.ahajournals.org/content/early/2016/08/09/STROKEAHA.116.013852.abstract
http://stroke.ahajournals.org/content/early/2016/08/09/STROKEAHA.116.013852.abstract
http://stroke.ahajournals.org/content/early/2016/08/09/STROKEAHA.116.013852.abstract
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27291521
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27291521
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27431356
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27431356
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27431356
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27706467
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27276234
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27276234
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27276234
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27256670
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27256670
http://www.thelancet.com/journals/laneur/article/PIIS1474-4422(16)30177-6/abstract
http://www.thelancet.com/journals/laneur/article/PIIS1474-4422(16)30177-6/abstract
http://www.thelancet.com/journals/laneur/article/PIIS1474-4422(16)30197-1/abstract
http://www.thelancet.com/journals/laneur/article/PIIS1474-4422(16)30197-1/abstract
http://www.thelancet.com/journals/laneur/article/PIIS1474-4422(16)30177-6/abstract
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שיפור גם בתוצאים של טיפול תוך-עורקי בחסימה חריפה של עורק הבזילריס. 	 

טיפול תוך-עורקי בשבץ יעיל עד 7.3 שעות. )מאמר מערכת(	 

מציאות מדומה לא יעילה יותר ממשחקים פשוטים בשיקום אחרי שבץ.	 

גירוי חשמלי משפר תנועתיות יד אחרי שבץ.	 

איזורים היפודנסיים בהמטומה אחרי ICH מנבאים התרחבות ההמטומה.	 

היפוטרמיה מוקדמת קשורה בהקטנת הבצקת מסביב לדימום תוך מוחי.	 

אנמיה וגם המוגלובין גבוה מגבירים את הסיכון לתמותה אחרי שבץ.	 

 	 TIA יעיל בחולי פרפור פרוזדורים עם או בלי שבץ או Edoxaban נוגד הקרישה החדש

קודמים.

עישון מעלה את הסיכון לדימום תת-עכבישי, בפרט בנשים.	 

תוספי קלציום קשורים בסיכון מוגבר לדמנציה בנשים עם מחלה צרברו-וסקולרית.	 

ה-NIH  פיתח סוללת מבחנים קוגניטיביים המתאימים לילדים קטנים ולקשישים מאד 	 

ומתאימה גם למרבית האנשים עם נכויות אינטלקטואליות.

Aducanumab במתן תוך ורידי חודשי הביא לשיפור קוגניטיבי בחולי אלצהיימר 	 

ולסילוק בתא-עמילואיד ממוחם.

הדגמה של TAU ב-PET משמשת סמן להתקדמות מחלת אלצהיימר.	 

בדיקת דם המעריכה את עומס העמילואיד-בתא בנאוקורטקס עשויה לנבא ירידה 	 

קוגניטיבית והתקדמות במחלת אלצהיימר.

דיאטה ופעילות גופנית משפיעות לטובה על מחלת אלצהיימר ברמה המולקולרית.	 

גירוי טרנסקרניאלי בזרם חילופין משפר זיכרון מוטורי.	 

בדיקה לאפרקסיה עשויה לעזור באיבחון מחלת אלצהיימר.	 

גירוי מוחי עמוק של הפורניקס עשוי להאט ירידה קוגניטיבית במחלת אלצהיימר קלה. 	 

מספר הנוירונים ב-intermediolateral nucleus נמוך בקרב מטופלים עם מחלת 	 

פרקינסון, שיטיון עם גופיפי לוי ואטרופיה רב-מערכתית, בהשוואה לנבדקים בריאים.

טיפול בסטטינים בחולי סכרת מפחית את הסיכון למחלת פרקינסון.	 

תכשיר חדש – deutetrabenazine – יעיל בטיפול בכוריאה של מחלת האנטינגטון.	 

אינטראקציה בין אלפא-סינוקלאין פתולוגי לבין חלבון מיטוכונדריאלי מביאה להפרעה 	 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27532477
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27532477
http://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2556104
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27673305
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27673305
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27365261
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27365261
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27608819
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27608819
http://archneur.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2529539
http://archneur.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2529539
http://stroke.ahajournals.org/content/47/9/2249
http://stroke.ahajournals.org/content/47/9/2249
http://jaha.ahajournals.org/content/5/8/e003019.full
http://jaha.ahajournals.org/content/5/8/e003019.full
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27387994
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27387994
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27387994
http://stroke.ahajournals.org/content/early/2016/07/21/STROKEAHA.116.012957.abstract
http://stroke.ahajournals.org/content/early/2016/07/21/STROKEAHA.116.012957.abstract
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27534711
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27534711
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27602170
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27602170
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27602170
http://www.nature.com/articles/nature19323.epdf?referrer_access_token=n0AYWrbe4ZMlwzd1RmfXp9RgN0jAjWel9jnR3ZoTv0OqjsrnqFbRwzkQCJeuXdT6usql0qBlNUaqcGlJvsM_bQk1_lC55UPuguHqnoa-Edag1LUURPhCjn7sHXKlkQ5p88RGYtHSd98BURjbyy6wQ52tJWY7CUflWx6qqbqe4XLTSM2KnBbJxkFxeADp7IsAyhnrJS-LknHaBh_x4iRii_hy3zfA7IU3OzsszUENMiRDA5eBkWp_iwMD-clJCPtJCLyobOEDo6RjmHWNgOiM_uCTrNUiXJSCbwban9aMjaVlGpZFlrplEpGuLtvngbXLuzdP2WgqnVl-EJ5tRFM7rg%3D%3D&tracking_referrer=www.theguardian.com
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27251676
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בשרשרת הנשימה המיטוכונדריאלית ועשויה להסביר את הפתוגנזה של מחלת 

פרקינסון.

 	.Essential Tremor-ב MRI הצלחה לטיפול בגלי על-קול ממוקדים מונחי

הפרעה בתפקודים מנהליים הינה הסימפטום הקוגניטיבי הטיפוסי ל-MCI של מחלת 	 

פרקינסון.

רמות נמוכות של Coenzyme Q10 קשורות ב-MSA. )מאמר מערכת(	 

MRI תפקודי באנשים עם הפרעות תנועה פונקציונליות מראה הפרעה באיזורי מוח 	 

האחראים על התפישה העצמית של תנועות.

 	 MS אימונואבלציה ואחריה השתלת תאי גזע הביאה לעצירה ממושכת של פעילות

אגרסיבית ואף לשיפור.

טרשת נפוצה קשורה בשינויים במיקרוביום.	 

הכללת נגע סימפטומטי בקריטריונים של MRI לפיזור במקום מגבירה את הרגישות 	 

באבחנת MS. )מאמר מערכת(

הפרעה קוגניטיבית בעת האבחנה מנבאת התקדמות בנכות, מעבר למהלך מתקדם 	 

.MS-שניוני והידקקות של הקורטקס ב

 	.MS-פעילות גופנית אינה מפחיתה מהסיכון ללקות ב

Abatacept אינו יעיל בטרשת נפוצה.	 

 	.BENEFIT-ממעקב בן 11 שנים במחקר ה MS-תמיכה נוספת ליעילות טיפול מוקדם ב

גירוי לא פולשני של עצב הווגוס עשוי להועיל במיגרנה כרונית.	 

הנוגדן החד שבטי TEV-48125 מפחית כאבי ראש במיגרנה כרונית בתוך 3-7 ימים.	 

גירוי מגנטי טרנס-קרניאלי משפר כאבי פנטום.	 

פסיכוזה הקשורה בתרופות אנטי-אפילפטיות שכיחה יותר בנשים, בהתקפים 	 

טמפורליים ובטיפול בקפרה.

Pembrolizumab לטיפול במלנומה עלול לגרום לפולירדיקולונוירופטיה דמיאלינטיבית 	 

קשה.

ה-FDA אישר את eteplirsen, התרופה הראשונה למחלת דושן.	 

מחקר מבוקר אקראי ראשון מאשר את היעילות של כריתת התימוס במיאסטניה. 	 

)מאמר מערכת(

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27280685
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27280685
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27280685
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27385746
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27385746
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27291994
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27527906
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27527906
http://www.neurology.org/content/early/2016/09/28/WNL.0000000000003260.abstract
http://www.neurology.org/content/early/2016/09/28/WNL.0000000000003260.abstract
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27481207
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27481207
http://www.neurology.org/content/87/10/978
http://www.neurology.org/content/87/10/978
http://www.neurology.org/content/early/2016/07/13/WNL.0000000000002918.abstract
http://www.neurology.org/content/early/2016/07/13/WNL.0000000000002918.abstract
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27281531
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27281531
http://www.jpain.org/article/S1526-5900(16)30064-5/abstract
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נזקי וירוס הזיקה למוח נרחבים הרבה יותר ממיקרוצפליה.	 

וירוס הזיקה קשור בקשר חזק עם התסמונת ע"ש גילן-ברה.	 

חיסון מעניק הגנה שלמה מפני וירוס הזיקה בעכברים.	 

הפרעות הזיכרון שאחרי קדחת מערב הנילוס קשורה בתהליך אוטואימוני המביא להרס 	 

סינפסות בהיפוקמפוס ע"י מיקרוגליה.

בדיקת EEG עשויה להבדיל בין פנוטיפים שונים של מיוקלונוס פוסט-אנוקסי, אחד מהם 	 

עם פרוגנוזה טובה. )מאמר מערכת(

קיים תת-דווח של תופעות לוואי בפרסומים של מחקרים קליניים.	 

ניירות עמדה, קוים מנחים וקריטריונים חדשים

 	Patent foramen ovale שבץ חוזר בחולים עם

שיקום אחרי שבץ	 

גירוי עצבי מרכזי במצבי כאב כרוני	 

 	Fetal Alcohol Spectrum Disorders קוים מנחים קליניים מעודכנים לאבחנת

הטיפול בכאב ראש מקבצי	 

הטיפול במיאסטניה גראביס	 

המלצות עדכניות לטיפול בפיברומיאלגיה	 

חדשות מכנס ה-ECTRIMS, לונדון, אנגליה, 14-17.9.16

במחקר השוותי תצפיתי נראה שאלמטוזומאב ונטליזומאב יעילים יותר מפינגולימוד 	 

.MS-בהפחתת התקפים ב

 	.MS-רמת נוירופילמנט בסרום מנבאת נזק עצבי ב

בדיקת דם המבוססת על אלגוריתמים המנתחים סמנים מבוססי RNA עשויה לזהות 	 

.MS

 	.MS חדשה מזהה אטיבציה של מיקרוגליה בחומר הלבן בחולי PET הדמיית

קיים קשר בין הופעת MS  בילדות לבין הפרעות פסיכיאטריות.	 

http://pubs.rsna.org/doi/abs/10.1148/radiol.2016161584
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc1609015?query=featured_home
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc1609015?query=featured_home
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27355570
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27337340
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27337340
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27337340
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ana.24697/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ana.24697/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ana.24733/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ana.24697/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ana.24697/full
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27649528
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27649528
http://www.neurology.org/content/early/2016/07/27/WNL.0000000000002961
http://www.neurology.org/content/early/2016/07/27/WNL.0000000000002961
http://stroke.ahajournals.org/content/47/6/e98.long
http://stroke.ahajournals.org/content/47/6/e98.long
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ene.13103/epdf
http://pediatrics.aappublications.org/content/138/2/e20154256
http://pediatrics.aappublications.org/content/138/2/e20154256
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27432623
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27432623
http://www.neurology.org/content/early/2016/06/29/WNL.0000000000002790.full.pdf+html
http://ard.bmj.com/content/early/2016/07/04/annrheumdis-2016-209724.full
http://www.ectrims-congress.eu/2016.html
http://www.ectrims-congress.eu/2016.html
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 	.MS שיקום רב תחומי באשפוז בן 4 שבועות משפר איכות חיים בחולי

 	.CIS ו/או עישון מגבירים נכות מצטברת אחרי D מחסור בויטמין

סיפונימוד – מודולטור סלקטיבי של הקולטן ל-S1P1, יעיל בטרשת נפוצה מתקדמת 	 

שניונית.

פלואוקסטין אינו יעיל בטרשת נפוצה מתקדמת.	 

מתן האנטיאוקסידנט חומצה ליפואית מאט את קצב האטרופיה המוחית אך לא את 	 

קצב התקדמות הנכות בטרשת נפוצה מתקדמת שניונית.

 	.MS עוברים שפעול במעי של חולי Th17 תאי

 	 “No evidence of progression פרוגרסיבי עם MS אוקרליזומאב מגביר את שיעור חולי

(NEP)”.

 	 MS-נכשל בהשפעה על נכות ותפקוד קוגניטיבי ב ,Opicinumab ,Lingo-1 הנוגדן כנגד

התקפי.

 	.MS-הוצגה טיוטת קוים מנחים לטיפול ב

אלמטוזומאב מראה השפעה מיטיבה מתמשכת ל-6 שנים.	 

 	.RRMS-והן ב CIS יעילות מתמשכת ובטיחות טובה לקלדריבין הן אחרי

מודולציה של חידקי המעי משרה תאי B רגולטוריים המדכאים EAE בעכברים.	 

המיקרוביום בחולי MS מצטיין בעודף חידקים המשרים תאי T דלקתיים ובמיעוט 	 

חידקים המשרים תאים רגולטוריים.

מתן מנה גבוהה של ויטמין D משפיע לטובה על מדדי MRI אך לא על מדד ה"חופש 	 

.MS-מפעילות המחלה" ב

 	.MS-עובי הרטינה מנבא התקדמות בנכות ב

קיים קשר דו סטרי בין MS לבין קשת רחבה של הפרעות פסיכיאטריות בילדים.	 

 	.MS תת-קליני שכיח בקרובי משפחה של חולי MS

NEDA )ללא עדות לפעילות המחלה( אחרי שנת מעקב ונפח המוח מנבאים מעבר 	 

.SPMS-ל
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 חדשות מכנס ה-American Headache Society, סן-דיאגו, 
קליפורניה, 9-12.6.16

מיגרנה כרונית אצל הורה משפיעה לרעה על תפקוד יום-יומי, לימודים ומצב הרוח.	 

טיפול בחרדה הינו יעד בלתי תלוי בהפחתת התחלואה מכאב ראש.	 

מיגרנה בגברים שכיחה אולם לא תמיד מאובחנת.	 

ערכי CRP מוגברים במיגרנה	 

תרופות החוסמות CGRP  מבטיחות במיגרנה.	 

לאנשים אחרי נזק מוחי טראומטי יש שכיחות גבוהה של כאב ראש עקשני, לרוב באופי 	 

מיגרנוטי.

הסיכון למיגרנה עולה עם גיל צעיר יותר לקבלת הווסת.	 

מעוררי מיגרנה שכיחים כיין אדום או שוקולד עשויים להגן מהתקפים בחולים מסוימים.	 

חדשות מכנס ה-Movement Disorders Society, ברלין, גרמניה, 
19-23.6.16

השמטה בכרומוזום 22 קשורה בסיכון מוגבר לפתח מחלת פרקינסון, במיוחד מחלה 	 

מוקדמת.

מוטציות גנטיות שנמצאו במוחות חולים בדמנציה עם גופיפי לוי קיימות גם בחולי 	 

אלצהיימר ופרקינסון.

מצבורי SOD1 זוהו במוחות של חולי פרקינסון.	 

 	 Tardive Dyskinesia מפחית משמעותית deutetrabenazine – תכשיר חדש

שמתרופות.

שכיחות סימפטומים לא מוטוריים גבוהה מהמדווח בפרקינסון.	 

תוספי ברזל עשויים להפחית טיקים בתסמונת טורט.	 

פרוביוטיקה מפחיתה עצירות בפרקינסון.	 

 	.RLS-לפלאצבו יש השפעה ניכרת ב

 	.RLS למעי הדק מקלה על L-dopa הזלפה מתמשכת של

חיתוך עצב הוגוס עשוי להגן בפני מחלת פרקינסון.	 

 	.Tardive dyskinesia יעיל וסביל כנגד Valbenazine

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/head.12832/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/head.12832/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/head.12832/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/head.12832/full
http://www.mdscongress2016.org/Congress-2016.htm
http://www.mdscongress2016.org/Congress-2016.htm
http://www.mdscongress2016.org/Congress-2016.htm
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 ,Alzheimer’s Association International Conference-חדשות מה
טורונטו, קנדה, 24-8.7.16

הידקקות של שכבת סיבי העצב ברטינה נמצאת במתאם עם ירידה קוגניטיבית.	 

התערבות נמרצת בגורמי סיכון ווסקולריים בגיל המבוגר אינה מורידה שכיחות של 	 

דמנציה.

תרופה המווסתת מטבוליזם של גלוקוז במוח משפרת קוגניציה.	 

גירוי מנטלי מפחית את ההשפעה השלילית של דיאטה "מערבית" על קוגניציה.	 

מבחן ריח יעיל יותר מהדמיית המוח בניבוי ירידה קוגניטיבית.	 

נמצא ווריאנט גנטי חדש המגן בפני מחלת אלצהיימר.	 

שינויים קלים בהתנהגות, לא בזיכרון, עשויים להיות הסימן הראשון של MCI  ודמנציה.	 

דווחו הצלחות בהפסקת טיפול אנטיפסיכוטי בדמנציה והחלפתו בהתערבויות לא 	 

תרופתיות.

תרופה המפחיתה הצטברות מצבורי TAU מאטה התקדמות במטופלים עם אלצהיימר 	 

קל-בינוני אולם רק באלו שלא טופלו בתרופות סטנדרטיות.

במבט חטוף

https://www.alz.org/aaic/about/overview.asp
https://www.alz.org/aaic/about/overview.asp
https://www.alz.org/aaic/about/overview.asp
https://www.alz.org/aaic/about/overview.asp
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פינת המתמחה

תשובות לפינת המתמחה :

א. רק ל-10% אין תנועות מהסוג הזה. ל-90% יש. . 1

ב. . 2

ב נכון. השאר שגויים: פגיעה ב-VLPO גורמת למצב פתולוגי של חוסר שינה, אורקסין גורם . 3
להפעלה של המערכת האמינרגית וכך מקדם מצב של ערות. בזמן שינה יש פעילות כולינרגית 

מוגברת. 

ג נכון. ל-2/3 מהחולים עם התקפים טמפורליים יש גם התקפים כלליים. שאר התשובות . 4
שגויות – פרכוסי חום מעלים את הסיכון לסבול מהתקפים טמפורליים בשלב מאוחר יותר 

בחיים, אוטומטיזם פוסט איקטלי לא עוזר ללטרליזציה, והתנהגות פוסט איקטלית אחרי התקף 
 .EEG-טמפורלי בדרך כלל מלווה באיטיות כללית ב

5 . .SUDEP-ב לא נכון. כל השאר נמצאו במחקרים שונים כגורמי סיכון ל

ד לא נכון. בחלק מהחולים עם Rasmussen's encephalitis נמצאו נוגדנים ל-GluR3, אך . 6
אלה אינם ספציפיים ונמצאים גם בחולים אחרים עם אפילפסיה מוקדית. 

ב.. 7

א נכון. המצב המתואר מתאים ל-Somnambulism of childhood, מצב שפיר שאיננו קשור . 8
להפרעות פסיכיאטריות, קורה בד"כ בשלב N3 של השינה. רק ל-20% מהילדים יש סיפור 

משפחתי דומה. 

ב נכון. דפלפט גורמת להתקה של פניטואין ופנוברביטל מהחלבונים אליהם הן נקשרות . 9
בסרום, וכך מעלות את הרמה של הפרקציה החופשית של התרופות. 

ג לא נכון. יש דיווחים על RBD לאחר אוטמים בפונס, אך לא במדולה. כל שאר הסעיפים . 10
נכונים. 

לשאלות
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כינוסים מסביב לעולם

 כינוסים מסביב לעולם

13-15 בדצמבר 2016, ירושלים, ישראל

הכנס הנוירולוגי השנתי 

13-16  בינואר 2017, פיניקס, אריזונה, ארה"ב
AAN 2017- Breakthroughs in Neurology

21-24 בפברואר 2017, יוסטון, טקסס, ארה"ב
International Stroke Conference 2017

23-26 במרץ 2017, אתונה, יוון

The 11th World Congress on Controversles in Neurology )CONy(

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

22-28 באפריל, בוסטון, ארה"ב
AAN – Annual Meeting 2017

 

16-18 במאי 2017, פראג, צ'כיה
European Stroke Organisation Conference 2017

http://professional.heart.org/professional/EducationMeetings/Meetings/InternationalStrokeCofnerence/UCM_316901_International-Stroke-Conference.jsp
http://www.comtecmed.com/cony/2017/
https://www.aan.com/conferences/2017-annual-meeting/submit-your-abstract/
https://www.aan.com/conferences/breakthroughs-in-neurology
http://adpd2017.kenes.com/
http://www.eso-stroke.org/eso-stroke/esoc-meetings/european-stroke-organisation-conference.html
http://www.israel-neurology.co.il/
http://www.israel-neurology.co.il/
https://www.aan.com/conferences/breakthroughs-in-neurology
http://professional.heart.org/professional/EducationMeetings/Meetings/InternationalStrokeCofnerence/UCM_316901_International-Stroke-Conference.jsp
http://www.comtecmed.com/cony/2017/
http://adpd2017.kenes.com/
http://adpd2017.kenes.com/
https://www.aan.com/conferences/2017-annual-meeting/submit-your-abstract/
http://www.eso-stroke.org/eso-stroke/esoc-meetings/european-stroke-organisation-conference.html
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כינוסים מסביב לעולם

19-21 במאי 2017, ברלין, גרמניה
22nd annual meeting of the European Society of Neurosonology )ESNCH( 

4-8 ביוני 2017, ונקובר, קנדה

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

24-27 ביוני 2017, אמסטרדם, הולנד

3nd Congress of the European Academy of Neurology

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

25-28 באוקטובר 2017, פריז, צרפת

7th Joint ECTRIMS – ACTRIMS Meeting )European Committee and American 

Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis(

http://epilepsybarcelona2017.org/
https://www.ean.org/amsterdam2017/
http://www.eccn2017.com/
http://www.2017.wcn-neurology.com/?mkt_tok=eyJpIjoiT0dSak1qUmxPVEF3TmpVMyIsInQiOiJyMlNEa1V6Tk1zQnlLMXdSVGE4SHBHWmlcL1dFZDhNVk9uRVlsb2ZEZklJZU1wXC94RGRaN2dVMWdmRlRwa3BWTmEzQ2UwTmFoVHVmTnhLaTg2bFp1bFEraTJlVzFtbHNEMjNvZ2JQM0xyM2pBPSJ9#.V43-ATX-WXc
http://epilepsybarcelona2017.org/
http://www.ectrims-congress.eu/2017.html
http://www.mdscongress2017.org/Congress-2017.htm
http://www.esnch.org/
http://www.esnch.org/
http://www.mdscongress2017.org/Congress-2017.htm
https://www.ean.org/amsterdam2017/
http://www.eccn2017.com/
http://epilepsybarcelona2017.org/
http://epilepsybarcelona2017.org/
http://www.2017.wcn-neurology.com/?mkt_tok=eyJpIjoiT0dSak1qUmxPVEF3TmpVMyIsInQiOiJyMlNEa1V6Tk1zQnlLMXdSVGE4SHBHWmlcL1dFZDhNVk9uRVlsb2ZEZklJZU1wXC94RGRaN2dVMWdmRlRwa3BWTmEzQ2UwTmFoVHVmTnhLaTg2bFp1bFEraTJlVzFtbHNEMjNvZ2JQM0xyM2pBPSJ9#.V43-ATX-WXc
http://www.ectrims-congress.eu/2017.html
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ההיפוקמפוס הונטרלי אחראי על זיכרון חברתי

 ד"ר ניקולה מאג'ו

זיכרון חברתי הינו כוח מניע משמעותי באבולוציה של המח1, והאפקט של אינטראקציות 

חברתיות על הזיכרון ראוי להתייחסות משמעותית. המחסור במחקרים בתחום הצטמצם 

לאחרונה לא רק עם פרסום עבודות בתחום הפסיכולוגיה ההתפתחותית הבוחנות את 

הקשר בין תינוקות ואימותיהם, אלא גם על ידי ניסויים בבעלי חיים בהם יש ניסיון לאתר 

את האזורים המוחיים ואת המנגנונים המתווכים את ההכרות בין בני משפחה.

במאמר שפורסם לאחרונה בכתב העת Science, הכותבים Okuyama et al. הוסיפו 

לאנליזות ההתנהגותיות המקובלות, ניסויים המבוססים על שיטות מודרניות של 

אופטוגנטיקה והדמיה, וזאת על מנת לחקור זיכרון חברתי 2. החוקרים זיהו כי ההיפוקמפוס 

הונטרלי הוא האחראי למיון זיכרון חברתי, והוא בעל חיבור לגרעין ה accumbens המהווה 

את המפתח לביטוי זיכרון שכזה. במחקר זה, הקבוצה צללה לתוך מחלוקת ממושכת 

המבוססת על ניסויים שנערכו בשיטות מתקדמות פחות )למשל על ידי שימוש בחתכי 

מוח( הנוגעת לחשיבות ה- hippocampal formation ב- recognition memory. אחת 

הגישות הבולטות היא כי ההיפוקמפוס תמיד מעורב בסוג זה של זיכרון3; גישה אחרת היא 

כי ההיפוקמפוס נעשה מעורב ב- recognition memory רק כאשר ההקשרים הספציפיים 

של הגירוי מעובדים על מנת להשיג זיכרון מאוחר יותר 4,5. על פי גישה זו, הזיהוי מערב 

בשלבים המוקדמים אזור אחר במוח – ה-neocortex. האם הזיכרון החברתי שונה בכך? 

שיפוט בסוגיה האם מישהו הוא מוכר הינו תהליך פשוט בהרבה מאשר היזכרות מלאה 

בזמן ובהקשר של המפגש. סוגיה נוספת הינה האם כל ההיפוקמפוס, או רק חלקים ממנו, 

מעורבים ב-Okuyama et al . 6,7recognition memory. השתמשו בשתי שיטות התנהגותיות 

על מנת לבחון זיכרון חברתי בעכברים. האחת מבוססת על הבחנה חברתית והשנייה על 

מבחן "תושב פולש". שתי השיטות בחנו האם עכבר נוסף המעורב בניסוי נתפס כמוכר 

או כחדש. ניתן לטעון כי מבחן ה"תושב פולש" מערב context association. תוך שימוש 

בשיטות ויראליות מתקדמות המבוססות על archaerhodopsin רגיש לאור, החוקרים 

הצליחו להשתיק באופן סלקטיבי פעילות של נוירונים בתת אזורים של ההיפוקמפוס או של 

האקסונים שלהם באזורי המוח אליהם הם מכוונים. כיבוי הפעילות הנוירונלית מהווה צעד 
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קדימה ביחס לפגיעה בלתי הפיכה בהם באמצעות חתך מוח. הוא מאפשר אנליזה מדויקת 

יותר של הנוירונים המעורבים, אפילו במצבים בהם הם מצויים פיזית בין נוירונים אחרים. 

חזרה על מצבי ההשתקה וההפעלה מאפשרת אף שימוש במספר חיות מועט יותר להשגת 

תוצאות רבות יותר. 

התוצאה הברורה של הניסויים הייתה כי כיבוי החלק הונטרלי, אך לא הדורסלי של 

ההיפוקמפוס גדם לירידה בביצועים בשני סוגי המבחנים הנוגעים לזיכרון חברתי. מחקרים 

שבדקו את השלוחות האנטומיות גילו כי קיים חיבור בין ההיפוקמפוס הונטרלי לאזורים 

 ,nucleus accumbens-וה olfactory bulb-ה ,basolateral amygdala-אחרים במוח: ה

אך הסתבר כי רק כיבוי של השלוחות ל-nucleus accumbens הינו משמעותי עבור זיכרון 

חברתי. פיתוח של זן עכברים מהונדס גנטית, הנקרא Trpc4, אפשר בחינה של שכבה 

 nucleus-ספציפית של תאים פירמידליים בהיפוקמפוס הונטרלי וכן של אזור הקליפה של ה

accumbens אליו הם מחוברים. אקסיטציה אופטוגנטית של מסלול זה יצרה אפקט ספציפי 

בו עכבר הניסוי זיהה עכבר חדש כאילו היה מוכר. באמצעות תזמון מדויק של אקסיטציה 

 nucleus-ואינהיביציה במהלך האינטראקציה בין העכברים, ניתן היה לזהות את מסלול ה

accumbens כמהווה "חותמת" של הכרות. 

ניסויים מסוג זה מצביעים על נחיצותו של מסלול מסוים, בשונה מניסויי הדמיה בהם 

החוקרים מעוניינים לזהות את האזור בו יש שינוי בפעילות המוחית עם הצגת עכבר מוכר 

לעומת חדש. למטרות הדמיה, פיתחו החוקרים מערך נוסף של שיטות מבוססות וירוסים. 

הם השתמשו בסמן גנטי לתקשורת באמצעות סידן )החלבון  GCaMP6 שהינו סנסור 

לסידן(, בשילוב אנדוסקופ מזערי שהולבש על ראשי חיות הניסוי. עלייה במספר התאים 

הפעילים נצפתה בצד הונטרלי אך לא הדורסלי של ההיפוקמפוס כאשר העכברים הכירו 

זה את זה. ההדמיה באמצעות האנדוסקופ לוותה בסימון ומניפולציה של תאי זיכרון מסוג 

engram, וזאת על ידי מרקר פלורסנטי שצבעו השתנה ככל שחלף הזמן מאז שבוטא על ידי 

התא. בדרך זו ניתן היה לחשב את הפרופורציה בין התאים שפעלו בו זמנית בעת חשיפת 

העכבר לחיה מוכרת או זרה. רמת הקו-אקטיבציה עלתה ככל שגברה ההיכרות. לבסוף, 

השתמשו החוקרים בסימון  c-fos על מנת לזהות נוירונים הפעילים במצבים של זיהוי חבר 

או אויב.

השימוש בשיטות חדשות אלה יכול לסייע בהבנת הפאזל המרכיב את היכולת לשמר או 

להעלים זיכרונות חברתיים.
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מאת ד"ר ניקולה מאג'ו

1 תכנית תלפיות למנהיגות רפואית, המחלקה לנוירולוגיה, המרכז הרפואי על שם חיים שיבא, תל השומר.

2 הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר, אוניברסיטת תל אביב.

Nicola.maggio@sheba.health.gov.il
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ביקורת ספרים

Atul Gawande The Checklist Manifesto.  

How to get things right.
Picador Publishing House. 215 pages

פרופ' ישראל שטיינר

אטול גוונדה (Atul Gawande)  הינו תופעה. אם אוליבר זקס המנוח תואר כרופא היותר 

מוכר בזכות תיאור וניתוח מיקרים נוירולוגיים על גבול הבדוי/הפנטסטי, הרי גוונדה תופס 

היום את אותה המשבצת כאשר הוא ממצב את עצמו כמנהיג רפואי בזכות העיסוק 

בסוגיות רפואיות על גבול הטריוויאלי אשר פתרונן מסוגל להביא לשינויים מרחיקי לכת 

באיכות התהליכים המשפעים על הטיפול הרפואי במערכת הבריאות.

בן 51, דור ראשון בארה"ב, בן למהגרים מהודו אשר התמחה בכירורגיה אנדוקרינית והחל 

לרכוש לעצמו שם בזכות מאמריו ב New Yorker אותם כתב כמתמחה. עוד קודם לכן 

גילה עניין באספקטים אפידמיולוגיים וחברתיים של הרפואה ועסק בפעילות התנדבותית, 

1992 לאל גור ובהמשך כאיש צוות באדמיג -תחילה כיועץ במערכת הבחירות לנשיאות ב

ניסטרציה של הנשיא ביל קלינטון )1992-2000(. מהניו יורקר קצרה הדרך לכינוס מאמריו 

לשני ספרים: Complications  ו Better העוסקים באספקטים שונים של האפידמיולוגיה 

והרפואה – הטמעת נטילת ידיים בבית חולים, חיסון נגד נגיף הפוליו של אוכלוסיית הודו 

)כמיליארד ורבע  תושבים( ובניתוח טעויות רופאים בשיקול דעת, באבחנה, בקריאת נפש 

החולים. הספרים עוסקים במה שנראה על פניו כאזוטריה רפואית אך הפכו לרבי מכר 

בזכות בהירות התיאור, שימוש בשפה רזה ופשוטה, חשיבה לא מתנשאת ובגובה העיניים. 

כתיבתו אנושית וחמה ולא פחות מהכתיבה הבהירה והקריאה, לנושאים בהם עוסק גוונדה 

משמעות גם דידקטית וגם אופרטיבית. ספרו האחרון Being mortal הינו רב מכר הממלא 

חלונות ראווה של חנויות "בוטיק" לספרים, ולו תוקדש הסקירה הבאה.

האיש הינו אישיות מרשימה. הוא הוזמן לשאת בשנת 2012 הרצאה ב TED  תחת הכותרת: 

"איך נרפא את הרפואה?" אשר זכתה לכמיליון וחצי צפיות באינטרנט, והינו נושא במספר 

ניכר של פרסים על כתיבתו המדעית ועל מאמריו כעיתונאי. הוא פרופסור לכירורגיה בבית 

החולים האוניברסיטאי בהרווארד, ופרופסור בפקולטה למינהל רפואי שם. הוא גם מנהיג 

רשתות בינלאומיות של רופאים המפיצים וחוקרים את עיקרי שיטתו.

  The Checklist Manifesto בחרתי לייחד טור זה הפעם לספרו השלישי של אטול גוונדה

מתוך ידיעה שהוא אינו נוירולוגי ספציפי וגם אינו חדש, בשל הרלוונטיות שלו לעשייתנו 
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הרפואית, משום שאטול גוונדה אינו מוכר דיו לקהילה הרפואית בארץ, משום שספר זה 

כמו גם פירסומיו האחרים מבטאים גם את השקפת עולמי ומשום שבשלה השעה להטמיע 

השיטה בפעילותנו הקלינית כנוירולוגים. הספר קריא ומרתק כאשר הקורא נע בין תחושת 

הבנאליות והטריווליות לתחושת הדחיפות לשפר כאן ועכשיו.

בבסיס הספר קיימת הנחת יסוד שככל שמערכות נעשות מורכבות יותר, הרי במהלך 

ההפעלה/הרכבה/שימוש באותן מערכות, אנו עלולים להזניח/לשכוח פרטים היכולים 

להיות קריטיים. אתרים בהם המורכבות בולטת הינן יחידות לטיפול נמרץ. גוונדה מצטט 

מאמר משנת 1995 אשר בו יואל דונחין, רופא מרדים ואיש טיפול נמרץ מבתי החולים של 

הדסה, אשר עוסק שנים רבות בבטיחות רפואית, הוא חוקר מוביל. החוקרים מדדו כמה 

פעולות מתבצעות על וסביב חולה בודד המאושפז ביחידה לטיפול נמרץ וחזרו עם מספר 

מדהים: 178 פעולות ביממה. טיפול נמרץ הינו מוקד ומרכז הטיפול הרפואי המתאפיין 

בפעילות אינטנסיבית, בעובדה שהוא מספק רפואה לחולים שהינם לא אחת במצב קריטי, 

בה נלחמים תדיר על חיי אדם ובה באה לידי ביטוי הרפואה היותר מודרנית שאנו מספקים. 

מדי שנה, מתאשפזים ביחידות טיפול נמרץ בארה"ב כ- 5 מיליון חולים, וכל אחד מאיתנו 

צפוי להתאשפז במהלך חייו ביחידה כזו לפחות פעם אחת. לשגיאות/ טעויות יש פוטנציאל 

להיות בעלות השפעה קשה ובלתי הפיכה והן תוצאה של מורכבות המערכת והיותנו 

מוגבלים ומועדים לטעויות - To err is to be human )אימרה זו מיוחסת לשניים, פלוטרך 

ההיסטוריון היווני שחי במאה הראשונה לספירה ולאלכסנדר פופ, משורר אנגלי מהמאה 

ה-18(. 

בספר שלפנינו, הדוגמאות להמחשת הבעיה –הסיכון לטעויות והדרך למניעתן - מגיעות 

משלושה תחומים: רפואה, תעופה ובניין. הספר נפתח בשני תיאורי מיקרים רפואיים. 

בראשון מפסיק ליבו של מנותח לפעום. בהעדר רשימת בדיקה לא מצליחים הרופאים 

להבין מה הסיבה עד אשר באקראי מסתבר שהוזלף לדמו פוטסיום במינון של פי עשר 

מהדרוש. במקרה אחר מגיע נפגע התכתשות רחוב לחדר המיון עם סכין נעוצה בבטנו אך 

במצב יציב. שליפת הסכין, פעולה טבעית ומתבקשת,  גורמת באחת להידרדרות מסיבית 

במצבו של החולה משום שאיש לא שאל, ועל כן לא בדק, מה אורך הסכין אשר להבה 

היה נעוץ באבי העורקים והוצאתה גרמה לדימום מסיבי, כמעט פטאלי מכלי הדם. בשני 

המקרים, רשימת בדיקה )checklist( כזו הייתה יכולה למנוע את ההידרדרות )צילום רנטגן 

רגיל של בטן החולה( או מאפשרת לאתר את סיבתה )בדיקה של כל מה שהוזרם לדמו של 

המנותח(.

בכדי להוכיח שרשימות בדיקה הינו כלי יעיל וחיוני לוקח אותנו המחבר לשתי טריטוריות 

מחוץ לעולם הרפואה. הראשונה הינה התעופה האזרחית. זו מערכת האמורה לפעול 
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עם אפס טעיות. בעקבות פרסום העובדה שמדי שנה נפטרים בארה"ב 250,000  אנשים 

מטעויות רפואיות, נאמר שאם סדר גודל כזה היה קיים בתעופה אזרחית, זו לא הייתה 

מתקיימת. הסיבה למספר הזעום של אסונות טיסה הינה כפולה. 1. היות ויש מספיק 

שגיאות חדשות שאפשר לבצע הרי ניתן להימנע מהישנות, בין השאר על ידי ניתוח הטעויות 

והסקת מסקנות אשר יוכנסו לנוהלי עבודה. 2. שימוש ברשימות בדיקה אשר כל טייס 

יבצע טרם טיסה. והשיטה עובדת. במערכת התעופה יש לא מעט דוגמאות על אסונות/

כמעט אסונות אשר תחקור יסודי הוביל לנקיטת  אמצעי זהירות אשר ימנעו התפתחותן 

או יאפשרו כמעט באופן אוטומטי לאתר את סיבתן ולטפל בהן: הצטברות גבישי קרח 

במכלי דלק של מטוס הטס מעל הקוטב הצפוני, הנחתת מטוס אשר מנועיו פסקו לפעול. 

על רשימות בדיקה לא אחת לאשר/לאמת את הטריוויאלי והמובן מאליו. כך למשל הציווי 

הראשון ברשימת הבדיקה לטייס אשר מנועי מטוסו חדלו לפעול: וודא שאתה ממשיך 

ושולט/מטיס את כלי התעופה. 

בניית מבנים הינו תחום אחר בו על השיטה לעבוד. בניין מכיל מספר רב של מערכות: 

סטטיקה, חשמל, מים, גז. המערכת חייבת לעמוד בעומסי משקל מחד ובפני איתני הטבע 

)רוחות, הוריקנים( מאידך ודורשת הדמיות ממוחשבות והעברתן דרך מערכות ורשימות 

בדיקה אשר יאשרו שהמבנה לא יקרוס במצבי קיצון.

הספר מכיל גם אקסטרפולציה המיועדת להוכיח שהשיטה הינה בעלת פוטנציאל 

לתחומים אחרים אשר בהם לא )בעצם למה?( היה צפוי שיועילו. האחד הינו אסון הצפת 

ניו-אורלינס על ידי הוריקן קטרינה שניתק אלפי אנשים מכל תשתית כולל קורת גג, גז, מים, 

חשמל, אספקת מזון וסניטציה והגיוס לעזרה צלח כאשר רשימת בדיקה הייתה כלי עזר 

חשוב במתן פתרונות בשטח. תחום אחר הינו השימוש ברשימת בדיקה ככלי בידי משקיעים 

להעריך סיכויי רווח/הפסד ברכישת מניות או חברות.

ובחזרה לרפואה. גוונדה מספר על רשימת בדיקה אשר פיתח לחדרי ניתוח בשלוש נקודות: 

טרם הרדמה, טרם ביצוע החתך הראשון וטרם גלגול מיטת החולה מחדר הניתוח. פיתוח 

שלושת הרשימות, סה"כ 19 פריטים מאפשר ללמוד איך להרכיב רשימות כאלה במיקרים 

אחרים. לעיתים יש גם רשימת בדיקה לרשימות בדיקה . עליה להיות קצרה,  מורכבת 

ממשפטים קצרים הניתנים להקראה, על הניסוחים להיות חד משמעיים ומדויקים, לכלול 

פריטים נבדקים חשובים וכאלה שאינם נבדקים על ידי מערכות פיקוח אלקטרוניות או 

ממוחשבות. לבסוף על הרשימה להיבדק ולהיות מתורגלת, ולהתעדכן במרוצת הזמן.

רשימת הבדיקה הכירורגית גובשה ע"י צוותי חדר ניתוח במקומות שונים בעולם האמורים 

 New  לייצג תשתיות ויכולות רפואיות שונות )ארה"ב, אירופה, אסיה(, נבדקה ופורסמה ב
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England Journal of Medicine . תוך זמן קצר הוכחה כיעילה ביותר, מונעת טעויות 

אנוש ומצילת חיים. לכאורה, רשימה פשוטה וברורה, שיכולה לשחרר הערות ביטול מפי 

הציניקנים. אולם כולנו יכולים להעיד על טעויות שנגרמו בהיסח הדעת, מתוך חוסר ריכוז, 

עייפות. לעיתים הטעויות נובעות משכחה גם ללא תרוץ.

לשיטה זו יש מקום בקליניקה הנוירולוגית לאבחנה וטיפול. במקום ששיעור הטעויות 

שלנו, קרוב לוודאי, אינו נופל מאלה בצפון אמריקה ובדיסציפלינות אחרות, פיתוח 

checklist  נוירולוגי הינו צורך השעה. במה נתחיל? אולי בטיפול הפרואקטיבי במחלות 

צרברו-וסקולריות?

 פרופ' ישראל שטיינר

מנהל המחלקה לנוירולוגיה, קמפוס בילינסון
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e-Med-חדשות מתפרצות | מחקרים שנסקרו ב
e-Med בעריכת בעז גינזבורג, מערכת 

 אין עדיפות להפחתת לחץ דם אגרסיבית בחולים עם דימום מוחי
)N Engl J Med(

הטיפול בחולים עם דימום תוך-מוחי לאיזון לחץ דם סיסטולי ליעד של 110-139 מ"מ 
כספית לא הוביל לשיעורי תמותה או מוגבלות נמוכים יותר, בהשוואה לאיזון סטנדרטי 

ליעד של 140-179 מ"מ כספית, כך עולה מתוצאות מחקר חדש, שפורסמו בכתב 
.New England Journal of Medicine העת

ברקע למחקר מסבירים החוקרים כי אין נתונים רבים אודות יעד לחץ דם סיסטולי בטיפול 
בחולים עם דימום תוך-מוחי. כעת הם חילקו באקראי משתתפים מתאימים עם דימום תוך 

מוחי )נפח של פחות מ-60 סמ"ק( ומדד GCS (Glasgow Coma Scale) של 5 ומעלה, ליעד 
לחץ דם סיסטולי של 110-139 מ"מ כספית )טיפול אינטנסיבי( או 140-179 מ"מ כספית 

)טיפול סטנדרטי( במטרה לבחון את העדיפות של הפחתה אינטנסיבית של לחץ הדם.

הטיפול כלל מתן תוך-ורידי של Nicardipine להפחתת לחץ דם בתוך 4.5 שעות מהופעת 
התסמינים. התוצא העיקרי היה תמותה או מוגבלות )מדדModified Rankin Score של 

4-6( שלושה חודשים לאחר ההקצאה האקראית.

מבין 1,000 משתתפים עם לחץ דם סיסטולי ממוצע של 200 מ"מ כספית בתחילת 
המחקר, 500 חולקו לטיפול אינטנסיבי ומספר דומה לטיפול סטנדרטי. גיל המשתתפים 
הממוצע עמד על 61.9 שנים ו-56.2% היו אסייאתים. הגיוס הופסק לאור עדות לחוסר 

תועלת בניתוח ביניים שהוגדר מראש.

התוצא העיקרי של תמותה או מוגבלות תועד ב-38.7% מהחולים בקבוצת ההתערבות 
)186 מבין 481 חולים( וב-37.7% מהחולים בקבוצת הטיפול הסטנדרטי )181 מבין 480 

חולים( )סיכון יחסי של 1.04.

אירועים חריגים חמורים בתוך 72 שעות מההקצאה האקראית שנקשרו עם הטיפול 
התרופתי תועדו ב-1.6% מהחולים בקבוצת הטיפול האינטנסיבי וב-1.2% מאלו בקבוצת 

הטיפול הסטנדרטי. שיעור אירועים חריגים כלייתיים בתוך שבעה ימים מההקצאה 
האקראית היה גבוה יותר משמעותית עם טיפול אינטנסיבי )9% לעומת 4%(.

החוקרים מסכמים וכותבים כי ממצאי המחקר אינם תומכים באיזון אינטנסיבי יותר של 
לחץ הדם הסיסטולי בחולים עם דימום תוך-מוחי.

N Engl J Med 2016; 375:1033-1043

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1603460
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 ?tPA-מדוע חולים רבים עם אירוע מוחי איסכמי אינם מטופל ב 
)Neurology מתוך(

מנתונים חדשים שפורסמו בכתב העת Neurology עולה כי כרבע מהחולים העשויים 
להתאים לטיפול תרומבוליטי בשל אירוע מוחי איסכמי אינם מקבלים את הטיפול, כאשר 

חלק מהגורמים לכך הם הפיכים.

החוקרים התבססו על נתוני GWTG-Stroke )Get With The Guidelines(, מאגר ארצי 
שהחל בשנת 2003 וכולל כת למעלה מ-2.5 מיליון רשומות רפואיות מ-1800 בתי חולים 
ברחבי המדינה. מבין 177,719 חולים שהגיעו בתוך שעתיים מהופעת אירוע מוחי וענו על 

כל קריטריוני ההכללה האחרים, ב-116,021 )65%( היה תיעוד התווית-נגד או אזהרה 
.tPA למתן

הסיבה הכי נפוצה לאי-מתן הטיפול התרומבוליטי הייתה תסמינים קלים או תסמינים 
שהשתפרו במהירות )51%(. עם זאת, מחקרים רבים מצאו כי עד שליש מהחולים עם 

תסמינים קלים של אירוע מוחי צפויים לתוצאות גרועות בטווח הארוך.

גורמים נפוצים אחרים לאי-מתן הטיפול כללו גיל מתקדם )7%(, סירוב החולה או בני 
משפחתו )6%(, ממצאים בבדיקות הדמיה שהצביעו על אוטם מג'ורי, דימום תוך-מוחי, או 
דימום תת-עכבישי )6%( וספירת טסיות נמוכה מ-100,000, זמן תרומבופלסטין מעל 40 

שניות, INR של מעל 1.7, או הפרעת דמם )5%(.

החוקרים הציגו את תוצאות הטיפול ב-tPA לאחר מספר תקנונים למאפייני החולים, כולל 
גיל, מין, גזע והיסטוריה רפואית; מאפייני הגעה לטיפול רפואי, כלל מרווח הזמן ואם הגיע 

באמצעות שירותי רפואה דחופה; ומשתנים הקשורים בבית החולים.

לאחר תקנון, באלו עם נתוני NIHSS, החוקרים מצאו כי הסיכוי לטיפול ב-tPA היה נמוך 
יותר בקרב שחורים בהשוואה ללבנים )יחס סיכויים של 1.26(, כמו גם אלו ממוצא אחר 
)יחס סיכויים של 1.17(. בהיקף קטן יותר, בנשים תועד סיכוי נמוך יותר לקבלת הטיפול 

הרפואי )יחס סיכויים של 1.08( וגם בקשישים הסיכוי לטיפול היה נמוך יותר )יחס סיכויים 
של 1.13 באלו מעל גיל 70, לכל עליה של 5 שנים בגיל( למרות העדר התווית-נגד מתועדת.

 – tPA-מספר גורמים אחרים הקשורים במטופל נקשרו עם שיעור נמוך יותר של טיפול ב
היצרות עורקי תרדמה, מחלת כלי דם היקפית, סוכרת, מחלת עורקים כלילית/אוטם שריר 

הלב, אירוע מוחי/אירוע איסכמי חולף קודם, נוכחות מסתם לב תותב.  הגעה לבית החולים 
מעבר לשעות הפעילות, הגעה למעלה משעתיים לאחר הופעת התסמינים והגעה שלא 

באמצעות שירותי רפואה דחופה גם כן הפחיתו את הסיכוי לקבלת הטיפול.

גורמים הקשורים בבית החולים שנקשרו עם סיכוי מופחת לקבלת הטיפול כללו אי-תיעוד 
שגרתי של מדד NIHSS, נפח קטן של אירועים מוחיים בכל שנה ומרכז שאינו מרכז ראשוני 
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לטיפול באירועים מוחיים המוכר ע"י ה-Joint Commission.  גורם חשוב נוסף שנקשר עם 
.CT הוא מהירות השלמת בדיקת tPAשיעור גבוה יותר של טיפולי

Neurology, September 14, 2016

לידיעה במדסקייפ

 אימון מוחי מגן מפני ירידה קוגניטיבית ודמנציה
)Alzheimer's Association International Conference 2016(

תוכנית אימון קוגניטיבית הממוקדת למהירות חשיבה בקשישים בריאים מורידה את 

 Study Advanced -הסיכון לדמנציה בכ-50% במעקב של 10 שנים, כך על פי מחקר ה

Cognitive Training for Independent and Vital Elderly )ACTIVE(, אשר עיקריו הוצגו 

בועידת אגודת אלצהיימר הבינלאומית, יולי 2016.

המחקר נערך בשישה מרכזים בארה"ב, וכלל 2785 מטופלי בני 65 ומעלה, אשר בזמן 

תחילה המחקר לא סבלו מירידה קוגניטיבית. המטופלים עברו מבחנים בתחומי הזיכרון, 

הסקת מסקנות, ומהירות חשיבה )speed of processing(. הקשישים חולקו באופן 

רנדומלי לקבוצות אימון בכל אחד מהתחומים הנ"ל, ולקבוצת ביקורת. )סה"כ 4 קבוצות(.

המשתתפים במחקר השלימו 10 שיעורים באורך של שעה לשיעור, במשך 5 שבועות. חלק 

מהמשתתפים קבלו אימון נוסף שנה לאחר מכן, ו-4 שיעורים נוספים 3 שנים לאחר האימון 

הראשוני. שינויים קוגניטיביים ותפקודיים נבדקו מיד לאחר השיעורים, וכן בנקודות זמן של 

1, 2, 3, 5, 10 שנים לאחר תחילת המחקר.

ב- 331 ממשתתפי המחקר התפתחה דמנציה. שכיחות הדמנציה הייתה 12.1% בקבוצה 

שהתאמנה על מהירות החשיבה וסיימה 10 שיעורים או פחות. השכיחות הייתה 8.2% 

באותה קבוצה, אשר סיימה 11-14 שיעורים. בקבוצת הבקרה שכיחות הדמנציה הייתה 

.14%

על סמך האנליזה, כל שיעור באימון זה הוריד את הסיכון לדמנציה ב- 8%.  אלו שסיימו 

יותר מ-11 שיעורים הראו ירידה של 48% בסיכוי לפתח דמנציה לעומת קבוצת הביקורת 

.)HR-0.52, CI 0.33-0.82, p=0.005(

ההשפעות על מהירות החשיבה נשארו גם לאחר התאמת התוצאות לגיל, מין, מצב מנטלי, 

סימפטומים דכאוניים וסכרת.

החוקרים באגודת האלצהיימר מדגישים את חשיבות האימון המוחי על ידי למידה ועל ידי 

אימון קוגניטיבי כגורמים אשר עשויים להפחית את הסיכון לירידה קוגניטיבית ולדמנציה.

http://www.medscape.com/viewarticle/868779
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עם זאת, יש צורך במחקרים נוספים על מנת להבין איזה סוג של אימון יחשב כטוב ביותר 

ואילו אוכלוסיות יפיקו את הרווח ממנו.

לדיווח במדסקייפ

Alzheimer's Association International Conference (AAIC) 2016. Abstract S2-01-02. 
Presented July 24, 2016.

שינויים בקריטריונים ההדמייתיים עשוי להוביל לאבחנה מוקדמת יותר של 
)Neurology( טרשת נפוצה

הצעה חדשה לשנות את הקריטריונים ההדמיתיים המקובלים לאבחנת טרשת נפוצה, 
כך שיכללו נגעים תסמיניים, עשויה להוביל לאבחנה מוקדמת יותר של טרשת נפוצה, כך 

.Neurology טוענים חוקרים במאמר שפורסם בכתב העת

 CIS )Clinically Isolated ההצעה מבוססת על תוצאות מחקר חדש, שכלל 30 חולים עם
Syndrome( עם תסמונות גזע מוח/צרברלריות ותסמונות חוט שדרה, שהשלימו 

בדיקת MRI בזמן CIS והיו במעקב עד להתפתחות טרשת נפוצה דפיניטיבית קלינית.

החוקרים יישמו באופן רטרטוספקטיבי את קריטריוני McDonald משנת 2010 )תוך 
אי-הכללת כל הנגעים באזור תסמיני( לבדיקות MRI שנערכו בתחילת המחקר וכן יישמו 
שני שינויים בקריטריונים: הכללת נגעים אסימפטומטים באזור תסמיני בקריטריון פיזור 

במקום והכללת כל נגע באזור תסמיני.

מהתוצאות עלה כי הכללת נגעים באזור תסמיני בקריטריון פיזור במקום הובילה לשיפור 
רגישות בדיקת MRI לאבחנת טרשת נפוצה, ללא פגיעה בסגוליות הבדיקה. הרגישות, 

סגוליות ודיוק עמדו על 73%, 73% ו-73%, בהתאמה, לפי קריטריוני McDonald משנת 
2010; על 80%, 73% ו-77% כאשר נכללו נגעים אסימפטומטים באזור תסמיני; ו-87%, 

73% ו-80%, כאשר נכלל כל נגע באזור תסמיני.

במהלך 7.8 שנות המעקב, מחצית מהחולים פיתחו טרשת נפוצה על-בסיס הופעת התקף 
שני )לאחר ממוצע של 25 חודשים(. באמצעות קריטריוניMcDonald , ניתן היה לקבוע 

את האבחנה לאחר תקופה ממוצעת של תשעה חודשים, ועם יישום השינויים המוצעים 
לקריטריוני McDonald להכללת נגע תסמיני, ניתן היה לקבוע את האבחנה לאחר 5 

חודשים, בממוצע, ולכן ניתן לזהות את החולים ארבעה חודשים מוקדם יותר.

החוקרים כותבים כי שינויים בבדיקות MRI מסייעים בקביעת אבחנות מוקדמות יותר, 
אך קיים חשש רב מפני קביעת אבחנה שגויה. עם זאת, הכל תלוי בשימוש בקריטריונים 
המתאימים לחולים הנכונים )אלו עם תמונה קלינית של טרשת נפוצה ולא אלו שאינם 

http://www.medscape.com/viewarticle/866577#vp_1
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תואמים לפרופיל(. התסמין בעת ההתייצגות הוא הגורם החשוב ביותר לאבחנה מדויקת.

Neurology. Published online July 15, 2016

לידיעה במדסקייפ

האם יש תועלת ב-WBRT בחולי סרטן ריאות מסוג NSCLC עם גרורות במח? 
)Lancet(

רדיותרפיה של כל המח )WBRT, Whole-brain radiotherapy( משפרת אך במעט 
את מצבם של מטופלים עם NSCLC )non–small cell lung cancer( עם גרורות במח, 
כך עולה ממחקר רחב יריעה חדש, הראשון מסוגו. לדברי החוקרים, על אף שהשימוש 

ב-WBRT שכיח מאד במטופלים עם סרטן ריאות וגרורות במח, לא נערך בעבר מחקר גדול 
שהשווה את הטיפול ההתערבותי הזה עם טיפול תמיכה בלבד.

 QUARTZ )Quality of Life after Treatment for ממצאי המחקר, שהתבססו על מחקר
 ERS )European-פורסמו החודש בקונגרס הבינלאומי השנתי של ה )Brain Metastases

Respiratory Society( וכן במהדורה האינטרנטית של ה-Lancet ונסקרו במאמר 
במדסקייפ. לדברי החוקרים, ממצאי המחקר הם צעד נוסף בשינוי בטיפול בגרורות במח 

בהקרנות ברפואה אונקולוגית: ישנה תזוזה בין הקרנה לכל המח לכיוון של הקרנות 
רדיו-כירורגיה ספצפיות יותר שמביאות גם לפחות תופעות לוואי. הממצאים עשוים 

להמשיך ולצמצם את השימוש ב-WBRT, אומרת החוקרת הראשית, פרופ' רות לנגלי 
מהאוניברסיטה של לונדון, אך לדבריה, במבוגרים הצעירים מ-60 שנה, WBRT יכול לספק 

תועלת השרדותית.

ה-QUARTZ הוא מחקר מבוקר בשלב 3. המטופלים גויסו בין השנים 2007-14 
במרכזים ברחבי הממלכה המאוחדת ואוסטרליה )69 ו-3 בהתאמה( וגילם הממוצע היה 

66.  החוקרים לא ראו כל הבדל בין ההשרדות הכוללת )יחס סיכונים 1.06(, באיכות החיים 
או בשימוש בסטירואידים בין שתי קבוצות הטיפול ) שמנו 269 מטופלים כל אחת(, אלו 

שקיבלו WBRT בנוסף לטיפול תמיכתי לבין אלה שקיבלו טיפול תמיכה בלבד. החוקרים לא 
מצאו כל הבדל בשיעור תופעות הלוואי החריפות בין שתי הקבוצות.

החוקרים ביקשו  לברר מהי ההישרדות במונחי שנות חיים מתואמת איכות חיים 
)QALYs- )quality-adjusted life-years ,  נתון שהפיקו מתוך נתוני ההשרדות של 

המטופלים בשילוב עם דיווח שבועי על איכות חייהם באמצעות מענה על שאלון. ההבדל 
בין QALYs בין שתי הקבוצות עמד על 4.7 ימים בלבד, מספר שנמצא בטווח של 7 

ימי QALYs – ולא נחשב כנחות.

http://www.medscape.com/viewarticle/866519#vp_1
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בקבוצת הטיפול התומך בלבד נרשמו QALYs 41.7 לעומת 46.4 בקבוצה שעברה 
גם WBRT.  לדברי החוקרים, אכן נראה שיפור במספר ימי החיים מותאמי האיכות, אך 
מדובר בשיפור קטן מאד. יתרה מזאת, המחקר חוזר ומזכיר לנו כמה קצרה ההשרדות 
הממוצעת בחולים עם סרטן ריאות מתקדם. במהלך המחקר, כמעט על המשתתפים 

WBRT מתו:  536 מתוך 538 וההשרדות הממוצעת היתה 9.2 שבועות במטופלים שקיבלו
עם טיפול תומך לעומת שמונה וחצי שבועות במטופלים על טיפול תומך בלבד.

החוקרים מדגישים כי עד 30% מחולי NSCLC יפתחו גרורות במח; הם מציינים את השינוי 
שחל בטיפול המערכתי בחולים עם NSCLC מתקדם מאז החל המחקר. תרופות ממוקדות 

כמו EGFR  מעכבי טירוזין קינאז )TKI( או מעכבי ALK מדגימים  לדבריהם יעילות תוך 
ALK rearrange או EGFR גולגלתית וצריכים להנתן כטיפול קו ראשון במקרה של מוטציות
ment. לדבריהם, הטיפול השגרתי שכולל WBRT ותרופות סטרואידיות מבוסס על דיווחים 

משנות החמישים והשישים ועל ההנחה שהוא משפר את השליטה בגידול ובגרורות, 
אך הנתונים בהם הם נתקלים במרפאות סרטן הריאות מראים שלא כך הדבר.  יתרה 

מכך, המחקר היחיד שבחן את הטיפול היה מחקר מבוקר קטן מתחילת שנות השבעים 
שכלל רק 48 מטופלים, ומצא כי ל-WBRT אין תועלת על הטיפול התומך בלבד מאחר 

שהתועלת ההשרדותית היתה קטנה מדי. למרות זאת, כותבים חוקריQUARTZ,  הטיפול 
ב-WBRT נותר הטיפול הסטנדרטי, אך בשנים האחרונות אנחנו עדים להרחבת הטיפולים 

האפשריים ולכניסה של רדיו כירורגיה סטראוטקטית ונוירוכירורגיה. עם זאת, החוקרים 
מציינים כי במקרים של מטופלים עם גרורה אחת במח נמצא כי ישנו שיפור משמעותי 

בהשרדות בשילוב בין WBRT לבין טיפול ממוקד, כירורגי או רדיו-כירוגי.

במאמר מערכת נלווה מדגישים שלושה מומחי סרטן ריאות מצרפת כי ישנם מטופלים 
עם NSCLC עם גרורות במח שבהם WBRT היא יעילה ועשויה לסייע. הם מציינים 

שההישרדות במטופלים מתחת לגיל 60 טובה בצורה משמעותית באלה מהם שעברו 
הקרנה מלאה. שיעור ההשרדות החציוני היה 10.4 שבועות, לעומת 7.6 שבועות בהשוואה 
בין טיפול תמיכה אופטימלי )OSC(  בשילוב עם WBRT לעומת OSC בלבד. כותבי המאמר 
מציינים גם כי ההישרדות משופרת במטופלים במצב גופני טוב יותר ) עם ציון של לפחות 

 controlled primary וכן במטופלים עם )Karnosky Performance Status 70 במדד
NSCLC.  הם מסכמים כי שיקול הדעת של הרופא המטפל הוא חשוב בבואו להציע את 

.WBRT-הטיפול האופטימלי במטופלים הללו, כולל אלה שעשויים להשיא תועלת מ

European Respiratory Society (ERS) International Congress 2016. Presented 
September 5, 2016.

Lancet. Published online September 4, 2016. Full text
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http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(16)30825-X/fulltext
http://www.medscape.com/viewarticle/868385
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