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דבר יו"ר האיגוד

חברות וחברי האיגוד

הנה עברה חלפה לה שנה ואנו שוב בפתח הכינוס השנתי שמסמן כמדי 
שנה תזכורת לסיכום שנתי, אך השנה יותר מתמיד, זהו סיכום של תשע 

שנות כהונתי כיו"ר האיגוד הנוירולוגי!

אין ספק כי מבחינתי זהו רגע מרגש ביותר של תשע שנות תרומה מתמשכת ורציפה כיו"ר 
וזאת אחרי עוד שנים רבות כמזכיר האיגוד.

לא פשוט לסכם תקופה כה ארוכה במשפטים ספורים אך אנסה לתמצת את עקרי 
הדברים. 

עם כניסתי לתפקיד לקחתי על עצמי לבצע מספר שינויים עיקריים: 

הכינוס השנתי - שינוי מבנה הכינוס השנתי ושינוי הפורמט מכינוס בת"א לכינוס . 1
עם לינה מחוץ למרכז הארץ, מכינוס מדעי לאירוע המשלב גם גוון וגיבוש חברתי. אכן 

היו אלו כינוסים ברמה מקצועית גבוהה שבמושבי המליאה בנושאים מגוונים כיבדו 
אותנו בנוכחות אורחים בעלי שם מחו"ל, כולל נשיא הארגון הנוירולוגי האירופאי, 

וכן שולבו בהם סדנאות לפני הכינוס ואירועים חברתיים מלהיבים. גם הכינוס ה"חצי 
שנתי" המסורתי שינה את פניו והפך לכינוס "עדכון בנוירולוגיה" שעל המלאכה של 

תוכנו מנצח עמוס קורצ'ין בהצלחה רבה עם מגוון רב של נושאים ומספר משתתפים 
רב ביותר. ברצוני להודות לחברת כנס ישראל על ארגון מקצועי למופת, של הכינוסים 

השנתיים ולחברת מדיקל אקספו על ארגון מוצלח ביותר של הכינוס החצי-שנתי. 

אתר האיגוד - ראיתי חשיבות רבה בשדרוג אתר האיגוד והפיכתו לרלוונטי ועדכני . 2
לשימוש חברי האיגוד. לשם כך הוקמה וועדה מיוחדת והוחלט על שכירת שירותיה 

 .e-med המקצועיים של הגב' פני רוסו כמנהלת האתר יחד עם בועז גינזבורג מחברת
ואכן השינוי ומתיחת הפנים ניכרים באופן משמעותי. כיום האתר הינו מעודכן, איכותי, 
עם מידע מדעי ברמה הגבוהה ביותר. לאחרונה נוסף גם אתר לציבור הרחב באחריותו 
של חן הלוי. אין ספק שמבחינתי זוהי הצלחה מרשימה. תודה לפני ולבועז על עבודתם 

המקצועית ומחויבותם הבלתי מתפשרת. 

תקנון האיגוד - לקחתי על עצמי לשנות את תקנון האיגוד הארכאי והפיכתו לרלוונטי . 3
יותר לתקופתנו. ואכן התקנון שונה בעבודה מאומצת של ברוך אלעד, והותאם לנוסח 

הר"י. השינויים המשמעותיים בתקנון החדש שאושר עוסקים בעיקר בעניין בחירת נושאי 
המשרות באיגוד. 
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מבחינה פרופסיונלית - נדרשנו פעמים רבות לתת את דעתנו ותרומתנו בנושאים 
"אד-הוק" שונים וזאת ההזדמנות להודות לכל החברות והחברים שנתרמו בצורה יוצאת 

מן הכלל לשמש בוועדות שונות מטעם הר"י ומשרד הבריאות בנושאים נוירולגים שונים. 

ברצוני לציין במיוחד את ברוך אלעד שעמל בשקדנות ומקצועיות על שינוי סעיפי הליקוי 

הנוירולוגיים של המוסד לביטוח לאומי שאושרו בסוף 2016 וכן את חברי ועדת-סל האיגוד 

בראשות רוני מילוא ולאחר מכן שרון חסין שעשו עבודה קפדנית, מקצועית ומעמיקה, 

שזכתה להערכה רבה ביותר מצד ועדת המשנה המייעצת לוועדת סל הבריאות. על כל 

אלה שאו ברכה ותודה.

ביוזמתו של רונן לקר הצלחנו לקבל הכרה מהמועצה המדעית של השתלמות עמיתים 

בתחום שבץ המוח אך לצערנו לא במקצועות אחרים, עקב "הקפאה" של נושא זה במועצה 

המדעית. הנושא יזדקק לתשומת לב בשנים הקרובות.

מבחינה כלכלית - מצבו הכלכלי של האיגוד השתפר בשנות כהונתי לאין ערוך ועומד על 
בסיס פיננסי איתן ביותר. זאת ההזדמנות להודות לגזברים פליקס בוקשטיין וגבי ויינשטיין, 

וכן לחברות התרופות והמכשור שתמכו וממשיכים לתמוך באופן נדיב לפעילות האיגוד. 

תודה על מערכת יחסים נפלאה המושתתת על הערכה הדדית ועל בסיס אתי בכפיפות 

לכל כללי האתיקה אליהן מחויבות חברות הפארמה. 

שלמי תודה מיוחדים לכל החברים אשר שימשו יחד איתי בוועד האיגוד והסכימו לתרום 

מזמנם וממרצם לטובת האיגוד ובמיוחד לדוד טנה המזכיר המסור אשר שימש לי כיועץ 

במקרים רבים. תודה מיוחדת לשרה מרציאנו מזכירת האיגוד "המיתולוגית" ששנים רבות 

מלווה את האיגוד ושירתה את האיגוד במסירות וביעילות בשנת כהונתי. בנוסף, לא אוכל 

שלא להודות למזכירתי האישית תרצה אולנובסקי שנתנה כתף ועזרה לי מעל ומעבר 

בענייניו השונים של האיגוד.

אך לא הכל "ורוד", נכונו לנו אתגרים קשים ורבים בתחום הפרופסיונלי. לא הצלחנו לשכנע 

את הר"י כי נוירולוגיה הוא "מקצוע במצוקה" בעיקר בפריפריה. היו"ר והועד הבא ידרשו 

לנושא זה בעתיד הקרוב ואני מאחל להם ולאיגוד הצלחה בנושא חשוב זה.

לעומת זאת, אחד ההישגים הבולטים מבחינה פרופסיונלית הינו בתחום שבץ-מוח שלאחר 

"מלחמה" ממושכת עם משרד הבריאות סוף-סוף זכה להיות "פרויקט לאומי" עם הקצאת 

כספים "צבועים" להקמת יחידות שבץ-מוח בסיסיות בבתי החולים בארץ באופן הדרגתי 

עד שנת 2021 וזאת בנוסף לפעילויות אחרות של המשרד בנושא מדדי-איכות וקמפיין 

להעלאת המודעות לשבץ מוח שכולנו היינו עדים ומודעים לו.
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לסיכום, אני שמח וגאה על האפשרות שנתתם לי להנהיג את האיגוד הנוירולוגי ולהצעידו 

קדימה במישורים שונים. היה לי הכבוד והעונג לעבוד עם כולכם ולתרום את תרומתי 

הצנועה למצב בו האיגוד עומד כיום מכל הבחינות. כמובן אין לנוח ולשקוט על זרי הדפנה 

וליו"ר הבא נכונו משימות חשובות והנני בטוח שימשיך לפתח ולקדם נושאים שונים 

ונוספים בתחום הנוירולוגיה בשנים שיבואו. 

ואסיים בבקשה אחת מכל חברי האיגוד, ובעיקר מהיותר צעירים שבינינו, אנא תרמו 

מזמנכם, מרצכם וחכמתכם לטובת פעילות האיגוד. תנו כתף, האיגוד הוא של כולנו והוא 

חשוב לכולנו ולא רק לקומץ אנשים העוסקים במלאכה. 

תודה לכולם. מקווה להמשיך לשרת את האיגוד באשר אדרש.

נתן



Tecfidera is indicated for the treatment of adult patients with relapsing remitting multiple sclerosis.

For further information (including side effects) please read the PI as approved by the Israeli MOH

הופק בחודש 11 בשנה 2016 

Date of preparation: November 2016

http://info.e-med.co.il/tecfidera/
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 NUVIGIL עוזר למטופלים הסובלים מישנוניות יתר הנגרמת מנרקולפסיה, טרשת נפוצה *,
דום נשימה בשינה  ותסמונת עבודת משמרות, להישאר עירניים 1

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

NUVIGIL  NUVIGIL בעל פרופיל בטיחות וסבילות גבוהים 1

מוכלל בסל 

 MS-לנרקולפסיה ו

ב-15%, וזמין בביטוחים 

המושלמים ב-50%,
 

זמין בכללית

ובמכבי!

מתעוררים
לטיפול חדש!

תכשיר חדש בישראל לטיפול בישנוניות יתר1 

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

http://tracks.roojoom.com/r/78420/
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PFO

PFO, לסגור או לא לסגור?

ד"ר חוראני ניזאר ופרופ' נתן בורנשטיין

חלון סגלגל פתוח  )PFO-Patent Foramen Ovale(  הינו חלק בלתי נפרד של מחזור הדם 
העוברי. למרות שבמרבית המקרים PFO עובר סגירה ספונטנית במשך השנה הראשונה של 

החיים, כ  25% מכלל האוכלוסייה נשארים עם חלון סגלגל פתוח1. מבחינה מורפולוגית, 
PFO מתואר כמעבר בין חיץ פרוזדורי ראשוני Primum( Septum( וחיץ בין פרוזדורי משני 

 (Septum Secundum)2, גודל הפגם יכול להשתנות עם שינוי הלחצים בפרוזדורי הלב. 
במצבים מסוימים, PFO עלול להעביר תסחיפים ממערכת וורידית למדורים שמאליים של 

 paradoxical - "הלב ומשם למערכת העורקית. תופעה זו קיבלה השם "תסחיף פרדוקסלי
emboli. תופעה זו ניתנת לבדיקה באמצעות אקו דרך הושט או בדיקת TCD עם הזרקת 
בועות. באמצעות בדיקות אלו ניתן לראות מעבר של בועות מהעלייה הימנית לשמאלית 

.PFO with shunt במקרה של

PFO כמקור אפשרי לשבץ מוחי קריפטוגני )ממקור לא ידוע( הוכר רק בסוף שנות ה- 80 
של המאה שעברה עם הכנסת בדיקת האקו-לב לשימוש נרחב כחלק מבירור לשבץ מוח 

תסחיפי. בפרסום הראשון הודגם PFO באקו לב ב- 40% מהחולים הצעירים עם שבץ מוח 
ממקור לא ידוע, בהשוואה ל- 10% בלבד בקבוצת הצעירים הבריאים3. מאז הוכח קשר זה 
)Association( בעשרות עבודות אפידמיולוגיות ואחרות כולל בהשוואה לקבוצת חולי שבץ 

מוח ממקור ידוע. 

הטיפול ב-PFO לאחר שבץ מוח ממקור לא ידוע בצעירים נתון עד היום במחלוקת, בגלל 
העובדה שהתופעה מאד שכיחה ולכן לא תמיד ברור האם הממצא הינו מקרי בלבד או 

באמת מהווה גורם ישיר לשבץ המוח האיסכמי. קיימות שלוש אפשרויות טיפוליות למניעת 
שבץ מוח שניוני: נוגדי צימות טסיות, נוגדי קרישה וסגירת PFO בשיטה זעיר מלעורית 

)אנדווסקולרית(. 

מחקר מבוקר מה- European Heart Journal שפורסם בשנת 2015 השווה טיפול בנוגדי 
טסיות לעומת טיפול בנוגדי קרישה ולמעשה לא הדגים הבדלים מובהקים בין הקבוצות, 

אם כי נמצא בו רמז לעדיפות הטיפול בנוגדי קרישה )אנטיקואגולנטים(4. 

מחקרים מבוקרים נוספים לא בוצעו כיוון שעיקר תשומת הלב הופנה לבדיקת חשיבות 
סגירת PFO בשיטה אנדווסקולרית ע"י מספר התקנים שפותחו במיוחד לצורך זה. 

מספר מחקרים מבוקרים השוו את הטיפול התרופתי לטיפול בסגירת החלון הסגלגל 
באמצעות צנתור. מחקרים אלו נמשכו זמן רב עקב הקושי בגיוס חולים. להלן תאור 

המחקרים:
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המחקר הראשון - CLOSURE: נערך בשנים 2003-2008, גויסו 909 חולים בגילאי 	 
18-60 שנים שסבלו מ- TIA או שבץ מוחי. הוכחת הימצאות PFO הייתה באמצעות 

אקו-לב דרך הוושט )TEE( ונכללו בו חולים עם או בלי טיפול באספירין. ההתקן בו 

השתמשו במחקר לסגירת המחיצה נקרא "מערכת" STRAflex. לאחר ההתקנה טופלו 

החולים ב-Aspirin במינון 325 מ"ג ליום במשך שנתיים וכן בקלופידוגרל במינון 75  

מ"ג ליום במשך ששה חודשים )במשולב(. החולים בזרוע הטיפול התרופתי טופלו 

על ידי נוגדי קרישה, נוגדי טסיות או שניהם - לפי החלטת הרופא המטפל. נקודת 

הסיום הראשונית הייתה שילוב אירועים שכלל אירוע מוחי איסכמי, TIA או תמותה 

מסיבה נוירולוגית בתוך שנתיים. המחקר הופסק טרם הזמן כיוון שהוועדה המלווה 

התרשמה שלא ניתן יהיה להדגים יעילות עודפת של הכנסת ההתקן, ואכן התוצאות 

שפורסמו הדגימו שיעור אירועים של 5.5% בקבוצת הטיפול בצנתור לסגירה ו- 6.8% 

בקבוצת הטיפול התרופתי. לגבי שבץ מוח בלבד, השיעורים היו 2.9% ו- 3.1%, 

בהתאמה. ההבדלים לא היו מובהקים סטטיסטית. עוד נמצא שלא היו סיבוכי תמותה 

 .PFO-כלל ולרוב האירועים החוזרים נמצאה סיבה אחרת מאשר תסחיף הקשור ל

המסקנה הייתה שההתקן לא הציע יעילות גבוהה יותר מאשר טיפול תרופתי בלבד 

במניעת הישנות שבץ מוח. בתקופת המעקב התגלה פרפור פרוזדורים אצל 23 חולים 

)5.7%( מכלל החולים שהוכנס להם התקן )אצל רובם סביב הניתוח( לעומת 0.7% 

מקבוצת החולים שקיבלו טיפול תרופתי בלבד, דבר שהוביל להוצאת ההתקן משימוש 5.

המחקר השני - PC Trial: נערך בשנים 2000-2009, ואליו גויסו רק 414 חולים 	 
בגילאי 18-60. שבץ המוח אומת באמצעות הדמיה, ונכללו גם חולים עם עדות ברורה 

לתסחיפים באיברים אחרים. נדרש TEE לאישור קיום PFO עם וללא אספירין. ההתקן 

  Aspirin -לאחר התקנתו טופלו החולים ב . PFO  שנבדק היה מסוג "אמפלצר" לסגירת

במינון 100-325 מ"ג וב- Clopidogrel במינון 75 מ"ג ליום או בטיקלופידין במשך ששה 

חודשים )Dual antiplatelet Therapy(. לחולים בזרוע הטיפול התרופתי ניתנו נוגדי 

קרישה או נוגדי טסיות בהתאם להחלטת הרופא המטפל. כנקודת סיום ראשונית נבדק 

השילוב של אירועים איסכמיים שכללו שבץ מוח, TIA, תסחיף היקפי סיסטמי ותמותה. 

משך המעקב הממוצע היה כארבע שנים. תוצאות מחקר זה הראו כי שיעור האירועים 

בקבוצת הטיפול בצנתור לסגירת ה PFO היה 3.4% ובקבוצת הטיפול התרופתי 5.2%. 

לגבי שבץ מוח בלבד, השיעורים היו 0.5% ו- 2.4%, בהתאמה. ההבדלים הללו לא 

היו משמעותיים סטטיסטית ומסקנת החוקרים הייתה שסגירה עם התקן לא הקטינה 

בצורה משמעותית את הסיכון לאירוע מוח איסכמי או דימומי בהשוואה לטיפול 

התרופתי7. 
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המחקר השלישי - RESPECT:  נערך בשנים 2003-2011 וכלל 980 חולים בגילאי 	 
18-60 שסבלו מאירוע מוח איסכמי במהלך 270 הימים טרם הכללתם במחקר. קיום 

PFO עם או ללא ASA הוכח באמצעות אקו לב דרך הושט וההתקן שנבדק היה גם 

במחקר זה "אמפלצר" לסגירת PFO. לאחר הפעולה ניתן טיפול ב-Aspirin במינון 

80-325 מ"ג לששה חודשים, ובקלופידוגרל - במינון 75 מ"ג למשך חודש. בזרוע 

הטיפולית התאפשר טיפול בנוגדי קרישה או בנוגדי טסיות. נקודת הסיום הראשונית 

הייתה שילוב של אירוע מוח איסכמי ומוות מוקדם )עד 45 ימים(, ונקבע שהמחקר 

יסתיים עם הצטברות 25 אירועים. המעקב לצורך השגת יעד זה נמשך שמונה שנים, 

ובתוך תקופה זו היו חולים רבים בקבוצת הטיפול התרופתי שנשרו עקב העדפתם 

 לטיפול של סגירה בצנתור ולכן משך המעקב לא היה זהה. 

 intention to( "עיבוד הנתונים כלל שלושה מרכיבים: ניתוח נתונים לפי "כוונה לנתח

 .)As treated( "וניתוח "כפי שטופלו )PP - Per Protocol( "פר פרוטוקול" ,)treat ITT

לפי ניתוח ITT היו תשעה אירועים מוחיים בקבוצת הסגירה הצנתורית ו-16 בקבוצת 

הטיפול התרופתי, לפי PP שישה ו-14 ולפי AT חמישה ו-16 אירועים, בהתאמה. 

ההבדל בשני סוגי עיבוד הנתונים האחרונים היה משמעותי סטטיסטית והנושא הודגש 

במסקנות. שיעור סיבוכי הפעולה המשמעותיים )שכללו פרפור פרוזדורים, קריש בלב, 

 קרע בלב, אנדוקרדיטיס, אירוע מוחי איסכמי, PE וכדומה( היה 4.2%.

עבודת המשך של אותו מחקר שפורסמה לאחרונה ב- NEJM השוותה את התוצאות 

ארוכות הטווח של חולים עם PFO שטופלו תרופתית )481 חולים( מול קבוצת חולים 

שעברו סגירת PFO )499 חולים(. ממוצע הגיל של החולים היה 45.9 שנים, תקופת 

 PFO -המעקב הייתה 5.9 שנים בממוצע. אירוע מוחי חוזר התרחש ב-18 חולים ב

 ,medical-therapy group -לעומת 28 חולים ב closure group 

)Hazard ratio 0.55, P=0.046( בשיעור של 0.58 אירועים ל-100 חולה-שנה ו-1.07 

אירועים ל-100 חולה-שנה, בהתאמה. תסחיף ריאתי ופקקת ורידים עמוקה היו יותר 

שכיחים בקבוצת הסגירה מאחר והיה פחות שימוש בנוגדי קרישה8.  

המחקר הרביעי – REDUCE: מחקר נוסף שפורסם לאחרונה ב- NEJM ונתמך ע"י 	 
ה-Gore REDUCE clinical trials, בדק והשווה את התועלת של סגירת PFO מול טיפול 

תרופתי בלבד בחולים שעברו שבץ מוחי. במחקר נכללו 664 חולים, גילם הממוצע היה 

45.2 שנים. אצל 81% מהחולים היה שנט בין-עלייתי בינוני עד גדול. בתקופת המעקב 

של 3.2 שנים, אירוע מוחי איסכמי קליני התרחש אצל 6 חולים מתוך 441 חולים 

)1.4%( בקבוצת ה-PFO Closure לעומת 12 חולים מתוך 223 )5.4%( בקבוצת החולים 

 .)P=0.002( שטופלו בנוגדי טסיות בלבד 
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השכיחות של נגעים מוחיים איסכמיים חדשים הייתה יותר נמוכה בקבוצת החולים 

שעברו סגירה. סיבוכים שהם device – related הופיעו ב-6 חולים )1.4%( מהקבוצה 

 .PFO שעברה סגירה. פרפור פרוזדורים הופיע אצל 29 חולים )6.6%( אחרי סגירת

המסקנה הייתה ששכיחות האירועים האיסכמיים קלינית והדמיתית בחולים שעברו 

סגירת PFO הייתה יותר נמוכה אך נצפו יותר סיבוכים שהיו קשורים למכשיר כולל 

פרפור עליות9. 

 	  ,NEJM-בעבודה שפורסמה לאחרונה ב :CLOSE -המחקר החמישי 
 “Patent  Foramen Ovale Closure or Anticoagulation vs. Antiplatelets after  Stroke”

נבדקו 663 חולים עם שבץ מוחי אשר אובחנו עם PFO. טווח הגילאים הינו בין 16-60 

שנים, תקופת המעקב הייתה 5.3 שנים בממוצע. החולים עברו רנדומיזציה, בקבוצת 

ה- PFO Closure group )238 חולים-עברו סגירת PFO וטופלו באספירין( לא היו 

אירועים מוחיים בתקופת המעקב. לעומת זאת, 14 חולים עברו שבץ מוחי בקבוצת ה- 

Antiplatelet group )235 חולים( P<0.001. סיבוכים סביב הניתוח קרו אצל 14 חולים 

)5.9%(. הסיכון לפרפור פרוזדורים היה יותר גבוה ב- PFO Closure group לעומת 

ה-vs. 0.9% P=0.02( Antiplatelet-only group 4.6%(. נמצא כי הסיכון לשבץ מוח 

חוזר הינו יותר נמוך בחולים שעברו סגירת PFO והיו תחת טיפול באספירין 6.

ביקורות והסתייגויות רבות הועלו לגבי המחקרים האמורים ותוצאותיהם, אלו נסבו בעיקר 

על בחירת החולים, משך הגיוס הארוך, מיומנות המצנתרים ובחירת ההתקן הרצוי. בהקשר 

לנושא האחרון פורסמה עבודה שהשוותה תוצאות מעקב שנמשך 5 שנים, במרכז רפואי 

אחד, של שלושה התקנים שונים )כולל שניים מאלו שנבדקו במחקרים הנ"ל( ומסקנתה 

הברורה היא שהתקן "אמפלצר" לסגירת PFO עדיף במניעת אירועי מוח ואירועים 

תסחיפיים סיסטמיים, וגם כרוך בפחות סיבוכים סביב ההתקנה.

מאז פרסום תוצאות המחקרים המבוקרים בוצעו מספר מטה-אנליזות ולא כולן הגיעו 

למסקנות זהות: חוקרים מפילדלפיה שזיהו 2,303 חולים מתאימים למטה - אנליזה מקרב 

שלושת המחקרים המבוקרים דלעיל עם משך מעקב ממוצע של 3.5 שנים מצאו יתרון 

 ,)p=0.04 ,41%-ב TIA משמעותי לסגירה בצנתור )הקטנת סיכון יחסית של אירוע מוחי או

בעיקר בבעלי דלף מימין לשמאל משמעותי 10. 

לסיכום

 PFO הינו ממצא שכיח ולעתים קרובות ממצא מקרי. עיקר הבעיה היא כשמוצאים PFO

במטופלים עם שבץ מוח איסכמי ממקור לא ידוע לאחר ברור מקיף. במצב כזה נשאלת 

 השאלה האם הממצא אקראי או שהוא הגורם הישיר לשבץ המוח האיסכמי?.
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RoPE score הינו אומדן שמזהה את הקשר בין שבץ מוח ל PFO, האומדן כולל היסטוריה 

של יתר לחץ דם, סכרת, עישון, גיל ואוטם מוחי קליפתי בהדמיה של המוח. אומדן גבוה 

 .11PFO-מעלה את הסיכוי שהשבץ המוחי הינו משני ל

סגירה של PFO לא הוכחה באופן חד משמעי גם בחולים עם שבץ איסכמי "ממקור לא 

ידוע" מתחת גיל 60. חלק מבעיית ההוכחה נובע מ"מהלך טבעי" מצוין כיום. במחקרים 

המבוקרים נמצאה שכיחות נמוכה של כ-1% לשנה של אירוע מוחי איסכמי חוזר בקבוצת 

הביקורת - כלומר עם טיפול תרופתי בלבד. בנוסף, חלק רב מהאירועים שנצפו במעקב 

במחקרים המבוקרים לא היו תסחיפיים באופיים. עובדות אלו תומכות בבחירת חולים 

קפדנית - אלו שבהם סגירת הפגם מוצדקת.

המסקנה היא שגם כיום יש לקבוע את הטיפול המועדף פרטנית לכל חולה בהתאם 

 PFO לממצאים ולנסיבות. השיקולים אשר יכוונו לביצוע סגירה באמצעות צנתור של

כוללים את הבאים:

בחירת החולים המתאימים:  חולים עם שבץ מוח איסכמי "ממקור לא ידוע" לאחר . 1
בירור מקיף, אלו עם אירוע מוח "תסחיפי" באופיו )גדול עם אוטם קליפתי בהדמיה 

מוחית( וחולים צעירים יחסית. יש מקום לשקול טיפול זה במבוגרים רק כשיש אירועים 

"מתאימים" חוזרים. מאפיינים נוספים שתומכים הם עדות לקשר למנגנון ולסלבה, 

וחשד או מציאת DVT וכדומה.

מאפיינים אנטומיים של  PFO: כשיש דלף גדול במבחן אקו עם בועות ו-TCD מימין . 2
לשמאל.

 ד"ר חוראני ניזאר  ופרופ' נתן בורנשטיין 

מחלקה נוירולוגית והיחידה לשבץ מוח ומחלות כלי דם במוח, בי"ח שערי צדק, ירושלים.
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הפרעת קשב וריכוז במבוגרים - אתגר אבחוני 
וטיפולי

Adult ADHD- A Diagnostic and Therapeutic Challenge

 ד"ר אפרת אליפז סיטי, ד"ר אילנית אלבז שחורי, ד"ר גיא שוסהיים , ד"ר בועז בלוך 

הפרעת קשב וריכוז )ADHD( הינה הפרעה התפתחותית בעלת בסיס נוירולוגי אורגני, 

המתבטאת כבר בשלבי ההתפתחות המוקדמת ועלולה לגרום לליקויים בתפקוד אישי, 

חברתי, אקדמי או תעסוקתי. מדובר בהפרעה כרונית, הנמשכת לעיתים קרובות לאורך 

החיים. בגיל ההתבגרות, ביטויה מתמתן בקרב כ-30% מהסובלים ממנה. שכיחות 

ההפרעה בקרב מבוגרים כפי שמופיעה ב-DSM-5 היא 2.5% לעומת 5% בילדים. בקרב 

גברים השכיחות גבוהה יותר. הניסיון הקליני מלמד כי השכיחות באוכלוסיה הינה גבוהה 

יותר מאשר בספרות.

אבחנה: חשוב להדגיש כי האבחנה היא בעיקרה קלינית, ונעשית ע"י איש מקצוע רפואי 
או ע"י פסיכולוג מומחה אשר התמחה ורכש ניסיון בנושא ADHD )חוזר מנהל רפואה 

40/2010(. הערכה מורכבת יותר עשויה לכלול גם כלי עזר כגון סקאלות התנהגותיות 

CPT- TOVA / (, טסטים נוירופסיכולוגיים, ובדיקת תפקוד קשב מתמשך )מבחניconners(

MOXO(.  על פי מדריך סיווג ההפרעות DSM-5, הפרעת ADHD מסווגת לשלושה תת 

 Predominantly השני ,Predominantly inattentive presentation סוגים; הראשון

hyperactive/impulsive presentation והשלישי Combined presentation. חומרת 

ההפרעה )mild, moderate, severe( מוגדרת ביחס ישר לחומרת הליקוי בתפקוד החברתי, 

תעסוקתי והאקדמי ומדגישה את מרכיב הרצף של ההפרעה.

הביטוי הקליני: הפרעת קשב וריכוז ADHD מאופיינת בלקות בקשב )מוסחות(, בלקות 
בארגון ובתכנון )Executive Functions(, בהיפראקטיביות ו/או באימפולסיביות. ליקוי 

הקשב והמוסחות מתבטא באבחון נוירופסיכולוגי בקושי לגייס קשב מיידי למשימה חדשה, 

בקושי להתמיד בקשב מתמשך, בקושי לפצל קשב בזיכרון העבודה, במגבלה של זיכרון 

העבודה, בקושי למקד קשב חזותי בסביבה המערבת עומס גירויים חזותיים, ועוד. הביטויים 

ההתנהגותיים ללקות זו הינם קושי להתמיד במשימה, חוסר הקשבה, איבוד חפצים ועוד. 

הליקוי בתפקודים ניהוליים מתבטא ביכולת נמוכה להוציא לפועל ולווסת התנהגות מכוונת 

מטרה. ליקוי זה מתבטא בקושי ליזום, לעכב תגובה, להציב מטרות ולתכנן מהלכים, לארגן 
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 ולנטר את משאבי הקשב, ארגון במרחב ובזמן ועוד. מרכיבי ההיפראקטיביות 

והאימפולסיביות מובילים לפעלתנות יתר, לתנועתיות יתר, לחוסר שקט, קושי להמתין 

בתור, ונטייה להתפרץ לדברי אחרים. 

קיימת קבוצה לא מבוטלת של אנשים אשר סובלים מהפרעת קשב וריכוז אולם לאורך 

החיים למדו לסגל לעצמם אסטרטגיות למידה ומיומנויות הסתגלות נרכשות, אשר מסייעות 

בידם לעקוף את הקשיים ברמה משמעותית ולתפקד בחייהם ברמה סבירה עד טובה, 

שניתן למדוד בתפוקות שהם מייצרים בעבודה, בהישגים לימודיים, ובאיכות הניהול של 

מערכות יחסים. עם זאת, חשוב להדגיש את רמת המצוקה הסובייקטיבית אותה הם 

חווים לאורך החיים. עקב הקושי לממש ציפיותיהם מעצמם הם צוברים חוויות מתסכלות 

במישור הלימודי והתעסוקתי. רבים מהם נוקטים בהימנעות, ומסתפקים בהישגים לימודיים 

בינוניים, אשר מהווים אומדן לתפקוד תקין למראית עין, אולם אינם משקפים מיצוי של 

הפוטנציאל הקוגניטיבי שלהם.  

הצגת מקרה: אשה צעירה, בשנות ה 30 לחייה, סיימה 12 שנ"ל בהישגים ממוצעים, 
למרות השקעת מאמצים כבירים. היא סובלת מילדות מקשיים בקשב אשר משליכים על 

קשיי אחסון מידע בזיכרון ואימצה לעצמה אסטרטגיות מפצות, כגון: שכתוב המידע הנלמד 

בשיעורים ולקראת בחינות מספר פעמים לצורך שינון, הקלטה של השיעורים ותמלול 

שלהם, למידה בקבוצות למידה אשר מהוות מסגרת חיצונית מארגנת ומדרבנת, שמונעת 

דחיינות והימנעות, מסייעת לעיבוד עומק של המידע ובכך לאחסונו. בסיטואציות חברתיות 

ובינאישיות היא מתפקדת ברמה טובה. עם זאת, היא מתקשה לשמור על קשב ממושך, 

תשומת לבה לפרטים לוקה, אינה זוכרת מידע שנמסר לה, וכשבן השיח שלה מבחין בכך 

הוא נוטה להיפגע. היא מצליחה לתקן מצבי קונפליקט או פגיעה, בזכות יכולותיה הרגשיות 

הגבוהות והקסם הבינאישי, אולם המהלך הכרוני של כשלי ההקשבה והפגיעה מייצר 

תסכול מתמשך, חוסר אמון בעצמה, והימנעות מיחסים אינטימיים מחייבים. את מסגרת 

השירות הצבאי השלימה בצורה טובה ולמרות חששותיה היא החליטה לפנות ללימודים 

אקדמיים. הלמידה הייתה רצופה בקשיים, למרות השימוש באותן אסטרטגיות פיצוי בהן 

השתמשה בעבר. הישגיה בלימודים היו סבירים, אך לא שיקפו את יכולותיה. גם בעבודה 

היא נתקלה באותם קשיים: המטלות המשרדיות, הדורשות קשב לנתונים, דיוק ומיקוד 

מהוות אתגר משמעותי עבורה,  בשל הנטייה להחמיץ פרטים, הקושי למקד קשב במטלה 

מונוטונית "משעממת" ועקב כך קצב עיבוד מידע איטי, הספק נמוך וקושי לעמוד בזמנים. 

כך, למרות הישגיה התפקודיים התקינים , היא נושאת עמה חוויה פנימית של תסכול, קושי 

וצורך להשקיע מאמצים כבירים על מנת לקטוף את פירות התפקוד וההסתגלות הנאותים 

הן ברמה התעסוקתית והן ברמה בינאישית.  
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להלן סיכום המאפיינים הקליניים ב-ADHD במבוגרים

השלכות בתחומי תפקוד שונים

חברתי בינאישיתעסוקתילימודיאפיונים

√√√מוסחות

√√√קושי בהתארגנות

√√קושי בניהול זמן

√√קושי בהשלמת משימות

√√√שכחנות

√√חוסר סדר

√√דחיינות

√√קשיי התמדה בישיבה

√√√תנועתיות יתר

√√√דבור יתר

√אי שקט פנימי

√קטיעת דבור של האחר

√חוסר יציבות רגשית

√טמפרמנט "חם"

 רגישות גבוהה לביקורת ואי

סבילות לסטרס

√√

√√דיסאינהיביציה

 קשיי התמדה הגורמים

לחוסר יציבות

√√
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אתגר אבחנתי וקומורבידיות נפשית: הסף של קביעת האבחנה במקרים של פגיעה 

הנמצאת ברצף עם הנורמה יחד עם הקושי הנובע מחפיפה של תסמיני הפרעות נפשיות 

  ADHD-אחרות, חלקן מאד שכיחות – מהווים אתגר אבחנתי. בהעדר התייחסות הולמת ל

יחד עם הקומורבידיות הנפשית, תוצאות הטיפול תהיינה חלקיות ולא מספקות. 

על מנת להחליט האם מדובר במצב הדורש טיפול, עלינו להתמודד תחילה עם ההבחנה 

בין מצבים הקרובים לנורמה באנשים עם הפרעה זו המתפקדים ברמה גבוהה. מטופלים 

עם ADHD עם תפקוד גבוה מאמצים לעצמם אסטרטגיות יעילות להתמודדות עם שכחנות 

וקושי בהתארגנות. אנו נדרשים לקבוע סף מסוים אשר נגזר, כמו בהפרעות נפשיות אחרות, 

ממידת המצוקה הנגרמת לנבדק ומהפגיעה התפקודית המשנית להפרעה. אחד המאפיינים 

המרכזיים באבחנה המבדלת הוא האופי המתמשך של ההפרעה, שאינו אופייני להפרעות 

נפשיות אחרות, שלרוב מתאפיינות במהלך אפיזודי. עם זאת, האופי המתמשך של הקשיים 

יכול לגרום לפגיעה תפקודית משמעותית בשל החשיפה המתמשכת אליהם. 

שכיחות קומורבידיות ב-ADHD במבוגרים היא גבוהה, כך שכ-50% מהמאובחנים, לוקים 

בהפרעה נפשית נוספת. ההפרעות השכיחות ביותר בהופעתן ביחד עם ADHD הן: הפרעות 

חרדה, דיכאון )כולל סיכון מוגבר לאובדנות(, הפרעה ביפולרית, הפרעות אישיות )בעיקר 

גבולית ואנטיסוציאלית( וכן הפרעות משניות לשימוש בחומרים. 

אחת האבחנות השכיחות במטופלים עם ADHD היא הפרעת אישיות גבולית. הקשר 

האתיולוגי בין שתי ההפרעות הוא מורכב ועדיין לא מוסבר באופן מספק. מחקר שבחן את 

שכיחות ADHD בקרב המאובחנים בהפרעה זו הדגים שיעור של 38.1%. שתי הפרעות אלו, 

כמו גם הפרעה ביפולרית, חולקות מאפיין מרכזי של אי יציבות רגשית. כך בהינתן יציבות 

רגשית, יש לשקול אבחנה מבדלת או קומורבידיות בין השתיים. 

הפרעה ביפולרית ו-ADHD חולקות מאפיינים קליניים הכוללים הסח הדעת, אי שקט 

פסיכומוטורי, דיבור מוגבר ומאפיינים רגשיים בעיקר אי יציבות ולביליות אפקטיבית. הבדל 

   .ADHD מהותי הינו האופי האפיזודי של ההפרעה הביפולרית, לעומת האופי המתמשך של

הקומורבידיות עם שימוש בחומרים מורכבת ובעלת קשר דו כיווני של סיבה ומסובב 

וחשובה תשומת לב קלינית לאפשרות של self treatment. ספציפית נמצא כי כ-20% 

   .ADHD מהמכורים להרואין עונים לקריטריונים של

בבואנו להעריך קומורבידיות יש לקחת בחשבון שסימפטומים של ADHD יכולים לחקות 

הפרעות אחרות וכן כי ADHD מהווה גורם סיכון להתפתחות הפרעות נפשיות אחרות.
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הפרעות חרדה למשל, נלוות לעיתים קרובות להפרעת הקשב והריכוז כבר בגיל הילדות 

כקומורבידיות. באופן משני, מהלך חיים של אדם עם הפרעת קשב וריכוז מציב אותו בסיכון 

גבוה לפתח גם הפרעות חרדה ודיכאון בגיל מבוגר יותר, בשל המחיר שהוא משלם עקב 

ההפרעה. גם הטיפול התרופתי בהפרעה זו מעמיד את הסובלים מההפרעה, בסיכון מוגבר 

לפתח תופעות לוואי בצורת סימפטומים דיכאוניים וחרדתיים. החרדה והדיכאון עצמם 

 Presenting Symptoms מתאפיינים בפגיעה בתפקודי הקשב והריכוז שיכולים להיות

שלהם, כך שיכול  להיות קושי רב להבחין בין השניים. אי שקט והפרעות בשינה המופיעים 

במצבי חרדה, כמו גם הימנעות מסיטואציות מסוימות. גם מצב דיכאוני מתאפיין בהפרעות 

שינה ואי שקט, ערך עצמי ירוד, איריטביליות וחוסר סבלנות, וכן תתכן פגיעה בריכוז כחלק 

מהתמונה הקלינית. 

שכיחות גבוהה של ילדים הסובלים מ-ADHD הסובלים גם מהפרעת התנהגות מסוג 

הפרעה מתנגדת )Oppositional Defiant Disorder( או הפרעה אנטיסוציאלית, המהווה 

כבר תשתית אישיותית שתלווה את המתבגר לבגרותו. 

בנוסף לתחלואה הכפולה שתוארה לעיל חשוב לציין נטייה להיפצע אשר הינה שכיחה 

בקרב הסובלים מ-accident prone( ADHD(, על רקע האימפולסיביות, קשיי התכנון 

והויסות, כמו גם הצורך בחיפוש גרייה מעוררת. חשוב לזכור זאת בהערכה נוירולוגית של 

אנשים אשר נחבלו בראשם כתוצאה מתאונה )דרכים, עבודה(, כיוון שלעיתים קרובות 

ברקע האנמנסטי שלהם ובאבחון נוירופסיכולוגי משלים ניתן יהיה למצוא גם תשתית של 

הפרעת ADHD אורגנית התפתחותית. 

  .ADHD-עוד חשוב לציין שכיחות גבוהה של השמנת יתר בקרב הסובלים מ

המעבר בין מסגרות טיפול עם ההתבגרות

עם ההתבגרות ישנו צורך לעתים למעבר בין שירותי טיפול של הילד והמתבגר לאלו של 

מבוגרים. מעבר זה הוא לרוב לא אופטימלי והרבה מהמטופלים נותרים ללא מעקב וטיפול 

מספקים. הסיבה לכך קשורה בחלקה לכך שהן המטופלים והן המטפלים אינם צופים 

מראש את השינוי בצרכים הטיפוליים, ובחלקה לעניינים פרוצדורליים הקשורים לשירות 

)ביטוח, אישור לתרופות מסוימות בילדות בלבד(. הרבה מהמקרים אינם מאובחנים בבגרות 

בשל הביטוי הקליני המשתנה והעדר ההכרות של הקלינאים עם הניואנסים של האבחנה. 

הבעיה מחמירה במקרים החמורים של ADHD אשר מאובחנים בטעות כלוקים בהפרעה 

ביפולרית או הפרעת אישיות גבולית. הסיבות להימנעות מאבחון וטיפול כוללות רתיעה 

מקבלת האבחנה והצורך בטיפול, פחד משינוי ונטישת מנגנוני הפיצוי שפיתחו לאורך 

הפרעות קשב וריכוז
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השנים וחוסר הבנה לגבי מידת ההשפעה של ההפרעה על חייהם, תפקודם ומשפחותיהם. 

חלק מהמטופלים סבורים כי כפי שנאמר להם בילדותם, ההפרעה חלפה עם הגיל ואינם 

מזהים את תפקודם כלקוי. מבחינת מסגרות הטיפול עצמן, המעבר עשוי להיות אפקטיבי 

ככל שקיים קשר טיפולי יציב, תקשורת טובה ותומכת בתהליך ושיתוף בתכניות הטיפול 

העתידיות.

טיפול 

הטיפול בהפרעת קשב וריכוז כולל מרכיבים פסיכותרפויטים, תרופתיים טכניקות אימון 

והתערבות עם מרכיב של PSYCHO-EDUCATION. הטיפול התרופתי עם זאת הוא בעל 

היעילות הגבוהה ביותר אך התאמת הטיפול הנכון למטופל היא אומנות מורכבת שצריכה 

להתחשב בתופעות הלוואי של הטיפול, במשך ההשפעה הרצוי, בקומורבידיות ועוד. 

הבחירה הראשונה כיום היא שילוב של CBT עם טיפול תרופתי. הקו הראשון מבחינה 

תרופתית הוא טיפול בסטימולנטים מסוג methylphenidate [MPH]. על פי הנחיות משנת 

NICE( 2008( במידה והטיפול אינו נסבל או לא יעיל, ניתן להציע אמפטמינים.

את הטיפול התרופתי נהוג לחלק לסטימולנטים ולא סטימולנטים: 

סטימולנטים:

 	 )Concerta, Focalin ,Ritalin( Methylphenidates (MPH) 

מתילפנידט הוא התכשיר הנפוץ ביותר, הן בשחרור מהיר, בינוני והן בשחרור איטי. 

התגובה לטיפול במבוגרים זהה לזו שבילדים מבחינת היעילות וגם במבוגרים היא 

תלוית מינון.

אמפטמינים Attent( Dextroamphetamines( מיועד למטופלים שלא הגיבו לתכשירי 	 

מתיפנידט או פיתחו ת"ל קשות. Adderall היא תערובת של אמפטמינים, אינה רשומה 

בארץ. Vyvanse( Lisdexamfetamine( עוברת פירוק איטי ומושהה בגוף, פחות ממכרת 

מבין האמפטמינים.

תרופות שאינן סטימולנטים:

ישנו שימוש בתרופות שאינן סטימולנטים, בעיקר במטופלים שאינם סובלים את הטיפול 	 

בסטימולנטים, ששיעורם נע בין 10-30%, או בשל קומורבידיות של חרדה או שימוש 

לרעה בחומרים.

הפרעות קשב וריכוז
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Noradrenaline reuptake inhibitor -)Strattera( -Atomoxetine משפיע לאורך  	

יממה שלמה ואין לו פוטנציאל של שימוש לרעה. יעילות התרופה נבנית לאחר מספר 

שבועות. תרופה זו מועדפת אצל מטופלים עם רקע של התמכרויות.  

Bupropion - מעכב ספיגה מחדש של נוראדרנלין ודופמין, הפועל דרך המערכת 	 

הדופמינרגית מזולימבית, יחד עם אפקט אנטי דכאוני דרך המערכת האדרנרגית. 

)Modafinil )Provigil - סטימולנט שאינו אמפטמין, המותווה כטיפול לנרקולפסיה, 	 

.ADHDנבדק והוכח כמסייע אף הוא בטיפול ב

תרופות אנטי היפרטנסיביות כגון Clonidine, Guanfacine יעילות גם הן כטיפול 	 

אלטרנטיבי לטיפול המקובל.

לא תרופתי

הטיפול כולל הקניית אסטרטגיות מפצות בתחום הארגון, התכנון והלמידה, פסיכותראפיות 

המסייעות לויסות, לשיקום התפיסה העצמית הפגועה, פסיכותראפיות קבוצתיות להקנייה 

ולשיפור מיומנויות חברתיות, עידוד תובנה וקשב בינאישי. פעילויות גופניות מומלצות 

כאמצעי לתיעול האנרגיות הבלתי מווסתות ולשיפור מצב הרוח. כמו כן, קיים בשוק טיפול 

בנוירופידבק לשיפור תפקודי קשב וכן אימון נוירוקוגניטיבי לשיפור תפקודי קשב, ריכוז 

וזיכרון. מדובר באימון ממוחשב המשפר יכולת לעבור בגמישות ובמהירות בין מצבי עוררות 

שונים במהלך תפקוד קוגניטיבי, כלומר בין מצב ריכוז ממוקד למצב עירנות ולמצב רגיעה. 

האימון מתבסס על הממצאים, לפיהם פעילות גלי המוח האופיינית לסובלים מהפרעת 

קשב וריכוז לוקה. אצל הסובלים בעיקר ממוסחות )החולמניים( קיימת דומיננטיות של 

פעילות גלי מוח נמוכים, אשר אופייניים למצבי טרום שינה, חשיבה יצירתית ודמיון בעוד 

שאצל הסובלים ממרכיב היפראקטיביות ואימפולסיביות דומיננטית פעילות גלי מוח 

גבוהים, אשר נדרשים במהלך מצבים המאופיינים בעוררות ודריכות גבוהה. האימון מסייע 

להם לתרגל פעילות גלי מוח שהינה מיטבית למצבי ריכוז ממוקד. 

הדגש הטיפולי בטיפול בקומורבידיות

במקרה של קומורבידיות, ההמלצה המקובלת היא לטפל תחילה בהפרעה הנפשית, כמו 

בדיכאון או בחרדה ולאחר מכן להעריך את המידה שבה ADHD  גורמת לליקוי תפקודי על 

מנת לתכנן את הטיפול באופן אפקטיבי. 

ישנו מעט מידע לגבי הטיפול בקומורבידיות של שימוש בחומרים וADHD, לרוב ממליצים 

על טיפול רב מערכתי, כשהמקום של הטיפול בסטימולנטים אינו ברור.

הפרעות קשב וריכוז
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הטיפול בסטימולנטים משפיע לטובה על הפרעות שינה נלוות בנוסף לשיפור התפקוד 

לאורך היום. במקרה של הפרעה ביפולרית, לרוב אין המלצה לטיפול בסטימולנטים מחשש 

להחמרה במאניה. יחד עם זאת במידה וקיים מצב יציב ועדיין בולטת הפגיעה הנובעת 

מ-ADHD ניתן לשקול הוספת טיפול בסטימולנטים בנוסף לטיפול במייצבי מצב רוח. עם 

החרפה מאניפורמית הטיפול בסטימולנטים יופסק.

לסיכום

מטרת המאמר היתה לתאר את המורכבות הרבה שיש באבחון מדויק ובטיפול במבוגרים 

הסובלים מ-ADHD. ראשית, ברצוננו להפנות את הקשב למטופלים אלו, אשר התפקוד 

הפרקטי שלהם בחיים וההסתגלות למסגרות אינם חורגים באופן משמעותי מהנורמה, 

אבל קשב לסיפור חייהם, רגישות, הבנה וידע של מהי אבחנה של הפרעת קשב בתפקוד 

גבוה )mild severity( ואבחון נוירופסיכולוגי שמכמת וממפה בצורה אובייקטיבית את 

מהות ההפרעה – כל אלו מאפשרים לאיש המקצוע אשר בא במגע עימם לגייס הבנה 

אמפתית לקושי ולסבל הרגשי הסובייקטיבי אותו הם נושאים לאורך החיים. אנשים צעירים 

בשנות ה-20, 30, 40 ואף 50 לחייהם, אשר מקבלים לראשונה הכרה רשמית מאיש מקצוע 

לקשיים אלו, לראשונה מגיעים לחוויה פנימית של הקלה הנגזרת מהתיקוף וההבנה כפי 

שמשתקפים בעיני האחר. כמובן, לעיתים קרובות גם טיפול תרופתי יכול מאוד להועיל, 

לסייע במיקוד הקשב במטלות החיים המונוטוניות, להגביר ולהאיץ קצב עיבוד מידע 

וכתוצאה מכך לשפר הספקים בלימודים ובעבודה. בנוסף הודגמה המורכבות באבחון של 

הפרעת ADHD בהינתן תחלואה כפולה עקב חפיפה של תסמינים אשר לעיתים ממסכים 

את ההפרעה.
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משמעותו של הסימפטום – מסימפטום נוירולוגי 
בהסתמנות נפשית לסימפטום נפשי בהסתמנות 

נוירולוגית

עורכת המדור: פרופ' נטע לוין

 ד״ר יפתח בירן 

אנחנו מחפשים ויוצרים משמעות בכול – בשפה, בגוף, בביטויים הרגשיים, בפעילות 
המוטורית, בייצוגי הסביבה ובייצוגי המרחב. לעתים המשמעות גלויה ולעתים היא נסתרת 

וחבויה. לעתים הייצוגים ישירים ולעתים עקיפים ומובנים בתוך מטפורות1. כיצד מובנות 
המשמעויות השונות? ומבלי להיזקק לסוגית גוף-נפש - כיצד המערכת הנוירולוגית 

והמערכת הרגשית פועלות ביצירתן של המשמעויות ובפירושן? מהי האינטראקציה בין 
המערכות האלו? בעבודתי הקלינית והמחקרית אני מנסה להבין באמצעות האינטראקציות 
שבין מערכות אלו את המשמעויות השונות שמוקנות לסימפטומים הגופניים והנפשיים ואת 
אופן הקניית המשמעויות מתוך הבנה שאלו מוקנות בתהליכים אקטיביים ולא רק בתהליכי 

bottom up של קידוד אינפורמציה של אובייקטים קיימים2.  

כיצד המערכת הנפשית תורמת וגורמת להסתמנות נוירולוגית?

ניתן להתייחס לסוגיה זו במספר רמות. בסקירה בגיליון קודם של עיתון זה הצגתי עמדות 
שונות המסבירות את הופעתם של סימפטומים נוירולוגים בדיכאון. שתי העמדות העיקריות 
שהוצגו הייתה העמדה הלא ספציפית, לפיה הסימנים הנוירולוגים שישנם בדיכאון קשורים 
למעורבות מוחית דיפוזית ולא דיפרנציאלית בעוד שהעמדה הספציפית טוענת שהסימנים 

הנוירולוגים הינם חלק ממנגנון הדיכאון עצמו3.

בעבודת המחקר שלי אני מתמקד בשנים האחרונות במשמעויות של הסימפטום הגופני 
הקונברסיבי )חסר נוירולוגי ללא הסבר אורגני(. אחת מהגישות המקובלות להבנת תסמינים 

קונברסיבים, גם בקליניקה הנוירולוגית, הינה שתסמינים אלו הינם ביטוי למצוקה נפשית 
ובמיוחד להסתמנות דיכאונית – חרדתית הקשורה לטראומה. הגישה הפסיכואנליטית 

מנסה למצוא משמעות לסימפטום הספציפי במטופל הבודד. ברור שגישה זו כרוכה בזמן 
רב, וקשה ליישם אותה בעבודות אמפיריות. בין הגישה הכללית לגישה הספציפית ניתן 

למצוא המשגות שמאפשרות הכללה על קבוצות מטופלים אך נותנות יותר תוכן לסימפטום 
מאשר זה שמתקבל בעזרת ההסבר הדיכאוני – חרדתי - טראומתי. 
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במחקר תצפיתי בדקתי בשיתוף עם גב׳ יונה שחר לוי, מטפלת בתנועה, מטופלים 

עם הפרעה מוטורית קונברסיבית וניתחנו את דגם התנועה שלהם בעזרת הפרדיגמה 

האמוטורית - EBMMP1; זוהי פרדיגמה גופנית-תנועתית-נפשית מבוססת תיאוריה דינמית 

שפותחה על ידי גב׳ יונה שחר לוי. לפי פרדיגמה זו ישנן שתי אופנויות תנועה מוטוריות 

רגשיות: העמדה הבסיסית )P-0( הינה עמדה שמייצגת מצבים ראשוניים של תינוק המוחזק 

בחיקה של הדמות מטפלת ואילו העמדה המפותחת יותר, )P-1(, מייצגת מצבים יותר 

מתקדמים בהם התינוק / ילד מסוגל להתגבר על הגרביטציה ונעמד מול הדמות המטפלת. 

אילוסטרציה לשתי העמדות ניתן לראות בתמונה מס׳ 1, א׳. ייתכנו מעברים בין עמדות 

ומצבים אלו והן אינן סטטיות. ההערכה הקלינית והניתוח של דגם התנועה של המטופלים 

נעשה על סמך 22 אבני בוחן שכל אחת מהן יכולה להיות במצב הקשור ל - P-0  ו/או 

ל – P-1 ולמעברים בין העמדות. המטופלים הקונברסיבים שנדגמו בעבודה זו נטו להיות 

בעמדה הבסיסית )תמונה מס׳ 1, ב׳(4. להבנתנו נטייה זו מלמדת על כך שבמטופלים עם 

קונברסיה יש רגרסיה למצב התפתחותי מוקדם ושימוש במנגנוני הגנה פרימיטיביים של 

החזקה עצמית מוטורית. בעוד שהתינוק שנמצא בעמדה P-0 מוחזק על ידי ההורה, הרי 

המבוגר החוזר לעמדה P-0 למעשה מחליף את ההחזקה ההורית התקינה בהחזקה עצמית 

הגנתית.

תמונה מס׳ 1: 
א׳ - שתי 
העמדות 

 הבסיסיות: 
P-0 - העמדה 
הראשונית של 

התינוק המוחזק 
בחיקו של ההורה 

 המטפל;
 P-1 – הילד המסוגל להתמודד עם הגרביטציה ויכול לעמוד מול ההורה המטפל. 

ב׳ – ניתוח דגם התנועה של 6 מטופלים עם הפרעה קונברסיבית מוטורית. המטופלים 
נוטים להיות במצב P-0 שמוצג ברישום בחלק הפנימי של המעגל, בעוד שמצב P-1  מוצג בחלקו 

 החיצוני של המעגל.

פרויקט מחקר נוסף בוחן את הערוץ הנפשי - גופני במטופלים עם הפרעה קונברסיבית. 

ההיפותזה הראשית הינה שבמטופלים עם הפרעה קונברסיבית ערוץ זה פעיל ביתר 

ועובר החשה )פסיליטציה(, כך שאירועים נפשיים גורמים להפעלה גופנית חריגה. עבודה 

1.  Emotorics-EBMMP - Emotorics - Emotive Body Movement Mind Paradigm 
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זו בוצעה בהובלתה של ד״ר סיון גזית כחלק מעבודת הגמר שלה בבית הספר לרפואה 

באוניברסיטת תל אביב ונעשתה בשיתוף עם ד״ר אודליה אלקנה ממכללת תל אביב יפו, 

גב׳ לירז דוידוביץ׳ וגב׳ ליאל ישעיהו, סטודנטיות ממכללת תל אביב יפו. במחקר זה העברנו 

מספר מטלות ובהן שטף אסוציאציות למילות גירוי גופניות או רגשיות;  היכולת לזהות 

ביטוי גופני של מצב רגשי; בדיקה של קישורים סמנטיים בין מושגים גופניים למושגים 

רגשיים; ובדיקה של הטיית קשב בתגובה לגירויים רגשיים. 

עד כה סיימנו לעבד את המטלה הרביעית שבדקה הטיית קשב מרחבי בציר האנכי במטלה 

של visual search. המטלה התבססה על מטפורות מרחביות של בריאות לעומת חולי: 

 ,)He is in top shape ,בעוד שבריאות וחיים הם "למעלה" )מצב מרומם, עולה כפורח

חולי ומוות הם "למטה" )נפל למשכב, עלה מן השאול(. ההנחה היא שמטופלים עם 

הפרעה קונברסיבית משנים את הפרדיגמה הבסיסית שלהם ותופסים עצמם כחולים 

)על אף שאינם(. לכן, צפוי שהקשב שלהם יופנה כלי מטה )חולי, מוות כאמור(. על כן הם 

יזהו בקלות ובמהירות גירוי שיופיע בשדה התחתון של המסך לעומת אותו גירוי כשיופיע 

בחלק העליון.  למטופלים הוצגו גירויים מקדימים שהיו מילות גוף או מלים שאינן מילות 

גוף ואחריהן גירוי מטרה שהוצג בחלק העליון או התחתון של המסך )תמונה 2, א׳(. ביחס 

לנבדקים בריאים, הנבדקים עם הפרעה קונברסיבית הגיבו יותר מהר לגירויים שהוצגו 

בחלק התחתון של המסך כשאלו הופיעו לאחר מילת גוף מטרימה )תמונה 2, ב׳(. יתר על 

כן, ככל שהמטופלים היו עם סומטיזציה יותר גבוהה כך ההחשה בזיהוי גירוי תחתון לאחר 

מילת גוף הייתה יותר משמעותית. ממצאים אלו תומכים בהנחה שלמטופלים עם הפרעה 

קונברסיבית יש שינוי בפרדיגמה של בריאות חולי המשפיע על תפיסה ועיבוד סנסורי - 

מוטורי 5.

תמונה מס' 2:  א׳ – 
פרדיגמת המחקר:  בפני 

הנבדקים הוצגה במרכז 
המסך מילה מטרימה )מילת 
גוף או מילה אחרת( ואחריה 

הוצג גירוי מטרה בחלק 
העליון או התחתון של 

המסך. הנבדקים התבקשו 
להגיב מהר ככל שניתן לגירוי 

המטרה. 

ב׳ – Vertical Attention Bias )ככל שערך זה יותר חיובי כך זמני התגובה לגירוי העליון ביחס 
לגירוי התחתון יותר ארוכים( בקבוצת הביקורת ובקבוצת הנבדקים עם הפרעה קונברסיבית 

 לאחר הטרמה עם מילת גוף או עם מילה אחרת. 
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כיצד המערכת הנוירולוגית מעצבת את הסימפטום הנפשי?

ניתן לבחון את האופן שבו האילוצים של המערכת העצבית תורמים לעיצוב ההסתמנות 

הנפשית דרך מגוון תופעות פסיכיאטריות: החל מחרדה, דרך דיכאון וכלה בפסיכוזה. 

ההסתמנות הפסיכוטית הדרמטית והבולטת מצד אחד והמגוונת מצד שני יכולה להיות 

מודל טוב לבדיקה כזו. אחת ההמשגות המקובלות להפרעות פסיכוטיות הוא ניתוק 

מהעולם החיצוני שמאפשר השלכה של תכנים פנימיים על הייצוגים של העולם החיצוני, 

כך שמציאות פנימית מחליפה את המציאות החיצונית. המשגה זו נרמזת בשפת היום 

יום )״הוא מנותק מהמציאות״(; בקריטריונים הפסיכיאטרים שמדגישים את אובדן הקשר 

מהמציאות, את עמידותן של מחשבות השווא נוכח עדויות סותרות שמובאות מהעולם 

החיצוני ואת ההמשגה של הלוצינציות כחוויות תחושתיות שנוצרות ללא הפעלה חיצונית; 

בהבנות של מדעי המוח לפיהן פסיכוזה הינה בין השאר מצב בו גירויים פנימיים מפריעים 

בעיבוד גירויים חיצוניים; ובהמשגות פסיכואנליטיות. כך למשל התיאוריה הספציפית של 

הפסיכוזה טוענת שפסיכוזה הינה מצב בו יש הסגה של הקתקסיס ]ההטענה הרגשית[ 

מייצוגים של אובייקטים חיצוניים אל ייצוגי העצמי. 

האם יש חשיבות לרמת הנתק מהעולם החיצוני והאם רמת הנתק משפיעה על תכונותיו 

של הסימפטום הפסיכוטי? האם הסימפטום הפסיכוטי לובש מאפיינים שונים לפי מיקומיו 

השונים בציר שבין העולם החיצוני למערכת הלימבית? האם המיקום על ציר זה שנע 

 unimodal sensory( מהקורטקס הסנסורי הראשוני, דרך קורטקסים סנסוריים אונימודלים

cortex( עבור לקורטקסים הטרומודלים )heteromodal cortex( וכלה בקורטקס הלימבי 

)תמונה מס׳ 3(, יכול להשפיע על המופע הפסיכוטי? ניתן לשער שככל שמתרחקים בציר 

זה מהקורטקס הסנסורי הראשוני ומתקדמים לעבר האזורים הלימביים, הפסיכוזה הולכת 

ומאבדת את הסממנים הפרספטואליים הבסיסיים שלה ונהיית יותר ויותר מורכבת מבחינה 

רגשית ותוכנית.

בתחום מחקר זה, המבוסס על מקרים קליניים, אני מתאר מטופלים שפיתחו פסיכוזה 

לאחר פגיעה נוירולוגית שהובילה לנזק פוקאלי. אני בודק כיצד הפסיכוזה משנה את אופייה 

כתלות במרחק של הפגיעה הנוירולוגית מהקורטקסים המופנים לעולם החיצוני ומנסה 

לאפיין את הפסיכוזה על מורכבותה; עבודה זו מבוססת על הערכות פסיכודינמיות ועל 

מטלות פסיכופיזיות. במטופלים עם פגיעות סנסוריות ראשוניות כמעט שאין מודולציה של 

הפרספט הסנסורי שנחווה כבא מהעולם החיצוני. כך למשל בעבודה משותפת עם פרופ׳ 

ישראל שטיינר דיווחנו על מטופלת עם שילוב של מחלת מנייר ופגיעה טמפורלית שסבלה 

מהלוצינציות מוזיקליות 6, שלפחות בתחושה הסובייקטיבית של המטופלים כמעט ואינן 
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גורמות למודולציה של הפרספט המוזיקלי )מיקום 1 בתמונה מס׳ 3(. זאת להבדיל ממטופל 

עם דיכאון פסיכוטי שלווה בעמדות ניהיליסטיות פסיכוטיות. הדיכאון אצל מטופל זה 

היה משני לפגיעה מוחית שערבה בין השאר אזורים סנסורים ויזואלים שניוניים. המטופל 

התייצג עם סימולטאנאגנוזיה שהחריפה בגירויים ראייתיים טעונים רגשית. המיקום המעט 

יותר קדמי אצל מטופל זה הספיק ליצור עיוות רגשי בפרספט הויזואלי האבנורמלי )מיקום 

2 בתמונה מס׳ 3(. קצת יותר קדימה בקישורים הסנסורים, מטופל עם פסיכוזה דמוית 

קוטרד שנבעה מפגיעה באזורים ההטרומודאלים של הקורטקס הפריטאלי. במטופל זה 

הדלוזיה הפסיכוטית לבשה סממנים סנסורים מורכבים – המטופל החזיק בעמדה שהוא 

קבור בעודו בחיים עם מורכבות רגשית שלוותה בהשלכות מרובות על בני משפחתו7. 

)מיקום 3 בתמונה מס׳ 3(. מכאן לפגיעה שמערבת את המערכת הלימבית בצורה ישירה: 

מטופל שסבל מפגיעה בקוטב הקדמי של האונות הרקתיות, יותר בצד שמאל ובנוסף 

סבל מפגיעה פרונטלית. הוא התייצג עם מצב פסיכוטי שהיה רווי בתכנים רגשיים שהיו 

בעיקרם מאניפורמים בעוד שהנופך הסנסורי, למשל ראייתי או שמיעתי, היה דל8. )מיקום 

4 בתמונה מס׳ 3(. ניתן להחיל את קו המחשבה הזה גם על המערכת המוטורית. כך למשל 

ניתן להמשיג את תסמונת היד הזרה )Alien Hand Syndrome( כדלוזיה הקשורה לבקרה 

מוטורית. ניתן לשער שככל שהפגיעה קרובה יותר למערכת הלימבית כך ההתנכרות 

)alienness( ליד תהייה יותר משמעותית. סקירה של תסמונת זו ותיאור מקרה מפורט שבו 

היד העוינת נבעה מפגיעה בפיתול החגורה )cingulate gyrus( )מיקום 5 בתמונה מס׳ 3( 

ניתן למצוא בהפניות הבאות9-11.

תמונה 3: הצגה סכמתית של 
מערכת העצבים כקשת רפלקס 

המקשרת בין העולם החיצוני לעולם 
הפנימי. המספרים מייצגים את 
המיקומים השונים של המקרים 

 המתוארים.
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בין המערכת הנפשית למערכת הנוירולוגית

האבחנה בין המצבים בהם ההסתמנות הנפשית גורמת להסתמנות הנוירולוגית לבין 
המצבים ההפוכים בהם ההסתמנות הנוירולוגית מעצבת את ההסתמנות הנפשית הינה 
מלאכותית וסכמתית. לעתים ישנם מקרים שחורגים מדיכוטומיה זו. אביא שתי דוגמאות 

קליניות – מחקריות.

כיצד מתייחסים לפגיעה העצמית במטופלים הסובלים מהפרעת אישיות גבולית? עבודה 
שהשתתפתי בה ושבוצעה על ידי צוות המחקר של פרופ׳ קרני גינזבורג מבית הספר 

לעבודה סוציאלית של אוניברסיטת תל אביב,  ד״ר איתי גור אריה מהמכון לשיכוך כאב 
בבית החולים שיבא, ד״ר נגה צור מבית הספר לעבודה סוציאלית של אוניברסיטת תל 
אביב ופרופ׳ רות דפרין מהחוג לפיזיותרפיה של בית הספר לרפואה באוניברסיטת תל 

אביב, הראתה שלמטופלות הסובלות מהפרעת אישיות גבולית ישנה תפיסת כאב שונה 
מאשר נשים בריאות. תפיסת הכאב אצלן ממותנת על ידי המודעות שלהן לגוף 12. ניתן 
להשתמש בממצאים אלו כבסיס לחשיבה על מנגנוני הפגיעה העצמית שמטופלות אלו 
סובלות ממנה. אולם מעבר לכך, מהי המשמעות של הקשר המתואר בין תפיסת הכאב, 

המודעות הגופנית והקשיים הנפשיים? האם השינויים בתפיסת הכאב מייצגים את 
המצוקה הנפשית וההתמודדות אתה או אולי הם תולדה שלה או אולי אף גורמים לה? 

ברור שישנה אינטראקציה מורכבת בין הסתמנות נפשית )הפרעת אישיות, פגיעה עצמית( 
לבין הסתמנות גופנית )למשל תפיסת כאב( וש״הכיוון״ שלה אינו ברור. 

דוגמה נוספת - לאחרונה נתקלנו ביחידה לאפילפסיה במרכז הרפואי תל אביב במטופלת 
עם הסתמנות שמאתגרת דיכוטומיה זו. מדובר במטופלת עם אפילפסיה של האונה 

הטמפורלית שמספר חודשים לאחר שנאנסה החלה לסבול מהתקפים בעלי אופי שונה 
מההתקפים הרגילים מהם סבלה במשך השנים. ההתקפים החדשים לוו בצעקות 

 ובתנועות בעלות אופי מיני. המחשבה הראשונית הייתה שמדובר בהתקפים פסיכוגנים
Psychogenic Non Epileptic Seizures( PNES(. מחשבה זו נתמכה גם בהסתמנות 

של תסמונת פוסט טראומטית שהתפתחה לאחר האונס. אולם בניטור וידיאו אי-אי-ג׳י 
ההתקפים החדשים נמצאו כהתקפים אפילפטים. כיצד ממשיגים התקפים אלו? האם 

 "Pseudo"( כהתקפים אפילפטים או אולי כהתקפים אפילפטים דמויי התקפים פסיכוגנים
PNES(? בעבודה שכעת אנו מכינים לפרסום ושנעשית בשיתוף עם ד״ר פיראס פאהום 
מהיחידה לאפילפסיה במרכז הרפואי תל אביב, ד״ר תומר גזית מהמכון לתפקודי מוח 

שבמרכז הרפואי תל אביב וד״ר רואי אדמון מהחוג לפסיכולוגיה של אוניברסיטת חיפה 
הראינו באמצעות הדמיה פונקציונאלית שאצל מטופלת זו ישנם שינויים ברשת הפוסט 
טראומטית. המחשבה היא שהסמיכות האנטומית בין הרשת האפילפטית לבין הרשת 

הפוסט טראומטית )לשתיהן “hub” באונה הטמפורלית( מאפשרת זליגה בין הרשת הפוסט 
טראומטית לבין הרשת של האפילפסיה הטמפורלית והפעלה של אחת על ידי השנייה. 
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רופא חוקר מתארח

פרויקט מחקר מתוכנן, שמבוסס על תצפית זו ודומות לה שמראות שלעתים הסתמנות 
שנראית קונברסיבית הינה דווקא מתווכת מוחית והיא למעשה חלק מפגיעה מוחית 

ספציפית, הוא לבחון נוכחות של תסמינים קונברסיבים דוגמת חוסר שיתוף פעולה, שינויי 
אפקט וכיו״ב במטופלים לאחר פגיעות מוחיות במטרה לנסות ולמקם אזורים שיוצרים 

תמונה דמוית קונברסיה. 

לסיכום - בעבודתי הקלינית והמחקרית אני מנסה לשלב את עולם הידע הנוירולוגי, 
הנוירו-קוגניטיבי והפסיכיאטרי בהמשגות פסיכודינאמיות תוך שימוש במחקרים על קבוצות 

מטופלים לצד עבודות המתבוננות במטופל הבודד ומבוססות על מטלות מובנות ועל 
הערכה פסיכודינאמית.

 ד״ר יפתח בירן, המערך הנוירולוגי, המרכז הרפואי תל אביב

i_biran@hotmail.com
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עורכת המדור: ד"ר נורית עומר

לפניכם הדמיות של שישה מטופלים. נסו להגיע לאבחנה על סמך תמונות ההדמיה 

והסיפור הקליני הקצר.

מקרה 1 

בת 29, פנתה למיון בגלל דיסאסתזיה בשתי הרגליים מזה כשבועיים. בדיקה תקינה למעט 

.T10 פלס תחושתי בגובה

מקרה 2

בן 69, התקבל לאשפוז לבירור דיסאסתזיה פרוגרסיבית של הגפיים התחתונות בשלוש 

 השנים האחרונות. בחודשים טרם קבלתו קושי בשליטה על השתן.

לפני קבלת טיפול                                אחרי קבלת טיפול

תמונות בנוירולוגיה
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מקרה 3

בן 20, פונה למיון בגלל חוסר התמצאות שהחלה כמה ימים טרם קבלתו והלכה והחמירה. 

בבדיקתו רושם לאנצפלופתיה, ירידה בחדות הראיה דו"צ.

מקרה 4

בן 25, התקבל למיון בגלל בחילה, סחרחורת, כאב ראש, בבדיקה במיון ניסטגמוס גס לכל 

כיווני המבט, משנה כיוון.
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לתשובות

המשך מקרה 4:

מקרה 5

בן 64, מזה כחצי שנה ירידה קוגניטיבית מהירה, תנועות בלתי רצוניות, והפרעת הליכה.
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לתשובות

מקרה 6

בת 37, כאב ראש עז מלווה בהקאות, מזה 3 שבועות. בבדיקתה בצקת דיסקות דו"צ.
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פינת המתמחה

לתשובות

1 . Myotonia מה נכון לגבי ההבדלים בין
 Myotonic לבין Congenita

?Dystrophy type 2

שתי המחלות נגרמות כתוצאה א. 
ממוטציה בתעלת כלור

רק ב-myotonia congenita יש ב. 
warmup תופעת

רק ב-myotonia congenita יש ג. 
היפרטרופיה של שרירים

. Myotonic Dystrophy type 2 ד. 
 Myotonia-ו ,AD מורשת בצורה

AR מורשת בצורה congenita 

 
2 . Myotonic-כל הבאים טיפוסיים ל

Dystrophy type 1, למעט: 

Obstructive Sleep Apneaא. 

Fatigueב. 

Cognitive declineג. 

AV-blockד. 

 Osteoporosisה. 

בן 7 הגיע לייעוץ במרפאתך עם שני . 3
הוריו. הם מתארים שלראשונה בחייו, 
לאחר שיעור התעמלות בבית הספר, 

הופיעה חולשת גפיים תחתונות 
שנמשכה כשעה וחלפה בהדרגה ללא 

שאלות הכנה לקראת שלב א'

 עורך: ד"ר איתן אוריאל

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

Channelopathies and Myotonic Dystrophies

שייר. האב מספר שבעבר הוא עצמו 
סבל מאירועים דומים, אך מזה שנים 

רבות הוא אסימפטומטי. מה נכון לגבי 
מחלתו?

מדובר במוטציה בתעלת נתרןא. 

יש להתחיל טיפול קבוע במשתנים ב. 
להורדת רמת האשלגן בדם

יש להיזהר לפני הרדמה כללית ג. 
ולהימנע משימוש בהאלותן או 

בסוקצינילכולין

המחלה לא כוללת מיוטוניהד. 

שרירי הנשימה והפנים מעורבים ברוב ה. 
 ההתקפים

4 . Morvan כל הבאים נכונים לגבי
Fibrillary Chorea, למעט?

לחלק מהחולים יהיו נוגדנים כנגד א. 
VGKC תעלת אשלגן תלוית מתח

החולים סובלים מהיפרהידרוזיס, ב. 
אינסומניה, והלוצינציות  

התסמונת יכולה להיות משנית ג. 
לתימומה, ולאחר הסרתה יהיה שיפור 

של התסמינים

טיפול בהחלפת פלסמה עשוי לשפר ד. 
את התסמינים

 ב-CSF יהיה גלוקוז נמוךה. 
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לתשובות

8 . Malignant איך ניתן לאבחן
?Hyperthermia

בבדיקה גנטית. למעל 90% מהחולים א. 
יש מוטציה מוכרת בתעלת סידן

בבדיקת דם ומעקב אחר רמת ב. 
סידן. החולים יראו היפוקלצמיה 

פרסיסטנטית

בבדיקת תגר עם מתן האלותן בשאיפה ג. 
במינון מזערי תחת ניטור

בביופסיית שריר וחשיפת הפרפרט ד. 
 לקפאין

איזו מחלה איננה קשורה . 9
 ?malignant hyperthermia-ל

Central core myopathyא. 

Myotonic Dystrophyב. 

King-Deborough syndromeג. 

 Joubert syndromeד. 

10 . Myotonic בת 24 עם אבחנה של
Dystrophy type 1 מעוניינת להיכנס 
להיריון ומגיעה למרפאתך לייעוץ. כל 

הבאים נכונים לגבי מצבה, למעט?

גם אם מחלתה קלה, מומלץ על PGD א. 
anticipation-מחשש ל

אם היא סובלת ממיוטוניה קשה ב. 
ומפושטת מומלץ על לידה בניתוח 

קיסרי

ניתן להמשיך את הטיפול ג. 
ב-Mexiletine במהלך ההיריון

היא נמצאת בסיכון גבוה להפלותד. 

5 . Myotonic מה נכון לגבי התורשה של
?Dystrophy type 1

מעל 50 חזרות CTG בגן DMPK יגרמו א. 
congenital myotonic dystrophy-ל

קיימת תופעת anticipation, בעיקר ב. 
בהורשה מאבות לבנים

הגן הפגוע נמצא על כרומוזום מספר 3ג. 

אמהות אסימפטומטיות יכולות ללדת ד. 
 congenital myotonic תינוק עם

dystrophy 

איזה מהבאים אינו טיפול למיוטוניה?. 6

Acetazolamide א. 

Mexiletineב. 

Tocainide ג. 

 Procainamideד. 

7 . Hypokalemic Periodic Paralysis-ב
כל הבאים מהווים טריגרים אפשריים 

להתקפים, למעט:

מנוחה לאחר מאמץ משמעותיא. 

רעבב. 

ארוחה עשירה בפחמימותג. 

 חסך שינהד. 
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צריכה גבוהה של קפה קשורה בתמותה נמוכה יותר. )1( )2( )מאמר מערכת(	 

מחלות נוירולוגיות עולות למשלם המיסים האמריקאי 800 מיליארד דולר בשנה.	 

 	.MRI יוסיף אזהרה להתוויה בשימוש בחומרי ניגוד על בסיס גדוליניום בבדיקות FDA-ה

חידקי המעי עשויים לעמוד מאחורי התפתחות Cavernous Angiomas במוח.	 

שיטה חדשה לגירוי חשמלי מוחי עמוק בעזרת אלקטרודות מחוץ לגולגולת.	 

גירוי של עצב הואגוס שיפר עירנות, קשב ותנועתיות בחולה במצב ווגטטיבי ממושך.	 

טיפול גנטי חדש נראה בטוח ומבטיח במחלת סן-פיליפו.	 

האמיגדלה גדולה יותר אצל אנשים עם PTSD אחרי חבלת מוח קלה מאשר אלו ללא 	 

.PTSD

תרופת פלאצבו עשויה להועיל גם כשידוע שהיא כזו.	 

 	.NOACs שכיחות גבוהה של מתן מינון לא מתאים של

הנוגדן idarucizumab עוצר במהירות, באופן שלם ובטוח את האפקט האנטיקואגולנטי 	 

של דביגטרן.

סוף לויכוח? סגירת PFO מפחיתה סיכון לשבץ מוח חוזר. )1( )2( )3( )מאמר מערכת( 	 

)פרספקטיבה(

רמות נמוכות של מגנזיום בסרום קשורות בדימום תוך מוחי גדול וחמור יותר.	 

הנחיות סטנדרטיות חדשות להכשרה בפרוצדורות אנדו-ווסקולריות. )מאמר מערכת(	 

אין הבדל בנכות המאוחרת בין שכיבה לבין ישיבה במיטה ב-24 שעות הראשונות אחרי 	 

שבץ.

שימוש בחמצן פרופילקטי אינו מביא לשיפור או לנזק אחרי שבץ מוח איסכמי.	 

חליפה רובוטית חיצונית משפרת שיקום הליכה אחרי שבץ.	 

זוהו גורמי סיכון, מאפיינים וטריגרים של הופעת סימפטומים אחרי שבץ שעלולים 	 

לחקות שבץ חוזר. )מאמר מערכת(

 עדכונים ומחקרים חדשים
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בדיקת PET מוחי לזיהוי בטא-עמילואיד הובילה לשינוי אבחנה וטיפול ב-67% 	 

מהנבדקים שסבלו מדמנציה קלה.

גירוי מגנטי טרנסקרניאלי עשוי להבדיל בין מחלת אלצהיימר לבין דמנציה 	 

פרונטוטמפורלית.

הוצאת החלבון Ephexin5 הביאה לחזרה לנורמה של צפיפות הדנדריטים ולנורמליזציה 	 

של מבחני למידה וזכרון במודל חיה של אלצהיימר.

נוכחות חלבון קושר  DNA חדש )TDP-43( קשור באטרופיה מהירה יותר של 	 

ההיפוקמפוס באלצהיימר.

תרופת ה-Memantin עשויה לעזור בנזק מוחי טראומטי.	 

זוהה המבנה האטומי של חלבון ה-tau. )מאמר מערכת(	 

רמות גבוהות של tau בפלסמה קשורות בירידה קוגניטיבית ללא קשר לרמות 	 

בטא-עמילואיד.

 	.MCI משחק מחשב חדש משפר משמעותית זיכרון באנשים עם

מצד שני, משחקי מחשב מסוימים, בעיקר משחקי פעולה, קשורים בירידה בנפח החומר 	 

האפור.

ריקוד מפחית מהירידה ביכולות גופניות ומנטליות הקשורות בגיל ומעלה את נפח 	 

ההיפוקמפוס יותר מפעילות ספורטיבית.

סטימולנטים משפרים קוגניציה ואפאטיה במחלת אלצהיימר קלה.	 

מזונות העשירים בלוטאין, כמו תרד וכרוב עלים, עשויים להגן בפני ירידה קוגניטיבית 	 

הקשורה בגיל.

ליתיום במי השתיה קשור בסיכון נמוך יותר לדמנציה. )מאמר מערכת(	 

 	.MCI-מערכת הסרוטונין חשובה במניעה וטיפול ב

וריאנט גנטי נדיר המגן בפני מחלת אלצהיימר קשור ברמות נמוכות יותר של בטא-	 

עמילואיד בפלסמה.

מוטציות גנטיות הקשורות בסיכוי גבוה או נמוך למחלת אלצהיימר מצביעות על 	 

מעורבות מערכת החיסון ודלקת במחלה.

קיים אירגון הירארכי של משקעי טאו ועמילואיד במוח וחפיפה באזורי הצטברותם 	 

הפתוגנית. 

http://www.alz.org/aaic/releases_2017/AAIC17-Sun-PET-Scan-Release.pdf
http://www.alz.org/aaic/releases_2017/AAIC17-Sun-PET-Scan-Release.pdf
http://www.alz.org/aaic/releases_2017/AAIC17-Sun-PET-Scan-Release.pdf
http://www.neurology.org/content/89/7/665
http://www.neurology.org/content/89/7/665
http://www.neurology.org/content/89/7/665
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28346227
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28346227
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28346227
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28346227
http://www.thelancet.com/journals/laneur/article/PIIS1474-4422(17)30284-3/fulltext
http://www.thelancet.com/journals/laneur/article/PIIS1474-4422(17)30284-3/fulltext
http://www.thelancet.com/journals/laneur/article/PIIS1474-4422(17)30284-3/fulltext
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jcph.980/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jcph.980/full
http://www.nature.com/nature/journal/v547/n7662/full/nature23094.html
http://www.nature.com/nature/journal/v547/n7662/full/nature23002.html
http://www.nature.com/nature/journal/v547/n7662/full/nature23002.html
http://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/fullarticle/2643175
http://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/fullarticle/2643175
http://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/fullarticle/2643175
https://academic.oup.com/ijnp/article-lookup/doi/10.1093/ijnp/pyx040
https://academic.oup.com/ijnp/article-lookup/doi/10.1093/ijnp/pyx040
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28785110
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28785110
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28785110
http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fnhum.2017.00305/full
http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fnhum.2017.00305/full
http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fnhum.2017.00305/full
http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fnhum.2017.00305/full
http://ajp.psychiatryonline.org/doi/abs/10.1176/appi.ajp.2017.17030316
http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fnagi.2017.00183/full
http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fnagi.2017.00183/full
http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fnagi.2017.00183/full
http://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/article-abstract/2649275
http://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/article-abstract/2649277
http://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/article-abstract/2649277
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969996117301109
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969996117301109
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ana.24969/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ana.24969/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ana.24969/full
http://www.nature.com/ng/journal/vaop/ncurrent/full/ng.3916.html
http://www.nature.com/ng/journal/vaop/ncurrent/full/ng.3916.html
http://www.nature.com/ng/journal/vaop/ncurrent/full/ng.3916.html
http://www.nature.com/ng/journal/vaop/ncurrent/full/ng.3916.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28558094
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28558094
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28558094


40

במבט חטוף

ווריאנט בגן של APP המגן בפני מחלת אלצהיימר קשור ברמות נמוכות יותר של בתא-	 

עמילואיד בפלזמה.

ביופסית עור עשויה להבדיל בין דמנציה עם גופיפי לוי לבין דמנציות אחרות.	 

רמה מוגברת של עמילואיד במוח או בנוזל השדרה קשורה בירידה קוגניטיבית מאוחר 	 

יותר.

האם מחלת פרקינסון הינה אוטואימונית? חולי פרקינסון נושאים תאי T המכירים 	 

אלפא-סינוקלאין.

נמצאו גורמי סיכון גנטיים משותפים למחלת פרקינסון ולמספר מחלת אוטואימוניות 	 

שכיחות. )מאמר מערכת(

אמאנטדין בשחרור מושהה יעיל כנגד דיסקינזיות במחלת פרקינסון.	 

חולי פרקינסון עם הפרעות בשנת ה-RBD( REM( סובלים מהפרעה קוגניטיבית קשה 	 

יותר.

טכניקת הדמייה חדשה מדגימה כיצד אלפא סינוקלאין מעובד בנוירון ומחזקת את 	 

ההנחה שמחלת פרקינסון הינה דמויית מחלת פריונים.

 	.Tardive dyskinesia-יעיל ובטוח בטיפול ב Deutetrabenazine התכשיר

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

הנקה ממושכת מגינה בפני טרשת נפוצה.	 

פותח מודל לניבוי תגובה ל-DMTs בטרשת נפוצה.	 

עדויות נוספות מחזקות את הקשר בין חוסר בויטמין-D לבין טרשת נפוצה. )מאמר 	 

מערכת(

נוגדן כנגד GRP78( glucose-regulated protein 78( פותח את ה-BBB בפני הנוגדן 	 

.NMO-בדרך לגרימת הנזק ב AQP4-ל

 	 PD-1 מתרבות תופעות לוואי נוירו-אימוניות חמורות עם הרחבת השימוש בנוגדי

לסרטן.

הפרעות דלקתיות של חוט השדרה שכיחות באנשים עם מחלות מעי דלקתיות.	 

אפילפסיה במשך ההריון, לא תרופות אנטיאפילפטיות, קשורה לסיכונים המוגברים 	 

להריון ולעובר.

קנאבידיול משנה את הרמה בדם של מספר תרופות אנטיאפילפטיות.	 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ana.24969/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ana.24969/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ana.24969/abstract
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28667178
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28667178
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28609533
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28609533
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28609533
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28636593
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28636593
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28636593
http://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/article-abstract/2629720
http://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/article-abstract/2629720
http://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/article-abstract/2629719
http://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/article-abstract/2629720
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28604926
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28604926
https://academic.oup.com/sleep/article/40/8/zsx101/3884498/REM-Sleep-Behavior-Disorder-and-Cognitive
https://academic.oup.com/sleep/article/40/8/zsx101/3884498/REM-Sleep-Behavior-Disorder-and-Cognitive
https://academic.oup.com/sleep/article/40/8/zsx101/3884498/REM-Sleep-Behavior-Disorder-and-Cognitive
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28611062
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28611062
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28611062
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28446646
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28446646
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMe1703230
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1608889?query=featured_home
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1608889?query=featured_home
http://www.neurology.org/content/early/2017/07/07/WNL.0000000000004207.abstract
http://www.neurology.org/content/early/2017/07/07/WNL.0000000000004207.abstract
https://academic.oup.com/brain/article/140/9/2426/4061515/Towards-personalized-therapy-for-multiple
https://academic.oup.com/brain/article/140/9/2426/4061515/Towards-personalized-therapy-for-multiple
http://www.neurology.org/content/early/2017/09/13/WNL.0000000000004506
http://www.neurology.org/content/early/2017/09/13/WNL.0000000000004489
http://www.neurology.org/content/early/2017/09/13/WNL.0000000000004489
http://www.neurology.org/content/early/2017/09/13/WNL.0000000000004506
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28679661
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28679661
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28679661
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28679661
http://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/fullarticle/2650658
http://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/fullarticle/2650658
http://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/fullarticle/2650658
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28961700
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28961700
http://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/fullarticle/2635830?resultClick=1
http://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/fullarticle/2635830?resultClick=1
http://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/fullarticle/2635830?resultClick=1
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/epi.13852/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/epi.13852/full
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נמצא קשר בין גליומה לבין שינוי ברמות ציטוקינים מסוימים בסרום יותר מעשור לפני 	 

האבחנה.

מוטציות גנטיות במנינגיומות אחרי הקרנות שונות ממוטציות במנינגיומות ספוראדיות.	 

זוהו 4 גורמים המנבאים ירידה נוירוקוגניטיבית בחולי איידס.	 

ה-FDA המליץ לאשר חיסון חדש לשלבקת חוגרת במבוגרים מעל גיל 50.	 

 	.Limb-Girdle Muscular Dystrophy פינגולימוד יעיל במודל עכבר של מחלת

טיפול ניסיוני ב"אנטי-פריונים" נראה מבטיח במחלות פריונים במודל חיה.	 

סיכון מוגבר לפסאודוטומור צרברי משימוש בפלואורוקינולונים.	 

ניירות עמדה, קוים מנחים וקריטריונים חדשים

אבחנה וטיפול בדמנציה עם גופיפי לוי	 

אבחנה וטיפול בפקקת של ורידי המוח	 

שבע עצות לשמירת בריאות המוח	 

חדשות מכנס ה-MDS, ונקובר, קנדה, 4-8.6.17

אושרה הבטיחות לטווח ארוך של Deutetrabenazine בכוריאה.	 

גירוי של חוט השדרה משפר הליכה בחולי פרקינסון.	 

מבחן ראיה אינטרנטי עשוי לזהות חולי פרקינסון בסיכון לדמנציה.	 

טיפול התנהגותי הינו קו טיפול ראשון בטיקים.	 

שיקום רב-תחומי במחלת פרקינסון משפר תפקוד יום-יומי ודוחה אשפוז מוסדי.	 

עדויות נוספות תומכות בקשר בין רמות כולסטרול גבוהות לבין סיכון נמוך למחלת 	 

פרקינסון.

אימונותרפיה ע"י נוגדנים לאלפא-סינוקלאין נראית מבטיחה במחלת פרקינסון.	 

לבודופה באינהלציה משפר תפקוד מוטורי במחלת פרקינסון.	 

טלפונים חכמים מסוגלים לאסוף ולנתח נתונים מוטוריים ותנועתיים במחלת פרקינסון.	 

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0178705
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0178705
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0178705
http://www.nature.com/articles/s41467-017-00174-7
http://www.nature.com/articles/s41467-017-00174-7
https://insights.ovid.com/crossref?an=00126334-900000000-96920
https://insights.ovid.com/crossref?an=00126334-900000000-96920
http://www.medscape.com/viewarticle/885637
http://www.medscape.com/viewarticle/885637
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27935071
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27935071
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28630454
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28630454
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28754842
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28754842
http://www.neurology.org/content/early/2017/06/07/WNL.0000000000004058
http://www.neurology.org/content/early/2017/06/07/WNL.0000000000004058
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ene.13381/epdf
http://stroke.ahajournals.org/content/early/2017/09/07/STR.0000000000000148
http://stroke.ahajournals.org/content/early/2017/09/07/STR.0000000000000148
http://www.mdscongress2017.org/Congress-2017.htm
http://www.mdscongress2017.org/Congress-2017.htm
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חדשות מכנס החברה האמריקאית לכאבי ראש, בוסטון, מסצ'וסטס, 
8-11.6.17

נזק מוחי חבלתי קשור בכאבי ראש קשים וממושכים.	 

האגוניסט לסרוטונין lasmiditan מפחית כאב ראש במיגרנה חריפה לפי מחקר 	 

.SAMURAI

עייפות ושינויים במצב הרוח עשויים לנבא התחלת מיגרנה בילדים.	 

שני נוגדנים חדשים ל-CGRP  - גלקנזומאב ופרמנזומאב יעילים במיגרנה כרונית 	 

ואפיזודית.

מיגרנה באמהות ולא באבות קשורה בכאב קולי בתינוקות.	 

פרוכלורפראזין יעיל יותר מהידרומורפון במיגרנה חריפה.	 

חדשות מכנס האקדמיה האירופאית לנוירולוגיה (EAN), אמסטרדם, 
הולנד, 24-7.6.17

 	.SMA-התקדמות ניכרת בטיפולים גנטיים ב

טיפול בהיפותירואידיזם תת-קליני עשוי לעזור במיגרנה.	 

קיים קשר חזק בין מיגרנה לבין דום נשימה בשינה.	 

שינה עמוקה קשורה בהתקדמות איטית יותר של מחלת פרקינסון.	 

קיים קשר בין חומרת טרשת נפוצה לבין דיכאון והפרעות ב תפקוד מיני.	 

שימוש בבוטוקס ב"עולם האמיתי" נותן תוצאות חיוביות.	 

טיפול אנדו-ווסקולרי עובר מתלות בחלון זמן לשימוש במדדי הדמיה.	 

 	.FTD במסגרת ALS נמצאו סמנים קליניים וגנטיים לסיכון לפתח

האגוניסט הסלקטיבי ל-PPAR-גמא יעיל ובטוח בטרשת נפוצה התקפית.	 

 Alzheimer’s Association International-חדשות מכנס ה
Conference, לונדון, 16-20.7.17

אירועי חיים המלווים במתח קשורים לירידה קוגניטיבית מאוחרת.	 

 	.MCI-עשויים להועיל ב )Mindfulness( אימוני מודעות

https://www.emedevents.com/conferenceview/united-states-of-america/massachusetts/boston/medical-conferences-2017/american-headache-society-ahs-59th-annual-scientific-meeting-47237
https://www.emedevents.com/conferenceview/united-states-of-america/massachusetts/boston/medical-conferences-2017/american-headache-society-ahs-59th-annual-scientific-meeting-47237
https://www.emedevents.com/conferenceview/united-states-of-america/massachusetts/boston/medical-conferences-2017/american-headache-society-ahs-59th-annual-scientific-meeting-47237
https://www.ean.org/amsterdam2017/3rd-Congress-of-the-European-Academy-of-Neurology-Amsterdam-2017.2844.0.html
https://www.ean.org/amsterdam2017/3rd-Congress-of-the-European-Academy-of-Neurology-Amsterdam-2017.2844.0.html
https://www.ean.org/amsterdam2017/3rd-Congress-of-the-European-Academy-of-Neurology-Amsterdam-2017.2844.0.html
https://www.ean.org/amsterdam2017/3rd-Congress-of-the-European-Academy-of-Neurology-Amsterdam-2017.2844.0.html
https://www.alz.org/aaic/about/london.asp
https://www.alz.org/aaic/about/london.asp
https://www.alz.org/aaic/about/london.asp
https://www.alz.org/aaic/about/london.asp
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פעילות גופנית משפרת תפקוד קוגניטיבי וגם מורידה רמות עמילואיד ו-tau במוח 	 

במחלת אלצהיימר.

דיאטה קטוגנית והגברת מטבוליזם של קטונים במוח תופסים מקום כאסטרטגיה 	 

טיפולית באלצהיימר.

דיאטה מעודדת דלקת קשורה בהזדקנות והדלדלות המוח.	 

 	.MCI מבחן פשוט של "נאום בן דקה" הינו מכשיר סינון יעיל לזיהוי שלבים מוקדמים של

דיכאון מוקדם בחיים מעלה את הסיכון לדמנציה.	 

עירוי דם או פלזמה עשוי לשפר דמנציה.	 

בריאות המוח ותפקוד קוגניטיבי תלויים במקום הלידה וגם במקום המגורים.	 

ל-Amyloid-PET יש תפקיד מכריע באבחון וטיפול בדמנציה.	 

דיאטה היברידית )ים תיכונית+גישות תזונתיות למניעת יתר לחץ דם( משפרת תפקוד 	 

קוגניטיבי ומורידה סיכון למחלת אלצהיימר.

 	 PET ובבדיקות CSF-בדיקת דם פשוטה נמצאת בהתאמה גבוהה לרמות עמילואיד ב

ועשויה לזהות אנשים בסיכון לדמנציה.

ניתן למנוע שליש ממקרי הדמנציה ע"י שינוי באורחות חיים.	 

חדשות מכנס החברה הבינלאומית לכאב ראש, וונקובר, קנדה, 
7-10.9.17

גירוי העצב הטריגמינאלי יעיל במיגרנה.	 

נוגדנים חד-שבטיים ל-CGRP בטוחים ויעילים במיגרנה.	 

הוצגה טיוטת קריטריונים אבחנתיים חדשים לכאבי ראש.	 

דיאטה קטוגנית עשויה לעזור בהתקפי מיגרנה.	 

גירוי של עצב הואגוס מפסיק כאב ראש מקבצי.	 

פעילות גופנית בעצימות גבוהה עשויה להפחית תדירות של כאבי מיגרנה.	 

http://www.ihc2017.com/
http://www.ihc2017.com/
http://www.ihc2017.com/
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חדשות מכנס הפדרציה העולמית לנוירולוגיה, קיוטו, יפן, 16-21.9.17

 	.CIDP-אימונוגלובולינים במתן תת-עורי יעילים כטיפול אחזקה ב

הוצגו גורמי סיכון לאפילפסיה אחרי שבץ, ששיעורה לא ירד בעקבות טיפולים 	 

טרומבוליטיים.

 	.GBS-בטוח בטיפול ב Eculizumab הנוגדן

נפגעי אבולה ששרדו את הוירוס סובלים ממגוון הפרעות נוירולוגיות.	 

 	.ALS מאט התקדמות של Riluzole-מסיטיניב בתוספת ל

 	.PML התרופה כנגד מלריה מפלוקווין יעילה גם כנגד

ההשפעות הלבביות של פינגולימוד בטרשת נפוצה הפיכות. 	 

חדשות מכנס ה-E/ACTRIMS (MSParis 2017), פריס, צרפת, 25-8.10.17

הוצגו קוים מנחים אירופאיים לטיפול בטרשת נפוצה.	 

קריטריונים אבחנתיים חדשים יאפשרו אבחנה מוקדמת יותר של ט"נ.	 

תוצאות מרשימות לפינגולימוד בטיפול בט"נ בילדים.	 

איבודילסט מוריד ב-48% את קצב האטרופיה המוחית בט"נ מתקדמת.	 

אוזנימוד – אנלוג סלקטיבי של הקולטן ל-S1P – יעיל בט"נ התקפית ובעל בטיחות 	 

לבבית משופרת.

סיפונימוד – אנלוג סלקטיבי נוסף של S1P שיעיל ב-SPMS - מפחית פעילות MRI ואת 	 

קצב דלדול המוח.

 	.RRMS-טיפול באוקרליזומאב מוביל לשיפור בתפקודי הראיה ב

לאקווינימוד מפחית שיעור התקפים אולם לא את הצטברות הנכות בט"נ התקפית.	 

נוגדן לרטרו-וירוס אנושי עשוי להאיץ רמיאלינציה בט"נ.	 

גירוי חשמלי דרך הגולגולת עשוי לשפר תפקודי הליכה בט"נ.	 

בעקבות מקרי ליסטריה מנינגיטיס במטופלים באלמטוזומאב, מומלץ לתת טיפול מונע 	 

בקוטרימוקסאזול.

רמת נוירופילמנט בדם הינה מדד מבטיח בניסויים קליניים בפאזה 2.	 

http://www.2017.wcn-neurology.com/
http://www.2017.wcn-neurology.com/
https://www.ectrims-congress.eu/2017.html
https://www.ectrims-congress.eu/2017.html
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מחלות דמיאלינטיביות הקשורות בנוגדנים ל-MOG הינן כנראה קבוצה נפרדת מטרשת 	 

נפוצה.

בנשים עם ט"נ פעילה חשוב להמשיך טיפול בנטליזומאב לאורך ההריון על מנת למנוע 	 

התקפים אחרי הלידה.

טיפול באינטרפרון בתא קשור בתמותה נמוכה יותר.	 

ביו-סנסורים יכולים לבדוק ולנטר מספר סיגנלים בחולי ט"נ הנמצאים בקורלציה עם 	 

מדדים קליניים של חומרת במחלה.

 	.BBB-דרך ה T אינטגרין אלפא-8 הינו מתווך חדש של נדידת תאי

תעלת האשלגן Kir4.1 באוליגודנדרוציטים חיונית לתפקוד החומר הלבן.	 



46

תמונות בנוירולוגיה

תשובות למדור תמונות בנוירולוגיה:

1 .Acute myelitis, M/P secondary to MS

spinal dural AV fistula לפני ואחרי אמבוליזציה. 2

Susac Syndrome )בדיקות נוספות הדגימו BRAO, וירידה בשמיעה(. 3

Fenestrated proximal basilar artery )התסמינים של המטופל ככל הנראה משניים . 4

למיגרנה בזילרית.(

5 .  OCB-בבדיקות עזר נמצאו לימפוציטוזיס ו( Seronegative Autoimmune encephalitis

ב-CSF. בהמשך חל שיפור קליני ניכר לאחר טיפול אימונומדולטורי(. 

6 .Gliomatosis Cerebri

חזרה למקרים
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תשובות לפינת המתמחה :

ג נכון. לגבי שאר האפשרויות: רק myotonia congenita נגרמת על ידי מוטציה בתעלת כלור, . 1
 .AD של המיוטוניה, ושתיהן מורשות בצורה warmup בשתי המחלות קיימת תופעת

תשובה ה. כל שאר האפשרויות הן הסתמנויות של המחלה. . 2

3 . ,AD המחלה מורשת באופן .hyperkalemic periodic paralysis-תשובה א נכונה. מדובר ב
מתחילה בינקות או בילדות, ומתאפיינת באירועים קצרים יחסית של חולשת שרירים. שרירי 

הפנים, הנשימה, והצוואר לרוב לא מעורבים. ברוב החולים יש מיוטוניה שלפעמים מאובחנת 
 malignant hyperthermia-בין ההתקפים רמת האשלגן בדם תקינה. אין קשר ל .EMG-רק ב

שמשנית למוטציה בתעלת סידן.

תשובה ה. כל השאר אכן מאפיינים את התסמונת. ב-CSF יהיו פסים אוליגוקלונליים בחלק . 4
מהחולים.

ד נכון. כל השאר שגויים. MD מולדת קשורה למעל 1000 חזרות של CTG בגן DMPK שנמצא . 5
על כרומוזום מספר 19. תופעת anticipation נכונה לגבי הורשה אמהית, וכ-4% מהחולות 

 .congenital MD מאובחנות רק בעקבות לידה של תינוק עם myotonic dystrophy-ב

תשובה א. . 6

תשובה ד. האפשרויות הראשונות הן טריגרים אפשריים. רוב ההתקפים קורים לפנות בוקר או . 7
בבוקר שלמחרת יום של מאמץ פיזי משמעותי. 

תשובה ד נכונה. בדיקה זו מבוצעת רק במקומות ספורים ברחבי העולם. . 8

תשובה ד. החולים בשאר התסמונות נמצאים בסיכון מוגבר לפתח תגובה מסוכנת לחומרי . 9
הרדמה כללית. 

ג לא נכון. התרופה טרטוגנית ויש להפסיקה במהלך ההיריון. שאר האפשרויות נכונות. . 10
מיוטוניה של הרחם יכולה להפריע לתהליך התקין של לידה וגינלית ולסכן את העובר, תופעת 

anticipation אכן קיימת בעיקר בהורשה אמהית, והחולות נמצאות בסיכון מוגבר להפלות, 
ככל הנראה משנית להפרעות האנדוקריניות שמהוות חלק מהמחלה הסיסטמית. 

לשאלות



48

כינוסים מסביב לעולם

 כינוסים מסביב לעולם

5-7 בדצמבר 2017, מלון גליליון, גליל עליון, ישראל

הכנס הנוירולוגי השנתי

12-15  בינואר 2017, אורלנדו, ארה"ב

Breakthroughs in Neurology

24-26 בינואר 2018, לוס אנג'לס, ארה"ב

International Stroke Conference 2018

15-18 במרץ 2018, טורינו, איטליה

AAT-AD/PDTM Focus Meeting 2018

22-25 במרץ 2018, ורשה, פולין

The 12th World Congress on Controversies in Neurology  

13-16 באפריל 2018, פראג, צ'כיה

23nd annual meeting of the European Society of Neurosonology )ESNCH(

21-28 באפריל 2018, לוס אנג’לס, ארה”ב

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

https://events.eventact.com/eventslist/NEUROLOGICAL2017
https://www.aan.com/conferences/breakthroughs-in-neurology
http://professional.heart.org/professional/EducationMeetings/MeetingsLiveCME/InternationalStrokeConference/UCM_316901_International-Stroke-Conference.jsp
http://aat-adpd.kenes.com/2018/useful-links/ad-pdtm-2019
http://aat-adpd.kenes.com/2018/useful-links/ad-pdtm-2019
http://aat-adpd.kenes.com/
http://www.comtecmed.com/cony/2018/default.aspx
http://www.neurosonology2018.cz/
https://www.emedevents.com/conferenceview/united-states-of-america/california/los-angeles/medical-conferences-2017/american-academy-of-neurology-aan-70th-annual-meeting-37365
http://www.isniweb.org/
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16-18 במאי 2018, גוטנברג, שבדיה

4th European Stroke Organisation Conference 2018

16-19 ביוני 2018, ליסבון, פורטוגל

4th Congress of the European Academy of Neurology

22-26 ביולי 2018, שיקגו, ארה"ב

Alzheimer’s Association International Conference

27-31 באוגוסט 2018, בריסביין, אוסטרליה

ISNI 2018, 14th International Congress of NeuroImmunology

29-30 באוגוסט 2018, וינה, אוסטריה

13th European Congress on Epileptology

10-12 באוקטובר, ברלין, גרמניה

34th Congress of The European Committee for Treatment and Research in 
Multiple Sclerosis  

http://www.eso-conference.com/2018/Pages/default.aspx#.WeH6FzBRXIU
https://www.ean.org/lisbon2018/4th-Congress-of-the-European-Academy-of-Neurology-Lisbon-2018.3363.0.html
https://www.alz.org/aaic/
http://www.isniweb.org/
http://www.epilepsycongress.org/13th-european-congress-on-epileptology-vienna-2018/
https://www.ectrims-congress.eu/2017/general-information/ectrims-2018.html?gclid=CjwKCAjw64bPBRApEiwAJhG-fg1pG5idDYCI27jVfihtb7eIOaik7D4SvQEt0J3dGFh9q1TIoFRtjBoCjPcQAvD_BwE
https://www.ectrims-congress.eu/2017/general-information/ectrims-2018.html?gclid=CjwKCAjw64bPBRApEiwAJhG-fg1pG5idDYCI27jVfihtb7eIOaik7D4SvQEt0J3dGFh9q1TIoFRtjBoCjPcQAvD_BwE
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חידושים במדעי המוח

 Transcranial direct) גרייה מוחית בזרם ישר
 current stimulation) – הזדמנות טיפולית חדשה

ד"ר שיר עדיני וד"ר ניקולה מאג'ו

אפילפסיה מוגדרת כהתרחשות פרכוס אפילפטי אחד לפחות עם סבירות גבוהה לפרכוס 

נוסף ללא טיפול אנטי-אפילפטי 1. מטרתם של הטיפולים הרפואיים באפילפסיה הינה דיכוי 

מלא של הפרכוסים. שכיחות האפילפסיה באוכלוסייה הכללית נעה בין 0.5-1% כאשר 

השיעור הכולל של שליטה בפרכוסים מושג בכ-50% בלבד של המטופלים 1,2.  אפילפסיה 

עמידה לתרופות מוגדרת כאי יכולת לשלוט בפרכוסים על אף טיפול תרופתי סדיר של 

לפחות 2 תרופות אנטי-אפילפטיות במינונים מספקים. כ-15% מהמטופלים הסובלים 

מאפילפסיה כללית אידיופתית וכ-40-50% מהמטופלים הסובלים מאפילפסיה מוקדית, 

עמידים לטיפול תרופתי 2.

כאשר טיפול תרופתי אינו משיג שליטה על הפרכוסים, יש לשקול טיפולים אחרים ובכללם 

טיפולים נוירומודולטוריים )גירוי תוך או חוץ מוחי( וכן ניתוח להסרת המקור האליפטוגני.  

ניתוחים לטיפול באפילפסיה מכוונים להסרה דפניטיבית של המקור האליפטוגני ברקמה 

המוחית. במקרים רבים פעולה זו מובילה לשליטה מלאה על הפרכוסים. אף על פי כן, לא 

כל החולים העמידים לטיפול תרופתי הינם מועמדים מתאימים לטיפול ניתוחי )לדוגמא, 

מטופלים עם מעורבות אזורים קריטיים כגון הקורטקס המוטורי או אזורי הראייה והדיבור(. 

במטופלים אלו טכניקות נויורו- מודולטוריות עשויות להוות חלופה טיפולית יעילה. 

טיפול נוירומודולטורי הינו טיפול משלים לטיפול התרופתי לחולי אפילפסיה העמידה 

לתרופות. טכניקות נוירומודולטוריות נמצאות עדיין בתהליכי פיתוח ונחשבות כאסטרטגיית 

טיפול קו-שני פליאטיבי, המספקות שליטה בפרכוסים בפחות מ-10% מהחולים 3. 

טכניקות טיפול כדוגמת גירוי עצב הואגוס (Vagal nerve stimulation) או גירוי מוחי 

עמוק (Deep brain stimulation) הינן שיטות מבוססות שנמצאו יעילות בהורדת תכיפות 

הפרכוסים, אך הינן פולשניות ורק לעתים נדירות מצליחות להשיג שליטה מוחלטת על 

הפרכוסים. טכניקות נויורומודולריות בלתי פולשניות נבדקות כיום במידה עולה וגוברת 

במערכת הקלינית 1.

Transcranial direct current stimulation (tDCS) הינה שיטת גירוי מוחי בלתי פולשנית 

שמטרתה לשנות את הרגישות העצבית במוח. תוצאות מבטיחות הודגמו בשימוש בטכניקה 

זו בשלל הפרעות עצביות פסיכיאטריות ובכללם דיכאון, כאב, התמכרויות, סכיזופרניה, 
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הפרעות חרדה ודמנציה tDCS .4-6 נמצאה כבעלת השפעה אנטי אפילפטית בקרב בעלי 

חיים ובני אדם, אך עד כה בוצעו רק מחקרים מועטים בקרב חולים אפילפטיים. 

עיקרי השיטה:

בעת פרכוס אפילפטי, הפעילות החשמלית הלקויה נגרמת כתוצאה מתנודות עצביות 

מעוררות ומדכאות באזורים שונים בקליפה המוחית ובאזורים הסאב-קורטיקליים. 

שיטת ה- tDCS מתבססת על העברת זרם חשמלי ישר, חלש וחד כיווני מתמשך, המוזרם 

ישירות לקרקפת באמצעות אלקטרודות חוץ גולגולתיות. השיטה אינה חודרנית, בעלת 

השפעות עוריות מינימליות בקרקפת והסתגלות מהירה7. בשונה מטכניקות גירוי חשמלי 

אחרות, tDCS אינה מובילה לפוטנציאל פעולה, אלא משפיעה על הרגישות העצמונית של 

תאי העצב במוח, באמצעות השפעה על פוטנציאל המנוחה של קרום התא8. 

ייחודיות השיטה הינה ביכולתה להפיק גרייה חשמלית שונה, מעוררת או מעכבת, כתלות 

בכיוון הזרימה דרך האלקטרודות ובמיקומן על הקרקפת. פעילות מוקדית של tDCS תלויה 

בגודל האלקטרודה, צפיפות הזרם החשמלי והמרחק בין אלקטרודת הייחוס לאלקטרודה 

הפעילה. למיקום האלקטרודות תפקיד מכריע בפרוטוקול הטיפולי, שכן מיקום השדה 

החשמלי משפיע על סוג הגירוי העצבי. תאי העצב הממוקמים מתחת לאנודה )מוליך 

חשמלי חיובי( עוברים תהליך של עירור בעוד שתאי העצב הנמצאים מתחת לקתודה 

עוברים תהליך של דיכוי )מוליך חשמלי שלילי(9-11. על בסיס אלגוריתמים המאפשרים 

מיקום מדויק של המיקוד האפילפטוגני, ניתן למקד את הגירוי תוך התחשבות באנטומיה 

של מוח החולה. 

ממצאים קליניים

בדומה למחקרים פרמקולוגים אחרים, הערכת יעילות הטיפול מבוססת על תכיפות 

הפרכוסים ומדידת מספר השחרורים העצביים התוך פרכוסיים, אותם ניתן לנטר ולמדוד 

באמצעות קריאת תוצאות EEG בעת מתן הגירוי.

במחקרים שנערכו על בעלי חיים נמצא כי משך וחוזק הגירוי החשמלי משפיע על תוצאות 

 tDCS -וחב' 12 מצאו עליה בסף הפרכוסים של חולדות שטופלו ב Liebetanz .המחקר

קתודלי במשך שעתיים ויותר. במתן גירוי בעוצמה של mA  100 נצפו שינויים רק לאחר 

גירוי של 60 דקות, זאת בניגוד לטיפול בעוצמה של mA  200 בו נצפו שינויים כבר לאחר 

30 דקות של גירוי. לא נמצאה השפעה, לרבות בעת גירוי מתמשך, בעת גריה אנודלית.
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עד כה נערכו ניסויים על מספר מוגבל ביותר של חולי אפילפסיה. סך של 117 מטופלים 

  tDCS נבדקו במחקרים קליניים, מתוכם 39% נשים ו-38% ילדים. מרביתם עברו טיפול

תוך שימוש בגרייה קתודלית. הסימפטומים האפליפטים היו שונים בקרב הנבדקים. 

מרביתם סבלו מאפילפסיה שמקורה באונה הרקתית )42%( ו-20% סבלו מאפילפסיה 

הנובעת מדיספלזיה. שאר החולים סבלו מאפילפסיה על רקע סיבות נדירות יותר או 

אפילפסיה ממקור בלתי ידוע.  

במחקרים אלו נבחנה השפעת הטיפול ב-tDCS על הורדת מספר ההתקפים וכן על שינויים 

עצביים כפי שנצפו ב-EEG  (interictal spikes), זאת מאחר ושינויים אלו מהווים מדד 

לפעילות אפילפטית. במחקר של Fregni וחב' 5 טופלו 19 מטופלים שסבלו מאפילפסיה 

מוקדית על רקע דיספלזיה, בגירוי קתודלי על המוקד האליפטוגני, באמצעות התערבות 

אחת בת 20 דקות בעוצמה של mA  1. נמצאה ירידה של כ- % 64 בעוצמת הפרכוסים. 

עם זאת, לא נרשמה ירידה במספר הפרכוסים במהלך 30 הימים שלאחר הטיפול. 

Auvichayapat וחב'13 ביצעו מחקר שהתבסס על פרוטוקול טיפולי דומה, בו השתתפו 

36 ילדים בגילאי 6-15 שסבלו מאפילפסיה מוקדית. במחקר זה הודגם שיפור שנמשך גם 

במשך 48 השעות שלאחר הטיפול וכן נצפתה ירידה קטנה )4.8%(, מובהקת סטטיסטית, 

בתכיפות ההתקפים, למשך תקופה של 4 שבועות שלאחר הטיפול. ירידה בתכיפות 

ההתקפים נמצאה גם במחקרם של Assenza וחב'14 אך מחקר זה כלל רק 2 חולים 

 Faria 1. במחקרם של  mA  שטופלו בהתערבות אחת בת 9 דקות בלבד בעוצמה של

וחב'15 נצפתה ירידה של 40-50%, אך זאת בצד האיפסילטרלי בלבד. מחקר זה בוצע אף 

הוא על 2 מטופלים בלבד, בגילאי 7-11.

ניתוח של כלל נתוני התוצאות במחקרים השונים העלה כי יעילות הטיפול ב-tDCS אינה 

אחידה בקרב חולים בעלי סימפטומים שונים של אפילפסיה. ירידה של 50-100% נמצאה 

ב-9 מטופלים, מהם 6 החולים באנצפליטיס על שם רסמוסין, 1 הסובל מאפילפסיה על 

רקע דיספלזיה מוקדית דו צדדית ו – 2 נוספים בהם הסיבה למחלה אינה ידועה 16,17. 

פרוטוקול הטיפול במחקר זה התבסס על גרייה קתודלית או שילוב בין גרייה קתודלית 

ואנודלית לסירוגין, למשך 30 דקות במהלך 3-4 ימים עוקבים. השפעת הטיפול נמשכה 

למשך חודש עד ששה חודשים. לגירוי האנדולי לא נרשמה כל השפעה.   

בשלושה מחקרים לא נמצאה ירידה מובהקת סטטיסטית בתכיפות הפרכוסים ביחס 

לקבוצת הביקורת18 או לרמות הבסיס 19,20.

בטיחות הטיפול ב-tDCS הוערכה כגבוהה, הן בבעלי חיים 21 והן בקרב בני אדם הסובלים  

מפתולוגיות שונות 22-23. בבדיקה שנערכה בקרב אוכלוסייה של למעלה מ-1,000 מטופלים 
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לא דווחו תופעת לוואי משמעותיות לטווח הרחוק. תופעות לוואי קצרות טווח היו מינוריות 

וכללו גירוי עורי מינימלי נסבל שלרוב היה הפיך 24. דווח עד כה רק על מקרה אחד של 

פרכוס לאחר גירוי וגם לגביו קיימים הסברים חלופיים אודות הגורמים להתרחשותו 25. לא 

דווחו תופעות לוואי פסיכיאטריות או קוגניטיביות שליליות, לעומת השפעות חיוביות.

דיון

היעילות האנטי-אפילפטית של tDCS נראית מבטיחה אך עדיין חסרים מחקרים שיטתיים. 

ההשפעה החיובית של הטיפול על מגוון מטופלים שנמשכה מעבר למתן הגרייה החשמלית 

עשויה להצביע על פלסטיסיות תאי העצב ועל כן יש ענין בבחינת ההשפעות לאורך זמן.

יתרונות ה-tDCS הינם רבים: הטיפול בטוח ואינו גורם לתופעות קשות למטופלים22. 

הטיפול בלתי חודרני וניתן להציעו למטופלים בעלי עמידות לתרופות, שאינם מעוניינים 

בטיפול פולשני. tDCS נמצא כבעל יכולת להוביל לדיכוי מקומי בקליפת המוח במספר 

מחקרים שנערכו על בעלי חיים ובני אדם, אך רק במיעוט המקרים דווח על שליטה מלאה 

בפרכוסים לאחר מתן הטיפול. עם זאת, חשוב לציין כי גם שיטות טיפול תוך גולגולתיות 

פולשניות הינן בעלות הצלחה של >10% 3. לעומת זאת, tDCS הנו טיפול שאינו פולשני, 

בעל רמת סיכון נמוכה וסבילות גבוהה של המטופלים.

בהשוואה בין מטופלים צעירים )ילדים( למבוגרים נראה כי יעילות הטיפול גבוהה 

יותר בקרב ילדים. עם זאת, יש צורך בביצוע מחקרים נרחבים יותר על מנת לקבוע אם 

ההתערבות הטיפולית אכן יעילה יותר או אם ישנן הטיות בשל דיווח יתר על הצלחות 

בקרב אוכלוסיה זו. יש לציין כי שימוש בטכניקת ה-tDCS בטוחה ויעילה גם בקרב 

אוכלוסיית הילדים.

יש צורך לבחון אם מספר החולים חסרי ההתקפים עולה באופן משמעותי כאשר מבוצע 

חישוב מדויק של אזור הגרייה על ידי אלגוריתמים שיאפשרו את מיקוד הזרם לאזור ספציפי, 

בהתייחסות לאנטומיה המוחית של המטופל1. כפי שנמצא במחקרים קודמים יש צורך 

לעשות שימוש במערכות EEG מתקדמות בשילוב עם MRI כדי לאפשר מיקוד מרבי של 

הגירוי החשמלי 26. 

בהתחשב בשונות בממצאי מחקרים שנערכו בקרב מטופלים בעלי אטיולוגיות שונות, יש 

חשיבות ניכרת לבחירה קפדנית של אוכלוסיית נבדקים הומוגנית בעת תכנון מחקרים 

עתידיים, על מנת לצמצם הטיות מחקריות ולאפשר הסקת מסקנות אודות יעילות הטיפול1. 

תחום נוסף בעל חשיבות הינו השילוב של נטילת תרופות אנטי–אפילפטיות במקביל 

לקבלת טיפול.
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e-Med-חדשות מתפרצות | מחקרים שנסקרו ב

e-Med בעריכת בעז גינזבורג, מערכת

שבץ 

טיפול מתמשך בחמצן אינו משפיע על תמותה או נכות במטופלים 
(JAMA) לאחר שבץ

מתן מתמשך או מתן לילי של חמצן במטופלים אשר עברו שבץ מוחי אינו משפיע על 

.JAMA-תמותה או נכות של המטופלים. כך על פי מאמר שפורסם בספטמבר ב

במחקר זה בדקו החוקרים האם מתן פרופילקטי של חמצן עשוי למנוע את ההיפוקסיה 

המוחית לאחר שבץ ובכך למנוע הידרדרות נוירולוגית 90 יום לאחר האירוע. כמו כן נבדקה 

האפשרות שלחמצן הניתן בלילה בלבד )ותאורטית פחות מפריע בתהליך השיקום( יעילות 

גבוהה יותר מאשר חמצן הניתן באופן מתמשך.

בניסוי מבוקר אקראי )RCT( חד סמיות זה הוכללו 8003 מטופלים מבוגרים אשר סבלו 

משבץ ואושפזו ב-136 מרכזים בממלכה המאוחדת, ואשר לא היו להם הוראות נגד לטיפול 

בחמצן.

המטופלים חולקו בצורת 1:1:1 לקבלת חמצן קבוע במשך 72 שעות )2668 מטופלים(, 

חמצן לילי - למשך 10 שעות בלבד )2667 מטופלים(, וקבוצת ביקורת אשר לא קיבלה 

תוסף חמצן, למעט אם הייתה אינדיקציה לכך על פי ריוויון החמצן בדם )2668 מטופלים(. 

החמצן ניתן דרך צינור אפי במהירות של 3ליטר/דקה אם ריוויון החמצן הבסיסי בדם היה 

93% או פחות, ו-2 ליטר/דקה אם ריוויון החמצן היה < 93%.

התוצא הראשוני שנבדק נמדד על ידי modified Rankin Scale score, כאשר הניקוד 

היה בין 0 )ללא סימפטומים( עד 6 )מוות(, והוערך 90 יום לאחר האירוע המוחי. הניתוח 

הסטטיסטי בוצע על ידי Odds ratio )OR( .logistic regression ייצג את הסיכוי לשיפור 

של רמת הנכות על פי טווח זה. OR גדול מ-1 העיד על שיפור במצב.

 National Institues of בקרב 8003 מטופלים )55% מתוכם גברים, גיל ממוצע 72(. ה

Health Stroke Scale score (NIHSS) החציוני היה 5, ריוויון החמצן הממוצע היה 96%.

בהשוואה בין טיפול בחמצן )מתמשך ולילי( ובין אי טיפול פרופילקטי בחמצן, ה-OR לשיפור 

בתוצא היה CI 0.89-1.05, p=0.47( 0.97(. בהשוואה בין טיפול מתמשך בחמצן לבין טיפול 
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לילי בלבד בחמצן, OR היה CI 0.93-1.13, p=0.61( 0.13.(. באנליזה לתתי קבוצות, לא 

היתה תת קבוצה אשר כן נהנתה מטיפול מתמשך או לילי בחמצן.

מסקנת החוקרים היתה  כי בקרב מטופלים אשר סבלו מאירוע מוחי ואשר אינם סובלים 

מהיפוקסיה, מתן מניעתי של חמצן במינון נמוך לא הפחית תמותה או נכות לאחר 3 חודשי 

טיפול.

Effect of Routine Low-Dose Oxygen Supplementation on Death and Disability in Adults 

With Acute Stroke. The Stroke Oxygen Study Randomized Clinical Trial. JAMA, September 

26, 2017.

(Neurology) עליה מטרידה בשכיחות גורמי סיכון לאירועים מוחיים

למרות יוזמות רבות למניעה, השכיחות של גורמי סיכון לאירועים מוחיים, כולל יתר לחץ 

דם, סוכרת, דיסליפידמיה, שימוש בסמים ועישון, למעשה מצויה במגמת עליה בקרב חולים 

עם אירוע מוחי איסכמי חדש בארצות הברית, כך עולה מתוצאות מחקר חדש שפורסמו 

.Neurology במהלך חודש אוקטובר בכתב העת

במסגרת המחקר ביקשו החוקרים לבחון את שיעורי ההימצאות של גורמי סיכון למחלות 

לב וכלי דם )יתר לחץ דם, סוכרת, דיסליפידמיה, עישון ושימוש בסמים( ומחלות לב וכלי 

דם )היצרות עורקי תרדמה, אי-ספיקת כליות כרונית ומחלת עורקים כלילית( בחולים עם 

 National אירוע מוחי איסכמי חד בארצות הברית. לצורך כך, הם התבססו על נתוני מדגם

Inpatient Sample בשנים 2004-2014 להערכת ההימצאות של כל גורם סיכון בחולים 

מאושפזים עם אירוע מוחי איסכמי חד והשלימו ניתוח של המגמות לאורך הזמן.

בין השנים 2004-2014, ב-92.5% מהחולים עם אירוע מוחי איסכמי זוהה לפחות גורם 

סיכון אחד למחלות לב וכלי דם ושיעורי ההימצאות המתוקנים לגיל היו כדלקמן: יתר 

לחץ דם, 79%; סוכרת, 34%; דיסליפידמיה, 47%; עישון, 15%; ושימוש בסמים, 2%. מנגד 

שיעורי ההימצאות של היצרות עורקי תרדמה, אי-ספיקת כליות כרונית ומחלת עורקים 

כלילית עמדו על 13%, 12% ו-27%, בהתאמה.

שכיחות גורמי הסיכון הייתה שונה לפי גיל החולים )יתר לחץ דם: 44% בגילאי 18-39 

שנים לעומת 82% בגילאי 60-79 שנים(, גזע )סוכרת: 49% בהיספאנים לעומת 30% 

בלבנים( ומגדר )שימוש בסמים: 3% בגברים לעומת 1.4% בנשים(.

http://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2654819?utm_medium=alert&utm_source=JAMALatestIssue&utm_campaign=26-09-2017
http://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2654819?utm_medium=alert&utm_source=JAMALatestIssue&utm_campaign=26-09-2017
http://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2654819?utm_medium=alert&utm_source=JAMALatestIssue&utm_campaign=26-09-2017
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מניתוח סטטיסטי עלה כי שיעורי ההימצאות של יתר לחץ דם עלו בכל שנה ב-1.4%, 

שיעורי סוכרת עלו ב-2%, דיסליפידמיה ב-7%, עישון ב-5% ושימוש בסמים ב-7%. 

הימצאות אי-ספיקת כליות כרונית, היצרות עורקי תרדמה ומחלת עורקים כלילית עלתה 

בכל שנה ב-13%, 6% ו-1%, בהתאמה. גם שיעור החולים עם גורמי סיכון מרובים עלה עם 

הזמן.

החוקרים מסכמים וכותבים כי למרות הנחיות רבות ויוזמות שונות למניעה, שכיחות יתר 

לחץ דם, סוכרת, דיסליפידמיה, עישון ושימוש בסמים בקרב חולים עם אירוע מוחי איסכמי 

עלו לאורך השנים 2004-2014.

Neurology. Published online October 11, 2017

לידיעה במדסקייפ

איזה טיפול נוגד קרישה פומי מספק את הסיכון הנמוך ביותר לשבץ 
(INT J CARDIOL) ?"ודימומים בטווח הארוך בתנאי "עולם אמיתי

מתן של נוגדי קרישה דרך הפה מומלץ כטיפול לטווח ארוך ברב החולים שסובלים מפרפור 

 .)AF( עליות

הנתונים העולים ממחקרים קליניים מספקים מידע בנקודת זמן ספציפית, ולאו דווקא 

מתאימים לממצאים שמגיעים מחולים הנוטלים את התרופה שלא במסגרת מחקר. מטרת 

המחקר הנוכחי הייתה לתאר את ההבדלים בתכונות המאפיינות חולים בתנאי היומיום 

לעומת מטופלים הנוטלים את התרופות כחלק ממחקרים מרכזיים, ולדווח מהם הממצאים 

של שימוש בתרופות הללו בטווח הארוך.

החוקרים ערכו ניתוח רטרוספקטיבי בעוקבה כשהם משתמשים בנתונים ממאגר מידע 

מנהלתי גדול כדי לזהות חולים עם פרפור עליות הנוטלים נוגדי קרישה דרך הפה, וכדי 

לבחון את שיעור ההיארעות של שבץ )כיעד מחקר סופי של יעילות, ותחת הגדרה זו נבדקו 

גם שבץ איסכמי ואמבוליזם סיסטמטי(. 

החוקרים מצאו 107,373 מטופלים עם AF שהתחילו ליטול נוגדי קרישה בין ינואר 2006 

ליוני 2016 )כולל(. החולים הללו היו בשכיחות גבוהה יותר מבוגרים יחסית, נשים, או עם 

מחלת כליות, בהשוואה למטופלים שנכללו במחקרים הפעילים.

https://www.medscape.com/viewarticle/887132#vp_1
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  ,dabigatran 2.8% בנוטלי ,apixaban שיעור היארעות של דימום חריף היה 3.1% בנוטלי

4.0% ב-rivaroxaban ו-4.9% בנוטלי warfarin בשנה, נתונים גבוהים יותר מאשר אלו 

שאובחנו במחקרים. שיעור היארעות של שבץ היה 0.9%, 1.0%, 0.9% ט-1.4% בהתאמה, 

בשנה, באופן דומה לנתונים שעלו מחולים שנכללו במחקרים הקליניים. 

שיעור הסיכון ל-3 שנים לשבץ היה 2.3%, 2.1%, 2.3% ו- 3.5%, )בהתאמה(, והסיכון 

לדימום לשלוש שנים היה 5.4%, 7.0%, 8.2% ו-11.7% )בהתאמה(, בארבע קבוצות עוקבה 

של התרופות השונות.

החוקרים מסכמים כי הנתונים העולים ממחקרים קליניים מספקים מבט צר יחסית על 

הממצאים באוכלוסיית חולי ה-AF. ניתוח הנתונים שערכו מציג לדבריהם מידע חשוב 

שיכול לסייע לרופאים לדווח ולעדכן את החולים על ממצאים אפשרים בנטילת ארוכת 

טווח של תרופות אלה, ולתרום בעת קבלת החלטות הטיפול המשותפות.

Int J Cardiol. 2017 Oct 15;245:174-177. doi: 10.1016/j.ijcard.2017.07.043. Epub 2017 Jul 14.

הערת המערכת: אם ננסה לקחת את הנתונים התלת שנתיים של הסיכון לשבץ 

ולדימומים ביחד, ולחשב את שיעור החולים ללא אירועי שבץ ודימום הדירוג המשולב 

המתקבל הוא:

1.      אפיקסבן – 92.3%

2.      דביגטרן  - 90.9%

3.      ריברוקסבן – 89.5%

4.      וורפרין – 84.8%

כמובן שהבחירה בכל טיפול צריכה להתבסס על המאפיינים הספציפיים של כל מטופל 

והעדפותיו, אך כפי שמציינים המחברים , שימוש בשיקלול הערכות הסיכון לשבץ 

ודימומים עבור המטופל הספציפי )וניתן אף לתת לשבץ ולדימום משקלות שונים לצורך 

השיקלול( עשוי בהחלט לסייע בבחירת הטיפול האופטימלי למטופל הספציפי.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28733071
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אלצהיימר

חלבון חדש מסייע בזיהוי אטרופית מהירה של ההיפוקמפוס בחולי 
(Lancet Neurol) אלצהיימר

נוכחות חלבון TAR DNA-binding Protein 43( TDP-43( בהיפוקמפוס בבדיקות לאחר 

המוות מלווה בשיעורים מוגברים של אטרופיה של ההיפוקמפוס בחולים עם מחלת 

אלצהיימר, כך עולה מתוצאות מחקר חדש, שפורסמו במהלך חודש ספטמבר בכתב 

.Lancet Neurology העת

במחקר הרטרוספקטיבי החוקרים בחנו רקמות מוח לאחר המוות של 298 נבדקים 

עם אבחנה פתולוגית של הפרעות מהספקטרום של מחלת אלצהיימר, שהשלימו 

בדיקת MRI בין 1 בינואר, 1999, ועד 31 בדצמבר, 2012.

החוקרים השלימו בדיקות אימונוהיסטוכימיות לזיהוי TDP-43 וסיווגו את הנבדקים 

כדלקמן: ללא עדות לחלבון באמיגדלה או היפוקמפוס, נוכחות TDP-43 רק באמיגדלה 

והתפשטות החלבון להיפוקמפוס. בכל נבדק נקבעה דרגת משקעים אופיניים למחלת 

אלצהיימר )B1 עד B3(. נפח ההיפוקמפוס חושב על-בסיס כל סריקות ה-MRI ועוד חושב 

הקשר בין חלבון TDP-43 ובין קצב אטרופיה של היפוקמפוס.

מבין 298 המשתתפים, ב-141 לא הייתה עדות ל-TDP-43 באמיגדלה או בהיפוקמפוס, 

ב-33 החלבון היה מוגבל לאמיגדלה וב-124 חולים הייתה עדות לחלבון בהיפוקמפוס.

בקרב החולים עם סבירות גבוהה לנוכחות מחלת אלצהיימר, באלו עם עדות 

ל-TDP-43 בהיפוקמפוס תועד קצב מהיר יותר של אטרופיה של ההיפוקמפוס, בהשוואה 

לאלו עם עדות לחלבון באמיגדלה בלבד ואלו ללא עדות לחלבון זה. נפח השינוי השנתי 

עמד בממוצע על 4.39%-. להשוואה, באלו עם עדות ל-TDP-43 באמיגדלה בלבד 

תועד שינוי שנתי ממוצע של 3.29%- בנפח ובאלו ללא עדות לחלבון זה השינוי עמד על 

3.11%- בלבד.

 .)B2 מגמה דומה תועדה בחולים בעלי סבירות בינונית לנוכחות מחלת אלצהיימר )שלב

באלו עם עדות לחלבון TDP-43 בהיפוקמפוס תועד קצב מהיר יותר של אטרופיה מוחית, 

עם שינוי שנתי של 4.05%-, בממוצע.  באלו עם עדות לחלבון רק באמיגדלה קצב השינוי 

השנתי עמד על 1.78%- ובאלו ללא עדות לחלבון חושב שינוי שנתי של 1.63%-.

החוקרים לא זיהו קשר בין TDP-43 ובין קצב אטרופיה של היפוקמפוס בחולים עם סבירות 

.)B1 נמוכה לנוכחות מחלת אלצהיימר )שלב
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מניתוח הנתונים עלה כי הקצב המוגבר של אטרופיה של ההיפוקמפוס על 

רקע TDP-43 עשוי להופיע לפחות עשור לפני המוות.

Lancet Neurol  Published online September 11, 2017

לידיעה במדסקייפ

אפילפסיה

מחקר חדש מצביע על קשר בין אשפוז עם אבחנה של אפילפסיה ובין 
(the 48 Annual Meeting of the American Neurological Association) סכיזופרניה

אשפוז ראשון בשל אבחנה של אפילפסיה קשור בסיכון גבוה יותר לאשפוז בהמשך על רקע 

סכיזופרניה, בהשוואה לאשפוז בשל סיבות רפואיות אחרות. כך מציע מחקר חדש אשר 

 תקצירו הוצג במפגש השנתי ה- 48 של הארגון הנוירולוגי האמריקאי

.)ANA ,American Neurological Association(

ידוע כי אפילפסיה קשורה באופן דו צדדי עם מחלות פסיכיאטריות שונות. מטופלים עם 

אפילפסיה נמצאים בסיכון יתר לסכיזופרניה, ואלה עם סכיזופרניה נמצאים בסיכון גבוה 

יותר לאבחון של אפילפסיה.

המחקר בדק נתונים ממאגר מידע לאומי. זוהו 58,278 מטופלים אשר אושפזו לראשונה 

עם אפילפסיה כסיבה עיקרית לאשפוז. מטופלים אלה הושוו עם 215,821 מטופלים אשר 

אושפזו בשל שבץ ו 973,078 מטופלים אשר אושפזו בשל סיבות שכיחות אחרות כגון דלקת 

ריאות, דלקת בדרכי השתן, אי ספיקת לב, ומחלת ריאות כרונית.

לאחר 90 יום מהאשפוז הראשוני, בקבוצה אשר אושפזה בשל אפילפסיה היו 683 

ל-100,000 אשפוזים חוזרים בשל סכיזופרניה או פסיכוזה. זאת לעומת 92 מתוך 100,000 

אשפוזים עם אבחנה של סכיזופרניה בקבוצה שאושפזה לראשונה בשל שבץ, ו-58 עד 206 

ל-100,000 בקבוצה אשר אושפזה לראשונה מהסיבות האחרות.

לאחר התאמה לגיל, מין, רמת הכנסה, שימוש בסמים, אלכוהוליזם ועבר פסיכיאטרי, 

מטופלים עם אפילפסיה היו בסיכון גבוה יותר מפי 4 לאשפוז חוזר בשל סכיזופרניה לעומת 

מטופלים שסבלו משבץ )HR 4.31( ופי 2 לעומת מטופלים אשר אושפזו בשל גורמים 

.)HR 2.32( אחרים

http://www.medscape.com/viewarticle/886095#vp_1
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גורמי סיכון לאשפוז חוזר בשל סכיזופרניה או פסיכוזה היו עבר פסיכיאטרי ושחרור מאשפוז 

למקום אחר שאינו הבית. גורמים שהיו קשורים בסיכון קטן יותר לאשפוז חוזר בשל 

סכיזופרניה היו גיל מבוגר יותר, מין נקבה והכנסה גבוהה.

חומרת המחלה הפסיכיאטרית קשורה לחומרת האפילפסיה, כך על פי ד”ר קייל רוסי, 

המחבר הראשון של המאמר.  עם זאת, לא נמצא כי טיפול באפילפסיה מפחית את הסיכון 

לסכיזופרניה.

מחקר זה מתווסף למחקרים רבים העוסקים באפילפסיה ומחלות פסיכיאטריות. ידוע 

למשל על הקשר בין אפילפסיה ודכאון. המחקר הנוכחי מציג תמונה דומה גם בנוגע 

לסכיזופרניה. החוקרים הביעו תקווה כי מחקר זה והבאים אחריו יצליחו לשפוך אור 

על הפתופיזיולוגיה של סכיזופרניה ופסיכוזה. בנוסף, ציין ד”ר רוסי, מטופלים הסובלים 

מאפילפסיה ואשר ידוע אצלם על עבר פסיכיאטרי או פסיכוזה, יכולים להרוויח מבדיקת 

סקר פסיכיאטרית  לאור סיכונם הגדול לאשפוז חוזר בשל פסיכוזה.

מגבלה אחת של המחקר נוגעת לאבחנה – יתכן שחלק מהמטופלים אשר אובחנו לראשונה 

עם אפילפסיה למעשה סבלו מפרכוס פסיכוגני )pseudo-seizure( וקיבלו אבחנה מוטעית 

של אפילפסיה.

ANA 2017: 48th Annual Meeting of the American Neurological Association. Abstract S196. 

Presented October 16, 2017.

לידיעה במדסקייפ

טרשת נפוצה

שימוש ב-ocrelizuma (אוקרוואס) בטרשת נפוצה התקפית משיג 
חיסכון כולל בעלויות הטיפול וגידול ב-QALYs בהשוואה לאינטרפרון 

(J Med Econ) תת עורי beta-1a

אנליזה כלכלית-רפואית חדשה אשר התפרסמה ב-J Med Econ מראה כי השימוש 

בתרופה החדשה לטרשת נפוצה, ocrelizuma )אוקרוואס )רוש( ( מדגים יחס עלות/תועלת 

.)RMS( בטרשת נפוצה התקפית )SC( תת עורי beta-1a מועדף על פני הטיפול באינטרפרון

מטרת החוקרים הייתה לחשב ולהשוות את העלות האפקטיבית של אקרליזומאב מול 

.RMS-תת עורי כטיפול ב beta-1a אינטרפרון

https://www.medscape.com/viewarticle/887080?src=iphone&ref=email#vp_1
https://www.old.health.gov.il/units/pharmacy/trufot/PerutTrufa.asp?Reg_Number=159%2011%2034981%2000&NewTruf=2&safa=h
https://www.old.health.gov.il/units/pharmacy/trufot/PerutTrufa.asp?Reg_Number=159%2011%2034981%2000&NewTruf=2&safa=h
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לצורך כך נבנה מודל עוקבה מרקוב עם אופק של 20 שנה שהשווה בין שימוש 

באוקרליזומאב ל אינטרפרון beta-1a תת עורי מתוך נקודת הראות של הגורם המממן 

בארה"ב.

מאגר העוקבה של המטופלים עם טרשת נפוצה התקפית-הפוגתית )RRMS( כלל ציוני אי 

תפקוד לפי סולם  EDSS )ר"ת של Expanded Disability Status Scale( של 0-6, אשר 

החלו טיפול באוקרליזומאב או SC אינטרפרון beta-1a, אשר הוכנסו למודל.

במודל הוגדרו 21 מצבי בריאות: ציוני EDSS של 0-9 ב-RRMS , ציוני EDSS של 0-9 

בהישנת משנית של טרשת נפוצה )SPMS(, ותמותה.

מטופלים עם RRMS יכלו לעבור לציוני ה-EDSS השונים, להתקדם ל-SPMS, לחוות 

הישנויות, או מוות.

  SC בעוד המטופלים מקבלים אוקרליזומאב או RRMS ההסתברות למעבר במהלך

,III התבססו על נתונים מתוך שני מחקרים מבוקרים בשלב beta-1a אינטרפרון 

.OPERA 2-ו OPERA 1

 ,SPMS-ל RRMS ,כאשר המטופל אינו תחת טיפול RRMS המעבר בין המצבים במהלך

מעברים עם SPMS, ולמוות התבססו על הספרות.

ציוני איכות החיים של מצבי הבריאות ודרגות הנכות בהישנות, עלויות הטיפול והתרופות 

הקשורות למצבי הבריאות, הישנות מחלה, ותופעות לוואי התבססו על הספרות ועל 

מקורות מידע ציבוריים זמינים.

המודל העריך עבור כל מטופל את סך עלות הטיפול, תוספת העלות השולית עבור כל 

 )QALY( הארכה של שנת חיים, ותוספת העלות עבור כל שנת חיים מתואמת איכות חיים

 )PSA( וניתוחי רגישות הסתברותיים ,)DSA( נוספת. בוצעו גם ניתוחי רגישות דטרמינסטיים

לצורך הערכת מידת התקפות של תוצאות המודל.

החוקרים מדווחים אי אוקרליזומאב נמצא כמשיג חיסכון של 63,822$ בעלות הטיפול 

הכוללת מחד, ומאידך כמאריך שנות חיים )Δ = 0.046( ושנות חיים מתואמות איכות 

חיים,  QALYs  (Δ = 0.556) לאורך אופק של 20 שנה. כלומר, מדובר על יתרון אבסולוטי: גם 

חיסכון בעלויות וגם שיפור בתוצאות הבריאותיות.

. PSA -ו DSA החוקרים מציינים כי הממצאים היו עקביים גם בניתוחי הרגישות מסוג

החוקרים מציינים כי למודל יש מגבלות שכן לא נלקח בחשבון טיפולים עוקבים והשפעתם 

על התקדמות המחלה.
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מסקנת החוקרים היא תוצאות המודל מצביעות על כך שלאוקליזומאב יתרון אבסולוטי על 

RMS-בטיפול ב beta-1a אינטרפרון SC פני

J Med Econ. 2017 Jul 31:1-10. doi: 10.1080/13696998.2017.1355310. ]Epub ahead of print[

הערת המערכת: האנליזה אמנם בוצעה בתנאי מערכת הבריאות האמריקאית שבה כידוע 

עלויות הטיפול )תרופות וטיפולים אחרים( גבוהות באופן משמעותי בהשוואה לישראל ולכן 

לא ניתן להשליך באופן אוטומטי על כך שהתוצאות תקפות גם כאן. עם זאת, סביר להניח 

שאל מול השיפור ב-QALYs )שהוא ודאי תקף גם כאן(, החיסכון של כ-63 אלף $ שנמצא 

במודל האמריקאי, גם אם יצטמצם או אפילו יהפוך לתוספת עלות, הרי שכל עוד זו תהיה 

קטנה מתוספת עלות של כ-25,000$, תוצאת המודל המותאם לתנאי המערכת בישראל, 

עדיין תצביע על יחס עלות/תועלת אטרקטיבי המצדיק בדרך כלל הכללה בסל התרופות.  

פרקינסון 

תרופה מקבוצת GLP-1 , אקסנטייד, הדגימה אפקט חיובי על 
(LANCET) תסמינים של חולי פרקינסון

 GLP-1-ממשפחת ה ,Exenatide מדווח כי שימוש בתרופה LANCET-מחקר חדש מה

המיועד לטיפול בסוכרת, הוא בעל אפקט חיובי על תסמינים של מחלת הפרקינסון, אשר 

היה עקבי גם מעבר לתקופת הטיפול. במחקר השתתפו 62 חולי פרקינסון בגילאים 75-25, 

אשר חולקו לשתי קבוצות שוות, כאשר קבוצה אחת קיבלה את האקסנטייד והשנייה 

פלצבו, וזאת מעבר לטיפול הרגיל לפרקינסון שהמשתתפים קיבלו.

במעקב של 48 שבועות נמצאה הידרדרות בסימפטומי הפרקינסון  במטופלי קבוצת 

הפלצבו, לעומת יציבות בקבוצת האקסנטייד. היציבות נשמרה גם לאחר 12 שבועות 

מהפסקת השימוש באקסנטייד.

 GLP-1 החוקרים מציינים שזהו המחקר הראשון המדגים אפקט חיובי של תרופה מקבוצת

על חולי פרקינסון, ומדגישים כי מדובר בתוצאות ראשוניות בלבד ושיש מקום להמשך 

והרחבת המחקר.

The Lancet , Volume 390, No. 10103, p1664–1675, 7 October 2017

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28703659
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(17)31585-4/fulltext
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