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דבר יו"ר האיגוד

דבר יו"ר האיגוד

חברי וחברות איגוד יקרים

 אנחנו בפתחו של הכינוס השנתי של האיגוד וזה אומר שעוד שנה של
פעילות חלפה עברה לה ביעף.

הפעילות השגרתית של האיגוד התנהלה כרגיל ועל מי מנוחות. 

התקיימו שתי סדנאות מוצלחות להכנה למבחני שלב א' וב' ותודות לפרופ' רביי ודר' גורביץ 
על ההשקעה וההירתמות.  

כינוס העדכון החצי שנתי היה מוצלח במיוחד עם נוכחות רבה של אנשים מתחומים שונים 
ותודות רבות לפרופ' קורצ'ין על תכנית עשירה, מגוונת ואטרקטיבית.

האיגוד המשיך במסורת של תמיכה בפעילות חינוכית-לימודית: הענקת 5 מלגות לרופאים 
 צעירים לסדנת לימוד לאפילפסיה שהתקיימה בירושלים בראשות פרופ' ביאלר, תמיכה 

 בסדנת EMG בראשותה של פרופ' דרורי ודר' אלגום, תמיכה בלימודי המשך ברפואה 
 המתקיימים באוניברסיטת ת"א לכל הנוירולוגים בארץ, וכן תמיכה בנסיעה לכנסים 

בינלאומיים בחו"ל באמצעות מלגות ייעודיות של חברות תרופות. חברי האיגוד בתחומים 
 שונים היו שותפים בוועדות שונות בהר"י, שדנו בנושאים הרלוונטיים לאיגוד ותודות 

לחברים/ות  הנרתמים ומסייעים בנדון. 

גם השנה, המשיך אתר האיגוד להשתדרג ולהתחדש וכולם מוזמנים לבקר באתר. הצעות 
שיפורים וחידושים יתקבלו בברכה. זאת ההזדמנות להודות לפני רוסו, בועז גינזבורג וצוותו 

על עבודתם המקצועית והמסורה בכל הקשור באתר האיגוד.

אני גאה לציין כי, אחרי מאבק, הנושא של "שבץ מוח" הוגדר במשרד הבריאות כפרויקט 
לאומי עם תקצוב מתאים לקדם את המודעות, הידע והתשתיות בנושא הטיפול בשבץ מוח 
בארץ. בחודש אוקטובר, שהוא החודש בו מתקיים יום שבץ המוח העולמי )29.10.15(, עלה 

פלאוויר קמפיין טלוויזיוני בהשקעה גדולה להעלאת המודעות לאותות האזהרה ומומלץ לצ
פות בו ולעודד גם אחרים לצפות.

משרד הבריאות הקדיש מיליון שקל כמענק להשתלמות עמיתים בנוירורדיולוגיה פולשנית 
והוענקו 5 מלגות לאחר בחירה של וועדה מיוחדת שהוקמה לדיון בבקשות השונות. האיגוד 

פהנוירולוגי, בהובלתי, יחד עם הנוירורדיולוגים הפולשניים והנוירוכירורגים, קבע את הקרי
טריונים הבסיסיים לבחירת המועמדים, דבר שהיה כרוך במאבק לא פשוט ובהשקעה רבה 

של זמן ואנרגיה. תודות לחברי האיגוד שנרתמו לנושא, פרופ' טנה ודר' אוריון.
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דבר יו"ר האיגוד

בנוסף, משרד הבריאות תיקצב תכנית הדרכה לאומית ל"נאמני שבץ" בכל המלר"דים 
בארץ שכלל 200 רופאים )כולל נוירולוגיים( ואחיות. ההדרכה בוצעה במרכז הרפואי בת"א 

ביומיים שונים ותודות רבות לדר' איתן אוריאל שעזר לי רבות בתכנון ובביצוע ההדרכה 
שזכתה להדים ולתגובות חיוביות. גולת הכותרת של ההישגים בתחום שבץ המוח היא 

2 מלגות של משרד הבריאות להשתלמות עמיתים בשבץ מוח בבתי חולים בפריפפ  ייעוד
ריה וזאת לאחר עמידה עיקשת להעשיר את בתי החולים בנוירולוגיים-ווסקולריים ולא רק 

במצנתרים. ההישגים בתחום שבץ המוח אינם דבר של מה בכך ותודות לכל אלה שבזכותם 
"הגענו עד הלום". אנו לא נשקוט על "זרי הדפנה" ונמשיך להיאבק על המשך התכנית וגם 

לשחזר את ההישגים בתתי - מקצועות אחרים בתחום הנוירולוגיה. ה"אני מאמין" שלי הוא 
 עקביות והמשכיות בהעלאת המודעות למקצוע הנוירולוגיה כמקצוע-על חשוב שדורש 

פהשקעה בתשתיות ובהון אנושי מצוין. אין לי ספק שהקרקע והאווירה כיום כשירים לפעי
לות בנושא זה.

לצערנו הרב, איבדנו השנה את אחד מיקירי ואושיות הנוירולוגיה הישראלית, חברינו פרופ' 
אלדד מלמד ז"ל, שהלך לעולמו בטרם עת לאחר מחלה קשה. זוהי אבידה קשה לנוירולוגיה 

בארץ ובעולם – יהי זכרו ברוך.

 לסיום, ברצוני לאחל לכולנו כינוס שנתי מוצלח ופורה ולהודות לפרופ' טנה ולוועדה 
המדעית על עבודתם המסורה ותרומתם להצלחת הכינוס. 

 אני מודה לכל חברי הוועד הנאמנים העושים את עבודתם במסירות במהלך כל השנה 
 ונענים תמיד לבקשותיי בנכונות וללא סייג. אני מודה כדרכי לשרה, מזכירת האיגוד 

הנאמנה ולכל החברים והחברות שמגלים נכונות ונרתמים לפעילויות שונות לטובת האיגוד.

מאחל לכולנו שתהיה שנה מוצלחת עם הישגים מקצועיים ואחרים בכל שטחי הפעילות 
של האיגוד.

שנת 2016 נהדרת,

נתן
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פרופסור אלדד מלמד 1942-2015

האיגוד הנוירולוגי ביקש מועמדים לעיטור על תרומה מרכזית וחשובה לנוירולוגיה בארץ. 

סברתי שאין ראוי מפרופסור מלמד להערכה זו. ביקשתי ממנו C.V. ורשימת פרסומים 

ואלדד...אלא מה? התנגד בתוקף. לא ויתרתי, ועל כן אחרי מספר ימים הגיע המייל המיוחל 

אשר הכניס אותי לדיכאון... השגיו המקצועיים של האיש הספיקו כדי לאפשר קריירה 

מבריקה לא לאחד אלא לשלושה-ארבעה אנשים. כתבתי המכתב ובנפרד שלחתי מייל 

לכעשרים מבכירי הנוירולוגים בארץ וביקשתי תמיכה במועמדות. כולם הצטרפו להמלצה 

במילים חמות ובשמחה.

פרופ' אלדד מלמד, היה במרכז העשייה הנוירולוגית הקלינית ובמחקר בתחום מדעי העצב 

בארץ ובעולם במשך למעלה מ 40 שנים והשתייך לקבוצה המצומצמת של אבות השבט 

בארץ שהייתי מגדיר כ"דור המייסדים השני".

בוגר בית הספר לרפואה באוניברסיטה העברית בירושלים. לאחר שירות צבאי כרופא 

בגולני, התמחה בנוירולוגיה במחלקה הנוירולוגית בבית החולים הדסה והחל קריירה 

מפוארת אשר את אלה שזכו להיות עדים לה, מילאה השתאות והרבה הערכה. בתום 

ההתמחות, השתלם מספר חודשים בלונדון ובקופנהגן, ובהמשך ביצע שנתיים של מחקר 

בסיסי והשתלמות ב –MIT, בבוסטון, בתחום הפרמקולוגיה והכימיה של מערכת העצבים. 

עם חזרתו ארצה קודם בצורה מהירה לדרגת פרופסור חבר ובהמשך לדרגת פרופסור מן 

המניין וקיבל גם קתדרה באוניברסיטה העברית. עד 1987 המשיך בעבודתו כרופא בכיר 

וחוקר באוניברסיטה העברית ואז נבחר לנהל את המחלקה הנוירולוגית בבית החולים 

בילינסון שם עבד עד צאתו לגמלאות בשנת 2008. באוניברסיטת תל אביב זכה שוב לדרגת 

פרופסור מן המניין וקתדרה. פרופסור מלמד התמקצע בתחום מחלות הפרעות התנועה 

ומחלת הפרקינסון ונחשב ברמה לאומית ובינלאומית לסמכות מהשורה הראשונה.

בבילינסון בנה אלדד מחלקה לתפארת: אנושית, מקצועית, מצטיינת בטיפול, ברמה 

אקדמית, בחינוך, בהוראת סטודנטים, וביחסים בין האנשים. המחלקה בתקופתו נסקה 

לגבהים מרשימים קלינית, בה גדלו מספר דורות של נוירולוגים מצוינים. במקביל יסד את 

המעבדה למדעי העצב אשר לה תרומה חשובה בחקר הבסיס הביולוגי והטיפול במחלות 

נוירודגנרטיביות.

פרופסור מלמד היה נוירולוג ורופא משכמו ומעלה, ידען המקפיד להתעדכן בספרות מדי 

פיום, קלינאי משובח אשר הייטיב להוציא אנמנזה ולייצר סיפור מחלה הגיוני בתמונה פיגור

טיבית הבנויה מיסודות אבסטרקטיים שאפילו פיקאסו היה אובד עצות.
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אלדד ידע ואהב ללמד. מי שהתמזל מזלו להימנות על תלמידיו זכה לא רק במיומנות טכנית 

אלא גם ביכולת לבצע אינטגרציה של הנתונים למשהו שיש לו שם משמעות, פתוגנזה, 

טיפול. 

פרופסור מלמד היה רופא זהיר. במקומות שאנו נטינו להיסחף אחר אופנות חדשות 

לבקרים, אלדד לעיתים קרובות היה ספקן והנחיל לנו את היכולת שלא לקבל דברים 

כפשוטם, לא להיסחף אחר אופנות ולא להתלהב מרעיונות מקוריים ללא בסיס. יכולתו 

לקרוא ולנתח מאמרים ומידע בעין ביקורתית, האיפכא מסתברא האינטלקטואלית, היו 

מסימני ההיכר המובהקים שלו.

ליד מיטת החולה, ידע פרופ' מלמד לשאול שאלות אשר מהן הופקו ניסיונות במעבדה 

במטרה לתת תשובה לשאלות ביולוגיות חשובות. במובן זה היה הדוגמה החיה לאימרתו 

של וויליאם הרווי בתחילת המאה ה 17, שבשום מקום אין הטבע מגלה את צפונותיו אלא 

במקרים של מחלה וליקוי. ממיטת החולה טווה פרופ' מלמד את הניסויים במעבדה והצליח 

לספק תשובות מרתקות לשאלות חשובות, וכמובן גם.. שאלות חדשות.

פרופ' מלמד היה איש עט ענקי, תותח מהשורה הראשונה. יכולתו זו מעוררת בי קנאה עד 

היום. שליטתו המרשימה בשפה האנגלית, יכולת ניסוח וביטוי מדהימים והיכולת להימנע 

מהתלהמות ולהתבטא בשפה עניינית. מי יתנני.

אלדד היה אדם פרטי מאד. מרבית עמיתיו שהלכו אתו עשר, חמש עשרה ועשרים שנה 

עדיין לא היו מסוגלים לקרוא לו בשמו הפרטי, כי היה ונותר עבורם פרופסור מלמד. את 

מקור תמונה: 
פרופ' ג'ו ברגר, 

ארה"ב
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השנים הקשות שהוא ודליה עברו,שמר לעצמו, לא חלק עם איש מחוץ למעגל מצומצם. כך 

נחשפנו מרביתנו גם לתעצומות הנפש וגם לבן אדם שהמשיך ושמר על פרטיותו ברגעים 

הכי קשים.

במקום אחר אמר לי מישהו שאחרי מותנו יזכרו אותנו החולים שלנו. ואני אמרתי, לא כך. 

יזכרו אותנו אולי תלמידינו. עם 450 מאמרים, פרקי ספרים וסקירות שפרופסור מלמד היה 

חתום עליהם, גידול וחינוך רופאים צעירים ולא צעירים, הינו הישג לא פחות חשוב

אנחנו תלמידיו אסירי תודה על הזכות לעבוד במחיצתו. אם יעירו אותנו בשלוש לפנות 

בוקר בשאלה : "מי עשה אותכם?" נענה: "פרופ' אלדד מלמד".

את המכתב שבו המלצתי על פרופסור מלמד לפרס האיגוד הנוירולוגי חתמתי באמירה 

שעד היום יש לי חלום לחזור ולהתמחות בנוירולוגיה אצל אלדד. זה כבר לא יקרה, אבל זה 

מה שהאיש היה בשבילי ובשביל כולנו.

 פרופ' ישראל שטיינר

בית החולים בילינסון
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http://www.reg.co.il/neuro2015/
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לעלון לרופא לחץ כאן

1/4 
DOPICAR 

(62.5/6.25 mg)

3/4  
DOPICAR 

(187.5/18.8 mg)

1/2 
DOPICAR 

(125/12.5 mg)

1 
DOPICAR 
(250/25 mg)

STALEVO 200
(200/50/200 mg)

STALEVO 200
(200/50/200 mg)

STALEVO 50
(50/12.5/200 mg)

STALEVO 150
(150/37.5/200 mg)

67 
LEVODOPA

100 
LEVODOPA

200 
LEVODOPA

266 
LEVODOPA

266 
LEVODOPA

133 
LEVODOPA

166 
LEVODOPA

STALEVO 125
(125/31.25/200 mg)

STALEVO 75
(75/18.75/200 mg)

STALEVO 100
(100/25/200 mg)

**

**

*

*

*

*

*

*

*

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

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

 levodopa/dopa decarboxylase (DDC) inhibitor treatment.

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

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

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

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

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

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

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

והגדלה של ^16-25% בשטח שמתחת לעקומה2.

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

 )Stroke Genetics( גנטיקה של שבץ מוח 
 עידן חדש בהבנה וטיפול במחלה

ד"ר סער אניס

שבץ מוחי הינו גורם תחלואה ותמותה מרכזי במדינת ישראל ובעולם, ומהווה את גורם 

המוות השלישי בשכיחותו ואת גורם הנכות העיקרי במבוגר. בניגוד להתקפי לב, כמחצית 

מהנפגעים משבץ מוחי הן נשים והפגיעה בהן קשה יותר מאשר בגברים. על אף שלאחרונה 

נצפה שיפור בתמותה, כתוצאה משבץ מוחי, בעקבות טיפול דחוף בזילוח מחדש, בפרק 

זמן של 3 חודשים מהאירוע, נפטרים 1 מכל 3 מטופלים, שסבלו מדימומים מוחיים ו-1 

מכל 7 מטופלים שחוו אוטמים מוחיים. שלושת רבעי מנפגעי שבץ מוח אינם מחלימים 

כעבור 3 חודשים מהאירוע ומרבית הפגועים זקוקים לעזרה בתפקודי היום-יום1. מכאן, 

ישנה חשיבות מכרעת לפיתוח אסטרטגיות חדשניות למניעה וטיפול במחלה, לצורך 

הורדת שכיחותה וכן לשיפור הפרוגנוזה של המטופלים ומשנית לכך, הורדת העול הכלכלי 

המשמעותי הנלווה לה. לאחרונה, נצפו הצלחות בגילוי גנים שנקשרו ישירות למחלות 

מורכבות, דבר העשוי להציע גישה ייחודית למנגנונים ביולוגיים מורכבים המובילים לשבץ 

מוח, ובאמצעותה, דרכי מניעה וטיפול יעילים ובטוחים. שדה המחקר של הגנטיקה של 

שבץ מוח )stroke genetics( התקדם בצורה משמעותית בשנים האחרונות, בעיקר הודות 

 להתקדמות הטכנולוגית והמחשוב, אשר אפשרו מחקרים מבוססי גנום מלא - 

whole genome studies 2 . מטרת הסקירה הינה להביא לידי מודעות את הנושא פורץ 

הדרך של גנטיקה בשבץ מוח, פירוט התגליות האחרונות בתחום ומבט אל העתיד לבוא. 

)Stroke phenotype( פנוטיפ שבץ מוח

הגדרת שבץ מוח כפנוטיפ בעבור מחקרים גנטיים, מציב אתגר עקב הטרוגניות של סוגיו 

השונים. על פי הקונצנזוס כיום בתחום, שבץ הינו הופעה חדה של מחלה כרונית של כלי 

דם מוחיים. ביותר מ-80% מהמקרים, השינויים הווסקולרים ארוכי הטווח יובילו להפרעה 

בזרימת הדם, ומשנית לה, איסכמיה מוחית והיווצרות אוטם בטריטוריה הווסקולרית 

החסומה. בעוד בכ-15-20% מהמקרים, שלמות כלי הדם נפגעת, דבר שיוביל לדימום מוחי 

משני. פנוטיפ נוסף הינו שבץ קרדיו-אמבולי – בו נצפית איסכמיה מוחית ללא עדות בהכרח 
 3TOAST - למחלת כלי הדם. החלוקה המקובלת ביותר כיום לסוגי השבץ השונים הינה 

Trial of Org 10172 in Acute Stroke Treatment )טבלה 1( .

http://www.israel-neurology.co.il/DATA/magazines/22/mp3/saar.mp3
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ישנה חשיבות מכרעת באבחון וסיווג 

סוגי השבץ השונים – לאור הקורלציה 

הגנטית הגבוהה שנצפתה לכל אחד 

בנפרד אך לא ביחד. 

 פנוטיפי ביניים
 )Intermediate phenotypes(

באמצעות הדמיה מתקדמת, כגון 

MRI, אובחנו ביטויים נוספים של 

מחלת כלי הדם המוחיים ביניהם: 

היפראינטנסיות של חומר לבן או כפי 

שהיא ידועה בשמה - לויקואריוזיס 

 ,)white matter hyperintensities(

 cerebral( מיקרו-דימומים מוחיים

microbleeds(, חללים פרי-וסקופ

 )virchow robin spaces( לרים

ו-superficial siderosis. הפנוטיפים 

הללו נקשרו לעלייה בסיכון לשבץ מוחי 

איסכמי או דימומי, ונחשבים לחלק ישיר ממהלך המחלה. ארכיטקטורה גנטית פשוטה 

יותר של פנוטיפי הביניים, המתבטאת בקלות יחסית של שיוך גנים לממצא הדמיתי מסוים, 

וזאת בהשוואה לסוגי השבץ השונים ע"פ חלוקת TOAST - מקלה בהכרח על שיטות מחקר 

גנומיות ועל הבנת השבץ כתהליך מורכב.

גנטיקה של שבץ איסכמי

היסטוריה משפחתית חיובית ומחקרי תאומים הציעו תרומה גנטית לסיכון לשבץ מוח 

איסכמי ודימומי כבר בשנות ה-90. לשבץ מוח איסכמי נמצאה קֹונקֹורַדִצָיה של קרוב 

ל-60% בתאומים מונוזיגוטים, והיסטוריה משפחתית של שבץ מוח נמצאה קשורה לעלייה 

בעד שני שליש בסיכון לשבץ4. פרה-דיספוזיציה גנטית לשבץ מוח איסכמי משתנה בהתאם 

לגיל ולסוג השבץ. באפיון תתי קבוצות השבץ כפי שנקבע ב-TOAST, נמצא כי המרכיב 

הגנטי משמעותי יותר בשבץ איסכמי על רקע כלי דם גדולים - יותר מאשר בכלי הדם 

הקטנים או משבץ קריפטוגני וכן משמעותי יותר בקרב חולים צעירים מגיל 70. עוד נמצא 

כי אחים מפתחים פנוטיפ דומה של שבץ מוח. 

 טבלה 1: 
TOAST 3 סיווג סוגי שבץ מוח אקוטי ע"פ 

אתרוסקלרוזיס של כלי דם גדולים )תסחיף / 

טרומבוס(, 20%

קרדיו-אמבולי, 20%

חסימה של כלי דם קטנים )לקונה(, 25%

שבץ מוח דימומי*, 15%

שבץ מוח מסיבה אחרת, 5%

שבץ מוח מסיבה לא ידועה )קריפטוגני(, 30%

א. זוהו שתי סיבות

ב. לא נמצאה אתיולוגיה לאחר בירור

ג. לא בוצע בירור באופן מלא

 *תוספת שלא הופיעה במאמר המקור
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הפרעות מנדליאניות של שבץ מוח איסכמי

הפרעות חד-גניות המועברות בתבנית מנדליאנית:

 Cerebral Autosomal-Dominant Arteriopathy with Subcortical( CADASIL
Infarcts and Leukoencephalopathy( - הפרעה אוטוזומלית דומיננטית הנגרמת ע"י 

מוטציה בגן NOTCH3 בכרומוזום 19, המקדד קולטן המבוטא על גבי שטח תא שריר 

חלק בכלי הדם. מוטציה בגן זה מובילה לסינדרום קליני המאופיין ע"י מיגרנה עם אאורה, 

אירועי שבץ חוזרים, ירידה קוגניטיבית פרוגרסיבית והפרעות פסיכיאטריות. הממצאים 

הרדיוגרפים כוללים לקונות ושינויים דיפוזיים בחומר לבן עם העדפה למעורבות בילטרלית 

של הקפסולה אקסטרנה ואונות טמפורליות קדמיות )תמונה 1(.

 Mitochondrial encephalomyopathy, lactic acidosis, and stroke-like( MELAS
episodes( – סינדרום הנגרם ע"י מוטציות בגנום המיטוכונדריאלי, אשר מועבר בצורה 

בלעדית מן האם )רק האם יכולה להעביר את ההפרעה, גברים ונשים יכולים להיות 

חולים(. לרוב, התסמינים מופיעים בגיל הילדות, לאחר התפתחות ראשונית תקינה. 

תמונה 1. מאפייני הדמיה של CADASIL, שימו 

 לב לשינויים האופייניים בחומר הלבן של האונות 

הטמפורליות הקדמיות*

*מקור

מרבית החולים יבטאו אירועים דמויי 

שבץ מוח שיתבטאו בהמיפרזיס, הפרעה 

במצב הכרה, הפרעות ראיה - המיאנופיה 

/ עיוורון קורטיקלי, כאבי ראש חזקים 

ופרכוסים. מאפיינים נוספים הינם קומה 

נמוכה, אובדן שמיעה וחולשת שרירים. 

תומך נוסף באבחנה, צבירה של חומצה 

לקטית בדם / נוכחות של סיבים אדומים 

קרועים בביופסית שריר5.

FABRY – מחלת אגירה ליזוזומלית 
המועברת בצורת X-linked רצסיבי, אם 

כי נשים הטרוזיגוטיות יכולות לבטא את 

המחלה. המחלה נגרמת עקב מוטציה בגן 

 )alpha-galactosidase A gene( GLA
המקודד את האנזים הליזוזומלי אלפאפ

גלקטוזידאז A, המובילה לאגירה סיסטמית 

של גליקוספינגוליפידים בפלסמה של 

תאים מרקמות שונות. המחלה מופיעה 

http://www.radiologyassistant.nl/en/p43dbf6d16f98d/dementia-role-of-mri.html
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בגיל מוקדם, וקלינית מתבטאת בהופעה סיסטמית: כאב נוירופתי משמעותי, אנגיוקרטומות 

וטלאנגיאקטזיות, ביטויים כלייתים – פרוטאינוריה, פוליאוריה, אי ספיקת כליות, יתר לחץ 

פדם, ביטויים לבבים - קרדיומיופתיה, אי ספיקת לב, מחלה כלילית וכמובן מעורבות צרבר

ווסקולרית – שבץ מוחי בכ-25% מהחולים עד גיל 40 6.

הפרעות לא מנדליאניות של שבץ מוח איסכמי

על אף התקדמות באפיון גנטי של הפרעות מורכבות, מסלולים גנטיים בתחומים מוכרים 

לרבות דלקתיים, קרישה/המוסטזיס, תפקוד אנדותל רנין-אנגיוטנסין-אלדוסטרון נחקרו 

ונכשלו לתת הסבר לתופעת השבץ המוח.

 genome wide association study התגליות המשמעותיות ביותר אובחנו במחקרי

)GWAS( )ראה הסבר על מחקרים מסוג זה בתמונה 2( באמצעות חקירת פנוטיפים שונים 
.)TOAST של שבץ מוח )ע"פ

טרשת )אתרוסקלרוזיס( של כלי דם גדולים: במחקר רחב שפורסם ע"י 
International stroke genetics consortium, אתר על גבי כרומוזום 9p21 שקושר 

פבמחקרים קודמים למחלה כלילית הראה קשר חזק לפנוטיפ של שבץ על רקע אתרוסקל

 )rs1537378 רוזיס של כלי דם גדולים )עליה מובהקת סטטיסטית ב-21% לאלל המוביל

- ככל הנראה על רקע גורמי סיכון דומים בין מחלת כלי דם כליליים וצרברלים7.

מחקרים GWAS נוספים9 ,8 אשר התמקדו בשבץ מוח על רקע עורקים גדולים העלו שני 

אתרים גנטיים קשורים נוספים, - 7p21 ו- 6p21. הווריאנט המרכזי באתר, 7p21, נמצא 

קשור לעליה ב-39% בסיכון לשבץ מוח על רקע כלי דם גדול – וזאת ללא השפעה על 

העלייה בסיכון לשבץ מוח על רקע קרדיואמבולי או כלי דם קטנים. הווריאנט המרכזי 

באתר, 6p21, הוביל לעליה ב-21% בסיכון לשבץ מוחי על רקע כלי דם גדול ללא השפעה 

על תת-סוגים שונים של שבץ.

 )PITX2( 4q25 ,בכרומוזומים )genetic loci( שבץ קרדיו-אמבולי: שני אתרים גנטיים
ו-ZFHX3( 16q22( שנמצאו קשורים לעליה בשכיחות לפרפור עליות נמצאו כגורמי סיכון 

 4q25 לפנוטיפ של שבץ במנגנון קרדיו-אמבולי11 ,10 . תוצאות האלל העיקרי בכרומוזום

 PITX2 נמצא קשור בעליה של 36% בסיכון לשבץ קרדיו-אמבולי. האתר נמצא קרוב לגן

הקשור להתפתחות ה-SA NODE וברגולציה של תעלות יוניות. 

הווריאנט המרכזי בכרומוזום 16q22 נמצא קשור לעלייה של 25% בסיכון לשבץ מוח 

קרדיואמבולי ועלייה כללית ב-5% בסיכון לשבץ מוח. האתר כולל את ZHFX3 שמקודד 

 .transcription factor ATBF1 -ל
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 מחקרים אלו שוחזרו במחקר מטה אנליזה רחב מימדים -

the METASTROKE collaboration - שכלל מעל 40,000 משתתפים חולים ובריאים. 
מחקר זה קבע כי לצורך מקסום ההצלחה במחקר הגנטי של שבץ איסכמי יש לקבוע בצורה 

מדוייקת את הפנוטיפ. שנית, סוכם כי פתופיזיולוגיה גנטית שונה עומדת מאחורי פנוטיפים 

שונים של שבץ איסכמי 12.

בראיה רחבה יותר נבדקו גם גורמים היכולים באופן תיאורטי להעלות את הסיכון לכל 

תת-סוגי שבץ מוח כמו סוג דם. ואכן, במחקר GAIT נמצא כי מוטציות באתר המקודד את 

סוג הדם ABO היו קשורות לעליה ב-13% בסיכון לשבץ קרדיואמבולי ו-12% בסיכון לשבץ 

מוח על רקע כלי דם גדול 13. ממצא מעניין נוסף התגלה משילוב של של SNPs 29 הידועים 

כקשורים ליתר לחץ הדם – שהראה עליה ב-34% בסיכון לשבץ מוח איסכמי 14.

גנטיקה של שבץ דימומי

שבץ מוח דימומי, שהינו הביטוי החד של מחלת כלי דם כרונית פרוגרסיבית, הינו בעל 

פרוגנוזה עגומה כאשר מעל כמחצית מהחולים יסבלו מנכות משמעותית או מוות. כ-15% 

ממקרי השבץ הינם דימומיים, כאשר מספר זה צפוי לעלות לאור העלייה בגיל ובשימוש 

בנוגדי קרישה בקרב הגיל המבוגר. מתוך כך עולה כי מניעה ראשונית הינה בעלת חשיבות 

מכרעת לטיפול במחלה. בעוד שפרט לאיזון יתר לחץ דם סיסטמי, אין בידינו דרכים 

יעילות ומוכחות למניעת המחלה, עולה צורך בזיהוי וריאנטים גנטיים בעלי תפקיד מפתח 

בפתוגנזה של שבץ דימומי בעבור פיתוח דרכי מניעה וטיפול עתידיים. 

Genome wide association study )GWAS(

מחקר המתמקד בקשר בין SNPs )single-nucleotide polymorphisms( לבין תכונות 
 )control( של קבוצת בריאים DNA-כגון מחלות שונות. החוקרים משווים את ה - )traits(

לעומת DNA של חולים )case(. כל דגימה ממשתתף במחקר נבדקת ל~ 10 מיליון 
וריאנטים )SNPs( גנטיים מוכרים. במידה ווריאנט )אלל( אחד יותר נפוץ בצורה משמעותית 

במשתתפים החולים הוא נקרא קשור למחלה )”Disease "associated(. בשונה ממחקרים 
קודמים בהם נבדקו גנים שונים שנבחרו ע"י החוקר אשר הניח כי יש להם קשר למחלה 

הספציפית )gene selection(, במחקר מסוג זה בוחרים ומאפיינים פנוטיפ ומחפשים את 
הגנים הקשורים אליו באמצעות אנליזה סטטיסטית מתקדמת.

SNP and alleles

SNP הינו שוני בנוקלאוטיד בודד ברצף DNA בתוך אוכלוסייה מסוימת. לדוגמה שני רצפי 
AAGCCTA :DNA ו- AAGCTTA שונים בנוקלאוטיד בודד. במקרה זה ניתן לומר שקיימים 

.T-וC )alleles( שני אללים

תמונה 2: 
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על אף ששבץ דימומי יכול לנבוע מקרע של מלפורמציה וסקולרית או אנוריזמה, הרוב 

המכריע של המקרים נובע מסיבוך של מחלת כלי דם קטנים. באופן כללי, שבץ דימומי תוך 

מוחי מחולק לשני סוגים: 

לא אונתי )תלמוס, גרעיני הבסיס, גזע המוח, צרבלום(: מבחינת פתוגנזה מאופיין 	 

בליפוהיאלינוזיס, תהליך המקושר ליתר לחץ דם כרוני.

אונתי )בצומת בין הקורטקס לחומר הלבן התת קורטיקלי(: מהווה כ- 25-35% 	 

מהמקרים. גורם הסיכון הנפוץ לדימום מסוג זה הינה אנגיופתיה של עמילואיד מוחי 

)CAA - Cerebral amyloid angiopathy(. באופן מפתיע ליתר לחץ דם יש תפקיד קטן, 

אם בכלל, בפתוגנזה של שבץ דימומי אונתי.

במספר מחקרים נמצא כי היסטוריה משפחתית מעלה את הסיכון לשבץ מוח דימומי אונתי 

ולא אונתי. מחקר מקרה ביקורת רחב היקף הראה כי קרובי משפחה מדרגה ראשונה של 

חולה עם שבץ דימומי נמצאים בסיכון גבוה פי 6 למחלה15 . חשוב לציין כי במשפחות עם 

ריבוי מקרים של שבץ מוח דימומי לא אובחנו בצורה משמעותית גורמי סיכון מוכרים, כגון: 

יתר לחץ דם או גנים ידועים כמו APOE, דבר המרמז על קיום של גנים נוספים המשפיעים 

על התהליך, שטרם אותרו.

הפרעות מנדליאניות

ישנן מספר הפרעות תורשתיות של כלי דם קטנים המהוות פרה-דיספוזיציה לדימום מוחי 

ביניהן CAA, CADASIL ו - COL4A1. ההפרעה הנחקרת ביותר בתחום זה הינה אנגיופתיה 

של עמילואיד מוחי משפחתית )Familial CAA(. מנגנון המחלה מאופיין ע"י אגירה 

של עמילואיד ביתא בכלי דם קטנים ובינוניים בקורטקס, לפטומנינגים וצרבלום. לרוב, 

תבנית ההורשה הינה דומיננטית ומתבטאת בשבץ מוחי דימומי חמור בגיל צעיר. המחלה 

התורשתית נוצרת בעקבות מוטציה בגן )APP )amyloid precursor protein המקודד 

לפרקורסור של עמילואיד ביתא, במיוחד באזור הסקרטאז של הגן )אקסונים 16-17( 16. גם 

בתסמונת CADASIL, המפורטת מעלה, נפוצים מיקרו-דימומים וגם דימום תוך גולגולתי. 

קולגן מסוג type 4 collagens – COL4A1/2( 4( הינו חלבון המבוטא על ממברנת הבסיס 

בכל הרקמות לרבות כלי הדם. כאשר ישנה מוטציה בגן זה, ממברנת הבסיס נראית תחת 

מיקרוסקופ לא רציפה ומשובשת. חשיבותו של קולגן מסוג 4 הוכחה במחקרי חולדות 

במניעת דימומים כתוצאה מחבלות ראש קלות 17. המוטציה מקושרת לדימום תוך מוחי 

פרי-נטאלי, דימום מוחי במבוגר, מיקרו-דימומים ולויקואריוזיס. 
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הפרעות לא מנדליאניות

CAA ספורדי )והקשר המרתק לאלצהיימר(: CAA ספורדי ידוע כגורם לכ-2/3 
מהדימומים האונתיים במבוגרים וניתן לאבחון באמצעות הדמיה. מחקרים שונים הראו 

את הקשר בין נשאות של אללים E2 ו- E4 של הגן APOE, לבין הסיכון לשבץ דימומי מוחי 

אונתי 18 ,16. כאשר בודדו מתוך המטופלים את המטופלים שסבלו מ- CAA הקשר הפך חזק 

יותר. חשוב לציין כי נשאות של אללים אלו אינה בהכרח תוביל לפנוטיפ של CAA, ואילו 

בערך 50% מהחולים ב-CAA אינם נשאים. כר מחקר מעניין הינו הקשר בין CAA ומחלת 

אלצהיימר )AD – Alzheimer disease(. שני המצבים, בהם יש שקיעה של עמילואיד 

ביתא – בכלי הדם ב-CAA ובפרנכימה המוחית ב-AD, חולקים את גורם הסיכון הגנטי 

APOE. בחקירה של הקשר ההדוק בין המחלות , פורסם לאחרונה מחקר 19 שבדק את הגן 

הקשור לעליה בסיכון למחלת אלצהימר CR1 ונמצא כי הווריאנט הנפוץ היה קשור לעליה 

ב61% בסיכון לשבץ דימומי אונתי. עם זאת, חשוב לציין כי מרבית החולים עם דימום מוחי 

 CAA-לא סובלים מסימפטומים של אלצהיימר, בעוד שדימום מוחי משני ל CAA -משני ל

 APOE עובדה מעניינת נוספת הינה כי נשאות של .AD מתרחש רק בחלק קטן ביותר מחולי

 APOE e2 בעוד נשאות של CAA-והן לדימום מוחי משני ל AD-הינה גורם סיכון הן ל E4

.AD אך הינה גורם מגן מפני CAA-מעלה את הסיכון לדימום מוחי משני ל

יתר לחץ דם כגורם סיכון לדימום תוך מוחי: תוצאות מחקרי אוכלוסייה גדולים 
הראו כי גורם הסיכון המשמעותי ביותר לשבץ מוח דימומי הינו יתר לחץ דם, לאחריו שבץ 

מוח איסכמי, נשאות של APOE E2/E4, שימוש באלכוהול וקרוב משפחה מדרגה ראשונה 

שסבל מדימום. בתת האוכלוסייה של שבץ דימומי לא אונתי, יתר לחץ דם היווה גורם 

לכ-54% מהמקרים. הדבר מעלה את האפשרות כי מוטציות גנטיות הקשורות ליתר לחץ 

דם, קשורות בצורה עקיפה לדימום מוחי. במחקרים עוקבים הוכח כי העומס הנצבר של 

ואריאציות גנטיות הקשורות ליתר לחץ דם מעלות את הסיכון לשבץ דימומי מוחי. סולם 

סיכון פוליגני הכולל 42 וריאנטים נפוצים המשפיעים על לחץ הדם, הראה עליה בסיכון 

לשבץ דימומי לא אונתי 20.

השפעה גנטית על חומרת הדימום: הווסקולופתיה של כלי הדם הקטנים שמובילה 
לדימום מוחי גם היא משפיעה על חומרת הדימום לאחר שאירע. הוכח שחולים הנושאים 

את אלל APO E2 סובלים מהמטומה בנפחים גבוהים בזמן האבחנה, יש להם סיכוי גבוה 

יותר לזליגה של חומר ניגוד ב-CTA )spot sign( והם סובלים מסיכון גבוה יותר להרחבת 

ההמטומה 21 , עובדות התומכות בקשר הגנטי. בחולים עם דימום תוך מוחי לא אונתי, 

העומס של האללים הקשורים בלחץ דם לא רק מעלה את הסיכון לדימום אלא גם חוזה 

את גודל ההמטומה וכנגזר מכך את הפרוגנוזה 22.
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לאחרונה, ה- International stroke genetics consortium השלים GWAS בנושא דימום 

 SLC25A44-ו PMF1 1 החולש עלq22 תוך מוחי 23 בו זוהה אתר על כרומוזום 

)PMF1 מקודד לחלבון הדורש להיווצרות כרומוזומלית תקינה במהלך המיטוזיס, 

 rs2984613 המוביל באתר זה SNP-מקודד לחלבון נשא מיטוכונדריאלי(. ה SLC25A44

נמצא קשור לעליה ב- 33% בסיכון לשבץ דימומי לא-אונתי. מעניין כי מחקר נוסף בנושא 

 MRI defined white matter זיהה את אותו האתר כגורם סיכון ל- לויקואריוזיס או 

 . 24 hyper-intensities

לויקואריוזיס

פתולוגיות כלי הדם הקטנים האחראיות לדימום תוך מוחי יכולות לגרום לנזקים נוספים 

 ,)micro-bleeds( למוח, ביניהם נוכחות של דימומים זעירים המכונים מיקרו-דימומים

ולויקואריוזיס, השינויים בחומר הלבן התת קורטיקלי המזוהים ב-CT ו-MRI. הדבר מעלה 

שאלה האם פתולוגיות אלו יכולות לשמש כפנוטיפים בעבור מחקרים גנטיים של שבץ 

דימומי. לויקואריוזיס הינו תחום מחקר אטרקטיבי באופן מיוחד משום שהוא נפוץ מאוד 

באוכלוסייה המבוגרת )מעל 2/3 בקרב מבוגרים מעל גיל 50 25(, ניתן למדידה וכימות 

ותורשתי בצורה משמעותית.

במחקרי תצפית נוכחות של לויקואריוזיס יכלה לחזות את מיקום הדימום האונתי ולא 

אונתי – כאשר זה התרחש. יתר על כן, שליטה על לחץ הדם מאטה את התקדמות 

הלויקואריוזיס ומורידה את הסיכון לדימום מוחי בו בזמן 26.

 WBP2,( 17 המכיל 6 גניםq25 נמצא בחולים בריאים אתר על כרומוזום GWAS במחקר

TRIM65, TRIM47, MRPL38, FBF1, ו-ACOX1( הקשורים בעליה של 4-8% בעומס 

הממוצע של לויקואריוזיס 24. העובדה כי נמצאה תורשתיות בלויקואריוזיס מעלה את 

האפשרות כי ישנם עוד אתרים בעלי השפעה על עומס הלויקואריוזיס שעדיין לא אובחנו.

יישומים קליניים ומסקנות

ללא ספק ישנה משמעות גדולה לזיהוי של חולה או משפחה הנושא מוטציה נדירה 

שהפנוטיפ שלה הינו שבץ מוח לסוגיו. לדוגמה, מחלת פברי, אשר מתבטאת לרוב בחולים 

צעירים המאובחנים בתחילה כשבץ מוחי קריפטוגני ועל כן חשיבות בדיקה רוטינית 

בחולים אלו למוטציה הגנטית לצורך טיפול מניעתי למקרים נוספים. אבחנה מדויקת יכולה 

לשפר את המהלך הקליני והפרוגנוזה של המטופל וכן לעזור בהמשך לבני משפחה מדרגה 

ראשונה במניעה וטיפול.
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יישום קליני נוסף של מחקר גנטי הינו קיטלוג תת-סוג של שבץ המוחי לצורך התאמת 

טיפול לחולה הספציפי, לדוגמה – טיפול באנטיקואגולציה לחולים עם חשד גבוה לשבץ 

ממקור קרדיו-אמבולי. מחקר בתחום זה עשוי להשפיע על הניהול הקליני של החולים 

בעתיד באמצעות הוספת המשתנה הגנטי לאלגוריתם על פיו ייקבע הטיפול המותאם 

אישית )תמונה 3(. יתר על כן, הידע הגנטי יעזור בעתיד לצפות את מהלך המחלה ולתת 

פרוגנוזה מדויקת יותר לחולה.

זיהוי פרה-דיספוזיציה גנטית לדימום מוחי הינו בעל משמעות קלינית מידית ע"י שיפור 

הערכת הסיכון לדימום וע"י כך משפיע על קבלת החלטות בנוגע לשימוש בנוגדי קרישה 

בצורה כרונית. יכולות חיזוי טובה של הסיכון לדימום בחולה הספציפי תאפשר לתת קבוצה 

של חולים שהינם בסיכון גבוה להימנע משימוש בנוגדי קרישה בכל אינדיקציה. לחילופין, 

זיהוי חולים עם סיכון נמוך לשבץ דימומי יאפשר מתן הטיפול גם באינדיקציה חלקית.

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

saaranis@gmail.com :מייל

תמונה 3. תרשים זרימה לטיפול מותאם אישית לחולה בשבץ מוח

 

 מטופל

מדידת , סטטוס עישון, BMI, מין, גיל :הערכה קלינית
 בדיקות מעבדה, לחץ דם

לסיכון לשבץ איסכמי או  גנטייםהערכת וריאנטים 
 דימומי

 = ORהשמנת יתר , OR =1.5עישון  :גורמי סיכון מוכרים
, OR = 2.1יתר שומנים בדם , OR = 2.3יתר לחץ דם , 1.7

 OR = 1.4סוכרת 

  :ריםים מוכיסכימת גורמי סיכון גנט
Ischemic stroke (PITX2,ZFHX3, 9p21, 6p21, 7p21, etc.) 
Intracerebral hemorrhage (PMF1/SLC25A44, APOE, 
COL4A1, etc.) 
  

 

 

 
פ "ע מוחי שבץשל  לפנוטיפים משולבת סיכוןהערכת 

  ספציפי  והתאמת טיפול TOASTחלוקת 

mailto:saaranis@gmail.com
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  < או בפינוי כילייתי בין 15 ל-29 מ"ל בדקה

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

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

 תסמונת פסאודוטומור צרברי 
)Pseudotumor cerebri(

 ד"ר ענת חורב 

תסמונת פסאודוטומור צרברי )פט"ס( מאופיינת כעליה בלחץ התוך גלגלתי, ללא עדות 

 CEREBRAL SINUS VEIN( דימותית לתהליך תופס מקום מוחי או חסימה בניקוז הורידי

.)THROMBOSIS

התסמונת תוארה לראשונה לפני כיותר ממאה שנה ומאז קיבלה שמות שונים, בהתאם 

לשינויים בהבנת האטיולוגיה שלה. השמות הנפוצים לתסמונת היו: דלקת קרום מוח 

 Benign intracranial( יתר לחץ תוך גלגלתי שפיר ,)Serous meningitis( סרוטית

 Idiopathic intracranial( יתר לחץ תוך גולגולתי ממקור לא ידוע ,)hypertension

hypertension(, ופסאודוטומור סרברי )Pseudotumor cerebri(1. בשנת 2013, השם 

"תסמונת פסאודוטומור סרברי" ניבחר מחדש, על ידי האקדמיה האמריקאית לנוירולוגיה, 

כשם המתאים ביותר לתסמונת 2.

אפידמיולוגיה

שכיחות המחלה היא בין 1-2 חולים ל 100,000 באוכלוסייה הכללית. המחלה שכיחה 

הרבה יותר בקרב אוכלוסיית הנשים עם עודף משקל של יותר מ 20% בין גילאים 20-44 

ובקבוצה זו, השכיחות היא 19.3 ל 100,000. בשנים האחרונות, לאור מגפת ההשמנה 

בעולם המערבי, השכיחות הולכת ועולה 3.

תסמינים

תסמונת פט"ס מתבטאת לרוב בכאבי ראש )90%( כאשר הלחץ בדרך כלל ממוקם מאחורי 

העיניים. אירועים קצרים חולפים של טשטוש ראיה )Visual obscurations( הינם תלונה 

נפוצה )68-85%(, במקביל לפגיעה איטית בשדות הראיה, שהיא למעשה הסיבוך המסוכן 

ביותר של התסמונת )30%(. טינטון פועם הינו תסמין נפוץ נוסף )58% מהחולים(. בד"כ 

מתואר על ידי החולים כחד צדדי והוא מוקל בלחיצה על הוריד הג'וגולארי. כ- 10-20% 

יציגו כפל ראיה כתוצאה מפגיעה בעצב הגולגולת השישי, ובמקרים נדירים תימצא פגיעה 

בעצב השביעי.

http://www.israel-neurology.co.il/DATA/magazines/22/mp3/anat.mp3
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קריטריונים אבחנתיים לתסמונת פט"ס

על פי המפורט בטבלה מספר 1.

:)Pseudotumor cerebri syndrome( PTC -טבלה מספר 1: קריטריונים אבחנתיים ל

:PTC 1.לאבחנה של תסמונת

א. בצקת הדיסקות

ב. בדיקה נוירולוגית תקינה פרט לסימני פגיעה בעצבים קרניאלים כמפורט

ג. דימות: רקמת מח תקינה ללא עדות להידרוקון, אפקט מאסה או ממצא מבני וללא סימני 
MRI-האדרה של קרומי המוח ב

ד. הרכב נוזל CSF תקין

ה. לחץ פתיחה בניקור מותני מעל 250 מ"מ

 2. לאבחנה של תסמונת PTC ללא בצקת של עצבי הראייה:

אבחנה של תסמונת PTC יכולה להינתן במידה וקריטריונים ב-ה קיימים ובנוסף לחולה יש עדות 
לפגיעה חד או דו צדדית בעצב 6.

במידה ואין בצקת של הדיסקות ואין עדות לפגיעה בעצב 6 ניתן לומר שישנה סבירות גבוהה 
שמדובר בתסמונת PTC אם לפחות שלושה מהקריטריונים הדימותיים המפורטים מודגמים:

א. אוכף טורקי ריק

)posterior globe flattening( ב. השטחה של החלק האחורי של הגלוב

ג. הרחבה של עצבי הראיה עם או בלי עצב ראיה מפותל

ד. הצרויות בסינוסים הוורידיים הרוחביים

PTC טבלה מספר 1: קריטריונים אבחנתיים לתסמונת

Deborah I. Friedman, Grant T. Liu, Kathleen B. Digre et al. Revised diagnostic criteria 
for the pseudotumor cerebri syndrome in adults and children. Neurology Sep 
2013;81)13(: 1159-1165

חולה יאובחן בוודאות כסובל מהתסמונת במידה וקריטריונים א'- ה' מתקיימים.

האבחנה נחשבת בסבירות גבוהה במידה וקריטריונים א'- ד' קיימים בשילוב עם בצקת 

דיסקות דו צידית ולחץ ה- CSF שנימדד הינו נמוך מזה שהוגדר לאבחנה חד משמעית.
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בצקת הדיסקות )Papilledema(: כמעט תמיד תימצא בהופעה חריפה של תסמונת 
 Pseudopapilledema פט"ס. מומלץ לבצע אנגיוגרפייה עם פלואורסין, על מנת לשלול

וכמוכן, מומלץ לבצע צילום של הדיסקה, לצורך תיעוד למעקב ארוך טווח, על מנת למנוע 

סוביקטיביות במעקב 2.

אבחנה של תסמונת פט"ס, ללא בצקת הדסקות, אפשרית והקריטריונים לגביה מפורטים 

בהמשך.

בדיקה נוירולוגית תקינה למעט הפרעות בעצבי הגולגולת: על הבדיקה 
הנוירולוגית להיות תקינה לגמרי, פרט לנוירופטיות של עצב VI ולעיתים רחוקות VII. פגיעה 

בעצב VI יכולה להיות חלקית או מלאה, למרות שבדרך כלל מתבטאת בכפל ראיה בלבד.

הדמייה: רקמת המח צריכה להיות תקינה ללא עדות להידרוצפלוס, מאסה או ממצא 
מבני.

מומלץ לבצע MRI במידה וניתן, על מנת לשלול בצורה יותר טובה תהליך גידולי, אך במידה 

ואינו זמין או ישנה התוויית נגד לביצוע הבדיקה, CT מוח עם חומר ניגודי הוא פתרון סביר. 

על מנת לשלול תהליך וורידי טרומבוטי, יש לבצע גם הדמיה של ורידי המח, ולכן, יש 

.2CTV מוח, יש להוסיף גם CT או אם מבצעים ,MRV גם MRI-להוסיף לבדיקת ה

לחץ פתיחה מוגבר מעל 250 מ"מ בדיקור מותני: לאחר ביצוע הדמיה ושלילת 
התוויות נגד לדיקור מותני, יש לבצע דיקור מותני. נדרש לחץ מעל 250 מ"מ כדי לבצע 

אבחנה חד משמעית של תסמונת פט"ס.

מומלץ לבצע את ה MRI/MRV לפני הדיקור המותני, מכיוון שבמידה והדיקור מתבצע 

בסמוך ל-MRI, תתכן הרחבה של הסינוסים הוורידיים והאדרה של קרומי המח תגובתית 

לדיקור 4.

הרכב תקין של CSF: ההרכב חייב להיות תקין, ללא פלאוציטוזיס או עליה בחלבון או 
עדות אחרת לממאירות או זיהום 2.

קריטריונים אבחנתיים לתסמונת פט"ס ללא בצקת דסקות: בהעדר בצקת של 
הדסקות, אבחנה של תסמונת פט"ס יכולה להינתן במידה וקריטריונים ב-ה )טבלה מספר 

 .VI 1( קיימים ובנוסף, בבדיקה יש רושם לפגיעה בעצב גולגולת

במידה ואין בצקת דסקות או עדות קלינית לפגיעה )אפילו חלקית ( בעצב VI , ניתן עדיין 

לומר שישנה סבירות גבוהה לתסמונת )לא אבחנה חד משמעית(, במידה וקיימים 3 מתוך 4 

הממצאים הדימותיים המפורטים בטבלה.
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ממצאים דימותיים אופייניים לתסמונת פט"ס

 )American society of radiology ישנם מספר קריטריונים דימותיים )הוגדרו על ידי ה

התומכים באבחנה של תסמונת פט"ס רובם מתבססים על MRI. בטבלה מספר 2 מפורטת 

הסגוליות והרגישות של הממצאים.

אוכף טורקי ריק )Empty sella sign(: מופיע במקרים של עליה ממושכת בלחץ התוך 
 Diaphragma( גלגלתי שככל הנראה גורמת להרניאציה כלפי מטה דרך סרעפת העוקף

sella( . זהו הממצא הדימותי הראשון שתואר בהקשר לתסמונת. 

היצרות של הסינוסים הרוחביים: הצירויות של הסינוסים הוורידיים הרוחביים 
נמצאה במעל ל 90% מהחולים עם תסמונת פט"ס. ההיצרבות קיימות בדרגות חומרה 

 Transverse( שונות ובדרך כלל ממוקמות בחיבור בין הסינוס הרוחבי לסינוס הסיגמואידלי
sigmoid junction(. במקרים רבים נמצאו הצירויות דו צידיות במיקום המתואר.5

ממצאים עיניים בדימות: השטחה אחורית של הסקלרה הינה ממצא שכיח למדי 
ומשקף גם הוא את העליה בלחץ התוך גלגלתי ולעיתים קרובות מקביל לבצקת עצבי 

הראיה בבדיקה. באותו אופן יכולה להימצא גם פלישה של העצב האופטי אל תוך חלל 

האורביט )Intraocular pertrusion(. ממצא נפוץ נוסף המערב את עצב הראיה הינו 

הרחבה של ציפוי העצב )Optic nerve sheath( ופיתול מוגבר והאדרה של העצב. 

חדרים צדדיים מוצרים )SLIT LIKE VENTRICLES(: הקטנה של מערכת החדרים 
 הצדדית הינה ממצא דימותי נפוץ בתסמונת פט"ס.

Table 2: Imaging findings in PTC

Specificity Sensitivity 

94.6% 26.7% Empty sella

75% 53.3% Partially empty sella

82.1% 66.7% Enlarged optic nerve sheath

100% 43.3% Flattened posterior globe

91.1% 40% Increased tortuosity of optic nerve

98.2% 6.7% Enhancement of optic nerve

100% 3.3% Intraocular protrusion of optic nerve head

100% 3.3% Slit-like ventricles

 טבלה מספר 2: ממצאים דימותיים, הסגוליות והרגישות שלהם בתסמונת פט"ס 5.

נוירואופתלמולוגיה
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אטיולוגיה של תסמונת פט"ס

 האטיולוגיה של התסמונת מחולקת לראשונית ומשנית.

)PRIMARY AND SECONDARY PSEUDOTUMOR CEREBRI(

 IDIOPATHIC INTRACRANIAL התסמונת הראשונית מכונה בספרות גם 

.)IIH( HYPERTENSION 

 אטיולוגיות ברורות לתסמונת מפורטות בטבלה מספר 3.

Table 3: Pseudotumor cerebri syndrome )Academy of neurology 2013(

Primary pseudotumor cerebri

Idiopathic intracranial hypertension

Includes patients with obesity, recent weight gain, polycystic ovarian syndrome

Secondary pseudotumor cerebri

Cerebral venous abnormalities:

Cerebral sinus thrombosis

Bilateral jugular vein thrombosis or surgical ligation

Superior vena cava syndrome

Arteriovenous fistula

Medications 

 Antibiotics: Tetracycline, Minocycline, Doxycycline, Nalidixic acid, Sulfa drugs 
Vitamin A and Retinoids: Hypervitaminosis A, Isotretinoin, all –trans retinoic acid for 
promyelocytic leukemia.

Hormones: Human growth hormones, thyroxin )in children(, leuprorelin acetate, 
levonorgestrel, anabolic steroids 
Withdrawal from chronic corticosteroids

Lithium

Chlordecone

Medical conditions:

Endocrine disorders: Addison disease, hyperparathyroidism

Hypercapnia: Sleep apnea, Pickwickian syndrome

Anemia, Renal failure

טבלה מספר 3: אטיולוגיות לתסמונת פט"ס וחלוקה לראשונית ומשנית על פי האקדמיה 

האמריקאית לנוירולוגיה )2013( 2 

נוירואופתלמולוגיה
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המכניזם העומד בבסיס תסמונת פט"ס ראשונית

ישנן תיאוריות רבות העוסקות במכניזם העומד בבסיס התסמונת, אף אחת מהן לא הוכחה 

כנכונה.

אחת מהתאוריות הוותיקות מתארת הפרעה בניקוז הוורידי או הלימפתי התוך מוחי על 

רקע עליה בלחץ תוך בטני בחולים עם השמנת יתר כהסבר לתסמונת 7. תאוריה אחרת 

מסבירה את התסמונת בכך שיש ייצור יתר של CSF בחולים אלו 8. תאוריות אחרות עסקו 

בהפרעה במטבוליזם של ויטמין A או מלחים בגוף. בנוסף, הוצעה תאוריה של הפרעה 

חסימתית על ידי ARACHNOID GRANULATIONS כהסבר לתסמונת הראשונית 9.

התאוריות מהשנים האחרונות, לאחר גילוי השכיחות הגבוהה של הצירויות וורידיות בחולי 

תסמונת פט"ס, עוסקות במעורבות הסינוסים הוורידיים. בתיאורית הוורידים בווריאציות 

השונות שלה עלתה האופציה כי הצרויות ורידיות ראשוניות הן הגורמות להפרעה בניקוז 

הוורידי ולעליה בלחץ התוך גולגולתי. אופציה נוספת היא שההצרויות הוורידיות הן תוצר 

של עליה בלחץ התוך גלגלתי, אך הימצאותן מחמירה את הסימפטומים 6.

טיפול בתסמונת פט"ס

לטיפול בתמונת פט"ס יש שתי מטרות: הקלה בכאבי הראש ובשאר הסימפטומים ושימור 

הראיה.

במידה ויש חשד לתסמונת פט"ס משנית, ראשית יש לטפל בגורם כגון הפסקת טיפול 	 

תרופתי )רטינואידים,ויטמין A, אנטיביוטיקה וכו,(.

הפחתה במשקל: על פי מחקרים, הפחתה משמעותית במשקל משפרת את 	 
התסמינים. בעיקר נימצא שיפור בבצקת של עצב הראיה ובכאבי הראש . לא הוכח 

שיפור משמעותי בשדות הראיה בעקבות הפחתה במשקל 10. יש לציין, שלאור זאת, 

שירידה במשקל היא תהליך ממושך ולעיתים קשה עבור החולים, לא ניתן להסתמך 

רק על טיפול זה והמלצה לירידה במשקל אינה תמיד מעשית. כמו כן, יש לזכור שכל 

המחקרים בנושא זה, למרות היותם מרשימים מבחינת תוצאות, בוצעו על קבוצות 

קטנות.

 	 Carbonic anhydrase( טיפול תרופתי: טיפול בתרופות החוסמות קרבוניק אנהידרז
inhibitors( הינו הטיפול המקובל והנפוץ ביותר לתסמונת פט"ס. תרופות אלה נועדו 

 .CSF -להפחית את יצור ה 

אצטזולאמיד )Acetazolamide( הינה התרופה הוותיקה והנפוצה ביותר לטיפול 

בפט"ס. טופירמט )Topiramate( נמצאה כתרופה יעילה לא פחות, הפועלת באופן חלקי 

נוירואופתלמולוגיה
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כחוסמת קרבוניק אנהידרז ובנוסף מספקת מרכיב אנלגטי. טופירמט גורם גם לירידה 

במשקל, תופעת לוואי רצויה 5. סטרואידים גם נמצאו יעילים להקלה בתסמינים של 

התסמונת, אך נטילת סטרואידים באופן ממושך עלולה לגרום להשמנה אצל חולים, 

שמלכתחילה סובלים מהשמנת יתר ולכן, הינה בעייתית. זאת בנוסף לתופעת הלוואי 

האחרות, הנגרמות משימוש כרוני בסטרואידים, ולכן, הם אינם משמשים כתרופת 

בחירה. במקרים של מחלה סוערת, שלא מגיבה לטיפול תרופתי אחר, ניתן לשקול 

 טיפול בסטרואידים לטווח קצר עד לביצוע טיפול כירורגי/ אנדו-וסקולארי.

טיפול במשתנים )Furosamide( יכול להינתן כתוספת לטיפול באצטזולאמיד בחולים 

שלא מגיבים בצורה מספקת לטיפול. אין מידע רב לגבי יעילות הטיפול 5.

טיפול כירורגי: הטיפול מיועד לחולים עם החמרה בתסמינים ובצמצום שדות הראיה, 	 
על אף הטיפול התרופתי או לחולים שאינם מסוגלים להתמיד בטיפול התרופתי, עקב 

תופעות לוואי. על פי הספרות, ל-10 אחוז מהחולים עם תסמונת פט"ס, תהיה הוריה 

 להתערבות כירורגית או אנדו-וסקולארית.

שאנט ונטריקולו-פריטונאלי )VP SHUNT( או לומבו-פריטונאלי )LP SHUNT( – ישנם 

דיווחים סותרים על שיפור בתסמינים לאחר הכנסת שאנט, חלקם מראים שיפור מאוד 

מרשים של כ-80%, וחלקם מראים אחוזי שיפור נמוכים מאד. שיעור הסיבוכים וכשל 

של השאנט בטווח המידי והארוך עומד על כ- 50%, נתון שבהחלט יש לקחת בחשבון 

 כאשר מפנים חולה לפרוצדורה מסוג זה.

פנסטרציה של ציפוי עצבי הראיה )Optic nerve sheath fenestration(: על ידי ביצוע 

חתכים בציפוי עצב הראיה מתאפשרת דליפה של CSF וכתוצאה מכך יורד הלחץ על 

עצב הראיה עצמו. שיעור הסיבוכים הכולל הינו כ-45% כאשר ב-3% מהמקרים ישנם 

סיבוכים קשים. שיפור בחדות הראיה דווח ב-94% אחוז מהחולים. כישלון הטיפול 

לאחר הצלחה התחלתית דווח ב7-32% מהחולים 11. יש לציין, כי טיפול מסוג זה, לרוב 

אינו פותר את בעיית כאבי הראש, אלא רק מגן על עצבי הראייה.

טיפול אנדו-וסקולארי: התקנת סטנט: במקרים של חוסר תגובה או אי סבילות 	 
לטיפול תרופתי יש לשקול, במקרים המתאימים לכך, התקנת סטנט. הקריטריונים 

להתאמה לטיפול בסטנט, מלבד חוסר תגובה לטיפול התרופתי, הם היצרות משמעותית 

בסינוסים הוורידיים על פי הדמייה )עדיפות ל MRV(. לאחר מכן, יש לוודא קיום הפרשי 

לחצים )שנמדדים לפני ואחרי ההצרות( של יותר מ 10 מ"מ/כספית. הפרשי הלחצים 

נמדדים בוונוגרפיה פורמלית )תמונה מספר 1( ורק לאחר המדידה, ניתן לקבוע, באופן 

וודאי, כי ישנה היצרות משמעותית. המדידה מתבצעת מכיוון שהסינוסים הוורידיים 

אינם אחידים ויכולים לתת רושם דימותי מוגזם ולכן, יש צורך להתרשם מהלחץ, כדי 

נוירואופתלמולוגיה
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לוודא שאכן ישנו סיכוי גבוה שאותה היצרות, אכן גורמת להפרעה בניקוז ולעליה בלחץ 

התוך גלגלתי. לאחר מדידת הפרש לחצים משמעותי, ניתן לבצע את התקנת הסטנט. 

אחוז הסיבוכים הינו בסביבות 6% )רובם לא היו מסכני חיים(, אחוז החולים עם 

 רזולוציה מוחלטת או שיפור משמעותי בבצקת עצמי הראיה דווח בסביבות 97%. 

בקרב 88% מהחולים, כאב הראש 12 חלף או השתפר משמעותית. יש לציין שלאחר 

התקנת הסטנט, החולה מחויב לטיפול קבוע באספירין. לאור זאת שמדובר בפרוצדורה 

זעיר פולשנית עם אחוזי הצלחה גבוהים יש לשקול להציע את הטיפול האנדו-וסקולארי 

לחולים, שאינם מגיבים לטיפול תרופתי עם הצירויות וורידיות ב- MRV, כאופציה 

טיפולית טובה עם פוטנציאל לחסוך מהחולה פרוצדורה כירורגית.

מקרה לדוגמא

בת 37, בעלת משקל עודף, בריאה בדרך כלל, אובחנה לפני כשלוש שנים כסובלת 

מתסמונת פט"ס. החולה טופלה ב-Diamox ופיתחה תופעות לוואי משמעותיות. בעקבות 

כך, הועברה לטיפול בטופמקס. במהלך הטיפול, התלוננה על כאבי ראש קשים, לחץ 

 בעיניים וירידה בחדות הראיה. כל אלה גרמו לה לירידה משמעותית בתפקוד. 

בדיקה 

בצקת של הדיסקות יותר מימין, ירידה משמעותית בשדות ראיה יותר מימין. ניקור מותני 

:לחץ פתיחה 300 מ"מ. MRV הראה סינוס רוחבי שמאלי היפופלסטי והיצרות קשה בסינוס 

הרוחבי הימני )דומיננטי(. מדידות לחץ בוונוגרפיה פורמלית הראו הפרשי לחצים של 27 

מ''מ לפני ואחרי ההיצרות )ניתן לראות את ההיצרות בתמונה מספר 1(. בהמשך, עברה 

התקנת סטנט לסינוס הימני המוצר )תמונה מספר 2 מדגימה את הסינוס הרוחבי הימני 

פלאחר הכנסת סטנט(. במדידה לאחר התקנת הסטנט, ללא עדות להפרשי לחצים. הפרוצ

דורה עברה ללא סיבוכים ולאחריה, שיפור מהיר בבצקת הדיסקות, ובשדות הראיה. לאחר 

שלושה חודשים נצפתה התנרמלות מלאה בבדיקות OCT ו FA. החולה חזרה לתפקוד 

בסיסי שלושה ימים לאחר הפרוצדורה וסובלת מידי פעם מכאבי ראש קלים ללא הגבלה 

בתפקוד.

סיכום 

בשנים האחרונות, ישנה עליה בשכיחות תסמונת פט"ס עקב מגיפת ההשמנה בעולם 

המערבי. עדיין לא ברור מה המכניזם העומד בבסיס תסמונת פט"ס ראשונית, אך לאחרונה 

מאמינים כי הצירויות בסינוסים הוורידים קשורות למנגנון. לחולים עם פט"ס, שאינו מגיב 

נוירואופתלמולוגיה
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תמונה מספר 2: ונוגרפיה ורידית של 
הסינוס הרוחבי הימני לאחר הכנסת 

סטנט: ללא עדות דימותית להיצרות וללא 
עדות להפרשי לחצים לפני ואחרי האיזור 

שבו הייתה ההיצרות.

תמונה מספר 1: ונוגרפיה ורידית של 
הסינוס הרוחבי הימני לפני הכנסת 
סטנט: הפרש לחצים של לפני ואחרי 

ההיצרות )ראה חץ( של 27 מ"מ.

לטיפול תרופתי עם הצירויות בסינוסים הוורידים, יש לשקול התקנת סטנט לפני ששוקלים 

פרוצדורה כירורגית לאור בטיחות הפרוצדורה והתוצאות הקליניות המרשימות.

 ד"ר ענת חורב, 

מנהלת היחידה לשבץ ולנוירורדיולוגיה פולשנית במרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

anathorev@clalit.org.il

נוירואופתלמולוגיה

mailto:anathorev@clalit.org.il
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•  Azilect® helps patients regain control 
throughout the day and night 1,2

•  Azilect® provides a good start to the day 2

•  Azilect® improves patients’ life quality 3

Azilect® 
– extend the now 

1) Rascol et al. Lancet. 2005;365:947-954
2) Stocchi and Rabey. Eur J Neurol. 2011;18:1373-1378 
3) Reichmann and Jost. Eur J Neurol. 2010;17:1164-1171

Extend the now
להתוויות ולמידע נוסף, נא לעיין בעלון העדכני לרופא, כפי שאושר ע”י משרד הבריאות

נוירואופתלמולוגיה

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22913783
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רופאים כגשר לנפגעי שבץ מוחי לקהילה

בישראל חיים כ- 120,000 איש ואישה שלקו בשבץ מוחי. מדי שנה נוספים אליהם כ- 

15,000 קורבנות נוספים, רבים מהשורדים נותרים נכים ומוגבלים בדרגות שונות ואינם 

חוזרים למעגלי היצירה והעבודה שקדמו לו. מרביתם יהפכו לנטל כבד על כתפי המשפחה, 

החברה והמשק. חולים רבים אשר שרדו את השבץ המוחי, ומערכת הבריאות ייצבה את 

מצבם הבריאותי באמצעות תרופות וטכנולוגיה מתקדמת, חוזרים לקהילה ולחיים שהשתנו 

לבלי הכר. רבים מתקשים לעכל את השינוי ולהתמודד עם ההשלכות הקשות של השבץ 

עליהם ועל בני משפחותיהם, סובלים מדיכאון ומבדידות רבה.

עמותת נאמן היא העמותה היחידה בישראל הפועלת ולהעלאת מודעות הציבור 

למחלה ולמניעתה ולרווחתם של נפגעי שבץ מוחי ובני משפחותיהם. נאמן הוקמה 

כארגון לעזרה עצמית של נפגעי שבץ אשר לא מצאו בקהילה תמיכה תשובות לקשיים 

עימם התמודדו. מתוך ניסיונם האישי בשיקום חייהם צמחה התמחות בפיתוח שירותים 

מיוחדים עבורו ציבור זה.

היעדר מודעות לגורמי הסיכון ולסימני האזהרה המוקדמים, העדר יחידות שבץ ייעודיות, 

תמיכה והכוונה ממוסדת במשפחות הנפגעים, הזנחת הטיפול הנפשי והקוגניטיבי, מחסור 

במסגרות שיקומיות חברתיות להמשך טיפול והיעדר גישה למידע על זכויות ושירותים, כל 

אלה, אינם מאפשרים להפחית מקרי מוות ונכות קשה כתוצאה מהשבץ ואינם תורמים 

לאיכות חיי החולה ובני משפחתו בעתיד. אנו בנאמן מאמינים כי התאמת מערך האבחון 

בשלב האקוטי, עדכון צרכי השיקום בקהילה והרחבת השירותים הקהילתיים יביאו 

להפחתת שיעורי הנכות וישפרו באופן ניכר באיכות חיי חולים רבים ובני משפחותיהם, 

שישובו לחיות חיי קהילה בעלי משמעות ולחיסכון כספי משמעותי בתחום הצלת חיי אדם 

והשיקום.

עיקר פעילות נאמן:

תכנית לאומית - גיבוש תכנית לאומית להורדת התחלואה משבץ מוחי של כל הגופים 	 

והמערכות הנוגעים במחלה משלב המניעה, הקמת יחידות שבץ מוחי, מתן טיפול מיטבי 

ושיקום וכלה בחזרה לקהילה. משרד הבריאות הכריז על יישום התכנית ולהפעילה 

בשטח. התוכנית הכוללת שליחת 10 רופאים להתמחות בתהליכי צנתור מוח, הכשרת 

צוותי נאמני שבץ ותוספת מיטות בכל בתי החולים בארץ ויציאה קמפיין הסברה נרחב 

להעלאת המודעות לסימנים המוקדמים לשבץ.
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הסברה והנגשת מידע - ארגון כנסי הסברה והדרכה לקהל הרחב להעלאת המודעות 	 

לגורמי הסיכון והסימנים המוקדמים בשיתוף רופאים ומחלקות נוירולוגיות בבתי חולים 

ברחבי הארץ. הכנה והפצה של חומרי הסברה מונגשים לדוברי השפות השונות באמצעי 

הסברה שונים, באתר העמותה ובפייסבוק. 

שיקום חברתי בקהילה - הפעלת 17 מועדונים חברתיים המעניקים לנפגעים 	 

פפעילויות משמרות שיקום ופעילויות חברתיות כבסיס לשיקום החיים הרגשיים והחבר

תיים שאבדו, הכוללות פעילות גופנית מותאמת, פעולות תרבות, קבוצות תמיכה ועוד. 

המועדונים מקדמים את שילובם של הנפגעים בקהילה, מחזקים את בני הזוג התומכים 

ומעניקים לחולים כוחות חדשים וכלים להתמודדות עם המציאות החדשה הקשה. 

המועדונים מפוזרים ברחבי הארץ, מכרמיאל בצפון ועד אילת בדרום 

ליווי וייעוץ נפגעים בחזרה הביתה – רבים מהחולים אינם מודעים או מתקשים 	 

למצות את זכויותיהם כחולים וכנכים. נאמן מספקת באמצעות מתנדבים וקו המידע 

וההכוונה מענה בהתמודדות מול המערכת הממוסדת ולצורך לארגן ארגן את חייהם 

מחדש. 

אני פונה אליכם, הרופאים, כמי שפוגשים את נפגעי השבץ המוחי בשלב הראשון של 

השינוי המשמעותי של חייהם, להיות לנו גשר אליהם. להפנות אותם לעמותת נאמן, כדי 

שיוכלו למצוא מענה, ולו חלקי, לחלק מהשאלות והבעיות איתם הם יתמודדו במהלך 

השנים לאחר שמסתיים התהליך הרפואי ומתחיל התהליך השיקומי.

בתודה ובאיחולי בריאות,

 פנינה רוזנצוייג

מנכ"ל עמותת נאמן, נפגעי שבץ מוחי

פרטים על עמותת נאמן: 

קו התמיכה – 077-4665213

www.neeman.org.il

http://www.neeman.org.il/


הקפסולות אינן בגודלן המקורי

עם העליה במינון מושגת הקלה משמעותית יותר בכאב נוירופתי1

ליריקה במינון המתאים - להקלה בכאב לאורך זמן1

*mg/day1 150במידת הצורך                    

600 mg/day1*

300 mg/day1*

מינון התחלתי מומלץ

במידת הצורך

P�zer Pharmaceuticals Israel Ltd.  9 Shenkar St., Herzliya Pituach  Tel: 09-9700500  Fax: 09-9700501 www.pfizer.co.il

References: 1. Lyrica Prescribing Information as approved by Israeli MOH 2015.    2. Freynhagen R, et al. Pain. 2005;115(3):254-63.    3. Roth T, et al. Curr Med Res Opin. 2010;26(10):2411-9    4. Baron R et al. Pain 2010;150(3):420-7

Indication: Treatment of peripheral and central neuropathic pain in adults;  Management of �bromyalgia.Contraindications: Hypersensitivity to the active substance or to any of the excipients.Special warnings and special precautions for use:Patients with rare hereditary problems of galactose intolerance, the Lapp 
lactase de�ciency or glucosegalactose malabsorption should not take this medicine; Diabetic patients who gain weight on pregabalin treatment may need to adjust hypoglycaemic medications; There have been reports of hypersensitivity reactions, including cases of angioedema; Pregabalin treatment has been 
associated with dizziness and somnolence, which could increase the occurrence of accidental injury (fall) in the elderly population. There have also been reports of loss of consciousness, confusion, and mental impairment. Therefore, patients should be advised to exercise caution until they are familiar with the potential 
effects of the medication; Suicidal ideation and behavior have been reported in patients treated with antiepileptic agents. The available data do not exclude the possibility of an increased risk for pregabalin; Transient visual blurring and other changes in visual acuity have been reported in patients treated with pregabalin; 
After discontinuation of treatment with pregabalin withdrawal symptoms have been observed, the following events have been mentioned: insomnia, headache, nausea, anxiety, hyperhidrosis and diarrhea; Cases of abuse have been reported with pregabalin. As with any CNS active drug, patients should be evaluated 
for history of drug abuse and observed for signs of pregablin abuse. Although the effects of discontinuation on the reversibility of renal failure have not been systematically studied, improved renal function following discontinuation or dose reduction of pregabalin has been reported; There have been reports of CHF in 
some patients receiving pregabalin;  In the treatment of central neuropathic pain due to SCI the incidence of AEs was increased. Undesirable effectsThe most common adverse reactions resulting in discontinuation of pregabalin treatment were dizziness and somnolence. Most commonly reported adverse reactions 
were dizziness and somnolence; other commonly reported adverse events: appetite increase, euphoric mood, confusion, libido decreased, irritability, disorientation, insomnia, ataxia, disturbance in attention, balance disorder, amnesia,coordination abnormal, memory impairment, tremor, dysarthria, 
paraesthesia, sedation, lethargy, blurred vision, diplopia, vertigo, abdominal distension, dry mouth, constipation, vomiting, �atulence, erectile dysfunction, fatigue, oedema peripheral, feeling drunk, oedema, feeling abnormal, gait abnormal, weight increased.

For further information please see full Israeli approve PI

W
ISLYR1514246

http://www.pfizer.co.il/
http://pregabalin.as/
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עורכת המדור: ד"ר שרון חסין

ד"ר ורד ליבנה

גבר ממוצא אשכנזי , נשוי ואב ל 3 ילדים, צלם טלוויזיה במקצועו, בוגר 12 שנות לימוד. 

בעל תחביבים מרובים כמו בישול, בילויים חברתיים – טיולים, ערבי שירה. 

ללא היסטוריה רפואית קודמת. במשפחתו, אם ושני אחים מצד האם עם פרקינסון /

דמנציה בשנות ה-80 לחייהם.

בגיל 45 אובחן עם מחלת פרקינסון לאחר הופעה של איטיות בפלג גופו השמאלי, ללא 

רעד; הוא הגיב בצורה טובה לטיפול דופמינרגי. 

.LRRK2 בגן G2019S בהמשך, התגלה כנשא של המוטציה

כעבור 7 שנים של מחלה הופיעו תנודתיות תנועתית )motor fluctuations( עם מצבי 

OFF שהלכו ונעשו קשים יותר ודיסקינזיות במצבי ON, תוך נטילה של מספר רב של מנות 

 OFF לבודופה ביום. ניסיונות מקובלים לשיפור מצבו עם שינויים בתרופות לא צלחו. במצבי

נעשה מוגבל מאד בתפקודו ובניידות, נזקק לעזרת אשתו. במצבי ה-ON הקצרים שהיו, 

תיפקד מעולה. החולה לא סבל מתסמינים לא תנועתיים משמעותיים והקוגניציה והמצב 

האפקטיבי היו שמורים.

במרץ 2005, עבר ניתוח להשתלת אלקטרודות בגרעין התת-תלמי )STN( דו"צ. הניתוח 

עבר בהצלחה ללא סיבוכים והחולה דיווח על שיפור ניכר מבחינת התסמינים התנועתיים. 

לאור השיפור, הוקטן המינון התרופתי. החולה דיווח כי מצבי ה OFF נעלמו ולמעשה הוא 

נהנה ממצב ON במשך כל היום.

מיד לאחר הניתוח, המשפחה הבחינה שמלבד השיפור התנועתי חל שינוי מבחינה 

התנהגותית: אשתו סיפרה שהפסיק לבשל, נעשה שקט יותר באירועים חברתיים, איבד 

התלהבות ויוזמה, אך היא עוד לא הבחינה בליקוי קוגניטיבי או אפקטיבי בבירור. במהלך 

הזמן, אובחן כי החולה פיתח תמונה של אפטיה לאחר הניתוח. ניסיונות כיול וניסיונות 

חוזרים לטפל באמצעות הגדלת מינון התרופות הדופמינרגיות כשלו עקב חוסר שת"פ. נוסו 

גם תרופות לדיכאון – SSRI, אך ללא שיפור ממשי. החולה, שהיה עצמאי בחיי היומיום, 

פהגיע למצב שהיה יושב בבית, אינו יוזם פעילויות, ממעט לדבר, לא משתף פעולה בפעי

לויות משקמות גופניות או אחרות, מבודד מבחינה חברתית. 

 הופעה של דלוזיות בגבר לאחר 
DBS השתלת

http://www.israel-neurology.co.il/DATA/magazines/22/mp3/livne.mp3
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הדיכאון והאפטיה החמירו עם השנים ובמקביל החלה הידרדרות ביכולות התנועתיות. 

הופיעו הפרעות התנהגות בשנת REM בעטיים נזקק לקלונקס לפני השינה. 

בשנת 2010, בגיל 62 )5 שנים לאחר ה-DBS(, החלה גם ירידה קוגניטיבית. בהתחלה, 

בעיקר הפרעה בזיכרון ובהמשך, ירידה בהבנה ובכושר הביטוי, הפרעה בהתמצאות, וכיוב'. 

בשנת 2011, החלו להופיע הזיות ראייה לסירוגין, ראה אנשים ודמויות, כאשר באותה 

תקופה נטל רק חצי כדור דופיקר פעמיים ביום. לאור המשך ההתדרדרות הקוגניטיבית, 

הוחל טיפול בריבסטיגמין )אקסלון(. 

במהלך הזמן, ההידרדרות התנועתית הגיעה לכדי שיבוש הדיבור, ריור, הפרעה ניכרת 

בקימה ובהתיישבות, הגבלה בהליכה ונפילות חוזרות. ללא שיפור עם שינוי כיול, ללא 

היענות להוספת לבודופה.

באוגוסט 2014, יום אחד, באופן פתאומי, לא זיהה את אשתו. דיבר אליה כאל אדם זר 

שאינו מכיר, שאל אותה שוב ושוב היכן אשתו -ואפילו ניסה לפלרטט עמה. היה טרוד מאד 

מהיעלמותה. היה ללא חום, ללא סימנים נוירולוגים חדשים נוספים. עבר בירור קצר בחדר 

מיון – מדדים תקינים, בדיקות דם שגרה ס"ד וכימיה תקינות, CT מח הדגים אטרופיה 

מוחית בלבד. לאחר מספר שעות, מצבו השתפר כמעט לחלוטין. מספר שבועות לאחר מכן, 

אותן תופעות חזרו באופן פלוקטואטיבי, מלוות בבלבול ניכר, כאשר המרכיב העיקרי הוא 

חוסר זיהוי אשתו והמחשבה שמדובר באדם זר. לעתים, אף נעשה תוקפן כלפיה. 

החולה אושפז להמשך בירור. בדיקות דם שגרתיות היו תקינות, ללא חסר נוירולוגי מוקדי 

בבדיקה. EEG הדגים האטה כללית קלה לא ספציפית. טופל בקווטיאפין אשר הוביל 

להטבה חלקית- והחולה היה פחות טרוד.

 misidentification syndromes התברר כי החולה סובל ממחשבת שווא: דלוזיה השייכת ל

 .Capgras דלוזיות הטעות בזיהוי ( הקרויה ע"ש(

דלוזית קפגראס מוגדרת כדלוזיה בה האדם מאמין כי אדם קרוב לו, כגון בן זוג, חבר קרוב 

או אף חית מחמד, הוחלף ע"י כפיל הזהה לו.

למשפחה זו של דלוזיות שייכות דלוזיות נוספות הכוללות שגיאה בזיהוי ואמונה כי אדם או 

מקום אינם מה שהם נראים. לדוגמא : 

סינדרום אותלו – אמונה כי בן הזוג שלך בוגד בך.	 

Reduplicative paramnesia – האשליה כי הבית אינו הבית שלך, וכי אותו מקום יכול 	 

להתקיים בשני מקומות פיזיים שונים

Ekbom syndrome – החולה מאמין כי נדבק ע"י פרזיט	 
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סימן המראה – לא מזהה עצמו במראה 	 

Diogenes syndrome – הזנחה עצמית חמורה, נסיגה חברתית 	 

Fregoli syndrome– אמונה כי אדם מוכר מתחזה לזר, למעשה ההיפך מקפגראס.	 

Phantom boarder – אמונה שגויה כי זרים מתגוררים בבית 	 

דלוזיות טעות בזיהוי נחשבות נדירות ודלוזיית קפגראס היא הדלוזיה הנפוצה ביותר 

מביניהן. הן מופיעות בחולים עם מחלות פסיכיאטריות )סכיזופרניה, בעיקר הסוג 

הפרנוידאלי(, חולים עם פגיעות מוחיות אורגניות - ע"ר פגיעות ראש, מחלות צרברופ

וסקולאריות, אפילפסיה ובחולים עם מחלות נוירו-דגנרטיביות – בעיקר מחלת אלצהיימר , 

מחלת גופיפי לוי )LBD( ומחלת פרקינסון עם דמנציה.

בדומה לכל הדלוזיות, הן נחשבו תמיד כהפרעה פסיכיאטרית, אך בשנים האחרונות 

מאמינים כי מדובר בד"כ בהפרעה ע"ר אורגני עם נזק מוחי מבני, לאור העובדה שהן 

מופיעות בשכיחות גבוהה יחסית בחולים עם נזק מוחי ומחלות נוירו-דגנרטיביות.

 LBD, 15.8% השכיחות במחלות נוירו-דגנרטיביות מוערכת ב 16.6-27.8% מבין חולי

מבין חולי מחלת אלצהיימר, 8.3% מבין החולים עם דמנציה סמנטית. כמעט ואין תיאורי 

 frontotemporal dementia , progressive supranuclear palsy מקרים של חולים עם

ו-corticobasal degeneration עם דלוזיות דומות 15 ,1 והן כמעט תמיד מלוות בהזיות ראייה 
4 .LBD בעיקר בחולי

עד כה, לא הוכח כי יש מיקום אנטומי ברור המקושר לפגיעה –בעבר, נחשב לפגיעה 

פרונטלית, בעיקר של ההמיספרה הימנית, אך כיום, המחשבה היא שמדובר בסוג של 

disconnection syndrome, על רקע פגיעה בקישור בין האונה הפרונטאלית והמערכת 

הלימבית. ייתכן גם קשר לסינדרום דיסרגולציה של דופמין, לאור הופעת הדלוזיות, בעיקר 

במחלות עם חסר דופמינרגי וכן בתיאורי מקרים של שימוש בסמים מסוג אמפטמינים, 
הגורמים למוות של נוירונים ולאובדן נשאים לדופמין. 15 ,2

כאשר מתמקדים בקשר בין מחלות נוירו-דגנרטיביות לדלוזיית הפרעה בזיהוי, ניתן לראות 

כי בחולים עם מחלות אלו, ההפרעה מופיעה בגיל מבוגר יותר ולאחר מספר שנות מחלה 

רב יותר, בהשוואה לחולים עם מחלה פסיכיאטרית. ההפרעה מופיעה כמעט תמיד עם 
ירידה קוגניטיבית. 1

 reduplicative לרוב יופיעו מספר דלוזיות במקביל, בעיקר קפגראס עם דלוזיות
paramnesia או פנטום )אמונה כי זרים נמצאים בבית(. 1

לא ברור מדוע דלוזיות אלו מופיעות דווקא בחולים עם מחלה נוירו-דגנרטיבית, אך ככל 
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הנראה, השילוב בין הפרעה אקסוקטבית, הפרעה בזיכרון והפרעה בהתמצאות מרחבית 
וויזואלית, תורמים לעלייה בשכיחות של דלוזיות הפרעה בזיהוי. 1

ניתן לטפל בחולים בצורה די יעילה כאשר ברוב החולים הדלוזיות מגיבות טוב לטיפול 

 15 .)clozapine( וקלוזפין ) quetiapine( נוירולפטי, כגון: קווטיפין

החולה במקרה המדובר, פיתח אפטיה לאחר השתלת קוצב ל-STN ובהמשך, את התמונה 

הדלוזיונלית, שלוותה בדמנציה.

נשאלת השאלה, האם יש קשר בין הקיצוב להופעת התסמינים הללו? או האם מדובר 

בהמשך התפתחות מחלת פרקינסון, ללא קשר להתערבות הניתוחית?

על פי הספרות המקצועית, ירידה קוגניטיבית, לאחר ניתוח DBS, היא סוגיה שנויה 

פבמחלוקת, מזה שנים רבות. לא הוכח, באופן חד משמעי, כי במטופלים, ללא ליקוי קוגניטי

בי טרום ניתוחי, ישנה ירידה קוגניטיבית חדשה, שהיא תוצאה של ניתוח DBS, למעט ירידה 

בשטף פונמי וסמנטי, שנמצאה, במספר מחקרים, לאחר ניתוח DBS. לא מקובל לחשוב 

ש-DBS של ה-STN גורם לדמנציה 5,8,12. לעומת זאת, ניתן לומר, ברמה וודאות גבוהה, 

כי חולים, עם עדות לירידה קוגניטיבית טרום ניתוחית, נמצאים בסיכון מוגבר להחמרה 

קוגניטיבית או דמנציה לאחר הניתוח. 

בהסתכלות על תסמינים נוירו פסיכיאטריים לאחר השתלת DBS עולה כי ברוב המחקרים 

שבדקו תופעות של דיכאון וחרדה לאחר ניתוח STN-DBS נמצא כי אין שכיחות יתר של 

דיכאון לאחר ניתוח, ואף יש שיפור במצב הרוח שייתכן ונובע מהשיפור במצב התנועתי. 

אפטיה היא סימפטום שכיח בחולי פרקינסון אשר נובע, ככל הנראה, מהפרעה בתפקוד 

המעגל הפרונטו-לימבי-גרעינים בזאליים. השכיחות מוערכת כ-16.5-42% בחולי פרקינסון 

ויש דיווחים על הופעה או החמרה של אפטיה לאחר ניתוח DBS-STN. מחקר שבחן קבוצה 

של חולי פרקינסון, שעברו ניתוח DBS ל-STN, טרום הניתוח ועד 9 חודשים לאחריו, 

בהשוואה לחולי פרקינסון בשלב דומה שלא עברו ניתוח, מצא, כי ישנה שכיחות גבוהה 

יותר של אפטיה בקרב חולים שעברו ניתוח DBS ל-STN, שאינה תלויה במצבם התנועתי 

או במדדי דיכאון 10. 

במרבית המחקרים, שבחנו את השכיחות של אפטיה בעקבות STN-DBS, נמצאה שכיחות 

יתר של אפטיה. לא ברור אם הדבר קשור למיקום האלקטרודות ב STN, אך יתכן שיש 

קשר בין הירידה הדרמטית לעיתים במינון הטיפול התרופתי הדופמינרגי לאחר ניתוח לבין 

התפתחות אפטיה 10,16. 
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 .STN -ומה לגבי דלוזית קפגראס? מקרים בודדים תוארו לאחר השתלת קוצב מוחי ל

מקרה דומה תואר בגבר עם מחלת פרקינסון וירידה קוגניטיבית קלה עוד טרם לניתוח, 

שהחמירה לאחר הניתוח עם הופעה של הזיות ראייה ודלוזיות פרנוידאליות וביניהם גם 

פדלוזיית קפגראס כלפי אשתו. לציין כי במקרה המדובר, כיבוי הקוצב גרם להטבה בסימ

פטומים הפסיכיאטרים וספציפית בדלוזיות של הפרעה בזיהוי. בנוסף, במקרה המדובר, 

החולה סבל מפגיעת ראש קלה קודמת וכן שינויים מיקרו-ווסקולאריים מרובים עם הופעה 

של ירידה קוגניטיבית והפרעה פסיכיאטרית יחסית מהירה עוד טרם לניתוח, מה שמעלה 
בספק את האבחנה הראשונית ואולי מהווה גורם להחמרה הניכרת במצבו לאחר הניתוח.3

בחזרה למקרה המדובר: לאחר הופעת דלוזיות ומחשבות פרנוידאליות משולבות עם 

הזיות ראייה הועלה עוד מינון הטיפול בקוויטיפין והוביל להטבה מסוימת. החולה עדיין 

פסובל מדלוזיות לעיתים רחוקות יותר בנוסף למחשבות פרנוידאליות ותופעות של היפרסק

סואליות.

ניתן להסיק מהמקרה, מספר תובנות הנוגעות להמשך הטיפול בחולים מתקדמים עם 

מחלות ניווניות: 

יש חשיבות להערכה פסיכיאטרית וקוגניטיבית מלאה טרום ניתוחית של חולים 	 

.DBS המועמדים לניתוח

פיש לבחור את החולים לניתוח באופן קפדני, תוך הערכת הסיכונים להידרדרות קוגניטי	 

בית ופסיכיאטרית עפ"י הנתונים הבסיסיים טרום לניתוח.

יש חשיבות לתיאום ציפיות מהניתוח עם החולה ומשפחתו, טרם להחלטה על ביצועו.	 

כדאי להימנע מירידה דרסטית במינון הטיפול הדופמינרגי לאחר הניתוח ולנטר תופעות 	 

של אפטיה ודיכאון.

לאחר הניתוח יש לבצע הערכה קפדנית בכל ביקור גם לתסמינים לא מוטוריים בעיקר 	 

 תסמינים נוירו פסיכיאטריים הדורשים התייחסות.

 ד"ר ורד ליבנה,

המחלקה לנוירולוגיה ומכון הפרעות תנועה , מרכז רפואי ע"ש חיים שיבא , תל השומר
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יש לך מטופל שבוכה או צוחק ללא סיבה?

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

עכשיו
הבריאותבסל

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

קרוב לוודאי שהוא סובל
PBA -מ

 PseudoBulbar Affect

שכיחות של
*TBI -52% ב

שכיחות של
*MS -45% ב

שכיחות של
*Stroke -37% ב

שכיחות של
*ALS -44% ב

שכיחות של
26% בפרקינסון*

עמוד 4
משפט 1

אינדיקציה אנד יופטש
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פינת המתמחה

לתשובות

דרך מי מהגרעינים הבאים בתלמוס . 4
עוברת תחושה בפנים:

VLא. 

VPM ב. 

VPLג. 

MGB ד. 

5 . arcuate fasciculus פגיעה באיזור
תגרום להפרעה במי מהבאים

חזרתיותא. 

הבנהב. 

שיוםג. 

כתיבהד. 

6 .L5 ביטוי לפגיעה שורשית בגובה

ירידה בהחזר פיקהא. 

ירידה בתחושה מעל אספקט פלנטריב. 

חולשה באינברסיה ג. 

חולשה בישור ברךד. 

מי מהבאים איננו מעוצבב על ידי . 1
העצב החמישי?

שריר הדיגסטריק הקדמיא. 

טנסור טיפמניב. 

תחושה מעל הקרניתג. 

תחושה מעל זוית הלסתד. 

פגיעה בעצב הפוסטריור אנטראוסאוס . 2
לא תגרום ל:

צניחה מלאה של כף הידא. 

צניחה מלאה של האצבעותב. 

חולשה באקסטנציה של האגודלג. 

חולשה באבדוקציה של מפרק דיסטלי ד. 
של האגודל

מי מהבאים איננו נכון לגבי שכבת . 3
תאי ה-cones ברשתית?

מרוכזים בפובאהא. 

אחראים לראיית צבעיםב. 

אחראים לראיה ברזולציה גבוההג. 

מהווים חלק מהשכבה הגנגליוניתד. 

שאלות הכנה לקראת שלב א'

 ד"ר איתן אוריאל

יחידת השבץ, מחלקה נוירולוגית, מרכז רפואי תל אביב

http://www.israel-neurology.co.il/DATA/magazines/22/mp3/specialized.mp3
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פינת המתמחה

לתשובות

באלו מהמצבים הבאים שכיחה פגיעה . 9
בתחושה עמוקה?

נוירוסיפיליסא. 

חוסר B12ב. 

פוליוג. 

חסימה בעורק הספינלי הקדמיד. 

מי מנקז ישירות את הקברנוס סינוס?. 10

זיגמואידא. 

סינוס פטרוזלי עליוןב. 

וריד על שם גאלןג. 

וריד על שם רוזנטלד. 

ניד ממקור פריפרי. 7

מוחלש בפיקסציהא. 

מבחן דיקס הולפייק שליליב. 

דו כיווניג. 

עלול להיות על רקע חסימה בעורק הד. 
AICA

 מי מהגרעינים הבאים בגזע המוח . 8
הינו מוטורי?

. Ambiguousא. 

Superior salivatoryב. 

edinger westphalג. 

כולםד. 

המטופל/ת שלך סובל/ת 
 מישנוניות יתר? 

זה הזמן להתעורר!

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

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

הטיפול ייעשה לפי מרשם רופא מומחה בנוירולוגיה ממרפאת טרשת נפוצה*

להתוויות ולמידע נוסף יש לעיין בעלון לרופא העדכני כפי שפורסם ע”י משרד הבריאות *לא מותווה בעלון לרופא הישראלי
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המטופל/ת שלך סובל/ת 
 מישנוניות יתר? 

זה הזמן להתעורר!

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

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

הטיפול ייעשה לפי מרשם רופא מומחה בנוירולוגיה ממרפאת טרשת נפוצה*

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

תשובות למדור המתמחה :

1 .C2 ד - על ידי 

 א - מקבל עצבוב פרוקסימלי גם מעצב רדיאלי. 2

 ד - חלק משכבת הפוטורצפטורים. 3

 ב - חלק ממסלול טריגמינותלמי. 4

 א - אפזיה קונדקטיבית. 5

 ג - שריר הטיביאליס פוסטריור. 6

 ד - מחלה מרכזית עם ביטוי פריפרי. 7

 א - שני האחרים אוטונומים. 8

9 .tabes dorsalis - א 

ב - מקשר בין הקברנוס לזיגמואיד. 10

לשאלות
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במבט חטוף

הלך לעולמו הנוירולוג והסופר אוליבר זקס.	 

מיפוי מחודש של תפקודי השפה במוח.	 

ממשק מחשב-מוח מאפשר הליכה במשותק נפגע חוט שדרה.	 

תובנות חדשות על קידוד זכרונות חדשים ולמידה במוח.	 

תזונה לקויה עלולה להקטין את נפח ההיפוקמפוס.	 

רזרבטרול, סוג של פוליפנול הנמצא ביין אדום ומספר מזונות, מייצב רמות עמילואיד 	 

.CSF-בפלזמה וב

פותח מכשיר עצבי אלחוטי המאפשר לשלוט בהכוונת תרופות ונוזלים למטרות 	 

ספציפיות במוח.

דיאטה ים תיכונית עשויה להשפיע לטובה דרך שימור קישוריות מבנית במוח.	 

דיאטה ים תיכונית קשורה גם בנפח מוח גדול יותר.	 

ה-FDA בוחן סיכונים אפשריים למשקעי חומר ניגוד מבוסס גדוליניום במוח אחרי 	 

בדיקות MRI חוזרות.

מדד ה-ABCD2 אינו מהימן מספיק בניבוי הסיכון לשבץ מוח. )מאמר מערכת(	 

תרופה חדשה לסכרת – empagliflozin – מפחיתה משמעותית את הסיכון לשבץ מוח.	 

עבודה בסביבת לחץ מעלה את הסיכון לשבץ מוח. )מאמר מערכת(	 

 	.MRI-טיפול אנדו-ווסקולרי יכול להתאים גם לאנשים עם שבץ מוחי גדול ב

מתן חומצה אורית ביחד עם טרומבוליזה תוך ורידית מכפילה את הסיכוי לתוצאות 	 

טובות אחרי שבץ בנשים, אך לא בגברים.

תהליך דלקתי תורם להפרעה בווזורגולציה מוחית ובקוגניציה בסכרת מסוג 2. 	 

תפקוד כלייתי ירוד מוריד את זרימת הדם המוחית.	 

מריחואנה סינטטית קשורה בדימום תת-עכבישי. )הערת מערכת(	 

קיים סיכון מוגבר לשבץ אחרי חסימת עורק הרשתית המרכזי, בפרט בשבוע הראשון.	 

עדכונים ומחקרים חדשים

ד"ר רון מילוא

http://archneur.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2427383
http://archneur.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2427383
http://brain.oxfordjournals.org/content/early/2015/06/20/brain.awv154
http://brain.oxfordjournals.org/content/early/2015/06/20/brain.awv154
http://www.jneuroengrehab.com/content/12/1/80
http://www.jneuroengrehab.com/content/12/1/80
http://www.cell.com/neuron/abstract/S0896-6273(15)00559-0
http://www.cell.com/neuron/abstract/S0896-6273(15)00559-0
http://www.biomedcentral.com/1741-7015/13/215
http://www.neurology.org/content/early/2015/09/11/WNL.0000000000002035.full.pdf
http://www.neurology.org/content/early/2015/09/11/WNL.0000000000002035.full.pdf
http://www.neurology.org/content/early/2015/09/11/WNL.0000000000002035.full.pdf
http://www.neurology.org/content/early/2015/09/11/WNL.0000000000002035.full.pdf
http://www.cell.com/cell/abstract/S0092-8674(15)00828-4
http://www.cell.com/cell/abstract/S0092-8674(15)00828-4
http://www.cell.com/cell/abstract/S0092-8674(15)00828-4
http://www.alzheimersanddementia.com/article/S1552-5260(15)02125-1/abstract
http://www.alzheimersanddementia.com/article/S1552-5260(15)02125-1/abstract
http://www.neurology.org/content/early/2015/10/21/WNL.0000000000002121
http://www.neurology.org/content/early/2015/10/21/WNL.0000000000002121
http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm455386.htm
http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm455386.htm
http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm455386.htm
http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm455386.htm
http://www.neurology.org/content/85/4/304
http://www.neurology.org/content/85/4/373
http://www.neurology.org/content/85/4/373
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1504720
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1504720
http://www.neurology.org/content/early/2015/10/14/WNL.0000000000002107
http://www.neurology.org/content/early/2015/10/14/WNL.0000000000002098
http://www.neurology.org/content/early/2015/10/14/WNL.0000000000002098
http://stroke.ahajournals.org/content/early/2015/08/06/STROKEAHA.115.010250.short?rss=1
http://stroke.ahajournals.org/content/early/2015/08/06/STROKEAHA.115.010250.short?rss=1
http://stroke.ahajournals.org/content/early/2015/07/09/STROKEAHA.115.009960.abstract
http://stroke.ahajournals.org/content/early/2015/07/09/STROKEAHA.115.009960.abstract
http://stroke.ahajournals.org/content/early/2015/07/09/STROKEAHA.115.009960.abstract
http://stroke.ahajournals.org/content/early/2015/07/09/STROKEAHA.115.009960.abstract
http://www.neurology.org/content/early/2015/07/08/WNL.0000000000001820.short
http://www.neurology.org/content/early/2015/07/08/WNL.0000000000001820.short
http://jasn.asnjournals.org/content/early/2015/08/05/ASN.2014111118.abstract
http://jasn.asnjournals.org/content/early/2015/08/05/ASN.2014111118.abstract
http://www.neurology.org/content/85/13/1177.short
http://www.neurology.org/content/85/13/1177.short
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26298716
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26298716
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במבט חטוף

גישור פריאופרטיבי של נוגדי קרישה אינו מונע שבץ במטופלים עם AF הנזקקים לניתוח 	 

אלקטיבי.

יכולת המוח לפנות עמילואיד פוחתת עם הגיל.	 

מעכבי כולין אסטראז לדמנציה קשורים באיבוד משקל משמעותי.	 

המודעות לגבי הפרעת זיכרון פוחתת 2-3 שנים לפני הופעת הדמנציה.	 

לחולי אלצהיימר רבים יש רבדי עמילואיד מעטים בלבד. )מאמר מערכת(	 

מחלת אלצהיימר עלולה להיות מחלת פריונים המועברת ע"י כלי ניתוח.	 

תשעה גורמי סיכון הניתנים לשינוי מסבירים שני שלישים ממקרי מחלת אלצהיימר.	 

פרופיל מטבולי מסווג מחלת אלצהיימר ל-3 תת-סוגים: דלקתי, לא דלקתי וקורטיקלי.	 

שילוב של דקסטרומטורפאן וכינידין )נודקסטה( עשוי להיות יעיל באגיטציה בחולי 	 

אלצהיימר ובטוח יותר מתכשירים אנטי-פסיכוטיים. )מאמר מערכת( 

תוצאות מבטיחות למחקר הראשון בטיפול גנטי עם BDNF במחלת אלצהיימר.	 

ווריאנט גנטי חדש הקשור במערכת החיסון - IL1RAP – מגביר את הסיכון למחלת 	 

אלצהיימר.

פעילות גופנית או תוספי תזונה אינם משפרים מצב קוגניטיבי או מפחיתים את הסיכוי 	 

לפתח דמנציה.

מחלת פרקינסון עשויה להתפשט מהמעי למוח דרך עצב הווגוס.	 

נמצאו 3 אתרים גנטיים אשר מזרזים או מעכבים הופעת מחלת האנטינגטון בעד 6 	 

שנים.

אלפא-סינוקלאין עם ליקוי בקיפול מחולי MSA מתנהג כפריון המזרז נוירודגנרציה, 	 

התפשטות המחלה והדבקה. )1( )2( )3(

גנים הגורמים למחסור בויטמין D מעלים את הסיכון לטרשת נפוצה.	 

 	.MS קשורות בפעילות נמוכה יותר של D רמות גבוהות של ויטמין

אוקרליזומאב – התרופה הראשונה שהוכיחה יעילות בטרשת נפוצה מתקדמת ראשונית.	 

הנקה מפחיתה את הסיכון להתקפי MS למשך חודשיים לפחות אחרי הלידה.	 

נוגדי TNF למחלות מעי דלקתיות מכפילות את הסיכון למחלות דמיאלינטיביות.	 

 	.MS המנעות מחשיפה לשמש והשמנת יתר בגיל העשרה עלולות להחיש הופעת

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1501035
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1501035
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1501035
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ana.24454/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ana.24454/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jgs.13511/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jgs.13511/abstract
http://www.neurology.org/content/85/11/984
http://www.neurology.org/content/85/11/984
http://archneur.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2427381
http://archneur.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2427382
http://archneur.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2427382
http://www.nature.com/nature/journal/v525/n7568/full/nature15369.html
http://www.nature.com/nature/journal/v525/n7568/full/nature15369.html
http://jnnp.bmj.com/content/early/2015/07/27/jnnp-2015-310548
http://jnnp.bmj.com/content/early/2015/07/27/jnnp-2015-310548
http://impactaging.com/papers/v7/n8/abs/100801a.html
http://impactaging.com/papers/v7/n8/abs/100801a.html
http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2442936
http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2442936
http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2442913
http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2442913
http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2442936
http://archneur.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2427383
http://archneur.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2427383
http://brain.oxfordjournals.org/content/brain/138/10/3076.full.pdf
http://brain.oxfordjournals.org/content/brain/138/10/3076.full.pdf
http://brain.oxfordjournals.org/content/brain/138/10/3076.full.pdf
http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2429713
http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2429712
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ana.24448/abstract
http://www.cell.com/cell/abstract/S0092-8674(15)00840-5
http://www.cell.com/cell/abstract/S0092-8674(15)00840-5
http://www.cell.com/cell/abstract/S0092-8674(15)00840-5
http://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev-neuro-071714-033828
http://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev-neuro-071714-033828
http://www.pnas.org/content/112/35/E4949.abstract
http://www.pnas.org/content/112/35/E4949.abstract
http://www.pnas.org/content/112/38/E5308
http://www.pnas.org/content/112/38/E5308
http://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1001866
http://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1001866
http://archneur.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2451334
http://archneur.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2451334
http://www.nationalmssociety.org/About-the-Society/News/Positive-Results-Announced-from-Phase-III-Clinical
http://www.nationalmssociety.org/About-the-Society/News/Positive-Results-Announced-from-Phase-III-Clinical
http://archneur.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2429941
http://archneur.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2429941
http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2451280
http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2451280
http://brain.oxfordjournals.org/content/brain/138/10/3076.full.pdf
http://brain.oxfordjournals.org/content/brain/138/10/3076.full.pdf
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תכשיר גנרי של גלטירמר אצטאט – GTR אקוויוולנטי לקופאקסון. )מאמר מערכת(	 

מיגרנה עשויה להיות קשורה בהפרעות במטבוליזם של שומנים. )הערת מערכת(	 

ערך נמוך לזריקות סטרואידים ברדיקולופטיה או היצרות ספינלית.	 

נמצא קשר בין נרקולפסיה לבין חיסון לשפעת פאנדמית. )מאמר מערכת(	 

זוהו סמנים מולקולריים המבדילים בין סוגים שונים של גליומה ועשויים לסייע בתכנון 	 

הטיפול. )1( )2( )מאמר מערכת(

השמנת יתר וחוסר פעילות גופנית קשורות בהתפתחות מנינגיומה אך לא גליומה.	 

רמות של TAU או BDNF בדם הינן בעלות ערך פרוגנוסטי אחרי נזק מוחי חבלתי. 	 

)מאמר מערכת(

ALS פרה-סימפטומטי מתאפיין בצריכת קלוריות מוגברת אך ב-BMI מופחת.	 

ב-ALS קיים פגם בסיסי בטרנספורט נוקלארי בגלל מוטציה בכרומוזום 9. )1( )2( )3(	 

Riluzole עשוי להיות יעיל באטקסיות צרבלריות תורשתיות.	 

אטקסיה צרבלרית אוטואימונית )כולל פראנאופלסטית( עשויה להגיב לאימונותרפיה.	 

הפרעות נקודתיות ברפרטואר הנוגדנים מאפשרות התרבות וירוס ה-JCV במוח 	 

.PML והתפרצות

 	.PML-מוטאנטי עשוי לטפל ב JCV נוגדן חד-שבטי כנגד חלבון מעטפת של

 ניירות עמדה, קוים מנחים וקריטריונים חדשים

מניעת מחלות קרדיו-ווסקולריות בחולים עם סוכרת מסוג 2	 

שיטת ניקוד חדשה להערכה וטיפול באנויריזמות תוך גולגולתיות )מאמר מערכת(	 

טיפול פליאטיבי וטיפול בסוף החיים בחולים עם מחלות נוירולוגיות מתקדמות ובבני 	 

משפחותיהם

שינויי תזונה לבריאות מנטלית	 

http://archneur.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2451331
http://archneur.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2451331
http://archneur.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2451333
http://archneur.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2451333
http://www.neurology.org/content/suppl/2015/09/09/WNL.0000000000002004.DC2/WNL.0000000000002007.pdf
http://www.neurology.org/content/early/2015/09/09/WNL.0000000000002004.abstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26298716
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26298716
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26136475
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26136476
http://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMe1506813
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1402121
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1402121
http://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa1407279
http://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa1407279
http://www.neurology.org/content/early/2015/09/16/WNL.0000000000002020.short
http://www.neurology.org/content/early/2015/09/16/WNL.0000000000002020.short
http://online.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/neu.2015.3949
http://archneur.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2398918
http://archneur.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2398916
http://archneur.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2398916
http://archneur.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2417175
http://archneur.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2417175
http://www.nature.com/neuro/journal/v18/n9/full/nn.4085.html
http://www.nature.com/neuro/journal/v18/n9/full/nn.4085.html
http://www.nature.com/nature/journal/v525/n7567/full/nature14974.html
http://www.nature.com/nature/journal/v525/n7567/full/nature14974.html
http://www.nature.com/nature/journal/v525/n7567/full/nature14973.html
http://www.nature.com/nature/journal/v525/n7567/full/nature14973.html
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26321318
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26321318
http://archneur.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2444311
http://archneur.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2444311
http://stm.sciencemag.org/content/7/306/306ra151
http://stm.sciencemag.org/content/7/306/306ra151
http://stm.sciencemag.org/content/7/306/306ra151
http://stm.sciencemag.org/content/7/306/306ra151
http://stm.sciencemag.org/content/7/306/306ra150
http://stm.sciencemag.org/content/7/306/306ra150
http://circ.ahajournals.org/content/early/2015/08/04/CIR.0000000000000230.abstract
http://circ.ahajournals.org/content/early/2015/08/04/CIR.0000000000000230.abstract
http://www.neurology.org/content/early/2015/08/14/WNL.0000000000001899.short
http://www.neurology.org/content/early/2015/08/14/WNL.0000000000001891.short
http://www.neurology.org/content/early/2015/08/14/WNL.0000000000001891.short
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ene.12889/abstract?campaign=wolearlyview
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ene.12889/abstract?campaign=wolearlyview
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/wps.20223/full
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חדשות מכנס ה- ECTRIMS, ברצלונה, ספרד 7-10.10.15 )קישור(

יעילות מרשימה לאוקרליזומאב בטרשת נפוצה התקפית. 	 

אוקרליזומאב – התרופה הראשונה שהוכיח יעילות בטרשת נפוצה מתקדמת ראשונית.	 

 	.MS-אינטרנטית יעילה בהפחתת תשישות ב CBT תוכנית

צריכה גבוהה של חומצות שומן רב בלתי-רוויות ממקור צמחי עשויה להפחית את 	 

.MS-הסיכון ל

מינוציקלין מפחית את שיעור ההתקדמות מ-CIS ל-MS וודאי.	 

טיפול באלמטוזומאב קשור בירידה משמעתית בשיעור ההתקפים והאטרופיה המוחית 	 

גם אחרי 5 שנים.

 	.MS-משפרים קוגניציה ב D תוספי ויטמין

עירוי נטליזומאב פעם בחודשיים נראה יעיל ובטוח.	 

נטליזומאב בעל יעילות דומה לפינגולימוד במחקר "עולם אמיתי" אחד ויעיל יותר בשני.	 

ההשפעה הטיפולית של אלמטוזומאב נמשכת מעל 5 שנים.	 

אנליזה חדשה של NEDA-4 מוסיפה לנתוני היעילות לטווח ארוך של פינגולימוד.	 

אנטי-לינגו משפר את תפקוד העצב בדלקת של עצב הראיה.	 

 	.MS-טריפלונומיד מפחית את קצב האטרופיה המוחית ב

 	.CIS-ל RIS טכפידרה מאריכה את הזמן בין

 	.MS אטרופיה של החומר האפור הספינאלי – ביומרקר להתקדמות

 	.MS מלטונין תורם לעונתיות בהתקפי

ביוטין במינון גבוה עשוי להועיל בטרשת נפוצה מתקדמת.	 

הציטוקין IL-26 המופרש מתאי Th17 מווסת את המחסום דם-מוח.	 

 	.NK ע"י תאי T קיימת הפרעה בוויסות תאי MS-ב

 	.MS-ביומרקר מבטיח לנכות והפרעה קוגניטיבית ב – Chitinase 3-like 1

 	.MS למיקרוביום יש תפקיד חשוב בהתפתחות

טיפול אימונומודולטורי מביא לירידה בהתקדמות הנכות לטווח ארוך.	 

לחסימת תעלות נתרן ע"י פניטואין יש השפעה נוירופרוטקטיבית אחרי דלקת של עצב 	 

הראיה.

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

האם הסינוקלאינופטיות, כולל דמנציה של מחלת פרקינסון, הן מחלות פריונים?	 

ריבסטיגמין משפר הליכה ומפחית נפילות במחלת פרקינסון.	 

http://www.ectrims-congress.eu/2015/ectrims-2015.html#&panel1-1
http://www.ectrims-congress.eu/2015/ectrims-2015.html#&panel1-1
http://www.ectrims-congress.eu/2015/ectrims-2015.html#&panel1-1
http://www.mdscongress2015.org/Congress-2015.htm
http://www.mdscongress2015.org/Congress-2015.htm
http://www.mdscongress2015.org/Congress-2015.htm
http://www.mdscongress2015.org/Congress-2015.htm
http://www.mdscongress2015.org/Congress-2015.htm
http://journals.lww.com/neurotodayonline/Fulltext/2015/07160/News_from_the_MDS_International_Conference__It_s_A.5.aspx
http://journals.lww.com/neurotodayonline/Fulltext/2015/07160/News_from_the_MDS_International_Conference__It_s_A.5.aspx
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 	."Off" לבודופה בשאיפה מקל על אירועי

תרופה אנטי-פסיכוטית במנגנון חדש- pimavanserin יעילה לטווח ארוך בפסיכוזה של 	 

מחלת פרקינסון.

חיישנים לבישים מנטרים בצורה אמינה תנועתיות בחולי פרקינסון.	 

עירוי תת-עורי של לבו-דופא מייצב רמות בדם ואת הפרמקוקינטיקה של התרופה.	 

פעילות גופנית מאטה את הירידה באיכות החיים במחלת פרקינסון.	 

הדנרבציה של המעי במחלת פרקינסון הינה מדורגת.	 

חדשות מכינוס ה-ANA, שיקגו, אילינוי, 27-9.9.15 )קישור(

RLS קשור בשבץ מוח שקט, כנראה במנגנון של ירידה בלחץ הדם.	 

שיעור התמותה משבץ נמוך יותר באנשים שמנים.	 

מודל עכבר של דיאטה עתירת שומן מפתח נוירופטיה הדומה לנוירופטיה בחולי סכרת.	 

 	.GBS-היפונתרמיה מנבאת תמותה ב

הזרקת Human hepatocyte growth factor משפרת כאב של נוירופטיה סוכרתית.	 

אוטמים סובקליניים ב- MRI קשורים בירידה תפקודית.	 

הפתולוגיה ב-NMO משתרעת מעבר לרגליות האסטרוציטים ותורמת כך לתסמונות 	 

הקליניות השונות.

שונות בלחצי דם אחרי שבץ קשורה בפרוגנוזה טובה פחות.	 

רמות Klotho קשורות בשיפור בקוגניציה.	 

חדשות מכינוס ה-International Epilepsy Congress, איסטנבול, תורכיה, 

5-9.9.15 )קישור(

מודיפיקציה של דיאטת אטקינס מפחיתה פירכוסים באפילפסיה עמידה.	 

הפעלת VNS כתגובה לשינוי בקצב הלב לפני פרכוס מפחית מחומרת ומשך ההתקפים.	 

מחצית מחולי Rasmussen Encephalitis מגיבים לאדלימומאב.	 

לתרופות נוגדות פירכוסים מקוריות וגנריות בשחרור מושהה יש שונות פרמקוקינטית 	 

רחבה בין מטופלים אינדיבידואליים ואינטראקציות מרובות עם מזון.

http://2015.myana.org/
http://2015.myana.org/
http://2015.myana.org/
http://www.epilepsyistanbul2015.org/
http://www.epilepsyistanbul2015.org/
http://www.epilepsyistanbul2015.org/
http://www.epilepsyistanbul2015.org/
http://www.epilepsyistanbul2015.org/
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15-17 בדצמבר 2015, חיפה, ישראל

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

21 בינואר 2016, אשקלון, ישראל

 יום עיון בנושא הפרעות תנועה לרגל פתיחת המרכז בבית חולים ברזילי

17-19 בפברואר 2016, לוס אנג'לס, קליפורניה

International Stroke Conference 2016

25-27 בפברואר 2016, פריז, צרפת

The 3rd International Conference on Heart & Brain 

17-20 במרץ 2016, ליסבון, פורטוגל

The 10th World Congress on Controversles in Neurology )CONy( 

15-21 באפריל 2016, ונקובר, קנדה

AAN 2016- American Academy of Neurology

10-12 במאי 2016, ברצלונה, ספרד

The 2nd European Stroke Organisation Conference 2016

28-31 במאי 2016, קופנהגן, דנמרק

2nd Congress of the European Academy of Neurology

http://www.israel-neurology.co.il/conferences/%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1-%D7%94%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99-%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%99-2015/
http://www.israel-neurology.co.il/conferences/%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90-%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%94-%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96-%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%99/
http://my.americanheart.org/professional/Sessions/InternationalStrokeConference/International-Stroke-Conference_UCM_316901_SubHomePage.jsp
http://www.ichb2016.kenes.com/landing/Pages/default.aspx
http://www2.comtecmed.com/CONy
https://www.aan.com/conferences/2016-annual-meeting/
http://www.esoc2016.com/landing/Pages/default.aspx
http://www.eaneurology.org/Welcome-to-Copenhagen-2016.2122.0.html
http://www.israel-neurology.co.il/conferences/%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1-%D7%94%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99-%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%99-2015/
http://www.israel-neurology.co.il/conferences/%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1-%D7%94%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99-%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%99-2015/
http://www.israel-neurology.co.il/conferences/%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90-%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%94-%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96-%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%99/
http://my.americanheart.org/professional/Sessions/InternationalStrokeConference/International-Stroke-Conference_UCM_316901_SubHomePage.jsp
http://www.ichb2016.kenes.com/landing/Pages/default.aspx
http://www2.comtecmed.com/CONy
https://www.aan.com/conferences/2016-annual-meeting/
http://www.esoc2016.com/landing/Pages/default.aspx
http://www.eaneurology.org/Welcome-to-Copenhagen-2016.2122.0.html


55

כינוסים מסביב לעולם

19-23 ביוני, 2016, ברלין, גרמניה

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

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

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

26-29 באוקטובר 2016, היידראבאד, הודו

10the World Stroke Congress

http://www.mdscongress2016.org/Congress-2016.htm
http://eventegg.com/ectrims-2016/
http://wsc.kenes.com/
http://nmdpd2016.kenes.com/
http://www.mdscongress2016.org/Congress-2016.htm
http://eventegg.com/ectrims-2016/
http://eventegg.com/ectrims-2016/
http://nmdpd2016.kenes.com/
http://nmdpd2016.kenes.com/
http://wsc.kenes.com/
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תמונות בנוירולוגיה

ד"ר אסטל סיימן

בן 33, רווק, עובד למחייתו כדוור.  ללא מחלות רקע. לא 

נוטל טיפול תרופתי קבוע. דומיננטיות ימנית. 

שלושה שבועות טרם קבלתו סבל ממחלת חום, דמוית 

שפעת, שנמשכה כשבוע והתבטאה בחולשה, כאבי 

שרירים ושלשולים בודדים.

לקראת סיום מחלת החום )כשבועיים טרם קבלתו( החל 

לחוש נימול ב-2 כפות הרגליים, בעיקר בחלק פלמרי. 

במהלך השבוע שלאחר מכן, הנימול התפתח והתקדם 

פרוקסימלית עד לגובה הירכיים . 

בוצעה בדיקת NCV  בקהילה שפוענחה כתקינה. ללא 

.F חסמי הולכה, ללא פגיעה בגלי

לאחר מספר ימים, הופיעו קשיים בהליכה ותחושת 

חולשה בגפיים תחתונות. במקביל, החל לחוש נימולים 

באצבעות כפות הידיים דו"צ סימטרית ולפיכך, פנה 

למוסדנו ואושפז לצורך המשך בירור. 

שולל הפרעות בסוגרים. שולל חבלות ראש / צוואר. ללא 

מחלות נוירולוגיות במשפחה. שולל אפיזודות בעבר של 

חסר נוירולוגי חולף. שולל קשיי נשימה או בליעה. שולל 

תסמינים סיסטמיים נוספים בסקירת מערכות מכוונת.

בדיקה נוירולוגית, בקבלתו, הדגימה בדיקת עצבוב 

קרניאלי תקין, בדיקה מוטורית וסנסורית בגפיים עליונות 

תקינה, מלבד ערות החזרים גידיים קלה מימין לעומת 

שמאל, טרמנר והופמן חיוביים דו"צ. בבדיקת הגו לא 

הופק פלס תחושתי, לא הופקו החזרי בטן שטחיים 

דו"צ. בבדיקת גפיים תחתונות הודגם טונוס ספסטי ב-2 

הרגליים יותר מימין, החזרים ערים פוליקינטיים דו"צ 

2

1

 תמונות 1-2 
)הקלק לתאור ההדמיה(

http://www.israel-neurology.co.il/DATA/magazines/22/mp3/pictures.mp3
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3
יותר מימין, מענה פלנטרי אדיש דו"צ. כוח שמור. בדיקה 

סנסורית תקינה. מבחני מוחון תקינים. הליכה מעט 

ספסטית.

בחשד לפגיעה ספינלית, החולה ביצע הדמיה מגנטית 

של המוח ושל עמוד השדרה צווארי-גבי )ראה תמונות 

מצורפות(. בבדיקת המוח הודגם - מוקד  האדרה  קטן  

תת  קורטיקלי  פריאטלי  מצד  ימין,  שטיבו  אינו  ודאי. 

היפראינטנסיות  מועטה  בחומר  הלבן  הפריונטריקולרי  

ויותר  במיקומים פריאטלים  אחוריים,  ויכולה  להתאים  

ל-DIRTY  WHITE  MATTER אשר אינם עוברים האדרה 

עם חומר ניגוד או רסטריקציה בדיפוזיה )תמונות 1-2(. 

לאורך החוט הצוארי והגבי הודגם סיגנל היפראינטנסי  

הנראה בחלק העליון של החוט בחלק הקדמי, כולל גם 

 את המדולה העליונה, וממשיך כלפי מטה לאורך

השוליים הלטרלים בעיקר יותר משמאל, עם האדרה  

בלתי סדירה. נראה גם במיקום אחורי. הרושם הוא  

שעיקר התהליך בחומר האפור. החוט עצמו לכל אורכו  

תפוח. )תמונות 3-8(. 

דיון 

מדובר בחולה צעיר אשר אושפז עקב פגיעה ספינלית 

ועדות הדמייתית למיילטיס מאורך בחוט השדרה לאחר 

מחלה זיהומית אינטרקורנטית, המיוחד במקרה זה הוא 

חוסר התאימות בין התמונה ההדמיתית המשמעותית 

והבולטת והתמונה הקלינית המאוד קלה אשר כללה 

בעיקר ספסטיות בגפיים תחתונות והפרעות תחושה. 

 תמונה הדמיתית זו מתוארת בספרות כ-

.Longitudinal extensive transverse myelitis )LEMS( 

LEMS הינו סוג של )TM )Transverse Myelitis כאשר 

הנגע ההיפראינטנסי הינו באורך של 3 חוליות ומעלה, 

ומהווה כ-10%-2% ממקרי ה-TM לפי סקירות 

שונות1. סינדרום זה לרוב מלווה בתחלואה נוירולוגית 

 תמונות 3-6 
)הקלק לתאור ההדמיה(

5

4
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משמעותית, לפיכך יש חשיבות לזיהוי וטיפול מוקדם 
של הגורם האטיולוגי 1. האטיולוגיות ל-LEMS לפי סדר 

שכיחות 1 :

NMO spectrum disorder – לפי הספרות יותר 	 
מחצי מהחולים אשר מתייצגים עם תמונה קלינית של 

LEMS ובעלי סרולוגיה חיובית לנוגדני AQP4 יפתחו 
Optic Neuritis )ON( או מיליטיס נוספים ב-12 

החודשים העוקבים 1. נוגדני AQP4 קיימים בעד 80% 
מהחולים עם LEMS בפרזנטציה )במידה ומשתמשים 

.)2antigen-specific cell-based assay בתבחין
Systemic autoimmune diseases - המחלות 	 

הדלקתיות הקלאסיות אשר גורמות לביטוי קליני של 
LEMS הינם SLE ומחלת שיורגן )SS(, ושכיחותם עולה 

בקרב חולים עם סרולוגיות חיובית ל-ANA 1. ככל 
הנראה בחלק מהחולים ישנה חפיפה קלינית גם עם 
NMO spectrum disorder, עם ביטוי קליני משולב 

 .1 SLE או SS ומעורבות סיסטמית של ON ,LEMS של

 	LEMS – Neuro-inflammatory conditions 
תואר כביטוי לא טיפוסי של MS. חשוב לציין כי 
המייליטיס האופייני של MS הינו פחות מאורך 

חוליה. לפי הספרות רק 2% ממקרי המייליטיס של 
MS מתבטאים כ-LEMS. בנוסף נוירו-סרקואידוזיס 

יכולה לתת ביטוי מייליטי דומה ל-LEMS, וזהו הביטוי 
הספינלי השכיח של מחלה זו, ויכול להיות התסמין 

המייצג של נוריוסרקואידוזיס ללא מעורבות סיסטמית 
נוספת 1.

 	 Infectious and post-infectious 
)including ADEM( - האטיולוגיות 

 varicella zoster, :הזיהומיות שתוארו בספרות
 cytomegalovirus, Epstein Barr virus, HIV,

 dengue, hepatitis A, mycoplasma pneumonia
 and TB Syphilitic myelitis, neuroborreliosis

7

8

 תמונות 6-8 
)הקלק לתאור ההדמיה(

6
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ו- HTLV-1. בנוסף מעורבות ספינלית מבודדת באורך של מעל 2 חוליות תוארה ב-1/3 
ממקרי ADEM במבוגרים צעירים 1. 

Paraneoplastic myelopathy - מיילופתיה פראנאופלסטית הינה יחסית נדירה 	 
 .LEMS אולם כאשר מופיעה התיאור הקלאסי בספרות הוא של נגע מאורך דמוי

 anti הנוגדן שבודד בשכיחות הגבוהה ביותר בהקשר לתמונה קליית ורדיולוגית זו הינו
 .1 small cell lung ca והממאירות השכיחה ביותר שתוארה הינה ,CRMP-5

 	 Spinal יכולה להופיע במקרי LEMS-תמונה רדיולוגית הדומה ל – Vascular causes
 .Spinal dural arteriovenous fistulae או ischaemia

Metabolic causes – תמונה רדיולוגית הדומה ל-LEMS יכולה להופיע במקרי 	 
 Subacute combined וחסר נחושת הגורמים לתמונה קלינית של B12 חסר ויטמין

 .degeneration

בחזרה לחולה 

במהלך אשפוזו ביצע בירור שכלל: 
* בירור מעבדתי נרחב - 

ניקור מתני: לחץ פתיחה 175 , 0 תאים. גלוקוז תקין, חלבון מוגבר OCB ,104 שלילי 	 
IGG אינדקס תקין

ספירת דם תפקודי כבד כליה ואלקטרוליטיים - תקינים	 
בירור מטבולי: רמות B12 בטווח הנורמה, ח. פולית - תקינה. רמת נחושת - תקינה	 
סמני סרטן: )CA 19.9, CEA, CA125, CA15.3, alphaFP( - תקינים.	 
 בירור דלקתי: ANA - שלילי. b2GP, anti-Cardiolipin - תקין. C3, C4 - תקין.	 

anti-TG - תקין. נוגדנים לאקוופורין AQP4( 4( – שלילי )בתבחין אימונופלורצנציה(, 
ACE בדם וב-CSF בטיטר תקין.

 בירור זיהומי: סרולוגיות ל-HIV , CMV, EBNA , HSV HHV6, קוקסקי, מיקופלזמה,	 
Q Fever HTLV1,2 - שלילי, אנטיגן קריפטוקוקלי בדם ו-CSF - שלילי. 

בדיקת PATTERN VEP - מעני ה-pattern VEP מעידים על העברת מידע תקינה 	 
ודומה מכל עין לקליפת המוח הראייתית. המענים בכל עין תואמים את חדות הראיה 
הטובה הנבדקת )6/6( ושוללים קיומו של ליקוי נרחב בתפקוד העצבי/מקולרי בשתי 

העיניים. מבדיקה זו אין עדות להארכת זמן חביון האופיינית למחלה דהמיאלינטיבית.

באבחנת עבודה של מיילטיס דלקתי באבחנה מבדלת פוסט זיהומי לעומת NMO הוחל 

טיפול בקורס PULSE סטרואידים - סולומדרול 500 מ"ג למשך 5 ימים, עם הורדה 
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הדרגתית במינון. במקביל טופל בטיפולי פיזיותרפיה. עם הטיפול חל שיפור קליני עם שיפור 

בספסטיות ובתבנית ההליכה. 

במעקב 3 חודשים לאחר שחרור, עדיין תחת טיפול סטרואיד לי של פרדניזון במינון 20 מ"ג. 

מתאר תופעת לרמיט שנמשכה מספר שבועות לאחר שחרור וחלפה. מציין שפור בהליכה 

אולם עדיין קושי קל. בדיקה נוירולוגית תקינה מלבד ספסטיות שאריתית קלה בגף תחתון. 

MRI מוח וחוט שדרה 3 חודשים לאחר האשפוז הדגים העלמות המוקד הפריאטלי והקטנה 

נכרת של האות המוגבר בחוט לכל אורכו עם ירידה בתפיחות ושארית האדרה פסית קלה.

הוחל טיפול בבקלוסל ובאימוראן כ Steroid sparing therapy . ממשיך מעקב במסגרת 

 Post infectious myelitis vs המרפאה הנוירואימונולוגית במוסדנו. אבחנה סופית של

NMO. מתוכנן להמשיך טיפול אימונומודולטורי ומעקב קליני ומעבדתי אחר טיטר נוגדני 

 .NMO ובדיקת הנוגדנים בתבחין התאי, בשאלה של התפתחות AQP4 

ד"ר אסטל סיימן, המחלקה הנוירולוגית, המרכז הרפואי על שם סוראסקי תל אביב

seyman.estelle@gmail.com 

תמונות 1+2: מספר נגעים, היפראנטנסיות מעטה בחומר הלבן  	 
הפריונטריקולרי ברצפי T2 ללא האדרה או רסטריקציה, נגע פריאטלי ימני בודד אשר 

עובר האדרה קלושה ברצפי T1 עם גודוליניום. 

תמונות 3+4: רצפי T2 מיד סגיטלים בעמוד שדרה צווארי גבי המדגימים את האות 	 
הפתולוגי שמתחיל במדולה וממשיך לכל אורך הספיין עד לגובה ספייין טורקלי עליון.

תמונה 5: חתך אקסאילי בגובה עליון על עמוד שדרה צוואר, רצף T2 אשר מדגים את 	 
מיקום הנגע – לטרלי ומרכזי.

תמונה 6: חתך מיד סגיטלי רצף T1 של עמוד שדרה צווארי המדגים את תפיחות החוט 	 
באזור הנגע

תמונות 7-8: חתכים מיד סגיטלים של חוט שדרה צוווארי וגבי, רצף T1+C, מדגים 	 
האדרה פאצ'ית בלתי סדירה.

רשימת ספרות:
1. Kitley JL1, Leite MI, George JS, Palace JA. The differential diagnosis of longitudinally extensive trans-

verse myelitis. Mult Scler. 2012 Mar;18(3):271-85.

2. Kitley J, Leite MI, Küker W, Quaghebeur G, George J, Waters P, Woodhall M, Vincent A, Palace J., Longi-
tudinally extensive transverse myelitis with and without aquaporin 4 antibodies. JAMA Neurol. 2013 
Nov;70(11):1375-81

mailto:seyman.estelle@gmail.com
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kitley%20JL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21669935
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Leite%20MI%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21669935
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=George%20JS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21669935
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Palace%20JA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21669935
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21669935
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kitley%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23999580
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Leite%20MI%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23999580
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=K%C3%BCker%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23999580
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Waters%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23999580
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Woodhall%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23999580
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vincent%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23999580
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חידושים במדעי המוח

 האם מחלת האלצהיימר 
הינה מחלה מדבקת?

MD, PhD ניקולה מאג'ו

מחלת המוח הניוונית 'קרויצפלד יעקב', מחלה נדירה אך סופנית, יכולה להיות מועברת 

באופן ניסיוני לחיות מעבדה, כפי שהתגלה בשנות ה 60' וה- 70', או אף במקרים חריגים 

- מאדם לאדם 1,2. מאז, התגלו מחלות ניווניות 'מדבקות' נוספות. כך למשל, עבודתם של 

ג'נמוקטן וחבריו שפורסמה לאחרונה 4 מלמדת כי שינויים בפעילות המוח האופייניים 

למחלת האלצהיימר הועברו מאדם לאדם, קרוב לוודאי תוך הזרקה של הורמון גדילה 

מזוהם )c-hGH( שמוצה מבלוטת יותרת המח לאחר המוות.

עד לשנת 1985, כ-30 אלף איש, רובם ילדים עם בעיות גדילה, קיבלו זריקות של 

ההורמון2,5. על מנת להשיג את הכמויות הרצויות של הורמון הגדילה, אוחדו מיצויים של 

אלפי בלוטות יותרת המח, חלקן מזוהמות. כ-5-40 שנים לאחר מתן הזריקות, התגלתה, 

באחוז נמוך של המוזרקים )עד 6.3% לפי מדינת המוצא( 2, מחלת 'קרויצפלד יעקב'. כיום, 

ידוע כי הגורם להדבקה היה פריון, חלבון נורמלי אשר תחת תנאים מסוימים עשוי לקבל 

מבנה לא תקין ולהדביק פריונים אחרים.

מחלה אחרת הקשורה למבנה וקיפול לא תקין של חלבונים הינה מחלת האלצהיימר, 

הצורה השכיחה ביותר של דמנציה 6. מאפייני המחלה הם אגרגטים לא מסיסים של 

אמילואיד בטה, בשם 'פלקים', הנוצרים בין תאי עצב ובכלי דם המספקים את המוח, וכן 

הצטברות לא תקינה של החלבון 'טאו' בתאי עצב )'טאופתיה'(. עדויות מסוימות תומכות 

בהשערה כי הצטברות האמילואיד היא גורם המחלה הראשוני, המעורר אחריו התדרדרות 

ניוונית הנמשכת כעשור 6, אם כי טרם הוכח כי הצטברותם של האמילואידים בהכרח 

גוררת אחריה את התפתחות המחלה.

בחיות מעבדה, הזרקת כמויות קטנות של חלבוני אמילואיד בטה המקופלים באופן לא 

תקין )'זרעים'( גורמת להצטברות אגרגטים של אמילואיד בטה 7. הדבר מוכיח כי שיקוע 

של אמילואיד בטה עשוי להיגרם במנגנון 'הדבקה' המזכיר את זה של הפריונים 7. תוך זיהוי 

מנגנון דומה בבני אדם, ג'נמוקטן וחבריו מספקים עדויות להשערת ה'זרע' במודל רלוונטי 

מבחינה קלינית. 

http://www.israel-neurology.co.il/DATA/magazines/22/mp3/brain.mp3
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החוקרים מדווחים על ממצאיהם בנתיחות לאחר המוות של 8 נבדקים בני 36-51 שנפטרו 

 .c-hGH ממחלת קרויצפלד יעקב לאחר שטופלו, כ- 30 שנה קודם לכן, בהורמון הגדילה

בנוסף לשינויים נוירו-דגנרטיביים המאפיינים את מחלת קרויצפלד יעקב, בארבעה מן 

הנבדקים נמצאה הצטברות של חלבון אמילואיד בטה במח ובשניים – הצטברות ספורדית 

של אמילואיד. 

שינויים דמויי-אלצהיימר אלו הם נדירים ביותר בגיל צעיר, ולא נמצאו בנבדקים מבוגרים 

בעשור שנפטרו ממחלת הפריונים ולא טופלו בהורמון. המחברים מראים אף שהנבדקים 

שטופלו בהורמון לא היו בקבוצת סיכון למחלה מבחינה גנטית. עבודה זו מאשרת ממצאים 

קודמים 8, שהראו כי משקעים של אמילואיד בטה מצטברים בבלוטת יותרת המח של חולי 

אלצהיימר, מה שמרמז כי האגרגטים נוצרו בעקבות 'זרעי' אמילואיד שהיו בהורמון. 

על אף שמחקר מבוסס-תצפית כגון זה אינו יכול להוכיח שמשקעי האמילואיד נגרמו ע"י 

'זרעי' אמילואיד בטה, מחקרים בעכברים מהונדסים גנטית הראו שאגרגטים של אמילואיד 

בטה עשויים להתנהג בדומה לפריונים 7,9. באופן מפתיע, כאשר 'זרעים' של אמילואיד בטה 

הוכנסו לחלל הבטן של עכברים, במקום ישירות למוח, משקעי האמילואיד היו נפוצים 

יותר בכלי הדם הצרברליים מאשר בפלקים 10. ממצא זה מחזק את השערתם של ג'נמוקטן 

וחבריו כי 'זרעי' האמילואיד בנבדקים החולים הגיעו אל המוח ממקומות אחרים בגוף ולא 

נוצרו שם מלכתחילה.

כיצד ניתן לייצר עדויות נוספות להשערת התנהגותם של חלבוני האמילואיד במנגנון דומה 

לזה של פריונים? יש לבדוק, במידת האפשר, את נוכחות האמילואידים במיצויים המקוריים 

של ההורמון תוך שימוש בשיטות ביוכימיות ובניסויי חיות. על אף שנבדקי ביקורת שווי 

גיל שמתו ממחלת הפריונים היו בעלי משקעי אמילואיד נמוכים יותר מאשר אלו שנפטרו 

ממחלת קרויצפלד יעקב בעקבות הטיפול בהורמון, קיימת אפשרות כי חלבון הקרויצפלד 

יעקב עצמו עשוי להשתתף בפתולוגיה של מחלת האלצהיימר 11. ניתוח הקשרים בין מחלות 

ניווניות שונות יעמיק את הבנתנו לגבי הימצאותן של מחלות שונות בו זמנית במוח הבוגר.

'זרעי' אמילואיד בטה עשויים להימצא במוח לאורך זמן רב, אף יותר מאשר פריונים 12. 

מאחר ומחלת האלצהיימר שכיחה יחסית באוכלוסיה המבוגרת, יש להניח כי תרומות 

הורמון הגדילה c-hGH  עשויות להיות מזוהמות ב'זרעי' אמילואיד בטה ובפריונים. יחד 

עם זאת, יש להדגיש כי הנבדקים במחקר נפטרו בשל מחלת קרויצפלד יעקב ולא מתוך 

אלצהיימר ואין הוכחה שמאפייני האלצהיימר שהיו קיימים בגופם היו מובילים להתפתחות 

מחלה קלינית.
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ניטור תמידי של מקבלי ההורמון c-hGH יהיה נחוץ על מנת לקבוע האם הם נתונים 

בקבוצת סיכון להתפתחות מחלת אלצהיימר. יחד עם זאת, יש לציין כי מאמר מוקדם 

יותר 8 מציע כי מקבלי ההורמון c-hGH בארה"ב אינם צפויים לפתח מחלת אלצהיימר 

בסיכון גבוה יותר מזה של האוכלוסייה הכללית. ואומנם, הנבדקים בעבודה הנוכחית חסרי 

'טאופתיה', שהיא מאפיין הכרחי של מחלת האלצהיימר. טרם ידוע האם 'טאופתיה' היתה 

עשוייה להתפתח בבדיקה לאורך זמן רב יותר.

כיום, מלבד המקרה של תרומת הורמון הגדילה c-hGH, אין עדויות על מעבר של 

אלצהיימר בין בני אדם. יתרה מכך, החלפת הורמון הגדילה c-hGH בהורמון מהונדס 

גנטית הורידה משמעותית את הסיכון הכרוך בהעברה של מחלות מוח בין תורם לנתרם. 

על כן, יש צורך בבחינה מחודשת של התנאים בהם 'זרעי' האמילואיד בטה עשויים להיות 

מועברים. 

פעל מחקרם של ג'נמוקטן וחבריו לעורר כיווני מחקר חדשים ולהוות השראה לחקר המנגנו

נים השולטים על היווצרותם והעברתם של 'זרעי' חלבונים בעלי מבנה קיפול שגוי במחלות 

נוירו-גנרטיביות.

ד"ר ניקולה מאג'ו, MD, PhD, תוכנית תלפיות למנהיגות רפואית, המחלקה לנוירולוגיה, המרכז רפואי 
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e-Med בעריכת בעז גינזבורג, מערכת

האם רופאים מעריכים נכונה את הסיכון לאירוע מוחי ודימומים בחולים עם 
)Can J Cardiol( ?פרפור פרוזדורים

ממחקר חדש מקנדה עולה כי רופאים ראשוניים רבים אינם מעריכים נכונה את הסיכון 

לאירועים מוחיים או דימומים בחולים עם פרפור פרוזדורים. במחקר הנוכחי, רופאים 

ראשוניים התבססו על מדדי סיכון המומלצים בהנחיות להערכת הסיכון לאירועים מוחיים 

רק במחצית מהמטופלים שלהם והשתמשו בהנחיות להערכת הסיכון לדימומים רק ברבע 

מהמטופלים. כתוצאה מכך, חולים רבים קיבלו טיפול תת-אופטימאלי בנוגדי-קרישה 

פומיים, וייתכן כי בעקבות זאת היו בסיכון מוגבר לאירועים מוחיים או דימומים.

יתרה מזאת, רופאים ראשוניים רבים לא העריכו את הסיכון לאירועים מוחיים ודימומים 

כלל ב-15% ו-25% מהמטופלים, בהתאמה.

במסגרת המחקר התבססו החוקרים על נתונים אודות 4,670 מבוגרים )39% נשים( ללא 

מחלת מסתם משמעותית, שטופלו ע"י 474 רופאים ראשוניים בתקופה שבין פברואר 

ועד ספטמבר 2011. הרופאים מילאו טפסים סטנדרטיים בנוגע לנתונים הדמוגרפיים של 

המטופלים והטיפול בהם. הם גם העריכו את הסיכון לאירוע מוחי ודימומים כסיכון נמוך 

)פחות מ-3% בשנה(, בינוני )3-6% בשנה(, גבוה )מעל 6% בשנה( או לא-ידוע.

החוקרים התבססו על מדדי סיכון מומלצים בהנחיות להערכת הסיכון לאירועים מוחיים 

ודימומים )CHADS2 להערכת הסיכון לאירוע מוחי ו-HAS-BLED להערכת הסיכון לדימום(. 

לסיום, הם השוו את המדדים המומלצים בהנחיות להערכות שניתנו ע"י הרופאים.

מהתוצאות עולה כי הרופאים הראשוניים לא העריכו את הסיכון לאירוע מוחי כלל ב-15% 

מהמטופלים, כאשר ב-67% מהמטופלים הללו מדובר היה בסיכון בינוני או גבוה לאירוע 

מוחי לפי המדדים המומלצים בהנחיות. בדומה, הרופאים לא העריכו את הסיכון לדימומים 

ב-25% מהמטופלים, כאשר ב-42% מהם מדובר היה בסיכון גבוה לדימום.

כאשר הרופאים סיפקו הערכות סיכון, אלו התבססו על מדדי הסיכון המומלצים רק 

ב-50% מהערכות הסיכון לאירוע מוחי ורק ב-26% מהערכות הסיכון לדימומים. הנתונים 

הצביעו על הערכת-יתר ותת-הערכה של הסיכון לדימומים ואירועים מוחיים. טיפול נוגדפ

קרישה כלל קומדין )90%(; 24% מהחולים היו בטווח התרפויטי בפחות מ-50% מהזמן, 
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9% היו בטווח התרפויטי ב-50-60% מהזמן, 11% היו בטווח התרפויטי 60-70% מהזמן 

ו-56% היו בטווח ב-70% ומעלה.

החוקרים מסכמים וכותבים כי במחקר גדול זה של חולים עם פרפור פרוזדורי בקנדה עולה 

כי רופאים ראשוניים אינם מספקים הערכה מדויקת של הסיכון לאירועים מוחיים ודימומים 

בחלק גדול מהחולים עם פרפור פרוזדורים.

Can J Cardiol. Published online October 14, 2015

)Neurology( מתחים בעבודה עלולים להביא לעליה בסיכון לאירועים מוחיים

עבודה בסביבה מתוחה עשויה להביא לעליה בסיכון לאירועים מוחיים, בפרט בנשים, כך 

עולה מתוצאות מטה-אנליזה חדשה, שפורסמו בכתב העת Neurology במהלך חודש 

אוקטובר.

מטרת הסקירה הייתה לבחון את הקשר בין מתחים בעבודה ובין הסיכון לאירועים 

מוחיים. לשם כך ערכו החוקרים חיפוש במאגרי PubMed, Embase ו-PsychINFO לזיהוי 

מחקרי עוקבה פרוספקטיביים עם נתונים אודות מתחים בעבודה וסיכון לאירועים מוחיים. 

הסקירה כללה מחקרים שדיווחו על סיכון יחסי מתוקן לאירועים מוחיים על-רקע מתחים 

בעבודה. עוד השלימו החוקרים ניתוח לפי תתי-קבוצות לפי מין וסוג אירוע מוחי.

שישה מחקרי עוקבה פרוספקטיביים עם 138,782 משתתפים נכללו בסקירה. מהנתונים 

עולה קשר בין מתח רב בעבודה ובין סיכון מוגבר לאירועים מוחיים )סיכון יחסי של 1.22( 

בהשוואה למתח קל בעבודה. התוצאות היו בולטות יותר עם אירועים מוחיים איסכמיים 

)סיכון יחסי של 1.58(, אך ההבדל בסיכון היחסי בין המינים לא היה מובהק סטטיסטית.

החוקרים לא מצאו קשר בין עבודה פאסיבית או אקטיבית ובין סיכון מוגבר לאירועים 

מוחיים, בהשוואה לעבודה בדרגת מתח נמוכה.

החוקרים מסכמים וכותבים כי חשיפה למתח רב במקום העבודה מלווה בסיכון מוגבר 

אירועים מוחיים, בעיקר בנשים. הם קוראים להשלים מחקרים נוספים במטרה לבחון אם 

התערבויות להפחתת מתחים בעבודה עשויות להביא להפחתת הסיכון לאירועים מוחיים.

Neurology. Published online October 14, 2015

http://www.onlinecjc.ca/article/S0828-282X(15)00540-1/abstract
http://www.neurology.org/content/early/2015/10/14/WNL.0000000000002098


66

חדשות מתפרצות

שעות עבודה מרובות קשורות לסיכון מוגבר לשבץ ומחלת לב כלילית 
)LANCET(

מטה-אנליזה חדשה שפורסמה לאחרונה ב-LANCET מצאה כי אנשים שעובדים 55 שעות 

בשבוע או יותר יש סיכון גדול יותר ב- 33% ללקות בשבץ מוחי ושל 13% ללקות במחלת 

לב כלילית )CHD( מאשר לאלה שעובדים מספר שעות תקני.

במטא-אנליזה נכללו מחקרים על שבץ שבדקו מעל 500,000 גברים ונשים שהיו במעקב 

במשך 7.2 שנים בממוצע שבמהלכם דווחו  1,722 מקרי שבץ. לאחר התאמות לגורמי 

סיכון כמו עישון, פעילות גופנית, לחץ דם גבוה וכולסטרול, החוקרים גילו כי הסיכון לשבץ 

היה גבוה בכ-33% באנשים שדיווחו על 55 שעות עבודה שבועיות לפחות, לעומת אלה 

שעבדו רק 35–40 שעות.

בדיקת הסיכון ל-CHD בקרב העובדים התבססה על מחקרים שבדקו כ-600,000 גברים 

ונשים לאורך תקופת  מעקב של 8.5  שנים בממוצע, אובחנה אצל 4,768 מהם מחלת לב 

כגורם למוות או לאשפוז. נעשתה התאמה למשתנים כמו גיל, מין ומעמד סוציואקונומי.

החוקרים מציינים כי לאור הנתונים הידועים על היקף שעות העבודה בעולם המערבי 

לממצאי האנליזה חשיבות גדולה מבחינת בריאות הציבור.

החוקרים מדווחים כי הסיכון לשבץ היה תלוי מינון - היינו ככל ששעות העבודה היו ארוכות 

יותר הסיכון לשבץ היה גדול יותר. לא נמצאו הבדלים בין גברים לנשים, בין קשישים 

לצעירים, או בין בעלי מעמד סוציואקונומי גבוה לנמוך.   החוקרים ממליצים על עריכת 

מחקר אקראי פרוספקטיבי להמשך בחינת הממצאים. 

The Lancet, 2015

האם יש תועלת לטיפול מוקדם בסטטינים בחולים עם אירוע מוחי איסכמי 
)BMC Neurol( ?לאחר טיפול רה-קנליזציה

טיפול מוקדם בסטטינים לאחר טיפול רה-קנליזציה בחולים עם אירוע מוחי איסכמי 

עשוי להביא לשיפור התוצאות התפקודיות, ללא הגדלת הסיכון לדימום תוך-גולגולתי, כך 

.BMC Neurology מדווחים חוקרים במאמר שפורסם בכתב העת

במסגרת המחקר ביקשו החוקרים לבחון אם טיפול מוקדם בסטטינים לאחר טיפול 

רה-קנליזציה מביא לשיפור התוצאות התפקודיות בחולים לאחר אירוע מוחי איסכמי.

http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(15)60295-1/abstract
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מדגם המחקר כלל 337 חולים שהופיעו בתוך שש שעות מתסמיני היצרות או חסימה של 

עורק מוחי מג'ורי והשלימו טיפול רה-קנליזציה. על-בסיס מועד התחלת הטיפול בסטטינים, 

החולים סווגו לקטגוריות: יממה ראשונה )13.4%(, יממה שניה )20.8%( או יממה שלישית 

ואילך )15.4%( לאחר טיפול רה-קנליזציה, וחולים שלא טופלו כלל בסטטינים )50.4%(. 

תוצא היעילות העיקרי היה מדד Modified Ranking Score של 0-1 לאחר 3 חודשים, 

ותוצאים משניים כללו שיפור נוירולוגי, החמרה נוירולוגית והתמרה לדימום תסמיני במהלך 

האשפוז.

מהתוצאות עולה קשר בין טיפול בסטטינים ובין שיפור שיעורי התוצא העיקרי, באופן 

תלוי-מינון, ללא תלות בטיפול קודם בסטטינים, היסטוריה של אירועים מוחיים, פרפור 

פרוזדורים, תת-סוג האירוע המוחי, שנה קלנדרית ושיטות טיפול הרה-קנליזציה. הסיכויים 

לתוצא עיקרי טוב יותר עלו עם טיפול ביממה הראשונה, בהשוואה לאלו שלא קיבלו 

טיפול )יחס סיכויים מתוקן של 2.96(. טיפול מוקדם בסטטינים לווה בשיעור נמוך יותר של 

החמרה נוירולוגית והתמרה לדימום תסמיני בחלק מהניתוחים הסטטיסטיים.

מניתוחי אינטראקציה עלה כי ההשפעה של טיפול מוקדם בסטטינים לא הושפעה מסוג 

האירוע המוחי ושיטת הרה-קנליזציה.

לסיכום, טיפול מוקדם בסטטינים לאחר טיפול רה-קנליזציה בחולים עם אירוע מוחי 

 איסכמי עשוי להביא לשיפור התוצאות התפקודיות, ללא עליה בסיכון לדימום תוך-

גולגולתי.

BMC Neurol. 2015;15)122(

)Nature( ?האם ייתכן מעבר של מחלת אלצהיימר מאדם לאדם

במאמר שפורסם בכתב העת Nature מדווחים החוקרים על נתונים חדשים מהם עולה 

אפשרות למעבר של מחלת אלצהיימר מאדם לאדם באמצעות פרוצדורות כירורגיות. הם 

מדווחים על תוצאות בדיקות לאחר המוות של שמונה נבדקים צעירים או בגיל העמידה עם 

מחלת פריונים בהם זוהו גם חלבוני עמילואיד האופיינים למחלת אלצהיימר. לדבריהם, 

מדובר בפתולוגיה נדירה בטווח גילאים זה ובאף אחד מהנבדקים לא זוהו מוטאציות 

הקשורות בהופעה מוקדמת של מחלת אלצהיימר.

http://www.biomedcentral.com/1471-2377/15/122
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האם ייתכן מעבר של מחלת אלצהיימר מאדם לאדם? ברקע למחקר מסבירים החוקרים 

 CJD )Creutzfeldt-Jakob כי למעלה ממאתיים חולים ברחבי העולם פיתחו את מחלת

Disease( כתוצאה מטיפול, בעיקר בילדות, בהורמון גדילה מזוהם בפריונים שמקורו 

בהיפופיזה של אנשים שהלכו לעולמם. למרות שטיפולים אלו פסקו בשנת 1985, עדיין יש 

מקרים של CJD יאטרוגני בשל תקופות הדגירה הממושכות של זיהומי פריונים באדם.

באופן מפתיע, ממחקר להערכת בדיקות לאחר המוות של שמונה חולים עם אבחנה 

של CJD יאטרוגני, כולם בגילאי 36-51 שנים, בארבעה זוהו חלבוני עמילואיד ביתא בדרגה 

בינונית-עד-חמורה בחומר האפור. משקעי עמילואיד-ביתא בחומר האפור היו דומים לאלו 

האופייניים למחלת אלצהיימר ומשקעי עמילואיד ביתא בדפנות כלי הדם היו אופייניים 

לאנגיופתיה מוחית על-רקע עמילואיד, ללא חפיפה באתרי שקיעת חלבוני פריונים.

כאמור, באף אחד מהחולים לא זוהו מוטאציות פתוגניות, דוגמת APOE ε4 או אללים 

אחרים בסיכון גבוה, הקשורים עם הופעה מוקדמת של מחלת אלצהיימר.

בבדיקת סדרה של 116 חולים עם מחלות פריונים אחרות ממחקר עוקבה פרוספטקיבי 

אחר זיהו החוקרים פתולוגיה מינימאלית או שלא מצאו כל עדות למשקעי עמילואיד 

ביתא במקרים בטווח גילאים דומה, או מבוגרים בעשר שנים, ללא אללי APOE ε4 בסיכון. 

החוקרים בחנו גם את בלוטות ההיפופיזה מנבדקים עם פתולוגיה של עמילואיד ביתא וזיהו 

משקעי עמילואיד ביתא משמעותיים במקרים רבים.

השקיעה הבולטת של עמילואיד ביתא בפרנכימה ובכלי דם בנבדקים צעירים אלו 

עם CJD יאטרוגני, בניגוד לחולים עם מחלות פריונים אחרות וביקורות באוכלוסיה, 

מתאימה להעברה יאטרוגנית של פתולוגיית עמילואיד ביתא, בנוסף ל-CJD, ומעלה 

אפשרות כי חשיפה של נבדקים בריאים למרכיבים אלו עלולה להביא לעליה בסיכון 

להתפתחות מחלת אלצהיימר יאטרוגנית ואנגיופתיה מוחית על-רקע עמילואיד.

החוקרים קוראים להשלים מחקרים נוספים במטרה לבחון אם דרכי הדבקה יאטרוגניות 

מוכרות של פריונים עשויות להיות רלבנטיות גם למשקעי עמילואיד ביתא  ומחלות נוירו-

דגנרטיביות אחרות.

Nature. 2015;525:247-250

http://www.nature.com/nature/journal/v525/n7568/full/nature15369.html
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