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דבר העורך

רפואת המוח – הצעד הבא

מה זה נוירולוג? כמה פעמים ניסיתם להסביר מה זה לאנשים שאינם בעלי מקצוע? 

לראשונה עברתי את החוויה כשניסיתי להסביר להורי במה החלטתי להתמחות. 

נוירולוגיה הייתה אז מקצוע שמאבחן ומטפל באנשים עם מחלות של המוח ומערכת 

העצבים. אבל בעצם רק חלק מהמחלות של המוח. אלה שלא מנתחים אותן. באלה 

מטפלים נוירוכירורגים. וגם לא אלה שהן בעצם מחלות של הנפש. באלה מטפלים 

הפסיכיאטרים. וגם לא בגידולים של המוח. בהם מטפלים אונקולוגים. כלומר בעצם... זה 

מקצוע שמאבחן מחלות של המוח, ומטפל באלה שאף אחד אחר לא מטפל בהם. הסבר 

לא פשוט.    

בעשרים השנים שחלפו מאז עבר מקצוע הנוירולוגיה מהפך, ממקצוע תצפיתי מרתק, 

למקצוע התערבותי וטיפולי מגוון ורב מימדי. במקביל, הטשטשו הגבולות המפרידים 

בין הנוירולוגיה למקצועות אחרים. השותפות עם מקצועות רפואיים אחרים, הנוטלים 

חלק בטיפול בתחלואה אשר הוגדרה בעבר ״נוירולוגית״ הופכת משמעותית יותר ויותר – 

פסיכיאטרים, נוירוכירורגים, אנשי שיקום, נוירורדיולוגים ואחרים הופכים חלק משמעותי 

בטיפול בסובלים מתחלואה נוירולוגית, ובמקביל הופכים הנוירולוגים שותפים מלאים 

לטיפול בתחלואה שבעבר לא עסקו בה. היום קל להסביר מה הוא נוירולוג. רופא מוח. 

ארגוני בריאות שונים בראשם ה-WHO החלו לדבר על הסובלים מתחלואת המוח כקבוצה 

אחת, האחראים לאובדן כמעט 40% מה )DALY (Disability-Adjusted Life Year בעולם. 

הסובלים מתחלואת מוח לסוגיה מתאפיינים במהלך כרוני עם התלקחויות תקופתיות, 

מתמודדים כמעט כולם עם סטיגמה חברתית, ונזקקים לטיפול רב מקצועי ממושך והשקעה 

חברתית גבוהה. 

במרכזים רבים החלו להיווצר מסגרות משותפות לעוסקים ברפואת המוח. בארה״ב הם 

משלבים בדרך כלל בין נוירולוגיה לנוירוכירורגיה ונקראים Neuroscience centers )למרות 

שעיסוקם המרכזי הוא רפואה ולא רק מדע). מסגרות כאלה מוקמות גם במרכזים רפואיים 

בארץ בהרכבים ובשמות שונים. 

באוניברסיטת בן גוריון הוקמה בחודש שעבר החטיבה לרפואת המוח כגוף אקדמי, 

הוראתי ומחקרי, המרכז את המחלקות הנוירולוגיות, הנוירוכירורגיות והשיקומיות 

המסונפות לפקולטה למדעי הבריאות באוניברסיטה. לצידה הוקמה במרכז הרפואי סורוקה  

חטיבה לרפואת המוח כמסגרת תפעולית קלינית המרכזת את המחלקות לנוירולוגיה, 

נוירוכירורגיה, שיקום ופסיכיאטריה בבית החולים. הקמת החטיבה מבטאת תפישה כי 
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דבר העורך

רפואת המוח היא רב מימדית, והדרך למתן טיפול כוללני ואפקטיבי לסובלים מתחלואת 

מוח מסוגיה השונים, מצריך שילוב כוחות בין המקצועות השונים. 

האתגר העומד בפני החטיבה החדשה הוא יצירת שילוב אמיתי בין המקצועות אשר תבוא 

מצד אחד להגברת אפקטיביות השירות הקליני, ההוראה והמחקר הקליני, ומצד שני 

 ,No Man's Zone תפתח את העולמות האפורים הבין מקצועיים, אשר עד היום היו בגדר

אך כאשר נופלות החומות הבין מקצועיות, הם מתגלים והופכים כר נרחב למחקר, למידה 

ושירות קליני. האתגר הופך מעניין יותר, ומחייב חשיבה יצירתית יותר לאור הצורך לפעול 

באיזור פריפרי, ובתקופה של מחסור כללי במשאבים במערכת הבריאות תנאים המחייבים 

יצירתם של מודלים חדשים אשר יאפשרו שילוביות קלינית. 

המבחן העומד בפני הנוירולוגיה בארץ בשנים הבאות יהיה ביכולתו של המקצוע להשתלב 

עם מקצועות אחרים העוסקים באספקטים אחרים של רפואת המוח, ליצור מודלים 

חדשניים של השילוביות הזו ולהוביל יוזמות כוללניות ברפואת המוח. זהו השלב הבא 

בהתפתחות המקצוע בדרכו להפוך לרפואת מוח אמיתית.  

 פרופ' גל איפרגן

 מנהל המחלקה הנוירולוגית ויו"ר החטיבה לרפואת המוח

המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה



TYSABRI
CELEBRATING A DECADE OF DIFFERENCE

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

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

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

 ממעמקים- על סיבוכיה הנוירולוגיים של הצלילה
MD, MSc ,דביר דורי

תקציר

צלילת מכלים )SCUBA diving) מאפשרת שהייה ונשימה מתחת לפני המים על ידי 

נשימת אויר דחוס או תערובת גזים אחרת. רובם המכריע של הצוללנים עושים זאת לשם 

ספורט והנאה, ואכן, חקר אתרים אקזוטיים, צבעים מדהימים ויופי מרהיב של הסביבה 

התת-מימית מושכים רבים להתנסות בצלילה ולעסוק בה כתחביב או כמקצוע. עם זאת, 

למרות זינוק אדיר בתחום הציוד והבטיחות בצלילה בכמעט מאה השנים האחרונות, 

צלילת מכלים עדיין טומנת בחובה סיכון לסיבוכים רפואיים. על ידי הבנה טובה יותר של 

האופי הפיסיקלי של הסביבה התת-מימית, ההבדלים בין מים לאוויר, היחסים בין לחץ וגז 

מתחת למים, והשפעת הלחץ הסביבתי על גוף האדם והמערכות השונות בו, נוכל להבין 

בצורה טובה יותר את התופעות והסיבוכים הנוירולוגים והפיזיולוגים העלולים להתרחש 

בצלילה.

רקע 

מים ואוויר נבדלים זה מזה, הן בצפיפותם ובמשקלם והן בתגובה שלהם לשינויי 

טמפרטורה. הבנה רחבה יותר של התכונות הפיזיקליות של המים ושל ההבדלים ביניהם 

לבין סביבת האוויר בה אנו חיים תאפשר לנו להבין בצורה טובה יותר תופעות פיזיולוגיות 

היכולות להתרחש בצלילה, ואף להסביר מנגנונים שונים של פגיעות צלילה.

חום וטמפרטורה: תחושתנו בטמפרטורת אוויר של 27 מעלות היא נינוחה, בעוד שמים 

בטמפרטורה זו הם קרירים. ניתן להסביר זאת בכך שמים )או כל חומר במצב צבירה נוזלי) 

מוליכים חום בהעברה )Conduction), בעוד שאוויר )או כל חומר במצב צבירה גזי) מוליך 

חום בהסעה )Convection). העברה היא תהליך הולכת חום יעיל יותר. מים סופחים חום 

פי 25 מאשר אוויר, ולכן גם מים חמימים יצננו בסופו של דבר את הגוף, ויגרמו לירידת 

הטמפרטורה שלו. אפשר להאט את ההולכה על ידי חציצה באמצעות מוליך חום גרוע 

)מבודד). צוללנים לובשים לרוב חליפות צלילה מניאופרן מוקצף, המשמש בחליפה רטובה 

וגם יבשה, וצמר, המשמש בחליפה יבשה מתחת לגומי – שניהם מבודדים מצוינים.

צפיפות, משקל, ולחץ: המים צפופים וכבדים יותר בהשוואה לאוויר. המים מכילים יותר 

מולקולות מאשר אוויר בנפח זהה, ולכן צפיפותם גבוהה יותר. בגלל צפיפותם, המים כבדים 
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יותר מהאוויר. מטר מעוקב אחד של מים מתוקים שוקל כ-1,000 ק"ג, בעוד שמטר מעוקב 

אחד של אוויר שוקל רק כ-1.4 ק"ג. עמוד אוויר בגובה האטמוספירה )כ-96 ק"מ) שבסיסו 

הוא סמ"ר אחד )יחידת לחץ המקובלת כ-"אטמוספירה אחת", או atm 1), מפעיל לחץ זהה 

לעמוד מים ששטח בסיסו סמ"ר אחד וגובהו עשרה מטרים בלבד. בגלל ההבדל במשקל 

דרוש הרבה יותר אוויר כדי להפעיל לחץ זהה לזה של המים, ומכך נובע שבתוך המים 

הלחץ המופעל על צולל מורכב מלחץ האוויר ולחץ המים גם יחד. דוגמה טובה להבדלי 

הלחץ היא הקושי לנשום כאשר עומדים בבריכה עם מים שעומקם עד לגובה הצוואר. לחץ 

מוגבר סביב בית החזה, כזה המתקבל גם משהייה בעומק של 30-40 ס"מ בלבד, יגרום 

למאמץ נשימתי בשאיפה. ההשפעות העקיפות והישירות של הלחץ על הצולל הן נושא 

חשוב ביותר, שממנו נגזרות מרבית מפגיעות הצלילה האפשריות.

הלחץ המוחלט המופעל על צוללן הוא סכום הלחץ האטמוספירי )שהוא לחץ הנוצר 

כתוצאה ממשקל האוויר, ועומד על ערך של atm 1 או BAR 1 בקירוב) והלחץ ההידרוסטטי 

של המים, הנובע ממשקלם העצמי. כל עשרה מטרים של מי ים מפעילים בקירוב לחץ של 

אטמוספירה אחת. מכאן, שבגובה פני הים, הלחץ המוחלט יהיה atm 1, בעומק של 10 

מטרים הלחץ המוחלט יהיה atm 2 )סכום של הלחץ האטמוספירי, והלחץ ההידרוסטטי 

של 10 מ' של מי ים – שכל אחד מהם שווה ל- atm 1), בעומק של 20 מטרים הלחץ 

המוחלט יהיה atm 3, וכן הלאה.

חוקי הגזים והפרעות הצלילה הכרוכות בהן:

חוק בויל: פגיעת התרחבות יתר 

רוברט בויל, מדען אנגלי שחי בין השנים 1627-1691, היה חברו ובן גילו 

של ניוטון. בויל ניסה להוכיח שהאוויר מורכב מחלקיקים המתנהגים כמו 

קפיצים קטנטנים מלופפים.

ב-1662 פרסם בויל את ממצאיו: "בטמפרטורה קבועה ישתנה נפח הגז ביחס הפוך 

ללחץ המוחלט, ואילו צפיפות הגז תשתנה ביחס ישר ללחץ המוחלט." משמעות 
הדבר היא שכאשר יש שינוי בלחץ, משתנה גם נפח הגז – כאשר הלחץ עולה הנפח יורד, 

וכאשר הלחץ יורד הנפח עולה. 

מאחר שצוללנים יורדים ועולים במים )כלומר, הלחץ משתנה), רקמות או חללים המלאים 

באוויר בגופם )כגון הריאות, הסינוסים, והאוזן התיכונה), יידחסו בהעמקה, ויתרחבו 

בעלייה. בעת העמקה, עור התוף נלחץ כלפי פנים בשל הלחץ החיצוני המופעל עליו 
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– וכתוצאה יש כאבים עזים. כדי להתגבר על כך, צוללנים סותמים את אפם ומבצעים 

נשיפה כנגד פה סגור בזמן ההעמקה )פעולה הנקראת "פמפום"). על ידי פעולה זו האוויר 

הנשאף כלפי חוץ מקנה הנשימה אינו יוצא דרך הפה או הנחיריים אלא נכנס דרך התעלות 

האוסטכיות אל חלל האוזן התיכונה, ומשמש להשוואת לחצים. במידה ונוצרים הפרשים 

בלחצים בין שתי האוזניים של 60 ס"מ מים או יותר כתוצאה מכך שאחת התעלות 

האוסטכיות פחות פוטנטית מהשניה  עלול להיווצר ורטיגו אלתרובארי הנגרם עקב תבנית 

ירי שונה של שני העצבים הוסטיבולרים כתוצאה מלחצים לא שווים המופעלים על 

המבוכים. 

חוק בויל מסביר את הצורך בהשוואת לחצים בעלייה ובהעמקה, כמו גם את הסכנות של 

פגיעות התרחבות יתר. אם ננפח בלון באוויר עד לנפח של 6 ליטרים בגובה פני הים )לחץ 

מוחלט של אטמוספירה אחת), נקשור אותו למשקולת ונשליך אותו למים, כאשר הבלון 

יגיע לעומק 10 מטרים )לחץ מוחלט של כשתי אטמוספירות), נפח הבלון יקטן בחצי, כלומר 

3 ליטרים. כאשר הבלון יגיע לעומק של 30 מטרים )לחץ מוחלט של כארבע אטמוספירות), 

נפחו יהיה ליטר וחצי בלבד. אך אם ננפח את אותו בלון באוויר לנפח של 6 ליטרים כאשר 

אנו נמצאים בעומק של 30 מטרים ונעלה עם הבלון כלפי מעלה, בעומק של 10 מטרים 

נפחו יהיה 12 ליטרים, ובגובה פני הים נפחו יהיה 24 ליטרים – והבלון עלול להתפוצץ. 

מנגנון זה מסביר את פגיעות הצלילה האפשריות כתוצאה מבארו-טראומה: פנאומותורקס, 

אמפיזימה ברקמת החיבור, תת-עורית, או במדיאסטינום– כביטויים לבארו-טראומה 

ריאתית; תסחיף גז עורקי, והשפעות הלחץ על חללים מלאי גז בגוף – כגון עליית לחץ 

בסינוסים כתוצאה מ-aerosinusitis, או כאבים בשיניים כתוצאה מציסטות דלקתיות או 

עששת קשה. במהלך צלילה הצוללן נושם אוויר ממכל, ועל כן חשוב לנשום בצורה רציפה 

ונינוחה. אם הצוללן יפסיק בשלב מסוים את נשימתו כאשר הוא נמצא בעומק ויעלה כלפי 

פני הים, הוא מסתכן בפגיעות קשות של התרחבות יתר כולל חזה-אויר, במיוחד בעומקים 

הרדודים יותר, בהם השינוי היחסי בלחץ הוא הגדול ביותר.

חוק דלתון: הרעלת חמצן, ושיכרון מעמקים

ג'ון דלתון היה פיזיקאי וכימאי אנגלי שחי בין השנים 1766 ו-1844. 

את חוק הלחצים החלקיים המפורסם שלו הוא ניסח בשעה שניסה 

לפתור בעיה בפיזיקה ניוטונית. בתקופת דלתון רווחה הדעה שחלקיקים 

קטנים יוצרים חלקיקים גדולים יותר, לדוגמה, חנקן וחמצן יוצרים אוויר. 

דלתון שחיפש הסבר לדרך בה החלקיקים מתקשרים זה לזה, הציע שכל חלקיק מפעיל 

לחץ ביחס ישר לשיעורו בלחץ הכללי, וכך נוצר שיווי משקל השומר על החלקיקים יחד. 
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חוק דלתון אומר: "הלחץ הכללי של תערובת גזים בנפח נתון הוא סכום הלחצים 
החלקיים המופעלים על ידי כל אחד מהגזים בתערובת, כאילו אותו גז נמצא לבדו 

באותו נפח".

לדוגמה – אוויר הוא תערובת גזים המורכבת בקירוב מ-78% חנקן, 21% חמצן, ו-1% גזים 
אחרים. בגובה פני הים, הלחץ בו נמצא האוויר הוא של atm 1, ולכן הלחץ החלקי של 

חנקן בגובה פני הים הוא atm 0.78, והלחץ החלקי של חמצן בגובה פני הים הוא 0.21 
atm בקירוב. יחסים אלו בין החמצן והחנקן לאוויר יישארו קבועים גם אם הלחץ ישתנה. 

משמעות הדבר מבחינת צלילה בה נושמים אוויר ממיכל, היא שבכל עומק )או לחץ) היחס 
בין החנקן והחמצן קבוע, אבל כאשר הלחץ עולה )העומק גדל), יעלה הלחץ החלקי של כל 

אחד מהמרכיבים הללו ביחס ישר לשינוי בלחץ. בלחץ של 2 אטמוספירות )עומק של 10 
מ'), הלחץ החלקי של חמצן יהיה 0.42, והלחץ החלקי של החנקן יהיה 1.56, וכן הלאה.

עם זאת, גוף האדם סיגל לעצמו יכולות במהלך האבולוציה להתמודד עם לחצים חלקיים 
של חמצן וחנקן כתלות בסביבתו הטבעית, ולכן יכול לפעול בצורה תקינה תחת לחצים 

חלקיים הולכים וגדלים עד גבול מסוים. 

החנקן הוא גז אינרטי; רקמות הגוף לא עושות בו שימוש ובלחץ הנמצא על פני המים אין 
לו השפעה עליהן. אך עם זאת יש לזכור שלכל הגזים שניתן לנשום יש אפקט נרקוטי, אשר 

משתנה מאוד בעוצמתו בין גז לגז1. האפקט הנרקוטי של גז גדל בצורה עקבית כתלות 
במסיסותו בשומן; ככל שגז מסוים מסיס יותר, כך הוא יכול לגרום לאפקט זה כבר בלחץ 

חלקי נמוך יותר. הגורם לכך אינו ברור מספיק, אך תיאוריה מעניינת היא שבדומה למנגנון 
של אתנול, עליה בכמותו של גז המומס בממברנות הנוירונים גורם לשינוי בחדירותן של 
ה-lipid bilayers ליונים, ובכך משפיע על ההולכה העצבית2. לחנקן יש אפקט נרקוטי 

שאינו ניכר כמעט בעומקים רדודים, אך נעשה משמעותי בהרבה אצל רוב בני האדם כאשר 
הלחץ החלקי שלו מגיע ל-3.2 אטמוספרות )המתקבל בנשימת אוויר בעומק של כ-30 

מ'). בעומק זה צוללנים רבים מדווחים על תגובה איטית לגירויים ריאתיים, פגיעה בכושר 
השיפוט, פגיעה ביכולת החישוב, תחושת ביטחון עצמי מופרזת, ואופוריה. תופעה המוכרת 

כ-"הרעלת חנקן". בלחצים גבוהים יותר, של מעל 10 אטמוספירות, הרעלת חנקן יכולה 
לגרום לראיית מנהרה, הלוצינציות, פגיעה בזיכרון, אובדן הכרה, ואף למוות. עם זאת, גם 

פגיעה בכושר השיפוט ואופוריה בעומק של 30 מ' מתחת לפני המים עלולות לגרום לפגיעה 
קשה שיכולה להסתיים במוות. על מנת להתמודד עם הרעלת חנקן, צוללנים מאומנים 

לחוש בסימנים הקלים הראשוניים של הרעלת חנקן, ולעלות בצורה מבוקרת לעומק רדוד 
יותר. הסימפטומים הפיכים בלחץ קטן יותר של חנקן, ולכן כבר לאחר נשימות ספורות 

בעומק רדוד במטרים בודדים מהעומק בו פיתח הצוללן לראשונה את התסמינים, הללו 
חולפים כמעט לחלוטין.
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גם לחמצן בלחץ מוגבר עלולה להיות השפעה שלילית. כאשר חמצן מגיע ללחץ חלקי 

העולה על 1.6 אטמוספירות )עומק של 66.7 מ' בנשימת אוויר), העמקת יתר חושפת את 

הצוללן לסכנה של הרעלת חמצן שתסמיניה דומים מאוד לאלו של הרעלת חנקן. הרעלת 

חמצן היא הסיבה המרכזית לשאלה מדוע לא ניתן לנשום 100% חמצן בזמן צלילה על 

מנת לבטל לחלוטין אפשרות של הרעלת חנקן, כיוון שאם צוללנים היו נושמים 100% 

חמצן הם היו חושפים את עצמם לסכנות שבהרעלת חמצן כבר בעומק של 6 מטרים, אז 

הלחץ החלקי שלו היה מגיע לערך הסף של 1.6 אטמוספרות.

כדי להתמודד עם תופעה זו, פותחו תערובות גזים לנשימה בריכוז משתנה של חמצן וחנקן, 

ולפעמים אף עם תוספת של גז שלישי – הליום. 

חוק הנרי: מחלת הדה-קומפרסיה 

 וויליאם הנרי היה מדען אנגלי שעסק בכימיה ובפיזיקה. 

הוא חי בין השנים 1774-1836 וניהל מחקרים בנושא מסיסות גזים ביחד 

עם דלתון שחקר את נושא הלחצים החלקיים בגזים. ב-1802 הוא ניסח 

את החוק הקרוי על שמו שאומר: "בטמפרטורה קבועה, כמות הגז 

שתתמוסס בנוזל תלויה בלחצו החלקי של הגז הנמצא במגע עם 
הנוזל ובמקדם המסיסות של הגז בנוזל המסוים."

לפי חוק הנרי, לחץ גורם לגז להתמוסס, ולהיפך – כאשר מורידים את הלחץ משתחרר 

הגז ממצב תמיסה וחוזר למצבו המקורי. הדוגמה הקלאסית לחוק הנרי היא בקבוק סודה. 

מחדירים פחמן דו חמצני למים וסוגרים את הבקבוק בלחץ. כל עוד הבקבוק סגור המים 

נראים צלולים, משום שהפחמן הדו חמצני מצוי עדיין בלחץ ולכן הוא מומס. אולם ברגע 

שנפתח את הבקבוק הלחץ ישתחרר. הלחץ הוא שמחזיק את הפחמן הדו חמצני במצב 

תמיסה, ולכן ברגע שמשחררים את הלחץ בפתאומיות, חוזר הפחמן הדו-חמצני למצבו 

הגזי. התוצאה המוכרת היא היווצרות בועות קטנות.

חוק הנרי מהווה את הבסיס להבנת מחלת הדה-קומפרסיה. בזמן צלילה החנקן מתמוסס 

ונספג ברקמות הגוף. בזמן העלייה הלחץ יורד, והחנקן יוצא ממצבו המסיס. אם הלחץ 

מוסר במהירות גדולה מדי תהיה נפילת לחץ מהירה מדי כאשר החנקן נמצא עדיין בתוך 

הרקמות, שתגרום להיווצרות של בועיות גז חנקן.

כשם שאפשר לפתוח פקק של בקבוק סודה לאט מאוד ובזהירות כדי שנפילת הלחץ תהיה 

איטית, כך על הצוללן לעלות אל פני הים בקצב איטי. עליה איטית מאפשרת שחרור מבוקר 

של החנקן מהרקמות על ידי הורדת לחץ הדרגתית ובטוחה. 



12

נוירולוגיה כללית

מחלת הדה-קומפרסיה נגרמת מהיווצרות בועות גז ברקמות הגוף המתרחשת בגלל יציאה 

של גזים ממצבם המומס ברקמות הגוף לאחר הפחתת לחץ. המחלה תוארה לראשונה 

על ידי פול ברט, פיזיולוג צרפתי, ב-1878. באותה עת פיתחו הצרפתים תאי צלילה. 

תאי הצלילה היו קופסאות לחץ גבוה לעבודה מתחת למים, על גשרים, ולשליית חפצים 

מהמצולות. העובדים בילו משמרות ארוכות מתחת למים, וכאשר עלו אל פני המים הופיעו 

תסמינים הידועים לנו כיום כמחלת הדה-קומפרסיה. הם כינו את התופעה "מחלת תא 

הצלילה". מאוחר יותר, כאשר עבדו על הקמת גשר ברוקלין, נתנו לתופעה את השם 

"Bends" )עוויתות). לזכותו של ברט ניתן לזקוף את הקטנת שכיחות התופעה, שכן הוא 

היה הראשון שהמליץ להעלות את הצוללנים לאט יותר. העלייה האיטית אמנם הועילה 

חלקית אך לא מנעה לגמרי את התופעה. בשנים 1905-1907 למד ג'ון סקוט הלדיין 

)Haldane), פיזיולוג אנגלי, על צוללנים של הצי המלכותי. בין היתר הוציא הלדיין מערכת 

טבלאות צלילה משופרות. טבלאות אלה נחקרו, שונו, ושופרו במשך הזמן. הטבלאות של 

הלדיין הן הבסיס המתודולוגי לטבלאות הצלילה של ימינו3.

בועיות יכולות להיווצר בכל מקום בגוף. הסימפטומים השכיחים הם של כאבים במפרקים 

הגדולים )60-70%). תסמינים נוירולוגיים מתרחשים ב-10-15% מהמקרים  וכוללים 

בעיקר כאבי ראש והפרעות בראייה. סימפטומים עוריים מתרחשים ב-10-15% מהמקרים. 

ב-Golding ,1960 הציע קלסיפיקציה של מחלת הדה-קומפרסיה. סוג 1 משמש במקרים 

של סימפטומים עוריים או מוסקולוסקלטליים, וסוג 2 משמש במקרים של פגיעה באיברים 

אחרים, כגון מערכת העצבים המרכזית. 

תסחיף גז עורקי )Arterial gas embolism) יכול להתרחש כאשר בועת גז גדולה מספיק 

נוצרת או מוצאת את דרכה לאחד העורקים, מוסעת על ידי זרם הדם וחוסמת עורק קטן 

יותר, ויכולה לגרום בין השאר לאוטם מוחי.

חשוב לציין שקצב עלייה איטי חשוב, אך אינו מספיק כדי להימנע ממחלת הדה-קומפרסיה. 

ככל שהצלילה נמשכת, גוף האדם סופג כמות הולכת וגדלה של חנקן המומס ברקמות. 

קצב השחרור איטי יותר מקצב הספיגה, ותלוי בין השאר בגיל, כמות רקמת השומן בגוף, 

בכושר הגופני, וברמת ההידרציה. לאחר סיום הצלילה, בתנאי לחץ של אטמוספרה אחת, 

החנקן שנאגר ברקמות משתחרר לאיטו אל זרם הדם ומשם אל נאדיות הריאה, שם הוא 

מתפנה מהגוף דרך מערכת הנשימה. אם רקמות הגוף הגיעו לרוויה של חנקן )לרוב בשל אי 

הקפדה על זמני הבטיחות המומלצים), יכולות להיווצר בועות חנקן ברקמות בכל קליטה 

נוספת של חנקן, ולכן במצבים קיצוניים הסימפטומים של מחלת הדה-קומפרסיה יכולים 

להופיע עוד לפני תום הצלילה. עם זאת, ברוב המקרים הסימפטומים מופיעים בתוך 48 
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שעות מסיום הצלילה, כאשר ב-98% מהמקרים הסימפטומים הופיעו בתוך 24 השעות 

הראשונות, וב-42% מהמקרים – בשעה הראשונה. לאור נתונים אלה, ישנה המלצה גורפת 

לצוללים להימנע מטיסה 24 שעות לאחר צלילה, כאשר רקמות הגוף עדיין ספגו כמות לא 

מבוטלת של חנקן שלא הספיק עדיין להשתחרר מהגוף. המטרה היא להימנע מהפחתה 

מהירה בלחץ האטמוספרי בזמן ההמראה, שיכולה לגרום למחלת הדה-קומפרסיה.

הטיפול במחלת הדה-קומפרסיה הוא ראשית על ידי מתן מהיר ככל האפשר של 100% 

חמצן, ופינוי הנפגע מהר ככל האפשר להמשך טיפול בחמצן היפרבארי. טיפול זה מאפשר 

להגיע לרה-קומפרסיה של החנקן ברקמות, ובהמשך לפינוי איטי ומבוקר של החנקן.

לסיכום

הכרת העקרונות הפיסיקליים של הסביבה התת-מימית וחוקי הגזים השונים מסייעים לנו 

להבין את המנגנונים הפיזיולוגים מאחורי פגיעות הצלילה האפשריות. הקפדה על כללי 

הבטיחות, ושמירה על כושר גופני והרכב גוף תקין, והבנת העקרונות הבסיסיים, מאפשרת 

לצוללנים בכל העולם ליהנות מצלילה בטוחה ומהנה.

MD, MSc ,דביר דורי 

 המחלקה הנוירולוגית הדסה עין כרם
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קנביס לטיפול במחלות נוירולוגיות ובמצבי דחק 
מוחיים

ד"ר נעה רז, פרופ' אהרון אייל 

תקציר

קנביס מאושר בישראל, וכן במספר גדל של מדינות בעולם, לטיפול במגוון התוויות רפואיות. 
בתחום הנוירולוגיה, מאושרים לטיפול חולים בטרשת נפוצה, פרקינסון, טוראט, אפילפסיה, 

וכן מטופלים הסובלים מכאב נוירופטי ממקור אורגני ברור. מספר המטופלים בארץ הוא 
כ- 25,000 ובעולם כולו מאות אלפים. כללי הטיפול בארץ נקבעים על ידי היחידה לקנביס 

רפואי )יק"ר) במשרד הבריאות ומפורסמים בחוזר משנה למנהל הכללי בנושא קנביס רפואי 
 IMC-GCP. החוזר מכונה גם הספר הירוק 

)https://www.health.gov.il/hozer/mmk154_2016.pdf). בין השאר ניתנות בו המלצות 
לגבי מינונים והרכבים לכל אחת מההתוויות המותרות.

בישראל מציע משרד הבריאות את הקנביס הרפואי כקו טיפולי שני, לאחר כישלון הטיפול 
בתרופות מרשם מקובלות. בקרב מטפלים רבים ישנם ספקות ניכרים בשאלת הטיפול 

 evidence based בקנביס. אלה נגרמים כנראה ממיעוט מחקרים מבוקרים גדולים
medicine, מממצאים הנגזרים משימוש לא חוקי ו/או לא מבוקר בקנביס לצרכים חברתיים 

)recreational), וממידע לא מספק שאינו מבחין בין ההרכבים השונים ומגוון צורות המתן.

מאמר זה סוקר את הידע המחקרי ההולך ומצטבר לגבי יעילות השימוש בקנביס להתוויות 
נוירולוגיות. ידע זה מבוסס על מחקרים פרה קליניים רבים, דוחות אפידמיולוגיים, מחקרי  

סקר, מחקרי open label, ומספר מחקרים קליניים. יוצגו בקצרה הסברים מנגנוניים 
להשפעת הרכיבים הפעילים בקנביס באמצעות תגובת המערכת האנדוקנבינואידית, 

המהווה את אחד המנגנונים הרגולטוריים המרכזיים במוח. מערכת זו אחראית לוויסות 
מגוון תהליכים כגון מצב רוח, תפיסת כאב, קואורדינציה מוטורית ותנועה, למידה וזיכרון. 
בנוסף, מיוחס למערכת האנדוקנבינואידית תפקיד נוירו-פרוטקטיבי בעת מצבים של נזק 

מוחי טראומטי ובמחלות נוירודגנרטיביות.

מטרת המאמר היא לענות על חלק מהתהיות והספקות המלוות את הטיפול בקנביס, 
לעודד עניין ופתיחות לגבי שימוש בקנביס בתחום הנוירולוגי, ולהצביע על מגמות בתחום. 

יוצגו גם האפשרויות לאפיון, הבנה, ויצירת הרכבים שונים בעלי פרופיל רכיבים פעילים 
ספציפי לטיפול בסימפטומים ובמצבים רפואיים שונים, וכן דרכים לשיפור הדיוק האנליטי 

וההדירות, ולהקטנת השפעות שליליות באמצעות הדרכה מתאימה. 

https://www.health.gov.il/hozer/mmk154_2016.pdf
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שמונה חוות מורשות כיום לגדל בישראל את הקנביס לצרכים רפואיים. חלקן מעבדות את 
הגידולים שלהן בעצמן, בעוד אחרות עושות זאת באמצעות מפעלים ייעודיים. המוצרים 

מסופקים כתפרחות המיועדות לעישון או לשימוש במאיידים מותאמים, או כתמציות 
של התפרחות למתן תת-לשוני. תמציות אלו מהוות גם בסיס לצורות מתן עתידיות כגון: 

טבליות, קפסולות, תרסיסים, עוגיות ועוד. קיים מידע לגבי הפרמקוקינטיקה של צורות 
המתן העיקריות. החוות מייצרות כ- 90 זני קנביס, הנבדלים ביניהם בתכולת הרכיבים 

 THC, CBD הפעילים. המידע המצוין על המוצרים השונים כולל את תכולת הקנבינואידים
ו- CBN )על שני הרכיבים הראשונים יורחב בהמשך, CBN מהווה בעיקר מדד לשינוי 
בתפרחת עם הזמן, ככל שהתפרחת צעירה יותר, ה-CBN נמוך יותר) ואת התרומה 

הגנטית היחסית של המינים קנביס סאטיבה וקנביס אינדיקה. "אופי סאטיבה" מתאים 
יותר לשימוש במשך היום ומתייחס למוצר קנביס בעל השפעה ממריצה, מעוררת תיאבון, 

מפחיתת דיכאון ומשפרת ריכוז. לעומתו, "אופי אינדיקה" מתאים יותר לשימוש לילה 
ומתייחס למוצר קנביס בעל השפעה מרגיעה, מפחיתת חרדה, מרדימה ומשככת כאב1 . 

השימוש בקנביס לטיפול במגוון מצבים רפואיים תועד כבר לפני אלפי שנים, בין היתר 
בהודו, במצרים ואף באשור העתיקה. שימוש בקנביס לצרכים רפואיים באירופה ובארצות 
הברית החל במאות ה- 17 וה- 18. שימוש זה הופסק לחלוטין במדינות המערביות בשנות 

ה-50 של המאה הקודמת בעקבות חוקים שאסרו שימוש ומחקר בקנביס. בעשורים 
האחרונים גובר העניין המחודש בשימוש בקנביס לצרכים רפואיים, הרבה מכך בזכות 

מחקר ענף, שהחלוץ בו היה פרופ' רפאל משולם מהאוניברסיטה העברית. המחקר אשר 
החל בשנות ה 60 של המאה הקודמת בודד את הרכיבים הפעילים בצמח הקנביס, 

זיהה את הרצפטורים האנדוגניים המגיבים להם, ואת הליגנדים האנדוגניים הנקשרים 
לרצפטורים ואשר הינם בעלי תפקיד מרכזי במערכות וויסות רבות ומגוונות. מערכת זו 

כונתה המערכת האנדוקנבינואידית. פיזורם הנרחב של הרצפטורים בגוף ומנגנון הפעולה 
של המערכת האנדוקנבינואידית, אשר ידוע רק בחלקו, אחראים להשפעה הנרחבת של 
קנביס באדם ותומכים בפוטנציאל הטיפולי של קנביס במגוון רחב של מצבים רפואיים. 

קנבינואידים והמערכת האנדוקנבינואידית 

המערכת האנדוקנבינואידית מכילה רצפטורים ))cannabinoid receptors (CB) המופעלים 
באופן טבעי על ידי קשירה של ליגנדים המכונים אנדוקנבינואידים. רצפטורים אלה הינם 

מסוג )G protein-coupled receptors (GPCR. מספר רצפטורים זוהו עד היום, כאשר 
המרכזיים שבהם הינם CB1 ו- CB2. רצפטורים מסוג CB1 מתבטאים בעיקר, אך לא באופן 

בלעדי, במערכת העצבים המרכזית.  ביטוי מוגבר נמצא בגרעינים הבזאליים, בצרבלום, 
באמגידלה, בהיפוקמפוס ובקורטקס הפרה פרונטלי 2,3. 
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רצפטורים מסוג CB2 מתבטאים 

בעיקר בתאי מערכת החיסון. עם זאת, 

 CNS  -רצפטורים אלה זוהו גם ב

בתאי מיקרוגליה , ובתאי אב נוירונלים 

 CB2 תמונה 1). רצפטורים מסוג(

נמצאים בכמות קטנה במוח הבריא, 

אך רמתם עולה תחת תנאים דלקתיים 

)neuroinflamation) שונים4. 

CB1 משפיעים על האקסיטביליות 

העצבית באמצעות הפחתה 

של הסיגנל הסינפטי במכניזם 

של אינהיבציה פרה-סינפטית 

)presynaptic inhibition). אנדוו

קנבינואידים משוחררים מאתר 

הממוקם על הנוירון הפוסט-סינפטי, 

מועברים בהעברה רטרוגרדית 

ונקשרים לרצפטור CB1 הממוקם על 

הנוירון הפרה-סינפטי. ההיקשרות 

של אנדוקנבינואיד לרצפטור מביאה 

לשורה של תהליכים באתר הפרה 

סינפטי )בעיקרם עיכוב האנזים 

cAMP), המסתיימים בהפחתה זמנית 

או ממושכת בשחרור הנוירוטרנסמיטר 

למרווח הסינפטי5 )תמונה 2).  בכך, 

מהווה המערכת האנדוקנבינואידית 

 CB1 וסת לפעילות הנוירונלית. ביטוי

על סינפסות אקסיטטוריות )גלוטמט) 

ואינהיביטוריות )GABA) פועל כנקודת 

בקרה אסטרטגית לוויסות של פעילות 

רשתות אוסילטוריות מוחיות במצבים 

תקינים ופתולוגיים6.

1

תמונה 1: 

פיזור רצפטורים מסוג CB1, CB2 באדם: 
רצפטורים מסוג CB1 )תכלת) מתבטאים בעיקר 
ב CNS. רצפטורים מסוג CB2 )כחול) מתבטאים 

בעיקר במערכת החיסון ובמערכות פריפריות 
 ,CNS גם ב CB2 נוספות. קיים פיזור מופחת של

בעיקר בתאי מיקרוגליה. 
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המערכת האנדוקנבינואידית מהווה את אחד המנגנונים הרגולטוריים המרכזיים במוח, 

האחראיים לוויסות מגוון תהליכים כגון מצב רוח, קואורדינציה מוטורית ותנועה, תפיסת 

כאב, למידה וזיכרון 4,7. בניגוד לנוירוטרנסמיטורים אחרים, אנדוקנבניואידים אינם 

 ."on demand מסונתזים מראש ומאוחסנים בוסיקולות, אלא נוצרים "על פי דרישה

קשירה של קנבינואידים ממקור חיצוני )צמחי או סינתטי) לרצפטור CB1 גורמת לשרשרת 

תהליכים דומה לזו המתרחשת בעקבות קשירה של אנדוקנבינואידים ולהפחתה בשחרור 

הנוירוטרסמיטור. )תמונה 2). 

הקנבינואידים הנקשרים לרצפטורים של המערכת האנדוקנבינואידית מסווגים לשלוש 

קבוצות על פי מקורם: אנדו-קנבינואידים, המיוצרים בגוף האדם ובגוף בעלי החיים 

 ,(2-AG( 2-arachidonoylglycerol -ו  (ANA( Anandamide העיקריים בהם הינם(

קנבינואידים סינתטיים המיוצרים במעבדה, ופיטו-קנבינואידים המופיעים באופן ייחודי 

בצמח הקנביס. עד כה זוהו בצמח הקנביס מעל 100 פיטו-קנבינואידים. העיקריים ביניהם, 

THC הן מבחינת ריכוזם היחסי בצמח והן מבחינת הידע הפרמקולוגי, הינם 

.8,9(cannabidiol( CBD -ו (Δ-9-tetrahydrocannabinol(

THC בודד ואופיין לראשונה בצורתו הטהורה בשנת 1964 על ידי פרופ' רפאל משולם, 

יחיאל גאוני ועמיתיהם באוניברסיטה העברית בירושלים. טווח ההשפעה הפיזיולוגי 

שלו רחב ומאופיין בין היתר באלחוש, פעילות נוגדת רעד, פעילות נוגדת בחילות 

ומעודדת תיאבון, ופעילות אנטי דלקתית. ל-THC השפעה פסיכואקטיבית והוא אחראי 

לתחושת הריחוף )“High”). ל-CBD מיוחסת פעילות נוגדת רעד, פעילות אנטי-פרכוסית, 

פעילות אנטי-דלקתית ואנטי-אוקסידנטית, ופעילות נוגדת חרדה. ל-CBD אין השפעה 

פסיכואקטיבית, ואף מיוחסת לו היכולת לנטרל או להפחית בצורה ניכרת את ההשפעה 

תמונה 2: 2

וויסות הסיגנל העצבי בעקבות 
:מודולציה רטרוגרדית אנדוקנביו

נואידים משוחררים מאתר הממוקם 
על הנוירון הפוסט-סינפטי, מועברים 

בהעברה רטרוגרדית ונקשרים לרצפטור 
CB1 הממוקם על הנוירון הפרה-

סינפטי. ההיקשרות של אנדוקנבינואיד 
לרצפטור מביאה לשורה של תהליכים 

באתר הפרה סינפטי, המסתיימים 
בהפחתה זמנית או ממושכת בשחרור 

הנוירוטרנסמיטר למרווח הסינפטי. 
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 CBN, CBG, מעבר להם, קיימים קנבינואידים נוספים, לדוגמא .THC הפסיכואקטיבית של

CBC ועוד, אשר השפעותיהם ידועות פחות אך נחקרות באופן אינטנסיבי )למשל 10). 

קנבינואידים והמערכת האנדוקנבינואידית במחלות נוירולוגיות

בהתחשב ברמה הגבוהה של ביטוי CB1 במוח ובתפקידם כמווסתים פעילות נוירונלית, אין 

זה מפתיע כי למערכת האנדוקנבינואידית תפקיד מרכזי במגוון מחלות ומצבים נוירולוגיים. 

המערכת האנדוקנבינואידית מעורבת במספר רב של מחלות המשפיעות על מערכת 

העצבים המרכזית, בכללן מחלות נוירודגנרטיביות שונות, טוראט ואפילפסיה. המערכת 

האנדוקנבינואידית משנה את ביטוייה במחלות השונות מחד, ומהווה פוטנציאל טיפולי על 

11. בנוסף, למערכת האנדוקו  ידי הפעלתה ביתר באמצעות קנבינואידים חיצוניים מאידך

נביאידית תפקיד משמעותי בבקרה על כאב בכלל וכאב נוירופטי בפרט 12,13. מעורבותה 

המרכזית של המערכת האנדוקנבינואידית בוויסות תהליכים של דכאון וחרדה, המאפיינים 

תכופות חולים נוירולוגיים, ובבקרת שינה ותיאבון4, אשר עלולים להינזק במצבים 

נוירולוגיים, מהווים פונטציאל נוסף לבחינה והעמקה. 

שימושים קליניים

בניגוד לעדויות הרבות במחקר במודל חיה )למשל 14-20 ,11 ,6), המחקר הקליני עדיין צעיר, 

והידע בו מורכב ברובו ממחקרים קטנים בהיקפם. חשוב גם לציין, כי על מנת לעמוד 

בהגדרות מחקר קליני ולכלול תנאי פלצבו וסמיות כפולה )double blind), מרבית 

המחקרים הקליניים לא בחנו את ההשפעה הטיפולית של צמח הקנביס בכללו אלא של 

 .(CBD -ו THC קנבינואידים מופרדים ממנו או קנבינואידים סינתטיים )בעקר נגזרות של

כפי שיפורט יותר בהמשך, עדויות שונות מראות יתרון טיפולי משמעותי להרכב הכולל. 

בישראל מאושרות לטיפול בקנביס רפואי מספר התוויות נוירולוגיות. אלו כוללות חולים 

המאובחנים בטרשת נפוצה במצבים ספסטיים, חולי פרקינסון הסובלים מכאב, חולים 

המאובחנים בתסמונת טוראט, חולי אפילפסיה, וחולים הסובלים מכאב נוירופטי. כל 

החולים המאושרים לטיפול בקנביס לא הגיבו לטיפול המקובל. עם זאת, לאור המחקר 

המתפתח ומרכזיותה של המערכת האנדוקנבינואידית במחלות נוירולוגיות רבות, רשימה זו 

צפויה להתרחב בעתיד הקרוב. הסקירה המובאת להלן נועדה בעיקרה להציג את המחקר 

הקליני בשימוש בקנביס או קנבינואידים לטיפול במצבים נוירולוגיים שונים. נסקרו מחקרים 

 .open label קליניים מבוקרים )במידה וקיימים) ודוגמאות למחקרי סקר ומחקרי

נוירולוגיה כללית
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טרשת נפוצה

מחקרים במודל חיה של טרשת נפוצה מלמדים כי המערכת האנדוקניבואידית הינה בעלת 

 תפקיד מרכזי בבקרה על רעד וספסטיות14. מתן THC ממקור צמחי וסינתטי ל-

)Chronic relapsing experimental allergic encephalomyelitis (CREAE הקטין 

בצורה ניכרת רעד וספסטיות בחיות ואילו מתן אנטגונטיסט ל-CB1 ול-CB2 גרם להחמרה 

בתסמינים. מחקר במודל חיה EAE הראה כי בנוסף להקלה בסימפטומים, קנבינואידים 

מסייעים בעיכוב התפתחות המחלה והניוון העצבי בטרשת נפוצה, בין היתר בזכות 

תכונותיהם האנטי-דלקתיות. מחקר זה מצא כי בעכברים ללא רצפטורים CB1, הנזק 

העצבי לאחר התקף גדל באופן משמעותי ביחס לעכברי ביקורת15. 

מספר מחקרים קליניים מבוקרים הדגימו אפקטיביות של קנביס לטיפול בספסטיות, בכאב, 

בעוויתות שרירים כואבות, ובבעיות בתפקוד שלפוחית השתן בחולי טרשת נפוצה. מחקרים 

אלה הדגימו שיפור בתסמיני המחלה בעקבות טיפול בתמצית קנביס בעלת ריכוזים זהים 

של THC ו-Sativex( CBD), בעקבות טיפול בתמצית קנביס בעלת ריכוזים מוגדלים של 

THC, ובעקבות טיפול ב-THC סינתטי 20-24. מחקרי שאלונים שבחנו את יעילות הטיפול 

בקנביס בחולי טרשת נפוצה, הדגימו שיפור ניכר במספר מדדים נוספים בכללם רעד, 

תפקוד רגשי, תפקוד מוטורי ויציבות )למשל 25-27). הנחיות משרד הבריאות המגדירות את 

הפרוטוקול הטיפולי בקנביס בישראל1, ממליצות על הרכבי קנביס המכילים ריכוזים דומים 

של THC ו-CBD או בתוצרים מועשרי THC לטיפול בספסטיות בטרשת נפוצה. שימוש 

בתוצרים עשירי CBD מומלץ לטיפול בעוויתות שרירים כואבות.

טוראט

לא פורסמו עד היום מחקרים קליניים מבוקרים בקנה מידה גדול לבחינת היעילות 

הטיפולית של קנביס בחולים עם תסמונת טוראט 21-22. מספר סקרים מצאו כי חולי טוראט 

רבים משתמשים בקנביס באופן לא חוקי על מנת להפחית את הטיקים מהם הם סובלים28, 

עם דיווחי הצלחה גבוהים )למשל 82% מהנסקרים דיווחו של שיפור בסמפטומים)29. שני 

מחקרים מבוקרים בקנה מידה קטן יחסית מצאו שיפור משמעותי בחומרת הטיקים וכן 

בהתנהגות אובססיבית קומפלסיבית בעקבות טיפול ב THC מבודד29 . מחקר רטרוספקטיבי 

שבוצע לאחרונה30 מצא הפחתה ממוצעת של 60% בטיקים בקרב החולים, כאשר 18 

מתוך 19 הנסקרים דיווחו על שיפור ניכר בתסמיניהם.  

הנחיות משרד הבריאות1 ממליצות על תוצרי קנביס מועשרי THC לטיפול בחולים עם 

תסמונת טוראט.

נוירולוגיה כללית
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פרקינסון

מחקרים פרה קליניים שבחנו את היעילות של קנבינואידים לטיפול בדיסקנזיות במודל 
חיה של פרקניסון מצאו תוצאות סותרות, כאשר שיפור נמצא בחלק מן המחקרים, אך 
לא בכולם. שונות זו עשויה לנבוע מהאינטראקציה המורכבת בין רמות הדופמין וביטוי 

המערכת האנדוקנבינואידית בסטריאטום, ומשינויים בביטויי המערכת בשלבים השונים של 
המחלה16.

מחקרים קליניים מבוקרים הכוללים תנאי פלצבו לא הצליחו להדגים הפחתה ברורה של 
 open דיסקינזיות בחולי פרקינסון בעקבות טיפול בקנבינואידים21. עם זאת, מספר מחקרי

label ומחקרי שאלונים מדווחים על שיפור ניכר בממדים שונים, בכללם תפקוד מוטורי, 
הקלה בכאבים, דיכאון, רעד, ספסטיות ושינה )למשל31-33). מחקר גדול שבוצע לאחרונה34 

ואשר סקר 595 חולי פרקינסון וחולי טרשת נפוצה )76% ו- 24% מהמדגם בהתאמה) 
בשאלונים מתוקננים להערכת רמת התפקוד הנוירולוגי, מצא יעילות טיפולית גבוהה 

לקנביס והקטנת השימוש בתרופות מרשם בעקבות הטיפול בקנביס. 

 THC הנחיות משרד הבריאות1 ממליצות על הרכבי קנביס המכילים ריכוזים דומים של
ו- CBD או תוצרים מועשרי THC לטיפול בחולי פרקינסון הסובלים מכאב.

מחלת הנטינגטון

ירידה בביטוי CB1 הודגמה בשלבים הפרה סמפטומטים ובשלבים הסמפטומטים במודל 
חיה של מחלת הנטינגטון. טיפול מתמשך )כרוני) במתן אגוניסט המקביל ל-THC במודל 

חיה )R6/1) מנע את התסמינים המוטוריים )אך לא את התסמינים הקוגניטיביים 
והסוציאליים) והקטין מוות של תאים בסטריאטום של העכברים35.

מספר מחקרים קליניים בדקו את ההשפעה של קנבינואידים בטיפול בחולים במחלת 
הנטינגטון. תוצאות מחקרים אלה אינן אחידות. שיפור בתנועות לא רצוניות ובמדדים 

קוגניטיביים בהשוואה לפלצבו נמצא לאחר טיפול ב-THC סינתטי, אך לא לאחר טיפול ב 
 .21,36-38 Sativex-או ב CBD

Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS(

מחקרים במודל חיה של ALS מציעים כי למערכת האנדוקנבינואידית תפקיד בהאטת 
התקדמות המחלה. טיפול ב-Sativex בעכברי )SOD(G93A סייע להאטת התקדמות 

המחלה ושרידות החיות. אפקטים טיפוליים אלה התקבלו רק כאשר הקנבינואידים ניתנו 
בשלבים המוקדמים של המחלה11.  

נוירולוגיה כללית
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מחקרי סקר39-40 מדווחים כי טיפול בקנביס בחולי ALS סייע לשיכוך כאב, סייע בהקלה 

על עוויתות שרירים ובהקלה על קוצר נשימה. עוד תועדו שיפור בתיאבון, שיפור בשינה 

והפחתת דיכאון בעקבות טיפול בקנביס. מחקרים קליניים בקנה מידה גדול טרם פורסמו.

אלצהיימר

מחקרים במודל חיה של אלצהיימר הדגימו יעילות טיפולית של פיטו-קנבינואידים בהקטנת 

הנזק הנוירונלי, עידוד נוירוגנזיה ושימור הזיכרון והלמידה בעכברים החולים )למשל 41,42). 

יותר מכך, מחקר שפורסם לאחרונה מצא כי טיפול בפיטו-קנבינואידים משקם תפקוד 

קוגניטיבי. במחקר נבחנו עכברים מבוגרים וצעירים במטלות למידה וזיכרון. כצפוי, הדגימו 

העכברים המבוגרים תפקוד מופחת, בהתאם לגיל. אולם, עכברים מבוגרים אשר טופלו 

במינונים נמוכים של THC הציגו ביצועים טובים כעכברים הצעירים במטלות הלמידה 

והזיכרון. השיקום הקוגניטיבי לווה בביטוי מוגבר של סינפסות בהיפוקמפוס והיה תלוי 

באופן ישיר בביטוי CB1 על סינפסות גלוטמטרגיות 18. 

 מחקרים קליניים מבוקרים בקנה מידה גדול טרם פורסמו. מחקרי שאלונים ומחקרי

open label, אשר בחנו שימוש ב-THC סינתטי ובשמן קנביס בחולים עם אלצהיימר 

 ודמנציה, מצאו ירידה מובהקת במדדים של אי שקט ואגרסיביות, שיפור בציוני מדד ה-

)Clinical Global Impression (CGI, שיפור באכילה ושיפור בשינה בקרב החולים 43,44. 

אפילפסיה

למערכת האנדוקנבינואידית תפקיד מרכזי בויסות והקטנת אקסיטציית יתר של רשתות 

נוירונליות. מחקרים במודל חיה של אפילפסיה הדגימו את הפוטנציאל הטיפולי של מתן 

קנבינואידים ממקור חיצוני )צמחי או סינתטי) להפחתת ההתקפים האפילפטיים. אפקטים 

אנטי-פרכוסיים הודגמו בעקבות טיפול באגוניסטים שונים ל CB1 בעכברים ובחולדות, 

CB1  גרם לאפקטים פרו-פרכוסיים. אפקטים אנטי-פרכוו  בעוד טיפול באנטגונטיסטים ל

סיים במודלים אלה נבעו מהקטנת שחרור הגלוטמט בעקבות היקשרות של קנבינואידים 

ל  CB1 על סינפסות גלוטמטרגיות. ידועים, עם זאת, גם מנגנוני ויסות נוספים במערכת 

.6CB1 האנדוקנבינואידית שאינם תלויי

אין די מחקרים קליניים מבוקרים בקנה מידה גדול 21 בנושא השפעת קנביס בחולי 

אפילפסיה. עם זאת, מחקרים מבוקרים בקנה מידה קטן, מחקרים רטרוספקטיביים 

ומחקרי  open label שבחנו מספר גדול של מטופלים, מדגימים יעילות טיפולית בחלק 

 גדול מהמטופלים. סיכום מחקרי סקר ודיווחים אפידמיולוגיים45 מצא אפקטים אנטי-
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פרכוסיים ברוב הדיווחים. מחקר רטרוספקטיבי שבוצע לאחרונה בקרב 272 חולי 

אפילפסיה המטופלים בקנביס, מצא כי 86% מהמטופלים דיווחו על ירידה כלשהיא 

בהתקפים האפילפטיים. ירידה של מעל 50% בהתקפים ועד לכדי הפסקתם דווחה 

 .CBD בקרב 55% מהמטופלים. מרבית החולים במחקר זה השתמשו בהרכבים מועשרי

חלקם הוסיפו גם THC 46. מחקר רטרוספקטיבי רב מרכזי, אשר בוצע בישראל, מצא 

תוצאות דומות בקרב אוכלוסייה של ילדים אפילפטיים. ירידה בתדירות ההתקפים דווחה 

בקרב 89% מהמטופלים. ירידה של מעל 50% בתדירות ההתקפים דווחה בקרב 52% 

מהמטופלים. כל הילדים טופלו בתמצית קנביס מועשרת CBD 47. מחקר open label נוסף 

בחן את היעילות הטיפולית של CBD סינתטי בקרב 137 חולי אפילפסיה מסוגים שונים. 

בקבוצת החולים המאופיינים ב Dravet syndrome, נמצאה ירידה של 50% בהתקפים 

המוטוריים. בקבוצת חולים עם  Lenox-Gastaut syndrome נמצאה ירידה ממוצעת של 

37% בהתקפים המוטוריים48. 

 .CBD הנחיות משרד הבריאות1 לטיפול באפילפסיה ממליצות על תוצרים מעושרי

כאב נוירופטי

מחקרים רבים במודל חיה מדגימים את האפקטיביות של קנבינואידים בהפחתת 

סמפטומים של כאב נוירופטי. פיזורם הנרחב של רצפטורים מסוג CB1, CB2 )ושל 

רצפטורים נוספים במערכת כגון TRPV1) בתאי עצב ובתאי מערכת החיסון וריכוזם לאורך 

מסלולי הכאב, באתרים פריפריאליים, ספינליים וסופרה-ספינליים מהווה את הבסיס 

האנטומי ליעילות הטיפולית 13 .

מחקרים קליניים מבוקרים הדגימו אפקטיביות של קנביס לטיפול בכאבים נוירופטיים 

במטופלים שאינם מגיבים לטיפולים אחרים 21,22. מחקר סקירה שפורסם לאחרונה 49 בחן 

13 מחקרים קליניים מבוקרים )clinical control trials) על סך של 771 מטופלים. בניגוד 

למרבית המחקרים הקלינים שתוארו בהתוויות האחרות, בסקירה זו מרבית המחקרים )10 

מתוך 13) בחנו טיפול בפיטוקנבינואידים ולא בקנבינואידים סינתטיים, וחלק ניכר מהם 

)5) בחן מתן באמצעות שאיפה. מחקר מקיף זה מצא תוצאות חיוביות )הפחתה בכאב 

בהשוואה לפלצבו)  ב- 12 מתוך 13 המחקרים )באחרון, מדד של דיכאון היווה לדברי 

החוקרים, משתנה מתערב). 

מחקרים שונים בכאב נוירופטי ובכאבים אחרים מציעים כי צריכה של קנביס רפואי 

מפחיתה באופן משמעותי את צריכת תרופות המרשם, בין היתר אופיואידים 50,51. 
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 THC הנחיות משרד הבריאות1 ממליצות על הרכבי קנביס המכילים אחוזים דומים של

ו-CBD לטיפול בכאב נוירופטי. מוצרים עשירי THC מומלצים להקלה מיידית על כאב, 

ומוצרים עשירי CBD מומלצים לטיפול ארוך טווח.

מיגרנות

 cluster-קיימת תמיכה בספרות ביעילות הטיפולית של קנביס רפואי להקלה על מיגרנות ו

headache. מרבית הספרות מבוססת על מחקרים הכוללים תיאורי מקרה ומחקרים בקנה 

מידה קטן52. מחקר שבחן 122 אנשים המאובחנים עם מיגרנה מצא הפחתה משמעותית 

בתדירות המיגרנות )4.6 לעומת 10.4 בחודש). דרכי מתן של שאיפה )עישון ואידוי) שימשו 

את המטופלים לטיפול אקוטי במיגרנות והביאו להפסקתן53. 

מצבי דחק ומצבים פתולוגיים משפיעים על ביטוי המערכת 
האנדוקנבינואידית 

ושינויים אקוטיים במערכת האנדוקנבינואידית, המתבטאים בייצור מוגבר של האנדוקנבי

נואיד AG-2 הודגמו בעקבות נזק מוחי טראומטי בחולדות ובעכברים )עד כדי פי 10 מרמתו 

במצב הנורמלי) 19,54. ייצור מוגבר של ANA הודגם לאחר שבץ מוחי 55. ביטוי מוגבר זה הינו 

 CB1-זמני וסלקטיבי למיקום הנזק. גרימת נזק מוחי לוקלי אצל עכברים ללא רצפטורים ל 

)CB1 knock-out mice) הביאה להגדלת נפח האוטם, הגברת הנזק התפקודי ואף עלייה 

במספר החיות שמתו מיד לאחר הנזק, בהשוואה לחיות ביקורת 56. ממצאים אלה מלמדים 

על תפקידם של רצפטורים מסוג CB1 בתהליך הפרוטקטיבי ומציעים כי פעילות המערכת 

האנדוקנבינואידית מסייעת להקטנת הנזק המוחי. מתן קנבינואידים מיד לאחר נזק 

טראומטי בחיות, גרם להפחתת הנזק המוחי בהשוואה לחיות ביקורת. הקטנה מובהקת של 

 נפח הבצקת, הקטנת נפח האוטם, הקטנת כמות התאים המתים, הקטנת הפגיעה ב-

)blood brain barrier (BBB ושיקום קליני טוב יותר הודגמו 19,54. ממצאים אלה מהווים 

עדויות חזקות לפוטנציאל הטיפולי של פיטו-קנבינואידים או קנבינואידים סינתטיים 

בשלבים האקוטיים לאחר נזק מוחי 4. 

מחקרים חדשים מציעים כי לקנבינואידים תפקיד פרוטקטיבי גם במחלות נוירודגנרטיביות 

והם יכולים להוות אמצעי טיפול חדשני בשלבים המוקדמים של המחלה להאטת 

התקדמות המחלה והקטנת הנזק המוחי. מנגנון הפעולה הנוירופרוקטיבי מיוחס בין היתר 

למניעת נוירוטוקסיות המושרית ע"י גלוטמט באמצעות אקטיבציה של CB1 ולדיכוי תהליכי 

.4,57 CB2 דלקת באמצעות אקטיבציה של
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תופעות לוואי של שימוש בקנביס

שימוש בקנביס עלול לגרום לתופעות אקוטיות של סחרחורת, נמנום, בלבול, רעב, יובש 
בפה, דפיקות לב מהירות, פגיעה בזיכרון, בשיפוט, בקשב, בקורדינציה ובתפיסה )של זמן 

וצבע), חרדה ודכדוך 7,22,58. התמכרות לקנביס נמצאה בקרב 9% מן המשתמשים הבוגרים 
)לעתים במקביל להתמכרות נוספות). אחוזי ההתמכרות לקנביס גדלים )17%) כאשר 
צריכת הקנביס מתחילה בגילאים מוקדמים. צריכה מוקדמת מקושרת גם להשפעות 

שליליות ארוכות טווח, הכוללות ירידה בזיכרון ובמדדים קוגניטיביים אחרים. עישון קנביס 
עלול לגרום לעליה בסיכון לזיהומים במערכת הנשימה7. קנביס מהווה גורם סיכון לחולי 
סכיזופרניה ולהפרעות בי-פולריות. בהתאם, הנחיות משרד הבריאות1 מגדירות פסיכוזה 

פעילה או תורשה משפחתית )מדרגה ראשונה) של מחלות פסיכוטיות כקונטראינדיקציה 
לטיפול. בתחום המחלות הפסיכיאטריות גם שימוש לרעה בסמים מהווה קונטראינדיקציה 

לטיפול. 

בעוד תופעות הלוואי האקוטיות תועדו במספר מחקרים קליניים, לא נמצאו מחקרים אשר 
בחנו את תופעות הלוואי ארוכות הטווח 22,58. תופעות הלוואי הנובעות ברובן ממרכיב 

ה-THC, עשויות לאפיין יותר שימוש בקנביס למטרות הנאה מאשר שימוש בקנביס 
באינדיקציות טיפוליות, וחומרתן עולה עם עליית המינון של 58THC. כפי שהוכח במספר רב 
של מחקרים פרה קליניים וקליניים, תוספת של CBD מפחיתה באופן ניכר או אף מעלימה 
את תופעות הלוואי )למשל 59). תוספת של טרפנים ספציפיים )ראו להלן) מסייעת גם היא 

.60 THC -להפחתה משמעותית של תופעות הלוואי תלויות ה

הפחתת הסיכון לתופעות לוואי באמצעות טיפול בתוצרי קנביס 
מדויקים והדירים ובאמצעות הדרכה מתאימה

בנוסף להקטנת מינוני ה-THC והוספת CBD או טרפנים נבחרים, ניתן להפחית או אף 
להעלים את תופעות הלוואי השונות ולשפר את תוצאות הטיפול באמצעות התאמת הרכב 

הקנביס הניתן וצורת המתן, באמצעות שיפור הדיוק האנליטי וההדירות, ובאמצעות הדרכה 
מתאימה. 

כ-90 זנים ומספר עשרות תמציות מהולות )"שמנים") מסופקים כיום לצרכי טיפול בקנביס. 
הזנים והתמציות נבדלים בריכוזי ה-THC ,CBD, והקנבינואידים האחרים, וכן בריכוזי 

הטרפנים השונים. תוצרי הקנביס הרפואי משמשים בעיקר בעישון, אידוי ומתן תת-לשוני 
)תמונה 3). הכוונת מטופלים מתחילים נעשית באמצעות מדריכים שהוכשרו לכך. מרבית 

המטופלים מנסים מספר הרכבים וצורות מתן עד שהם מוצאים את אלו המתאימים להם 

ביותר מבחינת אפקטיביות הטיפול והעדר תופעות שליליות.
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לשם קבלת התוצאות המיטביות, נדרשים הן מידע רב ככל האפשר על ההרכב, והן דיוק 

והדירות, אשר יבטיחו המשך קבלה של ההרכב שנמצא להיות המתאים ביותר ללא 

תלות עונתית ותלויות אחרות במחזורי ייצור. ייצור הדיר ומדויק אפשרי בתוצרי קנביס 

רפואי מסוימים )תמציות קנביס )"שמנים") או חומר צמחי שנגרס באופן מתאים ועבר 

הומוגניזציה) ולא באחרים )תפרחות. התצורה השכיחה ביותר לצריכה, ואשר מאפיינת גם 

את צריכת הקנביס למטרות הנאה). מכאן המגמה ההולכת וגדלה להעדיף תוצרים אלה. 

קנביס הינו יותר מאשר THC ו- CBD, או – אפקט הפמליה

מרבית הספרות הפרה-קלינית והקלינית עוסקת ב-THC ו-CBD, שני הרכיבים הבולטים 

בקנביס, הן מבחינת ריכוזם בצמח והן מבחינת המחקר והידע שנצבר אודותם. יחד עם 

זאת, אין אלו הרכיבים היחידים הפעילים. מעל 100 פיטו-קנבינואידים שונים זוהו עד 

היום בצמח הקנביס, ואפיונם התרפיוטי מהווה נושא למחקר ענף. בנוסף, מכיל צמח 

הקנביס טרפנים, חומרים ארומתיים המספקים לצמח את הארומה הייחודית לו. מעבר 

לתכונות הטעם והריח מיוחסת לטרפנים בכלל, ולטרפנים המצויים בקנביס בפרט, פעילות 

פרמקולוגית ניכרת 10,60. מחקרים פרה – קליניים ומחקרים קליניים הדגימו יעילות של 

טרפנים ספציפיים להקלה על סימפטומים או מצבים רפואיים שונים, בכללם שיכוך כאב, 

השריית שינה, פעילות אנטי-דלקתית ופעילות אנטי-אוקסידנטית )לדוגמה 61-63). 

מחקרים שונים )למשל 64-66) מצאו כי היעילות הטיפולית של צמח הקנביס גדולה 

מהיעילות הטיפולית של קנבינואידים מבודדים )THC, CBD או קומבינציה שלהם) במינונים 

זהים )ובדרכי מתן זהות). יתרון זה יוחס לפעילות הסינרגטית בין הרכיבים הפעילים 

השונים, וכונה אפקט הפמליה 67Entourage effect. אם כך, הפער בין ההצלחה הטיפולית 

המתונה המדווחת במחקרים קליניים בקנה מידה גדול ובין ההצלחה הטיפולית הגבוהה 

המדווחת במחקרי סקר שונים ובקליניקה עשוי לנבוע מכך שבעוד הקבוצה הראשונה בחנה 

בעיקר קנבינואידים סינתטיים, הקבוצה השניה בחנה בעיקר יעילות טיפולית של צמח 

הקנביס. 

ניסיוננו הקליני וכן תוצאות מעבדות נוספות תומכים באפקט הפמליה. בקרב קבוצות 

מטופלים בעלי אבחנה רפואית זהה )למשל חולי טרשת נפוצה, פיברומיאלגיה או חולים 

עם מחלות מעיים דלקתיות )Inflammatory Bowel disease (IBD), קיימת העדפה 

 THC משמעותית לזן קנביס רפואי מסוים בהשוואה לזני קנביס רפואי אחרים בעלי הרכבי

ו-CBD זהים. העדפה כזו מציעה כי לרכיבים האחרים השפעה משמעותית על ההתבטאות 

הטיפולית של הקנביס. 
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במסגרת מחקרים קליניים מבוקרים אנו פועלים כיום לזיהוי הרכבי קנבינואידים וטרפנים 

מיטביים לטיפול במצבים רפואיים שונים. בין היתר עוסקים המחקרים באפיון האפקטים 

הטיפוליים המיטביים לכאבים נוירופטיים ולאפילפסיה בילדים. אנו מזמינים רופאים 

נוספים המעוניינים בשיתוף פעולה מחקרי ליצור עמנו קשר. לאחר אפיון פרופיל הרכיבים 

הפעילים המיטבי, ניתן יהיה לייצר תוצרים מותאמים לאוכלוסיות חולים ספציפיות. 

ד"ר נעה רז1, 2, פרופ' אהרון אייל1

 1 קבוצת בזלת

 2 יחידת ה fMRI, המחלקה לנוירולוגיה, המרכז הרפואי אוניברסיטאי הדסה עין כרם,
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תמונה 3: דוגמאות למוצרי קנביס לצרכים רפואיים, הזמינים כיום בישראל. )א) תפרחת 
קנביס, )ב) תפרחות גרוסות, )ג) תמציות קנביס מהולות, הידועות בשם "שמן קנביס". תפרחות 

וחומר גרוס ניתנות לצריכה באמצעות עישון )ד) או אידוי )ה). תמציות קנביס נצרכות במתן תת 
לשוני.
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האם למחשב הנייד ולטלפון החכם יש מקום לצד 
פטיש הרפלקסים בארגז הכלים של הנוירולוג?

עורכת המדור: פרופ' נטע לוין

 ד״ר דניאל גולן

הקדמה

סיפור עם הודי עתיק מדבר על שישה עיוורים שפוגשים לראשונה בפיל ומתאפשר להם 
לגעת בו. האיש הראשון, שמישש את החזה של הפיל, אמר: "הפיל הוא כמו קיר גדול 

ועבה". השני, שנגע בחטים של הפיל, קבע כי הפיל הוא חלק מאוד וחד ודומה במיוחד 
לחנית. השלישי, שנגע באוזנו של הפיל, לא הסכים ואמר: "הפיל אינו דומה כלל לקיר או 

לחנית, הוא דומה לעלה ענק עשוי משטיח צמר עבה, שזז כשנוגעים בו." הרביעי, אשר 
ליטף את החדק גרס שהפיל הוא נחש ענקי בעוד החמישי דיווח, על פי בדיקת הרגל, כי 

הפיל דומה לגזע עץ. האחרון רכב על גבו של הפיל וחשב שהאחרים אינם מדייקים, שהרי 
התיאור המתאים ביותר הוא שהפיל הוא כמו הר ענק שמתנודד מצד לצד. אף שבוודאי לא 
לכך התכוון מחבר הסיפור, הוא מזכיר לי במידה רבה את החוויה השונה של הקלינאי ושל 
החוקר. כקלינאים אנו שואפים לראות את התמונה הכללית, לשלב בתודעתנו את "השורה 

התחתונה" של מכלול הדיווחים המדעיים, על מנת לגבש תמונה מלאה ככל האפשר של 
המחלה, כדי לאבחן נכון ולטפל בצורה מושכלת. כחוקרים, החוויה שלנו אחרת לחלוטין. 
ממש כאותו עיוור שממשש חלק קטן של הפיל האדיר, אנו בודקים במסירות ובדקדקנות, 
לעיתים במשך שנים, היבט מסוים וקטן של אחת מהמחלות האנושיות ובכך תורמים את 

חלקינו הצנוע, לבירור אופייה האמיתי. ההתרגשות המלווה את החיפוש אחר מחוזות 
חדשים של ידע וחווית הגילוי הוא מה שמושך אותי, בין שאר היתרונות, לעיסוק הרצוף 

במחקר קליני.

הערכה קוגניטיבית ממוחשבת מלמדת על הקשר בין מחלת מעי 
דלקתית לתפקוד הקוגניטיבי

לעיתים  תצפיות קליניות ייחודיות יכולות לעורר השערות הראויות לבדיקה רחבה יותר. 
דוגמה לכך הייתה מטופלת בת 48, חולה במחלת קרוהן, שאושפזה במחלקה הנוירולוגית 

במרכז הרפואי כרמל, כשהיא מדווחת על קשיים בזיכרון, הליכה אטאקטית והפרעה 
בתנועת גלגלי העיניים. בבדיקת MRI של המוח נצפו באופן מפתיע, שינויי אות אופייניים 



34

רופא חוקר מתארח

ביחד עם הרמזים בספרות הביאו אותי להרהר באפשרות שהמוח עשוי להיות מעורב 
במחלת מעי דלקתית, ושליקוי קוגניטיבי יכול להיות תופעה מחוץ למעי של מחלת קרוהן. 

כדי לבדוק את ההשערה, אשר לא נבדקה לפני כן מעולם, ערכנו מחקר חתך, שכלל 
105 חולים עם מחלת קרוהן. כולם התבקשו לדווח על קשיים קוגניטיביים סובייקטיביים 
באמצעות שאלון מתוקף ועברו סקירה קוגניטיבית עם מבחן MOCA. נבדקים עם תלונות 
קוגניטיביות סובייקטיביות משמעותיות על פי השאלון או עם סקר MOCA בניקוד של 26 

ומטה, עברו הערכה קוגניטיבית אובייקטיבית באמצעות מערכת ממוחשבת ומתוקפת 
לאיתור ליקוי קוגניטיבי )NeuroTrax). פעילות מחלת קרוהן הוערכה באמצעות מדד 

מקובל, )Crohn's disease activity index (CDAI, המשקלל סימפטומים כמו כאב, שלשול 
וסיבוכים מחוץ למעי עם מדדים אובייקטיבים כמו המוגלובין, ברזל ומשקל גוף )CDAI גבוה 
 Nutritional( מייצג פעילות מחלה גבוהה). המצב התזונתי של החולים הוערך באמצעות ה

Risk Index (NRI, המשקלל את משקל הגוף עם רמת האלבומין )NRI גבוה מייצג מצב 
תזונתי יותר טוב). מדדנו גם מיקרונוטראנטים כגון ויטמין בי 1, בי 12, ברזל וחומצה פולית. 
נלקחו בחשבון משתנים מתערבים נוספים כגון דכאון, חרדה, איכות שינה, תחלואה נלווית 

ותרופות. מצאנו כי 66 חולים מ-105 משתתפי המחקר, דיווחו על קשיים קוגניטיביים 
 .MOCA סובייקטיביים או שצברו ניקוד נמוך מהצפוי במבחן 

61 מתוכם עברו הערכה קוגניטיבית מלאה, על ידי מערכת NeuroTrax. ב-39 נחקרים עם 
מחלת קרוהן, שהיוו 37% מאוכלוסיית המחקר, מצאנו עדות אובייקטיבית לליקוי קוגניטיבי 

קל )על פי הגדרה של ציון נמוך מסטיית תקן מהממוצע הצפוי לפי גיל והשכלה בתחום 
קוגניטיבי אחד לפחות). הממצא המרתק ביותר, היו הקורלציות המשמעותיות סטטיסטית 

בין רמת פעילות מחלת קרוהן לתפקוד הקוגניטיבי האובייקטיבי, בין המצב התזונתי של 
 CRP החולים לתפקוד הקוגניטיבי האובייקטיבי )תמונה מס' 2), ובין רמת תיאמין, ברזל ו

לתפקוד הקוגניטיבי האובייקטיבי )טבלה מס' 1). הקשרים נשמרו גם לאחר לקיחה בחשבון 

תמונה מס' 1: אנצפלופתיה ע"ש וורניקה 
בחולה עם מחלת קרוהן

לאנצפלופתיה על שם וורניקה )תמונה 
מס' 1).  המטופלת היתה ברמיסיה בכל 

הנוגע למחלת המעיים ודיווחה על קשיים 
קוגניטיביים, שנים קודם לאשפוז. בספרות 

הרפואית מצאתי עוד שני דיווחי מקרה 
דומים1,2, לצד דיווחים רבים על רמות נמוכות 

של מיקרו-נוטריאנטים בחולי קרוהן, אף 
שמחלתם בהפוגה. בנוסף, קיימים דיווחים 

על אותות חריגים ב-MRI מוח של חולים 
עם מחלת מעי דלקתית, הדומים לשינויים 

דמילינטיביים3.  התצפית הקלינית הייחודית 
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של דיכאון ומשתנים מתערבים אחרים, באנליזה רב משתנית. הסקנו כי המוח אכן עשוי 
להיות מעורב במחלת מעי דלקתית, רמת הדלקת במעי קשורה באופן משמעותי והפוך 

ביכולת הקוגניטיבית וכך גם מצבם התזונתי של החולים4. מחקר זה נעשה בשיתוף פעולה 
עם המכונים הגסטרואנטרולוגיים בבית החולים כרמל ובמרכז הרפואי לגליל בנהריה, ועם 

המחלקה הנוירולוגית במרכז הרפואי לגליל בנהריה וזה המקום להודות לדר' אורי סגול 
ולדר' משה שילר על הפנית החולים ולפרופ' בלה גרוס על שיתוף הפעולה. 

מעבר לתוצאות הספציפיות של מחקר זה, הניסיון עם המערכת הממוחשבת של 
NeuroTrax הדגים לי את העוצמה הגלומה בשילוב של הערכה קלינית ממוחשבת )על גבי 
 ,NeuroTrax המחשב הנייד) בארגז הכלים של הנוירולוג. זו  גם ההזדמנות להודות לחברת
לדר' אלי סיימון ולדר' איתמר דוניגר, על התרומה הנדיבה של המערכת למחקר הספציפי 

הזה ועל הליווי המדעי.

תמונה מס' 2: הקשר בין פעילות מחלת קרוהן לציון הקוגניטיבי המתוקנן לגיל ולהשכלה על פי 
מבחן ממוחשב.

טבלה מס' 1: הקשר בין התפקוד 
הקוגניטיבי למדדים מעבדתיים 

IPS=Information Processing Speedבמחלקת קרוהן
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הערכה קוגניטיבית ממוחשבת לחולים עם טרשת נפוצה

בשנים האחרונות, העיסוק הקליני שלי מתחלק בין טרשת נפוצה ונוירולוגיה כללית. לאור 
הניסיון המוצלח שהיה לי עם המערכת הקוגניטיבית הממוחשבת חשבתי שיהיה זה מעניין 
לבדוק את התרומה שלה להערכה קלינית של חולים עם טרשת נפוצה. כך נוצר הקשר ביני 

לבין דר' מרק גודסבלט, מנהלה הרפואי של קליניקה גדולה לטרשת נפוצה בניו יורק. דר' 
גודסבלט מבצע הערכות קוגניטיביות ממוחשבות עם המערכת של NeuroTrax לחולים 
עם טרשת נפוצה במשך שנים, וחיפש שותף לעיבוד הנתונים ולהצגה מדעית משותפת 

של התוצאות. ביחד עם הנוירופסיכולוג, פרופ' משנה ג'פרי וילקן מאוניברסיטת ג'ורגטאון- 
וושינגטון, התחלנו לשתף פעולה. 

ליקוי קוגניטיבי בחולים עם טרשת נפוצה )ט"נ) הוא נפוץ, ומחקרים שונים הראו שהוא 
משפיע לרעה באופן משמעותי על איכות החיים ועל יכולת התעסוקה, באופן בלתי תלוי 

בנכות הפיזית. מחקרים קודמים הראו קורלציה בין התפקוד הקוגניטיבי של חולי ט"נ 
לאובדן נפח המח ובמיוחד לאובדן נפח של החומר האפור ולנגעים קורטיקליים. הקורלציה 

לנגעים בחומר הלבן נמוכה יותר. מכאן, שקיים קשר בין הפתוגנזה של טרשת נפוצה 
לתפקוד הקוגניטיבי של החולים. יחד עם זאת, מטופלים עם טרשת נפוצה סובלים הרבה 

מדיכאון ומתשישות פיזית וקוגניטיבית. שני האחרונים בעלי פוטנציאל להשפיע על תוצאות 
של בדיקות נוירו פסיכולוגיות. הבנת האופן שבו דיכאון ותשישות קוגניטיבית קשורות 

להערכה קוגניטיבית אובייקטיבית חשובה כדי לפרש נכון שינויים שעשויים לחול בהערכות 
הקוגניטיביות של חולים מעת לעת. האם לפרש את השינוי על רקע החמרה במחלה 

ולשקול שינוי בטיפול? או לפרש את השינוי על רקע של שינויים בתשישות או בדיכאון. 
מחקרים רבים עסקו בשאלה הזו ורובם מצאו קשר שלילי בין רמות דיכאון לתפקוד 

הקוגניטיבי. לגבי התשישות קיים שיווי משקל בספרות, ואין תשובה מוחלטת5. החלטנו 
 (NeuroTrax( לבדוק כיצד דיכאון ותשישות משפיעים על הערכה קוגניטיבית ממוחשבת

בחולים עם טרשת נפוצה. 

המחקר היה מחקר חתך, וכלל 699 חולים עם טרשת נפוצה. גילם הממוצע היה 
46.1±10.5 שנים, 75% נשים, עם ערך EDSS בסיסי של 2.7±2.0 ומשך מחלה ממוצע של 
7.3±6.4 שנים. 85% מהם היו עם מהלך התקפי והשאר עם טרשת פרוגרסיבית. 72% היו 

מטופלים בתרופות אימונומודולטוריות. כל החולים עברו הערכה קוגניטיבית ממוחשבת 
וגם בדיקה נוירולוגית )EDSS), הערכה לדיכאון )שאלון בק) ולתשישות )שאלון FIS). נלקחו 

בחשבון גורמים מתערבים בקשר כמו תרופות פסיכו טרופיות ותחלואה נלווית. באנליזה 
 ,(EDSS( חד משתנית מצאנו קורלציות שליליות ומשמעותיות סטטיסטית בין הנכות הפיזית

התשישות הקוגניטיבית ורמת הדיכאון לבין התפקוד הקוגניטיבי האובייקטיבי. על פי 
מודלים רב משתנים, לאחר שליטה בגורמים המתערבים, מצאנו כי לתשישות הקוגניטיבית 
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הסובייקטיבית אין קשר עצמאי עם התפקוד הקוגניטיבי האובייקטיבי. הקשר בין דיכאון 
לתפקוד הקוגניטיבי נשמר אבל היה קטן למדי )טבלה מס' 2). מכאן ניתן ללמוד כי תלונה 

של חולה עם טרשת נפוצה על תשישות קוגניטיבית סובייקטיבית, אינה מעידה על היכולת 
הקוגניטיבית האמיתית שלו, וכדי לדעת אותה יש למדוד אותה עם מבחן נוירו פסיכולוגי 

מתוקף.  דיכאון משפיע על התפקוד הקוגניטיבי, אולם ממקדם הקורלציה ניתן להסיק 
שכדי להביא לירידה של חצי סטית תקן בתוצאת המבחן הקוגניטיבי הניקוד בשאלון בק 
צריך לעלות ב 38 נקודות, שהוא ההבדל בין מצב רוח תקין לדיכאון קשה. מכאן שדיכאון 

ישפיע מהותית על הערכה קוגניטיבית של חולי טרשת נפוצה, רק אם הוא קשה6. 

בבחינה ראשונית של 369 חולים עם ט"נ שנבדקו יותר מפעם אחת עם המערכת 
הממוחשבת, מצאנו שבעוד ש 75% מהחולים שמרו על רמת תפקוד קוגניטיבי יציבה 

)בטווח של 0.5 סטית תקן), הרי שרבע מהחולים הדגימו שינוי משמעותי )של יותר מחצי 

טבלה מס' 2: קורלציות גולמיות 
ומתוקננות בין דיכאון, תשישות 

 (EDSS( קוגניטיבית ונכות גופנית
לבין ציונים קוגניטיביים מתוקננים 

לגיל ולהשכלה בקרב אנשים עם 
טרשת נפוצה.

תמונה מס' 3: שינויים בתפקוד 
הקוגניטיבי של מטופלים עם טרשת 

נפוצה, לאורך זמן.
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סטיית תקן) על פני תקופות מעקב משתנות של בין חודשיים ל-53 חודשים )תמונה מס' 
3), כאשר עלינו לנסות ולהבין מהם הגורמים לשינוי וכיצד הם מתייחסים לפעילות מחלת 

הטרשת ולטיפולים שחולים אלו קיבלו7. 

יומן אלקטרוני ממוחשב לחולים עם טרשת נפוצה

בעוד שההערכה הקוגניטיבית הממוחשבת נותנת בידי הנוירולוג כלי להערכה 
אובייקטיבית, הרי שהטלפון החכם שמצוי היום בידיהם של מרבית האנשים, יכול לספק 

לקלינאי מידע סובייקטיבי לאורך זמן על חווית המחלה בעיניהם של המטופלים. כקלינאים 
למדנו להאמין בכוחם של כלי הבדיקה המסורתיים שלנו, כגון פטיש הרפלקסים קיסם העץ 

המחודד והקולן, המלווים את הנוירולוגים למעלה ממאה שנים. אכן, ביחד עם ידע סביר 
של נוירו אנטומיה יכולים כלים פשוטים אלה למקם בדייקנות טובה פתולוגיה במערכת 

העצבים. האם לטלפון החכם יש מקום בארגז הכלים של הנוירולוג? האם הוא יכול לתת 
לנו תובנה נוספת על חווית החולים עם טרשת נפוצה? מתוך עניין בשילוב טכנולוגיות 

חדשות הסכמתי להוביל ביחידה לטרשת נפוצה שלנו את המחקר בסוגיות אלו, שיזם מנהל 
 היחידה, פרופ' אריאל מילר, באמצעות מלגת מחקר מחברת טבע

 .(Israeli National Network of Excellence in Neuroscience (NNE((

במסגרת המחקר פיתחנו אפליקציה לטלפון החכם )"יומן כרמל"), אשר אוספת נתונים 
מהמטופל, אחת לחודש, אודות מצבו הגופני לפי מערכות שונות ואודות מצבו הנפשי, 
באמצעות שאלונים מתוקפים שתוכנתו לתוך האפליקציה. היומן גם מספק תזכורות 

לנטילת תרופות ומבקש משוב אם התרופה אכן נלקחה. למחקר גויסו 97 חולים עם טרשת 
נפוצה. ניתוח ראשוני של התוצאות מצביע על שיעור התמדה גבוה לשימוש ביומן, לאחר 

תקופות מעקב של 4-29 שבועות, 92% מהמטופלים עדין השתמשו ביומן. מצאנו קורלציות 
גבוהות בין הדיווח הסובייקטיבי של החולים אודות תפקוד הגפיים, ספסטיות, כאב וראיה 

לממצאים האובייקטיבים בבדיקה הקלינית במרפאה. בנוסף מצאנו שנושאים מסוימים 
כמו איכות שינה, קשיים קוגניטיביים סובייקטיביים וחרדה עולים מתוך היומן בשיעור 

גבוה מזה שהם מוזכרים במפגשים הקליניים עם החולים. כן נראה כי ישנה עליה בעוצמת 
הסימפטומים כפי שהם מדווחים ביומן באמצעות השאלונים המתוקפים, בסמוך להתקפים 

קליניים, מה שמעלה את האפשרות שהיומן יוכל לסייע באיתור התקפים או החמרות 
במחלה8. 

טרשת נפוצה: גורמים סביבתיים המשפיעים על מהלך המחלה

במסגרת עבודתי ביחידה לטרשת נפוצה במרכז הרפואי כרמל הובלתי מספר עבודות 
מחקר הנוגעות ליחסי הגומלין בין הסביבה למהלך המחלה בחולים עם טרשת נפוצה. 
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עבודות אלו היו ביוזמתו של פרופ' אריאל מילר, מנהל היחידה. במחקר מבוקר נתנו ויטמין 
די במינונים שונים )800 יח' ליום לקבוצה אחת ו-4,370 יח' ליום לקבוצה שניה) במשך 

שנה.  בעוד שבקבוצה שקיבלה ויטמין די במינון הנמוך נצפתה עליה בציטוקין הפרוו
אינפלמטורי IL-17 בסרום של החולים, הרי שבקבוצה שקיבלה  מינון גבוה של ויטמין די, 
לא נצפתה עליה כזו9. הממצא משתלב במידע ממחקרים אחרים, המצביעים על השפעה 

מיטיבה של ויטמין די על מהלך המחלה ובמיוחד דרך המסלול של דיכוי תת אוכלוסיית 
10IL-17+CD4+T cells. באותו מחקר מצאנו קורלציה הפוכה מעניינת בין רמת ויטמין די 

ובסרום לרמות המטבוליט של מלטונין בשתן. הואיל וגם למלטונין יש השפעות אימונומודול
טוריות, ממצא זה מעלה את ההשערה שחלק מההשפעה של ויטמין די על מערכת החיסון, 

מתבצעת בתיווך של מלטונין11. במחקר אחר דיווחנו על עליה משמעותית בשיעור התקפי 
טרשת נפוצה בתקופת מלחמת לבנון השנייה. העוקבה במחקר זה כללה 156 חולים. 

קבוצה זו הדגימה שיעור התקפים בסיסי ברמה של 2-4 התקפים בחודש בשנה שקדמה 
למלחמה ובשלושת החודשים העוקבים לה, אולם בתקופת המלחמה 18 נבדקים התייצגו 

עם התקף. עוד מצאנו שאותם חולים שחוו התקף בעת המלחמה דיווחו על רמות עקה 
נפשית גבוהות ביחס לאלו שלא חוו התקף ובמיוחד בהקשר לסכנת חיים ולצורך לפנות את 
הבית. ממצא זה תומך בקשר אפשרי בין רמות גבוהות של עקה נפשית לבין פעילות מחלת 

הטרשת הנפוצה12. יש להודות כי זהו נושא שנוי במחלוקת, מחקרינו לא כלל ביו-מרקר 
לפעילות מחלה )כגון MRI) ולא כל המחקרים מצביעים על אותה מגמה, גם כאשר מדובר 

באירועים הכרוכים בסכמת חיים משמעותית13 ועל כן יש מקום למחקר נוסף בתחום. 
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עורכת המדור: ד"ר נורית עומר

רקע רפואי

י', בן 42, נשוי ואב לשניים, עובד בתחום ההיי טק, מתגורר בכפר סבא עם משפחתו, יליד 

הארץ ממוצא אשכנזי. דומיננטי ימני.  

בשנת 2010 החל לסבול מהיפואסתזיה ומפאראסתזיה בארבע הגפיים, עם חולשת שרירים 

 EMG/NCS דיסטלית סימטרית. התסמינים הלכו והתקדמו במהלך כמה שבועות. בדיקת

שבוצעה הדגימה פגיעה דמיאלינטיבית מפושטת, ובנוזל ה-CSF נמצא חלבון מוגבר )108), 

 ,Chronic Inflammatry Demyelinating Polyneuropathy (CIDP) ללא תאים. י' אובחן עם

והחל לקבל טיפול חודשי ב-IVIG, ללא שיפור בתסמינים. 

כעבור שמונה חודשים, תחת הטיפול, חלה החמרה במצבו שהתבטאה בהתקדמות של 

חולשת השרירים הדיסטלית בגפיים העליונות, ובקושי בהליכה. הוחלט להוסיף טיפול 

בפרדניזון, ולהעלות את מינון הטיפול ב-IVIG. תחת הטיפול בפרדניזון חל שיפור קליני, 

וניסיונות להפחית את המינון בהמשך גרמו שוב להחמרה. במקביל החל לקבל גם טיפול 

באימורן. 

בשנים 2012-2015 מחלתו של י' המשיכה להתקדם, עם החמרה קלינית בכל ניסיון ירידה 

במינון הפרדניזון. בשנת 2014 הופסק הטיפול באימורן, זאת לאור חוסר הטבה לאחר 

טיפול של שנה וחצי במינון שהגיע ל-200 מ"ג ליממה. גם מינון IVIG הועלה עוד, ל-45 גרם 

אחת לשלושה שבועות, ובחודש אפריל 2015 י' החל לקבל טיפול במתוטרקסט. באותה 

תקופה התחיל להיעזר במקל הליכה. למרבה הצער, גם תחת הטיפול במתוטרקסט המשיך 

המצב להחמיר. י' עבר להשתמש בקביים, וסבל מהגבלה תפקודית משמעותית בגלל 

Rituximab חולשה של כפות הידיים. בחודש אוקטובר 2016 החל לקבל 

)500 מ"ג פעמיים בשבועיים אחת לחצי שנה, במשך שנה). ללא הטבה. 

מחלה נוכחית

בחודש יוני 2017 אושפז במחלקתנו לאחר שבמשך שבועיים חלה החמרה מוטורית 

משמעותית במצבו עם חולשה קשה, נפילות חוזרות, ירידה תפקודית. זמן קצר לפני כן 

מציין כי חלה בגסטרואנטריטיס. העלאת מינון פרדניזון בקהילה ל-80 מ"ג ליממה כשבוע 

טרם אשפוזו לא גרמה לשיפור. 

תמונות בנוירולוגיה



42

תמונות בנוירולוגיה

בבדיקה בקבלתו: עצבים קרניאליים תקינים, גפיים עליונות: כוח גס פרוקסימלי 4/5, 

דיסטלי 2-3/5, אטרופיה סימטרית. ללא החזרים. בגפיים התחתונות: כוח גס פרוקסימלי 

3/5, דיסטלי 0/5. ללא החזרים. לא מסוגל לעמוד. תחושה שמורה.  

במהלך אשפוזו טופל ב-Pulse Solumedrol, ולאחר מכן המשיך לקבל טיפול פומי 

בפרדניזון 80 מ"ג. במקביל החל לקבל טיפול בציקלופוספמיד. לאחר מכן הועבר לשיקום 

נוירולוגי באשפוז. במהלך שהותו במחלקה השיקומית המשיך מצבו להתדרדר, עם החמרה 

של החולשה, הפרעה בשליטה על השתן, קוצר נשימה וצרידות. זאת תחת הטיפול החודשי 

בציטוקסן, ותחת המשך טיפול בסטרואידים במינון גבוה. 

במהלך אשפוזו בשיקום סבל מסיבוכים רבים, כולל פקקת ורידים עמוקה ותסחיפים 

בעורקי הריאה בגינם החל לקבל טיפול ב-Xarelto. לאחר התחלת הטיפול נוגד הקרישה 

סבל מדמם בדרכי העיכול התחתונות עם ירידה משמעותית של המוגלובין, אושפז 

במחלקה הכירורגית וטופל במנות דם. כמו כן פיתח סוכרת, ככל הנראה משנית לטיפול 

בסטרואידים במינון גבוה, והחל לקבל טיפול באינסולין. 

בחודש ספטמבר 2017 אושפז שוב במחלקתנו כשמצבו קשה. בבדיקתו קוצר נשימה 

וצרידות )תסמינים בולבריים לראשונה מאז חלה), והחולשה בגפיים העליונות במגמת 

החמרה. בבדיקתו: העצבים הקרניאליים תקינים, למעט טשטוש קל של גבולות הדיסקה 

מימין בבדיקת קרקעיות העיניים. בגפיים העליונות כוח גס פרוקסימלי 3/5, דיסטלי 2/5. 

בגפיים התחתונות כוח גס פרוקסימלי 3-4/5, דיסטלית 0/5. ללא החזרים בארבע הגפיים. 

ירידה בתחושת כאב בגפיים העליונות. 

טופל בהחלפת פלסמה עם שיפור של הכוח הגס בגפיים, אך בהמשך אשפוזו פיתח אי 

ספיקה נשימתית שדרשה הנשמה מלאכותית. 

במהלך אשפוזו עבר בירור כמפורט בהמשך.  

בדיקות עזר

 בדיקת EMG/NCS של הגפיים: 

 הולכה עצבית: בעצבי הגפיים מימין תגובות מוטוריות וסנסוריות לא הופקו כלל. 

בדיקה אלקטרומיוגרפית: במרבית השרירים לא נצפתה פעילות ספונטאנית, 

ב-DELTOID, BICEPS ו-QUADRICEPS יחידות מוטוריות נמוכות, צרות, גיוסן מופרז, הוא 

 יורד בהמשך פעילות השריר.
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NCV - הממצאים מתאימים לפולינוירופתיה סנסורימוטורית בשלב של נזק אקסונלי קשה. 

בבדיקת EMG בחלק השרירים לא נצפתה פעילות שרירית, בשרירים האחרים הודגמו 

פוטנציאלים קטנים המחשידים לתבנית מיופתית )תמונה 1).

US של העצב המדיאני ]בוצע על ידי ד"ר אלון אברהם[ – פני השטח של חתך העצב עד 

67 מ"מ3 )במקטע שבתמונה 41 מ"מ3). הערכים התקינים – עד 12 מ"מ3. )תמונה 12).  

בדיקת EMG של העצב הפרני: ללא תגובה )תמונה 2). 

 צילום חזה – עמדה גבוהה של שתי הסרעפות 

)תמונות 3-4). 

1

2

 תמונות 1-2
)הקלק לתאור ההדמיה)
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US של הסרעפות ]בוצע על ידי ד"ר אלון אברהם[ – לא הדגים את ההתעבות הפיזיולוגית 

של שריר הסרעפת )במצב תקין צפויה התעבות של 20% לפחות בזמן הפעלה). במקרה של 

 י' לא היה הבדל בעובי הסרעפת באינספיריום ובאקספיריום )29 לעומת 30 מ"מ). 

)תמונות 5-6 מראות בדיקה תקינה, ולעומתן הבדיקה הפתולוגית מודגמת בתמונות 7-8).

MRI מוח - בדיקה תקינה למעט מספר קטן של מוקדי אות גבוה בחומר הלבן דו"צ, בלתי 

ספציפיים. 

MRI עמוד שדרה צווארי וגבי - מודגמת הרחבה ניכרת של שורשי העצבים הספינליים 

בעמ"ש צוארי וגבי, האדרה של שורשים בתעלת השדרה בעמ"ש גבי תחתון ושל שרשי 

הקאודה. חוט השדרה בסיגנל תקין. שינויים ניווניים קלים )תמונות 9-11).

3

5

12

4
7

6

8

 תמונות 3-8, 12
)הקלק לתאור ההדמיה)



45

תמונות בנוירולוגיה

ניקור מותני -  ניסיונות חוזרים כשלו ולוו בכאב עז, קרוב לוודאי בגלל העיבוי השורשי 

המאסיבי וגירוי השורשים עם מחט הבדיקה. לבסוף בוצע ניקור צווארי. בנוזל ה- CSF לא 

נמצאו לויקוציטים, היו 22 תאי דם אדומים, חלבון 221, גלוקוז 75.  

מעבדה - ספירת הדם, תפקוד כלייתי ואלקטרוליטרי בגדר הנורמה. SPEP תקין, ללא עדות 

למונוקלונאליות . קולנוגרם תקין.  CRP 15. פאנל נוגדנים פאראנאופלסטי שלילי. מרקרים 

נאופלסטיים שליליים. 

CT כלל גופי - ללא עדות לתהליך שאתי. ללא עדות לאורגנומגליה. 

ביופסיית שריר ועצב - בשריר פאראספינלי הודגמה  אטרופיה בתבנית המתאימה 

לשינויים נוירוגניים, ללא עדות לדלקת. בשורש ועצב לומברי כולל DRG  - היפרטרופיה 

בתצורת קליפות בצל, במראה המתאים לדהמיאלינציה ורהמיאלינציה כרונית, וכן תאי 

דלקת CD68. הממצאים מתאימים לפולינוירופתיה דה מיאלינטיבית דלקתית כרונית, מה 

שמוכיח שהרושם לתבנית מיופתית שעלה לאחר בדיקת EMG היה, ככל הנראה, מוטעה.

10
9

11

 תמונות 9-11
)הקלק לתאור ההדמיה)
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טיפול במהלך אשפוזו

פרדניזון במינון 100 מ"ג ליממה. ציטוקסן אחת לחודש, החלפת פלסמה. תחת הטיפול 

הנ"ל ללא שיפור משמעותי במצבו. 

דיון 

CIDP שכיחה יותר במבוגרים ממין זכר, והשכיחות שלה מוערכת ב-1-8/100,000. 30% 

מהחולים חווים מהלך התקפי, שאופייני יותר לחולים צעירים. מעורבות של עצבים 

קרניאליים מופיעה ב-10-20% מהחולים, במיוחד של עצב הפנים, אבל אופתלמופלגיה 

וחולשה בולברית הן גם הסתמנויות אפשריות. מעורבות אוטונומית היא קלה בד"כ, והיא 

כוללת עצירות ואצירת שתן במקרים חמורים. מעורבות של מערכת העצבים המרכזית היא 

נדירה, והיא כוללת גם מעורבות של העצב האופטי. 

60-80% מחולי CIDP מגיבים לסטרואידים. טיפול ב- IVIG או בהחלפת פלסמה הוכחו 

כיעילים במידה שווה לטיפול בסטרואידים. שלושת הטיפולים האלה נחשבים לקו ראשון, 

והם קצרי טווח ודורשים טיפול אחזקתי רציף. טיפולים נוספים לא הוכחו במחקרים מסוג 

RCT, והם כוללים אזאתיופרין, ציקלופוספמיד, מיקופנולאט מופטיל, ציקלוספורין. 

ההתייצגות הטיפוסית של CIDP היא של מחלה כרונית שמתקדמת באופן מתמשך או 

באופן התקפי, עם חולשה פרוקסימלית ודיסטלית, הפרעה תחושתית בארבע הגפיים, 

והחזרים ירודים או חסרים. צורות לא טיפוסיות כוללות מעורבות בולברית, חוסר תגובה 

 .unexcitable nerves ,עם דפוס מיופתי EMG ,לטיפולים תרופתיים

היפרטרופיה של העצבים קיימת ב-10% מחולי CIDP, והיא קשורה למהלך התקפי ארוך. 

הסברה היא שמדובר בפרוליפרציה של תאי שוואן בגלל הדלקת הכרונית. מחלות נוספות 

ושגורמות להיפרטרופיה של העצבים כוללות, בין היתר, נוירופיברומטוזיס, לימפומה, ועמי

לואידוזיס. באופן נדיר, עצבים היפרטרופיים עשויים לגרום ללחץ על חוט השדרה. תיאור 

מקרה שפורסם בשנת 2010 מציג חולה עם CIDP שסבל ממיאלופתיה צווארית משנית 

להיפרטרופיה קשה של שורשי העצבים, שגרמה לקוואדריפלגיה.  

מחקר RCT שהשווה טיפול ב-IVIG  לטיפול בפלסבו הראה שיפור ב-54% מהחולים 

שקיבלו IVIG, לעומת 21% מהחולים בקבוצה השניה. מחקר נוסף שבוצע ביפן אסף מידע 

 anti-NF155 מתוכם 38 )7%) נמצאו חיוביים לנוגדנים מסוג ,CIDP על 533 מטופלים עם

IgG4 antibodies. החולים החיוביים לנוגדן היו צעירים יותר בהשוואה ליתר החולים, 28 

מתוכם )74%) התייצגו עם אטקסיה סנסורית, 16 )42%) סבלו מרעד, 5 )13%) חולים 
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התייצגו עם אטקסיה צרבלרית וניסטגמוס, ול-3 חולים )8%) היו נגעים דה מיאלינטיביים 

ב-CNS. ל-20 מתוך 25 חולים )80%) הייתה תגובה גרועה לטיפול ב-IVIG, ומהלך מחלה 

קשה יותר. 

במאמר נוסף תוארה תת קבוצה נוספת מתוך אותם 533 חולים – 13 )2.4%) חולים 

שנמצאו חיוביים ל-anti-contactin 1 antibodies, גם הם מסוג IgG4. כל החולים האלה 

סבלו מאטקסיה סנסורית. ל-6 מתוך 10 מהחולים החיוביים לנוגדן הייתה תגובה גרועה 

לטיפול ב-IVIG, בעוד של-8 מתוך 11 הייתה תגובה טובה לסטרואידים. הנתונים האלה 

מכוונים לכך שמדובר בביומרקר אפשרי שיעזור לכוון לטיפול מתאים. 

סיכום 

י' סובל מ-CIDP לפי התסמינים הקליניים, הממצאים האלקטרומיוגרפיים, ממצאי ההדמיה 

והממצאים הפתולוגיים. מהלך המחלה שלו קשה, מתקדם במהירות באופן יחסי, וגורם לו 

לנכות משמעותית. 

90%-80% מחולי CIDP מגיבים לטיפול בסטרואידים, ב-IVIG, או בהחלפת פלסמה, אך 

במקרה של י' קווי טיפול רבים נכשלו, ומחלתו מחמירה ומתאפיינת בתסמינים לא שכיחים 

שכוללים מעורבות בולברית ושיתוק של העצב הפרני. תוארו בספרות תת קבוצות עם 

סרולוגיה ייחודית ומאפיינים דומים. 

היפרטרופיה של עצבים פריפריים איננה שכיחה ב-CIDP, אך היא נמצאה קשורה 

לתסמינים קליניים חמורים יותר, ולמהלך קשה וארוך יותר של מחלה. במקרה של י', בגלל 

התגובה הגרועה לטיפול והמאפיינים הבלתי טיפוסיים בוצעה ביופסיית עצב ושריר במטרה 

לשלול אבחנות אחרות, אך הממצאים הפתולוגיים תומכים כאמור באבחנה המקורית של 

CIDP. בשל אפשרות של תסמונת פאראנאופלסטית או של פאראפרוטאינמיה בוצע בירור 

סיסטמי כפי שפורט לעיל, והוא נמצא תקין. 

ממצאי ההדמיה של י' מרשימים במיוחד, ומדגימים עיבוי והיפרטרופיה של השורשים ושל 

  US-קיימים מחקרים שהראו שעצבים גדולים ב .US-וגם ב MRI-העצבים הפריפריים, גם ב

נמצאים באסוציאציה למחלה קשה יותר עם מהלך ארוך והתחלה מאוחרת של טיפול. 
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תמונות:

תמונה NCS :1 של הגפיים לתמונה

תמונה NCS :2  של העצב הפרני השמאלי לתמונה

תמונה 3: צילום חזה מחודש ספטמבר, אז ללא בעיה נשימתית לתמונה

 תמונה 4: 
צילום חזה מחודש דצמבר, עם עמדה גבוהה של שתי הסרעפות על חשבון נפח הריאות. לתמונה

 תמונות 5-6:
בדיקת US תקינה של הסרעפת באקספיריום )מימין) ובאינספיריום )משמאל), עם התעבות של 

השריר מ-13 מ"מ ל-30 מ"מ לתמונות

תמונה US :7 של הסרעפת באינספיריום. עובי 29 מ"מ. לתמונה

תמונה US :8 של הסרעפת באקספיריום – ללא שינוי. עובי 30 מ"מ. לתמונה

 תמונות 9-11:
MRI של חוט השדרה הצווארי והגבי - מודגמת הרחבה ניכרת של שורשי העצבים הספינליים, 

האדרה של השורשים בתעלת השדרה בעמ"ש גבי תחתון, ושל שורשי הקאודה. לתמונות

 תמונה 12:
 US של העצב המדיאני, פני שטח החתך 41 מ"מ3. הערכים הנורמליים הם עד 12 מ"מ3. לתמונה

רשימת ספרות: 
1. European Federation of Neurological Societies/Peripheral Nerve Society Guideline on manage-

ment of chronic inflammatory demyelinating  polyradiculoneuropathy: Report of a joint task 
force of the European Federation of Neurological Societies and the Peripheral Nerve Society — 
First Revision. Van den bergh Et. Al. Eur J Neurol. 2011 May.

2. Chronic inflammatory polyradiculoneuropathy. Dyck PJ Et. Al (1975) Mayo Clin Proc . Spinal root 
and plexus hypertrophy in chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy. Duggins AJ et 
al (1999) Brain 122:1383–139.

3. Hypertrophic nerves producing myelopathy in fulminant CIDP. Nathan P. Staff et al. Neurology 
2010 Aug 24; 75(8): 750. 

4. Neurofascin-155 IgG4 in chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy. Devaus JJ. et al. 
Neurology, 2016 Mar 1;86(9): 800-7. 

5. Intravenous immune globulin (10% caprylate-chromatography purified) for the treatment of 
chronic inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy (ICE study): a randomised placebo-
ontrolled trial. Hughes RA, Donofrio P, Bril V, et al. Lancet Neurol 2008;7(2):136Y144.

6. Immunomodulatory treatment other than corticosteroids, immunoglobulin and plasma ex-
change for chronic inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy. Mahdi-Rogers M, van 
Doorn PA, Hughes RA. Cochrane Database Syst Rev 2013;(6):CD003280.

7. Comparison of clinical, electrophysiological, sonographic and MRI features in CIDP. Pitarokoili K, 
Schlamann M, et al. J Neurol Sci. 2015 Oct 15;357(1-2):198-203.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26227829


N
U
V
_I
L_

00
09

0

 NUVIGIL עוזר למטופלים הסובלים מישנוניות יתר הנגרמת מנרקולפסיה, טרשת נפוצה *,
דום נשימה בשינה  ותסמונת עבודת משמרות, להישאר עירניים 1

NUVIGIL חומר מעורר שאינו אמפטאמין ואינו מתילפנידאט 2,3
NUVIGIL ניתן בכדור אחד פעם ביום 1 

NUVIGIL בעל פרופיל בטיחות וסבילות מוכחים 1
  NUVIGIL

מוכלל בסל 

 MS-לנרקולפסיה ו

ב-15%, וזמין בביטוחים 

המושלמים ב-50%,
 

זמין בכללית

ובמכבי!

זה הזמן 
להתעורר!

תכשיר לטיפול בישנוניות יתר1 

סימוכין:
  Thomas E et al. The Journal of Neuroscience, November 15, 2000, 20(22):8620-8628.2 1. עלון לרופא עדכני כפי שפורסם על ידי משרד הבריאות

    Jiang Sheng Lin et al. Neurobiology Vol.93,pp.14128-14133, November 1996 .3

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

למידע נוסף לחצו כאן

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

איזה מבין המשפטים הבאים בנוגע . 1
לסרולוגיה במיאסתניה גראביס הוא לא 

נכון?

הנוגדנים השכיחים ביותר הם כנגד א. 
הרצפטור הניקוטיני לאצטיל כולין

נוגדני anti AChR נמצאים ב-50% ב. 
מהחולים עם מיאסתניה אוקולרית 

הנוגדנים משפיעים על מבנה הצומת ג. 
הנוירומוסקולרי

כ-10% מחולי מיאסתניה גראביס ד. 
ששליליים ל-AchR ab יהיו חיוביים 

 NMJ-לנוגדנים המכוונים לחלבון אחר ב 

אילו מהמשפטים הבאים בנוגע . 2
למעורבות התימוס במיאסתניה גראביס 

אינו נכון? 

לרוב החולים עם מיאסתניה ונוגדנים א. 
לאצטילכולין רצפטור תהיה פתולוגיה של 

התימוס

היפרפלזיה של התימוס שכיחה יותר ב. 
בחולים עם anti-Musk בהשוואה לחולים 

עם סרולוגיה שלילית

היפרפלזיה של התימוס שכיחה יותר ג. 
במבוגרים צעירים עם מיאסתניה 

בהשוואה לחולים עם הופעה מאוחרת של 
המחלה 

ל-80% מהחולים עם תימומה יש גם ד. 

מיאסתניה גראביס

שאלות הכנה לקראת שלב א'

 עורך: ד"ר איתן אוריאל

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

Myasthenia Gravis

אילו מהמשפטים הבאים נכונים . 3
בנוגע לאפידמיולוגיה של מיאסתניה 

גראביס?

המחלה שכיחה יותר בנשים מבוגרות א. 
ובגברים צעירים

מיאסתניה גראביס היא מחלה נדירהב. 

מיאסתניה אוקולרית שכיחה יחסית ג. 
late onset MG בגברים עם

מעל גיל 65 שכיחות המחלה יורדת ד. 
 משמעותית

בת 35 מגיעה למרפאתך בגלל צניחה . 4
של עפעף ימין. לדבריה, לפני מספר 

חודשים סבלה מתופעה דומה בעפעף 
שמאל, שחלפה ספונטנית, ולכן 

לדעתה אין צורך בהמשך בירור. היא 
מציינת גם שהפטוזיס מחמיר כאשר 

היא נחשפת לאור חזק. מה תייעץ לה?

המטופלת צודקת, סביר להניח ששוב א. 
מדובר בתופעה חולפת שלא דורשת 

התערבות

כמעט בטוח שמדובר במיאסתניה ב. 
גראביס

ההסתמנות לא אופיינית למחלת עצב ג. 
שריר 

 ההסתמנות מתאימה למחלת שרירד. 
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לתשובות

נמוכה לא בהכרח מעיד על בעיה 
פרה-סינפטית 

בחלק מהחולים עם מיאסתניה גראביס ג. 
יכולים להיות פוטנציאלים מיופתיים 

בבדיקה 

פעילות ספונטנית איננה שוללת ד. 
 אבחנה של מיאסתניה

אילו מהתשובות הבאות אינן . 9
אינדיקציה לכריתת התימוס בחולי 

?MG

תימומהא. 

היפרפלזיה של התימוס שרוחבה ב. 
בצילום חזה מעל 4 ס"מ 

העלאת הסיכוי לרמיסיה של המחלה ג. 

 חשש משליחת גרורותד. 

בת 31 עם מיאסתניה גראביס מגיעה . 10
לביקורת במרפאה. היא מאובחנת 
 IVIG-מזה כחמש שנים ומטופלת ב

אחת לשלושה שבועות. היא מספרת 
לך בהתרגשות שהיא בשבוע 12 

להריונה הראשון, והיא מבקשת מידע 
לגבי מצבה הנוכחי. מה מהבאים נכון?

. יש להתייעץ עם גניקולוג בשאלה של א. 
 .IVIG-הפסקת היריון בגלל הטיפול ב

לקראת השליש השני יש לשנות את ב. 
הטיפול ולעבור להחלפות פלסמה. 

הסיכון שהעובר יסבול ממיאסתניה ג. 
נאונטלית הוא נמוך מאוד. 

רוב המטופלות עם MG מדווחות על ד. 
שיפור משמעותי של התסמינים במהלך 

ההיריון. 

מומלץ ללדת בניתוח קיסרי בגלל חשש ה. 
מחולשה של שרירי הבטן בזמן לידה 

וגינלית.

אילו מהתלונות הבאות אינן שכיחות . 5
בחולה עם מיאסתניה גראביס?

פוטופוביהא. 

אפוניה )aphonia)ב. 

קושי בבליעת נוזלים  ג. 

טשטוש ראיה ד. 

 קושי בהרמת הראשה. 

מה מהבאים לא נכון לגבי מיאסתניה . 6
גראביס עם סרולוגיה חיובית 

?anti-MuSK-ל

הנוגדן שכיח יותר בנשים צעירות א. 

המחלה בדרך כלל קלה יותר ב. 

המחלה בדרך כלל מערבת שרירים ג. 
בולבריים 

המחלה נוטה להיות אוליגוסימפטומטיתד. 

 נדירה מחלה אוקולרית בלבדה. 

7 . ice pack מה מהבאים נכון לגבי מבחן
ומבחן טנסילון?

הרגישות והספציפיות של שני המבחנים א. 
דומות. 

הרגישות של מבחן ice pack גבוהה מזו ב. 
של מבחן טנסילון. 

הספציפיות של מבחן טנסילון גבוהה מזו ג. 
 .ice pack של מבחן

הרגישות והספציפיות של מבחן טנסילון ד. 
 ice pack-שתיהן גבוהות יותר בהשוואה ל

test 

לא נכון לגבי מבחנים אלקטרוו. 8  מה
מיוגרפיים בחולים עם מחלת עצב שריר? 

הרגישות האבחנתית של המבחן גבוהה א. 
יותר בשרירים דיסטליים 

דקרמנט בגירוי רפטטיבי בתדירות ב. 
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נמצאה חפיפה בין גנים במוחן של דבורים חסרות התנהגות סוציאלית לבין גנים של 	 

אוטיזם.

נזקים מוחיים הקשורים בהתנהגות קרימינלית ממוקמים בתוך רשת מוחית האחראית 	 

על החלטות מוסריות.

טיפול ניסיוני חדש מבטיח בטיניטוס ע"י שילוב של גירוי שמיעתי וחשמלי.	 

העברת שורש C7 מהצד הבריא ליד המשותקת אחרי פגיעות מוחיות משפרת תפקוד 	 

ומפחיתה ספסטיות. )מאמר מערכת)

 	.Adrenoleukodystrophy טיפול גנטי עוצר התקדמות של

נמצאה מוטציה גנטית ב-AVM שיכולה להסביר את הווצרות המום.	 

 	 Clinical core" טרומבקטומיה עשויה להועיל עד 24 שעות מתחילת השבץ בנוכחות

mismatch". )מאמר מערכת) 

טיפול אנדו-ווסקולרי עשוי להיות יעיל עד 24 שעות מתחילת שבץ מוח.	 

טיפול בנוגדן canakinumab כנגד IL-1β מפחית אירועים ווסקולריים חוזרים.	 

השראת פלסטיות של חוט שידרה ע"י תוכנית שיקום משפרת החלמה משבץ.	 

תרגול במציאות מדומה משיג תוצאות דומות לתוכנית שיקום אחרי שבץ מוח.	 

משקעי tau בקורטקס האנטורינאלי קשורים יותר מאשר משקעי בתא-עמילואיד בירידה 	 

קוגניטיבית. )מאמר מערכת)

הוספת idalopirdine )אנטגוניסט ל-HT6-5) למעכבי כולין אסטראז אינה יעילה 	 

במחלת אלצהיימר קלה עד בינונית.

ניתן למצוא משקעי בתא-עמילואיד ברטינה של חולי אלצהיימר.	 

צריכה יומית של ירקות עלים ירוקים קשורה בהאטה בירידה קוגניטיבית.	 

רמת נוירופילמנט בסרום יכולה להיות ביומרקר לאלצהיימר משפחתי קליני ופרה-קליני.	 

שלוחות דנדריטיות מספקות עמידות בפני מחלת אלצהיימר למרות נוכחות הפתולוגיה 	 

במוח.

 עדכונים ומחקרים חדשים
ד"ר רון מילוא

http://www.pnas.org/content/114/36/9653.abstract
http://www.pnas.org/content/114/36/9653.abstract
http://www.pnas.org/content/114/36/9653.abstract
http://www.pnas.org/content/early/2017/12/12/1706587115.full
http://www.pnas.org/content/early/2017/12/12/1706587115.full
http://www.pnas.org/content/early/2017/12/12/1706587115.full
http://www.pnas.org/content/early/2017/12/12/1706587115.full
http://stm.sciencemag.org/content/10/422/eaal3175.full
http://stm.sciencemag.org/content/10/422/eaal3175.full
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1615208?query=featured_home
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1615208?query=featured_home
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMe1713313
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1615208?query=featured_home
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1700554
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1700554
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1709449
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1709449
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1706442#t=abstract
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1706442#t=abstract
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMe1713367
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1706442#t=abstract
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1706442#t=abstract
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1706442
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1706442
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28845751
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28845751
http://www.jneurosci.org/content/early/2017/10/12/JNEUROSCI.0770-17.2017
http://www.jneurosci.org/content/early/2017/10/12/JNEUROSCI.0770-17.2017
http://n.neurology.org/content/89/24/2413
http://n.neurology.org/content/89/24/2413
https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/article-abstract/2656323
https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/article-abstract/2656323
https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/article-abstract/2656322
https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/article-abstract/2656323
https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2668349
https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2668349
https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2668349
https://insight.jci.org/articles/view/93621
https://insight.jci.org/articles/view/93621
http://n.neurology.org/content/early/2017/12/20/WNL.0000000000004815
http://n.neurology.org/content/early/2017/12/20/WNL.0000000000004815
http://n.neurology.org/content/early/2017/10/25/WNL.0000000000004667
http://n.neurology.org/content/early/2017/10/25/WNL.0000000000004667
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ana.25049/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ana.25049/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ana.25049/full
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מנופאוזה משפעלת תהליכים מטבוליים במוח המגבירים את הסיכון למחלת אלצהיימר.	 

אנשים בשלבים המאוחרים של מחלת אלצהיימר פרה-קלינית מגלים כישורי נהיגה 	 

נמוכים.

בנזודיאזפינים קשורים בתמותה מוגברת בשיעור 41% במחלת אלצהיימר.	 

מודלים פרוגנוסטיים המבוססים על ממצאים קליניים, הדמיתיים וביוכימיים עשויים 	 

לנבא מחלת אלצהיימר.

מספר הווריאנטים של הגן ל-LRRK2 קשור בהופעה מוקדמת יותר של מחלת פרקינסון 	 

באסייתים.

Exanatide, אגוניסט לרצפטור ל-GLP-1 מביא לשיפור מוטורי במחלת פרקינסון. 	 

התרופה לאסטמה סלבוטמול מפחיתה שיעתוק של אלפא-סינוקלאין וקשורה בסיכון 	 

נמוך למחלת פרקינסון.

נעלי לייזר המאירות את הרצפה שלפניהן עוזרות במניעת קיפאון בהליכה בחולי 	 

פרקינסון.

בדיקת Tau-PET מבדילה בין PSP למחלת פרקינסון.	 

החלבון Tau מתפשט לתוך שתלים עובריים בחולי פרקינסון והנטינגטון.	 

פעילות גופנית בעצימות גבוהה מפחיתה סימפטומים פרקינסוניים בפרקינסון.	 

התרופה האנטיהיסטמינית קלמסטין מתקנת נזקי דמיאלינציה בטרשת נפוצה כרונית. 	 

)מאמר מערכת)

ריטוקסימאב יעיל יותר מתרופות קו ראשון, פינגולימוד או נטליזומאב כטיפול ראשוני 	 

.MS-ב

הרכב חידקי המעי בחולי MS מווסת את התגובה החיסונית ויוצר סביבה 	 

פרו-אינפלמטורית.

ילדים עם RIS מפתחים MS  מהר יותר ממבוגרים.	 

זעזוע מוח בגיל ההתבגרות קשור בסיכון גבוה יותר לטרשת נפוצה.	 

אנגיופלסטיקה ורידית אינה יעילה ב-MS לפי מחקר פאזה 3 של מציג תיאורית 	 

.CCSVI-ה

MRI נוירוגרפי מראה נזק לעצבים היקפיים בטרשת נפוצה.	 

דיאטה איכותית מפחיתה נכות בטרשת נפוצה. )מאמר מערכת)	 

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0185926
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0185926
https://content.iospress.com/articles/journal-of-alzheimers-disease/jad170521
https://content.iospress.com/articles/journal-of-alzheimers-disease/jad170521
https://content.iospress.com/articles/journal-of-alzheimers-disease/jad170521
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/gps.4821/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/gps.4821/abstract
https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/article-abstract/2657326
https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/article-abstract/2657326
https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/article-abstract/2661299
https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/article-abstract/2661299
https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/article-abstract/2661299
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(17)31585-4/fulltext
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(17)31585-4/fulltext
http://science.sciencemag.org/content/357/6354/891
http://science.sciencemag.org/content/357/6354/891
http://science.sciencemag.org/content/357/6354/891
http://n.neurology.org/content/early/2017/12/20/WNL.0000000000004795
http://n.neurology.org/content/early/2017/12/20/WNL.0000000000004795
http://n.neurology.org/content/early/2017/12/20/WNL.0000000000004795
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ana.25060/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ana.25060/abstract
https://academic.oup.com/brain/article-abstract/140/11/2982/4563645
https://academic.oup.com/brain/article-abstract/140/11/2982/4563645
https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/article-abstract/2664948?redirect=true
https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/article-abstract/2664948?redirect=true
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(17)32346-2/fulltext
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(17)32346-2/fulltext
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(17)32639-9/fulltext
https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/fullarticle/2668462
https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/fullarticle/2668462
https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/fullarticle/2668462
https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/fullarticle/2668462
http://www.pnas.org/content/114/40/10713.full
http://www.pnas.org/content/114/40/10713.full
http://www.pnas.org/content/114/40/10713.full
http://nn.neurology.org/content/4/6/e395.short
http://nn.neurology.org/content/4/6/e395.short
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ana.25036/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ana.25036/abstract
https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/fullarticle/2664001
https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/fullarticle/2664001
https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/fullarticle/2664001
https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/fullarticle/2664001
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ana.25068/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ana.25068/full
http://n.neurology.org/content/early/2017/12/06/WNL.0000000000004775
http://n.neurology.org/content/early/2017/12/06/WNL.0000000000004768
http://n.neurology.org/content/early/2017/12/06/WNL.0000000000004768
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רמת נוירופילמנט בדם היא ביומרקר אמין לפעילות מחלה וךתגובה לטיפול בטרשת 	 

נפוצה. )מאמר מערכת) 

שני נוגדנים מונוקלונליים ל-CGRP יעילים ובטוחים במיגרנה. )1) )2) )מאמר מערכת)	 

גירוי של חוט השדרה מביא להקלה ארוכת טווח בכאב של נוירופטיה סכרתית.	 

מחסור בויטמין D קשור בכאב ראש הנובע ממתח.	 

לניתוחי אפילפסיה בילדים יש תועלת רבה ללא השפעה על האינטליגנציה.	 

שיעור חולי האפילפסיה החופשיים מהתקפים לא עלה מזה עשרות שנים למרות כניסת 	 

תרופות חדשות. )מאמר מערכת)

שני טיפולים גנטיים יעילים ב-SMA בילדים. )1) )2) מאמר מערכת	 

הנוגדן מעכב מערכת המשלים Eculizumab יעיל ובטוח במיאסטניה גראביס כללית 	 

עמידה, למרות אנליזה ראשונית שלילית.

לקרובי משפחה של חולי ALS יש סיכוי מוגבר לפתח מחלות נוירופסיכיאטריות 	 

ונוירודגנרטיביות. )מאמר מערכת)

ניתן למצוא פיזור של פריונים בעור של חולי CJD ספוראדי.	 

 	.Chronic traumatic encephalopathy עשוי לזהות PET מיפוי

רמות Tau בסרום מנבאות החלמה מוחית אחרי דום לב.	 

 	.NPH-ספק לגבי התועלת בניתוח דלף חדרי-פריטונאלי ב

ניירות עמדה, קוים מנחים וקריטריונים חדשים

ניהול דימומים במטופלים בנוגדי קרישה.

.MCI – הפרעה קוגניטיבית קלה

טיפול תרופתי בטרשת נפוצה – קוים מנחים אירופאיים. 

טיפול מוקדם בשבץ מוחי איסכמי חריף.

http://nn.neurology.org/content/5/1/e422
http://nn.neurology.org/content/5/1/e422
http://nn.neurology.org/content/5/1/e421
http://nn.neurology.org/content/5/1/e421
http://nn.neurology.org/content/5/1/e422
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMe1712559
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1705848
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1705848
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1709038?query=featured_home
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1709038?query=featured_home
http://care.diabetesjournals.org/content/early/2017/11/04/dc17-0983
http://care.diabetesjournals.org/content/early/2017/11/04/dc17-0983
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/head.13096/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/head.13096/full
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1615335
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1615335
https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/article-abstract/2666189?redirect=true
https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/article-abstract/2666189?redirect=true
https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/article-abstract/2666186?redirect=true
https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/article-abstract/2666189?redirect=true
https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/article-abstract/2666189?redirect=true
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMe1712106
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1706198
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1706198
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1702752
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1702752
http://www.thelancet.com/journals/laneur/article/PIIS1474-4422(17)30369-1/fulltext
http://www.thelancet.com/journals/laneur/article/PIIS1474-4422(17)30369-1/fulltext
http://www.thelancet.com/journals/laneur/article/PIIS1474-4422(17)30369-1/fulltext
http://www.thelancet.com/journals/laneur/article/PIIS1474-4422(17)30369-1/fulltext
https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/article-abstract/2657325
https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/article-abstract/2657325
https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/article-abstract/2657320
https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/article-abstract/2657325
http://stm.sciencemag.org/content/9/417/eaam7785
http://stm.sciencemag.org/content/9/417/eaam7785
https://academic.oup.com/neurosurgery/advance-article/doi/10.1093/neuros/nyx536/4616608
https://academic.oup.com/neurosurgery/advance-article/doi/10.1093/neuros/nyx536/4616608
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ana.25067/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ana.25067/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ana.25046/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ana.25046/abstract
http://www.onlinejacc.org/content/69/7/871
http://n.neurology.org/content/early/2017/12/27/WNL.0000000000004826
http://n.neurology.org/content/early/2017/12/27/WNL.0000000000004826
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ene.13536/abstract?campaign=woletoc
http://stroke.ahajournals.org/content/early/2018/01/23/STR.0000000000000158
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חדשות מכנס ה-ANA, סן-דיאגו, קליפורניה, 15-17.10.17

 	 Faciobrachial-אימונותרפיה מוקדמת מפחיתה התקפים ומונעת הפרעה קוגניטיבית ב

.dystonic seizures

 	.Limbic encephalopathy-אימונותרפיה מוקדמת מונעת נכות ב

רמת חלבון ההנטינגטין ברוק הינה סמן להתקדמות מחלת הנטינגטון.	 

אשפוז עקב אפילפסיה קשור בסיכוי מוגבר לסכיזופרניה.	 

קיים קשר בין משקעי עמילואיד לבין חבלת ראש קודמת.	 

הורדה אינטנסיבית של לחץ הדם מתחת לערך סיסטולי של 120 ינה מעלה סיכון לשבץ.	 

התכשיר Inotersen יעיל מאד בעמילואידוזיס תורשתי מטרנסטריטין עם פולינוירופטיה.	 

כמות השינה העמוקה קשורה בקוגניציה טובה יותר בחולי פקרינסון.	 

DC-וושינטון ,Americal Epilepsy Society, 1-5.12.17-חדשות מכנס ה

גיל תחילת הפרכוסים קשור בגיל תחילת הווסת.	 

טיפול בדום נשינה בשינה בחולי אפילפסיה מפחית פירכוסים.	 

נזק בחלקים מסויימים של גזע המוח המעורבים בויסות אוטונומי בבדיקת MRI עשוי 	 

.SUDEP לנבא

דיאטה קטוגנית יעילה כמו ניתוק הקורה או VNS באפילפסיה.	 

הזלפה ישירה של חומצה וולפרואית למוח יעילה באפילפסיה מוקדית עיקשת.	 

במחלת אלצהיימר עם התחלה מאוחרת קיימות הפרעות אפילפטיפורמיות.	 

אף אלקטרוני החש תרכובות באויר הננשף עשוי לאבחן אפילפסיה.	 

התרופה להורדה במשקל – fenfluramine – יעילה במניעת התקפים בתסמונת 	 

.Dravet

גירוי מוחי במכשיר חדש - RNS System – יעיל במניעת התקפים באפילפסיה עיקשת 	 

לטווח ארוך.

https://2017.myana.org/abstracts
https://2017.myana.org/abstracts
https://www.aesnet.org/annual_meeting
https://www.aesnet.org/annual_meeting


Ref: Expert Consensus Group report on the use of apomorphine in the treatment of 
Parkinson's disease-Clinical practice recommendations, Trenkwalder C et al., 

Parkinsonism Relat Disord. 2015 Sep; 21(9): 1023-30
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פינת המתמחה

תשובות לפינת המתמחה :

ד איננו נכון. כחצי מהחולים שהם שליליים ל-AChR antibodies יהיו חיוביים לנוגדן כנגד . 1
 .NMJ-חלבון אחר ב

ד איננו נכון. מיאסתניה גראביס קיימת ב-30-50% מהחולים עם תימומה. . 2

המשפט הנכון הוא ג. האפשרויות האחרות לא נכונות: המחלה שכיחה יותר בנשים צעירות . 3
ובגברים מבוגרים, זו מחלה שכיחה )לאחרונה יש דיווחים על 200 למיליון), מעל גיל 65 

שכיחות המחלה עולה, במיוחד בגברים. 

ב היא התשובה הנכונה. מיאסתניה גראביס היא אחת המחלות היחידות שגורמות לפטוזיס . 4
ש"עובר" מצד לצד. 

התלונה שאיננה אופיינית היא תשובה ב' – אפוניה. פוטופוביה היא תלונה שכיחה אם כי . 5
הסיבה לכך איננה ידועה. דיספאגיה היא כמובן שכיחה, יותר בבליעת נוזלים. דיפלופיה קלה 
יכולה לגרום לתחושה של טשטוש ראיה עליה יתלונן המטופל, וחולשת שרירי הצוואר עשויה 

 .head drop-לגרום ל

תשובה ב'. כל שאר התשובות נכונות. בגלל שחולים עם anti-MuSK פעמים רבות סובלים . 6
ממעורבות נשימתית או בולברית, מדובר במחלה קשה יותר בד"כ. 

התשובה הנכונה היא א'.. 7

א' היא התשובה שאיננה נכונה. הרגישות האבחנתית של המבחן גבוהה יותר בשרירים . 8
פרוקסימליים במיאסתניה. התשובות האחרונות נכונות: דקרמנט בגירוי רפטיטיבי בתדירות 

נמוכה יופיע גם בחולי MG וגם בחולי LEMS. פוטנציאלים מיופתיים ופעילות ספונטנית יכולים 
 .anti-MuSK-במיוחד אלה שחיוביים ל ,MG להופיע בחולים עם

התשובה היא ב'. כל השאר הן אינדיקציות לכריתת התימוס. . 9

התשובה הנכונה היא ג'. מיאסתניה נאונטלית היא נדירה. שאר התשובות אינן נכונות: גם . 10
IVIG וגם החלפות פלסמה מותרות, במהלך כל ההיריון. חלק מהחולות מדווחות על החמרה 

בהיריון, וחלק על שיפור, אין מגמה ברורה. האינדיקציות לניתוח קיסרי בחולות עם MG הן כמו 
בכל אם, ובד"כ אין שום בעיה בלידה וגינלית.

לשאלות
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כינוסים מסביב לעולם

 כינוסים מסביב לעולם

15-18 במרץ 2018, טורינו, איטליה

AAT-AD/PDTM Focus Meeting 2018

22-25 במרץ 2018, ורשה, פולין

The 12th World Congress on Controversies in Neurology  

13-16 באפריל 2018, פראג, צ'כיה

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

21-28 באפריל 2018, לוס אנג’לס, ארה”ב

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

7-9 במאי 2018, רומא,איטליה

Alzheimer's Disease & Associated Disorders

16-18 במאי 2018, גוטנברג, שבדיה

4th European Stroke Organisation Conference 2018

16-19 ביוני 2018, ליסבון, פורטוגל

4th Congress of the European Academy of Neurology

http://aat-adpd.kenes.com/2018/useful-links/ad-pdtm-2019
http://aat-adpd.kenes.com/2018/useful-links/ad-pdtm-2019
http://aat-adpd.kenes.com/
http://www.comtecmed.com/cony/2018/default.aspx
http://www.neurosonology2018.cz/
https://www.emedevents.com/conferenceview/united-states-of-america/california/los-angeles/medical-conferences-2017/american-academy-of-neurology-aan-70th-annual-meeting-37365
http://www.isniweb.org/
http://alzheimers.madridge.com/
http://www.eso-conference.com/2018/Pages/default.aspx#.WeH6FzBRXIU
https://www.ean.org/lisbon2018/4th-Congress-of-the-European-Academy-of-Neurology-Lisbon-2018.3363.0.html
http://aat-adpd.kenes.com/2018/useful-links/ad-pdtm-2019
http://www.comtecmed.com/cony/2018/default.aspx
http://alzheimers.madridge.com/
https://www.emedevents.com/conferenceview/united-states-of-america/california/los-angeles/medical-conferences-2017/american-academy-of-neurology-aan-70th-annual-meeting-37365
https://www.ean.org/lisbon2018/4th-Congress-of-the-European-Academy-of-Neurology-Lisbon-2018.3363.0.html
http://www.neurosonology2018.cz/
http://www.eso-conference.com/2018/Pages/default.aspx#.WeH6FzBRXIU
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22-26 ביולי 2018, שיקגו, ארה"ב

Alzheimer’s Association International Conference

27-31 באוגוסט 2018, בריסביין, אוסטרליה

ISNI 2018, 14th International Congress of NeuroImmunology

29-30 באוגוסט 2018, וינה, אוסטריה

13th European Congress on Epileptology

10-12 באוקטובר, ברלין, גרמניה

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

8-11 בנובמבר 2018, סאול, קוריאה

16th Asia and Oceanian Congress of Neurology

https://www.alz.org/aaic/
http://www.isniweb.org/
http://www.epilepsycongress.org/13th-european-congress-on-epileptology-vienna-2018/
https://www.ectrims-congress.eu/2017/general-information/ectrims-2018.html?gclid=CjwKCAjw64bPBRApEiwAJhG-fg1pG5idDYCI27jVfihtb7eIOaik7D4SvQEt0J3dGFh9q1TIoFRtjBoCjPcQAvD_BwE
https://www.ectrims-congress.eu/2017/general-information/ectrims-2018.html?gclid=CjwKCAjw64bPBRApEiwAJhG-fg1pG5idDYCI27jVfihtb7eIOaik7D4SvQEt0J3dGFh9q1TIoFRtjBoCjPcQAvD_BwE
http://www.aocn2018.com/
https://www.alz.org/aaic/
http://www.aocn2018.com/
https://www.ectrims-congress.eu/2017/general-information/ectrims-2018.html?gclid=CjwKCAjw64bPBRApEiwAJhG-fg1pG5idDYCI27jVfihtb7eIOaik7D4SvQEt0J3dGFh9q1TIoFRtjBoCjPcQAvD_BwE
http://www.epilepsycongress.org/13th-european-congress-on-epileptology-vienna-2018/
http://www.isniweb.org/
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חדשות מתפרצות

e-Med-חדשות מתפרצות | מחקרים שנסקרו ב

e-Med בעריכת בעז גינזבורג, מערכת 

שבץ 

יתרונות תרומבוקטומי בטיפול בחולים 6-24 שעות לאחר אירוע 
 מוחי עם חוסר התאמה בין חסר נוירולוגי ובין האוטם המוחי 

(N Engl J Med(

 ,New England Journal of Medicine מתוצאות מחקר חדש, אשר פורסמו בכתב העת

עולה כי בקרב חולים עם אירוע מוחי חד לאחר שחלפו 6-24 שעות מהופעת התסמינים 

ועם חוסר התאמה בין החסר הנוירולוגי הקליני ובין האוטם המוחי, תוצאות מוגבלות 

לאחר 90 ימים היו טובות יותר עם תרומבקטומי בשילוב עם טיפול סטנדרטי, בהשוואה 

לטיפול סטנדרטי בלבד.

ברקע למחקר מסבירים החוקרים כי ההשפעה של תרומבוקטומי אנדווסקולארי שבוצע 

לאחר למעלה משש שעות מהופעת אירוע מוחי איסכמי אינה-ברורה. בחולים עם חסר 

קליני החמור באופן לא-פרופורציונאלי לנפח האוטם תתכן תועלת לתרומבוקטומי 

מאוחרת.

מדגם המחקר כלל חולים עם חסימה של עורק התרדמה הפנימי בחלקו התוך-גולגולתי, או 

של עורק ה-)MCA (Middle Cerebral Artery בחלקו הפרוקסימאלי, לאחר שחלפו 6-24 

שעות מהופעת תסמיני אירוע מוחי ועם עדות לחוסר התאמה בין חומרת החסר הקליני 

ובין נפח האוטם, עם הגדרת חוסר התאמה לפי גיל החולים )מתחת לגיל 80 או בגיל 80 

ומעלה). החולים חולקו באקראי לתרומבקטומי עם טיפול סטנדרטי )קבוצת התערבות) או 

לטיפול סטנדרטי בלבד )קבוצת ביקורת).

תוצאי הסיום העיקריים המשולבים כללו את המדד הממוצע למוגבלות לפי 

סולם Modified Rankin Scale ושיעור עצמאות תפקודית לאחר 90 ימים.

החוקרים גייסו למחקר 206 חולים; 107 חולקו לקבוצת ההתערבות ו-99 לקבוצת 

הביקורת. לאחר 31 חודשים, הגיוס למחקר הופסק בעקבות תוצאות ניתוח הביניים של 

המחקר.
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מהתוצאות עלה כי מדד Utility-Weighted Modified Rankin Scale לאחר 90 ימים 

עמד על 5.5 נקודות בקבוצת ההתערבות, בהשוואה ל-3.4 נקודות בקבוצת הביקורת 

ושיעור העצמאות התפקודית לאחר 90 ימים עמד על 49% בקבוצת ההתערבות, בהשוואה 

ל-13% בקבוצת הביקורת.

שיעור הדימומים התוך-גולגולתיים התסמינים לא היה שונה משמעותית בין שתי הקבוצות 

)6% בקבוצת ההתערבות ו-3% בקבוצת הביקורת), וכך גם היה בהערכת שיעורי התמותה 

לאחר 90 ימים )19% לעומת 18%, בהתאמה).

 N Engl J Med 2018; 378:11-21

איזון אינטנסיבי של לחץ הדם הסיסטולי אינו מלווה בסיכון מוגבר 
(ANA-לאירועים מוחיים )מתוך כנס מטעם ה

 American Neurological-מתוצאות מחקר חדש שהוצגו במהלך הכנס השנתי מטעם ה

Association עולה כי הפחתה אינטנסיבית של לחץ הדם הסיסטולי לרמות של מתחת 

ל-120 מ"מ כספית, אינה מלווה בסיכון מוגבר לאירועים מוחיים, גם עם לחץ עורקי ממוצע 

נמוך יותר.

להערכת ההשפעות של לחץ דם סיסטולי נמוך יותר על הסיכון לאירועים מוחיים, החוקרים 

.SPRINT בחנו את הנתונים אודות 8,844 משתתפים במחקר

במהלך חציון מעקב של 3.26 שנים תועדו 132 מקרים של אירוע מוחי )1.49%) ו-187 

מקרי סינקופה )2.1%). הלחץ העורקי הממוצע המינימאלי היה 78.21 מ"מ כספית ולחץ 

הפעימה המינימאלי עמד בממוצע על 45.10 מ"מ כספית.

בעוד שנמצא קשר בין לחץ עורקי ממוצע ולחץ פעימה ממוצע נמוכים יותר ובין סיכון מוגבר 

לתת לחץ דם וסינקופה, שני המדדים לא נקשרו עם סיכון מוגבר לאירועים מוחיים.

החוקרים מדווחים כי חלה עליה עקבית של כ-31% בסיכון לאירועים מוחיים עם כל עליה 

של 5 מ"מ כספית בלחץ העורקי הממוצע )יחס סיכון מתוקן של 1.31) ושל כ-30% עם כל 

עליה של 5 מ"מ כספית בלחץ הפעימה )יחס סיכון של 1.30). בדומה, הסיכון לסינקופה 

עלה עם עליה בלחץ עורקי ממוצע ובלחץ הפעימה.

החוקרים סברו כי תחול עליה בסיכון לאירועים מוחיים עם לחץ עורקי ממוצע נמוך, אך 

בפועל הופתעו מאוד לגלות כי ההשערה הראשונית שלהם, לפיה תזוהה עליה בסיכון 

לאירוע מוחי, לא אושרה במחקר זה.

http://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa1706442
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ממצאי המחקר מעידים כי ניתן לטפל בבטחה לרמות לחץ דם סיסטולי נמוכות יותר 

בחולים עם יתר לחץ דם, ללא חשש מפני עליה בסיכון לאירוע מוחי משנית לתת-זילוח 

מוחי.

ANA-מתוך כנס מטעם ה

לידיעה במדסקייפ

טיפול בסטטינים אינו מעלה סיכון לדימום תוך-גולגולתי בחולים 
(Stroke( לאחר אירוע מוחי איסכמי

במאמר שפורסם בכתב העת Stroke מדווחים חוקרים על ממצאי מחקר חדש, מהם עולה 

כי טיפול בסטטינים אינו מלווה בסיכון מוגבר לדימום תוך-גולגולתי בחולים עם היסטוריה 

של אירוע מוחי איסכמי או אירוע איסכמי חולף.

ברקע למחקר מסבירים החוקרים כי למרות שאין קשר בין טיפול בסטטינים ובין דימום 

תוך-מוחי, לא ידוע אם קיים סיכון מוגבר בחולים עם היסטוריה של אירוע מוחי איסכמי או 

אירוע איסכמי חולף.

כעת התבססו החוקרים על מאגר Health Improvement Network בבריטניה לזיהוי 

חולים שהחלו טיפול באספירין במינון נמוך וכן מטופלים תואמים לקבוצת המקרים. שני 

המדגמים היו במעקב אחר הופעת דימום תוך-גולגולתי ע"י הערכה ידנית של רשומות 

החולים ונתוני אשפוזים.

החוקרים כותבים כי מהתוצאות עולה כי טיפול אחרון בסטטינים בתוך שנה או בין שמונה 

ימים ועד שנה מדימום תוך-גולגולתי לא נקשר עם סיכון מוגבר לדימום תוך-גולגולתי בקרב 

157 החולים בקבוצת המקרים עם דימום תוך-גולגולתי וב-884 הביקורות עם היסטוריה 

של אירוע מוחי איסכמי/אירוע איסכמי חולף. בדומה, לא זוהה קשר בין טיפול בסטטינים 

בעת דימום תוך-גולגולתי ובין הסיכון הנ"ל. החוקרים מדווחים עוד כי לא זוהו הבדלים 

בשיעורי דימום תוך-גולגולתי פטאלי או לא-פטאלי בתוך שלושים ימים.

 לסיכום, מהממצאים עולה כי טיפול בסטטינים אינו מלווה בסיכון מוגבר לדימום תוךו

גולגולתי בחולים עם היסטוריה של אירוע מוחי איסכמי או אירוע איסכמי חולף.

Stroke. 2017;48(12(:3245-3251

לידיעה במדסקייפ

https://www.medscape.com/viewarticle/887446
https://www.medscape.com/viewarticle/890069
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עדויות נוספות תומכות בקשר בין מחלת חניכיים ובין הסיכון 
(Stroke( לאירועים מוחיים

ממחקר חדש עולות עדויות נוספות התומכות בקשר בין מחלת חניכיים ובין סיכון מוגבר 

לאירועים מוחיים בעתיד, עם הוכחות לקשר הדרגתי בין מחלת חניכיים ובין הסיכון 

לאירועים מוחיים, וכן כי טיפולי שיניים סדירים לוו בסיכון מופחת לאירועים מוחיים.

ברקע למחקר מסבירים החוקרים כי קיים קשר בלתי-תלוי בין מחלת חניכיים ובין מחלות 

לב וכלי דם. זיהוי מחלת חניכיים כגורם סיכון להיארעות אירועים מוחיים איסכמיים מעלה 

את האפשרות כי הקפדה על טיפולי שיניים סדירים תפחית את הסיכון לאירוע מוחי.

במחקר )ARIC (Atherosclerosis Risk in Communities סווגו דפוסי טיפולי שיניים 

כסדירים או אקראיים. במחקר נלווה נבחרו משתתפים ממחקר זה שהשלימו הערכות 

 Periodontal( חניכיים שנאספו בשישה אתרים לכל שן והם סווגו לשבעה פרופילי חניכיים

.(Profile Classes

במחקר ARIC נכללו 10,362 משתתפים ללא אירועים מוחיים, מהם 584 אובחנו עם אירוע 

מוחי במהלך 15 שנים. במחקר הנלווה העריכו החוקרים 6,736 משתתפים לנוכחות מחלת 

חניכיים באמצעות PPC, עם סך כולל של 299 מקרים חדשים של אירוע מוחי במהלך 

15 שנים. שבעת פרופילי החניכיים הדגימו נטיה לסיכון מוגבר לאירועים מוחיים; שיעורי 

היארעות אירועים מוחיים ל-1,000 שנות-אדם עמדו על 1.29 באלו עם חניכיים בריאות 

)קבוצה A), 2.82, 4.80, 3.81, 3.50 ו-4.78 באלו בקבוצות B, C, D, E ו-F, בהתאמה ו-5.03 

.(G באלו עם מחלת החניכיים החמורה ביותר )קבוצה

הממצאים הצביעו על קשר מובהק בין מחלת חניכיים ובין אירועים מוחיים על-רקע 

תסחיף לבבי )יחס סיכון של 2.6) ועל-רקע תרומבוטי )יחס סיכון של 2.2). הקפדה על 

טיפולי שיניים סדירים לוותה בסיכון מופחת לאירועים מוחיים )יחס סיכון של 0.77).

החוקרים מסכמים וכותבים כי הממצאים מאשרים קשר בין מחלת חניכיים ובין הסיכון 

לאירועים מוחיים וכן כי טיפול שיניים סדיר עשוי להפחית את הסיכון לאירועים מוחיים.

Stroke. Published online January 15, 2018

 לידיעה במדסקייפ

https://www.medscape.com/viewarticle/891550
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פרקינסון 

(Neurology( ?האם קפאין עשוי לספק הגנה מפני מחלת פרקינסון

נתונים חדשים תומכים בהשפעה המגנה האפשרית של קפאין מפני מחלת פרקינסון 
ומעידים כי רמות קפאין נמוכות בדם עשויות לשמש כסמן מוקדם למחלת פרקינסון, כך 

.Neurology מדווחים חוקרים במאמר חדש, אשר תוצאותיו פורסמו בכתב העת

במסגרת המחקר זיהו החוקרים 108 חולים עם מחלת פרקינסון בדרגה קלה-עד-בינונית, 
אך ללא דמנציה )54% גברים, גיל ממוצע של 67 שנים) בין דצמבר 2013 ועד פברואר 

2014. הם כללו קבוצה תואמת בגיל של 31 מבוגרים בריאים.

בדיקת )LC/MS (Liquid Chromatography/Mass Spectrometry שימשה למדידת רמות 
קפאין וכל 11 המטבוליטים של קפאין בדגימות דם מכל המשתתפים.

מהתוצאות עלה כי רמות קפאין היו נמוכות יותר משמעותית בחולים עם מחלת פרקינסון, 
בהשוואה לביקורות. ריכוזי תשעה מבין 11 המטבוליטים של קפאין היו גם כן נמוכים יותר 
Theophylline, Theo :משמעותית בקבוצת החולים, כולל שלושת המטבוליטים המרכזיים

.Paraxanthine-ו bromine

 .1-Methyluric Acid לא זוהו הבדלים משמעותיים בין הקבוצות ברמות
רמות Trimethyluric Acid-1,3,7 היו למעשה גבוהות יותר בקבוצת החולים עם מחלת 

פרקינסון. עם זאת, שני המטבוליטים הללו היו מתחת לסף הזיהוי ב-32% ו-63% 
מהנבדקים, בהתאמה.

בחולים עם מחלת פרקינסון, באלו עם סיבוכים מוטוריים תועדו רמות נמוכות יותר של 
קפאין ושל Dimethyluric Acid-1,7, בהשוואה לאלו ללא תסמינים אלו.

ניתוח גנטי נוסף כלל את המשתתפים המקוריים וכן 67 חולי פרקינסון נוספים ו-51 
מתנדבים בריאים נוספים. ריצוף ישיר לא הדגים הבדל משמעותי בין הקבוצות בשונות 

.(CYP2E1-ו CYP1A2( גנטית באנזימים המעורבים במטבוליזם של קפאין

החוקרים גם לא זיהו קשר בין חומרת המחלה ובין וריאנט בנוקלאוטיד יחיד של 
גן ADORA2A, המקודד לקולטן Adenosine 2A Receptor, רמז לדיסוציאציה של שינויים 

ברגישות הקולטן ובין פנוטיפ המחלה.

לסיום, מניתוח הנתונים עלה כי לריכוז קפאין בסף של 33.04 פיקומול/10 מיקרוליטר 
היה שטח מתחת לעקומה של 0.78 כסמן למחלת פרקינסון. השטח מתחת לעקומה זינק 
ל-0.87 עם תוספת שלושת המטבוליטים המרכזיים, ול-0.98 עם הוספת כל המטבוליטים 

של קפאין.
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החוקרים מסכמים וכותבים כי ממצאי המחקר עשויים לספק עדות נוספת להשפעה 

המגנה של קפאין מפני פגיעה עצבית.

 Neurology. Published online January 3, 2018

לידיעה במדסקייפ

אלצהיימר 

רמות עמילואיד גבוהות בשילוב עם דיכאון וחרדה עשויים לנבא 
(Am J Psychiatry( מחלת אלצהיימר מוקדמת

רמות גבוהות של עמילואיד ביתא בשילוב עם תסמיני חרדה ודיכאון, העולים עם הזמן, 

עשויים להעיד על מחלת אלצהיימר קדם-קלינית, כך עולה מתוצאות מחקר חדש, 

.American Journal of Psychiatry שפורסמו במהלך חודש ינואר בכתב העת

מטרת המחקר הייתה לבחון את הקשר בין רמות עמילואיד ביתא במוח ובין מדדי תסמיני 

דיכאון וחרדה לאורך זמן בקשישים בעלי תפקוד קוגניטיבי תקין. מדגם המחקר כלל 270 

PiB PET קשישים בעלי תפקוד קוגניטיבי, שהשלימו בדיקת 

)Pittsburgh compound B Positron Emission Tomography) להערכת צברי עמילואיד 

ביתא בקורטקס והערכות שנתיות של מדד )GDS (Geriatric Depression Scale. החוקרים 

בחנו את קישור PiB כמנבא מדד GDS או צבר GDS, שחושב על-בסיס המדד הכולל והמדד 

הממוצע של שלושה מרכיבים של מדד GDS )אפתיות-אנהדוניה, דיספוריה וחרדה-ריכוז), 

לאורך זמן )1-5 שנים, ממוצע של 3.8 שנים), במודלים נפרדים.

מהתוצאות עלה כי קישור PiB גבוה יותר ניבא עליה בקצב מואץ במדדי GDS לאורך הזמן, 

לאחר תקנון להיסטוריית דיכאון. קישור PiB גבוה יותר ניבא גם עליה חדה יותר במדדי 

חרדה-ריכוז, לאחר תקנון להיסטוריית דיכאון ואינטראקציה עם מדד AMNART לפי זמן. 

במודל פוסט-הוק להערכת מדדי חרדה ללא מדדי הפרעה בריכוז, האינטראקציה בין 

ריכוז PiB וזמן נותרה מובהקת סטטיסטית.

החוקרים כותבים כי הממצאים העידו על קשר בין היקף נרחב יותר של עמילואיד ביתא 

נקשר עם עליה בתסמיני חרדה-דיכאון לאורך זמן בקשישים בעלי תפקוד קוגניטיבי שמור. 

היסטוריה של דיכאון קודם נקשרה עם מדדי תסמינים גבוהים יותר, אך לא עם החמרת 

התסמינים.

https://www.medscape.com/viewarticle/890985
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מתוצאות אלו עולה קשר ישיר או בלתי-ישיר בין רמות עמילואיד ביתא מוגברות ובין 

החמרת תסמיני דיכאון-חרדה. נתונים אלו תומכים בהשערה לפיה תסמינים נוירו-

פסיכיאטריים עשויים להוות ביטוי מוקדם של מחלת אלצהיימר קדם-קלינית.

Am J Psychiatry. Published online January 12, 2018

לידיעה במדסקייפ

אימון קוגניטיבי משפר ביצועים במבוגרים עם תפקוד קוגניטיבי 
תקין אך העדויות למניעת ירידה קוגניטיבית או דמנציה עדיין אינן 

(Ann Intern Med( מספקות

ע"פ מטה אנליזה המתפרסמת Ann Intern Med אימון קוגניטיבי באנשים מבוגרים עם 
תפקוד קוגניטיבי תקין , האימון משפר ביצועים קוגניטיביים בתחומים שבהם בוצע האימון. 

העדויות באשר ליכולת האימון לגרום למניעה או דחייה של ירידה בתפקוד הקוגניטיבי או 
דמנציה עדיין אינן מספקות.

ברקע מסבירים המחברים כי פעילויות מובנות לצורך גירוי תפקוד מוחי, כלומר אימונים 
קוגניטיביים, מקודמים כפעילות למניעת ירידה קוגניטיבית, לרבות דמנציה, אך יש 

מחלוקות קשות באשר לאפקטיביות שלהן.

מטרת החוקרים הייתה לסכם את העדויות אודות אפקטיביות של אימון קוגניטיבי על 
ביצועים קוגניטיביים והיארעות דמנציה עבור מבוגרים עם תפקוד קוגניטיבי תקין או 

. (MCI( הפרעות קוגנטיביות קלות

 ,Ovid MEDLINE, EMBASE לצורך כך ערכו החוקרים חיפוש במאגרי המידע של
ו-Cochrane Central Register of Controlled Trial ו-PsycINFO עד יולי 2017. נבחרו 

מחקרים בשפה האנגלית שנמשכו לאורך של 6 חודשים לפחות אשר השוו אימון קוגניטיבי 
עם טיפול רגיל או קבוצות בקרה במבוגרים ללא דמנציה.

איתור המחקרים בוצע באמצעות מיון ראשוני של חוקר אחד אשר נבדק ואושר ע"י חוקר 
נוסף, תוך הערכה של שני חוקרים לרמת הסיכון להטיה בכל מחקר, וחוזק העדויות. רק 

מחקרים עם סיכון נמוך או בינוני להטיה נכללו באנליזה.

בסה"כ נכללו 11 מחקרים עם סיכון נמוך או בינוני להטיה, 6 מחקרים גייסו מבוגרים 
בריאים עם תפקוד קוגניטיבי תקין, ו-5 גייסו משתתפים עם MCI. האימון עבור המבוגרים 

הבריאים היה בעיקר מבוסס מחשב. עבור האנשים עם MCI האימון התבצע בעיקר 
במפגשים קבוצתיים.

https://www.medscape.com/viewarticle/891606
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מחקרי ה-MCI השתמשו בקבוצות ביקורת בשכיחות רבה יותר מאשר המחקרים 
באוכלוסייה הבריאה.

עבור האוכלוסייה הבריאה של מבוגרים, האימונים שיפרו ביצועים קוגנטיביים באותם 

תחומים בהם נערכו האימונים, אך לא בתחומים אחרים )עדויות ברמה בינונית). התוצאות 

עבור האוכלוסייה עם MCI הצביעו על כך שלא היה אפקט לאימונים על הביצועים )רמת 

עדויות בדרגה נמוכה ועדויות לא מספקות). העדויות למניעה של ירידה בתפקוד הקוגניטיבי 

או דמנציה היו לא מספקות. לא דווח על תופעות לוואי.

החוקרים מציינים את מגבלות המטה-אנליזה: התערבויות הטרוגניות, תוצאים שהעריכו 

בעיקר ציוני ביצוע מאשר תפקוד גלובלי או אבחנת דמנציה, חשש להטיה.

החוקרים מסכמים כי עבור מבוגרים עם תפקוד קוגניטיבי תקין, אימונים קוגנטיביים 

משפרים ביצועים בתחומים שבהם התקיימו האימונים. העדויות למניעה או דחייה של 

ירידה קוגניטיבית או דמנציה אינן מספקות עדיין.

Ann Intern Med. 2017.

אוטם לבבי מלווה בסיכון מוגבר לדמנציה וסקולארית ולא מחלת 
(Circulation( אלצהיימר

היסטוריה של אוטם לבבי מלווה בעליה של כ-35% בסיכון לדמנציה וסקולארית, כאשר 
הסיכון המוגבר נותר עד 35 שנים לאחר האירוע הראשוני, כך עולה מתוצאות מחקר חדש, 

.Circulation אשר פורסמו בכתב העת

 ,Danish National Patient Registry המחקר התבסס על 314,911 משתתפים ממאגר
שאובחנו עם אוטם לבבי ראשון בין 1980 ועד 2012, להם התאימו החוקרים 1,573,193 

מטופלים מהאוכלוסיה הכללית, התואמים בגיל, שנת לידה ושנה קלנדרית, ללא היסטוריה 
של אוטם לבבי.  חציון גיל המשתתפים במחקר עמד על 70 שנים.

החוקרים עקבו אחר אבחנת דמנציה לאורך חציון של 7.7 שנים במדגם החולים לאחר 
אוטם לבבי ולאורך חציון של 9.8 שנים בקבוצת ההשוואה. מהנתונים עלה כי 8.7% 

מהחולים פיתחו דמנציה, כולל 2.8% שאובחנו עם מחלת אלצהיימר, 1.6% עם דמנציה 
וסקולארית ו-4.5% עם סוגי דמנציה אחרים.

היסטוריה של אוטם לבבי לוותה בסיכון מוגבר לדמנציה וסקולארית )יחס סיכון מתוקן 
של 1.35), בהשוואה לקבוצת הביקורת, כאר הסיכון היה גבוה יותר משמעותית בחולים 

שפיתחו אירוע מוחי לאחר האוטם הלבבי )יחס סיכון מתוקן של 4.48).

http://annals.org/aim/article-abstract/2666420/does-cognitive-training-prevent-cognitive-decline-systematic-review
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היסטוריה של אוטם לבבי לא נקשרה באופן מובהק עם הסיכון למחלת אלצהיימר או סוגי 

דמנציה אחרים.

 החוקרים מציינים כי ההבדלים בחציון משך המעקב בין הקבוצות נבע בעיקר מסיכון 

מוגבר לתמותה לאחר אוטם לבבי.

גורמים אחרים שנקשרו עם סיכון מוגבר לדמנציה וסקולארית כללו מצב לאחר ניתוח 

מעקפים לאחר האוטם הלבבי )יחס סיכון מתוקן של 3.99); עם זאת, השלמת אנגיופלסטיה 

באמצעות בלון לא לוותה בסיכון מוגבר לדמנציה וסקולארית.

בדומה, השתלת קוצב לב לוותה בסיכון מוגבר לדמנציה וסקולארית )יחס סיכון של 3.88). 

פרפור או רפרוף פרוזדורים לווה בסיכון מוגבר באופן מתון בלבד לדמנציה וסקולארית )יחס 

סיכון מתוקן של 1.55).

החוקרים מציעים כי טרשת עורקים עומדת בבסיס הקשר בין ההיסטוריה הלבבית והסיכון 

לדמנציה, עם זמן חביון ארוך יותר להתפתחות דמנציה וסקולארית לאחר אוטם לבבי. 

הם כותבים כי מדובר במחקר הגדול ביותר מסוגו והראשון שבחן סוגים שונים של דמנציה 

בהקשר של אוטם לבבי.

 Circulation 2017

לידיעה במדסקייפ 

טרשת נפוצה

אורח חיים בריא ותזונה נכונה עשויים להפחית מוגבלות בחולי 
(Neurology( טרשת נפוצה

הקפדה על תזונה נכונה, הכוללת צריכה רבה של פירות, ירקות ודגנים מלאים, לצד צמצום 

צריכת סוכר ובשר אדום, מלווה בדרגת מוגבלות נמוכה יותר בחולי טרשת נפוצה, כך עולה 

.Neurology מתוצאות מחקר חדש, שפורסמו במהלך חודש דצמבר בכתב העת

 .North American Research Committee on MS המחקר הנוכחי הינו חלק ממאגר

לצורך המחקר שנערך בשנת 2015 נשלחו שאלוני תזונה ל-11,000 משתתפים פעילים, 

Patient- במטרה להעריך את תסמיני טרשת נפוצה ודרגת מוגבלות על-בסיס מערכת

.Determined Disease Steps

https://www.medscape.com/viewarticle/888929
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מדד איכות תזונה שימש להערכת כל משתתף והתבסס על צריכת פירות, ירקות, דגנים 

מלאים, תוספי סוכר ובשר אדום/מעובד, כאשר מדד גבוה יותר העיד על תזונה בריאה יותר.

החוקרים מדווחים כי 6,989 משתתפים השיבו לסקר וסיפקו מידע אודות הרגלי התזונה. 

בקרב משתתפים עם מדדי איכות תזונה בחמישון העליון תועדו רמות נמוכות יותר ב-20% 

של "מוגבלות חמורה יותר", בהשוואה לאלו בחמישון התחתון של מדדי איכות התזונה. 

בחולים בחמישון העליון של איכות התזונה תועדו גם מדדי דיכאון נמוכים יותר.

עם זאת, החוקרים לא מצאו קשר בין איכות התזונה ובין חומרת עייפות, כאב, או תסמינים 

קוגניטיביים.

מאחר ואיכות תזונה ירודה מלווה לעיתים קרובות באורחות חיים לא-בריאים אחרים, 

החוקרים בחנו אם קשר דומה קיים בחולים עם טרשת נפוצה באמצעות מדדים של משלב 

אורחות חיים בריאים, שכללו שמירה על משקל תקין, פעילות גופנית סדירה, העדר עישון 

ודיאטה טובה מהממוצע )מוגדרת בנוכחות מדד גבוה מחציון מדד איכות התזונה).

מהנתונים עלה כי בחולים שהקפידו על משלב אורח חיים בריא תועד סיכוי נמוך יותר 

משמעותית לדיכאון חמור )יחס סיכויים של 0.53), כאב )יחס סיכויים של 0.56), עייפות 

)יחס סיכויים של 0.69), ותסמינים קוגניטיביים )יחס סכיכויים של 0.66) לאחר תקנון 

למשך המחלה, דרגת מוגבלות, גיל ומין. עוד זוהה קשר בין תוצא משולב להערכת אורח 

חיים בריא ובין סיכוי נמוך יותר למוגבלות )יחס סיכויים של 0.45).

החוקרים מזהירים כי לא ניתן לקבוע כי מדובר בקשר סיבתי, מאחר ומצב גופני או נפשי 

ירוד עשויים להוביל לאיכות תזונה ירודה, בחירות מזון לא טובות ואורחות חיים שליליים 

אחרים. הם קוראים להשלים מחקריפ נוספים בנושא.

Neurology. Published online December 6, 2017

הטיפול ב- Fampridine )פמפירה) משיג שיפור במהירות הליכה של 
(Eur Neurol( חולי טרשת נפוצה גם בטווח הארוך

Fampridine(-מדווחת כי השימוש ב Eur Neurol-סקירה שיטתית חדשה המתפרסמת ב

פמפירה, מדיסון)  נמצא כמועיל בשיפור מהירות הליכה במטופלים עם טרשת נפוצה 

בטווח הארוך.

http://www.medscape.com/viewarticle/889801?src=iphone&ref=email
https://www.old.health.gov.il/units/pharmacy/trufot/PerutTrufa.asp?Reg_Number=147%2080%2033543%2000&NewTruf=2&safa=h
https://www.old.health.gov.il/units/pharmacy/trufot/PerutTrufa.asp?Reg_Number=147%2080%2033543%2000&NewTruf=2&safa=h


70

חדשות מתפרצות

ברקע מסבירים המחברים שהפרעת הליכה היא אחד הסימטומים המגבילים באנשים עם 

טרשת נפוצה. פמפרידין הדגים אפקט חיובי על מהירות הליכה בחולי טרשת נפוצה לאחר 

14 ימי טיפול אך האפקט ארוך הטווח לא הודגם עד כה.

בסקירה שיטתית זו נבחן האפקט ארוך הטווח של פמרידין על ההליכה בחולי טרשת 

נפוצה.

הסקירה השיטתית בוצעה בהתאם להצהרת PRISMA. המחקרים נחשבו כארוכי טווח 

במידה וזמן המעקב היה מעל 28 ימים. החוקרים מדווחים כי מבין 498 מחקרים שנבחנו, 

זוהו 18 )שכללו ביחד 2,200 מטופלים) שענו על הקריטריונים.

כיום רק 3 מחקרים עם משך מעקב של מעל שנה, ואחד מהם הראה שיפור לא מובהק 

במהירות ההליכה בחולי טרשת.

החוקרים מסכמים כי פמרידין נראה כמועיל בשיפור מהירות הליכה בקרב חולי טרשת 

נפוצה בטווח הארוך. החוקרים מציינים כי נדרשים מחקרים נוספים ארוכי טווח לבחינת 

הליכה ופרמטרים תפקודיים.

Eur Neurol. 2017 Oct 9;78(5-6(:272-286

התועלת של Ocrelizumab בטיפול בטרשת נפוצה התקפית-
(Ann Pharmacother( הפוגתית

במאמר שפורסם בכתב העת Annals of Pharmacotherapy מדווחים חוקרים 

כי Ocrelizumab )אוקרוואס) הוכח כטיפול יעיל בחולים עם טרשת נפוצה מתקדמת 

ראשונית )Primary Progressive Multiple Sclerosis) והינו הטיפול הראשון המאושר 

לטיפול באוכלוסיית חולים זו.

מטרת המחקר הייתה לסקור את הפרמקולוגיה, הפרמקוקינטיקה, היעילות 

והבטיחות של Ocrelizumab בחולי טרשת נפוצה. החוקרים השלימו חיפוש מקיף 

במאגרי PubMed ו-OVID/MEDLINE בין 1946 ועד אוקטובר 2017 והתמקדו בכל 

המחקרים בשפה האנגלית שנגעו לטיפול התרופתי וטרשת נפוצה.

Ocrelizumab אושר במרץ 2017 לטיפול בטרשת נפוצה התקפית או מתקדמת ראשונית. 

מחקר בשלב II מצא כי טיפול תוך-ורידי במינון של 600 מ"ג כל שישה חודשים הינו משטר 

הטיפול המועדף. שני מחקרים בשלב III בחנו את היעילות של Ocrelizumab בחולים 

עם טרשת נפוצה התקפית-הפוגתית וניתוח סטטיסטי הדגים ירידה משמעותית בשיעור 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28992626
https://www.old.health.gov.il/units/pharmacy/trufot/PerutTrufa.asp?Reg_Number=159%2011%2034981%2000&safa=h
https://www.old.health.gov.il/units/pharmacy/trufot/PerutTrufa.asp?Reg_Number=159%2011%2034981%2000&safa=h
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ההתקפים השנתי, התקדמות מוגבלות לאחר 12 שבועות ונגעים העוברים האדרה בבדיקת 

הדמיה בתהודה מגנטית.

חולים עם טרשת נפוצה מתקדמת ראשונית נבחנו גם במחקר בשלב III, שהדגים ירידה 

משמעותית בהתקדמות המחלה לאחר 12 שבועות ובנפח נגעים בהדמיית T2 בבדיקת 

הדמיה בתהודה מגנטית. בדומה לנוגדנים חד-שבטיים אחרים, אירועים חריגים על-רקע 

הטיפול ב- Ocrelizumab נגעו בעיקר לתגובות באזור העירוי וזיהומים.

 Ann Pharmacother. 2017 Dec 1

PubMed-לידיעה ב

 (VTE( פקקת ורידים / תסחיף ריאתי

השוואת Dabigatran מול קומדין לטיפול בתרומבואמבוליזם ורידי 
 Thrombosis and( אקוטי בקשישים ובחולים עם תפקוד כלייתי לקוי

(Haemostasis

מניתוח הנתונים ממחקרי RE-COVER ו-RE-COVER II עולה כי Dabigatran )פרדקסה) הינו 

טיפול יעיל יותר מקומדין במקרים של תרומבואמבוליזם ורידי אקוטי בחולים עם ליקוי 

כלייתי ובחולים קשישים, ככל הנראה בשל ריכוז מוגבר של Dabigatran בחולים אלו. עם 

זאת, בנוכחות תפקוד כלייתי לקוי חלה עליה בסיכון לדימום עם שתי התרופות.

ברקע למחקר מסבירים החוקרים כי הטיפול בתרומבואמבוליזם ורידי אקוטי בנוגדי-קרישה 

בקשישים ובאלו עם מחלת כליות כרונית כרוך במספר אתגרים. 

מחקרי RE-COVER ו-RE-COVER II הוכיחו כי Dabigatran במינון 150 מ"ג, פעמיים ביום, 

היה יעיל כמו קומדין לאורך שישה חודשים במניעת הישנות תרומבואמבוליזם ורידי, עם 

סיכון נמוך יותר לדימומים. כעת הם בחנו את ההשפעות של גיל מבוגר ותפקוד כלייתי לקוי 

על תוצאות המחקר.

המדגם כלל 5,107 חולים: 4,504 חולים מתחת לגיל 75 שנים ו-603 חולים בגילאי 75 

שנים ומעלה. תוצא היעילות העיקרי היה תרומבואמבוליזם ורידי תסמיני/תמותה על-רקע 

תרומבואמבוליזם ורידי. תוצאי הבטיחות כללו אירועי דמם מג'ורי, אירועי דמם מג'ורי או 

אירועי דמם לא-מג'ורי בעלי חשיבות קלינית ודימום מכל-סוג.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29232960
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29232960
https://www.old.health.gov.il/units/pharmacy/trufot/PerutTrufa.asp?Reg_Number=145%2063%2033359%2000&safa=h
https://www.old.health.gov.il/units/pharmacy/trufot/PerutTrufa.asp?Reg_Number=145%2063%2033359%2000&safa=h


72

חדשות מתפרצות

התפקוד הכלייתי סווג כתקין, ליקוי קל בתפקוד הכלייתי או ליקוי בינוני בתפקוד הכלייתי. 

ב-3,698 חולים תועד תפקוד כלייתי תקין וב-1,100 ו-237 תועד ליקוי קל וליקוי בינוני 

בתפקוד הכלייתי, בהתאמה )23 חולים עם ליקוי חמור בתפקוד הכלייתי ו-49 חולים ללא 

נתוני פינוי קריאטינין לא נכללו בניתוח הנתונים).

בקרב המטופלים ב-Dabigatran תועדה ירידה בשיעורי תרומבואמבוליזם ורידי/תמותה 

עקב תרומבואמבוליזם ורידי מ-3.1% )תפקוד כלייתי תקין) ל-1.9% )ליקוי קל בתפקוד 

הכלייתי) ל-0.0% )ליקוי בינוני בתפקוד הכלייתי). באשר לקומדין, שיעור האירועים עמד על 

2.6%, 1.6% ו-4.1%, בהתאמה.

החוקרים מדווחים על עליה בשיעור אירועי דמם מג'ורי עם עליה בליקוי התפקוד הכלייתי 

ועם הגיל, ללא הבדל בולט בין חולים שטופלו ב-Dabigatran ואלו שטופלו בקומדין.

 Thrombosis and Haemostasis

אפילפסיה

בדיקת MRI של המוח עשויה לנבא סיכון למוות פתאומי בחולי 
 American Epilepsy-אפילפסיה )מתוך הכנס השנתי ה-71 מטעם ה

(Society

בדיקת )MRI (Magnetic Resonance Imaging של המוח עשויה לזהות נזק לגזע המוח, 

העשוי להיות מסכן חיים, בחולים עם אפילפסיה, ממצאים העשויים לשמש כסמן לזיהוי 

 Sudden Unexpected Death או SUDEP( חולים בסיכון למוות לבבי פתאומי באפילפסיה

.(in Epilepsy

החוקרים בחנו שתי אוכלוסיות. הראשונה כללה 18 חולים עם אפילפסיה מוקדית בגילאי 

21-60 שנים ו-11 ביקורות בריאות, תואמות בגיל, עם מדידות וריאביליות קצב הלב, 

המהווה סמן לבקרה אוטונומית, ובדיקת MRI. הקבוצה השניה כללה 27 חולים שהלכו 

לעולמם עקב SUDEP בגילאי 1-45 שנים, בהם הושלמה בדיקת MRI 1-10 שנים מוקדם 

יותר.

החוקרים השלימו סדרת חישובים שהעידו על אובדן נפח באזורים מסוימים במוח. 

מהתוצאות עלה כי בחולי אפילפסיה תועד נזק קל באזור המזאנצפלון. לדבריהם, ניתן 

לזהות שינויים המעידים על מבנה לא-תקין, אם כי לא ניתן לקבוע בוודאות מהם השינויים 

שחלו באותם אזורים.

https://th.schattauer.de/en/contents/archive/issue/2547/issue/special/manuscript/27975/show.html
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השינויים בגזע המוח בקבוצת החולים עם אפילפסיה היו די שונים מאלו שתוארו בחולים 

שהלכו לעולמם עקב SUDEP. בקבוצת ה-SUDEP תועד נזק נרחב יותר והוא התפשט 

למספר אזורים במוח, כולל מדולה אובלנגוטה בגזע המוח.

המומחים מעלים אפשרות כי פרכוסים לא-מבוקרים משפיעים על תאי מוח, דבר המוביל 

לשינויים בנפח המוח. לכן, ייתכן כי מדובר בשינויים משנית לפרכוסים. הסבר חליפי נוגע 

לכך שבחולי אפילפסיה מבנה המוח מלכתחילה אינו תקין, אלא מדובר באיזשהו פגם 

מולד.

American Epilepsy Society-מתוך הכנס השנתי ה-71 מטעם ה

לידיעה במדסקייפ

 ADHD – הפרעות קשב וריכוז

תרופות לטיפול ב-ADHD מלווה בעליה מתונה בסיכון לסיבוכים 
(Pediatrics( בהיריון

משני מחקרים גדולים בנשים הרות עם הפרעת קשב, ריכוז והיפראקטיביות 

)ADHD או Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder) עולה כי הטיפול התרופתי 

הניתן להפרעה במהלך ההיריון מלווה בעליה מתונה בסיכון לסיבוכים פרינטאליים 

ואבנורמליות של השליה. החוקרים משני המחקרים מזהירים כי יש לשקול סיכונים אלו אל 

מול הסיכונים הכרוכים ב-ADHD שאינו מטופל.

במחקר הראשון, שפורסם בכתב העת Pediatrics, החוקרים משבדיה בחנו את נתוני לידות 

צאצא יחיד שמאגר )MBR (Medical Birth Register השבדי בין 1 ביולי, 2006, ועד 31 

בדצמבר, 2014. המאגר כולל את כל הלידות בשבדיה וקשור עם שלושה מאגרים ארציים 

אחרים הכוללים נתונים אודות מרשמים לטיפול תרופתי ואשפוזי יילודים ביחידות טיפול 

נמרץ.

המדגם  הסופי כלל 964,734 יילודים, מהם 1,591 )0.2%) שנחשפו לתרופות לטיפול 

ב-ADHD במהלך היריון  ו-9,475 יילודי נוספים )1%) לאימהות שנטלו את הטיפול לפני 

או אחרי ההיריון, אך לא במהלכו. מרבית העוברים נחשפו לתרופות סטימולנטיות )1,464, 

92%), אך חלק קטן נחשף ל-Atomoxetine )165 עוברים).

https://www.medscape.com/viewarticle/889669
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שיעור האשפוזים ביחידות טיפול נמרץ ביילודים שנחשפו לתרופות במהלך ההיריון היה 
גבוה מזה שתועד בקרב יילודים לאימהות שלא נטלו את הטיפול במהלך ההיריון )יחס 

סיכויים מתוקן של 1.5). הסיכון גם היה גבוה יותר בהשוואה לילדים לאימהות שנטלו את 
התרופות טרם ההיריון או לאחריו )יחס סיכויים מתוקן של 1.2).

שימוש אימהי בתרופות ל-ADHD במהלך ההיריון לווה גם כן בשכיחות מוגברת של 
הפרעות במערכת העצבים המרכזית, דוגמת פרכוסים והיפטוניה מולדת בהשוואה לאלו 

שלא נחשפו כלל לתרופות )יחס סיכויים מתוקן של 1.9), או בעקבות חשיפה לפני ההיריון 
או לאחריו )יחס סיכויים מתוקן של 1.8). בנוסף, תרופות לטיפול ב-ADHD במהלך ההיריון 

לוו בסיכון מוגבר ללידה מוקדמת )יחס סיכויים מתוקן של 1.3).

בהשוואה לקבוצת הביקורת, נשים שנטלו תרופות ל-ADHD במהלך ההיריון היו צעירות 
יותר, עם שכיחות גבוהה יותר של השמנה, העדר ילדים, עישון, נטילת תרופות אחרות 

ומגורים ללא אבי הילד. הבדלים אלו היו בולטים במיוחד בנשים שנטלו את הטיפול 
התרופתי במהלך ההיריון. הבדלים אלו עשויים להעיד כי נשים הנדרשות לטיפול 

ל-ADHD במהלך ההיריון הן מלכתחילה קבוצה פגיעה יותר.

במחקר השני שפורסם במהדורת דצמבר של כתב העת Obstetrics & Gynecology חוקרים 
מהרווארד בחנו את ההשפעות של תרופות סטימולנטיות ל-ADHD על הסיכון לרעלת 

היריון, היפרדות שליה, הפרעה בגדילת העובר ולידה מוקדמת.

מדגם המחקר כלל 1,466,792 נשים, שולל 4,846 נשים שנטלו תרופות סטימולנטיות 
ל-ADHD בשלב מסוים במהלך ההיריון, 453 נשים שנטלו Atomoxetine ו-1,461,493 

ביקורות.

לאחר תקנון למשתנים דמוגרפיים, הריונות מרובי-עוברים, שימוש באלכוהול, טבק 
וסמים אחרים, עודף-משקל או השמנה ונוכחות מחלות מסוימות, החוקרים מצאו 

כי הטיפול התרופתי בסטימולנטים לווה בסיכון יחסי של 1.29 לרעלת היריון, כאשר 
משלב Amphetamine-Dextroamphetamine לווה בסיכון יחסי של 1.33.

בדומה, הטיפול בסטימולנטים לווה בסיכון יחסי מתוקן של 1.13 להיפרדות שליה, 0.91 
ללידת תינוק קטן לגיל ההיריון ו-1.06 ללידה מוקדמת, בהשוואה לאלו שלא נחשפו 

לתרופות, אך כל ההבדלים לא היו מובהקים סטטיסטית. השימוש ב-Atomoxetine לא 
נקשר עם אחד התוצאים שנבחנו במחקר.

בהשוואה לנשים שהפסיקו את הטיפול בסטימולנטים לאחר המחצית הראשונה של 
ההיריון, המשך טיפול בתרופות אלו לווה בסיכון יחסי של 1.30 ללידה מוקדמת. המשך 

הטיפול לאורך ההיריון לווה גם בסיכון מוגבר להיפרדות שליה, רעלת היריון ולידת תינוק 
קטן לגיל ההיריון, אך הבדלים אלו לא היו מובהקים סטטיסטית.
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המומחים כותבים כי ממצאי מחקרים אלו מעידים על סיכון מוגבר אפשרי ללידה מוקדמת 

על-רקע טיפול בתרופות סטימולנטיות ל-ADHD. עוד עולה כי הטיפול מעלה באופן 

מתון את הסיכון לרעלת היריון. עם זאת, לא זוהו עדויות לסיכון מוגבר לסיבוכי שליה 

על-רקע טיפול ב-Atomoxetine, מכאן עולה האפשרות כי טיפול זה עשוי להיות בטוח 

יותר לשימוש בהיריון, אם כי דרושים מחקרים נספים בנושא לאור מספר המקרים הקטן 

במחקרים הנוכחיים.

המחקרים מספקים מקור מסוים להרגעה לנשים הרות הזוכות לתועלת רבה מהטיפול 

ל-ADHD, מאחר והעליה האפשרית בסיבוכים פרינטאליים היא עליה מתונה.

Pediatrics. Published online November 1, 2017

Obstet Gynecol. 2017;130:1192-1201
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https://www.medscape.com/viewarticle/888336
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