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 כל הזכויות שמורות לאיגוד הנוירולוגי בישראל www.israel-neurology.co.il אין המערכת מתחייבת להחזיר כתבי יד. 
אין להעתיק, לשכפל, לצלם, לתרגם ולאחסן במאגר מידע או להפיץ כתב עת זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי, אלקטרוני, 

אופטי או מכני ללא אישור בכתב מהמוציא לאור ומהאיגוד הנוירולוגי. כל המידע, הנתונים והדעות הכלולים בכתב העת הינם למידע 
בלבד ואין לראות בהם המלצה או יעוץ לקורא, בין באופן כללי ובין באופן אישי לצורך מתן טיפול רפואי. הכתבות המוגשות מטעם 

הרופאים מייצגות את דעתם בלבד והינן באחריותם המלאה. בכל מקרה יש להיוועץ לפני מתן טיפול. הפרסום בכתב העת הנו באחריות 
המפרסמים בלבד ואין המערכת אחראית על תוכן המודעות ועיצובן. אם ברצונך להסיר את שמך ממאגר ההפצה אנא שלח את פרטיך 

כולל כתובת לאי-מייל : webmaster@e-med.co.il טל"ח.

mailto:netta@hadassah.org.il
mailto:eitanman1@gmail.com
mailto:webmaster@e-med.co.il
mailto:webmaster@e-med.co.il
http://www.israel-neurology.co.il/
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שינוי במבנה בחינת שלב ב' בנוירולוגיה

בינואר 2018 התקיימה ישיבה בנוכחות ועדת הבחינות בנוירולוגיה יחד עם יועצת, מומחית 
בחינות, מטעם המועצה המדעית לדיון בפורמט הנוכחי של בחינת שלב ב' בנוירולוגיה 

 המתנהל במשך יומיים. 
היום הראשון - מול מחשב עם 30 שאלות בהדמיה, EEG ו-EMG. במידה והנבחן עובר את 

היום הראשון, הרי שהוא זכאי להיבחן ביום השני. היום השני - נערך בבית חולים, וכולל 
שתי ועדות, בנות שעה וחצי כל אחת, כל ועדה עם שלושה בוחנים. המבחן הינו מבחן 

קליני. מטרת הועדה הראשונה לבחון את יכולת הנבחן בבדיקה נוירולוגית של חולה אמיתי 
וכן בידע קליני הקשור למקרה. הועדה השנייה מתנהלת תוך הצגת כרטיסיות של מקרים 

קליניים תיאורטיים, כולל מקרה אחד בתחום הפסיכיאטריה. 

הועלו מספר בעיות בהקשר לפורמט הנוכחי. הפורמט הנוכחי של שלב ב' בנוירולוגיה 
לא בוחן בצורה טובה את יכולת המועמד להיות מומחה בנוירולוגיה. היום הראשון עם 

30 שאלות ברנטגן, EEG ו-EMG הינו ארוך מדי ואין אחידות בין רמת הבחינות במועדים 
השונים היות ובית חולים אחר מכין את השאלות בכל מועד.  ביום השני, זמן כל ועדה הינו 

ארוך מדי. הבדיקה הנוירולוגית של מקרה אחד לא משקפת נאמנה את יכולת המעומד 
מפני שבאופן זה בוחנים רק אספקט אחד של הבדיקה הנוירולוגית. כל נבחן מתבקש 

לבדוק חולה אחר עם מחלה אחרת לכן הבחינה אינה אחידה ובשל כך בלתי הוגנת. כל 
חצי שנה, בית חולים אחר מארח ומכין את הבחינה, מה שגורם לשינוי ברמת הבחינה 
בכל מועד. כרגע, ההכשרה היחידה של בוחן חדש היא נוכחותו כ"משקיף" פעם אחת 
בבחינת שלב ב. אין זה מספיק לדעתנו להכשיר בוחנים חדשים. אפשר להזכיר גם את 

הקושי הלוגיסטי שהבחינה מעמיסה על בית החולים הבוחן, בפרט לאור העלייה במספר 
הנבחנים, וכן את הקושי והבעייתיות של בדיקת חולים אמיתיים.

החלטות הדיון

לאחר דיון הוחלט כי שלב ב' יערך ביום אחד בלבד. מהלך זה ישפר את הלוגיסטיקה של 
הבחינה ויפחית את רמת המתח של כל נבחן )הנובע מאי הודאות האם רשאי לגשת 

ליום השני(. שלב ב' לא ייערך בבית חולים המשתנה ממועד למועד אלא במקום אחד 
במרוכז,. החלטה זו תקל מבחינה לוגיסטית לנהל את המבחן ותהיה אפשרות לחלק את 

הכנת המבחן בין מספר מחלקות נוירולוגיות. הדבר יפחית את העומס על בית חולים 
אחד. סך הכול תהיינה עשר ועדות – יש לדבר יתרון גם מבחינה פסיכומטרית, המחייבת 

ריבוי תצפיות על כל נבחן וגם מבחינה תכנית, שכן ריבוי הוועדות יאפשר לבחון מספר 
רב של נושאים. אורך כל ועדה יהיה 20 דקות, עם שני בוחנים בלבד בכל ועדה מפני שאין 
ערך מוסף בשלושה בוחנים.  בכל ועדה, כל בוחן ימלא טופס הערכה בנפרד - סה"כ שתי 
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הערכות בכל ועדה. הכנת הטופס תהיה לפני הבחינה, בשיתוף ובליווי של אורית איזנברג, 
לאחר אישור ועדת הבחינות והמועצה המדעית. רופא נוירולוג בכיר עם וותק של לפחות 

3 שנים כמומחה יהיה רשאי לבחון בשלב ב' בנוירולוגיה. כל בוחן יהיה רשאי לבחון לאחר 
השתתפות ביום הדרכה ולאחר אישור ועדת הבחינות בנוירולוגיה. במבחן שלב ב' תהינה  

עשר ועדות בנושאים הבאים: רפואה דחופה בנוירולוגיה כולל טראומה, בדיקות הדמיה, 
בדיקת EEG ואפילפסיה, שבץ מוח ודופלקס, הפרעות תנועה, מחלות מטבוליות וגנטיות של 

מערכת העצבים ומחלות שנגרמות על ידי חוסר תזונתי, בדיקת EMG ומחלות נוירולוגיות 
היקפיות )עצב, שריר, חיבור עצב שריר, מערכת האוטונומית ומחלות של הנוירון המוטורי 

התחתון(, מחלות זיהומיות, דלקתיות, ניאופלסטיות ופארא-ניאופלסטיות במערכת 
העצבים כולל נוירו-אופתלמולוגיה ונוירו-אוטולוגיה, הפרעות קוגניטיביות כולל הפרעות 
קשב וריכוז והפרעות שינה, פסיכיאטריה וכאב ראש ותסמונות כאב הקשורות למערכת 

העצבים. 

בוועדה יהיה שימוש בבדיקות עזר וסרטונים בעזרת מחשב, באופן שיתאים לכל ועדה. 
בכל ועדה יהיו שני בוחנים. כל בוחן יחליט בסוף הועדה על ציון: עובר, נכשל או מצטיין. 

בכדי לעבור לשלב ב' בנוירולוגיה יהיה צורך לעבור מינימום של 15 הערכות מתוך 20. 
במידה ויהיו פחות מ-10 וועדות, כלומר פחות מ-20 בוחנים, הנבחן יצטרך לעבור 75 אחוז 

מהערכות כדי לעבור שלב ב. נבחן יקבל ציון "הצטיינות" אם הוא יקבל "מצטיין" אצל 
לפחות 50 אחוז מהבוחנים ויעבור אצל כל שאר הבוחנים.  

השינוי המוצע בשלב ב' העלה דאגה מסוימת בקרב חברי הוועדה מכיוון שבפורמט הבחינה 
החדש, לא נכללת הערכה ישירה של ביצוע בדיקה נוירולוגית ע"י הנבחן. לציין כי ממצאי 

הבדיקה הנוירולוגית יהוו חלק משמעותי בבחינה ע"י שימוש באמצעים טכנולוגים כמו 
סרטונים. הועדה החליטה שבאחריותו של כל מנהל מחלקה לדאוג להדרכה טובה על 

הבדיקה הנוירולוגית. אנו ממליצים לאיגוד הנוירולוגי לנהל סדנאות הדרכה על הבדיקה 
הנוירולוגית כדי לשפר את היכולת הקלינית של כל מתמחה בנוירולוגיה.. 

באחריותו של מנהל מחלקה לדרוש רמה גבוהה ביכולת המתמחים לבצע בדיקה נוירולוגית 
כתנאי להרשאה לגשת לשלב א' ולשלב ב'. 

השינויים בפורמט שלב ב בנוירולוגיה אושרו על ידי פרופ' דרור מבורך, יו"ר ועדת 
 הבחינות העליונה ופרופ' דוד טנה יו"ר האיגוד הנוירולוגי הישראלי 

בברכה,  

ד"ר מרק הלמן, יו"ר ועדת הבחינות וחברי ועדת הבחינה בנוירולוגיה: פרופ' בלה גרוס, פרופ' רונית גלעד, 

פרופ' גל איפרגן, ד"ר ברוך אלעד, ד"ר סבטלנה טוב, ד"ר משה הרשקוביץ, ד"ר סרגיו שפתאי, ד"ר גלינה 

קייגלר, ד"ר סיון בלוך, ד"ר אילן בלט וד"ר טניה גורביץ. 



Fewer injections, more living

Dysport is indicated for symptomatic treatment of focal spasticity of:- Upper limbs in adults due to stroke or traumatic brain injury- Dynamic equinus foot deformity in 
ambulant paediatric cerebral palsy patients, two years of age or older.Dysport is indicated in adults for symptomatic treatment of:- Spasmodic torticollis- Blepharospasm- 
Hemifacial spasm.Dysport is indicated for the temporary improvement in the appearance of moderate to severe glabellar lines (vertical lines between the eyebrows) seen 
at frown, in adult patients under 65 years, when the severity of these lines has an important psychological impact on the patient.
Dysport is indicated for symptomatic treatment of persistent severe primary hyperhidrosis of the axillae, which interferes with the 
activities of daily living and is resistant to topical treatment.

For further information please refer to the full Israeli prescribing information as approved by the Israeli MoH DYS-10-01-0418

https://www.old.health.gov.il/units/pharmacy/trufot/Ycran_ListN.asp?Letter=dysport&Sr_Type=T_Name&p=1&safa=h
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אפילפסיה

תמותה מאפילפסיה - תמונת מצב

ד"ר שמואל אפל

אפילפסיה הינה בין האבחנות הנוירולוגיות השכיחות. כ- 50 מליון בני אדם ברחבי העולם 
חולים באפילפסיה )כ-4-10 חולים \ 1000 בני אדם באוכלוסייה הכללית(, וכ- 2.4 מיליון 

חולים חדשים מאובחנים מדי שנה. 

אפילפסיה אחראית לכ-0.6% מנטל הבריאות העולמי ושיעורי התמותה בקרב חולי 
אפילפסיה גבוהים פי 2-3 ביחס לאוכלוסיה הכללית. בסקירות שבדקו את סיבות המוות 

בקרב חולי אפילפסיה נמצא כי גורמי התמותה העיקריים בקרב החולים דומים לגורמי 
התמותה באוכלוסיה הכללית. בעולם המערבי סיבות המות המובילות הינם סרטן, מחלות 

קרדיווסקולריות ומחלות צרברו-וסקולריות, וכך גם בקרב חולי אפילפסיה )24%, 11% 
ו8% בהתאמה(. מוות משני לאפילפסיה אירע רק ב-11% מהמקרים, מוות שנגרם ישירות 
מהפרכוס ב-7% מהמקרים ומוות כתוצאה מטראומה משנית לפרכוס כולל טביעה, חבלה 

וכוויות, ב-6% מהמקרים. כמו כן, הטיפול התרופתי מהווה גורם תמותה אפשרי נוסף בקרב 
חולי אפילפסיה.

מוות כתוצאה ישירה של האפילפסיה

הסיבות העיקריות למוות כתוצאה ישירה של פרכוס הינם סטטוס אפילפטי וכן מוות 

.(Sudden Unexpected Death in Epilepsy-SUDEP) פתאומי ולא צפוי בחולה אפילפסיה

סטטוס אפילפטי

מוגדר כפרכוס ממושך או מספר פרכוסים ללא חזרה להכרה ביניהם. הגדרת משך זמן 
הפרכוס משתנה בין פרוטוקולים שונים. ההגדרה המקובלת עדיין בספרות מדברת על פרק 

זמן של 30 דקות ואולם עבודות שונות מקצרות את פרק הזמן עד 5 דקות לצורך הגדרת 
סטטוס אפילפטי. שיעור ההיארעות של סטטוס אפילפטי הוא 10-40 מקרים \ 1000 בני 
אדם באוכלוסיה הכללית \ שנה. מרבית מקרי הסטטוס מתרחשים בחולים ללא רקע של 

אפילפסיה, כסיבוך של תחלואה מוחית או מטבולית משמעותית כולל אנוקסיה מוחית, 
דמם מוחי, אנצפליטיס, הפרעה אלקטרוליטרית קשה והרעלות. סטטוס אפילפטי הינו 

מצב חירום רפואי ומלווה בשיעורי תמותה נכבדים של כ-30% ולכ-30% נוספים מהחולים 

בסטטוס אפילפטי תיגרם נכות משמעותית. הסיכון לתמותה ונכות הם ביחס ישיר למחלה 

הבסיסית הגורמת לסטטוס האפילפטי.
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SUDEP

מוגדר כמוות בחולה אפילפסיה שלא נגרם על ידי טביעה, חבלה או כל סיבה ידועה אחרת. 

שיעור היארעות הוא כ- 1\1000 חולי אפילפסיה\שנה אך שיעור האירעות מטפס עד 

 SUDEP-1\150 חולי אפילפסיה \בשנה בקרב חולי אפילפסיה לא מאוזנים. גורמי סיכון ל

כוללים פרכוסים כלליים טוניים-קלוניים, מחלה עמידה לטיפול תרופתי, הענות נמוכה 

לטיפול תרופתי, פוליתרפיה, תרופות חוסמי תעלות נתרן כגון טגרטול ולמיקטל, גיל 

התחלת מחלה מוקדם, מחלה ממושכת, איחור התפתחותי או חסרים נוירולוגיים אחרים, 

פרכוסים בהם החולה שוכב על בטנו, שימוש באלכוהול וכן גורמים גנטיים. מקובל ליחס 

את המוות ב-SUDEP לפרכוס עצמו. במחקר MORTEMUS  שכלל 147 יחידות לניטור 

וידאו EEG מרחבי העולם תוארו 29 מקרי SUDEP בין 2007-2008 וכולם התרחשו לאחר 

פרכוס כללי. לעומתו, Lhatoo et al תיארו 15 מקרי SUDEP ומתוכן 3 התרחשו ללא 

פרכוס מקדים. הועלו מספר מנגנונים פתופזיולוגים אפשריים ל-SUDEP כולל כשל נשימתי 

מחנק, דיכוי מרכז הנשימה וכן, על בסיס עבודות בחיות, תוארה התפתחות בצקת ריאות 

כתוצאה פרכוס שהובילה למוות. מנגנון נוסף אפשרי הוא כשל לבבי כתוצאה מהפרעת 

קצב, דיכוי לבבי או התקף לב. אפשרות נוספת היא דיכוי מוחי כתוצאה מהפרכוס.

מוות כתוצאה מטראומה משנית לפרכוס

כ-30% מחולי האפילפסיה נחבלים במהלך הפרכוס. לרוב מדובר בחבלות מינוריות כגון 

חתכים, מכות יבשות ושברים.  כ-1-16% ממקרי המוות בסדרות שונות של חולי אפילפסיה 

הוא משני לטראומה משנית לפרכוס, כאשר מוות מטביעה הינה סיבת המוות השכיחה 

מבינם. תחלואה באפילפסיה מעלה את הסיכון במוות מחבלה פי 2-3 לעומת האוכלוסייה 

הכללית. בעבודה שפורסמה לפני מספר שנים ועקבה אחר תמותה מחבלה בקרב חולי 

אפילפסיה בארה"ב תוארה ירידה בשכיחות מוות כתוצאה מטראומה, יתכן משנית לחינוך 

החולים והעלאת המודעות לסכנות בפרכוס ולהרגלי בטיחות המומלצים. 

תרופות נוגדות פרכוס

מוות כתוצאה ישירה משימוש בתרופות נוגדות פרכוס הינו נדיר ביותר וכולל מוות מתגובה 

אלרגית חריפה, דיכוי מח עצם, הפטיטיס קטלנית, פנקראטיטיס ועוד. ב- 2008 פרסם ה

FDA  אזהרת שימוש בתרופות נוגדות פרכוס בשל תצפית של עלייה בשיעור האובדנות 

בקרב חולים המשתתפים במחקרים בתרופות נוגדות פרכוס עם סיכון לאובדנות של 

0.43\1000 חולים המטופלים בתרופות לעומת 0.22\1000 בקרב החולים שקיבלו תכשירי 
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אינבו. סיבה אפשרית נוספת לתמותה כתוצאה משימוש בתרופות היא הפרעות קצב 

שתוארו בשימוש בפניטואין וירידה בשונות קצב הלב )heart rate variability( שתוארה 

בטיפול בקרבמזפין. חשוב לציין כי כאשר יש התוויה לטיפול תרופתי, הסיכון למוות 

בהימנעות מטיפול הוא גדול משמעותית לעומת הסיכון בטיפול.

גורמים שונים משפיעים על הסיכון במוות בחולי אפילפסיה

סוג האפילפסיה: אפילפסיה סמפטומטית הנגרמת הפרעה מטבולית ברורה או 
מהפרעה מבנית מוחית כגון שבץ, דימום, גידול או חבלה, מעלה את הסיכון במוות פי 

2.2-4.3 מול האוכלוסיה הכללית. סיכון זה מקסימלי בתקופה הראשונית לאחר האבחנה 

והולך ודועך עם הזמן. לעומת זאת, הסיכון במוות נמוך יותר כתוצאה מאפילפסיה 

קריפטוגנית, כלומר כאשר הגורם לאפילפסיה אינו ידוע או כאשר האפילפסיה נגרמת 

מסיבות גנטיות . עבדות שונות תיארו סיכון במוות דומה לאוכלוסייה כללית ואף הייתה 

עבודה שאף תיארה סיכון נמוך למוות בקבוצות גיל מסוימות ביחס לאוכלוסייה הכללית. 

הסברים אפשריים לכך יכולים להיות בדיקות רפואיות תכופות של החולים המאפשרים 

גילוי מוקדם של מחלות אחרות וכן המנעות מפעילויות היכולות לסכן חיים כגון נהיגה או 

שחייה.

סוג הפרכוסים: התקפים כלליים מעלים את הסיכון לתמותה פי 2.4 בהשוואה 
לאוכלוסיה הכללית לעומת 1.9 בפרכוסים מוקדיים. 

אזור גאוגרפי: כ-80% מחולי האפילפסיה בעולם חיים במדינות עם הכנסה ממוצעת 
או נמוכה. הסיכון לתמותה בחולים במדינות אלו הוא גבוה בהשוואה למדינות המפותחות 

עם הכנסה ממוצעת גבוהה. הסברים אפשריים הינם העדר זמינות של שירותי רפואה כולל 

טיפול תרופתי, בירור ומעקב רפואי נאות, העדר מודעות לאמצעי הבטיחות הנדרשים, 

שכיחות גבוהה של אפילפסיה סמפטומטית )צסטוצירקוזיס, חבלות ראש( וכן גורמים 

סביבתיים וגנטיים.

גיל: שיעור תמותה גבוהים יותר דווחו בקרב צעירים עד גיל 45 החולים באפילפסיה 
בהשוואה לאוכלוסייה הכללית, עד פי 6 במחקרים שונים. נראה כי בקרב קבוצת גיל 

זו, אפילפסיה מעלה את הסיכון היחסי לתמותה במידה משמעותית יותר ביחס לחולי 

אפילפסיה במבוגרים יותר. הועלו מספר הסברים לתופעה כולל השפעת האנצפלופטיות 

האפילפטיות הקיימות בילדים ומאופיינות בתוחלת חיים קצרה, הסיכון המוגבר לתמותה 

בתקופה שלאחר האבחנה )ראה להלן( וכן מהילה של הסיכון לתמותה עקב אפילפסיה 

בגיל המבוגר בשל התמותה המוגברת בגיל המבוגר באוכלוסיה הכללית.
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מין: אפילפסיה מעלה את הסיכון לתמותה הן בגברים והן בנשים ואולם, עבודות שונות 
הראו סיכון מוגבר יותר בגברים לעומת נשים )פי 2.9 מול 2(. הסברים אפשריים כוללים 

שכיחות גבוהה יותר של מחלת צרברווסקולרית בגברים וסיכון לאפילפסיה סימפטומטית 

משנית לכך המלווה בשיעורי תמותה גבוהים יותר )ראה לעיל(, מעורבות גדולה יותר של 

הגברים בפעילויות היכולות לסכן את החולים כגון נהיגה וטיפוס לגובה וכן הענות נמוכה 

יותר בקרב גברים לטיפול ולאמצעי הזהירות הנדרשים.

משך המחלה: שיעור תמותה גבוהים יותר דווחו בתקופה הראשונה לאחר שנעשתה 
האבחנה. אפקט זה היה משמעותי יותר בקרב חולי אפילפסיה סימפטמטית. יתכן כי 

התמותה היא עקב המחלה הבסיסית שהביאה לאפילפסיה . הסבר אפשרי נוסף הוא 

שהתקופה הראשונה לאחר האבחנה מתאפיינים בשכיחות התקפים גבוהה יותר עד 

להגעה לשליטה בהתקפים ויתכן שהתמותה המוגברת היא משנית לכך.

טיפול: שיעורי תמותה גבוהים יותר דווחו בחולים עם היענות תת מיטבית לטיפול וכן 
חולים עמידים לטיפול.  

שיעורי התמותה לאורך השנים: מחקרי תמותה שנעשו לאורך השנים מראים 
שיעורי תמותה דומים של פי 2-3 בהשוואה לאוכלוסייה הכללית. ואולם מחקרים אלו 

מגיעים מקבוצות עקבה )cohort( שונות תוך שימוש בשיטות מחקר )מתודולוגיה( שונות. 

מחקר מטה אנליזה שסקר מחקרים שונים בין השנים 1950-2000 הראה שונות בשיעורי 

התמותה במקומות שונים בעולם אך ללא שינוי משמעותי לאורך השנים. לעומתו, מחקר 

עקבה שפורסם לאחרונה ועקב אחרי קבוצת חולים אחת בין 1980-2007 והדגים 

ירידה בשיעורי התמותה לאורך השנים מפי 3 בין 1980-1990 לפי 1.4 בין 2000-2007,  

בהשוואה לאוכלוסייה הכללית. 

סיכום

שיעורי התמותה בקרב חולי אפילפסיה גבוהים 2-3 ביחס לאוכלוסיה הכללית. רק בכ- 

13% מהמקרים סיבת המוות קשורה לפרכוסים. אפילפסיה סימפטומטית, גיל צעיר ומשך 

מחלה קצר מגבירים את הסיכון לתמותה בחולי אפילפסיה.

 ד"ר שמואל אפל

המרכז הרפואי ברזילי, אשקלון
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שבץ מוח

היבטים אתיולוגים, קליניים וטיפוליים של דיכאון 
לאחר שבץ

ד"ר ליאור אלישר , ד"ר סיון בלוך, ד"ר בועז בלוך

שבץ מוח הינו הגורם השלישי בשכיחותו למוות בישראל. כ-15,000 אירועים מוחיים 

חדשים מתרחשים כל שנה ושכיחותם עולה עם הגיל1. התחלואה הנלווית והתוצאות 

הקליניות בחולים שסבלו מאירועים מוחיים היא נרחבת ובעלת משמעות בהיבטים 

רפואיים, חברתיים וכלכליים2. מעבר לכך, אין ספק כי עבור החולה עצמו, המשמעות של 

אירוע דרמטי זה הינה עמוקה, והשינוי במצבו וביכולותיו בא לידי ביטוי בכל תחומי חייו. 

מצבו הרפואי ויכולותיו התפקודיות של החולה לאחר שבץ תלויים במספר גורמים. 

החשובים שבהם כוללים את חומרת השבץ ומיקומו, והצלחת התהליך השיקומי 2,3. דיכאון 

לאחר שבץ מוח הינו סיבוך נפוץ ובעל השלכות קליניות ופרוגנוסטיות מרחיקות לכת3,4,5. 

שכיחות התחלואה הדיכאונית בקרב חולים לאחר שבץ מוחי הינה כ-30% 6. החמרה 

דיכאונית פוגעת משמעותית ביכולתו של החולה להשתקם ועל כן, מביאה לתוצאות 

תפקודיות וקוגניטיביות גרועות יותר, וזאת מעבר לנזק הרפואי הנוסף, עומס תחלואה כבד 

יותר ואף סיכון מוגבר למוות 4-8. 

היבטים אתיולוגיים

הקשר בין שבץ מוח להתפתחות של החמרה דיכאונית הוא ככל הנראה רב סיבתי, ומושפע 

מגורמים המשפיעים אלו על אלו. לכן, קשה להגדיר ולחקור במדויק מה מהווה גורם סיכון 

להתפתחות של דיכאון לאחר שבץ מוח. עם זאת, מספר  גורמים נמצאו במחקרים שונים 

כקשורים בהתפתחות דיכאון לאחר שבץ מוח. ראשית, נמצא קשר בין גיל צעיר יותר בעת 

היארעות השבץ לבין התפתחות דיכאון, וכן פגיעה תפקודית משמעותית יותר, ואירועי שבץ 

קודמים7. בהיבט הפסיכוסוציאלי, תלות במטפל לצורך תפקוד יומיומי היוותה גורם סיכון 

משמעותי להתפתחות דיכאון, כמו גם קשיים ביחסים עם בני המשפחה ובמיוחד עם בני 

הזוג 8,9. הקשר בין מוגבלות גופנית לדיכאון לאחר שבץ היה החזק ביותר מבין כל הגורמים 

שנבדקו 9.

הקשר האפשרי בין תהליכים נוירוביולוגיים כתוצאה משבץ מוח לבין הסיכון להתפתחות 

דיכאון נחקר רבות, עם תוצאות משתנות ואף סותרות. בהקשר זה, הספרות מתייחסת 

למספר קשרים אפשריים:  ראשית, הועלתה אפשרות כי הנזק כתוצאה מהשבץ גורם 

לפגיעה במסלולים העצביים העולים מאיזורי גזע המוח והמוח התיכון, ובכך לירידה 
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בזמינות הביולוגית של הביו-אמינים )סרוטונין, נוראדרנלין ודופמין( 10. שנית, שוער כי השבץ 

מאיץ תהליכים נוירודגנרטיביים במוח המזדקן 4. שלישית, מספר רב של מחקרים בדקו את 

הקשר האפשרי בין המיקום הנוירואנטומי של השבץ לבין הסיכון להתפתחות דיכאון 11. 

נמצא כי בחולים שפיתחו דיכאון, שמרכיבו הקליני העיקרי היה אפאתיה וחוסר מוטיבציה, 

נמצאה שכיחות גבוהה יותר של פגיעה דו צדדית בגרעינים הבזליים, ולעומת זאת בחולים 

שסבלו מדיכאון עם מרכיב רגשי דיספורי דומיננטי, נצפתה שכיחות יתר של פגיעה באיזור 

הפרונטלי השמאלי 3,5,12,13. 

היבטים קליניים

מעצם טיבו, דיכאון מג'ורי משפיע על מספר תחומים: רגשי, קוגניטיבי, סומטי-וגטטיבי 

ותפקודי. בהיבט הרגשי, מתוארות תחושות יאוש, אשמה, חוסר ערך עד כדי חוסר רצון 

להמשיך לחיות. בהיבט הקוגניטיבי, במיוחד באוכלוסייה המבוגרת, נצפית פגיעה בקשב 

ובזיכרון המתבטאת ביכולת פחותה להתמקד ולבצע משימות, ושכחה. יכולות אלו עלולות 

להיפגע עד לכדי תמונה קלינית המדמה תהליך דמנטי, מצב המוגדר כפסאודודמנציה. 

בהיבט הסומטי, מתוארים תסמינים גופניים מרובים, הבולטים שבהם כוללים כאבים 

הממוקמים באזורים שונים בגוף, או כאבים דיפוזיים, תלונות גסטרואינטסטינליות, 

בפרט, עצירות ופגיעה בתיאבון המביאה לעיתים לירידה במשקל, וכן נדודי שינה. בהיבט 

התפקודי, בשל חוסר כוחות ומוטיבציה, נצפית ירידה משמעותית ביכולתו של האדם 

להמשיך בשגרת יומו, לבצע את המטלות היומיומיות הנדרשות ממנו ולדאוג לצרכיו 14.

ישנו תת אבחון של מצבים דיכאוניים באוכלוסיית מטופלים זו, הנגרם כתוצאה ממספר 

סיבות: 

ראשית, אין חשיפה מספקת לגורמי בריאות הנפש, והצוות המטפל בחזיתות הרפואית 

והשיקומית לא תמיד מודע מספיק לסיכון להתפתחות דיכאון. 

שנית, בשל הסטיגמה הכרוכה בתחלואה נפשית, הפניות לטיפול הן מועטות. הסטיגמה 

של מחלות נפשיות נוכחת אצל המטופלים עצמם, בני משפחותיהם ואף הצוות הרפואי 

והשיקומי המטפל בהם. מעבר לכך, מקובל לחשוב כי מאחר ותגובה רגשית שלילית לאחר 

שבץ מוח היא מובנת ואף מתבקשת, אין צורך בהמשך בירור או התייחסות טיפולית, 

במטופלים המציגים תסמינים דיכאוניים15. סיבה שלישית אפשרית לתת אבחון של דיכאון 

מג'ורי באוכלוסיית המטופלים לאחר שבץ מוח קשורה בהתבטאות הקלינית שמציג 

המטופל. תיתכן חפיפה בין תסמינים רגשיים וקוגניטיביים שהם תוצר ישיר של שבץ מוח, 

לבין אלו שהם תוצר של דיכאון. תסמינים כאלו כוללים פגיעה קוגניטיבית, עייפות מוגזמת 
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ואפאתיה )A-motivational syndrome(. אלו תסמינים המופיעים באופן תדיר לאחר 

שבץ מוח, ועל כן מיוחסים בדרך כלל לשבץ עצמו. עם זאת, במידה ונלווים להם תסמינים 

דיכאוניים נוספים ייתכן כי מקורם בדיכאון ולא בנזק המוחי. חשיבות הזיהוי של הדיכאון 

בהקשר זה טמונה בכך שטיפול בדיכאון עשוי לשפר משמעותית ואף להפיג לחלוטין 

תסמינים קשים אלו.

פגיעות ייחודיות לאירועי שבץ נקודתיים כגון אפאזיה, או אנוזוגנוזיה, מהוות אתגר אבחנתי 

נוסף מבחינת זיהוי דיכאון: במטופלים הסובלים מאפאזיה יהיה קושי לזהות את הדיכאון 

באמצעים האבחנתיים המקובלים, היינו, ראיון קליני ומילוי שאלונים. עבור מטופלים אלו 

פותח שאלון ייחודי לזיהוי דיכאון, המיועד עבור המטופל והמטפל העיקרי שלו. באשר 

למטופלים הסובלים מאנוזוגנוזיה, הפגיעה במודעות העצמית עלולה להקשות על דיווח של 

תסמינים דיכאוניים ומכאן – זיהוי קיום דיכאון מג'ורי. גם מטופלים אלו זקוקים לכלי אבחון 

המותאמים אישית ליכולותיהם הקוגניטיביות 15.

התפתחות של דיכאון מג'ורי במטופל לאחר שבץ מוח משפיעה על המהלך הקליני 

והשיקומי. חלק ניכר מהמטופלים מפתחים דיכאון בחודש הראשון לאחר השבץ. במטופלים 

אלו, ניכרת השפעה שלילית משמעותית של נוכחות הדיכאון על התפקוד הקוגניטיבי 

העתידי. כלומר, מטופלים שפיתחו דיכאון בחודש הראשון לאחר שבץ מוח, יצליחו 

להגיע להישגים קוגניטיביים פחותים בטווח הארך בהשוואה לאלו שלא פיתחו דיכאון 16. 

בנוסף, הוכח כי דיכאון במטופלים אלו פוגע ביכולות החברתיות ובקשרים החבריים, מה 

שבתמורה משפיע על ההישגים השיקומיים, התלויים אף הם בקשרים החברתיים17.

בהיבט הפרוגנוסטי, נמצא כי במטופלים לאחר שבץ שפיתחו דיכאון מג'ורי הסיכון לתמותה 

היה מוגבר, אם כי, ככל הנראה, לא בקשר ישיר לקיום הדיכאון אלא משנית למתח הנפשי 

שנוצר עקב השילוב של הדיכאון והתמודדות עם תוצאות השבץ 7,16. 

היבטים טיפוליים

בעת סקירת ספרות מקצועית העוסקת בנושא הדיכאון לאחר שבץ מוח, מפתיע לגלות 
התייחסות מחקרית מועטה לנושא הטיפול, במיוחד לאור הממצא החוזר של הופעת 

דיכאון בכשליש מהמטופלים לאחר שבץ מוח. טיפול בדיכאון לאחר שבץ הוא בעל חשיבות 
מבחינת שיפור המצב הנפשי, אך גם משפיע לטובה על התוצאות השיקומיות, מאחר 
והוכח כי מטופלים שהגיבו לטיפול נוגד הדיכאון השיגו תוצאות טובות יותר בשיקום 

 התפקודי, וכתוצאה מכך השיגו שיפור בניידות ועצמאות 16.
באשר לסוגי הטיפולים, הנחקר ביותר וגם בעל התוצאות הטובות ביותר, הוא הטיפול 

התרופתי. לאורך השנים נחקר שימוש בתכשירים נוגדי דיכאון שונים, כתכשירים ממשפחת 
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הטריציקלים )אמיטריפטילין ונורטריפטילין(, תכשירים ממשפחת SSRI )פלואוקסטין, 
פרוקסטין, סרטרלין, אסציטלופרם וציטופלרם(, תכשירי SNRI )ונפלקסין, מילנציפרן( 

ואחרים, כמו גם שימוש בתכשירים פסיכוסטימולנטים )מתילפנידאט(. 

בעוד שמחקרים שונים הראו יעילות יחסית משתנה בין התרופות, ברור כי טיפול תרופתי 
מוביל לשיפור בדיכאון וכן לשיפור במצב הכללי של המטופל 6,7,18,19. 

נוגדי דיכאון טריציקלים, ומירטזפין שהינו תכשיר ייחודי מסוג טטרציקלי: 	 
בתכשירים אלו נעשה שימוש נרחב, בעיקר בשנים שטרם כניסתם של ה-SSRIs לשוק 
בשנות השמונים. למרות יעילות מוכחת בטיפול בדיכאון, תכשירים אלו עלולים לגרום 

לתופעות לוואי נרחבות, כולל נפילת לחץ דם אורתוסטטית, והפרעות קצב, ובשל 
פעילות אנטיכולינרגית, גם סיכון מוגבר לדליריום. לפיכך, כיום תכשירים אלו לא 

מומלצים לשימוש כטיפול בדיכאון לאחר שבץ מוח. 

תכשירים ממשפחת SSRI )מונעי ספיגה מחדש סלקטיביים של סרוטונין( הינם 	 
בשימוש נרחב כטיפול בדיכאון, ובעלי יעילות מוכחת. עם זאת, גם תכשירים אלו גורמים 

לתופעות לוואי שונות, השכיחות שבהן כוללות תסמינים גסטרואינטסטינלים  מרובים, 
כאבי ראש, פגיעה בתפקוד המיני וקשיי שינה. תופעת לוואי מסוכנת היא סיכון מוגבר 
לדמם, ככל הנראה בשל פגיעה בתפקוד הטסיות. בנוסף, טיפול בתכשירי SSRI כרוך 
בסיכון מוגבר לנפילות בקשישים, וכן במחקרים אפידמיולוגים נמצא קשר בין שימוש 

ב-SSRI לאוטמים לבביים ומוחיים, ותמותה מגורמים נוספים.

תכשירים ממשפחת SNRI )מונעי ספיגה מחדש של סרוטונין ונוראדרנלין( אף 	 
הם בעלי יעילות מוכחת בטיפול בדיכאון, כולל בדיכאון לאחר שבץ מוח. ככל הנראה, 

.SSRIs-תכשירים אלו הם בעלי סיכון מוגבר לדמם, בדומה ל

וורטיוקסטין )vortioxetine, brintellix( הינו תכשיר חדש לטיפול בדיכאון, בעל 	 
אפקט נרחב כמעכב רצפטורים לסרוטונין. למרות שעדיין לא תוארו מחקרים שבדקו 

שימוש בוורטיוקסטין בטיפול בדיכאון לאחר שבץ מוח, יש מקום לבדוק יעילות הטיפול 
במצב זה, מאחר וככל הנראה הוא בעל אפקט של שיפור יכולות קוגניטיביות במטופלים 

דיכאוניים. יש לציין כי לפי המתואר בספרות, גם תכשיר זה בעל סיכון מוגבר לדמם.

פסיכוסטימולנטים )methylphenidate(: טיפול בפסיכוסטימולנטים מקובל 	 
כאוגמנטציה לטיפול בנוגדי דיכאון, אך הראה תוצאות בטיפול בדיכאון לאחר שבץ מוח 

גם כטיפול יחיד. הבעייתיות האפשרית הכרוכה במתן טיפול זה הוא הסיכון להתפתחות 
תלות וסבילות. יש לציין, כי מספר מחקרים במדגם מצומצם של מטופלים שבוצעו 

במתן טיפול תרופתי מניעתי לדיכאון, הראו תוצאות ראשוניות טובות, עם צורך בהמשך 
מחקר על מנת להראות תוצאות ברורות יותר בתחום זה. במחקרים אלו, הטיפול 



17

התרופתי נוגד הדיכאון הוחל זמן קצר לאחר שבץ מוח, בחלק מהמקרים עוד במהלך 
האשפוז האקוטי. עם זאת, ידוע כי טיפול בנוגדי דיכאון אינו נטול תופעות לוואי וסיכונים 

אפשריים ועל כן ההחלטה על טיפול מניעתי צריכה להילקח מתוך כובד ראש ותוך 
התחשבות בכל מטופל לגופו וגורמי הסיכון שלו לפתח דיכאון.

 טיפולים לא תרופתיים שנבדקו במצבים אלו כללו טיפול בנזעי חשמל
  (rTMS-repetitive transcranial וטיפול בגרייה מגנטית (ECT-electroconvulsive therapy) 

 magnetic stimulation)19. למרות ששבץ מוח לא מהווה התוויית נגד לטיפול בנזעי חשמל, 
לא מקובל לעשות שימוש בטיפול זה לפני שחלפו 3 חודשים ממועד אירוע השבץ. גם 

טיפול זה כרוך בתופעות לוואי, בעיקר בלבול ואמנזיה, אך ללא עדות להחמרה בחסרים 
הנוירולוגים לאחר השבץ. תופעות נפוצות פחות כללו מאניה, חסרים קוגניטיביים, הפסקות 

 נשימה ממושכות, עלייה בלחץ הדם והפרעות בקצב הלב.
טיפולים פסיכותרפיים שנבדקה יעילותם במטופלים שסבלו מדיכאון לאחר שבץ מוח 

 motivational( ראיון מוטיבציוני ,)problem solving therapy( כללו טיפול בפתרון בעיות
 ,)CBT–cognitive behavioral therapy( ובעיקר טיפול התנהגותי-קוגניטיבי )interview

שהוכח כיעיל ביותר. בנוסף, נבדקו התערבויות שיחתיות מסוגים שונים כטיפול מניעתי 
לדיכאון בחולים לאחר שבץ מוח, עם תוצאות ראשוניות מבטיחות 7,19.

מעבר לשיטות טיפול מקובלות אלו, נבדקו גם טיפולים נוספים, ביניהם טיפול בדיקור, 
טיפול במוזיקה ותכשירים נטורופתיים שונים, שחלקם הראו יעילות טובה, בחלק מהמקרים 

שוות ערך לטיפול תרופתי בנוגדי דיכאון 7.

לסיכום, 

דיכאון מהווה סיבוך שכיח של שבץ מוח, ומופיע בכשליש ממטופלים אלו. קיום הדיכאון 
משפיע לרעה על השיקום וההחלמה לאחר שבץ, ומביא בכך לעומס תחלואה ניכר. על כן, 

איתור וזיהוי מטופלים הסובלים מדיכאון הוא קריטי לצורך שיפור המצב הנפשי ובכך שיפור 
המצב הרפואי בכללותו. הגורמים להתפתחות דיכאון לאחר שבץ מוח אינם ברורים דיים, 
אך ככל הנראה הנזק במוח הנגרם מהשבץ משפיע על התפתחות הדיכאון, כמו גם גורם 

להאצת תהליכים נוירודגנרטיביים. מעבר לכך, ההשלכות האישיות והחברתיות הנרחבות 
מביאות לעקה נפשית-פסיכולוגית המהווה בתמורה גורם סיכון להתפתחות דיכאון. דיכאון 

לאחר שבץ מתאפיין בשילוב בין המרכיבים הקליניים הקלאסיים של דיכאון מג'ורי, לבין 
מרכיבים ייחודיים למטופלים אלו, כתלות בטיב הפגיעה הנוירולוגית. קיים תת איבחון של 
דיכאון לאחר שבץ מוח, המושפע מחוסר חשיפה של אוכלוסייה זו לגורמי בריאות הנפש, 

חוסר מודעות לנושא הדיכאון באוכלוסיית המטפלים, המטופלים ומשפחותיהם, והסתמנות 
קלינית לא טיפוסית הנובעת מהתחלואה המשולבת. התפתחות דיכאון במטופלים לאחר 

שבץ מוח
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שבץ מוח משפיעה לרעה על תהליכי השיקום וההחלמה, עם תוצאות ירודות באופן 
משמעותי במטופלים שסבלו מדיכאון לבין אלו שלא פיתחו דיכאון לאחר השבץ. לפיכך, 

ישנה חשיבות רבה לטיפול יעיל בדיכאון, עד להשגת הפוגה. טיפולים שונים לדיכאון נבדקו 
באוכלוסייה זו כאשר הבולטים ביעילותם הם טיפולים תרופתיים. אך קיימים ממצאים 

מעודדים גם בשיטות טיפול לא תרופתיות: חשמליות, פסיכותרפיות ואלטרנטיביות – 
 טבעיות. 

המידע העולה מסקירה זו מדגיש את החשיבות הרבה של עבודת צוות רב מקצועי בטיפול 
במטופלים אלו, הסובלים מהסתמנות נרחבת ורב תחומית בעקבות שבץ מוח, וזאת על 
מנת להשיג שיפור משמעותי ומתמשך במצבם הגופני והנפשי, בדרך לשיקום והחלמה.

נקודות עיקריות למחשבה

דיכאון לאחר שבץ מוח הינו סיבוך שכיח ובעל השלכות נרחבות מבחינה פרוגנוסטית, ועל 
כן ישנה חשיבות לאיתורו המוקדם וטיפול מספק בו.

ישנו תת אבחון של דיכאון במטופלים שסבלו משבץ מוח, בשל חוסר שימת דגש על הנושא 
ובשל המאפיינים הייחודיים של דיכאון במטופלים אלו.

שיטות טיפוליות שונות הן בעל יעילות מוכחת, בעיקר נחקרו טיפולים בתכשירים נוגדי 
דיכאון, כשהתאמת הטיפול צריכה להיעשות מתוך התייחסות למאפיינים הקליניים של כל 

מטופל.

מתן טיפול מניעתי לדיכאון במטופלים לאחר שבץ מוח נבדק במספר מחקרים, עם תוצאות 
סותרות בנוגע ליעילות ולנזק האפשרי. עם זאת, אפשר וכדאי לחשוב על אפשרות של 

טיפול מניעתי במטופלים בעלי סיכון מוגבר לפתח דיכאון לאחר השבץ, מתוך התחשבות 
בגורמי הסיכון של המטופל, ותופעות הלוואי האפשריות של הטיפול.

עבודה משותפת של צוות רב מקצועי בטיפול במטופלים לאחר שבץ מוח תאפשר זיהוי 
וטיפול מוקדם יותר בהפרעת הנפשיות שעלולות להתפתח לאחר השבץ, וכתוצאה מכך, 

שיפור משמעותי יותר במצבם של המטופלים ובאיכות חייהם.
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פקטורים סביבתיים ואפיגנטיים והשפעתם על 
תפקוד מערכת החיסון בטרשת נפוצה

עורכת המדור: פרופ' נטע לוין

ד”ר קרן רגב

טרשת נפוצה הנה מחלה מורכבת ועל אף המחקר הענף אודות הגורמים להתפתחותה 

עדיין רב הגלוי על הנסתר. גם בקרב החולים במחלה ישנו טווח רחב של ביטויים ונכות 

הנגזרת ממנה.

מקובל להניח שמדובר במחלה דלקתית אשר נובעת מתפקוד לא תקין של מערכת החיסון, 

אולם אין בהנחה זו כדי להסביר את אופייה ההתקפי ואת הספציפיות למערכת העצבים 

המרכזית ומכאן הסברה ששילוב של מערכת חיסון המאופיינת בנטייה לאוטואימוניות עם 

טריגרים סביבתיים מסוימים נדרשים להתפתחותה 1.

על מנת להבין טוב יותר את אופיו של הקשר בין הטריגר הסביבתי לתגובה האימונית 

 CENTER OF התמקדתי בשתי שאלות במסגרת השתלמותי כעמיתת מחקר במכון

:HARVARD MEDICAL SCHOOL-המסונף ל NEUROLOGICAL DISEASES

האם ישנה "חתימה" ייחודית של פקטורים אפיגנטיים ובאופן ספציפי miRNAs בקרב . 1

חולים בטרשת נפוצה?

כיצד חשיפה לפקטורים סביבתיים מסוימים מעצבת את התגובה החיסונית?. 2

miRNAs בטרשת נפוצה

כאמור, טרשת נפוצה הנה מחלה הטרוגנית מבחינת הפנוטיפ הקליני וההדמייתי שלה. 

השונות הזו אינה משתקפת היטב בתבחינים הנמצאים כעת בשימוש קליני ומכאן 

שישנו צורך ממשי בפיתוח ביו-מרקרים לזיהוי המחלה וכן לשימוש כפקטורים מנבאים 

להתפתחות המחלה ולתגובה לטיפול. המחקר אודות ביו-מרקרים מהדם ההיקפי הוביל 

לאיתור של מספר מולקולות מסוג גליקו-פרוטאינים, ליפו-פפטידים, כמוקינים, ציטוקינים 

 miRNAs ונוגדנים. בשנים האחרונות נעשו מספר מחקרים שהתמקדו בפוטנציאל של

כביו-מרקרים בטרשת נפוצה. העניין ב miRNAs לתפקיד זה נובע מכך שמדובר במולקולה 

יציבה אשר מתפקדת כפקטור אפיגנטי מרכזי הקשור בוויסות של שעתוק חלבונים על 

ידי קשירה או דגרדציה של mRNA. לכל miRNA ישנו מספר רב של מטרות ומכן מתקבל 

וויסות ברמת המערכת )pathway( ולא רק ברמת החלבון הבודד. miRNAs נמצאו 
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כביומרקרים מבטיחים במספר רב של מחלות אחרות ובהן ממאירויות שונות, מחלות 

קרדיווסקולריות, דלקת כבד נגיפית C ועוד.

כל אלו הובילו אותנו לחקור את החתימה הייחודית של miRNAs בסרום של חולי טרשת 

נפוצה.

עבודת המחקר הזו נחלקה למספר שלבים )תמונה 1(. 

תמונה 1 - מבנה המחקר לאיתור miRNAs לשימוש כביו-מרקרים בטרשת נפוצה

השלב הראשון היה שלב הגילוי )DISCOVERY( ובמסגרתו סרקנו דגימות סרום של חולי 
טרשת נפוצה בשלבי מחלה שונים והשווינו לדגימות סרום של נבדקים בריאים תואמי גיל 
ומין, בשלב השני – שלב האישוש )VALIDATION( בחרנו את ה-miRNAs אשר הראו את 

יכולת ההבדלה הטובה ביותר בין הקבוצות השונות ובחנו רק אותם בקרב חולי טרשת 
נפוצה, נבדקים בריאים וכן קבוצות נוספות של חולים במחלות דלקתיות אחרות )דלקת 

 ,)ALS-פרקים שיגרונית ואסתמה( וחולים במחלות נוירולוגיות אחרות )מחלת אלצהיימר ו
בשלב זה בדקנו גם שימוש במודלים חישוביים של רגרסיה לינארית לשימוש במשלב של 

מספר miRNAs ולהעריך את יכולת הניבוי שלהם 2. את הפוטנציאל להבחין בין הקבוצות 
.AREA UNDER THE ROC CURVE-מדדנו באמצעות ה

השלב הבא נחלק לשני חלקים, האחד שלב ה-REPRODUCABILITY, כלומר היכולת 
לחזור על אותן תוצאות בקרב אותה אוכלוסיית חולים )חולים אשר טופלו במסגרת מרכז 

שלישוני בצפון מזרח ארה"ב( אשר היווה גם את שלב ה-VALIDATION עבור המודלים רבי 

המשתנים שפותחו בשלב הקודם )תמונה 2(. 
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תמונה 2 - סיכום הממצאים משלבי המחקר השונים אודות miRNAa אשר ביטויים 
EDSSהבדיל בין קבוצות שונות או הדגים מתאם ל

החלק השני היה ה-TRANSPORTABILITY ובו בדקנו מקבץ נבחר של miRNAs בקרב 

אוכלוסיות של חולים ונבדקים בריאים ממרכזים שונים בעולם במסגרת מחקר בין לאומי 

רב מרכזי 3.

בסיכומו של מחקר זה איתרנו מספר miRNAs אשר הדגימו יכולת הבדלה טובה בין 

הקבוצות לאורך שלבי המחקר השונים )תמונה miR-484 .)3  הבחין בין קבוצת החולים 

לקבוצת הבריאים באופן המיטבי. miR-337 הדגים באופן עקבי בשלבי המחקר השונים 

.EDSS קשר הפוך עם מדד הנכות

 תמונה 3 - 
תפקודו של מודל 

רב משתנים לניבוי 
טרשת נפוצה תוך 

שימוש בביטויים של:

 	hsa.let.7c.5p

 	hsa.iR452.5p

 	hsa.miR484
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במחקר מקביל 4, בדקנו את האסוציאציה בין מדדים הדמייתים של חומרת מחלה לבין 
ביטויים של miRNA בסרום המטופלים. מצאנו סדרות שונות של miRNAs שנמצאו 

במתאם עם נפח נגעים היפראינטנסיים ב-T2, נפח נגעים היפואינטנסיים ב-T1, היחס 
בין נפח הנגעים ההיפואינטנסיים ב-T1 לנפח הנגעים ההיפראינטנסיים ב-T2, נפח המוח 

)Brain Parenchimal Fraction - BPF( ואובדן נפח בחוט השדרה הצווארי.

השפעת פרוביוטיקה על התגובה החיסונית בטרשת נפוצה

 gut( תשומת לב רבה הוסבה בשנים האחרונות לחשיבות אוכלוסיית החיידקים במעי
microbiom( כבעלת תפקיד מרכזי במחלות רבות ובהן מחלות אוטואימוניות דוגמת 

מחלות מעי דלקתיות, דלקת פרקים שיגרונית וטרשת נפוצה. 

 EAE )experimental autoimmune ,עבודות במודל החיה של טרשת נפוצה
encephalomyelitis( הדגימו שהסתה של אוכלוסיית חיידקים זו מביאה לשינוי 

בסיכון לפתח את המחלה. לאחרונה, עבודה נוספת הדגימה עליה בשכיחות 
Methanobrevibacter וירידה בשכיחות Butyricimonas בקרב חולי טרשת נפוצה 

בהשוואה לנבדקים בריאים. ממצאים אלו ועוד מצביעים על האפשרות שמניפולציה של 
אוכלוסיית חיידקי המעי עשויה להביא לתוצאה מיטיבה בקרב מטופלים הלוקים בטרשת 

נפוצה.

התכשיר הפרוביוטי probiotic LBS, הוא קוקטייל המכיל 8 חיידקים אשר נמצא בשימוש 
בבני אדם ללא תופעות לוואי משמעותיות. עבודות קודמות הדגימו שהשימוש בו מעלה 

ייצור של ציטוקינים רגולטוריים דוגמת IL10 ו-TGF-B. בנוסף להשפעות האימונו- 
רגולטוריות שלו, LBS הדגים גם השפעות במערכת העצבים המרכזית דוגמת השריית 
תהליכים של neuroprotection במודל החיה של פגיעות חוט שידרה בנוסף לירידה 

 ulcerative-הביא להטבה ב LBS בשפעול של מיקרוגליאה. בעבודות קליניות בבני אדם
colitis ובסכרת.

בעבודה שפרסמנו לאחרונה חקרנו את השפעת השימוש ב-LBS על התגובה החיסונית 
בדם הפריפרי ועל אוכלוסיית חיידקי המעי בקרב חולים בטרשת נפוצה התקפית ובקרב 

נבדקים בריאים 5,6.

לשם כך, גייסנו 9 חולים עם טרשת נפוצה ו-13 נבדקים בריאים אשר נטלו LSB פעמיים 
ביממה במשך חודשיים. דגימות דם וצואה נאספו טרם התחלת הטיפול, לאחר חודשיים 

של טיפול וכשלושה חודשים לאחר הפסקת הטיפול. תאים מונונוקלאריים מהדם ההיקפי 
שימשו להערכת התגובה החיסונית. אפיון אוכלוסיית חיידקי המעי נעשה על ידי ריצוף 

בטכנולוגיית 16S rRNA profiling וכן במטבולומיקס לאפיון המטבוליטים בדגימה.
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מחקר זה הראה שמתן פרוביוטיקה מסוג LBS הביא לעלייה בשכיחות זנים אשר נמצאו 
בעבודות אחרות חסרים במטופלים עם טרשת נפוצה דוגמת Lactobacillus בנוסף 

לירידה בשכיחות של זנים אשר בעבר נמצאו כקשורים בדיס-ביוזיס בטרשת נפוצה דוגמת 
Akkermansia ו-Blautia. )תמונה 4(

בנוגע לתגובה החיסונית בדם ההיקפי, מצאנו שהשימוש בתכשיר הוביל לירידה בשכיחותם 
של מונוציטים דלקתיים בדם ההיקפי וכן לירידה בביטוי של מרקרים של שפעול על תאים 
דנדריטיים בדם ההיקפי. תוצאות אלו מצביעות על טיב הקשר בין אוכלוסיית חיידקי המעי 

לתגובה החיסונית ועל הפוטנציאל הטמון בתכשירים פרוביוטיים כתוספת לטיפול המקובל 
בטרשת נפוצה.

השפעת צריכת מלח על התגובה החיסונית

מספר עבודות מהשנים האחרונות הדגימו ממצאים סותרים בנוגע לצריכת מלח והסיכון 
להחמרה בפעילות המחלה )טרשת נפוצה( ולהתקדמותה. במחקר עוקבה בו עקבו אחר 
מטופלים עם טרשת נפוצה התקפית למשך שנתיים ומדדו פקטורים של פעילות המחלה 
ורמות סודיום כלוריד בשתן נמצא שרמות גבוהות יותר )המצביעות בדרך כלל על צריכת 

מלח גבוהה יותר בדיאטה( קשורות בעליה בהתקפים ובנגעים חדשים בהדמיה. מחקר 
אחר בקרב אוכלוסיית ילדים הלוקים בטרשת נפוצה לא הדגים כל קשר בין צריכת מלח 

לחומרת המחלה.

עבודות מעבדתיות הראו שצריכה מוגברת של מלח בקרב עכברים בהם השרו EAE הובילה 
להחמרה במדדי הנכות ובנוסף נמצא שתרביות תאי CD 4 T cells אשר הוסף למדיום בו 

.Th 17 cells נטו יותר להתמיין לאוכלוסיית התאם הדלקתית NaCl גודלו

על מנת להעריך את הקשר בין צריכת מלח לתגובה החיסונית בקרב בני אדם גייסנו 10 
נבדקים בריאים אשר אושפזו למשך 10 ימים במתקן ייחודי. במשך ימי המחקר הנבדקים 

עברו שלושה מצבים: דיאטה דלה במלח, דיאטה דלה במלח תוך מתן תוך ורידי של תמיסת 
מלח ודיאטה עשירה במלח. מן הנבדקים נלקחו דגימות דם, סרום, שתן וצואה בצורה 

סדירה ויומיומית. מחקר זה עוצב כך על מנת לבחון את אופי התגובה החיסונית בהתאם 
לצריכת המלח וכן להעריך אם וויסות התגובה החיסונית מתרחש, במעי וקשור באוכלוסיית 

חיידקי המעי או בדם הפריפרי. 

תמונה 4 - השפעת הפרוביוטיקה LBS על אוכלוסיית 
 חיידקי המעי כפי שהוערכה באנליזת

"Principal coordinate analysis"



26

רופא חוקר מתארח

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

התגובה החיסונית הוערכה באמצעות צביעות FACS לאוכלוסיות תאי מערכת החיסון, 
צביעה תוך תאית על מנת לבדוק ייצור ציטוקינים, בדיקת LUMINEX בסרום ובמדיום 

מתרבית התאים, בדיקת RNA רחבת היקף של תאים מסוג CD4 T cells וכן תבחין 
פרוליפרציה של תאים אלו.

.16S rRNA profiling  אוכלוסיית חיידקי המעי הוערכה באמצעות ריצוף  בטכנולוגיית

ממצאי מחקר זה, שטרם פורסמו הדגימו כי דיאטה עשירה במלח מעלה את שכיחות 
התאים מסוג Th17 וכן ייצור הציטוקין הפרו-אינפלמטורי IL17 ומורידה פקטורים 

.CD425hi Tcells ואוכלוסיית התאים IL10 רגולטוריים כדוגמת הציטוקין

לסיכום

אתגרים רבים עומדים בפנינו בטיפול בחולי טרשת נפוצה וישנו צורך אמיתי באיתור של 
ביו-מרקרים אמינים שיסייעו לנו בזיהוי המחלה, בניבוי הפרוגנוזה ובהתאמת טיפול. נוסף 

על כך, איתור גורמים סביבתיים התורמים להתפתחות המחלה יסייעו לא רק ביכולת 
להתערב בחשיפה לאותם גורמים, אלא גם מהווים הזדמנות להבנה טובה יותר של מנגנוני 

המחלה, ובהתאם לאיתור מטרות טיפוליות. 

 ד”ר קרן רגב

רופאה בכירה במרפאה הנוירואימונולוגית ובמערך הנוירולוגי, בית החולים תל אביב ע”ש סוראסקי
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עורכת המדור: ד"ר נורית עומר

מ', בן 73, נשוי ואב לשלושה ילדים. יליד טהרן. ימני דומיננטי. עבד כקצין בטיחות 

בתעבורה, כעת בגמלאות.

ללא היסטוריה משפחתית של מחלות נוירולוגיות. 

לפני כחמש שנים החל לסבול מנוקשות של הגפיים התחתונות עם הפרעה בהליכה, 

הפרעה בשיווי המשקל, ונפילות חוזרות. בשנים שלאחר מכן, הופיעה בהדרגה גם הפרעה 

בדיבור עם היגוי לא תקין, עד כדי שנאלץ להפסיק את עבודתו שכללה דיבור מול קהל. 

בנוסף, החל לסבול מקשיים בבליעה, של נוזלים אך גם של מוצקים, והוא נמנע מאכילת 

 אגוזים ומאכלים דומים מחשש לחנק. 

כאשר נשאל על כך, מ' דיווח על קושי בשליטה על השתן, ועל הפרעה בתפקוד המיני.  

בבדיקתו במרפאה נמדד אורתוסטטיזם עם צניחה של 22 מ"מ כספית במעבר משכיבה 

לעמידה. בבדיקה הנוירולוגית נמצא טונוס ריגידי אקסיאלי, בגפיים התחתונות וביד שמאל, 

ללא רעד. ברדיקינזיה קלה משמאל, והליכה בצעדים קטנים, על בסיס רחב, לא יציבה. 

 Multiple System בהינתן ההסתמנות הקלינית והמהלך הפרוגרסיבי – ניתנה אבחנה של

Atrophy עם פרקינסוניזם )MSA-P( ומ' החל לקבל טיפול באמנטדין סולפאט, עם רושם 

לשיפור קל ביציבות בהליכה, והפחתה בתדירות הנפילות. 

כחלק מהבירור הופנה לביצוע MRI מוח, שהדגים Putaminal rim sign )תמונות 1,2(.

תמונות בנוירולוגיה

1 2

תמונות 1-2 )הקלק לתאור ההדמיה(
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MSA-ב MRI

MRI של המוח בחולי MSA יכול להראות אחד מכמה ממצאים פתולוגיים, כולל אטרופיה 

של הפוטמן, של הפונס, של ה-middle cerebellar peduncle, של המדולה, של המידבריין, 

והרחבה של החדר הרביעי. כמו כן, יש גם שינויי סיגנל אופייניים ל-MSA, שכוללים את 

sign-היפואינטנסיות בצורת צלב בפונס, ואת ה –"hot cross bun" sign-ה 

 "putaminal slit" – סיגנל היפראינטנסי בשוליים הדורסולטרליים של הפוטמן. לשני 
הסימנים האחרונים יש ערך חיובי מנבא גבוה לאבחנה של MSA. במקרים בהם הסימן 

הראשון )"hot cross bun"( מופיע בתחילת המחלה, יש סיכוי גבוה יותר שיופיעו תסמינים 

 "putaminal rim צרבלריים חמורים מאוחר יותר במהלך המחלה. לעומת זאת, חולים עם

sign" דו"צ בדרך כלל יפתחו את הווריאנט MSA-P שכולל פרקינסוניזם 1. 

 3-Tesla-עם זאת, היפראינטנסיות בשולי הפוטמן עשויה להיות ממצא תקין בלתי ספציפי ב

 MRI, וסימן ה-"hot cross bun" יכול להופיע גם במחלות אחרות, כמו למשל
spinocerebellar ataxia, leptomeningeal carcinomatosis, vasculitis, ועוד 2-4. 

Putaminal abnormalities in MSA

הפוטמן פעמים רבות מעורב ב-MRI .5 MSA רוטיני יכול להדגים כמה שינויים של 

הפוטמן בחולים עם MSA-P: אטרופיה של הפוטמן, פס היפראינטנסי בשולי הפוטמן, 

והיפואינטנסיות של הפוטמן ברצף T2. כאמור, השינויים האלה אינם ספציפיים, ומחקר 

שפורסם בשנת 2015 בדק האם אותם ממצאים בפוטמן )ב-Tesla MRI 3( עוזרים להבדיל 

בין נבדקים בריאים, לבין חולים במחלת פרקינסון או ב-MSA-P. המחקר בדק 18 חולים 

שאובחנו )לפי קריטריונים קליניים( עם MSA, 26 שאובחנו עם PD, ו-24 נבדקים בריאים 

שהתווספו כקבוצת ביקורת 6. 

MSA-P במחקר זה, אטרופיה דו-צדדית של הפוטמן נמצאה ב-44.4% מתוך חולים עם 

)8 מתוך 18(, ב-7.7% מתוך חולים עם PD )2 מתוך 26(, ובאף אחד מנבדקי קבוצת 
הביקורת. ההבדל בין הקבוצות היה מובהק, עם ספציפיות של 92.3% ל-MSA-P בהשוואה 

ל-PD, ורגישות של 44.4% )תמונה 3(. 

 ,MSA-P נמצאה ב-15 מתוך 18 חולים עם T2 היפואינטנסיות דו-צדדית של הפוטמן ברצף

ב-17 מתוך 26 חולים עם PD, וב-19 מתוך 24 נבדקים בריאים. לא היו הבדלים מובהקים 

 בין הקבוצות. ברוב החולים משלוש הקבוצות נמצאה היפראינטנסיות בשולי הפוטמן

 PD לחולי MSA-P גם כאן, ללא הבדלים מובהקים בין חולי ,)slit like hyperintense rim(

לנבדקים הבריאים. 
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חשוב לציין שוב שבמחקר נעשה שימוש ב-Tesla MRI 3, שהוא רגיש יותר כמובן מהבדיקה 
 1.5T של MRI-1.5(. מחקרים קודמים שהשתמשו בT( שנעשית באופן רוטיני בקליניקה

 .MSA-P 7,8-ל slit like hyperintense rim-הראו רגישות וספציפיות גבוהה של ה

התהליך הפתופיזיולוגי שעומד בבסיס ה-putaminal slit like hyperintense rim איננו 
ברור לחלוטין. יתכן שהוא קשור לאובדן של נוירונים ולגליוזיס בחלק הלטרלי של הפוטמן 

ולהגדלה של החלל בין הפוטמן לבין הקפסולה אקסטרנה בגלל האטרופיה של הפוטמן9,10. 

ההיפואינטנסיות של הפוטמן נגרמת כתוצאה ממשקעי ברזל ופריטין בפוטמן, בעיקר בחלק 
 .SWI 11 הפוסטרולטרלי שלו. ממצא זה ניכר גם ברצף

Hot Cross Bun sign

מחקר נוסף שפורסם ב-2015 12 בדק 54 חולים עם אבחנה קלינית של MSA. מתוך 27 
 Hot Cross Bun sign-ל-26 )96%( היו שינויים שמתאימים ל ,probable MSA-C חולים עם

(HCB). מתוך ששת החולים עם possible MSA-C – בכולם נמצא HCB. סימן HCB נמצא 
 possible (77%), וב-3 מתוך 8 חולים עם probable MSA-P בעשרה מתוך 13 חולים עם

MSA-P (38%). סימן HCB הראה צורה של צלב כמעט מלא בחולים עם MSA-C, אבל לא 
בחולים עם MSA-P. ההבדל בין הקבוצות לא היה מובהק. 

MSA-ב DWI רצף

מספר מחקרים מצאו 
שבהשוואה לחולי PD, בחולי 
MSA-P יש הגבלה בדיפוזיה 
של הפוטמן, אפילו בשלבים 

מוקדמים של המחלה 13. 
מחקר פרוספקטיבי אחד 

מצא החמרה פרוגרסיבית 
של האבנורמליות בדיפוזיה 

של הפוטמן בחולי MSA, מה 
שמעלה את האפשרות של 
שימוש ב-DWI כמרקר של 

התקדמות המחלה 14.

3

תמונה 3 )הקלק לתאור(
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MSA-הדמיות מוח נוספות ב

Magnetic Resonance Volumetry

שיטות הערכה כמותיות עם MRV לפי region of interest בחולים עם MSA הראו 

 MRPI אטרופיה של הפוטמן, של הקאודט, של גזע המוח ושל הצרבלום15. אינדקס 

 (MR Parkinsonism Index) שלוקח בחשבון את הנפח של הפונס, המידבריין, 
וה-cerebellar peduncles, הוא בעל רגישות וספציפיות גבוהות להבדלה בין PSP לבין 

MSA-P, לבין PD 16. בנוסף, שינויים מוקדמים ספציפיים ב-MSA )אטרופיה מוקדמת של 

 .MRV 17 גרעיני הבסיס(, ואטרופיה קורטיקלית בשלב מאוחר יותר, זוהו בטכניקה של

Magnetic Resonance Spectroscopy

מטא-אנליזה שבוצעה מצאה כי MRS של הסטריאטום לא יעיל בהבחנה בין הפרעות 

שונות שכוללות פרקינסוניזם 18. 

fMRI

 PD, MSA, PSP במהלך שנה בחולים עם fMRI-מחקר לונגיטודינלי שבדק שינויים ב

והשתמש ב-hand-grip-force paradigm הראה סיגנל מופחת בגרעיני הבסיס, בצרבלום, 

 .PD 19 בהשוואה לחולי PSP ועם MSA ובקורטקס המוטורי בחולים עם

Brain Positron Emission Tomography )PET(

 FDG-PET ,PD שכיח בבירור הפרעה פרקינסונית. בחולים עם FDG-PET-השימוש ב

הוא תקין או מדגים עליה של ה-uptake בפוטמן, בעוד שבחולים עם MSA-P יש ירידה 

במטאבוליזם בתבניות שונות. הממצא שתואר כאופייני במיוחד בחולי MSA-P הוא ירידה 

ב-uptake בשני גרעיני הפוטמן עם גרדיאנט רוסטרוקאודלי. הממצא הזה הוא בעל רגישות 

של כ-95% וספציפיות של 100% בהבדלה בין PD לבין MSA-P20. עוד איזורים שמראים 

היפומטאבוליזם ב-FDG-PET הם התלמי, גזע המוח, ואיזורים קורטיקליים. לדפוס המתואר 

יש ערך מנבא חיובי של 88% בשנתיים הראשונות של המחלה, ושל 100% אחרי 5 שנים 21. 

 anterior cerebellar hemispheres-היפומטאבוליזם של ה ,MSA-C בחולים עם

ושל ה-vermis יכולה להיראות אחרי שנה מהופעת התסמינים המוטוריים, בנוסף 

להיפומטאבוליזם של הפוטמן22.
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5
4

Brain single photon emission computed tomography )SPECT(

בשימוש בטכניקה זו, נמצא הבדל בין הפרפוזיה של הפוטמן בחולים על MSA לעומת 
חולים עם PD, אך הרגישות והספציפיות היו נמוכות )73.3% לעומת 84%, בהתאמה(23. 

Striatal dopaminergic imaging

מכיוון שהמטאבוליזם הפרה-סינפטי של דופמין פגוע בכל ההפרעות שמערבות את 
גרעיני הבסיס, מרקרים דופמינרגיים פרה סינפטיים לא יכולים לעזור להבדיל בין הפרעות 

פרקינסוניות, אבל כן יכולים לעזור להבחין בין MSA-C לבין גורמים אחרים לאטקסיה 
 )D2/D3( לעומת זאת, רדיומרקרים לרצפטורים פוסט סינפטיים .)צרבלרית בגיל מבוגר )24

מראים קישור תקין בחולים עם מחלת פרקינסון אבל קישור מופחת ב-2/3 מהחולים עם 
.MSA20

לסיכום, 

 putaminal slit like מוח הדגים MRI .MSA-P-המטופל שהוצג מראה קליניקה שמתאימה ל
 hyperintense rim- ממצא עם ספציפיות ורגישות גבוהות יחסית ב-MRI מסוג 1.5T, אך 
עם סגוליות נמוכה יחסית ב-MRI מסוג 3T. גם סימן Hot Cross Bun איננו רגיש מספיק 

ואיננו ספציפי ל-MSA-C או ל-MSA בכלל. הממצא הספציפי ביותר ב-MRI הוא, ככל 
הנראה, אטרופיה דו"צ של הפוטמן, אך הרגישות עומדת על 44% בלבד. הדמיות תפקודיות 

 .MSA אחרות עשויות לעזור עוד בביסוס האבחנה של

תמונות 4,5 )הקלק לתאור ההדמיה(
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תמונות:

 תמונות 1-2:
putaminal slit like hyperintense rim ברצפים T2, T2-Flair )חיצים(. לתמונות

 תמונה 3: 
הערכה של אטרופיה פוטמינלית ברצף T2. משמאל: אטרופיה פוטמינלית דו"צ והפרעה של 

 הקשת בחלק הפוסטרולטרלי של הפוטמן, עד כדי שינוי לצורה של קו ישר. 
מימין: הדמיה תקינה6. לתמונה

 תמונה 4: 
 סימן slit like putaminal rim :A – סימן ברור עם קו רציף דו"צ. 

B – קו בלתי רציף. C – אין rim6. לתמונה

 תמונה 5:
Hot Cross Bun sign בחולה עם MSA-C12 לתמונה
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לתשובות

מה מהבאים לא נכון לגבי אפידמיולוגיה . 1
של מחלת אלצהיימר?

זו המחלה הנוירודגנרטיבית השכיחה א. 
ביותר 

השכיחות גבוהה פי 5 בנשיםב. 

דיכאון וחבלת ראש מעלים את הסיכון ג. 
לחלות באלצהיימר

נשים פגיעות יותר לצורה התורשתית של ד. 
 מחלת אלצהיימר, בהשוואה לגברים

איזה מהבאים לא נכון לגבי ההסתמנות . 2
הקלינית של מחלת אלצהיימר? 

הסימפטום העיקרי הוא שכחה א. 

יכולת הפקת השפה נפגעת לפני יכולת ב. 
הבנת השפה

Ideational apraxia מופיעה בדרך כלל ג. 
בשלב מתקדם של המחלה

הגינונים החברתיים נשמרים בשלבי ד. 
המחלה הראשונים

ברוב החולים עם מחלת אלצהיימר בשלב ה. 
ההתחלתי תימצא בבדיקה תסמונת 

 אקסטרה פירמידלית קלה

שאלות הכנה לקראת שלב א'

 עורך: ד"ר איתן אוריאל

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

דמנציה

בנתיחה לאחר המוות של חולה עם . 3
מחלת אלצהיימר, איזה ממצא מוחי 

פתולוגי מהבאים לא יתאים לאבחנה?

Neurofibrillary tanglesא. 

Granulovacuolar degenerationב. 

Nueritic plaquesג. 

Lewy bodiesד. 

 Amyloid β40 plaquesה. 

4 .?Apo E מה מהבאים נכון לגבי

הטרוזיגוטיות ל-ApoE4 מעלה את א. 
הסיכון לפתח אלצהיימר ספורדי פי 

שלושה. 

הומוזיגוטיות ל-ApoE4 מעלה את ב. 
הסיכון לפתח אלצהיימר ספורדי פי 

ארבעה. 

נשאות של ApoE4 קשורה לרמות HDL ג. 
נמוכות בסרום. 

רוב חולי אלצהיימר הם נשאים של ד. 
 .ApoE4

לנשאות של ApoE4 אין השפעה על ה. 
 גיל הופעת המחלה.
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לתשובות

בחולי קרויצפלד-יעקב, מה מהבאים . 8
נכון לגבי פולימורפיזם בעמדה 129? 

הווריאנט הכי שכיח הוא מתיונין א. 
)MM( מתיונין

הווריאנט הכי שכיח מתיונין ואלין ב. 
)MV(

הווריאנט הכי שכיח הוא ואלין ואלין ג. 
)VV( 

כל הבאים נכונים לגבי . 9
 ,acetylcholinesterase inhibitors

למעט:

הם הוכחו כמועילים במחלת גופיפי לוי א. 

השימוש בהם במחלת אלצהיימר ב. 
מאריך את התקופה עד להגעת החולה 

למצב סיעודי

אין ליטול אותם במקביל ל-NMDA ג. 
receptor antagonists

תופעות הלוואי כוללות בחילה, ד. 
 אינסומניה, החמרה בבלבול

מה נכון לגבי PET CT במחלת . 10
אלצהיימר?

ירידה בפעילות האונות הטמפורליות א. 
והפרונטליות דו"צ

ירידה בפעילות האונות הטמפורליות ב. 
והפריאטליות דו"צ

ירידה בפעילות האונות הפריאטליות ג. 
והאוקסיפיטליות, יותר בצד הדומיננטי

ירידה בפעילות האונות הטמפורליות ד. 
והפרונטליות, יותר בצד הדומיננטי

כל הבאים הם קריטריונים לאבחנת . 5
מחלת גופיפי לוי, למעט?

תסמונת פרקינסוניתא. 

הלוצינציות ב. 

תנודות במצב הקליניג. 

 RBD ד. 

איזה מהמצבים הבאים לא מתאפיין . 6
?CSF-ב TAU ברמה גבוהה של חלבון

מחלת אלצהיימר א. 

Fronto-temporal dementiaב. 

Limbic encephalitisג. 

 מחלת קרויצפלד-יעקבד. 

בן 56, ימני דומיננטי, מגיע למרפאתך עם . 7
אשתו, שמספרת שבשנה האחרונה חלה 
התדרדרות משמעותית ביכולת הדיבור 

של בעלה. לדבריה פעמים רבות הוא 
מתקשה "למצוא את המילה הנכונה", 
ושואל אותה מה משמעותן של מילים 
נפוצות ופשוטות )"מה זה ספגטי?"(. 
בבדיקתו שטף הדיבור תקין אך ריק 

מתוכן, יש קושי ניכר בשיום, והמסוגל 
 איננו מסוגל לייצר שטף קטגורי.  

מה הממצא הסביר שנראה בהדמיית 
המוח של מטופל זה?

אטרופיה של ה-left temporal poleא. 

אטרופיה של ה-left frontal lobeב. 

אטרופיה היפוקמפלית דו צדדית ג. 
אסימטרית לרעת שמאל

 אטרופיה של ה-right temporal lobeד. 
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מערכת ממוזערת חדשה מובילה תרופות למקומות פגועים במוח בדיוק נקודתי.	 

גירוי מוחי חשמלי משפר זיכרון ולמידה. )1( )2(	 

 	 Postural Orthostatic נמצאו נוגדנים לרצפטור לאצטיל כולין הגנגליוני בחולי

.Tachycardia

צריכת מלח גבוהה משפיעה לרעה ובמהירות על הקוגניציה דרך שפעול תאי T  במעי.	 

מוטציות סומטיות בנוירונים המתרבות לאורך החיים מגבירות את הסיכון למחלות 	 

נוירודגנרטיביות.

בדיקת MRI-DTI עשויה לנבא פרוגנוזה אחרי נזק מוחי שמדום לב. )הערת מערכת( 	 

נטליזומאב אינו יעיל בשבץ מוח חריף.	 

לילדים נמוכים יש סיכון מוגבר לשבץ כמבוגרים.	 

תוצאי טיפול אנדו-ווסקולרי בתנאי "עולם אמיתי" הולכות ומשתפרות.	 

לנשים יש סט שונה של גורמי סיכון לשבץ ופרוגנוזה שונה מאשר לגברים. )1( )2( )3( )4( 	 

)5(

שתית אלכוהול כבדה בנערים מובילה לשינויים מבניים וגנטיים במוח הניתנים לטיפול 	 

ע"י דונפזיל.

אכזבה נוספת לאימונותרפיה כנגד עמילואיד במחלת אלצהיימר. )מאמר מערכת(	 

הקינטיקה וקצב הייצור של tau תואמים ליצירת רבדי העמילואיד.	 

בדיקת עמילואיד ברוק מרמזת על הסיכון למחלת אלצהיימר ועל הצורך בטיפול מונע 	 

.NSAID-ב

ביומרקרים הדמיתיים של מחלת אלצהיימר מתפתחים באופן מדורג. )מאמר מערכת(	 

הוצע שינוי רדיקאלי בהגדרת מחלת אלצהיימר המבוסס על ביומרקרים.	 

הצלחה בתיקון מוטציה גנטית הקשורה במחלת אלצהיימר משפחתית.	 

רמות נתרן נמוכות בסרום קשורות לירידה קוגניטיבית.	 

ביומרקרים ב-CSF עשוים להבדיל בין סוגים שונים של דמנציה פרונטו-טמפורלית.	 

 עדכונים ומחקרים חדשים
ד"ר רון מילוא
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http://stroke.ahajournals.org/content/early/2018/02/07/STROKEAHA.117.018417
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טיפול הורמונלי חליפי מוקדם במנופאוזה קשור בהפחתה בקצב האטרופיה המוחית.	 

 	.NPH מבחן הליכה פשוט עם משימה כפולה מעלה את הדיוק האבחנתי של

שיעור גבוה של דמנציה בקרב שורדים של מחלות לב קונגניטליות.	 

כושר גופני גבוה בנשים קשור לירידה דרסטית בסיכון לפתח דמנציה מאוחר בחיים. 	 

)מאמר מערכת(

קיים קשר לינארי בין עליה ברמות HbA1c לבין ירידה קוגניטיבית.	 

התכשיר האנטי-אפילפטי זוניסמיד בשילוב תכשירי דופא משפר סימפטומיים מוטוריים 	 

ללא החמרה קוגניטיבית או הלוצינציות בדמנציה עם גופיפי לוי. )מאמר מערכת(

גירוי מוחי עמוק פרונטלי עשוי להאת התקדמות של מחלת פרקינסון.	 

גירוי מוחי עמוק דו-צדדי משפר סימפטומים לא מוטוריים בחולי פקרינסון.	 

גירוי מוחי עמוק מפחית טיקים בתסמונת טורט.	 

שינויים במיקרו-RNA בנוזל השדרה עשויים לנבא מחלת האנטינגטון 	 

פרה-סימפטומטית.

סיפונימוד מאט את התקדמות הנכות בטרשת נפוצה מתקדמת שניונית. )מאמר 	 

מערכת(

עליה ב-)Magnetization transfer ratio )MTR מסביב לחדרים ב-MRI מהווה סמן 	 

מוקדם לטרשת נפוצה. 

 	.MS כולסטרול עשוי להיות שחקן מפתח בפתוגנזה של

דווחו מספר תופעות לוואי חמורות חדשות מאלמטוזומאב בטרשת נפוצה. )1( )2( )3( 	 

)מאמר מערכת(

הופסק השימוש בדקליזומאב לטרשת נפוצה אחרי מקרים של דלקת מוח אימונית, 	 

חלקם פטאליים.

סטרואידים אורליים במינון אקוויוולנטי יכולים להחליף טיפול תוך-ורידי בדלקת של עצב 	 

הראיה.

הנקה קשורה בסיכוי מופחת לפתח MS בגיל הילדות.	 

שהייה בחוץ בקיץ קשורה בירידה בסיכון לפתח  MS יותר מאשר חשיפה ישירה לשמש.	 

נוזל השדרה עשוי להיות שלילי ל-JCV במטופלים בנטליזומאב עם נגעים קטנים של 	 

PML ב-MRI. )הערת מערכת(
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https://link.springer.com/article/10.1007/s00125-017-4541-7
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http://n.neurology.org/content/early/2018/01/24/WNL.0000000000005006
http://n.neurology.org/content/early/2018/01/24/WNL.0000000000005010
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http://journals.plos.org/plosgenetics/article?id=10.1371/journal.pgen.1004188
http://journals.plos.org/plosgenetics/article?id=10.1371/journal.pgen.1004188
http://journals.plos.org/plosgenetics/article?id=10.1371/journal.pgen.1004188
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)30426-4/fulltext
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)30475-6/fulltext
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)30475-6/fulltext
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)30426-4/fulltext
https://academic.oup.com/brain/article/140/2/387/2770745
https://academic.oup.com/brain/article/140/2/387/2770745
https://academic.oup.com/brain/article/140/2/387/2770745
https://academic.oup.com/brain/article/140/2/387/2770745
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29301957
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29301957
http://n.neurology.org/content/early/2018/03/30/WNL.0000000000005417
http://n.neurology.org/content/early/2018/03/30/WNL.0000000000005417
http://n.neurology.org/content/early/2018/03/30/WNL.0000000000005420
http://n.neurology.org/content/early/2018/03/30/WNL.0000000000005420
http://n.neurology.org/content/early/2018/03/30/WNL.0000000000005422
http://n.neurology.org/content/early/2018/03/30/WNL.0000000000005422
http://n.neurology.org/content/early/2018/03/30/WNL.0000000000005409
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https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/fullarticle/2673723
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http://www.pedneur.com/article/S0887-8994(17)30719-1/fulltext
http://www.pedneur.com/article/S0887-8994(17)30719-1/fulltext
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 	.NMO-עשוי להפחית תדירות התקפים ב cetirizine התכשיר כנגד אלרגיה

ירידה במשקל אחרי ניתוח בריאטרי קשורה בהפחתת סנסיטיזציה לכאב מרכזי.	 

צרור נוירו-ווסקולרי פרונטוטמפורלי קשור במיגרנה המוקלת ע"י ניתוח.	 

פיהוקים חוזרים עשויים להקדים התקף מיגרנה.	 

ביומרקרים של מיגרנה בפלזמה קשורים בתגובה לטיפול ברעלן הבוטולינום.	 

אמינופילין תוך ורידי יעיל לכאב ראש שאחרי ניקור מותני.	 

הסיכון למוות לא צפוי בחולי אפילפסיה )SUDEP( עמידים לטיפול תרופתי אשר עברו 	 

השתלת VNS פוחת לאורך זמן.

 	.GTCS לביש מזהה התקפים מסוג  EMG מכשיר

לבטירצתאם עשויה להיות תרופת קו ראשון לאפילפסיה בתינוקות, במקום פנוברביטל.	 

בשני העשורים האחרונים לא חל שיפור משמעותי במכלול התוצאים בחולים עם 	 

אבחנה חדשה של אפילפסיה. )מאמר מערכת(

דגמים של פעילות אפילפטית ב-EEG עשויים לנבא את מועד ההתקפים האפילפטיים.	 

בדיקה גנטית חדשה עשויה לעזור בהפחתת הסיכון לתגובות עוריות מקרבאמזפין. 	 

)מאמר מערכת(

טיפול ב-Antisense Oligonucleotide משרה רמיאלינציה ומשפר תופעות קליניות 	 

.CMT במודל של

אקוליזומאב יעיל ובטוח במיאסטניה גראביס.	 

חלבון חדש עשוי לשמש מטרה לאימונוטרפיה בגליובלסטומה.	 

מינון נמוך של dexmedetomidine מפחית את הסיכוי לדליריום בחולים קריטיים.	 

 	.CJD נמצא פיזור של פריונים בעור של חולי

מודל חדש מאפשר ניבוי פרוגנוזה ב-ALS. )מאמר מערכת(	 

 	.ALS רגולטוריים עשויים להאט התקדמות של T תאי

http://nn.neurology.org/content/5/2/e441
http://nn.neurology.org/content/5/2/e441
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/acr.23513/full
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https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/head.13195?referrer_access_token=L0NyakTb801cNwxu_6T9C4ta6bR2k8jH0KrdpFOxC66tqF-LnVwkUL_RZRRuDCyXVt-f0bVfgSaucaQtYvC7lR1RVI0NmbSYTDZbCS9gE7lsnabml-t9SBaQyYePgLVN
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/head.13211
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/head.13211
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29336017
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https://www.jci.org/articles/view/96499
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http://www.thelancet.com/journals/laneur/article/PIIS1474-4422(18)30111-X/fulltext
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ניירות עמדה, קוים מנחים וקריטריונים חדשים

קריטריונים אבחנתיים מעודכנים לטרשת נפוצה.	 

אושרו קוים מנחים קודמים לאבחנת מוות מוחי.	 

טיפול באטקסיות צרבלריות.	 

טיפולים משנים מהלך מחלה במבוגרים עם טרשת נפוצה.	 

חדשות מכנס ה-International Stroke Conference, לוס-אנג'לס, 
קליפורניה 24-6.1.18 

מחקר DEFUSE 3 הוא השני המראה יעילות של טרומבקטומיה עד 16 שעות מחסימת 	 

כלי דם גדול.

תוצאות מעודדות ל-Ticagrelor כטיפול בשבץ.	 

Tenecteplase יעיל יותר מ-Alteplase כטיפול טרומבוליטי לשבץ.	 

לפי מחקר ה-COMPASS, הוצאת קריש ע"י אספירציה אינה נחותה משליפה מכאנית.	 

 	.RHAPSODY תכשיר נוירופרוטקטיבי חדש בטוח בשילוב עם טרומבקטומיה לפי מחקר

התמותה מדימום תוך מוחי קטנה יותר עם NOACs מאשר עם קומאדין.	 

הרדמה כללית מפחיתה מיעילות טרומבקטומיה מכאנית.	 

אינפרקט של הרטינה לא זוכה להתייחסות ובירור מתאימים כגורם סיכון לשבץ מוח 	 

עתידי.

 	.ARISE II נראה מבטיח לפי מחקר Embo-Trap Stent Retriever-ה

יעילות רבה לגירוי חשמלי של הפארינקס כטיפול בדיספגיה אחרי שבץ.	 

 	.WEAVE תוצאות חיוביות להחדרת תומכן תוך-גולגולתי במחקר

אין תועלת ל-tPA בשבץ קל ללא נכות.	 

ריברוקסבאן+אספירין מפחיתים שיעורי שבץ ב-50%.	 

דיאטה דלת מלח ועשירה בירקות עלים ופירות יער מפחיתה ירידה קוגיטיבית אחרי 	 

שבץ.

http://www.thelancet.com/pdfs/journals/laneur/PIIS1474-4422(17)30470-2.pdf
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29386276
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https://professional.heart.org/professional/EducationMeetings/MeetingsLiveCME/InternationalStrokeConference/UCM_316901_International-Stroke-Conference.jsp
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חדשות מכנס ה-ACTRIMS, סן-דיאגו, קליפורניה, 1-3.2.18

 	.MS-ויעילות מרשימה ב B אובליטוקסימאב מדגים דלדול ניכר של תאי CD20-הנוגדן ל

 	.MS-גורמים לרמיאלינציה של נגעים ב Gold Nanocrystals

 	.PML-תדירות נמוכה יותר של מתן נטליזומאב מפחיתה באופן ניכר את הסיכון ל

 	.MS-מבחן קוגניטיבי ממוחשב מגלה הפרעות קוגניטיביות נסתרות ב

אוזנימוד, מודולטור סלקטיבי של הקולטן ל-S1P, עשוי להיות בטוח יותר מפינגולימוד.	 

חדשות מכנס ה-AAN, לוס-אנג'לס, קליפורניה, 21-27.4.18

 	.ALS-שאיפת אדי סולר קשורה ב

 	.MS-דיאטה עשירה באומגה-3 מפחיתה את הסיכוי ל

חרשות מרכזית משפיעה על הזיכרון.	 

מספר נוגדנים חדשים ל-CGRP מראים יעילות במיגרנה.	 

 	 neuronal ceroid טיפול אנזימאטי תחליפי לתוך חדרי המוח מאט התקדמות של

.lipofuscinosis

אנטגוניסט חדש ל-Ubrogepant ,CGRP, יעיל כנגד כאב הראש וסימפטומים נוספים 	 

של מיגרנה.

בדיקת סינוקלאין בדמעות עשויה להיות ביומרקר במחלת פרקינסון.	 

 	.hATTR Amyloidosis-מפחית מסימני פולינוירופטיה ב Patisiran התכשיר

אין קשר בין חיסונים לבין התקפי טרשת נפוצה.	 

קשיים ב-Multitasking בטרשת נפוצה הינם מדד לחומרת הדיכאון במחלה.	 

דיאטה נטולת גלוטן מפחיתה כאב בנוירופטיה שמגלוטן.	 

דיאטה דלת מלח קשורה בסיכון נמוך לדיכאון.	 

נוגדי חימצון בדיאטה מפחיתים את הסיכון וההתקדמות של מחלת פרקינסון.	 

התכשיר האנטי-אפילפטי הניסיוני Cenobamate יעיל באפילפסיה חלקית.	 

קנאבידיול מפחית תדירות וחומרת פירכוסים באפילפסיה עמידה.	 

https://forum2018.actrims.org/
https://forum2018.actrims.org/
http://aan.org.in/
http://aan.org.in/
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 	.SMA-הינו בטוח ויעיל ב Nusinersen-שימוש לטווח ארוך ב

 	.SMA-ב SMN-תרופה פומית מעלה רמות של חלבון ה

תכשיר חדש מונע ישנוניות יתר בנרקולפסיה.	 

התכשיר ALKS 8700, המטבוליט הפעיל של DMF, מפחית ב-80% נגעים מואדרים 	 

.MS-ב

שינויים רטינליים ב-OCT יכולים לציין תחילתה של מחלת אלצהיימר.	 

 	.IONIS-HTTRx תוצאות חיוביות נוספות לתרופה להנטינגטון
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פינת המתמחה

תשובות לפינת המתמחה :

ב' לא נכון. השכיחות גבוהה פי 3 בנשים, וההטיה הזו היא בחלקה משנית לתוחלת החיים . 1
הגבוהה יותר. ככל הנראה ההיארעות היא די דומה בין גברים לבין נשים. 

ה' לא נכון. חולים עם מחלת אלצהיימר בשלב מתקדם עשויים לסבול גם מפרקינסוניזם. . 2

3 . Cerebral Amyloid ה' לא מתאים. שקיעה של עמילואיד בטא 40 מאפיינת את מחלת
Angiopathy. במחלת אלצהיימר אופיינית שקיעה של עמילואיד בטא 42. כל השאר 

מתאימים לאבחנה. גופיפי לוי נמצאים בחלק מהמוחות של חולי אלצהיימר, ואינם סותרים 
את האבחנה. 

4 . E4 יפתחו כולם מחלת אלצהיימר עד גיל 80. נשאות של ApoE4-א' נכון. הומוזיגוטים ל
 E4 נשאות של .E4 בסרום. רוב חולי אלצהיימר אינם נשאים של LDL קשורה לעליה של

מקדימה את גיל הופעת המחלה בכחמש שנים. 

ד'. שלושת הראשונים הם הקריטריונים הרשמיים, מתוכם נדרשים החולים למלא שניים כדי . 5
לעמוד באבחנה. שני מאפיינים נוספים תומכים הם RBD ורגישות יתר לתרופות נוירולפטיות. 

6 . .CSF-ב TAU ב'. דמנציה פרונטוטמפורלית לא מתאפיינת ברמה גבוהה של

א'. ממצא זה טיפוסי לווריאנט הסמנטי של primary progressive aphasia שמתואר כאן. . 7

א'. . 8

ג' לא נכון. . 9

ב' נכון.. 10

לשאלות
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כינוסים מסביב לעולם

 כינוסים מסביב לעולם

16-18 במאי 2018, גוטנברג, שבדיה

4th European Stroke Organisation Conference 2018

13 ביוני 2018, דן פנורמה, תל אביב,ישראל

 כנס עדכון חצי שנתי בנוירולוגיה

16-19 ביוני 2018, ליסבון, פורטוגל

4th Congress of the European Academy of Neurology

28-30 ביוני 2018, שיקגו, ארה"ב

The Heart & Brain Symposium 

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

http://www.eso-conference.com/2018/Pages/default.aspx#.WeH6FzBRXIU
https://www.israel-neurology.co.il/conferences/mid-annual-update-130618/
https://www.ean.org/lisbon2018/4th-Congress-of-the-European-Academy-of-Neurology-Lisbon-2018.3363.0.html
https://hbs.kenes.com/2018/Pages/default.aspx
https://www.alz.org/aaic/
http://www.isniweb.org/
https://www.ean.org/lisbon2018/4th-Congress-of-the-European-Academy-of-Neurology-Lisbon-2018.3363.0.html
https://www.israel-neurology.co.il/conferences/mid-annual-update-120618/
http://www.eso-conference.com/2018/Pages/default.aspx#.WeH6FzBRXIU
https://www.alz.org/aaic/
https://www.alz.org/aaic/
http://www.isniweb.org/
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כינוסים מסביב לעולם

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 

26-31 במרץ 2019, ליסבון,פורטוגל

AD/PDTM 2019, the 14th  International Conference on Alzheimer's and 
Parkinson's Diseases and Related Neurological Disorders 

4-11 במאי 2019, פילדלפיה, פנסילבניה, ארה"ב 

AAN 2019 – American Academy of Neurology, Annual Meeting 

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://adpd.kenes.com/2019
https://adpd.kenes.com/2019
https://www.aan.com/conferences-community/upcoming-conference-dates/
http://www.aocn2018.com/
https://www.aan.com/conferences-community/upcoming-conference-dates/
https://www.ectrims-congress.eu/2017/general-information/ectrims-2018.html?gclid=CjwKCAjw64bPBRApEiwAJhG-fg1pG5idDYCI27jVfihtb7eIOaik7D4SvQEt0J3dGFh9q1TIoFRtjBoCjPcQAvD_BwE
https://adpd.kenes.com/2019
http://www.epilepsycongress.org/13th-european-congress-on-epileptology-vienna-2018/
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חידושים במדעי המוח

זיכרון אימולוגי במוח

ד"ר ניקולה מאג'ו

המערכת החיסונית המולדת של הגוף מספקת הגנה מידית ובלתי ספציפית נגד פתוגנים. 

תאי המיקרוגליה שהינם התאים המרכזיים המשתייכים למערכת החיסונית המולדת 

במוח, נחשפים רק לעיתים נדירות לזיהומים שכאלה, אך ביכולתם להגיב לדלקת פריפרית 

המתרחשת במקומות אחרים בגוף. אחת התכונות המרתקות של המערכת החיסונית 

הינה  תופעה המכונה זיכרון חיסוני: המערכת החיסונית המולדת של הגוף "זוכרת" חשיפה 

קודמת לחיידקים, וכתוצאה מכך מגבירה את תגובתה בהדבקה חוזרת 1,2. האם ייתכן אם 

 כן, שדלקת פריפרית יכולה לעורר זיכרון חיסוני בתאי המיקרוגליה? במאמר שפורסם ב 

Nature, הכותבים 3Wendeln et al מספקים הוכחות לזיכרון חיסוני בתאי מיקרוגליה, 

ומראים כי הדבר יכול לשנות את מהלכן של הפרעות נוירולוגיות במוחם של עכברים.

על מנת לבחון האם בתאי מיקרוגליה קיים זיכרון חיסוני בעקבות דלקת פריפרית, 

החוקרים הזריקו מולקולות )lipopolysaccharide )LPS, שהן מרכיב המצוי במספר זני 

 ,LPS לשתי הזרקות של WT חיידקים, לתוך חללי הגוף של עכברים. חשיפה של עכברי

עוררה תגובה של תאי המיקרוגליה הדומה ל"אימון" חיסוני, ומאופיינות בעליה ברמתן של 

 ,immune tolerance-הובילה ל LPS מולקולות פרו-אינפלמטוריות. חשיפה לארבע זריקות

המאופיין בירידה ברמות הסיגנלים הפרו-אינפלמטוריים.

"אימון" פריפרי של מערכת החיסון משפר את יכולתה למגר הדבקות חוזרות, אך הוא 

עלול להזיק לחולים הסובלים מבעיות דלקתיות. לעומת זאת, סבילות חיסונית פריפרית, 

יכולה להיות בלתי רצויה בהיבט של התמודדות עם זיהומים חוזרים, אך יש בה יתרון ביחס 

לאיברים החשופים באופן תמידי לפתוגנים, דוגמת המעי2.

שינויים מוחיים במערכת החיסון המולדת קיימים במגוון מחלות4, אך חשיבותו של הזיכרון 

החיסוני במצבים אלה לא נחקרה עד כה. לפיכך, .Wendeln et al השתמשו במודל עכברי 

על מנת לבחון האם "אימון" חיסוני או טולרנטיות בתאי מיקרוגליה, יכולים להשפיע על 

מהלכן של מחלות האלצהיימר והשבץ המוחי. 

אחד המאפיינים הבולטים של מחלת האלצהיימר הינו הצטברות של חלבוני בטא-

אמילואיד, המפעילים את תאי המיקרוגליה5. החוקרים השתמשו במודל עכברי של מחלת 

האלצהיימר )זן עכברי המכונה APP23 ( בו נצפית הצטברות של בטא-אמילואיד במוח. 
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בעכברים אלה, הזרקה בודדת של LPS יצרה "אימון" של תאי המיקרוגליה, וזאת ככל 

הנראה מכיוון שנוכחות הבטא-אמילואיד יצרה גירוי פרו-אינפלמטורי נוסף. ארבע הזרקות 

של LPS הובילו לתגובה טולרנטית. המוחות של העכברים נלקחו לאנליזה 6 חודשים לאחר 

ההזרקה. נמצא כי "אימון חיסוני" הוביל לעלייה בהצטברות חלבוני בטא-אמילואיד, וזאת 

ביחס לרמתם בחיות מאותו הזן שלא טופלו ב LPS. באופן דומה, סבילות חיסונית הורידה 

.WT את רמות המוות הנוירונלי 7 ימים לאחר שהחוקרים גרמו לשבץ מוחי בעכברי

Wendeln et al מצאו כי הזיכרון החיסוני של תאי המיקרוגליה בעכברי APP23 נמשך 

לפחות 6 חודשים. מהם המנגנונים שמאפשרים זיכרון חיסוני שכזה? אזורים מסוימים 

ב-DNA המכונים אינהנסרים, יכולים, כאשר הם מופעלים, להעלות באופן משמעותי את 

הביטוי של גנים המצויים בקרבתם וכך לשלוט על התנהגות התא. אינהנסרים בתאי חיסון 

שמקורם במוח העצם יכולים לעבור הפעלה בעקבות דלקת פריפרית חולפת ולהישאר 

במצב הפעיל גם לאחר שהדלקת עוברת. בכך תאים אלה יוצרים "זיכרון" של אירועי עבר10. 

Wendeln et al. הראו ש"אימון" של עכברי APP23 עם LPS העלה את רמות ההפעלה של 

אינהנסרים בתאי מיקרוגליה, וזאת בהשוואה לטיפול זהה שניתן לעכברים בריאים. הדבר 

מרמז כי לשם הפעלה ארוכת טווח של אינהנסרים בתאי מיקרוגליה דרושות הן פתולוגיה 

מוחית והן תגובה דלקתית. החוקרים הראו כי טולרנטיות של תאי מיקרוגליה הובילה 

לשינויים באינהנסרים ובביטוי הגנים, באופן הקשור לתהליך הנקרא "פגוציטוזיס". בתהליך 

זה תאי המיקרוגליה "בולעים" חלקיקים ומפרקים אותם. שינויים אלה הינם בקורלציה 

לעליה ב"בליעה" של חלבוני בטא-אמילואיד על ידי תאי מיקרוגליה. לעומת זאת, "אימון" 

של תאי המיקרוגליה הוביל לשינויים באינהנסרים ובביטוי הגנים, באופן הקשור לתגובה 

דלקתית ולהוצאת אנרגיה.

המחקר המוצג פותח פתח לכיווני מחקר נוספים. תוצרים מטבוליים נחוצים לעיתים 

קרובות לשם פעילותם של אנזימים השולטים על האינהנסרים. ייתכן כי שינויים מטבוליים 

מתווכים את הפעלתם של האינהנסרים בתאי המיקרוגליה. השאלות האם כך הוא הדבר, 

והאם אינהנסרים ספציפיים מכוונים למטרות "אימון" או טולרנטיות, נותרו בינתיים ללא 

מענה.     

 ד"ר ניקולה מאג'ו

 המחלקה הנוירולוגית בית חולים שיבא, תל השומר

הפקולטה לרפואה ע"ש סקלר, אוניברסיטת תל אביב

חידושים במדעי המוח

לרשימת הספרות
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חדשות מתפרצות

e-Med-חדשות מתפרצות | מחקרים שנסקרו ב

e-Med בעריכת בעז גינזבורג, מערכת 

תפקוד קוגניטיבי 

נטילה של alirocumab )פראלואנט( אינה קשורה לעליה בהיארעות 
)Eur Heart J( של תופעות לוואי נוירו-קוגניטיביות

מחקר חדש שבחן את ההשפעה של נטילת alirocumab )פראלואנט( להורדת שומנים 

בדם על היארעות של תופעות לוואי נוירו-קוגניטיביות לא מצא כל שינוי מובהק בין 

קבוצת הטיפול ב-alirocumab לקבוצות ביקורת של מחקרים שונים, בהן ניטלו פלצבו 

או ezetimibe. ההיארעות של תופעות אלה הייתה נמוכה, אם כי החוקרים מציינים כי 

לא ידוע אם ישנה השפעה ארוכת טווח של ריכוז נמוך של LDL-C בדם, הנגרם על ידי 

טיפול במעכב PCSK9 כמו ב-alirocumab, על התפקוד הנוירו-קוגניטיבי לאורך זמן.

ברקע מסבירים החוקרים כי מחקרים קליניים גדולים שבחנו את ההשפעה הנוירו-

קוגניטיבית של נטילת תרופות להורדת שומנים בדם )LLT( לא מצאו קשר מובהק בין 

נטילת הטיפול להפרעות נוירו-קוגניטיביות, על אף שמטופלים דיווחו על הישנותן של 

הפרעות כאלו.  במחקר הנוכחי החוקרים ביקשו להעריך את ההיארעות של תופעות 

 TEAEs- treatment-emergent adverse( לוואי נוירו-קוגניטיביות הקשורות לטיפול

events( לפי מידע שנאסף מארבעה עשר מחקרים בשלב 2 ו-3 שבדקו את הטיפול בעזרת 

.alirocumab, PCSK מעכב

המטופלים המשתתפים במחקר )שברובם נטלו טיפול בסיסי בסטטינים במינון 

הנסבל הגבוה ביותר( קיבלו כאן alirocumab במינון 75 או 150 מ"ג מדי שבועיים 

)3340 מטופלים, עם 4029 שנות חיי מטופל בשל חשיפה(, פלצבו )1276 מטופלים( 

או ezetimibe )שנטלו 618 מטופלים(. המידע נאסף גם באמצעות הנתונים שהתקבלו 

מקבוצות הביקורת.

תופעות לוואי נוירו-קוגניטיביות דווחו על ידי 22 מטופלים שנטלו  alirocumab )כ-0.9%( 

לעומת 9 מטופלים בקבוצת הפלצבו, במחקרים שהיו מבוקרי פלצבו )0.7%(, 

עם יחס סיכונים HR של CI 95% - 0.57-2.68 ,1.24( וכעשרה מטופלים )1.2%( 

שנטלו alirocumab לעומת 8 )או 1.3%( שנטלו ezetimibe במחקרים שבהם הבקרה 

https://www.old.health.gov.il/units/pharmacy/trufot/PerutTrufa.asp?Reg_Number=156%2008%2034583%2000&safa=h
https://www.old.health.gov.il/units/pharmacy/trufot/PerutTrufa.asp?Reg_Number=156%2008%2034583%2000&safa=h
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נעשתה באמצעות ezetimibe )עם HR 0.81, CI 95% 0.32-2.08(. שיעורן של תופעות 

הלוואי הנוירו קוגניטיביות TEAE היו דומות במטופלים שנטלו alirocumab עם מדדים של 

כולסטרול LDL בערכים הנמוכים מ-25 מ"ג לדציליטר )כלומר נמוך מ-mmol/L 0.65; עם 

n = 5/839; 0.6%; ו-0.5/100 שנות מטופל( לעומת ערכים הגבוהים או שווים ל-25 מ"ג 

לדציליטר )עם n = 26/2501; 1.0%; שנות מטופל 0.8/100(. אחד מהמטופלים שהשתתף 

במחקר בקבוצת ביקורת של ezetimibe קיבל alirocumab וסבל מתופעות לוואי נוירו-

קוגניטיביות שהובילו להפסקת הטיפול, לעומת 2 מטופלים שקיבלו פלצבו, ו-3 מטופלים 

שקיבלו ezetimibe. )כלומר, 0.1%, 0.2% ו-0.4% בהתאמה(. ההיארעות של תופעות לואי 

נוירו-קוגניטיביות היתה דומה בין קבוצת הטיפול ב-alirocumab לבין קבוצות הביקורת 

כאשר נערך ריבוד לפי גיל.

החוקרים מסכמים כי ההיארעות של תופעות לוואי TEAT נוירו-קוגניטיביות הייתה נמוכה, 

)≥1.2%( ללא שינוי מובהק בין קבוצת הטיפול ב-alirocumab לבין קבוצות הביקורת 

לאורך תקופת מעקב של עד 104 שבועות. החוקרים לא מצאו קשר בין תופעות לוואי 

כאלו לבין ריכוזים נמוכים של LDL-C בדם )ריכוז נמוך מ-25 מ"ג לדציליטר( בהתבסס על 

המחקרים שנבחנו בשלב 2 ו-3, אם כי הם מציינים כי לא ידוע עדיין אם ישנה השפעה 

. PCSK9 הנגרם על ידי מעכבי LDL-C ארוכת טווח של ריכוזים נמוכים מאד של

Eur Heart J. 2018 Feb 1;39)5(:374-381. doi: 10.1093/eurheartj/ehx661.

לטיפול ב-17β-Estradiol בנשים בגיל המעבר עשוי להיות אפקט 
)Neurology( חיובי ארוך טווח על התפקוד המוחי

מעבר להקלה על תסמיני מנופאוזה, טיפול חליפי באסטרוגן עשוי להשפיע לטובה 

גם על המוח של נשים לאחר מנופאוזה, כך עולה מתוצאות מחקר חדש, שפורסמו 

במהלך חודש מרץ בכתב העת Neurology. החוקרים מדווחים כי מדבקת אסטרוגן 

המכילה 17β-Estradiol לוותה בשימור ארוך-טווח של אזור במוח האחראי בעיקר לזיכרון 

עבודה ותפקוד ניהולי. עם זאת, לא זוהו הבדלים משמעותיים בזיכרון עבודה בין נשים 

שטופלו בטיפול הורמונאלי פומי- CEE (Conjugated Equine Estrogen) פלסבו פומי או 

מדבקת פלסבו.

החוקרים מדווחים כי נפחי הקורטקס הפרה-פרונטלי, הדורסו-לטארלי, נותרו שמורים 

לאחר שבע שנים בקבוצת הנשים שטופלו ב-17β-Estradiol בהשוואה לקבוצת הפלסבו, 

.CEE )Conjugated Equine Estrogen(-אך לא כך היה בקבוצה שטופלה ב

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29186504
http://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa1706442
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 17β-Estradiol המחקר הראה שימור נפח גדול יותר בקבוצת הטיפול במדבקה המכילה

אשר לווה במשקע קטן יותר של עמילואיד-ביתא בקורטקס בבדיקות PET. מכאן עולה כי 

טיפול באסטרדיולעשוי להשפיע לאורך זמן ארוך על המוח

בדיקות להערכת זיכרון עבודה ובדיקות MRI בוצעו בתחילת המחקר, לאחר 18 

חודשים, שלוש שנים, ארבע ושבע שנים. בתת-קבוצה שכללה 68 נשים הושלמה גם 

בדיקת )PiB-PET (Pittsburgh compound B-Positron Emission Tomography לזיהוי 

פלאקים במוח הקשורים באובדן זיכרון ומחלת אלצהיימר

החוקרים משערים כי ההשפעה של אסטרוגן מתווכת דרך קולטנים לאסטרוגן ושונות 

במשקעי עמילואיד. הם קוראים להשלים מחקרים נוספים ולבחון את הסוגיה הנ"ל 

בניסויים בבעלי חיים, מאחר וייתכן כי מדובר במנגנונים המתווכים דרך הקולטנים.

עם זאת, לא תוארו הבדלים בנפח הכולל של המוח בין טיפול הורמונאלי בצורת מדבקות 

 Conjugated -17 או כדורים. מעניין כי טיפול הורמונאלי פומי בβ-Estradiol המכילות

Equine Estrogen, לווה בקצב ירידה גדול יותר בנפח הכולל של המוח בכל שנה במהלך 

טיפול פעיל, בהשוואה לפלסבו. לאחר הפסקת הטיפול, החוקרים מצאו כי קצב הירידה 

 CEE בנפח המוח לא היה עוד גדול יותר משמעותית בקבוצת הטיפוך הפומי המכיל

(Conjugated Equine Estrogen), בהשוואה לקבוצת הפלסבו.

KEEPS החוקרים בחנו את הנתונים אודות 75 נשים שלקחו חלק במחקר 

)Kronos Early Estrogen Prevention Study( במרכז המאיו-קליניק. מחקרKEEPS הינו 

מחקר רב-מרכזי, כפל-סמיות, מבוקר-פלסבו, להערכת 727 נשים זמן קצר לאחר 

 ,CEE (Conjugated Equine Estrogen)-מנופאוזה, אשר חולקו באקראי לטיפול פומי ב

מדבקה המכילה 17β-Estradiol או פלסבו למשך ארבע שנים

במסגרת המחקר טופלו 20 נשים ב-CEE (Conjugated Equine Estrogen) במינון 0.45 

מ"ג/יום, 22 טופלו במדבקת 17β-Estradiol במינון 50 מק"ג/יום ו-33 נטלו כדורי פלסבו או 

מדבקות פלסבו. המשתתפות היו בגילאי 42-59 שנים בעת הגיוס למחקר. נשים שחולקו 

לטיפול באסטרוגן נטלו כדורי פרוגסטרון במהלך 12 הימים הראשונים בכל חודש, להגנה 

על רירית הרחם.

החוקרים לא זיהו הבדלים בין הקבוצות בתפקוד הקוגניטיבי הכולל בשלוש הקבוצות 

לאחר שבע שנים.

Neurology. Published online March 21, 2018

לידיעה במדסקייפ

https://www.medscape.com/viewarticle/894295#vp_1
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התועלת של הקפדה על אורחות חיים בריאים באה לידי ביטוי גם 
)JAMA Neurol מתוך( APOE4 בקרב נשאי

מבוגרים בעלי נטיה גנטית לדמנציה עדיין עשויים ליהנות מההשפעה החיובית של שינויי 

 FINGER (Finnish Geriatric Intervention Study אורחות חיים. מניתוח ממצאי מחקר

(to Prevent Cognitive Impairment and Disability עולה כי התועלת הקוגניטיבית של 

התערבות המתמקדת בתזונה, פעילות גופנית, אימון קוגניטיבי וגורמי סיכון למחלות כלי 

דם, לא הייתה שונה משמעותית בין נשאי APOE ε4 ובין אלו שאינם נשאים של האלל 

וייתכן אף כי התועלת גדולה יותר דווקא בנשאים.

ממצאי מחקר FINGER פורסמו בשנת 2015 ומדובר היה במחקר האקראי-מבוקר הגדול 

הראשון שהדגים תועלת על התפקוד הקוגניטיבי עם התערבות בת שנתיים, המתמקדת 

בשינוי אורחות חיים בריאים. המחקר כלל 1,260 משתתפים בסיכון מהאוכלוסיה הכללית.

כעת התמקדו החוקרים בתת-קבוצה של 1,109 מבין 1,260 המשתתפים במחקר המקורי 

להערכת התוצאות לפי גנוטיפ APOE. גיל המשתתפים הממוצע עמד על 69 שנים, כולל 

362 נשאי אלל APOE ε4 )173 בקבוצת ההתערבות ו-189 בקבוצת הביקורת( ו-747 

משתתפים שאינם נשאים )380 בקבוצת ההתערבות ו-367 בקבוצת הביקורת(.

ההשפעות של התערבות לשינוי אורחות חיים לא היו שונות משמעותית בין אלו שהיו 

נשאים ואלו שלא היו נשאים של APOE ε4 באף אחד מהתחומים הקוגניטיביים.  

עם זאת, בתוך הקבוצות שסווגו לפי גנוטיפ APOE זיהו החוקרים תועלת משמעותית 

NTB (Neuropsycho- בהערכת השינוי השנתי במדד ε4  להתערבות בקרב אלו שהיו נשאי

(logical Test Battery ומבחן זיכרון מקוצר, אך תועלת זו לא זוהתה באלו שאינם נשאים של 

אלל זה. אולם, החוקרים קוראים להשלים מחקרים נוספים במטרה להבין טוב יותר אם 

בנשאי  APOE ε4 תתכן תועלת רבה יותר להתערבויות לשינוי אורחות חיים.

JAMA Neurol. Published online January 22, 2018

לידיעה במדסקייפ

https://www.medscape.com/viewarticle/891667#vp_1
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התועלת של טיפול קוגניטיבי מניעתי בחולים תחת טיפול בנוגדי-
)The Lancet Psychiatry( דיכאון

במאמר שפורסם בכתב העת The Lancet Psychiatry מדווחים חוקרים על נתונים 

חדשים, מהם עולה כי אין עדיפות לטיפול אחזקה בנוגדי-דיכאון, בהשוואה לטיפול 

קוגניטיבי מניעתי, לאחר החלמה מדיכאון, אך תוספת טיפול קוגניטיבי מניעתי לטיפול 

בנוגדי-דיכאון לאחר החלמה עדיפה על טיפול תרופתי בלבד.

במסגרת המחקר ביקשו החוקרים להשוות את התועלת של טיפול נוגד-דיכאון בלבד, עם 

טיפול קוגניטיבי מניעתי בזמן הפחתת נוגדי-דיכאון, או תוספת טיפול קוגניטיבי מניעתי 

לנוגדי-דיכאון במניעת הישנות או התלקחות דיכאון.

המחקר החד-מרכזי, אקראי, כלל שלוש קבוצות: טיפול קוגניטיבי מניעתי עם נוגדי-דיכאון, 

טיפול קוגניטיבי מניעתי עם הפחתת מינון נוגדי-דיכאון, או טיפול בנוגדי-דיכאון בלבד. כל 

המשתתפים במחקר סבלו בעבר מלפחות שני אירועי דיכאון והיו בהפוגה או החלמה תחת 

נוגדי-דיכאון, אותם נטלו לאורך לפחות חצי השנה האחרונה. החוקרים לא כללו במחקר 

חולים עם מאניה או היפומאניה, היסטוריה של הפרעה דו-קוטבית, היסטוריה של פסיכוזה, 

התמכרות לסמים או אלכוהול, הפרעת חרדה שדרשה טיפול, טיפול פסיכולוגי למעלה 

מפעמיים בחודש ואבחנה של נזק מוחי אורגני.

התוצא העיקרי היה שיעור החולים עם הישנות או התלקחות דיכאון בניתוח לפי כוונה 

לטפל, כפי שנקבע בארבע נקודות זמן לאורך 24 חודשים.

בתקופה שבין 14 ביולי, 2009, ועד 30 באפריל, 2015, החוקרים בחנו 2,486 משתתפים 

ו-289 חולקו באקראי לטיפול קוגניטיבי מניעתי עם נוגדי-דיכאון )104 משתתפים(, נוגדי-

דיכאון בלבד )100 משתתפים(, או טיפול קוגניטיבי מניעתי עם הפחתת נוגדי-דיכאון )85 

משתתפים(.

מהתוצאות עולה כי טיפול בנוגדי-דיכאון לא היה עדיף על טיפול קוגניטיבי מניעתי בזמן 

הפחתת מינון נוגדי-דיכאון, בכל הנוגע לסיכון להישנות או התלקחות )יחס סיכון של 0.86(. 

תוספת טיפול קוגניטיבי מניעתי לנוגדי-דיכאון לוותה בירידה יחסית של 41% בסיכון, 

בהשוואה לנוגדי-דיכאון בלבד.

במהלך המחקר תועדו שני ניסיונות אובדניים )אחד בקבוצת טיפול בנוגדי-דיכאון בלבד 

ואחד בקבוצת טיפול קוגניטיבי מניעתי עם הפחתת נוגדי-דיכאון( ומקרה תמותה אחד 

)קבוצת טיפול קוגניטיבי מניעתי עם הפחתת נוגדי-דיכאון( שאינם על-רקע ההתערבות.

החוקרים מסכמים וכותבים כי יש להציע טיפול קוגניטיבי מניעתי לחולים עם הישנות 
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דיכאון תחת טיפול בנוגדי-דיכאון ולאלו המבקשים להפסיק את הטיפול התרופתי לאחר 

החלמה.

 The Lancet Psychiatry

הצהרת מומחים חדשה אודות הפרעות קצב ותפקוד קוגניטיבי 
)EHRA -מתוך כנס ה(

בחולים עם פרפור פרוזדורים ניתן להפחית את הסיכון לדמנציה ע"י נטילת טיפול 
נוגד-קרישה פומי, כך עולה בהצהרת קונצנזוס חדשה מטעם מומחים בנושא הפרעות 

 European Heart Rhythm-קצב ותפקוד קוגניטיבי. המסמך החדש הוצג במהלך כנס ה
.Heart Rhythm-ו Europace-ופורסם גם ב Association

המומחים מסבירים כי פרפור פרוזדורים מלווה בסיכון מוגבר לליקוי קוגניטיבי ודמנציה, 
גם בהעדר אירועים מוחיים. הם מציינים כי הסיכון לאירועים מוחיים שקטים גבוה כפליים 

בחולים עם פרפור פרוזדורים והצטברות אירועים מוחיים אלו תורמת לנזק מוחי וליקוי 
קוגניטיבי. בנוסף, טיפול אבלציה באמצעות צנתור עשוי להוביל לאוטמים שקטיים ולליקוי 

קוגניטיבי.

מחקרים הוכיחו כי הסיכון לדמנציה מוגבר בחולים עם פרפור פרוזדורים, בהם מתחילים 
בשלב מאוחר בטיפול בקומדין, או באלו שאינם נשמרים היטב בטווח התרפואיטי של 

קומדין. חלק מהעדויות מעידות כי נוגדי-קרישה פומיים חדשים עשויים לסייע במניעת 
הפרעה בתפקוד קוגניטיבי טוב יותר מטיפול בקומדין, מאחר ומלווים בשיעור נמוך יותר של 

אירועים מוחיים עם וריאביליות תרפואיטית קטנה יותר, אך השפעה זו עדיין אינה מוכחת.

אחת ההמלצות העיקריות לחולים עם פרפור פרוזדורים קליני הוא כי כל שינוי במראה, 
התנהגות, או תפקוד המדווח ע"י החולה או בן משפחתו יביא להערכה רשמית ע"י רופא 

המשפחה. למרות שמספר כלים זמינים להערכה קוגניטיבית, אין קונצנזוס בנושא.

 General המסמך כולל טבלה המשווה בין 12 כלי הערכה שונים, כולל, לדוגמא
 Informant Questionnaire for Cognitive-ו Practitioner Assessment of Cognition

Decline in the Elderly, שתוקפו באוכלוסיות גדולות.

עוד מציינים המומחים כי MRI הינה בדיקת ההדמיה המועדפת להערכת ליקוי קוגניטיבי, 
אך מזהירים כי יש לפרש את הממצאים בהקשר הקליני בשל קורלציה לא-ברורה עם 

התסמינים או תוצאות בדיקות פסיכומטריות. בדיקת PET עשויה גם כן לסייע בהבחנה בין 
סוגים מסוימים של דמנציה.

https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(18)30100-7/fulltext
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להלן המלצות אחרות למניעת הפרעה בתפקוד קוגניטיבי בחולי פרפור 
פרוזדורים:

יש לבחור בנוגד-קרישה מתאים בחולים עם פרפור פרוזדורים וגורמי סיכון לאירועים 	 
מוחיים.

יש לשקול נוגדי-קרישה פומיים חדשים במקום אנטגוניסטים לוויטמין K כאשר טיפול 	 
נוגד-קרישה פומי משמש למניעת אירועים מוחיים בחולי פרפור פרוזדורים.

בחולים עם פרפור פרוזדורים תחת טיפול ארוך-טווח באנטגוניסטים לוויטמין K, זמן רב 	 
בטווח תרפואיטי עשוי לסייע במניעת הופעה חדשה של דמנציה.

מדדי בריאות כלליים, דוגמת מניעת עישון, יתר לחץ דם, השמנה, סוכרת ודום נשימה 	 
בשינה, כמו גם איזון הולם של כל גורמי הסיכון, עשויים להפחית את הסיכון לפרפור 

פרוזדורים ואירועים מוחיים, עם השפעה חיובית אפשרית על התפקוד הקוגניטיבי.

מניעת הפרעה בתפקוד קוגניטיבי בחולים עם פרפור פרוזדורים עשויה לכלול אמצעים 	 
כלליים המשמשים למניעת דמנציה וסקולארית או מחלת אלצהיימר.

המומחים מציינים כי יש עוד לבחון אם באוכלוסיה גדולה זו של חולים עם פרפור 
פרוזדורים, ההמלצות הללו, המבוססות על עדויות תצפיתיות, יזכו לתמיכה ממחקרים 

אקראיים גדולים.

EHRA-מתוך כנס ה

לידיעה במדסקייפ

אפילפסיה 

מתן Cannabidiol מפחית חומרת ותדירות פרכוסים בחולים עם 
)AAN-אפילפסיה עמידה )מתוך הכנס השנתי מטעם ה

אחד המרכיבים העיקריים של קנאביס, Cannabidiol, הביא להפחתת תדירות פרכוסים 

ב-50-60% בילדים ומבוגרים עם אפילפסיה עמידה לטיפול תרופתי, כך עולה מתוצאות 

 AAN (American Academy of-מחקר חדש, שהוצגו במהלך הכנס השנתי מטעם ה

.Neurology)

מדגם המחקר כלל 72 ילדים ו-62 מבוגרים, כאשר מדד חומרת הפרכוסים בתחילת 

 .CSSS (Chalfont Seizure Severity Scale) המחקר עמד על 80.7 נקודות לפי סולם

https://www.medscape.com/viewarticle/894093#vp_1
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בתחילת המחקר, המדדים היו דומים בקרב ילדים )ממוצע של 78 נקודות( ומבוגרים 

)ממוצע של 84 נקודות(. כל החולים סבלו מאפילפסיה מוכחת ב-EEG עם וידאו, לאחר 

כישלון לפחות ארבע תרופות נגד-פרכוסים וסבלו לפחות מארבעה פרכוסים בחודש.

מטרת המחקר הייתה לבחון את הבטיחות ואירועים חריגים, יותר מאשר את יעילות 

הטיפול.

לאחר 12 שבועות, חומרת הפרכוסים ירדה לממוצע של 39 בסולם CSSS, הבדל משמעותי 

בהשוואה למצב בתחילת המחקר. חומרת הפרכוסים הממוצעת עמדה על 41 נקודות 

לאחר 24 שבועות ועל 35 נקודות לאחר 48 שבועות. שוב, התוצאות בנקודות זמן שונות 

במהלך המחקר לא היו שונות באופן מובהק סטטיסטית.

החוקרים מדווחים כי Cannabidiol נסבל היטב באופן כללי, עם מעט תופעות לוואי 

יחסית. הם מציינים כי חלק מהחולים הפסיקו את הטיפול, בעיקר בשל העדר תועלת; 

במעט מאוד מקרים הטיפול הופסק בשל תופעות לוואי.

מספר תרופות נוגדות-פרכוסים לא השתנה משמעותית במהלך המחקר, אך החוקרים 

גמלו חלק מהחולים שנטלו Clobazam ו-Valproic Acid משתי התרופות הללו בשל 

אינטראקציות.

ילדים נטלו לסבול מפרכוסים מוכללים, בעוד שמבוגרים דיווחו בעיקר על פרכוסים חלקיים 

או מוקדיים, נקודה העשויה להסביר את ההבדלים שזוהו. מגבלה נוספת נוגעת לדיוק 

מספר הפרכוסים ביומנים שמילאו החולים ובני משפחתם.

AAN-מתוך הכנס השנתי מטעם ה

לידיעה במדסקייפ

טרשת נפוצה

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.

https://www.medscape.com/viewarticle/895602
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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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 

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

הנחיות חדשות מטעם ה-AAN תומכות בטיפול מוקדם לטרשת 
)Neurology( נפוצה

הנחיות חדשות בנוגע לטיפולי DMT (Disease Modifying Therapies) בחולים עם טרשת 
נפוצה מספקות הנחיות עדכניות להתחלת, החלפת והפסקת טיפול וממליצות על התחלה 

מוקדמת יותר של טיפול, במקום התחלת טיפול בשלב מאוחר יותר של המחלה.

מטרת ההנחיות הייתה לנסח המלצות לטיפולי DMT בחולים עם טרשת נפוצה. פאנל 
רב-מקצועי ניסח את המלצות ה-DMT, תוך שילוב ממצאים מסקירה שיטתית ופיתח 

המלצות מוסכמות בנוגע להתחלת, החלפת והפסקת טיפול תרופתי בחולים עם טרשת 
נפוצה התקפית-הפוגתית, טרשת נפוצה מתקדמת משנית, טרשת נפוצה מתקדמת 

ראשונית ותסמונת דה-מיילינציה מבודדות קלינית.

המומחים ניסחו 30 המלצות: 17 אודות התחלת DMT, כולל המלצות אודות החולים בהם 
יש להתחיל בטיפול; 10 המלצות בנוגע להחלפת טיפול DMTבמקרים בהם מאובחנת 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29232960
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29232960
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.DMT התקדמות מחלה תחת טיפול; ושלוש המלצות מתמקדות בהפסקת

ההמלצות כוללות גישות לשיתוף המטופל והתאמה אישית של הטיפול, כולל מעקב אחר 
היענות והערכת תחלואה נלווית. הפאנל גם דן בסיכוני טיפולי DMT, כולל ייעוץ בנוגע 

לסיכון ל-PML (Progressive Multifocal Leukoencephalopathy) בחולים עם טרשת 

 Dimethyl-ו Natalizumab,Fingolimod, Rituximab, Ocrelizumab-נפוצה תחת טיפול ב

.Fumarate

פאנל המומחים גם מעלה מספר הצעות למחקרים עתידיים להערכת ההשפעה של טיפול 
מוקדם עם DMT בעלי פוטנטיות גבוהה, בהשוואה לגישות סטנדרטיות הדרגתיות, השוואת 
התועלת של טיפולי DMT, גישות החלפת טיפול אופטימאליות, השפעות ארוכות טווח של 

שימוש ב-DMT, הגדרת טרשת נפוצה פעילה מאוד והשפעות הטיפול על החולים.

הנחיות אלו משקפות את תהליכי קבלת ההחלטות המורכבים בכל הנוגע להתחלה, 
החלפה, או הפסקת טיפול DMT בחולי טרשת נפוצה. תחום הטיפול בטרשת נפוצה 

משתנה במהירות ותהליכי פיתוח ההמלצות של ה-AAN כולל תכנון להשלמת מחקרים 
עתידיים.

Neurology

לידיעה במדסקייפ

הפחתת תדירות מינוני Natalizumab מפחיתה משמעותית את 
)ACTRIMS מתוך כנס( PML-הסיכון ל

 ACTRIMS (Americas Committee for Treatment-מנתונים שהוצגו במהלך כנס ה

(and Research in Multiple Sclerosis עולה כי מתן Natalizumab )טייסברי( במינונים 

 PML (Progressive-פחות תכופים לווה בירידה מובהקת סטטיסטית של 94% בסיכון ל

(Multifocal Leukoenceophalopathy, בהשוואה למינונים הסטנדרטיים בחולי טרשת 

.JC Virus נפוצה, בהם תועדה עדות לנוגדנים כנגד נגיף

 JC החוקרים בחנו את הנתונים אודות 35,132 חולים שנמצאו חיוביים לנוגדנים כנגד נגיף

Virus, שקיבלו Natalizumab במרווחים של 3 שבועות ומעלה ועד 12 שבועות. מינון 

סטנדרטי התבסס על מרווח ממוצע בין המינונים של 3-5 שבועות, בעוד שהרחבת מרווחי 

הזמן בין מינוני הטיפול התבססה על מרווח ממוצע של 5-12 שבועות.

https://www.medscape.com/viewarticle/895598
http://drug.co.il/bygeneric.asp?gen_id=3063&drugID=8055
http://drug.co.il/bygeneric.asp?gen_id=3063&drugID=8055
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החוקרים בחנו את ההשפעה של צמצום מינוני Natalizumab בשלוש דרכים:

ממוצע מרווחי מינון הטיפול ב-18 החודשים האחרונים, להערכה אם היסטוריית 	 

המינונים ב-18 החודשים האחרונים השפיעה על הסיכון ל-PML. מרווח מינוני טיפול 

מורחב הוגדר כמתן של עד 15 עירויים ב-18 החודשים האחרונים.

הערכת השפעת כל תקופה רציפה של שישה חודשים בה מרווח מינוני הטיפול היה 	 

מורחב על הסיכון ל-PML. מרווח מינוני טיפול מורחב הוגדר בנוכחות עד עשר מנות 

טיפול בשנה האחרונה.

מרווח מינונים ממוצע במהלך כל היסטוריית הטיפול, להערכת ההשפעה של מרווח 	 

מינונים מורחב במהלך הטיפול על הסיכון ל-PML. מרווח מינוני טיפול מורחב הוגדר 

כעד עירויים בשנה על-פי חלוקת סך מספר העירויים במשך המעקב הכולל.

בניתוח הראשוני, מרווח המינונים הממוצע עמד על 29 ימים בקבוצת הטיפול הסטנדרטי 

ועל 36 ימים בקבוצת מרווח מינונים מורחב. חציון החשיפה עמד על 44 חודשים ו-59 

חודשים, בהתאמה. מרבית החולים נטלו טיפול במינון סטנדרטי במשך למעלה משנתיים 

בטרם החליפו לטיפול במרווח מינונים מורחב. התפתחות PML כמעט נעלמה עם מינונים 

.)p<0.0001 ,0.06 יחס סיכון של( Natalizumab פחות תדירים של

לאחר שבע שנים, עקומות קפלן-מאייר עדיין נפרדו, אך מספר החולים בסיכון הפך קטן 

מאוד. עם זאת, הסיכון ל-PML ממשיך לעלות והתועלת של מרווח מינונים מורחב עדיין 

ניתנת הייתה לזיהוי.

בהערכת מרווח מינוני טיפול מורחב לאורך היסטוריית הטיפול, החוקרים זיהו הבדל 

משמעותי בין הקבוצות )יחס סיכון של p<0.0001 ,0.012(. בדומה, למרות שהמספרים 

היו קטנים בהערכת מרווח מינונים ממוצע במהלך כל היסטוריית הטיפול, עדיין ניתן היה 

לזהות השפעה מובהקת סטטיסטית.

מומחים בתחום טוענים כי מדובר בממצאים חשובים מאוד, כאשר מדובר בפעם הראשונה 

בה נמצא כי ניתן להפחית את הסיכון הכרוך בטיפול ב-Natalizumab ללא פגיעה ביעילות 

הטיפולית.

ACTRIMS מתוך כנס

לידיעה במדסקייפ

https://www.medscape.com/viewarticle/892249#vp_1
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פרקינסון 

 הערכת תוצאות עירוי LCIG על קיפאון הליכה בחולי פרקינסון 
).J Neurol Sci(

במאמר שפורסם בכתב העת Journal of the Neurological Sciences מדווחים חוקרים 

 LCIG )levodopa-carbidopa intestinal gel על ממצאי מחקר חדש, מהם עולה כי עירוי

– דואדופה(  סייע באיזון ארוך-טווח של קיפאון בהליכה בחולי פרקינסון.

מטרת המחקר הייתה לקבוע את ההשפעה של עירוי LCIG על סוגים שונים של קיפאון 

בהליכה בחולי פרקינסון, בהתאם לתגובה לטיפול ב-Levodopa בחולים עם מחלת 

פרקינסון מתקדמת.

החוקרים השלימו הערכה רטרוספקטיבית להערכת נוכחות וחומרת קיפאון בהליכה ב-32 

 UPDRS (Unified Parkinson Disease חולים עם מחלת פרקינסון מתקדמת על-פי דירוג

(Rating Scale של 14 נקודות.  תסמינים מוטוריים וסיבוכים מוטוריים נבחנו על-בסיס 
החלק השלישי והרביעי של UPDRS, בהתאמה.

החוקרים מדווחים כי מדדי UPDRS להערכת קיפאון בהליכה נעו בין 2.6 

במצבי OFF ל-0.9 במצבי ON בתחילת המחקר והשתפרו ל-0.6 עם עירוי LCIG. לאחר 

חציון של 2.59 שנים של עירוי LCIG, חל שיפור בקיפאון בהליכה במצב Pseudo-ON בהיקף 

גדול יותר עם עירוי LCIG, בהשוואה לטיפול פומי ב-12 חולים )38%( עם תועלת דומה ב-8 

חולים )25%(. קיפאון בהליכה במצבי OFF היה מאוזן באופן דומה בשמונה חולים )25%( 

והחמיר מעט בשלושה חולים )9%(. קיפאון בהליכה ללא-תגובה תועד בחולה אחד )3%( 

.LCIG ולא חל שינוי עם עירוי

החוקרים קוראים להשלים מחקרים גדולים יותר ולהתבסס על מדדים אובייקטיביים של 

קיפאון בהליכה, על-מנת לאשר את הממצאים.

J Neurol Sci. 2018 Feb 15;385:105-108

PubMed-לידיעה ב 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29406886
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29406886
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29406886


60

חדשות מתפרצות

חבלת ראש קלה עשויה להביא לעליה בסיכון למחלת פרקינסון 
)Neurology(

ביוצאי צבא עם אבחנה של חבלת ראש קלה נרשמה עליה של 56% בסיכון להתפתחות 

מחלת פרקינסון, כך עולה מתוצאות מחקר רטרוספקטיבי גדול, שפורסמו במהלך חודש 

.Neurology אפריל בכתב העת

 ,Chronic Effects of Neurotrauma Consortium Research המחקר, שהינו חלק מפרויקט

כלל 325,870 יוצאי צבא משלושה מאגרי נתונים של יוצאי צבא בארצות הברית. גילאי 

המשתתפים נעו בין 31-65 שנים, ללא מקרים של אבחנת מחלת פרקינסון או דמנציה 

בתחילת הדרך.

חבלת ראש קלה הוגדרה כאובדן הכרה במשך 0-30 דקות, שינוי במצב הכרה למשך עד 24 

שעות, או אמנזיה למשך 0-24 שעות. חבלת ראש מתונה-עד-חמורה הוגדרה כאובדן הכרה 

למשך למעלה מ-30 דקות, שינוי במצב הכרה למשך מעל 24 שעות או אמנזיה מעל 24 

שעות.

החוקרים מדווחים כי בכ-50% מהמדגם תועדה חבלת ראש. במהלך מעקב ממוצע של 4.6 

שנים, 1,462 יוצאי צבא אובחנו כחולי פרקינסון. מבין אלו, ב-949 תועדה היסטוריה של 

חבלת ראש וב-514 לא תועדה היסטוריה של חבלת ראש.

מהנתונים עולה כי מבין יוצאי צבא עם חבלת ראש בכל דרגת חומרה, 949 )0.58%( פיתחו 

מחלת פרקינסון, בהשוואה ל-513 )0.31%( משתתפים ללא חבלת ראש. מהתוצאות עלה 

עוד כי 360 מבין 76,297 יוצאי צבא עם חבלת ראש קלה )0.47%( פיתחו מחלת פרקינסון, 

וכך גם 543 מבין 72,592 נבדקים עם חבלת ראש בדרגה בינונית-עד-חמורה )0.75%(.

לאחר תקנון לגיל, גזע, מין, סוכרת, רמת השכלה, יתר לחץ דם ומצבים רפואיים אחרים, 

חבלת ראש מכל סוג לוותה בעליה של 71% בסיכון למחלת פרקינסון. בנוסף, באלו עם 

חבלת ראש קלה נרשמה עליה של 56% בסיכון ובאלו עם חבלת ראש בדרגה בינונית-עד-

חמורה נרשמה עליה של 83% בסיכון למחלת פרקינסון.

החוקרים מצאו עוד כי באלו עם חבלת ראש מכל סוג נקבעה מחלת פרקינסון כשנתיים 

מוקדם יותר, בממוצע, בהשוואה לאלו ללא מחלת פרקינסון.

לסיכום, בקרב יוצאי צבא, חבלת ראש קלה לוותה בעליה משמעותית בסיכון למחלת 

פרקינסון, גם לאחר תקנון למאפיינים דמוגרפיים ולמחלות פסיכיאטריות ואחרות. מחקר 

זה מדגיש את חשיבות מניעת חבלת ראש קלה, מעקב ארוך-טווח אחר יוצאי צבא לאחר 
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חבלת ראש והצורך לקבוע את המנגנונים וגורמי סיכון הפיכים למחלת פרקינסון לאחר 

חבלת ראש.

 Neurology. Published online April 18, 2018

לידיעה במדסקייפ 

 VTE-שבץ מוחי ו

תוצאות טובות יותר עם Tenecteplase לעומת Alteplase בטיפול 
)N Engl J Med( באירוע מוחי איסכמי חד

מהתוצאות הסופיות של מחקר EXTEND-IA TNK עולה כי הטיפול ב-Tenecteplase מלווה 

בתוצאות טובות יותר מטיפול ב-Alteplases בחולים עם אירוע מוחי איסכמי חד. 

מהמחקר, שהוצג לראשונה במהלך כנס ה-International Stroke Conference, עלה 

כי Tenecteplase שניתן לפני תרומבקטומי לווה בהיארעות גבוהה יותר של זילוח-חוזר 

ואפשרות לתוצאות תפקודיות טובות יותר, בהשוואה ל-Alteplase בחולים עם חסימה של 

כלי דם גדול, אשר טופלו בתוך 4.5 שעות מהופעת התסמינים.

 Internal-במסגרת המחקר נכללו חולים עם אירוע מוחי איסכמי וחסימה של עורק ה

Carotid Artery, Basilar Artery, או Middle Cerebral Artery, אשר התאימו 

לתרומבקטומי. המשתתפים חולקו באקראי לטיפול ב- Tenecteplase )במינון של 0.25 

מ"ג/ק"ג( או Alteplase )במינון של 0.9 מ"ג/ק"ג( בתוך 4.5 שעות מהופעת התסמינים. 

התוצא העיקרי של המחקר היה זילוח חוזר של מעל 50% באזור האיסכמי המעורב, או 

העדר תרומבוס ניתן להסרה בעת ההערכה האנגיוגרפית הראשונית.

מבין 202 חולים שנכללו במחקר, 101 חולקו לטיפול ב-Alteplase ו-101 חולקו לטיפול 

 .Tenecteplase-ב

התוצא העיקרי תועד ב-22% מהמטופלים ב-Tenecteplase לעומת 10% מהמטופלים 

ב-Alteplase )יחס היארעות של p=0.002 ,2.2 להעדר-נחיתות; p=0.03 לעדיפות(.

הטיפול ב-Tenecteplase הוביל לתוצאות תפקודיות טובות יותר לאחר 90 ימים, בהשוואה 

ל-Alteplase )חציון מדד Modified Rankin Scale של 2 לעומת 3 נקודות; יחס סיכויים 

משותף של 1.7(.

https://www.medscape.com/viewarticle/895392#vp_1


62

חדשות מתפרצות

עוד מדווחים החוקרים כי שיעור המקרים התסמינים של דימום תוך-מוחי עמד על 1% 

מהחולים בכל קבוצה.

לסיכום, מהתוצאות עולה כי מתן Tenecteplase לפני תרומבקטומי לווה בהיארעות גבוהה 

יותר של זילוח מחדש ותוצאות תפקודיות טובות יותר, בהשוואה ל-Alteplase, בקרב חולים 

עם אירוע מוחי איסכמי שטופלו בתוך 4.5 שעות מהופעת התסמינים.

N Engl J Med. Published April 26, 2018

לידיעה במדסקייפ

נתוני העולם האמיתי אודות טיפול אנדווסקולרי בשבץ – טובים כמו 
)BMJ מתוך( RCT במחקר

טיפול אנדווסקולרי במטופלים אשר לקו בשבץ איסכמי יעיל בעולם האמיתי לפחות כמו 

במחקרי RCT. כך על פי מחקר אשר פורסם ב BMJ באפריל 2018.

מחקר זה משווה בין תוצאות מחקר MR CLEAN, המחקר הרנדומלי הראשון שבדק את 

הטיפול האנדווסקולרי – עם תוצאות מהעולם האמיתי במרכזי MR CLEAN לאחר סיום 

המחקר.

במחקר השתתפו 16 מרכזים רפואיים בהולנד המבצעים טיפול אנדווסקולרי. הוכללו 1488 

 Multicenter Randomized Controlled Trial of Endovascular מטופלים אשר לקחו חלק ב

Treatment for Acute Ischemic Stroke in the Netherlands registry (MR CLEAN), בין מרץ 
2014 ועד יוני 2016, וקיבלו טיפול אנדווסקולרי בתוך 6.5 שעות מרגע הופעת השבץ.

התוצא העיקרי שנבדק היה modified Rankin Scale Score (mRS) אשר נע בין 0 )ללא 

סימפטומים( עד 6 )מוות(, 90 יום לאחר התחלת הסימפטומים. תוצאים משניים היו 

תוצאים תפקודיים: מצויינים )mRS 0-1(, טובים )mRS 0-2(, וחיוביים )mRS 0-3( לאחר 

90 יום. בנוסף נבדק סולםNIHSS 24-48 שעות לאחר ההתערבות, וגם נבדקו סיבוכים 

במהלך ההתערבות ואורך האשפוז. הושוו גם נתוני בטיחות בין MR CLEAN Registry ובין 

.MR CLEAN trial קבוצת הטיפול והביקורת של

 MR CLEAN תוצאות: היה הבדל מובהק סטטיסטית בתוצאים התפקודיים בקבוצה של

 MR CLEAN Trial-נתוני העולם האמיתי( לעומת  קבוצת הטיפול ב( Registry 
 (adjusted common ratio 1.3, CI 1.02-1.67) ולעומת קבוצת הביקורת של המחקר 

https://www.medscape.com/viewarticle/895734#vp_1
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(OR 1.85, CI 1.46-2.34). שיעור הרה-פרפוזיה )הצלחה נמדדה כניקוד 
של 2B-3 ב extended thrombolysis in cerebral infraction score(, היה 58.7%, כמו 

MR CLEAN trial. משך הזמן מהופעת השבץ להתחלת הטיפול האנד- -בקבוצת הטיפול ב

 MR-ווסקולרי ומהתחלת השבץ לרה-פרפוזיה מוצלחת היה קצר בשעה אחת במטופלים ב

 MR CLEAN-דימום תוך מוחי סימפטומטי התרחש ב 5.8% מהמטופלים ב .CLEAN Registry
 MR CLEAN trial-ולעומת 6.4% ב MR CLEAN trial intervention לעומת 7.7% ב Registry

.control arm

מסקנת החוקרים היתה כי בעולם האמיתי, טיפול אנדווסקולרי למטופלים עם שבץ איסכמי 

הוא טוב ובטוח לפחות כמו במחקר ה RCT, ואף יתכן כי טוב יותר. לדברי החקרים, הסיבה 

העיקרית לכך היא טיפול מהיר יותר בעולם האמיתי, הנובע מנסיון רב יותר.

 Endovascular treatment for acute ischaemic stroke in routine clinical practice: 

prospective, observational cohort study )MR CLEAN Registry(. BMJ, March 9, 

2018

 לידיעה במדסקייפ

טיפול בדביגטרן מלווה בסיכון נמוך יותר לאירועים קרדיווסקולאריים 
בחולים עם נזק איסכמי לשריר הלב לאחר ניתוח לא-לבבי )מתוך 

)ACC-הכנס השנתי מטעם ה

בקרב חולים עם נזק איסכמי לשריר הלב לאחר ניתוח לא-לבבי, בקרב אלו שטופלו 

ב-Dabigatran )פרדקסה( תועדה ירידה של 28% בסיכון לאירועים קרדיווסקולאריים 

במהלך מעקב ממוצע של 16 חודשים במחקר מבוקר-פלסבו, שתוצאותיו פורסמו במהלך 

.ACC(American College of Cardiology)-הכנס השנתי מטעם ה

נזק איסכמי לשריר הלב לאחר ניתוח לא-לבבי הוגדר בנוכחות נזק ממקור איסכמי, 

בנוכחות/בהעדר תסמינים, על-בסיס עליה מבודדת של טרופונין ב-80% מהחולים. ב-20% 

החולים הנותרים תועד אוטם לבבי על-פי ההגדרות הסטנדרטיות. במרבית החולים לא 

זוהו תסמיני איסכמיה, לכן האבחנה ככל הנראה לא הייתה מתקבלת ללא מדידת טרופונין.

המחקר כלל 1,754 חולים ב-84 מרכזים ב-19 מדינות, בתקופה שבין ינואר 2013 ועד יולי 

2017; 48% היו נשים. המשתתפים השלימו ניתוח לא-לבבי ואבחנת נזק איסכמי לשריר 

הלב לאחר ניתוח לא-לבבי נבעה בתוך 35 ימים, כאשר מרווח הזמן הממוצע עמד על 

חמישה ימים.

https://www.bmj.com/content/360/bmj.k949
https://www.bmj.com/content/360/bmj.k949
https://www.bmj.com/content/360/bmj.k949
https://www.medscape.com/viewarticle/895138
http://drug.co.il/bygeneric.asp?gen_id=3534&drugID=9025
http://drug.co.il/bygeneric.asp?gen_id=3534&drugID=9025
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המשתתפים חולקו באקראי לטיפול ב-Dabigatran במינון 110 מ"ג, פעמיים ביום, או 

לקבוצת פלסבו. המחקר כלל גם 556 חולים שחולקו לטיפול ב-Omeprazole או פלסבו 

בהקצאה נפרדת. חשוב לציין כי מדגם היעד הופחת מתכנון של 3,200 ולים בשל גיוס איטי 

ומגבלות מימון.

תוצא הסיום העיקרי תועד ב-11% מהמטופלים ב-Dabigatran לעומת 15% מהביקורות; 

תוצא זה כלל תמותה עקב מחלות כלי דם, אוטם לבבי, אירוע מוחי לא-המורגי, תרומבוזיס 

עורקי היקפי, קטיעה, או תרומבואמבוליזם ורידי תסמיני.

תוצא הבטיחות העיקרי תועד ב-3% מהחולים בקבוצת ההתערבות, בהשוואה ל-4% מאלו 

בקבוצת טיפול דמה; תוצא זה כלל דימום באיבר קריטי, דימום מג'ורי, או דימום מסכן 

חיים.

החוקרים כותבים כי הירידה בסיכון לאירועים קרדיווסקולאריים לא באה על חשבון עליה 

בדימומים מג'וריים בחולים שנטלו Dabigatran. מצד שני, בקרב אלו שנטלו את הטיפול 

הפעיל תועד סיכון מוגבר לדימום מינורי.

ACC-מתוך הכנס השנתי מטעם ה

לידיעה במדסקייפ

הטיפול בשני המינונים של Apixaban )אליקוויס( קשור ירידה 
מובהקת בסיכון לשבץ, תסחיפים סיסטמיים ודימומים מג'וריים 

)PLoS One( בהשוואה לוורפרין

במחקר זה שניתח נתונים מ-4 מאגרי מידע המייצגים תנאי "עולם אמיתי" נמצא כי 

אפיקסבן )אליקוויס( הראה ירידה מובהקת בסיכון לאירועי שבץ ותסחיפים סיסטמיים 

)SE(, ודימומים מג'וריים, בשני המינונים שלו )2.5 ו-5 מ"ג( בהשוואה למטופלים תואמים 

מבחינת גורמי סיכון שטופלו בוורפרין.

ברקע מסבירים החוקרים שנתוני עולם אמיתי קודמים אכן כבר הראו שאפיקסבן קשור 

לירידה בשבץ/SE ודימומים מג'וריים בהשוואה לוורפרין, אך שיש מעט מחקרים שהעריכו 

את האפקטיביות והבטיחות של אפיקסבן תוך התייחסות לשני המינונים שלו, ושמרבית 

המחקרים הללו היו עם מספר מוגבל של מטופלים שנרשם להם אפיקסבן 2.5 מ"ג פעמיים 

)BID( ביום

https://www.medscape.com/viewarticle/894392#vp_1
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במחקר הנוכחי ביצעו החוקרים אנליזה שהתבססה על 4 מאגרי מידע של רשומות רפואיות 

שכללה מאפיינים בסיסיים של מטופלים, ותוצאות מעקב עבור אלה שטופלו באפיקסבן 

2.5 מ"ג ו-5 מ"ג BID בהשוואה לוורפרין.

לאחר ביצוע התאמת מטופלים לפי מאפייני בסיס ביחס של 1:1 החוקרים זיהו  31,827 

מטופלים באפיקסבן 5 מ"ג BID מול מטופלי  וורפרין ו-6,600 מטופלים באפיקסבן 2.5 

מ"ג BID מול וורפרין.

המטופלים באפיקסבן 2.5 מ"ג BID היו מבוגרים יותר, עם יותר תחלואה נלווית חמורה, 

. BID ונטו יותר להיות עם הסטוריה של שבץ ודימומים בהשוואה למטופלי אפיקסבן 5 מ"ג

בהשוואה לוורפרין, הטיפול באפיקסבן 5 מ"ג BID היה קשור לסיכון נמוך יותר לשבץ/

SE )סיכון יחסי של 0.7, בטווח 0.53-0.66( ולדימומים מג'וריים )0.59, בטווח 0.53-0.66(. 
גם הטיפול באפיקסבן 2.5 מ"ג BID היה קשור לסיכון נמוך יותר לשבץ/SE בהשוואה 

לוורפרין ) סיכון יחסי של 0.63, בטווח 0.49-0.81 ( ולדימומים מג'וריים )0.59, בטווח 

.)0.49-0.71

החוקרים מסכמים כי במחקר בתנאי עולם אמיתי זה, הן אפיקסבן 2.5 מ"ג BID והן 

אפיקסבן 5 מ"ג BID אשר הושוו בשתי קבוצות מטופלים השונות מזה בגיל ובמאפיינים 

קלינים, הראו כי הם קשורים לסיכון נמוך יותר לשבץ/SE ולדימומים מג'וריים בהשוואה 

לוורפרין. הם מדגישים כי תוצאות אלה הודגמו עבור האוכלוסיות שעבורן האפיקסבן נרשם 

בשני המינונים שלו בארה"ב בפועל.

PLoS One. 2018 Jan 26;13(1):e0191722.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29373602
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