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עם יציאתי לגמלאות מניהול המחלקה הנוירולוגית במרכז רפואי רבין )RMC( נתבקשתי 
לכתוב את במת המערכת בעיתון זה. מטבע הדברים, נקודת הזמן הנוכחית נועדה 

לסיכומים ולהרהורים על "ציוניוני הדרך" אשר עמדו בסימן המהפכה שעבר התחום: 
כמומחה צעיר, פילדלפיה 1987, נחשפתי במלוא העוצמה למבוכת המקצוע אל מול מגפת 
האיידס. כמומחה בוגר על סף פרישה, אני שותף לדיסציפלינה נוירולוגית אקטיבית. לא עוד 

אבחון בלבד אלא אקטיביזם כמעט בכל תחום. 

כשניתנה לי ההזדמנות, לפני 10 שנים, להוביל את המחלקה הנוירולוגית ב-RMC החלטתי 
לנסות לבנות מערכת שתהיה מושתתת על תפיסות עולמי בתחום הרפואה והנוירולוגיה. 

היום לקראת סיום תקופה זו אסכם כאן את החזון והעקרונות אשר הנחו את עשייתי. 

רפואה הינו מקצוע תובעני הדורש הקרבה בזמן, אנרגיה, התמדה. בבסיס, לפני כל 
דבר שאפתי לייצר מסגרת שהיא משפחה, מחלקה עם אווירה נעימה ותומכת, אנושית 

ואמפטית, עם רוח צוות ו-Comradeship . מסגרת כזו מייצרת תרבות ארגונית המוציאה 
את המיטב מכל אחד, שבה כל פרט בצוות מרגיש שהוא חשוב ומוערך, ועובד מתוך 

תחושת שמחה, רצון להשקעה ואף שליחות. על בסיס כזה, ניתן להגיע להישגים ושיאים. 

חמש הנחות יסוד מלוות את השקפת עולמי. אין בהם כל יחוד נוירולוגי והן תקפות לרפואה 
בכללותה:  

הנחה ראשונה הינה שהצוות חייב לספק את שרותי הרפואה האופטימליים לחולים 
במחלקת האשפוז ולמתרפאים הפונים למרפאות ולשירותים האמבולטוריים. הדבר 

מותנה באיכות כוח האדם )"הפרסונל"( וכמותו )בעיה כואבת, ראה בהמשך(, בהקפדה על 
משמעת ומשטר, השתתפות בפעילות קלינית אקדמית מחלקתית )מועדון עיתונות, ביקור 

גדול, ישיבת צוות(, ובמתן דגש על פעילות מחקרית קלינית ובסיסית.

ההנחה השנייה הינה שרופא השולח ידו במחקר הינו רופא וקלינאי טוב יותר. החשיפה 
למחקר הופכת אותו לסקרן, לספקן, לביקורתי. חשוב מכך: בעידן שבו הידע החדש מציף 

את האוכלוסייה העוסקת ברפואה ומטביע אותה, הרופא החוקר חש כשותף בקידום מדעי 
הטבע ומדעי הרפואה, ומצטרף למנסים לפצח את סודות הטבע, בחולני ובחריג וכמאמר 

ויליאם הרווי "באף מקום אין הטבע חושף את סודותיו יותר מאשר בטעויותיו".

הנחת יסוד שלישית הינה שלב ליבה של מחלקה קלינית הינם המתמחים. אלה הם 
היסודות הקובעים את הרמה, את האוירה ורוח העבודה. על כן, על המחלקה להיות 
אטרקטיבית ולמשוך את טובי בוגרי בתי הספר לרפואה. כוח משיכה זה נוצר כאשר 

המועמד רואה את השקעת הצוות בהוראת המתמחים, הישגיהם במעבר בחינות 
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ההתמחות, מתן תנאים לשינון ולימוד החומרים הבסיסיים והספרות העדכנית, דרבון 

ומתן זמן ותנאי מחקר, השתתפות פעילה בכינוסים בארץ ובחו"ל, עזרה במציאת מקום 

השתלמות בתום ההתמחות, ובאחריות לספק מקום עבודה קבוע. לכל מתמחה יש לשבץ 

מנטור אשר יעזור, ידרבן ישמור ויפקח על המתמחה. 

הנחה רביעית: הקשר עם הביופארמה הינו בעייתי, עדין ודורש זהירות. אנו נמצאים 

במערכת פרוצה המאפשרת לתעשייה לקדם את מכירותיה דרך ובאמצעות "סוכני 

המכירות" שהם הרופאים. התמיכה של חברות התרופות בעשייה הקלינית, אינה נובעת 

מפילנטרופיה אלא מאינטרסים כלכליים ובכדי להרחיב מכירות. מדובר בפעילות שהינה 

על גבול הפלילי. אתנן זה יש לצמצם למינימום ולנתבו לתמיכה במחקר.

הנחת יסוד חמישית: אין לנתב מתמחים )בעיקר, אך גם מומחים( לתתי התמחויות על פי 

"צרכי המערכת" כי אם על פי רצונם ולפי בחירתם. הבחירה הזו יכולה לקבוע את גורל 

הרופא לשלושים שנה. העניין שיגלה בתחום, ההתלהבות, האנרגיות שישקיע, יהיו תוצאה 

ישירה של אהבתו את העשייה בתחום. יש להשאיר את הבחירה בידיו, לעיתים לאחר 

הכוונה, ולקבל את החלטתו ולכבדה.

מתוך אלו גיבשתי 8 בסיסי תפיסת חזון ודרכים ליישומו במציאות הישראלית:  

1. מיסוד והעצמה של מרכזי מצוינות

בנוירולוגיה מספר לא מבוטל של תתי התמחויות. יש לשאוף לייצר מסה קריטית בכל 

תחום. הבעיה כאן הינה המצוקה הכרונית בכוח אדם, שהינה קרוב לוודאי הצרה הקשה 

והמכאיבה ביותר במערכת הבריאות בישראל. במצב זה וכאשר לא ניתן לדחוף את כל תתי 

ההתמחויות, יש לבחור 3-5 תחומים ולהשקיע שם את מירב התנופה. ב-RMC השתדלנו 

לפתח את תחומי הפרעות התנועה, הנוירו-אימונולוגיה, האפילפסיה והקוגניציה, בהם יש 

לפחות שני רופאים מומחים, ומתמחה הנחשף לקליניקה האמבולטורית דרך המרפאה. 

2. מצוינות קלינית בכל זירות בית החולים

מעבר למחלקת האשפוז והשרות האמבולטורי, השרות הנוירולוגי בבית החולים כולל את 

חדר המיון ואת שירותי הייעוץ למחלקות האשפוז. ההתמודדות הקבועה עם אתגרים 

קליניים בחדר המיון מחייבת לאייש במיון רופא בכיר קבוע, שיהיה קלינאי ותיק ומנוסה. 

במקביל, יש למסד עבור המחלקות רשת ייעוץ קבועה, הכוללת יועץ קבוע לכל מחלקה 

אשר מתמחה בשאלות הספציפיות בכל תחום, מכיר את הצוות ומייצר רצף אבחנתי 

וטיפולי. 
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3. מעבר מדיסציפלינה מאבחנת לדיסציפלינה מצילת חיים וטיפולית 

הנוירולוגיה העכשווית עברה מהפך מתפיסה של אבחון וטיפול שמרני לדיסציפלינה 

"לוחמת" המבצעת מהלכים התערבותיים להצלת חיים ושיפור דרמטי באיכות חיים. 

שבץ הינו תחום חשוב וחיוני בנוירולוגיה אשר עבר מהפך וממשיך להתקדם בצורה 

מרשימה. בכל מחלקה חיוני שיהיה רופא אחד לפחות המתמקצע בתחום, טור של "כונני 

שבץ", ויחידה לטיפול נמרץ. אני בדעה שמצנתר מוח אשר הינו נוירולוג בהכשרתו מביא 

עימו הבנה בפיזיולוגיה של השבץ ויכול לקבל החלטות בצורה שקולה ואמינה.  ב-RMC יש 

כיום שני מצנתרי מוח, אחד מהם נוירולוג בהכשרתו, מומחה שבץ וטור כונני שבץ ושיתוף 

פעולה פורה בין הנוירולוגיה לדימות.

נוירולוגיה עכשווית חייבת לכלול יחידה לטיפול נמרץ. מתמחי הנוירולוגיה זקוקים 

לחשיפה גם לתנאים וגם לטיפול לו נזקקים חולים נוירולוגיים כרוניים הסובלים ממשברים 

חריפים וחולים עם מצבי חרום נוירולוגיים )משבר מיאסטני, סטטוס אפילפטי, זיהום 

מערכת העצבים בחולה מדוכא חיסון(. זה גם המקום בו יאושפז ויטופל החולה עם שבץ 

מוח קשה על סיבוכיו.

 .EEG אפילפסיה גם הוא תחום מרכזי בנוירולוגיה הדורש צוות ייעודי ותשתית של וידאו

ב-RMC הכשרנו ואנו מכשירים נוירולוגים אשר תחום התמקצעותם הינו אפילפסיה, אך 

.EEG אין עדיין מערכת וידאו

4. שיתופי פעולה קליניים ומחקריים עם דיסציפלינות משיקות

שיתופי פעולה בין תחומיים חיוניים באבחנה, טיפול ומחקר. יש להעצים ולמסד את שיתופי 

הפעולה בין הדיסציפלינות. 

האונקולוגיה הינו אחד התחומים החשבים ברפואה בו אנו עדים לפריצות דרך מרשימות. 

הנוירו-אונקולוגיה, הינה התחום העוסק בסיבוכים נוירולוגיים של סרטן והטיפול בו. 

במרכז הסרטן ב-RMC, עובדות כיום שלוש נוירו-אונקולוגיות. הן חלק אינטגרלי וחיוני 

מהמערך הנוירולוגי במוסד.

גנטיקה הולכת ותופסת מקום מרכזי ברפואה מודרנית. כיום היא בעיקר מקצוע אבחנתי, 

אך לא ירחק היום בו תתווה ותסמן הגנטיקה את  הטיפול במחלות מולדות. בכל מחלקה 

נוירולוגית חייב להיות נוירולוג עם התמקצעות בנוירו-גנטיקה. ב-RMC אנו מכשירים כיום 

נוירולוג מומחה אשר עובר התמחות שניה בגנטיקה ויאייש תפקיד זה במסגרת המערך.
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פסיכיאטריה ונוירולוגיה הינם תחומים חופפים המחלקים טריטוריות סמוכות בקליניקה 

ובמחקר. פעילות משותפת יכולה לתרום רבות לשתי הדיסציפלינות. יש ליצר מסגרת שבה 

יפגשו חוקרים ורופאים משני המגזרים, לעדכון הדדי, חשיבה משותפת, קידום פרוייקטי 

מחקר, דיון בבעיות ומיקרים קליניים מאתגרים, ועוד. שיתוף פעולה כזה יכול להביא גם 

לאיחוד מסגרות אדמיניסטרטיביות ולחיסכון רב באמצעים. ב-RMC אנו מקיימים עם בית 

החולים גהה מסגרת משותפת לקליניקה ומחקר.

נוירו-כירורגיה הינו מקצוע משלים לנוירולוגיה וקיימים כיום טיפולים במחלות נוירולוגיות 

המושתתים על שיתוף פעולה בין שתי הדיסציפלינות כגון ניתוחים באפילפסיה או השתלת 

אלקטרודות לגירוי מוחי בהפרעות תנועה. כמו בפסיכיאטריה, גם העיסוק המשותף עם 

הנוירו-כירורגיה מחייב מסגרת של מפגשים, פרויקטים מחקריים משותפים ועשייה בצוות. 

ב-RMC אנו מקיימים מערכת כזו. 

ה-fMRI הינו כלי בעל שימושים קליניים ומחקריים נרחבים והינו בעל פוטנציאל מרתק 

ומלהיב בנוירולוגיה קלינית בעיקר בתחום הקוגניטיבי. ב-RMC מופעל המכשיר על ידי 

חוקרת ייעודית בתחום ומשמש להכנה לניתוחי מוח ולמחקר קוגניטיבי. הפרויקט מופעל 

בשיתוף פעולה נוירולוגי, נוירוכירורגי, דימות ופסיכיאטריה. 

5. מחקר, "נשמת אפה" של הקליניקה האיכותית בנוירולוגיה

זהו אספקט אקסיומטי של הקיום הנוירולוגי. הוא דורש זמן, מקום, מימון, פיקוח ותמיכה. 

תנאי הכרחי הינו דגש מערכתי שאיש הצוות נשפט ומוערך גם על סמך הישגיו במחקר. 

על מנהל המחלקה והצוות הבכיר לספק רעיונות למחקר ולעזור בבדיקה ביקורתית של 

הרעיונות העולים. על המערכת לפנות לחוקרים זמן ייעודי למחקר אשר יהיה לא רק "זמן 

איכות" כי אם גם "זמן מוגן" למחקר. מחקר בסיסי דורש מעבדה וב-RMC יש היום שתי 

מעבדות בהן ניתן לבצע מחקר בתחום מדעי העצב. מחקר דורש מימון, אותו ניתן להשיג 

ממענקי מחקר תחרותיים ומתרומות פילנטרופיות. תפקידו של מנהל המחלקה והצוות 

הבכיר לסייע בהשגת מימון כזה.

6. הוראה  

מחלקה אקדמית נדרשת להצטיין בהוראה. יש להקצות לתחום זה רופא מומחה הרואה 

בהוראה יעד ואתגר, בעל כישורים דידקטיים, סבלנות ואנושיות. במערך הנוירולוגי אשר 

ב-RMC יש נוירולוג  בכיר המתאים לכל הדרישות הללו ואחראי על הוראת סטודנטים.
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7. שילוב כל הסקטורים במחלקה 

רפואה, סיעוד, מנהל, טכנאים - כולנו מגויסים למען המטופל, רק שילוב כוחות ותחושת 

ערך לכולם יביא לאיכות התוצאה.

8. שיתוף פעולה עם מרכזי מחקר ואנשי מחקר בכל העולם 

מאז היותי מומחה צעיר שקדתי על טיפוח הקשר עם עמיתי בעולם. קבלת הפרספקטיבה 

וההשפעה ההדדית חשובים לפיתוח המצויינות האישית והמחלקתית. הקפדתי לשלוח 

אנשים אל המרכזים הטובים בעולם ולהביא אלינו את טובי המומחים לכנסים וימי מחקר 

וחשיבה משותפת. 

במהלך השנים האחרונות ניסיתי להוביל, בהסתמך על עקרונות אלו, את המחלקה 

הנוירולוגית ב-RMC. היסודות נזרעו אך עוד ארוכה הדרך להגשמת כל החזון. יריעת הזמן 

הניתנת לנו קצרה ותמיד יש תחושה שאנו רק בתחילת הדרך. אני תקוה שכל איש צוות 

רפואי, סיעודי, מנהלי, טכני אשר עבד עימי במהלך שנות ניהולי לקח משהו מאלו אל 

המשך חייו המקצועיים והאישיים.

בהצלחה.

פרופ' ישראל שטיינר

מנהל המחלקה לנוירולוגיה

קמפוס בילינסון

https://www.israel-neurology.co.il/union-conferences/
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לראות ולא לראות: ניוון קליפתי אחורי

Posterior Cortical Atrophy (PCA)

ד"ר חיה שיימס ופרופ' נטע לוין

תיאור מקרה 

גבר בריא בן 66, מכונאי מטוסים בהכשרתו. מתלונן כבר 3 שנים שאינו רואה טוב.  
תלונותיו מגוונות ואינן מותאמות לתבנית מוכרת. הוא מתקשה בזיהוי מקומות מוכרים, 

מתקשה לזהות חפצים שנמצאים ממש מולו אם כי כאשר מסבים את תשומת ליבו מסוגל 
לשיים את אותם החפצים. הוא מתקשה במזיגת קפה הישר אל תוך הכוס. מתקשה בירידה 

במדרגות במיוחד כאשר לרום ולשלח צבע דומה. אינו מבחין בדלתות זכוכית וכבר קרה 
שנתקל ונחבל. אשתו טוענת שהתלונות בולטות יותר בשדה הימני. 

מדווח על הפרעת קריאה שאינה מתאימה לתיקון רפרקציה ספציפי. למשל, מתקשה 
לקרוא את כתוביות התרגום בטלוויזיה. מדווח שקל לו יותר לקרוא אותיות קטנות מאשר 

את הכותרות בעיתון ביחוד אם אלו מופיעות על רקע צבעוני. 

נבדק אצל שני רופאי עיניים ועבר ניתוח דו צדדי להסרת קטרקט. הניתוחים לא שיפרו את 
מצבו. 

בדיקת ראייה אחרונה הדגימה חדות ראיה, תגובת אישונים ופונדוסקופיה תקינים. בבדיקת 
שדה ראייה נמצאה קוודרנטאנופיה שמאלית תחתונה )תמונה 1(.  

תמונה 1: שדות הראיה של הנבדק המדגימים קוודרנטאנופיה הומונימית שמאלית תחתונה
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 MRI  לאור ההפרעה בשדה הראיה הופנה להערכה נוירולוגית כללית ובהמשך לבדיקת
ראש – ללא ממצאים. 

הנבדק הגיע לבדיקה במרפאה הנוירו-ראייתית בתום שלוש שנים של בירורים, כאשר הוא 
מתאר תסכול רב. הוא ומשפחתו אינם מבינים מדוע אינו רואה למרות שרופא העיניים 

חושב שהוא רואה ועולה השאלה האם אין התופעות נובעות ממרכיב רגשי פונקציונלי.  
לציין שבעקבות מצבו הגופני פרש מעבודתו.

במרפאה נעשה אבחון מקיף של יכולות ראיה גבוהות. נמצאה דיכוטומיה בין יכולת זיהוי 
אובייקטים בודדים )תמונות פרצופים וצבעים( שהייתה תקינה ומתאימה לגיל, לעומת 

יכולת תפישת אובייקטים מורכבים והתמצאות מרחבית )צורה מורכבת, השלמת צורה, 
ראיית עומק וניווט( שהיו פגועים מאוד. העתקת צורה REY )העתקה ולא זיכרון( הייתה 

בלתי אפשרית )תמונה 2(.  

 בדיקת PET CT הדגימה ירידה משמעותית בחילוף החומרים באונה הפריאטלית 
.)PCA( והחולה אובחן עם ניוון קליפתי אחורי )והאוקסיפיטלית )תמונה 3

  Rey-תמונה 2:  העתקת צורת ה

תמונה 3: הדמיית PET CT הדגימה ירידה משמעותית 
בחילוף החומרים באונה הפריאטלית והאוקסיפיטלית.
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מחלת ה-PCA מאופיינת בירידה הדרגתית בתפישה חזותית, תפישה מרחבית, קשיי 
קריאה וביצוע פעולות מתמטיות. המחלה תוארה לראשונה על ידי בנסון שתיאר חמישה 

חולים עם תלונות ראייתיות אך עם חדות ראייה ושדות ראיה שמורים1. אל התיאור הקליני 

של Benson, מחלה נוירו דגנרטיבית הפוגעת בתפקוד הראייתי באופן סלקטיבי, במהלך 

הדרגתי-איטי, התווסף בהמשך גם המרכיב הרדיולוגי הכולל אטרופיה של קליפת המח 

האחורית 2,3.

אבחון

ב Mendez ,2002 וחבריו תיארו את הקריטריונים הקוגניטיביים לאבחון המחלה:  

התפתחות הדרגתית; תלונות ראייתיות בנוכחות חדות ראיה שמורה; וסימנים הכוללים 

אגנוזיה ראייתית, קשיים בתפישה מרחבית, ולעיתים אלקסיה; כמו כן, הימצאות סימנים 

המתאימים לסינדרומים של גרסטמן )דיסגרפיה, דיסקלקוליה, אגנוזיית אצבעות, קושי 

באבחנה בין ימין לשמאל( או על שם באלינט )סימולטנאגנוזיה, אפרקסיה אוקולומוטורית, 

ואופטיק אטקסיה(. 

סימולטנאגנוזיה, קושי בזיהוי גירויים מרובים המוצגים באופן סימולטני, נחשבת לאחת 

מסימני ההיכר של המחלה4,5.

לעומת הפגיעה הראייתית – תפקודי זיכרון ושפה, כמו גם המודעות העצמית נותרים 

שמורים. 

בשנת Tang-Wei ,2004 וחבריו הוסיפו סימנים רדיולוגים של אטרופיה אוקסיפיטלית 

ופאריטאלית3 וקבעו קריטריונים לאבחנה על בסיס סימנים אלו שסודרו לטבלת 

קריטריונים על ידי קבוצת חוקרים משותפת בשנת 2017 6 )טבלה מספר 1(. 

בנוסף על סימנים אלו הקשורים בהפרעות ראיה ממקור קורטיקלי, מספר מחקרים 

מתארים גם פגיעה ביכולות ראייה בסיסיות כמו קושי בשליטה בתנועות עיניים7, וחסרים 

בשדה ראיה3,8. 

רוב המחקרים מעידים כי עיקר הפגיעה היא בתפקודים גבוהים הנשלטים על ידי המסלול 

הדורסאלי )הידוע גם כ- where/ how- visual stream(, אולם ישנן עדויות על פגיעה 

גם ביכולות ונטראליות (what- visual stream) 2,10 7,9, אך ניסיון לחלק את החולים לשתי 

קבוצות מוגדרות של פגיעה במסלול הדורסאלי לעומת פגיעה במסלול הוונטראלי לא 

צלח11.  אחד ההסברים לחוסר ייצוג של הפגיעות הוונטראליות בחולים הוא תת אבחון של 

קבוצה זו, מכיוון שקושי בזיהוי אובייקטים בודדים עלול להיות מאובחן כדמנציה כללית או 

קשיי שיום ולא כבעיה בתפישה חזותית. 
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במאמר סקירה שפורסם לאחרונה 6, קבוצת חוקרים ממספר מרכזים מובילים בחקר 

המחלה התכנסו לקביעת קריטריונים מוסכמים לאבחון. הוחלט על שלוש דרגות של אמות 

מידה. 

בדרגה הראשונה נכללו מאפיינים קליניים, קוגניטיביים והדמייתיים של המחלה: 
התפתחות הדרגתית, קשיים בתפישה חזותית ומרחבית ללא בעיה אופתלמולוגית, 

הימצאות אטרופיה אחורית בהדמיה והעדר מחלה או טראומה מוחית ידועה אחרת. 

הדרגה השנייה מפרידה בין חולים המוגדרים כ-pure PCA לחולים עם קו-מורבידיות 
)תחלואה נלווית( המכונים PCA-Plus )למשל דגנרציה קורטיקובזילרית או מחלת פריון/ 

 .)prion

הדרגה השלישית מתייחסת לפתולוגיה שבבסיס התסמונת. PCA שניתן ליחס למחלת 
אלצהיימר, PCA-AD; למחלת גופיפי לואי, PCA-LBD; לדגנרציה קוריטקו-בזילרית, 

PCA-CBD; או למחלת פריון, PCA-prion וזאת על בסיס ביומרקרים פתופיזיולוגים.  

מהלך

המחלה פוגעת בחולים צעירים יחסית לטווח המוכר במחלות נוירו דגנרטיביות, בגילאי 

50-65 2. חשוב לציין שמדובר במחלה נדירה יחסית הפוגעת ב 1-5% מהחולים עם מחלת 

אלצהיימר 12. אין הבדל בין אחוז הנשים והגברים עם הסינדרום2.

אחד הסימנים המובהקים של המחלה הוא שימור יכולות שפתיות וזיכרון למרות ירידה 

ביכולות תפישה חזותית ומרחבית. יחד עם זאת, אצל חלק מהחולים נראית ירידה בזיכרון 

כבר בשלבים הראשוניים של המחלה 13. עם התקדמות המחלה החולים מפתחים תסמיני 

דמנציה מלאים 4. 

במאמרו של S. J. Crutch et al (2017) חולקה המחלה לשלושה שלבים. 

שלב ראשון, מקדים, בו מתחילים הסימנים הקליניים אך אלו אינם מספיקים להגדרה. 

שלב שני בו מתמלאים הקריטריונים לאבחון המחלה )קריטריונים קוגניטיביים והדמייתיים( 

ושלב שלישי בו הפגיעה אינה מוגבלת רק ליכולות ראייתיות או מרחביות אלא כוללת גם 

ירידה קוגניטיבית משמעותית נוספת.

אחד האתגרים המהותיים במחלה היא עיכוב מתמשך באבחון, כאשר ממוצע הזמן בין 

התסמינים הראשונים עד האבחון נע בין 5-7 שנים. עיכוב זה נובע מגילם הצעיר יחסית של 

החולים, התסמינים המעורפלים, וחוסר ההיכרות של המטפלים )בעיקר אופתלמולוגים( 

עם המחלה 14.  אי הודאות והעיכוב באבחון משפיעים על החולים ובני משפחותיהם 15. 
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טבלה מספר 1 6:

סימנים קליניים:
הופעה הדרגתית
התקדמות איטית

 הפרעות מוקדמות עיקריות בתפקוד ראייתי או תפקודים
קוגנטיביים אחוריים

סימנים קוגניטיביים )לפחות 3(:
ירידה בתפישת המרחב

סימולטנאגנוזיה
ירידה ביכולת לתפוש חפצים

דיספרקסיה בנייתית
אגנוזיה מרחבית

אפרקסיה אוקולרית
אפרקסית התלבשות

אופטיק אטקסיה
אלקסיה

ירידה בהבחנה בין ימין לשמאל
אקלקוליה

אפרקסיית גפיים
 פרוסופאגנוזיה

אגרפיה
הפרעה בבשדות ראייה

אגנוזיית אצבעות

סימנים נצרכים:
שימור יחסי של זיכרון ארוך טווח

שימור יחסי של תפקודי שפה לא ראייתיים
שימור יחסי של תפקודים ניהוליים

שימור יחסי של מאפייני התנהגות ואישיות

סימנים רדיולוגים:
 אטרופיה פריאטלית, טמפורלית או אוקסיפיטאלית , או ירידה

בחילוף חומרים באזורים אלו

סימנים לאי התאמה:
גידול או לזיה משמעותית

מחלת וסקולרית משמעותית
בעיה ראייתית אפרנטית

 סימן למחלה קוגניטיבית אחרת
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גנטיקה

אין מוטציה גנטית ספציפית ל-PCA, כמו כן, לא נראו הופעות חוזרות של המחלה 

במשפחות ורוב ההופעות הן ספורדיות. מחקר רטרוספקטיבי חדש מצא קורלציה בין שינוי 

ב: APOE/TOMM40 לבין הופעת PCA, אך הקורלציה הייתה פחותה מאשר זו עם חולי 

אלצהיימר16. 

הדמיה

 Volume Based מחקרים בהדמיה מבנית במחלה, הכוללים מדידת נפחים בעזרת

Morphometry ומדידת עובי קליפתי, מדווחים על פגיעה באזורים אוקסיפיטליים, 

פריאטאלים וטמפורליים אחוריים בהשוואה לנבדקים בריאים, ובהשוואה לחולים במחלת 

אלצהיימר. אטרופיה זו נמצאה במתאם לירידה בתפקוד הקוגניטיבי 17.

 מחקר אורך מצא כי האטרופיה מתחילה באזורים פריאטליים ומתקדמת לאזורים 

אוקספיטאליים תוך שימור יחסי של אזורי ראייה ראשוניים סביב החריץ הקלקריני 18.

האטרופיה אינה מוגבלת רק לאזורים ראייתיים: תוארה ירידה בנפח ההיפוקמפוס גם 

בשלבים מוקדמים של המחלה 19. 

 DTI  (diffusion tensor imaging) מחקרי הדמיה שבדקו את החומר הלבן במחלה בעזרת

הדגימו פגיעה בשלמות הסיבים הראייתיים11,20,21.

מחקרים של הדמיה תפקודית ב-SPECT ו-FDG-PET הדגימו ירידה בחילוף החומרים 

באזורים אוקסיפיטליים ופריאטאליים 22,23.  אחד המחקרים ב-PET מצא בנוסף גם ירידה 

 ,Frontal Eye Field (FEF) ,בחילוף החומרים באזור קדמי המעורב בשליטה בתנועות עיניים

כפי הנראה בעקבות האטרופיה באונה האוקסיפיטאלית הקשורה לאזור זה 24. 

במעבדתנו, בעזרת טכניקת ההדמיה המגנטית התפקודית )fMRI( הדגמנו ירידה ספציפית 

בפעילות אזורי ראיה גבוהים מהמסלול הדורסלי בהתאמה לממצאים התנהגותיים 25. 

מחקרים בקישוריות תפקודית בעזרת Resting State fMRI מצאו ירידה בקישוריות הרשת 

 הראייתית. תוצאות סותרות התקבלו לגבי שינויים ברשת ברירת המחדל

   .26,27(Default Mode Network)

ביו-מרקרים

עליה ב- total tau (t-tau), phospho-tau181 (p-tau) )הידועים כגבוהים במחלת 

האלצהיימר( נמצאה מתונה יותר בחולי PCA לעומת חולים אחרים עם הופעה מקודמת 
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של מחלת אלצהיימר. יתכן והדבר מעיד על פיזור שונה של ה-neurofibrillary tangles או 

שיעור נמוך יותר של נוירודגנרציה 28. 

מרכיבים רגשיים

בנוסף על הקשיים הקוגניטיביים, חולים רבים מתארים גם תסמינים רגשיים המשפיעים על 

התפקוד שלהם ושל בני משפחותיהם ויש להתייחס לכך בעת האבחון והטיפול במחלה13. 

מחקר שבדק את המרכיב הרגשי אצל החולים ובני משפחותיהם 29 תיאר שלושה מרכיבים 

עיקריים:

1. מסע האבחון: עיכוב רב באבחון שנובע מגילם הצעיר של החולים, בשילוב תסמינים 

מעורפלים וכלה בנדירות המחלה.

2. אינטראקציה עם הסביבה: החולים ובני משפחותיהם תיארו קשיים בתפקוד יומיומי 

וירידה בפעילות הפנאי הפוגעים בחולים ובני משפחותיהם.

3. השפעות על הסביבה החברתית: תסמיני המחלה משפיעים על תחושת העצמאות 

והאישיות של החולים שמצריכים שינויים בתפקידים בתוך המשפחה ובחברה כדי להקל 

על החולים, דבר הגורם להתארגנות מחודשת ומשפיע על החולים ותחושותיהם. 

טיפולים

מכיוון שברוב המקרים הממצאים הפתולוגים זהים לאלו של מחלת האלצהיימר, הטיפול 

הפרמקולוגי זהה )מעכבי אצטיל-כולין אסטרז(. חשוב לציין שמחקר מבוקר לבדיקת יעילות 

טיפולים אלו על תת קבוצה זו, לא נעשה.  

מעבר לטיפול הפרמקולוגי, תיאורי מקרים שבהם נעשה שיקום קוגניטיבי וראייתי דיווחו על 

שיפור תיפקודי 30-32. 

הדרכה פסיכו-חינוכית לחולים ובני משפחותיהם לא שינתה את תפקוד החולים, אך 

הורידה חרדה ותסמינים רגשיים אחרים הן אצל החולים והן אצל בני המשפחה 33. 

ניוון קליפתי אחורי כמודל מחקרי

בשנים האחרונות עקבנו במרפאה הנוירו- ראייתית אחרי מספר חולים עם ניוון קליפתי 

אחורי. בחרנו לערוך מספר מחקרים בחולים אלו, בראש ובראשונה על מנת להגדיר טוב 

יותר את סוג והיקף החסרים בחולים אלו, וזאת על מנת לבחון דרכי שיקום שיקלו עליהם.  

מעבר לכך, ניוון קליפתי אחורי, יכול לשמש כחלון מחקרי למחלות נוירו-דגנרטיביות.  
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בהשוואה למחלות אחרות בקבוצה, המערבות חלקים נרחבים במוח, ניוון קליפתי אחורי 

הינה מחלה לוקאלית יחסית, הפוגעת בעיקר ביכולות ראייה גבוהות, תוך שימור תפקודים 

משמעותיים אחרים עד שלבים מאוחרים במחלה. שימור התפקוד והמודעות  מאפשרים 

שיתוף פעולה וכר נרחב למחקר. זאת ועוד, המערכת העיקרית שנפגעת במחלה הינה 

מערכת הראייה שהינה מערכת מוגדרת היטב, המאפשרת מחקר תפקודי והדמייתי מקיף 

בצורות מחקר מגוונות.  

נציג להלן שתי דוגמאות ממחקרים שערכנו:

מחקר ראשון שילב אבחון ראייתי התנהגותי מקיף, בד בבד עם הדמיה תפקודית 
בעזרת fMRI. מיפינו את יכולות הראייה הבסיסיות והגבוהות. האחרונות חולקו ליכולות 

(dorsal- ואלו השייכות למסלול הדורסלי (ventral-what) ראייה במסלול הונטראלי

(where&how. במקביל בדקנו בעזרת הדמיה תפקודית את הפעילות באזורי ראייה 
בסיסיים )V1( ובאזורי ראיה במסלולי הראייה הגבוהים )אזורי תפישת: תנועה, פנים, 

מילים, אובייקטים וגירויים גלובליים(. מחקר זה הינו המחקר הקבוצתי היחיד בהדמיית 

fMRI בקבוצת חולים זו. במחקר מצאנו כי החולים סובלים מפגיעה סלקטיבית ביכולות 

ראייתיות המוגדרות כדורסאליות כמו תפישת כיוון, תנועה, התמצאות מרחבית, ראיית 

עומק, שליטה בתנועות עיניים תפישת השלם, וסימולטנאגנוזיה. יכולות אלו נמצאו פגועות 

באופן משמעותי בהשוואה לנבדקים בריאים באותו גיל. לעומת זאת, יכולות בסיסיות כמו 

חדות ראיה, וכן יכולות ראייתיות גבוהות המוגדרות כוונטראליות כמו תפישת פנים, זיהוי 

אובייקטים, ותפישת צבעים היו שמורות ומתאימות לגיל. תמונה דומה נמצאה בהדמיה 

התפקודית. באזורי הראייה הנמוכים, קליפת המוח הראייתית הראשונית )V1( ובאזורים 

 (Lateral Occipital המוכרים השייכים למסלול הוונטראלי כמו איזורי זיהוי אובייקטים

(Complex- LOC ואזורים המוכרים לזיהוי פנים (Fusi Form Face Area – FFA) - הפעילות 
המוחית הייתה תקינה )תמונה 4(. לעומת זאת, אזורי ראיה השייכים למסלול הדורסלי כמו 

אזור המוכר לתפישת תנועה (Middle Temporal Area -MT) ואזורים המוכרים לתפישה 

גלובאלית (Temporal Parietal Junction-TPJ) לא הראו אקטיבציה ספציפית בזמן ביצוע 

מטלות אלו. בעקבות מחקר זה הסקנו שבניוון קליפתי אחורי, יכולות הראייה הבסיסיות 

שמורות אך יש פגיעה סלקטיבית ביכולות תפישה ראייתית דורסאלית הן מבחינת התפקוד 

.fMRI 25-והן ומבחינת האקטיבציה הספציפית ב

מחקר שני במעבדה בחן את ההשפעות של ניוון חומר אפור על הקישוריות המבנית 
והתפקודית במערכות הסמוכות לאזור הניוון. שוב ניצלנו את העובדה שמחד, ניוון קליפתי 

אחורי הינה מחלה ממוקדת יחסית ומאידך הרשת הראייתית מוגדרת היטב.  
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בחנו את מהות המעורבות של החומר הלבן במחלות נוירו-דגנרטיביות. האם המעורבות 

הינה ראשונית ומקורה בחומר הלבן עצמו או כתוצאה מהניוון של החומר האפור הסמוך? 

האם למעורבות החומר הלבן השפעה על תפקוד החולים?

קישוריות מבנית בדקנו בעזרת Diffusion Tensor Imaging  (DTI) טכניקה המאפשרת 

הדמיה של הסיב והשוואת מדדים כמותיים לאורכו. הגדרנו את סיבי מערכת הראיה 

)Optic Radiation, Optic Tract, & Occipital Collasol Fiber( והשווינו את שלמותם 

לאלו של נבדקי ביקורת בריאים בני אותו גיל. 

את הקישוריות התפקודית בדקנו בעזרת Resting State fMRI (RSfMRI), טכניקה המודדת 

את השינויים בפעילות הקורטיקלית בזמן מנוחה. טכניקה זו מאפשרת למצוא אזורים עם 

דפוסי פעילות דומים המגדירים רשת תפקודית. הגדרנו רשתות ראייתית והשווינו את חוזקן 

לאלו של קבוצת הביקורת. 

כמו כן, בדקנו את הקשר בין השינויים בקישוריות, לירידה ביכולות ראייה גבוהות הקשורות 

למסלול הדורסלי, שנמצאו פגועות בחולים. 

תמונה 4: פעילות מוחית כפי שהודגמה ב-fMRI אצל אחד החולים. בצד שמאל הגירויים שהוצגו 
ובצד ימין דגם הפעילות המוחית המוצגת על גבי חתך אקסיאלי: 

.V1-פעילות באזורים ראיתיים ראשוניים בהשוואה למנוחה, מדגימה פעילות תקינה ב :A

B: פעילות בזמן הצגת אובייקטים בהשוואה לשאר הגירויים, המדגימה דפוס פעילות תקין, 
.LOC-ב

 .FFA -פעילות בזמן הצגת גירוי פנים בהשוואה לשאר הגירויים, המדגימה דפוס פעילות תקין ב :C
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 Axonal diffusivity :תמונה 5:  שלמות סיבי הראיה לאורכם. מוצגים נתוני הדיפוסיה הכיוונית 
)AD( ו-)radial diffusivity )RD מימין ומשמאל. אדום – חולים;  כחול- בריאים מותאמי גיל. 

 LGN )lateral geniculate -לאורכו, מהכיאסמה ועד ה Optic Tract )OT(-ניתוח סיב ה :A
nucleus( המראה שלמות הסיב משני הצדדים.

B: ניתוח סיב )OR( Optic Radiation מה-LGN ועד ל-V1 )החריץ הקלקריני( המראה פגיעה 
משמעותית בחלק האחורי של הסיב השמאלי, קרוב לאזורי הניוון.

C: ניתוח סיב ה- )OCC( Occipital Callosal Fiber מהקורפוס קלוסום )CC( ועד ל-V1 המראה 
פגיעה משמעותית בסיבים משני הצדדים, באזורים אחוריים קרוב לאזורי הניוון. 

מצאנו ירידה הן בקישוריות המבנית והן בקישוריות התפקודית, כאשר הפגיעה בקישוריות 

המבנית הייתה בסמוך לאזורי הניוון ולא התפשטה טרנס-סינפטית לסיבי ראייה רחוקים 

יותר )תמונה 5(. הקישוריות התפקודית לעומת זאת הראתה ירידה באזורים הסמוכים לניוון 

 Frontal( הקורטיקלי, אך גם באזורים קדמיים יותר הקשורים לשליטה בתנועות עיניים

  Optic Radiation -מעבר לכך, מצאנו קשר בין איכות הקישוריות המבנית ב .)Eye Field

ליכולת תפישת תנועה קוהרנטית מעבר לקשר לניוון. ניתן לסכם ולומר שמעורבות החומר 

הלבן במחלות נוירו-דגנרטיביות נמצאה בסמיכות לאזורי הניוון של החומר האפור, אך 

נמצאה משפיעה באופן בלתי תלוי על תפקוד החולים 34.
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לסיכום

ניוון קליפתי אחורי הינה מחלה נדירה ולא מוכרת. ישנה חשיבות להעלאת המודעות 
למחלה הן בקהילת הנוירולוגים והן בקהילת רופאי העיניים. אבחון מוקדם ימנע 

פרוצדורות מיותרות, ויאפשר מתן לגיטימציה לתלונות החולים.

לאחרונה הקמנו שירות אשפוז יום שיקומי נוירו-ראיתי המאפשר אבחון וטיפול נרחב 
לחולים הסובלים מפגיעות ראייתיות שמקורן מוחי. רוב החולים המגיעים למרכז סובלים 

מחסרים בשדה ראיה, שהופיעו לאחר שבץ מוחי, ניתוחים נוירוכירורגיים וטראומה. קבוצת 
חולים הסובלת מניוון קליפתי אחורי על מורכבותה ההתנהגותית והמהלך המתקדם שלה 
מציגה בפנינו אתגר טיפולי. בשימוש בטכניקות קומפנסנטוריות שכבר הצגנו במאמר קודם 

בעיתון זה35 הצלחנו להיטיב עם החולים ולשפר את התפקוד היומיומי שלהם. 

 ד"ר חיה שיימס ופרופ' נטע לוין

 היחידה להדמיה תפקודית ושיקום נוירו- ראייתי, המחלקה הנוירולוגית

המרכז הרפואי של האוניברסיטה העברית הדסה, ירושלים

רשימת ספרות:

1. Benson, D. F., Davis, R. J. & Snyder, B. D. Posterior cortical atrophy. Archives of Neurology 7, 193-
203, doi:10.1684/pnv.2009.0169 (1988).

2. Mendez, M. F., Ghajarania, M. & Perryman, K. M. Posterior cortical atrophy: clinical characteristics 
and differences compared to Alzheimer’s disease. Dement Geriatr Cogn Disord 14, 33-40, 
doi:10.1159/000058331 (2002).

3. Tang-Wai, D. F. et al. Clinical , genetic , and neuropathologic. Neurology 63, 1168-1174, 
doi:10.1212/01.WNL.0000140289.18472.15 (2004).

4. Maia da Silva, M. N., Millington, R. S., Bridge, H., James-Galton, M. & Plant, G. T. Visual Dysfunction 
in Posterior Cortical Atrophy. Front Neurol 8, 389, doi:10.3389/fneur.2017.00389 (2017).

5. Neitzel, J. et al. Neuro-cognitive mechanisms of simultanagnosia in patients with posterior corti-
cal atrophy. Brain 139, 3267-3280, doi:10.1093/brain/aww235 (2016).

6. Crutch, S. J. et al. Consensus classification of posterior cortical atrophy. Alzheimer’s & Dementia 
(2017).

7. Crutch, S. J. et al. Shining a light on posterior cortical atrophy. Alzheimer’s & Dementia 9, 463-465, 
doi:10.1016/j.jalz.2012.11.004 (2013).

8. Pelak, V. S., Smyth, S. F. & Boyer, P. J. Computerized visual field defects in posterior cortical atro-
phy. doi:10.1212/WNL.0b013e31823e9f2a (2011).



20

ראיה

9. Lehmann, M. et al. Basic Visual Function and Cortical Thickness Patterns in Posterior Cortical 
Atrophy. doi:10.1093/cercor/bhq287 (2011).

10. McMonagle, P., Deering, F., Berliner, Y. & Kertesz, A. The cognitive profile of posterior cortical 
atrophy. Neurology 66, 331-338, doi:10.1212/01.wnl.0000196477.78548.db (2006).

11. Migliaccio, R. et al. Ventral and dorsal visual streams in posterior cortical atrophy: a DT MRI study. 
Neurobiol Aging 33, 2572-2584, doi:10.1016/j.neurobiolaging.2011.12.025 (2012).

12. Snowden, J. S. et al. Cognitive phenotypes in Alzheimer’s disease and genetic risk. Cortex 43, 
835-845 (2007).

13. Harding, E. et al. ‘Because my brain isn’t as active as it should be, my eyes don’t always see’: a 
qualitative exploration of the stress process for those living with posterior cortical atrophy. BMJ 
open 8, e018663 (2018).

14. Ruis, C., van den Berg, E., van Zandvoort, M. J., Boshuisen, K. & Frijns, C. J. Ophthalmic impairment 
or higher-order visual deficit? Posterior cortical atrophy: a case report. Applied Neuropsychology: 
Adult 19, 153-157 (2012).

15. Montembeault, M., Lacomblez, L., Habert, M. O., Kas, A. & Migliaccio, R. Posterior cortical 
atrophy: from vision to emotion. Geriatr Psychol Neuropsychiatr Vieil 16, 57-66, doi:10.1684/
pnv.2017.0717 (2018).

16. Schott, J. M. et al. Genetic risk factors for the posterior cortical atrophy variant of Alzheimer’s 
disease. Alzheimers Dement 12, 862-871, doi:10.1016/j.jalz.2016.01.010 (2016).

17. Lehmann, M. et al. Cortical thickness and voxel-based morphometry in posterior cortical atrophy 
and typical Alzheimer ’ s disease. NBA 32, 1466-1476, doi:10.1016/j.neurobiolaging.2009.08.017 
(2011).

18. Kas, A. et al. Neural correlates of cognitive impairment in posterior cortical atrophy. Brain 134, 
1464-1478, doi:10.1093/brain/awr055 (2011).

19. Manning, E. N. et al. Differential hippocampal shapes in posterior cortical atrophy patients: A 
comparison with control and typical AD subjects. Hum Brain Mapp 36, 5123-5136, doi:10.1002/
hbm.22999 (2015).

20. Caso, F. et al. White Matter Degeneration in Atypical Alzheimer Disease. Radiology 277, 162-172, 
doi:10.1148/radiol.2015142766 (2015).

21. Cerami, C. et al. Brain changes within the visuo-spatial attentional network in posterior cortical 
atrophy. J Alzheimers Dis 43, 385-395, doi:10.3233/JAD-141275 (2015).

22. Xia, C. et al. Association of In Vivo [18F]AV-1451 Tau PET Imaging Results With Cortical Atrophy 
and Symptoms in Typical and Atypical Alzheimer Disease. JAMA Neurol 74, 427-436, doi:10.1001/
jamaneurol.2016.5755 (2017).

23. Gardini, S. et al. Visuo-spatial imagery impairment in posterior cortical atrophy: a cognitive and 
SPECT study. Behavioural neurology 24, 123-132 (2011).

24. Nestor, P., Caine, D., Fryer, T., Clarke, J. & Hodges, J. The topography of metabolic deficits in 
posterior cortical atrophy (the visual variant of Alzheimer’s disease) with FDG-PET. Journal of 
Neurology, Neurosurgery & Psychiatry 74, 1521-1529 (2003).

25. Shames, H., Raz, N. & Levin, N. Functional neural substrates of posterior cortical atrophy patients. 
J Neurol 262, 1751-1761, doi:10.1007/s00415-015-7774-8 (2015).

http://01.wnl.0000196477.78548.db/


21

ראיה

26. Lehmann, M. et al. Loss of functional connectivity is greater outside the default mode network 
in nonfamilial early-onset Alzheimer’s disease variants. Neurobiol Aging 36, 2678-2686, 
doi:10.1016/j.neurobiolaging.2015.06.029 (2015).

27. Migliaccio, R. et al. Functional Connectivity of Ventral and Dorsal Visual Streams in Posterior 
Cortical Atrophy. J Alzheimers Dis 51, 1119-1130, doi:10.3233/jad-150934 (2016).

28. Teng, E. et al. CEREBROSPINAL FLUID BIOMARKERS IN CLINICAL SUBTYPES OF EARLY-ONSET 
ALZHEIMER’S DISEASE. Dement Geriatr Cogn Disord 37, 307-314, doi:10.1159/000355555 (2014).

29. Suarez-Gonzalez, A., Crutch, S. J., Franco-Macias, E. & Gil-Neciga, E. Neuropsychiatric Symptoms 
in Posterior Cortical Atrophy and Alzheimer Disease. J Geriatr Psychiatry Neurol 29, 65-71, 
doi:10.1177/0891988715606229 (2016).

30. Tatsumi, H., Yamamoto, M., Yasui, K. & Miyake, T. Clinical significance of cognitive rehabilitation 
and psychoeducational intervention for family caregivers of patients with posterior cortical 
atrophy: a longitudinal study. Psychogeriatrics 18, 77-78, doi:10.1111/psyg.12284 (2018).

31. Weill-Chounlamountry, A., Alves, J. & Pradat-Diehl, P. Non-pharmacological intervention for 
posterior cortical atrophy. World J Clin Cases 4, 195-201, doi:10.12998/wjcc.v4.i8.195 (2016).

32. Alves, J. et al. Cognitive rehabilitation in a visual variant of Alzheimer’s disease. Applied Neu-
ropsychology: Adult 22, 73-78 (2015).

33. Videaud, H., Torny, F., Cartz-Piver, L., Deschamps-Vergara, N. & Couratier, P. Impact of drug-free 
care in posterior cortical atrophy: Preliminary experience with a psycho-educative program. 
Revue neurologique 168, 861-867 (2012).

34. Glick-Shames, H., Backner, Y., Raz, N. & Levin, N.     (AAN Enterprises, 2018).

35. Raz, N. & Levin, N. Neuro-visual rehabilitation. J Neurol 264, 1051-1058, doi:10.1007/s00415-016-
8291-0 (2017).



22

אבולוציה נוירולוגית

פליאונוירולוגיה ונוירואנטומיה משווה: 

מה ניתן ללמוד ממאובנים על האבולוציה של המוח 
האנושי?

ד"ר אסף מרום

רשימה קצרה זאת נוגעת לשני תחומי העניין שלי: נוירולוגיה ואבולוציה של האדם. שני 

תחומים אלה השתלבו באופן מעורר השראה זה עם זה, ויצרו את מה שנקרא כבר למעלה 

ממאה שנה כמדע הפליאונוירולוגיה )paleoneurology( . תחום זה מעלה שאלות על 

ההתפתחות האבולוציונית של מוח האדם במהלך מיליוני השנים האחרונות, ומנסה 

להשיב עליהן באמצעות חקר של רקורד המאובנים. בחלק הראשון של הרשימה אתייחס 

למספר עקרונות בסיסיים באבולוציה של האדם בכלל, ושל הפליאונוירולוגיה בפרט. יחד 

עם אלה אציג מושגים יסודיים באבולוציה של האדם ואת המינים המאובנים העיקריים 

)paleospecies( שמהווים מקור עיקרי לחקר האבולוציה של המוח. בחלק השני אביא 

דוגמאות למחקר פליאונוירולוגי, באמצעותן ניתן להציג כיצד פועל מדע זה, באיזה אופן 

הוא מתקדם, מה כוחו ומהם מגבלותיו. לבסוף אתייחס בקצרה למחקר עכשווי המבוסס 

על עדויות חדשות לאבולוציה של האדם ממערת דמניסי שבגיאורגיה ובו אני מעורב באופן 

אישי. 

א. פליאונוירולוגיה ואנטומיה משווה

נקודת מוצא טובה לדיון שלפנינו היא ההגדרה של מדע הפליאונוירולוגיה, ובמיוחד 

 comparative( הגדרתו בנפרד מתחום קרוב אך שונה, אנטומיה משווה של המוח

.)neuroanatomy

שני המדעים הם לא רק קרובים, אלא גם חופפים לעיתים, ואף משלימים זה את זה, במובן 

שמסקנותיו של האחד משפיעות על התקדמותו של האחר, אך לא אחד הם. סיבה עיקרית 

להבדל ביניהם, היא שמדע האנטומיה המשווה לומד ממערכות עצבים של יצורים חיים 

)אשר קיימים בהווה(, ואילו מקור המידע העיקרי של הפליאונוירולוגיה הם מאובנים. אלה 

הם בעיקר שלדים של יצורים שכבר אינם חיים וייתכן שכבר נכחדו מעל פני האדמה, 

אך לא מדובר רק בשלדים אלא גם בכלי אבן למשל, שמהם ניתן ללמוד על היכולות 

הקוגניטיביות של יצורים אלה, ובמקרים יחודיים אף בשרידים של דנ"א, מהם ניתן ללמוד 

על הקשרים הפילוגנטיים בין מינים וגם על תכונות שהיו ליצורים אלה. דוגמה מפורסמת 

לכך היא מחקר הניאנדרתאל (Homo neanderthalensis) אשר הניב בעת האחרונה 
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ממצאים עשירים ומרתקים מכל הסוגים שציינתי, לרבות עדות גנטית להתפתחותם כמין 

נפרד מזה של האדם המודרני (Homo sapiens). חשוב להדגיש את ההבדל בין מאובנים 

לבין יצורים חיים מכיוון שמוחות של יצורים חיים עשויים להיות שונים מאוד מהמוחות של 

אבותיהם הקדומים המאובנים. ניתן היה להדגים זאת בקלות באמצעות מוחותיהם של 

 )mammal-like reptiles( זוחלים, של יונקים פרימיטיביים, ושל הזוחלים דמויי היונקים

מהם התפתחו, אך כאמור דיון זה יהיה מוגבל לאבולוציה של האדם 1-3. 

 )Pan troglodytes( כידוע לכול, היצור החי הקרוב ביותר לאדם הוא השימפנזה המצוי

האב הקדום המשותף לנו ולהם חי לפני כחמישה מיליון שנים. בשנת 1859, כשהתפרסם 

ספרו המהפכני של דארווין על מוצא המינים )Origin of Species( מדע הפליאונוירולוגיה 

)של האדם( עדיין לא היה קיים, מפני שעדיין לא היו בידנו ממצאים מאובנים של האדם, 

אלא רק של בעלי חיים אחרים. עדות כזאת לאבולוציה של האדם התגלתה לראשונה 

קרוב מאוד לזמן פרסום התיאוריה של דארווין, רק בשנת 1856 בעמק הניאנדר )בגרמנית

Neander Tal( על ידי כורי פחם שנתקלו בשרידי שלד תוך כדי עבודתם. תגובתו של העולם 

המדעי לגילוי זה ולאלה שבאו אחריו הם פרק מרתק בהיסטוריה של המדעים והרעיונות. 

אמנם זה לא נושא הרשימה, אך אני לא יכול להימנע מלהתייחס לפחות בקצרה לגילוי 

זה, מפני שבין השרידים שהתגלו על ידי כורי הפחם היו עצם ירך, מספר צלעות וחלקים 

אחרים של השלד הפוסטקרניאלי, וגם כיפת הגולגולת: בעלת מצח נטוי לאחור, גדולה 

ומגושמת ביחס לזו של האדם, ובעלת רכסי גבות עיניים גדולים ומפותחים. שלד הפנים, 

למרבה הצער, היה חסר. השרידים הובאו לבדיקה אצל אבי הפתולוגיה המודרנית, 

Rudolph Virchow, שלמד את הגולגולת וגם הסתמך עליה כדי להסיק מסקנותיו על 

המוח. הוא ציין בסיכום מחקרו כי בעיניו קיימות שתי אפשרויות: שהשרידים שייכים לחולה 

פסיכיאטרי או שהם שייכים לחייל רוסי. דבריו של הפתולוג מעוררים היום גיחוך נוכח יותר 

 Daniel ממאה וחמישים שנות מחקר הניאנדרתאלים, אולם כדבריו של פילוסוף המדעים

Dennett, לצפות ממדען בתקופה שלפני דארווין ללמוד שרידי אדם כגון אלה ולקבוע 

שמדובר במין אדם נפרד או קדום לזה של האדם, יהיה מופרך כמו לצפות ממתמטיקאי של 

היום לחשוב שהמספר 4 היה בהיסטוריה שלו המספר 3. נסתפק לעת עתה בכך שלזמן 

גילויו של הניאנדרתאל היתה השפעה מכריעה על האופן שבו התנהלו המחקרים אודותיו: 

דארווין טען כי למינים קרובים יש בעברם הביולוגי אבות קדומים משותפים, מהם הם 

התפתחו בדרך של descent with modification והכול נשאו עיניהם אל המרווח שהתגלה 

לראשונה בין האדם לבין השימפנזה עם השאלה המתבקשת, מיהו האב הקדום המשותף, 

או איזה מאובן יתאים להיות ממוקם במרווח זה על ענף התפתחותו של האדם. נעיר 

שמועמד כזה נקרא בספרות הפופולרית "חוליה חסרה" )missing link( - מושג בעייתי 
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ומטעה, שהדיון בו חורג מתחומי רשימה זאת. פליאונטולוגים אחדים טענו מוקדם מאוד כי 
מדובר במין אדם נפרד, שאינו חלק מהענף ההתפתחותי שהוביל בסופו של דבר אל האדם, 
ועדויות אנטומיות רבות לעניין זה הצטברו במשך השנים עד אשר בשנת 1997 התפרסמה 

לראשונה בעיתון Cell עדות גנטית לכך שהניאנדרתאל אינו אב קדום של האדם המודרני 4. 

בחזרה לאדם ולשימפנזה, ולאב הקדום המשותף להם: הזואולוג הגרמני ארנסט הקל  
)Ernst Haeckel( אשר הושפע מאוד מהתיאוריה של דארווין, הציע לראשונה כי האב 

 Pithecanthrpus :הקדום המשותף הוא יצור היפותטי, שלו קרא בשם בינומיאלי תקני
alalus, חיבור של המילים pithecus - קוף ו-anthropos - אדם. המילה alalus משמעה 

אילם, שאין לו יכולת שפתית. הקל תאר את האנטומיה של פיתקנתרופוס בצורה מפורטת 
למדי, ולכן מעניינת במיוחד הבחירה שלו לציין בשמו, במקום כל אחרת מהתכונות שאולי 

היו לו, לשיטתו, דווקא תכונה שאין לו - שפה. 

השאלה מיהו פיתקנפרופוס ומהם מאפייניו היא שאלה חשובה, הנוגעת גם לסיבות מדוע 
פליאונוירולוגיה אינה זהה לנוירואנטומיה משווה. ובכן, היה זה דארווין עצמו שהזהיר אותנו 

מפני המעשה המפתה לחבר בקו יצורים חיים כמו האדם והשימפנזה )למען הסר ספק, 
הכוונה לאדם המודרני ולשימפנזה המודרני( ולטעון שהאחד התפתח מן האחר, כלומר 

בדוגמה שלנו: האדם )המודרני( התפתח מהשימפנזה )המודרני(, טענה שגויה שבינה לבין 
התיאוריה של דארווין אין ולא כלום. תחת זאת אנו אומרים שלאדם ולשימפנזה יש אב 

קדום משותף, מפני שהאדם המודרני לא התפתח מהשימפנזה המודרני, אלא הם חולקים 
אב קדום משותף )ואין זה הבדל סמנטי(. רקורד המאובנים מלמד אותנו שמערכות גופו 

)בעיקר השלד, אך גם המוח( של פיתקנתרופוס היו דומות יותר לאלה של השימפנזה 
מאשר לאלה של האדם המודרני, אך הן אינן זהות. הבנה זאת היא הבסיס לכך שבתיאור 

הפילוגנזה של האדם ושל השימפנזה משתמשים בעץ התפתחות אסימטרי )תמונה 1(. 

מכאן שכאשר אנו משווים )במסגרת המחקר של נוירואנטומיה משווה( מוח של אדם למוח 
של שימפנזה, אנחנו לא משווים את מוח האדם למוחו של האב הקדום המשותף לנו 

ולשימפנזים, אלא אנו משווים שני מוחות שהם שניהם תולדה של מוח של פיתקנתרופוס 
)הגם שמוחו של השימפנזה דומה יותר למוחו של פיתקנתרופוס מאשר למוחו של האדם(. 

זאת גם הסיבה שהשם "קוף אדם" הוא שם טעון מאוד, שכן הוא מעלה בדימיונם של 
רבים יצור שחציו אדם וחציו קוף )במובן המילולי( - יצור שמבחינה ביולוגית אין סיכוי 

להיווצרותו. בלימוד האנטומיה של מוח האדם והאנטומיה של מוח השימפנזה אנו נתקלים 
בנקודות דימיון ובנקודות שוני. התכונות המשותפות נקראות במחקר האבולוציה תכונות 

פרימיטיביות - primitive traits - ואילו התכונות הייחודיות נקראות derived traits, מכיוון 
שמערכות הגוף לא מתפתחות באותו קצב במהלך האבולוציה, כל יצור מהווה תצריף של 

 .mosaic evolution תכונות פרימיטיביות ושל תכונות יחודיות, ועיקרון זה נודע בשם
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אבולוציה נוירולוגית

בניסיון להתחקות אחר האנטומיה של פיתקנתרופוס, אנו מסתמכים בעיקר על התכונות 

המשותפות לנו ולשימפנזים, כלומר אוסף התכונות הפרימיטיביות הוא שמגדיר את 

האנטומיה של האב הקדום המשותף. לדוגמה, אנו יודעים שנפח מוחו הממוצע של האדם 

כ-1400 סמ"ק, ושנפח מוחו של השימפנזה הוא כ-400 סמ"ק. לאורך ענף התפתחותו 

של האדם אנו עדים לעלייה הדרגתית של נפח המוח, ומוחותיהם של פרימאטים 

רחוקים יותר מהאדם, כמו הגורילה והאוראנג, הם קטנים גם-כן, ומכאן שנפח מוחו של 

פיתקנתרופוס היה 400 סמ"ק לכל היותר. נפח מוח גדול מזה היה מפר את החסכוניות 

של התיאוריה )parsimony( ובכך הופך אותה ללא סבירה. אם נניח שלפיתקנתרופוס 

היה נפח מוח גדול מ-400 סמ"ק, נעמוד בפני הקושי הגדול להסביר את נפח מוחו הקטן 

יותר של השימפנזה המודרני. הבעיות הולכות ונערמות כאשר אנו לוקחים בחשבון שהענף 

ההתפתחותי המוביל מפיתקנתרופוס אל האדם המודרני הוא לא קו חלק כפי שמציגה 

תמונה 1 באופן פשטני, אלא שיח מסועף שעליו מיני מאובנים רבים, שהמפורסמים בהם: 

אוסטרלופיתקוס אפארנסיס )Australopithecus afarensis(, הידוע יותר בכינוי "לוסי", וכן 

הומו האביליס )Homo habilis( והומו ארקטוס )Homo erectus( שלפי כל הידוע לנו עד 

היום ממוקמים על ענף התפתחותו של האדם, בניגוד לניאנדרתאל )ראו תמונה 2(. אם-כן, 

אנו מגיעים למסקנה שבאותה מידה שלא יהיה הגיוני להשוות את מוחו של האדם למוחו 

של השימפנזה כמוח "קדום", גם לא יהיה הגיוני להשוות את מוחו של האדם למוחו של 

תמונה 1

ייצוג פשטני של עץ 
ההתפתחות: מכיוון 

שהמרחק המורפולוגי בין 
האב הקדום המשותף 

לבין האדם גדול 
מהמרחק המורפולוגי בין 

האב הקדום המשותף 
והשימפנזה, העץ הוא 

אסימטרי. מאותו טעם, 
סביר להניח שנפח מוחו 

של פיתקנתרופוס היה 
400 סמ"ק, לכל היותר.
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הניאנדרתאל כמוח "קדום" מפני שבשני המקרים אין המוחות "הקדומים" ממוקמים על 

ענף התפתחותו של האדם, ולאדם ולהם יש אבות קדומים משותפים. באופן מסקרן ביותר, 

נפח האנדוקרניום של הניאנדרתאל היה גבוה מזה של האדם, סיבה מספקת בפני עצמה 

לא למקם אותו על ענף ההתפתחות האנושי אלא כענף צדדי. שוב אנו רואים כיצד תכונות 

ייחודיות נוטות לסעף את עץ ההתפתחות. אין ספק, שהגדרתו של מין מאובן כאב קדום 

אשר מקומו על ענף ההתפתחות של האדם )או של כל יצור אחר( הוא אתגר קשה, ובני 

הפלוגתא בו רבים ממספר המינים המאובנים על ענף התפתחותו של האדם. 

אבולוציה נוירולוגית

תמונה 2

ענף ההתפתחות המסועף של האדם, ונציגים אחדים של המינים על ענף זה. שימו לב במיוחד 
לניאנדרתאל, המהווה ענף צדדי לשושלת האדם, ואינו ממוקם על ענף התפתחותו.
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סיבה חשובה אחרת מדוע יש הבדל בין פליאונוירולוגיה לבין נוירואנטומיה משווה נוגעת 

לשיטות המחקר של שני המדעים האלה. האנטומיה המשווה בודקת מוחות של יצורים 

קיימים באמצעות מגוון שיטות, מהפשוטות ביותר כמו דיסקציה והיסטולוגיה של רקמת 

העצבים, ועד לשיטות דימות מתוחכמות כמו טומוגרפיה ממוחשבת, תהודה מגנטית, 

טרקטוגרפיה, ועוד. יתרה מזאת, נוירואנטומיה משווה יכולה להסתמך גם על עדויות 

פיסיולוגיות ואף התנהגותיות, פועל יוצא של העובדה שניתן לחקור את המוח החי, ואת 

התוצרים הקוגניטיביים וההתנהגותיים של פעולתו. בפליאונוירולוגיה ידיעותינו אודות 

מוחות של יצורים מאובנים אינן ממוחות חיים ולרוב גם לא ממוחות מאובנים, אלא 

מהרישום שהמוח מותיר על המשטחים הפנימיים של הגולגולת. רישום זה, אשר דומה 

למוח אך כמובן אינו המוח עצמו, נקרא אנדוקאסט )endocast(, על אף מעט המידע 

שיש על פניו, הוא העדות הישירה היחידה שיש בידנו למה שהיה פעם מוח חי. הכנתו של 

אנדוקאסט בעבר הייתה תהליך קשה ומסורבל, שבו היו שופכים חומר פלסטי מתקשה 

לתוך הגולגולת ומחלצים אותו לאחר מכן, בתהליך שאף היה עשוי לפגוע במאובנים 

יקרי מציאות. כיום התהליך קל יותר, מפני שהוא מבוסס בעיקר על שיטות רדיולוגיות 

המאפשרות סריקת האנדוקאסט כמעט מבלי לגעת במאובן )תמונה 3(. מסקרנים במיוחד 

הם המקרים שבהם בתהליך היווצרותו של המאובן, המוח עצמו התאבן, וכך מתקבל 

אנדוקאסט טבעי )natural endocast( המשמר על משטחיו החיצוניים מידע מדויק על 

פיתולים וחריצים של המוח, כלי דם ורידיים ועורקיים, סינוסים דוראליים, עצבים ומבנים 

נוירואנטומיים אחרים )תמונה 4(. 

אבולוציה נוירולוגית

תמונה 3

אנדוקאסט אנושי. שימו לב לדגם 
הפיתולים והחריצים, כמו גם 

לרישומם של כלי הדם המנינגיאליים. 
תודות: פרופ' יואל רק, המחלקה 

לאנטומיה ולאנתרופולוגיה, 
אוניברסיטת תל אביב.



28

ההיסטוריה מלמדת שאנדוקאסט עשוי להיות אובייקט קשה מאוד למחקר, בלי ידע 

נוירואנטומי רב להתבסס עליו, ואף מטעה, אם לוקחים בחשבון כמה הוא עשוי להיות 

דומה למוח ולעורר את דימיונם של החוקרים לראות מבנים שאינם מצויים עליו באמת. 

דוגמה מפורסמת לכך היא האנדוקאסט של "האיש מפילטדאון": בשנת 1912 הציג 

הארכיאולוג החובב Charles Dawson שברי גולגולת שלדבריו נמצאה בפילטדאון כמה 

שנים קודם לכן, ושלטענתו מייצגת שלב התפתחותי קדום של האדם. הנוירואנטומיסט 

החשוב והמוכשר Eliot Smith כה התעניין בגולגולת, ואף יצר אנדוקאסט של המוח 

בהתבסס עליה, ותיאר את כל הפיתולים והחריצים, כמו גם כלי דם ומבנים אחרים שראה 

על פני האנדוקאסט והציגם לעמיתיו החוקרים, כפי שתואר באופן מרגש על ידי הצייר 

John Cooke בשנת 1915 )תמונה 5(. בשנת 1953 פרסם המגזין "טיים" עדויות לכך 

שהגולגולת מפילטדאון לא היתה אלא תרמית, מפני שהיא הורכבה משרידים של מספר 

גולגלות, ומעולם לא נמצאה בחפירה ארכיאולוגית פרהיסטורית כפי שנטען על ידי דוסון. 

נוכח הדברים האלה, כמה אירוני לראות בציור את תמונתו של דארווין תלויה על הקיר, 

כשהוא מביט במחקריהם של קבוצת "פילטדאון" את האנדוקאסט הדימיוני. 

ב. הדוגמה של "החריץ הקופי"

לפני יותר ממאה ושלושים שנה בחן אליוט סמית' את המשטחים החיצוניים של מוח 

האדם ושל מוח השימפנזה, והראה כי על פני המשטח הלטרלי של מוח השימפנזה נמצא 

אבולוציה נוירולוגית

תמונה 4

 natural(  אנדוקאסט טבעי
endocast( בתמונה נראים 

הקטבים האוקסיפיטליים 
של המיספרות המוח הגדול, 

וכן שתי ההמיספרות של 
המוח הקטן. ביניהן ניתן 

 confluence - לראות את ה
of sinuses, וסינוסים 

דוראליים אחרים. שימו לב 
למהלכו של הענף האחורי 

 middle meningeal - של ה
artery וסעיפיו. תודות: פרופ' 
יואל רק, המחלקה לאנטומיה 
ולאנתרופולוגיה, אוניברסיטת 

תל אביב.
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חריץ עמוק וקמור בצורתו, שהיה ידוע כ-Affenspalte או "החריץ הקופי", מפני שבמוח 

האדם לא נצפה עד אז חריץ כזה )תמונה 6(. חריץ זה נמצא בגבול הרוסטרלי של איזור 

הראיה העיקרי של קליפת המוח )V1 או איזור ברודמן 17(, והתגלית של סמית' הייתה 

שניתן למצוא חריץ כזה גם במוחות האדם המודרני שבדק, אם כי במוח האדם הוא קטן 

יותר, וריאבילי מאוד בצורתו ובאורכו, וממוקם הרבה יותר אחורית מאשר במוחו של הקוף. 

סמית' הסיק שהשם Affenspalte הוא מונח שגוי, טען שיש להחליפו בשם אחר, והציע 

את המונח Sulcus Lunatus Occipitalis, המתאר באופן אובייקטיבי למדי את מיקומו ואת 

צורתו של החריץ. בשנת 1904 השתמש סמית' בקו של גנארי )Line of Gennari( בגבולות 

הקורטקס הוויזואלי כדי לספק תימוכין לתיאוריה שלו מכיוון היסטולוגי, וניסה להוכיח 

 Affenspalte באמצעותו לראשונה במחקר הנוירואנטומיה המשווה, את ההומולוגיה בין

לבין Lunate sulcus הידוע לנו עד היום 5-6. 

אבולוציה נוירולוגית

תמונה 5

"חבורת פילטדאון" )Piltdown Gang(, ציורו של John Cooke משנת 1915. שימו לב לאליוט 
סמית' אשר מצביע על האנדוקאסט, ולציורו של צ'ארלס דארווין התלוי על הקיר מאחור.
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לזכותו של סמית' ייאמר, כי הוא היטיב לשער איך לאורך שנות האבולוציה של המוח 

האנושי עבר ה-Lunate sulcus שינויים: הוא קטן באורכו והתפרק למערכת של חריצים 

קטנים בגבול הקדמי של הקורטקס הויזואלי, ו"היגר" לחלקו האחורי של המוח, אל הגבול 

הקדמי של ה-striate cortex סביב ה-Calcarine sulcus. כל זאת קרה ככל הנראה בשל 

התרחבותו ההדרגתית של הקורטקס הפריאטלי, שבמוחו של האדם הוא נרחב בהרבה 

מאשר במוחו של השימפנזה. אישוש מרתק לדברים אלה ניתן רק בשנת 2006, כאשר 

התפרסם מחקר מקיף על השונות של ה-Lunate sulcus במוחו של האדם: את השונות 

הרבה המציינת אותו ניתן לייחס לשריד של התהליך האבולוציוני שפעל עליו, כך נטען, 

לדעתי בצדק רב. ועדיין נותרת השאלה מה יש לרקורד המאובנים לומר ביחס לחריץ הזה: 

מתי ובאיזה מין מאובן )אם בכלל( ניתן לראות עדות לשינוי שחל Lunate sulcus - כלומר 

האם ניתן להשתמש ברצף המאובנים כדי לאשש את התיאוריה שהציע סמית'. עד 

היום נמצא רק מאובן אחד, בן 2.9 מיליון שנים, השייך למין אוסטרלופיתקוס אפריקנוס 

)Australopithecus africanus( אשר עשוי להציג Lunate sulcus במיקום אחורי. שמו 

הקטלוגי הוא STW505 והמחלוקת סביבו רבה: יש הטוענים שאכן ניתן לראות בו עדות 

למיקום אחורי של החריץ, ויש הטוענים שזהו ה-lateral Calcarine sulcus, שקיים גם 

במוחו של האדם המודרני 7.

אבולוציה נוירולוגית

תמונה 6

 Calcarine - מבט לטרלי על האונה האוקסיפיטלית באדם )ימין( ובשימפנזה )שמאל(, בהתייחס ל
Lunate sulcus - ולאנטומיה של ה sulcus
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ג. עדויות חדשות מגיאורגיה

בשנת 2013 התפרסמו ממצאים מרהיבים על קבוצה של גולגלות בנות 1.9 מיליון שנה 

אשר נחשפו במערה בדמניסי, גיאורגיה 8. הגילוי המרעיש נבע בעיקר מכך שלראשונה 

בהיסטוריה של מחקר האבולוציה האנושית נמצאה קבוצה של פרטים, השייכים לאותו 

מין אדם קדום, כך שניתן היה לעמוד על השונות המציינת את האוכלוסייה של הפרטים. 

יתר על כן, ניתן היה לסרוק את הממצאים ולחלץ מהם את האנדוקאסט של ההומינידים 

מגיאורגיה, שנפחו דומה מאוד לזה של השימפנזה אך האנטומיה של מבנה הקורטקס 

 Lunate - חושפת בפנינו מידע חדש על התפתחותם של מספר אזורים מוחיים, ביניהם ה

sulcus והארגון של האונה האוקסיפיטלית, אך גם מבנים חשובים בבסיס האונה 

הפרונטאלית. מכיוון שנושא זה עומד במרכז פרויקט הפוסט-דוקטוראט שלי, לא נרחיב 

מעבר לזאת שממצאיו יפורסמו בקרוב.  

 ד"ר אסף מרום
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מערכת החיסון כאתר מטרה טיפולי – שני צידי 
המטבע

עורכת המדור: פרופ' נטע לוין

ד”ר אבי פלנר

טיפולים אימונומודולטוריים המכוונים לאתרים ספציפיים במערכת החיסון, הולכים 

ותופסים תפקיד מרכזי בתחומים שונים ברפואה. כיום טיפולים אלו מהווים נדבך מרכזי 

בעיקר בתחומי האונקולוגיה והראומטולוגיה, אך השימוש בהם הולך ומתרחב גם בתחום 

הנוירולוגיה. דוגמא מוכרת היא שילוב נוגדני anti-CD20 כחלק ממגוון הטיפולים בטרשת 

נפוצה, אך המחקר העוסק בהבנת תפקידה של מערכת החיסון בפתוגנזה של מחלות 

נוספות כגון פרקינסון, ALS, מחלת אלצהיימר ועוד, הלך והתרחב בעיקר במהלך העשור 

האחרון, וכפועל יוצא מכך הניסיונות לפתח תכשירים אימונומודולטוריים שיסייעו בטיפול 

גם במחלות אלו. היבט אחר של השימוש במערכת החיסון כאתר מטרה טיפולי, אותו אנו 

צפויים לפגוש יותר ויותר בעתיד, נובע מהשינוי הדרמטי בטיפול האונקולוגי לו אנו עדים 

 Checkpoint inhibitors -בשנים האחרונות, במסגרתו שימוש בתרופות ממשפחת ה

מראה הצלחה כמעט חסרת תקדים בטיפול בגידולים סרטניים שונים, אך מאידך חושף את 

החולים לתופעות הלוואי הנובעות משיפעול מערכת החיסון, שהסיבוכים הנוירולוגיים הם 

מהחשובים שבהן.

 Amyotrophic-כאסטרטגיה טיפולית ב Toll-like receptor-4 עיכוב
lateral sclerosis

 innate immune( המהווים חלק ממערכת החיסון המולדת ,Toll-like receptors (TLRs)
system( מצויים על פני תאים שונים במערכת החיסון ומופעלים על ידי מרכיבים 

 Pathogen-associated molecular( מולקולאריים חיוניים של פתוגנים חיצוניים שונים

patterns; PAMPs( או לחילופין על ידי סיגנאלים מולקולאריים אנדוגניים המיוצרים כחלק 

 Danger-associated molecular מהתגובה החיסונית או כתוצאה מנזק תאי ומכונים

   .patterns (DAMPs) 
Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) הינה מחלה נוירודגנרטיבית חשוכת מרפא ולתאלית, 

המתאפיינת בנזק בלתי הפיך לנוירונים המוטוריים. התהליך הדלקתי תורם להתקדמות 

המחלה ב-ALS, ול-Toll-like receptors תפקיד מרכזי ביצירת הדלקת הכרונית במחלה 

זו1-3. אחרים הראו כי  בהשוואה לעכברי wild-type, בחוט השדרה של עכברים טרנסגניים 
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הנושאים את המוטציה G93A בגן SOD1G93A) SOD1, להלן: עכברי-SOD1(, ואשר מהווים 

את מודל החיה המקובל ביותר למחלת ה-ALS, עם התקדמות המחלה נמצא ביטוי 

מוגבר של TLR4 ושל אחד ה-DAMPs המרכזיים של קולטן זה, HMGB1. בנוסף, נמצא כי 

knockout של TLR4 בעכברי-SOD1 הביא לשיפור בתפקוד המוטורי ולהארכת השרידות 

 .4TLR4 שביטאו SOD1-בחיות אלו בהשוואה לעכברי

כל אלו הביאו אותנו לבדוק האם שימוש ארוך-משך במעכב אקסוגני של הקולטן TLR4 יאט 

את התקדמות המחלה ב-ALS, זאת במסגרת מחקר אותו הובלתי ושלקחו בו חלק חוקרים 

ממעבדת המחקר של המחלקה הנוירולוגית במרכז הרפואי רבין )פרופ' ישראל שטיינר, 

ד"ר נירית לב, יעל ברהום( ומהמעבדה למדעי המוח של אוניברסיטת תל אביב במכון 

 פלסנשטיין למחקר רפואי )פרופ' דניאל אופן והסטודנטים ניסים פרץ ואריאל אנג'ל(5. 

בחרנו להשתמש בחומר TAK-242 (Resatorvid). זהו מעכב סלקטיבי של TLR4 שנוסה 

בהצלחה בשימוש קצר-טווח במודלים של פגיעת ischemic-reperfusion ושל נזק לאחר 

 דימום מוחי בעכברים ושנעשה בו בעבר שימוש במחקר קליני לטיפול בספסיס בבני אדם.

בעכברי-SOD1 תסמינים ראשונים של המחלה מופיעים סביב גיל 8-9 שבועות והמחלה 

 SOD1-מתקדמת במהירות עד לתמותה סביב גיל 150 יום. טיפלנו בשתי קבוצות עכברי

החל מגיל 7 שבועות עם TAK-242 או עם סליין, בהזרקה תוך-פריטונאלית, 3 פעמים 

בשבוע, ובוצע מעקב שבועי אחר תפקודם המוטורי במבחנים התנהגותיים מקובלים. מצאנו 

שטיפול ב-TAK-242 הביא לעיכוב בהדרדרות המוטורית )ראה תמונות A-1 ו- B-1(. כמו 

כן, נצפתה מגמה של הארכה בשרידות החיות שטופלו במעכב, אך מגמה זו לא הגיעה 

לכדי הבדל מובהק סטטיסטי )תמונה C-1(. בנוסף, הראינו שרמות הציטוקינים הדלקתיים 

IL1-β בסרום ו- TNF-α בחוט השדרה, שהיו מוגברות בעכברי-SOD1 בהשוואה לעכברי 
wild-type, הופחתו משמעותית בחיות שטופלו עם המעכב. תוצאות חשובות של מחקרנו 

זה היו הממצאים ההיסטופתולוגיים שהראינו במקביל להשגת העיכוב הקליני בהדרדרות 

המוטורית: מצאנו שבעכברי-SOD1 בני 100 יום )שלב סימפטומטי מוקדם של המחלה( 

הטיפול ב-TAK-242 הביא להפחתה של התגובה האסטרוציטרית והמיקרוגליאלית בחוט 

 השדרה )תמונות-2 ו-3( ובמקביל לכך לעיכוב באבדן הנוירונים המוטוריים בחוט השדרה.

לסיכום, במחקר זה השתמשנו במעכב של הקולטן TLR4, החומר TAK-242 שנעשה בו 

בעבר שימוש במחקר קליני בבני אדם. זוהי הפעם הראשונה שנעשה שימוש בחומר זה 

לטיפול במחלה נוירודגנרטיבית. תוצאות המחקר הראו שעיכוב ספציפי ארוך-משך של 

TLR4 עשוי להיות יעיל במחלת ה-ALS, אך נדרשים מחקרים נוספים על מנת להעמיק 

את הבנת חלקו של המרכיב הדלקתי בהתקדמות המחלה ולביסוס האפשרות להשתמש 

ב-TLR4 כאתר-מטרה טיפולי במחלה זו.  
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 ,TAK-242 החומר ,TLR4-תמונה 1:  טיפול עם מעכב
 SOD1-הביא לעיכוב בהדרדרות המוטורית בעכברי

 .)B-ו A גרפים(

גרף-C מראה את הבדלי השרידות בין שתי הקבוצות.

תמונה 2:  תגובה אסטרוציטארית מוגברת בחוט 
השדרה של עכברי-SOD1 )תמונות- B, F( בהשוואה 

לעכברי )WT( wild-type )תמונות-A, E (, שהופחתה 
 TAK-242 שטופלו עם SOD1-באופן ניכר בעכברי

 .)C, G -תמונות( 
GFAP )צביעה באדום( ו-S100β )צביעה בירוק( הם 

סמני אסטרוציטים. DAPI )צביעה בכחול( מסמן את 
גרעיני התאים.

תמונה 3: תגובה מיקרוגליאלית מוגברת בחוט 
השדרה של עכברי-SOD1 )תמונה-B( בהשוואה 

לעכברי )WT( wild-type )תמונה-A(, שהופחתה 
.)C-תמונה( TAK-242 שטופלו עם SOD1-בעכברי 

 IBA1 )צביעה בירוק( הוא סמן למיקרוגליה.
תמונה DAPI1 )צביעה בכחול( מסמן את גרעיני התאים.

תמונה 2

תמונה 3
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Immune checkpoint inhibitors סיבוכים נוירולוגיים של

Immune checkpoints הם קולטנים על פני תאי-T שבאופן תקין הפעלתם גורמת 
לעיכוב התגובה החיסונית ומסייעת בשמירה על self-tolerance במטרה למנוע תגובה 

אוטואימונית. גידולים סרטניים שונים מפעילים מנגנון זה באופן פתולוגי על מנת "לחמוק" 
 ממערכת החיסון.    

תרופות ממשפחת ה-Immune checkpoint inhibitors (ICPIs) שהוכנסו לשימוש במהלך 
השנים האחרונות הביאו עמן בשורה לעולם האונקולוגיה. על ידי חסימה של קולטני 
ה-immune checkpoints  השונים הן מונעות מהגידול להפעיל קולטנים אלו ובכך 

מאפשרות את תקיפתו על ידי מערכת החיסון. תרופות אלו נמצאו יעילות לטיפול במגוון 
גידולים סרטניים, בין היתר במלנומה, גידולי ריאה, גידולי כליה ועוד, והשימוש בהן צפוי 

 להתרחב במהלך השנים הקרובות.
מאידך, שיפעול מערכת החיסון על ידי ICPIs עשוי לגרום להפעלה אוטואימונית, ואכן נמצא 

שלתרופות אלו תופעות לוואי אוטואימוניות שונות, בכללן יתכנו גם סיבוכים נוירולוגיים. 
תופעות הלוואי הנוירולוגיות של טיפולים אלו הן לרוב קלות, וההערכה היא שסיבוכים 

נוירולוגיים משמעותיים מדווחים בפחות מ-1% מהמקרים, אך הם עשויים להיות מסכני 
 חיים. 

במחקר רב-מרכזי אותו הובלתי יחד עם דר' שלומית יוסט-כץ מהיחידה לנוירואונקולוגיה 
במרכז הרפואי רבין בדקנו סיבוכים נוירולוגיים של ICPIs. במחקר, בו לקחו חלק המחלקה 

לנוירולוגיה והיחידה לנוירואונקולוגיה במרכז רפואי רבין יחד עם נוירואונקולוגים מבתי 
החולים הדסה עין-כרם, המרכז הרפואי תל-אביב ובית חולים שיבא, בדקנו סיבוכים 

נוירולוגיים שדווחו בחולים אשר טופלו עם ICPIs במהלך שנת 2016 6. אותרו 9 חולים 
עם טווח נרחב של סיבוכים נוירולוגיים שכללו מנינגו-אנצפליטיס, אנצפליטיס לימבית, 

מיוזיטיס, פולירדיקוליטיס, תסמונת מיאסטנית ופולינוירופתיה של עצבי הגולגולת. חציון 
משך הזמן שעבר מתתחילת הטיפול ב-ICPIs ועד והתחלת התסמינים הנוירולוגיים היה 8 

שבועות )טווח בין 5 ימים ל- 19 שבועות(. ב-7 מהחולים היה שיפור ניכר בתסמינים לאחר 
הפסקת הטיפול ב-ICPIs ומתן טיפול בסטרואידים, אך בשני חולים )חולה עם מיוזיטיס 

וחולה עם תסמונת מיאסטנית(, שלא הגיבו לטיפול, התוצאה הייתה פטאלית. בשני חולים 
חודש הטיפול ב-ICPI בחלוף תופעת הלוואי הנוירולוגית, בשניהם ללא חזרה של סיבוכים 

 נוספים במעקב לאחר מכן. 
כאמור, השימוש ב-ICPIs עתיד להתרחב במהלך השנים הקרובות. כתוצאה מכך אנו 

צפויים לראות יותר חולים עם תופעות לוואי אוטואימוניות נוירולוגיות של טיפולים אלו, 
אשר בחלק מהמקרים עשויות להיות מסכנות חיים. עלינו להיות מודעים לאפשרות זו על 

מנת להתחיל טיפול מתאים מהר ככל שניתן.      
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סיכום וכיווני מחקר נוספים

מחקריי עליהם הרחבתי כאן, עסקו בשני צידי המטבע של השימוש באתרים ספציפיים 

במערכת החיסון כאתרי-מטרה טיפוליים. מצד אחד, האפשרות להשתמש באתר כזה 

)במקרה זה TLR4( על מנת לשפר את הבנת המנגנונים הפתופיזיולוגיים ולנסות לפתח 

אסטרטגיה טיפולית חדשה במחלות נוירולוגיות, במקרה זה במחלת ה-ALS. מצד שני, 

תופעות לוואי נוירולוגיות דיסאימוניות ששכיחותן צפויה לגדול על רקע השימוש ההולך 

ומתרחב בתרופות המשפיעות על אתרים ספציפיים במערכת החיסון, כפי שהודגם 

 Immune checkpoint במחקרנו שעסק באיפיון הקליני של סיבוכים נוירולוגיים של

.inhibitors 

תחום מחקר נוסף שלי עוסק במחלות נוירוגנטיות. במסגרת פיתוח המערך המחקרי 

המשותף למחלקה הנוירולוגית ולמכון רקנאטי לגנטיקה במרכז הרפואי רבין אנו מתכננים 

מספר פרוייקטים מחקריים בתחום זה, אך על כך בפעם אחרת.      

 ד"ר אבי פלנר, 

המחלקה הנוירולוגית והמכון הגנטי במרכז הרפואי רבין. 

avi.fellner@gmail.com
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ד"ר נתנאל ריין

ר', בת 25, נ+2, ימנית דומיננטית. 

בריאה בדרך כלל, אינה נוטלת תרופות או גלולות למניעת הריון. לא ידוע על כאבי ראש 

ברקע. 

פנתה למיון לאחר שארבעה ימים טרם קבלתה החלה לסבול מכאבי ראש שהתמקמו 

בהמשך לעין שמאל. הכאבים עזים ביותר, פועמים, ומחמירים בהנעת העין. כמו כן, ציינה 

פוטופוביה.  

המטופלת שללה ירידה בחדות הראיה, שינוי בראיית צבעים, או חסר כלשהו בשדה הראיה. 

ללא כפל ראיה, אך ציינה קושי להגעה לקצה טווח התנועה במבט לימין. 

ללא אירועים דומים בעבר וללא חסרים נוירולוגים נוספים סביב האירוע או בעבר. שוללת 

קליניקה ראומטית כלשהי בעבר.   

בקבלתה מדדים חיוניים תקינים. 

בבדיקה מתמצאת, תפקודי שפה ודיבור תקינים. ללא סימנים מנינגיאלים.

אנאיזוקוריאה עם אישון שמאל מוצר מעט. דיפלופיה בינוקולרית במבט כלפי מעלה, עם 

הגבלה בתנועה כלפי מעלה של עין שמאל. ללא ניד. 

היפואסתזיה בפיזור V1 משמאל, ללא פציאליס, אובולה עולה בצורה סימטרית, גג שמור, 

לשון סימטרית. 

שאר הבדיקה הנוירולוגית בגדר הנורמה. 

בבדיקות דם בקבלתה – לויקוציטוזיס )13K( עם נויטרופיליה, אך מדדי דלקת תקינים. 

עברה הערכה במיון ע"י רופא עיניים ובבדיקתו:

ISHIHARA – 8/8 .1.0 חדות ראיה – עין ימין 1.2, עין שמאל 0.8+ דרך חריר

ללא הגבלה בתנועת גלגלי עיניים, אך כאב ניכר באדוקציה של עין שמאל, ודיפלופיה קלה 

בקצה מבט לימין. 

אנאיזוקוריאה בולטת יותר בחושך. 

בלט )פרופרטוזיס( קל ופטוזיס מלווה בבצקת של העפעף העליון של עין שמאל.

תמונות בנוירולוגיה
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תמונות 1-4 )הקלק לתאור ההדמיה(

בשל נפיחות, פרופטוזיס, פטוזיס וכאב בהנעת עין שמאל, דיפלופיה קלה, ומעורבות של 

הסעיף האופטלמי  של העצב הטריגמנלי )V1(, בוצע CT ראש בלי ועם חומר ניגוד בחשד 

לתהליך המערב את הסינוס הקברנוזי, ה-SUPERIOR ORBITAL FISSURE השמאלי, או 

האורביטה השמאלית. 

ב-CT ממצא של עיבוי שריר הלטרל רקטוס משמאל והבלטה של העין השמאלית. שאר 

הבדיקה ללא ממצא חריג )תמונה1(. 

MRI מוח עם חומר ניגוד הדגים עיבוי ניכר של שריר הלטרל רקטוס השמאלי כולל הגיד. 

 שאר המבנים כולל עצבי הראיה שמורים. פרופטוזיס משמאל, ללא ממצאים נוספים. 

)תמונות 2-4( 

1

2

3

4
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Orbital Myositis

Orbital myositis (OM) המוכר גם כ-Orbital pseudotumor משתייך לקבוצת המחלות - 
Idiopathic orbital inflammatory syndromes (IOIS). זוהי מחלה דלקתית המערבת את 
השרירים האקסטרא-אוקולרים, מופיעה בעשור ה-3-4 לחיים, שכיחה פי שתיים בנשים 

)F:M של 2:1(. 

ההתייצגות השכיחה היא הופעה חריפה או תת חריפה )עד 6 שבועות( של 
אופתלמופלגיה כואבת חד צדדית עם סימני דלקת מקומיים נלווים. ברוב המקרים יש 
כאב משמעותי, אם כי העדר כאב לא שולל את האבחנה. המעורבות השכיחה ביותר 

של השרירים האקסטרא-אוקולרים היא של הרקטוסים האופקיים )לטרל יותר ממדיאל 
רקטוס(, ולאחר מכן הסופריור והאינפריור רקטוס. בכל התקף יכולה להיות מעורבות של 

שריר אחד או מספר שרירים. חדות הראיה ושדות הראיה שמורים מלבד במקרים חמורים 
ביותר בהם יש אובדן ראיה בשל לחץ על עצב הראיה. 

הפתופיזיולוגיה של המחלה לא ידועה, אך הועלתה אפשרת של תהליך אוטואימוני, עם 
עדויות לתגובה חיסונית הומורלית ותאית. כמו כן, תוארו מספר משפחות עם כמה בני 

משפחה שחלו ב-OM, מה שמצביע על מרכיב גנטי למחלה.  

מבחינת בירור מעבדתי מקובל להשלים בירור הכולל ספירה ומדדי דלקת שיכולים 
להעיד על זיהום סיסטמי כמקור לזיהום עיני כעת. תפקודי תריס ונוגדנים לתריס מופרעים 
יכולים להעיד על אופתלמופתיה ממקור של נוגדנים אלו. CPK מופרע יכול להצביע בכיוון 

של מיוזיטיס או מיופתיה סיסטמית ויעלה את הצורך לשקול ביופסיית שריר. יש לקחת 
בנוסף סרולוגיה אוטואימונית כולל ANA, ANCA, ו-ANTI dsDNA בשאלה של מחלה 

אוטואימנית סיסטמית עם מעורבות של האורביטה כעת. 

הדמית הבחירה - MRI מוח מלא כולל ארובות עיניים עם דיכוי שומן. התמונה 
הקלאסית היא של עיבוי השרירים המעורבים, כולל עיבוי של הגיד עם האדרה של השריר 

 OM והוא כלי טוב האבחנה בין OM-והשומן שסביבו. העיבוי של הגיד אופייני ביותר ב

ל-Thyroid associated orbitopathy (TAO) בה בדרך כלל הגיד לא מעורב )מן הראוי לציין 
שקלינית המהלך של TAO הוא איטי יותר ולא מלווה בכאב בדר"כ(.  

אבחנה מבדלת 

OM היא אבחנה שבשלילה, ולכן בכל פעם שעולה חשד לאבחנה יש להשלים בירור 
אופתלמולוגי בדגש על הערכת עצב הראיה ומדידת לחץ, ובירור נוירולוגי מלא. 

כמו כן יש להשלים בירור למחלות דלקתיות, נאופלסטיות, וסקולריות וטראומה. 

מחלה דלקתית שיש לשקול בהקשר זה הוא סינדרום טולוסה האנט. טולוסה האנט היא 
 SUPERIOR-מחלה דלקתית גרנולומטוטית נדירה המערבת את הסינוס הקברנוזי וה

ORBITAL FISSURE והמבנים העוברים דרכם. בטולוסה האנט בדרך כלל נראה פחות 
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סימני דלקת ונפיחות מקומית סביב העין. כמו כן בהדמיה האזור המעורב הוא אחורי יותר. 
בכל אופן הטיפול הן בטולוסה האנט ו-OM דומה הן בתרופה והן במשך הטיפול. 

OM יכול להיות ביטוי של מחלה דלקתית סיסטמית דוגמת סרקואידוזיס, וגנר 
גרנולומטוזיס, קרוהן, לופוס, בכצ'ט ועוד. לאור זאת כפי שתואר לעיל יש להשלים בירור 

  .OM ראומטולוגי לכל מטופל עם אבחנה של

 IGG4 היא OM מחלה סיסטמית שתופסת מקום חשוב לאחרונה באבחנה מבדלת של

related ophthalmic disease (IGG4 ROD), ונראה שהיא אחראית על בין 23-40% 
מהמקרים של IOIS. מחלה זאת שגורמת לפגיעה במספר איברים )לבלב, כליות, בלוטות 

לימפה ועוד( מערבת לעיתים תכופות את ארובת העין, עם מעורבות של בלוטות הדמעות, 
מספר שרירים אקסטרא-אוקולרים, והעצבים האחראים על הנעת גלגל העין. חשוב לציין 

שלעיתים רמות ה-IGG4 תקינות ויש צורך לבצע ביופסיה על מנת להגיע לאבחנה. 

מחלות נאופלסטיות נוטות להיות איטיות יותר במהלכן, ובדרך כלל לא גורמות לכאב 
בשלב מוקדם. אבחנה מבדלת חשובה של OM היא לימפומה של ארובת העין. יש לחשוד 

בתהליך לימפופרוליפרטיבי במצבים בהם תהליך תופס מקום בארובה מופיע בגיל מאוחר 
מהמתואר כאן, ללא מרכיב משמעותי של כאב, ומתקדם במהלך איטי יותר. אבחנה תעשה 

בדרך כלל באמצעות ביופסיה.  

במצבים בהם הכאב האורביטלי מלווה בסימנים בולטים מאוד של דלקת מקומית – אודם 
נכר של הלחמית, פרופטוזיס – יש לחשוד בפיסטולה בין הקרוטיד לסינוס הקברנוזי. 

פיסטולה כזאת נוצרת משנית לטראומה או לקרע של אניוריזמה של עורק מנינגיאלי קטן 
לתך הסינוס הקברנוזי. אקסופאלמוס פועם, אוושה סביב ארובת העין, וירידה בחדות 

הראיה מהווים דגלים אדומים ברורים ומצריכים הדמית כלי דם בשאלה ספציפית של 
פיסטולה בין הקרוטיד לסינוס הקברנוזי. 

כפי שהוזכר לעיל, אבחנה מבדלת חשובה ל-OM היא TAO. בדרך כלל ב-TAO יש מעורבות 
של מספר שרירים. סדר השכיחות של מעורבות השרירים האקסטרא-אוקולרים בסדר יורד 

הוא אינפריור רקטוס, מדיאל רקטוס, סופריור רקטוס, לטרל רקטוס.

עוד באבחנה מבדלת בהקשר המתאים – נוירופתיה סכרתית, מיגרנה אופתלמופלגית, 
מייסתניה גראביס. 

טיפול 

הטיפול הראשוני המקובל ל-OM הוא סטרואידים במינון 1 מ"ג לק"ג, עם שיפור מהיר 
ומשמעותי בסימפטומים. למרות השיפור המהיר, בחלק משמעותי מהמקרים יש התלקחות 

חוזרת של המחלה במהלך הטיטרציה של הטיפול או תופעות לוואי משמעותיות. במידה 
ואכן מופיעה החמרה של המחלה תחת טיפול יש להתחיל טיפול חלופי לסטרואידים. 

מספר תרופות אימונוסופרסיביות )מתותרקסאט, אימוראן ועוד(, טיפולים ביולוגים )נוגדנים 
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ל-TNF( ו-IVIG הוכחו כיעילים כחלופה לסטרואידים או כטיפול נוסף המאפשר להוריד את 
מינון הסטרואידים. במצבים קשים ביותר לטיפול ניתן לשקול גם רדיותרפיה. 

הפרוגנוזה היא בדר"כ טובה, אך לעיתים נותרת דיפלופיה רזידואלית או סימטופמים 
שאריים נוספים בהם ניתן לטפל בעזרת זריקות רעלן הבטוליניום, ניתוח או משקפיים עם 

פריזמות. 

אז מה קרה עם המטופלת?

במהלך אשפוזה הוחל טיפול בסטרואידים במינון 80 מ"ג פרדניזון ביום. תחת טיפול זה 
שיפור מהיר בכאב. 

היא שוחררה להמשך מעקב מרפאתי ובמעקב כעבור חודש במרפאה נוירואופתלמולוגית, 
כשהיא על מינון של 50 מ"ג פרדניזון, רזולוציה מלאה של הקליניקה מלבד אנאיזוקוריאה 

שסוכם שהיא ככל הנראה פיזיולוגית. 

רשימת ספרות: 

1. Montagnese F, Wenninger S, Schoser B (2016) ‘‘Orbiting around’’ the orbital myositis: clinical 
features, differential diagnosis and therapy. J Neurol (2016) 263:631–640

2. Yuen SJ, Rubin PA (2003) Idiopathic orbital inflammation: distribution, clinical features, and treat-
ment outcome. Arch Ophthalmol 121:491–499

3. Mombaerts I, Koornneef L (1997) Current status in the treatment of orbital myositis. Ophthalmol-
ogy 104:402–408

4. Yan J, Wu P (2014) Idiopathic orbital myositis. J Craniofac Surg 25:884–887

5. Ota M, Shimizu T, Yoshida H et al (2014) Clinical features and therapeutic responses of idiopathic 
orbital myositis. Neurol Clin Neurosci 3:63–67

6. Chaudhry IA, Elkhamry SM, Al-Rashed W, Bosley TM (2009) Carotid cavernous fistula: ophthalmo-
logical implications. Middle East Afr J Ophthalmol 16:57–63

7. Sogabe Y, Ohshima K, Azumi A et al (2014) Location and frequency of lesions in patients with 
IgG4-related ophthalmic diseases. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol 252:531–538

8. Deschamps R, Deschamps L, Depaz R et al (2013) High prevalence of IgG4-related lymphoplas-
macytic infiltrative disorder in 25 patients with orbital inflammation: a retrospective case series. 
Br J Ophthalmol 97:999–1004

9. Priego G, Majos C, Climent F, Muntane A (2012) Orbital lymphoma: imaging features and differen-
tial diagnosis. Insights Imaging 3:337–344



42

פינת המתמחה

לתשובות

מבין הסיבות הבאות, מה הסיבה . 1
השכיחה ביותר לכוריאה בילדים?

Sydenham's choreaא. 

GLUT1 Deficiencyב. 

Huntington's Disease – Westphal ג. 
variant

Phenylketonuriaד. 

 Benign Hereditary choreaה. 

בנוגע למחלת הנטינגטון, איזה מהבאים . 2
איננו נכון? 

הגן הנטינגטין נמצא על הזרוע הקצרה של א. 
כרומוזום 4. 

בישראל יש שכיחות גבוהה יותר של ב. 
מקרים ביהודים ממוצא קראי. 

אדם עם 30 חזרות CAG על גן הנטינגטין ג. 
עלול להוריש לילדיו מוטציה שגורמת 

למחלה. 

ככל שמספר החזרות נמוך יותר, כך ד. 
חומרת המחלה תהיה בהכרח קלה יותר. 

רק ב-30% מהחולים התסמינים ה. 
הראשונים יופיעו אחרי גיל 50.

 שאלות הכנה לקראת שלב א'

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

בנושא כוריאה

איזו מהמחלות הבאות לא סביר . 3
שתגרום לכוריאה?

SCA17א. 

McLeod Syndromeב. 

DRPLAג. 

PKANד. 

 C9orf72 Diseaseה. 

איזה מהנוגדנים הבאים לא סביר . 4
שיגרום לכוריאה במנגנון אוטואימוני/

פאראנאופלסטי?

Anti-NMDARא. 

Anti-CRMP5ב. 

Anti-CASPR2ג. 

Anti-Ma ד. 

 Anti-LgI1ה. 
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לתשובות

איזו מהתרופות הבאות לא עלולה . 8
לגרום לכוריאה כתופעת לוואי? 

Baclofenא. 

Carbamezapineב. 

Digoxinג. 

Metoclopramideד. 

 Sertralineה. 

9 . ,DRPLA כל הבאים הם תסמינים של
למעט:

התקפים אפילפטיים א. 

דיסארתריה ב. 

מוטילציה עצמית ג. 

ירידה קוגניטיבית ד. 

 מיוקלונוסה. 

טיפול פורץ דרך למחלת הנטינגטון . 10
שנמצא בימים אלה בניסוי קליני פועל 

באיזה מנגנון?

ASO (antisense oligonucleotide)א. 

CRISPR-CAS9ב. 

RNAiג. 

Zinc Finger Proteinד. 

כל המצבים המטאבוליים הבאים עלולים . 5
לגרום לכוריאה, למעט:

היפרגליצמיה א. 

היפרקלצמיהב. 

היפומגנזמיהג. 

היפוגליצמיה ד. 

 היפונתרמיה ה. 

6 .?Tetrabenazine מהו מנגנון הפעולה של

מעכב הפיך של VMAT2 (Vesicular א. 
Monoamine Transporter 2)

אנטגוניסט לרצפטורים מסוג D2ב. 

אנטגוניסט לרצפטורים מסוג D2 ואגוניסט ג. 
5-HT4 של רצפטור

מעכב הפיך של -COMT (catechol-Oד. 
methyltransferase) 

מה מהבאים נכון לגבי מחלות סיסטמיות . 7
וכוריאה?

פוליצטמיה ורה יכולה לגרום לכוריאה א. 
במנגנון שקשור לצמיגות יתר של הדם 

.)hyperviscosity(

Rheumatoid Arthritis יכולה לגרום ב. 
למגוון הסתמנויות נוירולוגיות, ביניהן 

כוריאה.

כוריאה על רקע מחלת צליאק לא מגיבה ג. 
לדיאטה דלת גלוטן. 

כוריאה על רקע פוליצטמיה ורה היא בדרך ד. 
 כלל אסימטרית.
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חזרה למאמר

תמונות:

תמונה 1:

חתכים קורונאלים של CT, חץ סגול מצביע על הלטרל רקטוס השמאלי התפוח. 

תמונה MRI :2 – חתכים אקסיאלים של רצף T1 עם גדוליניום. חצים כחולים על הלטרל רקטוס 
השמאלי המעובה שעובר האדרה לאורך השריר והגיד )החלק הקדמי ביותר(. 

תמונה MRI :3 חתכים קורונאלים של רצף STIR )דיכוי שומן(, חץ אדום מצביע על הלטרל 
רקטוס. 

תמונה MRI :4 חתכים קורונאלים של רצף FLAIR, חצים ירוקים על הלרל רקטוס התפוח. 
בהשוואה בין תמונות 3 ל-4 ניתן לראות כמה משמעותי דיכוי השומן )STIR( כשמחפשים 

פתולוגיה בארובות העיניים.

1

2

3

4
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 עדכונים ומחקרים חדשים
ד"ר רון מילוא

 	.ICD-11 יצא לאור

ישיבה ממושכת קשורה לאטרופיה מוחית.	 

ממשק מוח-מחשב אוטומטי מעניק תחושה ויכולת של תנועה מורכבת בפרוטזה של 	 

גפה.

קיימת חפיפה גנטית ניכרת בין מספר מחלות פסיכיאטריות שכיחות.	 

טיפול ב-Antisense Oligonucleotides מתקן את פגם השחבור הגנטי המוליך 	 

לדיסאוטונומיה משפחתית.

מעכב הספיגה מחדש של דופאמין ונוראפינפרין, Solriamfetol, יעיל בנרקולפסיה.	 

גישה אבחנתית חדשה של ריצוף מטאגנומי מזהה גורמים זיהומיים של מנינגיטיס כרוני.	 

הוספת תגובות אישון לסקאלת הקומה של גלאזגו משפרת ניבוי פרוגנוזה אחרי חבלת 	 

ראש.

 	.)ESUS( ריברוקסבאן אינו יעיל יותר מאספירין אחרי שבץ אמבולי ממקור בלתי ידוע

שימוש ב-2 שיטות MRI  ביחד מאפשר שימוש בטוח בטרומבוליזה כאשר מועד תחילת 	 

השבץ אינו ידוע.

שימוש תכוף בסאונה מפחית מהסיכון לשבץ. )מאמר מערכת(	 

המלצה על אכילת 2 מנות דג לפחות בשבוע למניעת מחלות לב ושבץ.	 

איגודי הלב והשבץ האמריקאים הכניסו תיקונים ומחקו חלקים נרחבים מההנחיות 	 

האחרונות לטיפול בשבץ.

מגורים בסמוך לכבישים מהירים מעלים את הסיכון לשבץ.	 

גירוי מגנטי טרנסקרניאלי חוזר משפר מהירות הליכה אחרי שבץ.	 

החדרת תומכן לקרוטיס קשורה בשיעור גבוה יותר של רה-סטנוזיס אך לא של שבץ 	 

בהשוואה לניתוח.

רמות טסטוסטרון גבוהות ויחס טסטוסטרון-אסטרדיול בנשים מהווים גורמי סיכון לשבץ. 	 

)מאמר מערכת(

אכילת פירות וירקות טריים טובה לבריאות מנטלית ולמצב הרוח.	 

http://www.who.int/classifications/icd/en/
http://www.who.int/classifications/icd/en/
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0195549
http://stm.sciencemag.org/content/10/432/eaao6990.editor-summary
http://stm.sciencemag.org/content/10/432/eaao6990.editor-summary
http://stm.sciencemag.org/content/10/432/eaao6990.editor-summary
http://science.sciencemag.org/content/360/6395/eaap8757
http://science.sciencemag.org/content/360/6395/eaap8757
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29672717
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29672717
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29672717
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29672717
http://n.neurology.org/content/90/15_Supplement/CT.003
http://n.neurology.org/content/90/15_Supplement/CT.003
https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/fullarticle/2678438
https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/fullarticle/2678438
http://thejns.org/doi/full/10.3171/2017.12.JNS172780
http://thejns.org/doi/full/10.3171/2017.12.JNS172780
http://thejns.org/doi/full/10.3171/2017.12.JNS172780
https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa1802686?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%3dwww.ncbi.nlm.nih.gov
https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa1802686?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%3dwww.ncbi.nlm.nih.gov
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1804355
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1804355
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1804355
http://n.neurology.org/content/early/2018/05/02/WNL.0000000000005592
http://n.neurology.org/content/early/2018/05/02/WNL.0000000000005606
http://n.neurology.org/content/early/2018/05/02/WNL.0000000000005606
http://circ.ahajournals.org/content/early/2018/05/16/CIR.0000000000000574
http://circ.ahajournals.org/content/early/2018/05/16/CIR.0000000000000574
http://stroke.ahajournals.org/content/early/2018/04/17/STR.0000000000000172
http://stroke.ahajournals.org/content/early/2018/04/17/STR.0000000000000172
http://stroke.ahajournals.org/content/early/2018/04/17/STR.0000000000000172
http://stroke.ahajournals.org/content/early/2018/04/17/STR.0000000000000172
http://stroke.ahajournals.org/content/49/4/835
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29734235
https://www.thelancet.com/journals/laneur/article/PIIS1474-4422(18)30195-9/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/laneur/article/PIIS1474-4422(18)30195-9/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/laneur/article/PIIS1474-4422(18)30195-9/fulltext
http://www.onlinejacc.org/content/71/22/2555
http://www.onlinejacc.org/content/71/22/2555
http://www.onlinejacc.org/content/71/22/2567
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2018.00487/full
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האלל APOE4 מהווה גורם סיכון גם ל-PTSD ודיכאון אחרי חבלת ראש.	 

מעכב האנזים BACE1 של חברת מרק, Verubecestat, נכשל בטיפול במחלת 	 
אלצהיימר.

פעילות גופנית עלולה דווקא להחמיר דמנציה.	 

וירוס ההרפס עשוי להיות קשור בנוירופתולוגיה ובפתוגנזה של מחלת אלצהיימר.	 

הוספת מבחן ה-Visual association ל-MMSE מגביר את הדיוק בניבוי של דמנציה.	 

עמילואיד-PET משפר אבחנה וטיפול בדמנציה.	 

תוצאות חיוביות ל-BAN2401 במחקר פאזה 2 במחלת אלצהיימר מוקדמת.  	 

הידקקות הרטינה קשורה בירידה קוגניטיבית.	 

חבלת ראש קלה מעלה את הסיכון לפתח מחלת פרקינסון.	 

אפליקציה לטלפון חכם מסוגלת להעריך את חומרת מחלת הפרקינסון בדומה 	 
לסקאלות סטנדרטיות.

נוגדן כנגד אלפא-סינוקלאין בטוח ומוריד את רמות החלבון החופשי בסרום של חולי 	 
פרקינסון.

טיפול נוגד TNF מפחית את הסיכון המוגבר לפתח מחלת פרקינסון בחולים עם מחלת 	 
מעי דלקתית.

RLS קשור בשינויים בקורטקס הסנסורי. )מאמר מערכת(	 

גורם הטרנסקריפציה EBNA2 של EBV קשור באתרי סיכון גנטי של-7 מחלות 	 
אוטואימוניות לפחות.

וירוס ההרפס קשור גם באנצפליטיס אוטואימונית עם נוגדנים ל-NMDAR בעיקר 	 
בילדים. )מאמר מערכת(

ילדים ומתבגרים עם אנצפליטיס אוטואימונית מנוגדנים ל-NMDAR נותרים עם נזק 	 
קוגניטיבי והתנהגותי.

 	.MS-עשוי להיות טיפול מבטיח ל )ERbL( אסטרוגן-רצפטור בתא ליגנד

הקטנת נגעי MS מנבאת התקדמות במחלה.	 

פעילות גופנית מאומצת מפחיתה את הסיכון לפתח טרשת נפוצה ללא תלות בגורמי 	 
סיכון ידועים.

טיפול בסטרואידים במינון גבוה בדרך הוריד או בדרך הפה נותן תוצאות דומות בהתקפי 	 
טרשת נפוצה.

https://www.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/neu.2017.5372?journalCode=neu
https://www.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/neu.2017.5372?journalCode=neu
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1706441?query=featured_home
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1706441?query=featured_home
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1706441?query=featured_home
https://www.bmj.com/content/361/bmj.k1675
https://www.cell.com/neuron/fulltext/S0896-6273(18)30421-5
https://www.cell.com/neuron/fulltext/S0896-6273(18)30421-5
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29760023
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29760023
https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/fullarticle/2683867
https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/fullarticle/2683867
http://investors.biogen.com/news-releases/news-release-details/eisai-and-biogen-announce-positive-topline-results-final
http://investors.biogen.com/news-releases/news-release-details/eisai-and-biogen-announce-positive-topline-results-final
https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/fullarticle/2685869
http://n.neurology.org/content/early/2018/04/18/WNL.0000000000005522
http://n.neurology.org/content/early/2018/04/18/WNL.0000000000005522
https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/article-abstract/2676504?redirect=true
https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/article-abstract/2676504?redirect=true
https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/article-abstract/2676504?redirect=true
https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/fullarticle/2685097
https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/fullarticle/2685097
https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/fullarticle/2685097
https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/fullarticle/2679038
https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/fullarticle/2679038
https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/fullarticle/2679038
http://n.neurology.org/content/early/2018/04/25/WNL.0000000000005573
http://n.neurology.org/content/early/2018/04/25/WNL.0000000000005562
http://n.neurology.org/content/early/2018/04/25/WNL.0000000000005562
https://www.nature.com/articles/s41588-018-0102-3
https://www.nature.com/articles/s41588-018-0102-3
https://www.nature.com/articles/s41588-018-0102-3
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29629396
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29629396
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29904645
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29629396
http://n.neurology.org/content/early/2018/04/27/WNL.0000000000005605.long
http://n.neurology.org/content/early/2018/04/27/WNL.0000000000005605.long
http://n.neurology.org/content/early/2018/04/27/WNL.0000000000005605.long
http://n.neurology.org/content/early/2018/04/27/WNL.0000000000005605.long
http://www.pnas.org/content/early/2018/05/24/1721732115
http://www.pnas.org/content/early/2018/05/24/1721732115
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jon.12527
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jon.12527
http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1352458517694088
http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1352458517694088
http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1352458517694088
https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/article-abstract/2673723?redirect=true
https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/article-abstract/2673723?redirect=true
https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/article-abstract/2673723?redirect=true
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אסטרוגן יכול לעורר התקפי מיגרנה גם בגברים.	 

הצטברות של וריאנטים גנטיים רבים ולוא דווקא ווריאנטים בודדים מעלים את הסיכוי 	 

למיגרנה משפחתית.

הנוגדן ל-CGRP, גלקנזומאב, יעיל בכאב ראש מקבצי אפיזודי אולם לא כרוני.	 

למוטריגין עלול לגרום לתופעות לוואי אימוניות חמורות.	 

מגנטואנצפלוגראם )MEG( לביש מאפשר חופש תנועה ומרחיב את אפשרויות השימוש 	 

בו.

 	.CIDP פענוח שגוי של בדיקות מוליכות עצבית מוביל לאבחון יתר של

 	 Hereditary transthyretin amyloidosis-שני טיפולים גנטיים מבטיחים ב 

 )1( )2( )מאמר מערכת(

החדרת וירוס פוליו שעבר מודיפיקציה גנטית לתוך גליובלסטומה מתקדמת משפרת 	 

חיות.

זוהה סוג חדש של וורטיגו ספונטאני חוזר עם ניסטגמוס בהנעת הראש.	 

 	.ALS רגולטוריים אוטולוגיים מאט התקדמות T עירוי תאי

ניירות עמדה, קוים מנחים וקריטריונים חדשים

קוים מנחים לאבחנה וטיפול בסינקופה	 

הנחיות חדשות של ה-FDA למחקרים קליניים ב-5 הפרעות נוירולוגיות	 

 חדשות מכנס ה-Consortium of MS Centers, נאשוויל, טנסי
30.5-2.6.18

תוכנית שיקום קוגניטיבי לחולי טרשת נפוצה משפיעה לטובה גם על תסמיני דיכאון.	 

טיפול באוקרליזומאב מביא לתגובה מופחתת לחיסונים.	 

 	.MS-דיאטה ים תיכונית קשורה בדרגה נמוכה יותר של דיכאון והפרעה קוגניטיבית ב

ההשפעה המועילה של טיפול באלמטוזומאב נמשכת גם אחרי 7 שנים.	 

 	.MS יש אוכלוסית חידקי מעי שונה מאלו ללא  MS לחולי

נוכחות נוגדנים אוליגוקלונליים בנוזל השדרה עשויה לנבא התקפים והתקדמות נכות 	 

.MS-ב

http://n.neurology.org/content/early/2018/06/27/WNL.0000000000005855
http://n.neurology.org/content/early/2018/06/27/WNL.0000000000005855
https://www.cell.com/neuron/fulltext/S0896-6273(18)30322-2
https://www.cell.com/neuron/fulltext/S0896-6273(18)30322-2
https://www.cell.com/neuron/fulltext/S0896-6273(18)30322-2
http://n.neurology.org/content/early/2018/04/25/WNL.0000000000005573
http://n.neurology.org/content/early/2018/04/25/WNL.0000000000005573
https://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm605470.htm
https://www.nature.com/articles/nature26147
https://www.nature.com/articles/nature26147
https://www.nature.com/articles/nature26147
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/mus.25997
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/mus.25997
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMe1805499
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMe1805499
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1716153
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1716153
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1716793
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1716793
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1716435
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1716435
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1716435
http://n.neurology.org/content/early/2018/05/23/WNL.0000000000005689
http://n.neurology.org/content/early/2018/05/23/WNL.0000000000005689
http://nn.neurology.org/content/5/4/e465
http://nn.neurology.org/content/5/4/e465
https://academic.oup.com/eurheartj/article/39/21/1883/4939241
https://academic.oup.com/eurheartj/article/39/21/1883/4939241
https://journals.lww.com/neurotodayonline/Fulltext/2018/05030/Policy_Watch__FDA_Issues_New_Clinical_Trial.6.aspx
https://journals.lww.com/neurotodayonline/Fulltext/2018/05030/Policy_Watch__FDA_Issues_New_Clinical_Trial.6.aspx
http://cmscscholar.org/2018-cmsc-annual-meeting/
http://cmscscholar.org/2018-cmsc-annual-meeting/
http://cmscscholar.org/2018-cmsc-annual-meeting/
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לפעילות גופנית יש השפעות שיקומיות גופניות וקוגניטיביות עמוקות.	 

ניתן למנוע PML גם בחולים עם MS  אגרסיבי.	 

חדשות מכנס ה-EAN, ליסבון,בפורטוגל, 16-19.6.18

גירוי מוחי עמוק לטווח ארוך קשור בהפחתה בפסיכוזה ובנפילות בחולי פרקינסון אך לא 	 

בדמנציה ובצורך למעבר למוסד.

שילוב של רילוזול ורסאג'ילין עשוי לעזור לחולי ALS  עם מחלה מתקדמת במהירות.	 

 	.SUDEP-מרבית מקרי המוות בילדים עם אפילפסיה נגרמים מזיהומים, לא מ

גם קשישים מפיקים תועלת מטרומבקטומיה.	 

שילוב של מחלת פרקינסון והפרעות ווסקולריות קשור בסיכון מוגבר לירידה קוגניטיבית 	 

ולדמנציה.

הפרעה אוטונומית בחולי פרקינסון מתקדם קשורה להפרעה בהפרשת אינסולין ובויסות 	 

רמות הסוכר.

מיגרנה עם אאורה קשורה בקורטקס ראיה עבה יותר ללא קשר עם תדירות ההתקפים.	 

הסיכון להגיע לכסא גלגלים נדחה בכ-7 שנים בחולי PPMS המטופלים באוקרליזומאב.	 

מוטציות שונות בגנים שונים קשורות בפנוטיפים שונים של דמנציה, אך אינן מהוות 	 

גורם.

הפרעות אוטונומיות שכיחות ביותר בזמן אבחנת מחלת פרקינסון, ושיעורן מגיע 	 

ל-100% אחרי 3 שנים.

חדשות מכנס ה-European Stroke Organization, גוטנבורג, 
שבדיה, 16-18.5.18

טיפול טרומבוליטי יעיל בשבץ מוח אחרי יקיצה.	 

טיפול אנטיפיברינוליטי ב-Tranexamic acid בדימום מוחי אינו משפר מצב תפקודי אך 	 

מפחית שיעור תמותה ואת גדילת הדימום.

 	.TIA שילוב של אספירין וקלופידוגרל מפחית אירועים איסכמיים אחרי שבץ קל או

אין תועלת בפעילות גופנית אירובית בשלב התת-חריף אחרי שבץ.	 

מיקרו-דימומים ב-MRI קשורים בסיכון גבוה לדימום תוך מוחי.	 

במבט חטוף

https://www.ean.org/lisbon2018/4th-Congress-of-the-European-Academy-of-Neurology-Lisbon-2018.3363.0.html
https://www.ean.org/lisbon2018/4th-Congress-of-the-European-Academy-of-Neurology-Lisbon-2018.3363.0.html
https://eso-stroke.org/events/4th-european-stroke-organisation-conference-esoc-2018/
https://eso-stroke.org/events/4th-european-stroke-organisation-conference-esoc-2018/
https://eso-stroke.org/events/4th-european-stroke-organisation-conference-esoc-2018/
https://eso-stroke.org/events/4th-european-stroke-organisation-conference-esoc-2018/
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גישה רטרוגראדית – טרומבקטומיה מכאנית לפני החדרת תומכן – עדיפה על סדר 	 

פעולות הפוך.

לחצי דם גבוהים וגם נמוכים קשורים בפרוגנוזה פחות טובה אחרי טרומבקטומיה בשבץ 	 

חריף.

הדמיה פשוטה ב-CT בלבד עשויה להספיק לבחירת מועמדים לטרומבקטומיה.	 

הסיכון לשבץ חוזר נמשך גם אחרי 5 שנים מ-TIA או שבץ קל.	 

טיפול בדביגטרן אחרי TIA או שבץ קל הינו בטוח ולא מעלה סיכון לדימום סימפטומטי 	 

לעומת אספירין.

בדיקת CT שגרתית אינה נחוצה אחרי ניתוח ל-SDH כרונית.	 

גברים מקבלים טיפול מהיר יותר בשבץ חריף מנשים.	 

חדשות מכנס החברה האמריקאית לכאב ראש, סן-פרנציסקו, 
קליפורניה, 28.6-1.7.18

לסוג המיגרנה יש השפעה על חיי המשפחה והקריירה.	 

הפרעה אוטונומית עשויה להבדיל בין כאב ראש בתר-חבלתי לבין מיגרנה.	 

יותר חולי מיגרנה סובלים גם מאיכות שינה ירודה.	 

תוצאות חיוביות ל-Rimegepant במחקר פאזה 3 במיגרנה חריפה.	 

הנוגדן Erenumab בטוח ויעיל במניעת מיגרנה עמידה.	 

מינון נמוך של 3 מ"ג סומאטריפטן בהזרקה עצמית סביל יותר מהמינון הרגיל של 6 מ"ג.	 

מיגרנה כרונית, לא הטיפול בה, קשורה בהפרעה קוגניטיבית.	 

מחלות נלוות מסווגות חולי מיגרנה ל-8 תת-קבוצות השונות במאפייני כאב הראש 	 

והטיפול.

במבט חטוף

https://americanheadachesociety.org/events/60th-annual-scientific-meeting/
https://americanheadachesociety.org/events/60th-annual-scientific-meeting/
https://americanheadachesociety.org/events/60th-annual-scientific-meeting/
https://americanheadachesociety.org/events/60th-annual-scientific-meeting/
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כינוסים מסביב לעולם

 כינוסים מסביב לעולם

26-30 באוגוסט 2018, וינה, אוסטריה

13th European Congress on Epileptology

27-31 באוגוסט 2018, בריסביין, אוסטרליה

ISNI 2018, 14th International Congress of NeuroImmunology

10-12 באוקטובר, ברלין, גרמניה

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

17-20 באוקטובר 2018, מונטראול, קנדה

11th World Stroke Congress

8-11 בנובמבר 2018, סאול, קוריאה

16th Asia and Oceanian Congress of Neurology 

11-12 בדצמבר 2018, לאגו, ראשון לציון )יום סדנאות טרום הכינוס ב-10 בדצמבר(

 NEWרולוגיה הכינוס השנתי של האיגוד הנוירולוגי בישראל

26-31 במרץ 2019, ליסבון,פורטוגל

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

http://www.epilepsycongress.org/13th-european-congress-on-epileptology-vienna-2018/
http://www.isniweb.org/
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
https://worldstrokecongress.org/2018/?utm_source=Google&utm_medium=TextAds&utm_campaign=abstracts&gclid=CjwKCAjwyrvaBRACEiwAcyuzRJMaTZ8evT_QIcpbFOT_QA0LwsUVUs0DVfBxKZrBxjp_cQEf9STifhoC60oQAvD_BwE#.W07u-bh9jIU
http://www.aocn2018.com/
https://www.israel-neurology.co.il/conferences/save-the-date-%D7%94%D7%9B%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%A1-%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%99-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%90%D7%99%D7%92%D7%95%D7%93-%D7%94%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99-%D7%91/
https://www.israel-neurology.co.il/conferences/save-the-date-%D7%94%D7%9B%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%A1-%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%99-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%90%D7%99%D7%92%D7%95%D7%93-%D7%94%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99-%D7%91/
https://adpd.kenes.com/2019
https://adpd.kenes.com/2019
http://www.isniweb.org/
http://www.aocn2018.com/
https://www.israel-neurology.co.il/conferences/save-the-date-%D7%94%D7%9B%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%A1-%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%99-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%90%D7%99%D7%92%D7%95%D7%93-%D7%94%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99-%D7%91/
https://www.ectrims-congress.eu/2017/general-information/ectrims-2018.html?gclid=CjwKCAjw64bPBRApEiwAJhG-fg1pG5idDYCI27jVfihtb7eIOaik7D4SvQEt0J3dGFh9q1TIoFRtjBoCjPcQAvD_BwE
https://worldstrokecongress.org/2018/?utm_source=Google&utm_medium=TextAds&utm_campaign=abstracts&gclid=CjwKCAjwyrvaBRACEiwAcyuzRJMaTZ8evT_QIcpbFOT_QA0LwsUVUs0DVfBxKZrBxjp_cQEf9STifhoC60oQAvD_BwE#.W07u-bh9jIU
https://adpd.kenes.com/2019
http://www.epilepsycongress.org/13th-european-congress-on-epileptology-vienna-2018/
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כינוסים מסביב לעולם

4-7 באפריל 2019, מדריד, ספרד

The 13th World Congress on Controversies in Neurology

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

AAN 2019 – American Academy of Neurology, Annual Meeting 

20-21 במאי 2019, בריסל, בלגיה
8th European Conference on Clinical Neuroimaging

4-7 ביוני 2019, קיוטו, יפן
5th World Parkinson Congress

5-8 ביוני 2019, ורשה, פולין
17th European Congress of Clinical Neurophysiology

22-26 ביוני 2019, בנגקוק, תאילנד

33rd International Epilepsy Congress

http://www.comtecmed.com/cony/2019/default.aspx
https://www.aan.com/conferences-community/upcoming-conference-dates/
https://www.euroccn.com/
https://wpc2019.org/
http://eccn2019.com/
http://www.epilepsycongress.org/33rd-international-epilepsy-congress-bangkok-2019/
http://eccn2019.com/
http://www.epilepsycongress.org/33rd-international-epilepsy-congress-bangkok-2019/
https://www.aan.com/conferences-community/upcoming-conference-dates/
http://www.comtecmed.com/cony/2019/default.aspx
https://www.euroccn.com/
https://wpc2019.org/
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חידושים במדעי המוח

מחלת האלצהיימר על גבי גלגל

ד"ר ניקולה מאג'ו

כחמישים מיליון בני אדם ברחבי העולם סובלים מדמנציה שעלותה למערכות הבריאות 

מוערכת במעל 800 מיליארד דולר לשנה. נתונים דרמטיים אלה צפויים לעלות באופן 

משמעותי ככל שהאוכלוסייה מזדקנת. מחסור בטיפולים אפקטיביים למחלת האלצהיימר 

ולגורמים נוספים לדמנציה, הינו אחד הצרכים הרפואיים המשמעותיים ביותר של זמנינו. 

בגיליון האחרון של כתב העת Nature Neuroscience, החוקר Park ושותפיו הציגו מערכת 

מודל חדשה המבוססת על תרבית תאים, ומדמה את האינטראקציות התאיות במח האדם 

באופן תלת ממדי. מערכת זו בנויה ממכשיר מיקרו-פלואידי בצורת גלגל1. היא מאפשרת 

לחוקרים להבין טוב יותר את המנגנונים העומדים בבסיס התקדמות מחלת האלצהיימר, 

וכן לבחון טיפולים שיוכלו לשנות את מהלך המחלה, וזאת במערכת ניסויית מבוקרת היטב 

של תאי עצב אנושיים. 

במערכת חדשה זו, תאי עצב ואסטרוציטים, שמקורם בתאי גזע אנושיים, גדלים בתרבית 

תלת ממדית על גבי מטריקס במרכזו של מכשיר מיקרו-פלואידי. תאים אלה עוברים 

  Amyloid precursor (APP) אינפקציה בעזרת לנטי-וירוסים, על מנת לבטא חלבונים מסוג

 .(K670/M671L/V717I) בעלי מוטציות משפחתיות ידועות הקשורות למחלת האלצהיימר

כתוצאה מכך נצפית הצטברות של amyloid-β (Aβ) וכן של חלבון tau מזורחן, שהינם 

שני הסמנים הפתולוגיים הידועים במחלת האלצהיימר, כפי שפורסם בעבר על ידי אותה 

קבוצת החוקרים2. החידוש בניסויים המדוברים הינו הוספת תאי מיקרוגליה בשלבים 

מאוחרים יותר של הניסוי, לתוך תא מיוחד המחובר למכשיר דרך תעלות ננסיות. בנוסף 

להפרשה של Aβ ולהצטברות התוך תאית של חלבון tau מזורחן, הנוירונים והאסטרוציטים 

המבטאים את חלבוני ה-APP מפרישים כמוקינים וציטוקינים, העוברים דיפוזיה דרך 

התעלות הננסיות לתוך התא בו מצויים תאי המיקרוגליה. חומרים אלה מאקטבים את תאי 

המיקרוגליה, וגורמים להם לחצות את התעלות ולחדור לתרבית התלת ממדית המרכזית 

תוך 48 שעות. כאשר תאי המיקרוגליה מתערבבים עם הנוירונים והאסטרוציטים, הם 

גורמים לדגנרציה של נויריטים ולמוות תאי. לפיכך, במערכת זו, החוקרים יכולים לחזות 

בנוירו-דגנרציה, שהינה השלב הפתולוגי והסופי של מחלת האלצהיימר, וכן השלב שאותו 

קשה ביותר לשחזר באופן מדויק במערכות מודל במעבדה. 
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מערכת ייחודית זו הינה בעלת מספר יתרונות, כולל היכולת לגרום להצטברות חלבונים 

פתולוגיים, הודות למטריקס התלת ממדי המונע את שטיפתם של החלבונים המופרשים 

אל תוך המדיום2 וכן היכולת לחקור את חשיבותן של אינטראקציות בין סוגי תאים שונים 

במחלת האלצהיימר. תאי המיקרוגליה מוספים למערכת מספר ימים או שבועות לאחר 

זריעת תאי העצב והאסטרוציטים, ובאופן זה החוקרים מדמים את ה"גלים" בהם חודרים 

תאי המיקרוגליה למח. עובדה זו מאפשרת לבחון את התהליך הדלקתי במח בתרבית 

בוגרת של נוירונים פונקציונליים, הנתמכים על ידי אסטרוציטים. 

גישה זו משתלבת עם מחקרים נוספים מהעת האחרונה, הכוללים מחקרים אפידמיולוגיים 

וכן מידע הנוגע לגורמי סיכון גנטיים, לפיהם מערכת החיסון המולדת וכן מסלולים 

דלקתיים, חשובים ככל הנראה בפתוגנזה של המחלה, ואינם אפקטים משניים של נגעים 

ראשוניים פתולוגיים, כפי שחשבו בעבר3. 

המחקר הנדון מהווה כלי שימושי במחקר בתחום הדמנציה, המשלים גישות מחקר נוספות 

בבעלי חיים ובבני אדם. כמו כן, הוא מקדם את ההבנה והידע לגבי מוות תאי במחלת 

האלצהיימר, ומסובב את הגלגל סיבוב אחד קדימה לעבר עולם ללא דמנציה.     

 ד"ר ניקולה מאג'ו

 המחלקה הנוירולוגית בית חולים שיבא, תל השומר

הפקולטה לרפואה ע"ש סקלר, אוניברסיטת תל אביב

רשימת ספרות:

1. 1- Park et al. (2018) Nature Neuroscience, 21: 941-951.

2. 2- Choi et al. (2014) Nature, 515: 274-278.

3. 3- De strooper and karran (2016) Cell 164: 603- 615.

חידושים במדעי המוח



54

פינת המתמחה

תשובות לפינת המתמחה :

א'.. 1

ד'. בארץ יש אכן שכיחות גבוהה יותר של HD ביהודים ממוצא קראי, וגם ביהודים ממוצא . 2
קווקזי. ג' – אדם אסימפטומטי עלול להוריש את המחלה לילדיו בגלל חוסר יציבות של 

המוטציה ותופעת האנטיסיפציה. ד' – מספר החזרות אכן משפיע על חומרת המחלה ועל גיל 
הופעתה, אך הוא מסביר רק 50-70% מהשונות הפנוטיפית. ה' – נכון. לרוב המחלה מתחילה 

בגיל 35-44. 

ד' – כוריאה היא תסמין נדיר מאוד של PKAN. כל שאר המחלות גורמות לכוריאה כתסמין . 3
בולט. 

ד'. . 4

ב'. . 5

א'. . 6

ד' נכון. א'- המנגנון הוא ככל הנראה אימוני וקשור לנוגדנים עצמיים. ג'- כוריאה על רקע . 7
מחלת צליאק עשויה להגיב לדיאטה דלת גלוטן. 

ה'. 8

9 .Chorea Acanthocytosis-ג'. מוטילציה עצמית אופיינית ל

א'. 10

לשאלות
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חדשות מתפרצות

e-Med-חדשות מתפרצות | מחקרים שנסקרו ב

e-Med בעריכת בעז גינזבורג, מערכת 

אפילפסיה

 AspireSR -מסוג ה VNS פורסם המחקר הראשון המראה כי טיפול ב
מדגים שיפור משמעותי בחולי אפילפסיה בהשוואה לדור הקודם 

 )Seizure(

לפני 3 שנים הושק בעולם קוצב וגאלי )VNS( מסוג ה AspireSR . השיפור הרפואי 

המשמעותי בקוצב החדש היה היכולת לזהות התקפים ולטפל בהם בעזרת גירוי ווגאלי 

באופן אוטומטי.

להלן הפרסום הראשון של מעקב ארוך טווח על קבוצה של 113 מטופלים בדור 

ה-SR מברמינגהם, בריטניה שמראה שיעילות הטיפול בחולי אפילפסיה עמידה 

לתרופות בקוצב ה-SR גבוהה משמעותית ממה שהוצג מחקרית בקוצבים מהדור 

 SR-הקודם. כמו כן המחקר מראה  שהחלפה מהקוצבים המסורתיים לקוצב מסוג ה

משיגה שיפור נוסף משמעותי בקרב רוב המטופלים.

מתודולוגיה: מחקר רטרוספקטיבי, ממרכז שלישוני כירורגי לטיפול באפילפסיה 

בברמינגהם, UK, שבדק את ההשפעה של החלפת ה-VNS מהדור הישן לטיפול בדור 

ה-SR וכן את ההשפעה של הטיפול ב-AspireSR במטופלים חדשים במהלך 3 שנים. מתוך 

113 המטופלים )גיל ממוצע-37( שנכללו במחקר, היו 51 מטופלים חדשים, ו-62 מטופלים 

שהחליפו את ה-VNS הישן לדור ה-SR, זמן מעקב ממוצע: 20 חודשים. עומס ההתקפים 

.McHugh חושב ע"פ סקלת

תוצאות: בקבוצת 51 המטופלים החדשים שטופלו ב-AspireSR, 59% הפחיתו לפחות 

50% מתדירות ההתקפים לאחר ממוצע של 13 חודשי מעקב. 41% הפחיתו מעל ל80% 

מתדירות ההתקפים ו-6% היו חופשיים מהתקפים. רק 10% מקבוצה זו דיווחה על חוסר 

תגובה לטיפול ב-SR. ממוצע ההתקפים השנתי ירד מ-192 ל-64.

  71% ,SR-המסורתי לדור ה VNS-בקבוצת 62 המטופלים שהחליפו את ה

מהמטופלים דיווחו על הפחתה של לפחות 50% מתדירות ההתקפים. זאת 

בהשוואה ל-53% מהם שדיווחו על הפחתה בהתקפים לאחר הטיפול 

ב-VNS מהדור הישן )38% עליה בכמות המגיבים(.
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מסקנות: ע"פ נתוני מחקר זה, התחלת טיפול ב VNS מסוג AspireSR מובילה 

לשיפור מהיר יותר משמעותי בתדירות ההתקפים בהשוואה למחקרים אחרים. חלק 

גדול מהטופלים שהחליפו את הVNS שלהם לדור הSR, הישיגו שיפור נוסף בשיעורי 

התגובה ובמהירות התגובה. החוקרים טוענים שרוב המטופלים שהוגדרו כ"תגובה נמוכה" 

לVNS מהדור הישן, שיפרו את מצבם משמעותים בעקבות החלפה לדגם ה SR והפכו 

להיות "מגיבים". החוקרים סבורים שהגירוי האוטומטי בזמן התקף שניתן ע"י ה SR, תורם 

משמעותית להשגת איזון טוב יותר של המטופלים.

החוקרים מסכמים כי לאור התוצאות בטיפול ב VNS מדגם ה AspireSR, יש לשקול 

מחדש את המסרים למטופלים בדבר סיכויי ההצלחה שהיו נהוגים בעבר ולהתאים אותם 

לתוצאות הטובות יותר שנצפו במחקר זה.

Seizure. 2018 Mar 28;58:120-126 

תכשיר קנאביס מסייע בהפחתת פרכוסים בחולים עם אפילפסיה 
)N Engl J Med( חמורה

תכשיר Cannabidiol טהור )Epidiolex( נמצא בטוח ויעיל כתוספת לטיפול להפחתת 
פרכוסים בחולים עם תסמונת LGS (Lennox-Gestaut Syndrome). במאמר שפורסם 

במהלך חודש מאי בכתב העת New England Journal of Medicine מדווחים החוקרים 

.)Drop Seizure( הביא לירידה גדולה יותר מפלסבו בתדירות פרכוס א-טוני Epidiolex כי

במסגרת מחקר כפל-סמיות, מבוקר-פלסבו, שנערך ב-30 מרכזים קליניים, נכללו חולים 
עם LSG )גילאי 2-55 שנים(, עם לפחות שני אירועי פרכוס א-טוני בכל שבוע במהלך 28 

ימים בתחילת המחקר. המשתתפים חולקו באקראי לטיפול בתמיסת Cannabidiol פומית 
במינון של 20 מ"ג/ק"ג או 10 מ"ג/ק"ג, או לפלסבו תואם, אשר ניתנו כל יום למשך 

שבועיים. התוצא העיקרי היה אחוז השינוי מתחילת המחקר בתדירות אירועי פרכוס א-טוני 
במהלך תקופת הטיפול.

מדגם המחקר כלל 225 חולים, כאשר 76 חולים חולקו לטיפול ב-Epidiolex במינון 20 
מ"ג/ק"ג, 73 חולים טופלו ב-Epidiolex במינון 10 מ"ג/ק"ג ו-76 חולקו לקבוצת פלסבו.

במהלך 28 הימים בתחילת המחקר, חציון מספר אירועי פרכוס א-טוני עמד על 85 בכל 
קבוצות המחקר יחדיו. חציון אחוז הירידה מתחילת המחקר באירועי פרכוס א-טוני במהלך 

תקופת הטיפול עמד על 41.9% עם טיפול ב-Epidiolex במינון 20 מ"ג, 37.2% עם טיפול 
ב-Epidiolex במינון 10 מ"ג ועל 17.2% בקבוצת הפלסבו.
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האירועים החריגים הנפוצים ביותר בקבוצת הטיפול הפעיל כללו ישנוניות, ירידה בתאבון 
ושלשולים; אירועים אלו היו נפוצים יותר בקבוצת הטיפול במינון הגבוה יותר. שישה חולים 
שנטלו טיפול פעיל במינון 20 מ"ג/ק"ג וחולה אחד שטופל ב-Epidiolex במינון 10 מ"ג/ק"ג 
פרשו מהמחקר בשל אירועים חריגים. ב-14 חולים שקיבלו את הטיפול הפעיל )9%( תועד 

ריכוז מוגבר של אנזימי כבד.

 ,LGS החוקרים מסכמים וכותבים כי בקרב ילדים ומבוגרים עם תסמונת
תוספת Cannabidiol במינון 10 או 20 מ"ג/ק"ג בכל יום למשטר הטיפול המקובל כנגד 

אפילפסיה הובילה לירידה בתדירות פרכוסים א-טוניים.

N Engl J Med. Published online May 16, 2018

לידיעה במדסקייפ

)Pediatrics( כשליש מהילדים עם אפילפסיה עמידים לטיפול תרופתי

שלושה מבין עשרה ילדים עם אפילפסיה סובלים ממחלה עמידה לטיפול תרופתי, כך עולה 
מנתונים שפורסמו במהלך חודש מאי בכתב העת Pediatrics. עוד מדווחים החוקרים כי 

בילדים בהם זוהתה הסיבה לאפילפסיה קיים סיכון גבוה יותר למחלה עמידה לטיפול 
תרופתי.

החוקרים מסבירים כי עמידות לטיפול תרופתי הוגדרה בנוכחות כישלון לפחות 
שתי תרופות, כטיפול יחיד או משולב. לצורך המחקר הנוכחי, הם בחנו את הנתונים 

ממחקר Norwegian Mother and Child Cohort Study אודות 600 ילדים עם 
אפילפסיה, בגילאי 3-13 שנים, אשר היו במעקב לאורך לפחות שנה אחת לאחר האבחנה.

החוקרים מדווחים כי 30% מהמשתתפים היו עמידים לטיפול תרופתי, 59% לא סבלו 
מפרכוסים לאורך לפחות שנה אחת וב-12% תוארו תוצאות בטווח הביניים.

בשליש מהחולים זוהה הגורם לאפילפסיה, לדוגמא, אתיולוגיה מבנית או גנטית. בחולים 
אלו תועד סיכון של 48% למחלה עמידה לטיפול תרופתי, אל מול סיכוי של 21% בקרב 

אלו עם אפילפסיה שסיבתה אינה ידועה.

החוקרים כותבים כי הם התאכזבו במידה מסוימת לגלות כי ב-3 מבין 10 ילדים לא 
הצליחו לאזן את המחלה, למרות אבחנה וטיפול הולמים. הם מוסיפים כי חשוב להפנות 

ילדים אלו למרכזי מומחים בהם אפשרויות טיפול אחרות.

 Pediatrics 2018

לידיעה במדסקייפ

https://www.medscape.com/viewarticle/896776
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https://www.medscape.com/viewarticle/897121
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דמנציה ואלצהיימר

הנחיות חדשות לרופאים ראשוניים בנושא טיפול במחלת 
 Alzheimer's Association International-אלצהיימר )מתוך כנס ה

)Conference

בכנס השנתי מטעם ה-Alzheimer's Association International Conference ניתנה 

הצצה להנחיות הקליניות הראשונות מסוגן, המיועדות לרופאים ראשוניים ומתמקדות 

בהערכת מחלת אלצהיימר, דמנציה ותסמונות קוגניטיביות נוירו-דגנרטיביות, אשר יפורסמו 

במלואן מאוחר יותר השנה.

ההנחיות החדשות כוללות עשרים המלצות לטיפול ראשוני וטיפול מומחים והמשתתפים 

בכנס זכו לשמוע על הנקודות המרכזיות.

ההנחיה הראשונה עשויה להיות החשובה ביותר: יש להשלים הערכה של חולים עם 

שינויים קוגניטיביים, התנהגותיים, או תפקודיים.  מחלת אלצהיימר ודמנציות לעיתים 

קרובות לעיתים קרובות אינן מאובחנות וכאשר החולים פונים בשל תלונות על תסמינים, 

עליהם להיות במעקב להערכה נוספת. לעיתים קרובות מדי, רופאים חשים כי אין להם 

את הכלים הנדרשים, או שסבורים כי בעיות זיכרון קלות הן דבר נורמאלי בגיל מתקדם. על 

רופאים להתייחס לסוגיות אלו ברצינות.

יתרה מזאת, יש להפנות חולים אותם קשה יותר לאבחן, אלו עם התייצגות לא-טיפוסית או 

תסמינים התנהגותיים-קוגניטיביים המתקדמים במהירות להערכת מומחים.

חשוב להבין כי ישנם חולים בהם ניתן לקבוע אבחנה של מחלה או הפרעה הניתנות 

לטיפול. אי-השלמת בירור או טיפול, מתוך הנחה כי כל חולה שייכנס בדלת עתיד לסבול 

ממחלה קשה לטיפול, משמעותה מתן שירות דב למטופלים.

יתרה מזאת, ייתכן כי חלק משמעותי מהחולים עם ליקוי קוגניטיבי או דמנציה, הנוטלים 

תרופות לטיפול במחלת אלצהיימר, אינם חולים במחלה בפועל. מתוצאות ביניים 

ממחקר IDEAS, שנועד לבחון את ההשפעה של בדיקת Amyloid-PET על תוצאות הטיפול 

בחולים, עלה כי ב-45% מהחולים עם ליקוי קוגניטיבי קל ו-30% מאלו עם דמנציה אין 

עמילואיד במוח ולכן אינם סובלים ממחלת אלצהיימר.

ההנחיות קוראות גם לתקשורת ברורה בנוגע לאבחנה ותוצאות בדיקות. מסקר מטעם 

איגוד ה-Alzheimer's Association לפני מספר שנים עלה כי רק 45% מהחולים עם 

מחלת אלצהיימר או המטפלים בהם דיווחו כי הרופא עדכן אותם באבחנה.
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בעוד שהמלצות אלו זכו לסיווג A – עדות כי חובה לבצען וכי כמעט בכל הנסיבות, הקפדה 

על ההמלצות תוביל לשיפור התוצאות – המלצות אחרות בהנחיות החדשות לא זכו לסיווג 

דומה. לדוגמא, השימוש בבדיקת CT או MRI לשיפור דיוק אבחנתי זכתה לסיווג B, וכך גם 

.tau/p-tau-ו aβ42-והערכת נוזל שדרה ל FDG PET בדיקת

במקרים בהם תוצאות הבדיקות אינן חד-משמעיות, ההנחיות קוראות להשלמת בדיקת 

נוזל שדרה ל- aβ42 ו-tau/p-tau, ולאחר מכן לבדיקת Amyloid PET, אך המלצות אלו זכו 

לסיווג C, כלומר, ניתן לבצע וכי הקפדה על ההנחיות עשויה לשפר את התוצאות.

Alzheimer's Association International Conference-מתוך כנס ה

MedPage Today-לידיעה ב

האם להיסטוריה גניקולוגית ומיילדותית השפעה על הסיכון לדמנציה 
)AAIC-בנשים? )מתוך כנס ה

 Alzheimer's Association International-מנתונים חדשים שהוצגו במהלך כנס ה

Conference עולה כי להיסטוריית הפוריות השפעה על הסיכון לדמנציה בנשים. החוקרים 

מארצות הברית זיהו קורלציה בין הסיכון לדמנציה ובין מספר הילדים של המטופלת, כמו 

גם הפלות, גיל בעת מחזור ראשון, גיל בעת מנופאוזה טבעית ומספר השנים בין המחזור 

הראשון ומנופאוזה.

החוקרים התבססו על נתוני Kaiser Permanente ובחנו את הנתונים אודות 14,595 נשים, 

שהיו בגילאי 40-55 שנים בשנים 1964-1973. הם אספו נתונים מפורטים אודות הפוריות 

של הנשים ואבחנת דמנציה בין השנים 1996-2017. במהלך המעקב 36% מהנשים פיתחו 

דמנציה.

בקרב נשים עם שלושה ילדים ומעלה )50%( נרשם סיכון נמוך ב-12% להתפתחות 

דמנציה, בהשוואה לנשים עם ילד אחד בלבד. התוצאות נותרו מובהקות לאחר תקנון 

לגורמי סיכון נוספים בגיל העמידה ובגיל מבוגר, דוגמת מדד מסת גוף והיסטוריה של 

אירועים מוחיים.

כ-75% מהנשים דיווחו על לפחות הפלה אחת ובנשים ללא היסטוריה של הפלה נרשם 

סיכון נמוך ב-20% לדמנציה, בהשוואה לנשים עם היסטוריה של הפלה בעברן, לאחר 

תקנון להבדלים אפשריים בגזע, גיל, רמת השכלה, כריתת רחם ומצב רפואי בגיל העמידה 

ובגיל מבוגר.

https://www.medpagetoday.com/meetingcoverage/aaic/74147
https://www.medpagetoday.com/meetingcoverage/aaic/74147
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בקרב נשים עם לפחות שלושה ילדים, באלו ללא היסטוריה של הפלה נרשם סיכון נמוך 

ב-28% לדמנציה, בהשוואה לנשים שדיווחו על לפחות הפלה אחת בעבר.

בהשוואה לנשים עם תקופת פוריות של 38-44 שנים, באלו עם 21-30 שנות פוריות נרשם 

סיכון גבוה ב-33% לדמנציה, לאחר תקנון למשתנים דמוגרפיים. כל שנת פוריות נוספת 

לוותה בירידה של 2% בסיכון לדמנציה.

בנשים עם הופעת מחזור ראשון בגיל 16, או מאוחר יותר, נרשמה עליה של 31% 

בסיכון לדמנציה, בהשוואה לאלו שדיווחו על הופעת מחזור ראשון בגיל 13 שנים. באשר 

להיסטוריית מנופאוזה, בנשים שחוו מנופאוזה טבעית עד גיל 45 נרשם סיכון גבוה ב-28% 

לדמנציה, לאחר תקנון למשתנים דמוגרפיים, בהשוואה לנשים עם מנופאוזה טבעית לאחר 

גיל 45 שנים.

ממצאי המחקר תורמים לבסיס העדויות המצטבר בנושא חשיפה לצורות שונות של 

אסטרוגן לאורך החיים וההשפעה על בריאות המוח.

AAIC-מתוך כנס ה

לידיעה במדסקייפ

מבחני זיכרון מותאמים למגדר עשויים לשפר אבחנת מחלת 
)AACI-אלצהיימר )מתוך כנס ה

קביעת ערכי סך מותאמים למגדר במבחני זיכרון מילולי עשויה לסייע באבחנה מוקדמת 

יותר של מחלת אלצהיימר בנשים ולשפר את הדיוק האבחנתי בנשים ובגברים, כך 

 AAIC )Alzheimer’s Association-עולה מתוצאות מחקר חדש, שהוצגו במהלך כנס ה

.)International Conference

ברקע למחקר מסבירים החוקרים כי מבחני זיכרון מילולי – לימוד וזיהוי מילים מרשימה – 

הם המבחנים הנפוצים ביותר המשמשים לאבחנת מחלת אלצהיימר וקביעת שלב המחלה. 

זהו התחום הקוגניטיבי הראשון הנפגע במחלה זו.

על-בסיס נתוני Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative Data, החוקרים הראו 

כי במקרים של ליקוי קוגניטיבי קל אמנסטי, שהוא שלב מוקדם של מחלת אלצהיימר, 

בגברים ובנשים דרגה דומה של שינויים פתולוגיים של מחלת אלצהיימר, אך בנשים זיכרון 

מילולי טוב יותר.

https://www.medscape.com/viewarticle/899684#vp_1
https://www.medscape.com/viewarticle/899684#vp_1
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החוקרים קבעו כי על-בסיס שלושה סמנים שונים של מחלת אלצהיימר – נפח היפוקמפוס, 

פתולוגיית אלצהיימר בבדיקת PET וכמות מטבוליזם גלוקוז – בנשים תועדו תוצאות טובות 

יותר מגברים, בנוכחות שינויים פתולוגיים בדרגה דומה. נראה כי נשים שמרו על תפקוד 

הזיכרון שלהן למרות השינויים הפתולוגיים. החסרון של ממצאים אלו הוא כי הדבר עשוי 

למסך סימנים מוקדמים של מחלת אלצהיימר ולהפחית את הסיכוי לזיהוי המחלה בנשים.

החוקרים תהו באשר להשפעה של התאמת מבחנים מילוליים למגדר וכן לגיל ורמת 

השכלה – שני גורמים הידועים כמשפיעים על הסיכון לדמנציה.

מהמחקר עלה כי עם גישה מותאמת-מגדר, 9% מהנשים )72 מבין 764 נשים( סווגו מחדש 

ממצב תקין לליקוי קוגניטיבי קל אמנסטי. מנגד, כ-10% מהגברים )95 מבין 941 גברים( 

סווגו מחדש מחולים עם ליקוי קוגניטיבי אמנסטי קל למצב קוגניטיבי תקין.

במטרה לקבוע אם שינויים אלו בסיווג החולים היו נכונים, החוקרים בחנו את דרגת 

עמילואיד ביתא בקורטקס של משתתפים בהם נקבע סיווג שונה.

בקרב נשים שסווגו מחדש כבעלות ליקוי קוגניטיבי תועדה במוח הפתולוגיה הצפויה 

במקרים של ליקוי קוגניטיבי קל. מנגד, בגברים שסווגו מחדש כבריאים, לא תועדה 

הפתולוגיה האופיינית למחלת אלצהיימר.

ממצאים אלו אישרו את נכונות הסיווג החוזר של הגברים והנשים ואת התועלת 

האבחנתית של קביעת ספים מותאמים למגדר.

AACI-מתוך כנס ה

לידיעה במדסקייפ

 ADHD

סיכון מוגבר להפרעות מצב רוח בספורטאים עם ADHD לאחר זעזוע 
)AAN-מוח )מתוך כנס ה

בקרב ספורטאים עם ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder) קיים סיכון 

מוגבר להתפתחות תסמיני חרדה ודיכאון לאחר זעזוע מוח, בהשוואה לאלו שאינם סובלים 

מהפרעת קשב, ריכוז והיפראקטיביות, כך עולה מתוצאות מחקר חדש, שהוצגו במהלך כנס 

.American Academy of Neurology-מטעם ה

https://www.medscape.com/viewarticle/899730#vp_1
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כחלק מתכניות הבריאות של אוניברסיטת דרום קרוליינה, החוקרים אספו מידע אודות 

היסטוריית ADHD וזעזוע מוח בקרב 979 ספורטאים במכללה. הספורטאים גם השלימו 

 Center for Epidemiological Studies ומדד State-Trait Anxiety Inventory את מדד

Depression Scale לפני התחלת העונה.

הספורטאים סווגו לארבע קבוצות: אלו עם ADHD וזעזוע מוח; אלו עם ADHD וללא זעזוע 

מוח; אלו עם זעזוע מוח וללא ADHD; ואלו ללא היסטוריה של ADHD או זעזוע מוח.

החוקרים מצאו כי מדדי דיכאון וחרדה היו גבוהים יותר משמעותית בקרב ספורטאים 

עם ADHD והיסטוריה של זעזוע מוח, בהשוואה לכל יתר הקבוצות האחרות. מדדי חרדה 

נעו בין 20-80 נקודות, כאשר בספורטאים עם שתי ההפרעות תועד מדד ממוצע של 42 

נקודות, בהשוואה למדד ממוצע של 33 נקודות בשלוש הקבוצות האחרות.

מדדי דיכאון נעו בין 0-60 נקודות, כאשר מדד של 16 ומעלה מעיד על סיכון לדיכאון קליני. 

בספורטאים עם זעזוע מוח ו-ADHD תועד מדד ממוצע של 26 נקודות, בהשוואה למדד 

ממוצע של 16 נקודות בשלוש הקבוצות האחרות.

החוקרים כותבים כי ממצאים אלו תומכים בהשלמת בדיקות סקר להפרעות פסיכיאטריות 

לאחר זעזוע מוח.

AAN Sports Concussion Conference -מתוך כנס ה

לידיעה במדסקייפ

טרשת נפוצה

החלפת טיפול מאינטרפרון ל-Ocrelizumab מלווה בשיפור הדמייתי 
)CMSC-בחולי טרשת נפוצה )מתוך כנס ה

 Interferon Beta (IFN-beta-1a)-בחולים עם טרשת נפוצה התקפית שהחליפו טיפול מ

לטיפול ב-Ocrelizumab )אוקרוואס( הודגם שיפור מהיר בפעילות המחלה והתקדמות 

בבדיקת הדמיה בתהודה מגנטית, כך עולה מנתוני הארכה בתווית-פתוחה של 

.OPERA II-ו OPERA I מחקרי

הטיפול ב-Ocrelizumab אושר ע"י מנהל המזון והתרופות האמריקאי במרץ 2017 לטיפול 

בטרשת נפוצה התקפית, על-בסיס תוצאות מחקרי OPERA. התרופה הפכה גם לטיפול 

https://www.medscape.com/viewarticle/899498
https://www.medscape.com/viewarticle/899498
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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הראשון מקבוצת DMT (Disease Modifying Therapy), שאושרה לצורה האגרסיבית ביותר 

של המחלה, טרשת נפוצה מתקדמת-ראשונית, על-בסיס ממצאי מחקר שלישי.

לאחר השלמת השלב המבוקר של מחקרי OPERA, כל החולים יכלו לקחת חלק בשלב 

ההארכה בתווית-פתוחה של Ocrelizumab. המטרה העיקרית של שלב ההארכה היה 

לבחון את היעילות של Ocrelizumab בחולים שהחליפו והמשיכו בטיפול במהלך שנתיים 

של טיפול בתווית-פתוחה.

במהלך שלב כפל-סמיות מבוקר של הטיפול, החולים קיבלו טיפול תוך-ורידי 

ב-Ocrelizumab, במינון 600 מ"ג, כל 24 שבועות, או זריקה תת-עורית 

של IFN-beta-1a במינון 44 מק"ג, שלוש פעמים בשבוע למשך 96 שבועות.

החוקרים בחנו את פעילות נגעים בבדיקת הדמיה בתהודה מגנטית ואחוז השינוי בנפח 

המוח כולו, נפח חומר אפור ונפח חומר לבן.

מהנתונים עלה כי בקרב חולים שהחליפו מ-IFN-beta-1a ל-Ocrelizumab, המספר 

המתוקן של נגעים חיוביים לגדוליניום ב-T1 עמד על 0.48 נגעים לסריקה לפני ההחלפה 

וירד ל-0.0 נגעים לאחר שנה ושנתיים בשלב תווית-פתוחה. ירידה דומה תועדה במספר 

המתוקן של נגעי חדשים/גדלים ב-T2  מ-2.16 נגעים לסריקה בשנה שטרם החלפת 

הטיפול ל-0.33 ו-0.008 נגעים בשנה הראשונה והשניה של שלב ההארכה.

חולים שטופלו ב-Ocrelizumab לאורך תקופת המחקר שמרו על מספרים נמוכים של 

 ,T2 ונגעים חדשים/גדלים בהדמיית T1 נגעים העוברים האדרה עם גדוליניום בהדמיית

לאורך השנתיים של הטיפול בתווית-פתוחה.

בהשוואה לחולים בהם בוצעה החלפה של הטיפול, באלו תחת Ocrelizumab במהלך 

המחקר תועדה אטרופיה מוחית קטנה יותר מהמחקר המרכזי ועד לתום השנה הראשונה 

והשניה של שלב הארכה בתווית-פתוחה, כפי שנקבע לפי השינוי בנפח המוח כולו, השינוי 

בנפח החומר הלבן בקורטקס והשינוי בנפח החומר הלבן.

חולים שחולקו בתחילה לטיפול ב-Ocrelizumab בשני המחקרים הקליניים שמרו על נפח 

קטן יותר של כלל המוח, חומר לבן וחומר אפור של הקורטקס לאחר ארבע שנים של טיפול 

 רציף, בהשוואה לחולים שהחלו טיפול ב-Ocrelizumab לאחר שנתיים של טיפול ב-

IFN-beta-1a במהלך המחקר.

CMSC-מתוך כנס ה

MedPage Today-לידיעה ב

https://www.medpagetoday.com/meetingcoverage/cmsc/73267
https://www.medpagetoday.com/meetingcoverage/cmsc/73267
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קנאביס עשוי להביא לשיפור בטרשת נפוצה אך נדרש משנה זהירות 
)CMSC מתוך הכנס השנתי מטעם(

לצד העליה בדרישת החולים למתן קנאביס לטיפול בטרשת נפוצה והקלה בחקיקה בנושא 
מריחואנה רפואית, חולים מדווחים על תועלת שכללה גם את האפשרות להפחית תרופות 
אחרות לשיכוך כאבים, אך מומחים ממשיכים לקרוא למשנה זהירות בכל הנוגע להשפעות 
קוגניטיביות אפשריות ותופעות לוואי אחרות, העשויות להיות ייחודיות לחולי טרשת נפוצה.

בסקירה הרטרוספקטיבית של רשומות רפואיות דיווחו החוקרים על התוצאות ב-77 חולי 
טרשת נפוצה, אשר קיבלו קנאביס רפואי להקלה על התסמינים.

מבין החולים הללו, 61 חולים )79%( קיבלו טיפול לכאב כרוני, 24 חולים )31%( טופלו 
בשל ספאסטיות, 4 חולים )5%( טופלו לנימול או הפרעה בתחושה וחולה אחד טופל 

.Restless Leg Syndrome בשל

עם זמן ממוצע מהתחלת קנאביס רפואי ועד למתן מדדי דירוג עצמי של 345 ימים, ב-55 
חולים חל שיפור בכאב; ב-33 חל שיפור במדדי ספאסטיות; ב-32 חולים דווח על שיפור 
בשינה; ב-11 חולים נרשם שיפור בחרדה; בעשרה חולים תואר שיפור באיכות החיים; 7 

חולים דיווחו על שיפור ביציבה או במצב הרוח; שלושה חולים דיווחו על שיפור בנימול; שני 
חולים דיווחו על שיפור במיקוד; ובחולה אחד תועד שיפור בתסמיני שיווי משקל, אנרגיה, 

בעיות בדרכי מין ושתן, רגישות לחום, תאבון, זיכרון, Restless Leg Syndrome ורעד.

לא תועדו שינויים משמעותיים מתחילת המחקר ועד למעקב במדדים אובייקטיביים, כולל 

מבחן Montreal Cognitive Assessment, Mini-Mental Status Examination ומדדי כאב.

המשקל לא השתנה באופן משמעותי לאורך תקופת המחקר.

האירועים החריגים הנפוצים ביותר כללו ישנוניות )6%(, סחרחורות )4%(, תחושת היי/
ליקוי קוגניטיבי )4%(, טעם רע )3%(, אי-נקיטת שתן )חולה אחד(, תאבון מוגבר )חולה 

אחד(, אי-נוחות בקיבה )חולה אחד( וכאבי גרון )חולה אחד(.

החוקרים מדווחים כי 11 חולים הפסיקו את הטיפול לאחר ממוצע של 132 ימים, כאשר 
4 חולים הפסיקו את הטיפול בשל עלות או חוסר תועלת, שניים הפסיקו לאור אירוע חריג 

וחולה אחד הפסיק את הטיפול מסיבה לא-ידועה.

החוקרים מדגישים כי החולים שהיו המתאימים ביותר לטיפול הם אלו שלא הגיבו היטב 
לטיפולים אחרים.

CMSC מתוך הכנס השנתי מטעם

 לידיעה במדסקייפ

https://www.medscape.com/viewarticle/898002
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שבץ 

האם ניתן להסתפק בבדיקת הדמיה פשוטה לבחירת חולים עם 
)ESOC-אירוע מוחי המתאימים לתרומבקטומי? )מתוך כנס ה

בדיקת טומוגרפיה ממוחשבת ללא חומר ניגוד הביאה לתוצאות דומות בטיבן לבדיקת 

טומוגרפיה ממוחשבת מתוחכמת עם בדיקת זילוח בבחירת חולים עם אירוע מוחי, 

 ESOC )European-המתאימים לתרומבקטומיה. עם זאת, החוקרים מדווחים עוד בכנס ה

Stroke Organization Conference( כי שימוש באחת מבדיקות ההדמיה בלבד פסל 

מספר דומה של חולים, בהם תתכן תועלת לתרומבקטומיה.

במחקר SELECT נכללו חולים עם חסימה של כלי דם גדול במערכת הקדמית, עד 

24 שעות לאחר הופעת התסמינים. החולים השלימו הן בדיקת CT ללא חומר ניגוד 

והן בדיקת CT עם הדמיית זילוח. הערכה בלתי-תלויה קבעה את פרופיל ההדמיה 

ודירגה את בדיקת ה-CT בהתאם לטיבה בבחירת מועמד טוב לתרומבקטומיה, במידה 

ומדד ASPECTS עמד על 6 נקודות ומעלה; בדיקת CT עם זילוח נחשבה טובה במידה ונפח 

הליבה היה קטן מ-70 מ"ל, נפח חוסר-התאמה היה 10 מ"ל ומעלה ויחס חוסר-התאמה 

היה גדול מ-1.2. כל החולים השלימו את שתי בדיקות ההדמיה, אך רופאים תיעדו איזו 

בדיקת הדמיה שימשה לקבלת החלטה בנושא הטיפול.

התוצא העיקרי, מדד mRS )Modified Rankin Scale( לאחר 90 ימים של 0-2, נבחן בין 

חולים שנבחרו על-בסיס בדיקת CT ללא חומר ניגוד ואלו שנבחרו על-בסיס בדיקת CT עם 

הדמיית זילוח, כמו גם הבדלים בין שתי הבדיקות.

מבין 445 החולים שנכללו במחקר, 341 השלימו טיפול תרומבקטומי, ב-13% תועדה 

חסימה של עורק התרדמה הפנימי, ב-62% תועדה חסימה של M1 וב-18% חסימה 

.M2 של

הרופאים דיווחו על בדיקת CT ללא חומר ניגוד כבדיקה שהובילה להחלטה הטיפולית 

ב-41% מהחולים ועל בדיקת CT עם זילוח ב-59% מהמקרים. שיעור תוצאות טובות היה 

דומה בין שתי הקבוצות – 53.7% מהחולים שנבחרו על-פי בדיקת CT ללא חומר-ניגוד 

השיגו מדד mRS של 0-2 לאחר 90 ימים, בהשוואה ל-54.2% מאלו שנבחרו על-בסיס 

בדיקת CT עם זילוח.

מניתוח נוסף עלה כי 18% מהחולים לא היו מתאימים לתרומבקטומיה על-בסיס אחת 

הבדיקות בלבד וכי ב-42% מהחולים הללו הייתה תוצאות טובה. מבין החולים שהוגדרו 

כלא-מתאימים לפרוצדורה על-בסיס בדיקת CT ללא חומר ניגוד, אך כמתאימים על-פי 
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בדיקת CT עם הדמיית זילוח, ב-52% תועדה תוצאה טובה לאחר תרומבקטומיה, בהשוואה 

ל-28% מאלו עם אותו פרופיל הדמיה, אשר לא השלימו תרומבקטומיה. מנגד, מבין 

אלו שלא התאימו לתרומבקטומיה על-בסיס תוצאות בדיקת CT עם זילוח, אך התאימו 

על-בסיס בדיקת CT ללא חומר ניגוד, ב-28% תועדה תוצאה טובה לאחר תרומבקטומיה, 

בהשוואה ל-0% מאלו עם אותו פרופיל הדמיה, שלא השלימו תרומבקטומיה.

פרוצדורת תרומבקטומיה לא הובילה לתוצאות טובות בחולים עם פרופיל הדמיה לא-טוב 

בשתי בדיקות ההדמיה.

ESOC-מתוך כנס ה

לידיעה במדסקייפ

מיופתיה דלקתית מלווה בסיכון גבוה כפליים לאירועים מוחיים 
)Arthritis Care Res(

מנתונים חדשים משבדיה עולה כי הסיכון לאירוע מוחי איסכמי והמורגי גבוה כפליים 

בחולים עם מיופתיה דלקתית אידיופטית, כך מדווחים חוקרים במאמר שפורסם בכתב 

.Arthritis Care & Research העת

מטרת המחקר הייתה להעריך את שיעור אירועים מוחיים איסכמיים והמורגיים בקרב 

חולים עם מיופתיה דלקתית אידיופטית, בהשוואה לאוכלוסיה הכללית ולקבוע כיצד 

השכיחות משתנה לפי מין, גיל, תת-אבחנה קלינית וזמן שחלף מאבחנת המיופתיה 

הדלקתית.

החוקרים זיהו את כל החולים עם אבחנה חדשה של מיופתיה דלקתית אידיופטית בשבדיה 

מתוך מאגר National Patient Register וביקורות מהאוכלוסיה הכללית. אוכלוסיית 

המחקר הייתה במעקב פרוספקטיבי עד למוות, הגירה, דצמבר 2013 או אירוע מוחי ראשון. 

במסגרת המחקר נבחנו שיעורי היארעות, הבדלים בין הקבוצות ויחס הסיכון בין קבוצת 

החולים וקבוצת הביקורות.

מדגם המחקר כלל 663 חולים ו-6,673 ביקורות, כאשר במהלך המעקב תועדו 34 אירועים 

מוחיים בקבוצת החולים ו-229 אירועים מוחיים בקבוצת הביקורת. יחסי הסיכון היו 

מוגברים בהערכת אירועים מוחיים איסכמיים )יחס סיכון של 2.1(. במהלך המעקב זוהה 

מספר קטן יותר של אירועים מוחיים המורגיים, אך זוהה סיכון מוגבר )יחס סיכון של 1.9(. 

https://www.medscape.com/viewarticle/897691#vp_1
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הקשר נותר מוגבר עבור שני התוצאים כאשר החוקרים לקחו בחשבון סיכון מתחרה 

לתמותה.

באשר לאירועים מוחיים איסכמיים, ההבדל בשיעורים היה הגבוה ביותר בקבוצת החולים 

המבוגרים ביותר )גילאי 68 שנים ומעלה(, בעוד שהסיכון הגבוה ביותר לאירועים מוחיים 

המורגיים תועד בחולים הצעירים ביותר )מתחת לגיל 56 שנים(.

מהממצאים עולה כי קיים סיכון מוגבר לאירועים מוחיים איסכמיים והמורגיים בחולים 

עם מיופתיה דלקתית אידיופטית, אך יש לקחת בחשבון כי מדובר בסיבוך נדיר. החוקרים 

קוראים להתמקד באפשרויות טיפול מונע בקבוצות החולים בסיכון הכי גבוה, בפרט 

החולים המבוגרים ביותר.

Arthritis Care Res 2018

MedPage Today-לידיעה ב

פרקינסון 

כמחצית מחולי פרקינסון תחת טיפול באגוניסטים לדופמין עלולים 
)Neurology( לפתח הפרעה בשליטה בדחפים

כמחצית מהחולים עם מחלת פרקינסון, הנוטלים אגוניסטים לדופמין עשויים לפתח 

הפרעות שליטה בדחפים לאחר חמש שנים, כך עולה מתוצאות מחקר חדש. החוקרים 

מצאו כי שיעורי הימצאות הפרעות שליטה בדחפים זינקו מ-19.7% בתחילת הדרך 

לל-32.8% מחולי הפרקינסון לאחר חמש שנים, עם היארעות מצטברת של 46%.

מטרת המחקר הייתה לבחון את הקשר תלוי-מינון וזמן בין טיפול חליפי בדופמין ובין 

הפרעות שליטה בדחפים בקרב חולי פרקינסון. החוקרים התבססו על נתוני חולים עם 

מחלת פרקינסון במשך עד חמש שנים, אשר היו במעקב שנתי. הפרעות שליטה בדחפים 

נבחנו במהלך ראיונות אישיים, חצי-מובנים, עם מומחים להפרעות תנועה.

מדגם המחקר כלל 411 חולים )40.6% נשים, גיל ממוצע של 62 שנים(, עם משך מעקב 

ממוצע של 3.3 שנים. החוקרים מדווחים כי 356 חולים )86.6%( נטלו אגוניסטים לדופמין 

לפחות פעם אחת מאז הופעת המחלה. ב-306 חולים ללא הפרעות שליטה בדחפים 

בתחילת הדרך, שיעורי ההיארעות המצטברים של הפרעות אלו לאחר חמש שנים עמדו 

https://www.medpagetoday.com/rheumatology/generalrheumatology/74089
https://www.medpagetoday.com/rheumatology/generalrheumatology/74089
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על 46.1%, עם שיעורי הימצאות של 51.5% בקרב חולים שנחשפו אי פעם לאגוניסטים 

לדופמין, בהשוואה ל-12.4% באלו שלא נטלו תרופות אלו לאחר אבחנת מחלת פרקינסון.

כאמור, שיעורי הימצאות הפרעות שליטה בדחפים עלו מ-19.7% בתחילת המחקר 

ל-32.8% לאחר חמש שנים, עם קשר בולט בין הטיפול התרופתי באגוניסטים לדופמין ובין 

הפרעות אלו )יחס הימצאות של 4.23(. עוד זוהה קשר מנה-תגובה בלתי-תלוי בין המינון 

היומי הממוצע במהלך החיים ומשך הטיפול ובין הפרעות שליטה בדחפים.

עוד מציינים החוקרים כי הפרעות השליטה בדחפים השתפרו בהדרגה לאחר הפסקת 

הטיפול התרופתי באגוניסטים לדופמין.

החוקרים מסכמים וכותבים כי ממצאי המחקר מעידים על שיעורי הימצאות גבוהים של 

הפרעות שליטה בדחפים בקרב חולי פרקינסון, הנוטלים טיפול באגוניסטים לדופמין.

 Neurology. Published online June 20, 2018

לידיעה במדסקייפ

הרכב הביוטה במעי עשוי להיות קשור להתפתחות מחלת פרקינסון 
)Scientific Reports(

שינויים באוכלוסית בקטריופאג'ים – וירוסים אשר מדביקים את חיידקי המעי ומשתכפלים 

 Parkinson( בתוכם - עשויים להיות קשורים בפתוגנזה של מחלת הפרקינסון

Disease, PD(. כך על פי מחקר חדש אשר פורסם ב Scientific Reports ביולי 2018.

phage/( במחקר זה בוצעה אנליזה לבדיקת היחס בין בקטריופאג'ים לבין חיידקי המעי

bacterial ratio( בדגימות צואה של חולי פרקינסון טרם טיפול )31 משתתפים(, ובדגימות 

צואה של משתתפים בריאים )28 משתתפים(. קריטריונים להסרה מהמחקר היו מחלת 

מעי כרונית, שימוש בלקסטיבים, שימוש בתרופות מדכאות חיסון ושימוש באנטיביוטיקה 3 

חודשים טרם תחילת המחקר.

האנליזה הראתה כי קיימים שינויים משמעותיים בנוכחות של בקטריופאג'ים מסויימים 

בביוטה של חולי פרקינסון. זוהו שינויים ביחס phage/bacteria בחיידקי חומצה 

לקטית, Lactococcus, הידועים כחיידקים המייצרים דופמין והלוקחים חלק בבקרה על 

חדירות המעי. שני אלה הם פקטורים  אשר נמצאו כקשורים בפתוגנזה של PD. באנליזה 

גם נמצא כי קיים חסר בחיידק Lactococcus spp. בקבוצת חולי הפרקינסון, ככל הנראה 

על רקע עליה ב-lytic c2-like, 936-like lactococcal phages, פאגים שנמצאו במוצרי חלב.

https://www.medscape.com/viewarticle/898367
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לדבריו של ד"ר תטס, ראש מכון המיקרוביולוגיה האנושית בניו יורק, וירוסים אשר תוקפים 

את חיידקי המעי עשויים לגרום לשינוי במיקרוביוטה. בעבר הוא וחוקריו הראו על יונקים כי 

שינוי במיקרוביוטה של המעי עשויה לגרום לעליה בחדירות המעי ולהביא לדלקת כרונית. 

 enteric nervous-אלה, על פי ההנחה, משפיעים על המוח דרך מסלול בו לוקחים חלק ה

system (ENS), עצב הוגוס ומערכת העצבים המרכזית. הקשר של עצב הוגוס למחלת 
פרקינסון נתמך על ידי מחקר קודם אשר הראה כי הסרת עצב הוגוס היה קשור בסיכון 

.PD-נמוך יותר ל

ממצאים אלה עשויים לקשור את הבקטריופאגים לרשימת הפקטורים המעורבים 

בהתפתחות PD, אשר עשויים להיות מטרה לטיפול תזונתי ואף תרופתי לפרקינסון.

עם זאת, יש לזכור כי זהו מחקר ראשוני, המדגם בו הינו קטן, ויש לבצע מחקרים נוספים על 

מנת לאשש ממצאים אלה.

 Parkinson’s disease and bacteriophages as its overlooked 

contributors. Scientific Reports. July 17, 2018.

לידיעה במדסקייפ

https://www.medscape.com/viewarticle/865506
https://www.nature.com/articles/s41598-018-29173-4
https://www.nature.com/articles/s41598-018-29173-4
https://www.medscape.com/viewarticle/899556
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