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דבר יו"ר האיגוד

חברות וחברי האיגוד,

עברה שנה ראשונה עמוסה ומאתגרת מאז היכנסי לתפקיד 

יו"ר האיגוד הנוירולוגי. ניכר היה בהיכנסי לתפקיד כי מקצוע 

הנוירולוגיה עבר תמורות מהותיות למקצוע המספק מגוון 

רחב של טיפולים חדשניים בכל תתי המקצועות, מפחית, 

מונע ודוחה נכות ומשפר איכות חיים. כל זאת כאשר 

תחלואת המוח ומערכת העצבים ההיקפית הינה הגורם 

המוביל לנכות ארוכת טווח ועל כן גם להוצאה ציבורית - 

יותר ממחלות לב וסרטן.  מאידך התשתיות הקיימות וכוח 

האדם המקצועי אשר התבססו על נתוני העבר הינם מיושנים ואינם מתאימות לצרכים 

העדכניים, להתפתחויות הטיפוליות, ועל אחת כמה וכמה אינם צופים את פני העתיד. יתר 

על כן, המקצוע, למעט תחום שבץ המוח, אינו נמצא כלל בקשב ניהולי של משרד הבריאות, 

קופות החולים או ההסתדרות הרפואית.  

רפואת המוח הינה בהשקפת עולמי האתגר הבריאותי הכלכלי והציבורי המוביל העומד 

לפתחינו - אין בריאות בלי בריאות המוח. האיגוד מחויב להיות הרבה יותר פרו-אקטיבי 

בכדי להעביר את המסר ולהציע פתרונות. בהתאם לכך אני מבקש לעדכן אתכם 

בהתפתחויות חשובות.

תוכנית אסטרטגית לחיזוק רפואת המוח והפחתת נטל תחלואת המוח בישראל: 

האיגוד קבע לעצמו יעד שנכון להגדיר את תחלואת המוח ומערכת העצבים ההיקפית 

כמרכזית ובעלת נטל מוביל על הציבור ולתכלל בהתאם תוכנית לאומית להפחתת נטל 

תחלואת המוח בישראל. יש בכך להערכתנו פוטנציאל לשפור רפואת המוח ולחיסכון ניכר 

בהוצאה הציבורית על קצבאות נכות, סיעוד ושירותי רווחה. מוקד מרכזי של פעילות האיגוד 

השנה ובהמשך כהונתי הינה על-כן בתחום הציבורי ועם מקבלי ההחלטות וההסתדרות 

הרפואית. אנחנו פועלים להקמת מועצה ציבורית לנושא זה וליצור קואליציה של הרופאים, 

עמותות החולים וחוקרי המוח. אני מבקש להודות לפרופ' גל איפרגן ופרופ' איתן אוריאל 

אשר שותפים מטעם האיגוד לוועדה אסטרטגית בנושא ונזדקק להירתמותכם בכדי להעמיד 

את רפואת המוח במקום הראוי לה בסדר היום הרפואי והציבורי.

הקמת חברות איגודיות באיגוד הנוירולוגי: מקצוע הנוירולוגיה התרחב ועובר סגרגציה 

חשובה לתתי מקצועות חשובים ומורכבים אשר כולם בשלבי התרחבות והתבססות. הזמן 
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בשל לשינויי מבני מהותי לאיגוד ולמקצוע הנוירולוגיה בישראל. האיגוד מאפשר הקמת 

חברות איגודיות במגוון תתי-המקצועות על-פי תקנון מובנה ואחיד. אני סבור שזהו צעד 

חשוב ומשמעותי אשר יביא לחיזוק והגדלת האיגוד הנוירולוגי מחד ואפשרות למיסוד 

והמשך צמיחה של תתי-התחומים המקצועיים השונים בנוירולוגיה. אני קורא לנוירולוגים 

בתתי המקצועות השונים להתארגן בהתאם להקמת חברות איגודיות.

סדנאות איגודיות ייעודיות למתמחים ונוירולוגים בתחילת דרכם:  העצמה וחיזוק 

מתמחים ומומחים צעירים בנוירולוגיה הינו יעד מרכזי של האיגוד. במסגרת זו האיגוד 

הנוירולוגי יערוך כעת לראשונה סדנת נוירו-אנאטומיה ובדיקה נוירולוגית למתמחים 

בתחילת דרכם, סדנת הכנה לבחינת שלב א' וסדנת הכנה לבחינות שלב ב' בנוירולוגיה. כל 

הסדנאות נערכות במקום מרכזי  ונגיש והינן סדנאות איגודיות.

 .)EAN( נקבע יום סדנאות מלא בשיתוף האקדמיה האירופאית לנוירולוגיה :EAN DAY

השנה נבחרו הנושאים של אבחון מודרני של מחלת אלצהיימר, אנצפליטיס אוטואימונית 

ונוירפתיות דלקתיות. אנחנו מקיים להמשיך ביוזמה זו גם בשנים הקרובות.

הכינוס הנוירולוגי השנתי: חידשנו והרחבנו את מתכונת הכינוס - הכינוס השנתי 

לרפואת המוח ומערכת העצבים ההיקפית. נקבעו ישיבות מיוחדות על עתיד רפואת המוח 

בשיתוף האקדמיה האמריקאית לנוירולוגיה )AAN( ובהשתתפות נשיא ה-AAN, הנשיא 

הנבחר של ארגון השבץ האירופאי, נוירולוגים בכירים ובכירי משרד הבריאות. המטרה היא 

למצב את הכינוס השנתי ככינוס המוביל לרפואת המוח ומערכת העצבים ההיקפית לכלל 

הגורמים העוסקים בתחום.

יריד נפלאות המוח בבריאות ובחולי: נקבע יריד חוויתי בו לראשונה האיגוד הנוירולוגי 

בשיתוף העמותה הישראלית למדעי המוח ועמותות חולים פותח את שעריו לציבור הרחב. 

מדובר ביריד חוויתי עם מיגון עמדות על המוח, נפלאותיו ואופנים לשמור על בריאות המוח 

וכן הרצאות העשרה של חוקרים ורופאים מובילים. פעילות זו היא חלק ממיצוב רפואת 

המוח גם בקרב הציבור הרחב.

פתיחת שערים לסיעוד וכלל צוותי מקצועות הבריאות: האיגוד הנוירולוגי פותח 

את שעריו לסיעוד וכלל צוותי מקצועות הבריאות. נקבע סימפוזיון ייעודי כחלק אינטגרלי 

מתוכנית הכינוס לסיעוד ומקצועות הבריאות. אנחנו משנים במקביל את תקנון האגוד כך 

שהחל מהשנה הבאה כולם יוכלו להיות חברים באיגוד הנוירולוגי ובחברות האיגודיות. אני 

סבור שבכנסים ומפגשים רפואיים ישנה חשיבות רבה כי ההשתתפות תהיה לא רק של 

רופאים כי אם של כלל הצוותים העוסקים ברפואת המוח.
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נתונים לאומיים לגבי היקף תחלואת המוח ומערכת העצבים ההיקפית: האיגוד פועל 

להרחבת בסיס הנתונים על תחלואת המוח ומערכת העצבים ההיקפית בישראל. בפרסום 

הקרוב של המרכז הלאומי לבקרת מחלות, משרד הבריאות על מצב הבריאות בישראל 

יוקדש לראשונה פרק על תחלואת המוח ומערכת העצבים ההיקפית ואנחנו עובדים עם 

המשרד להרחיב את מסדי הנתונים הלאומיים במחלות העיקריות. בנוסף  גיליון ייעודי של 

כתב העת "הרפואה" יוקדש לרפואת המוח ומערכת העצבים ההיקפית.

אני מודה לכל האנשים הרבים שנרתמים לפעילויות אילו ולוועד האיגוד הנוירולוגי. עבודה 

רבה לפנינו ונזדקק לעזרתכם.

בברכה,

פרופ' דוד טנה

יו"ר האיגוד הנוירולוגי בישראל.



Reduction In ARR1

67%
RR vs. placebo for HDA† population 

(RR=0.33, 95% CI: 0.23–0.48)1

82%
HR vs. placebo for HDA† population 

(HR=0.18, 95% CI: 0.07–0.43)1

Reduction In 6-month 
Confirmed EDSS Progression1

Maximum Of 20 Days

Oral Dosing in The First 2 Years2

References:
1. Giovannoni G et al. Mult Scler 2018; doi: 10.1177/1352458518771875.   2. MAVENCLAD® 10 mg 
tablets PI MoH approved January 2018.   3. Merkel B et al. Autoimmun Rev 2017;  
16:658–665.   4. Coles A. Ann Indian Acad Neurol 2015; 18:S30–S34.   5. Ziemssen T et al. Mult Scler 
Relat Disord 2015; 4:460–469.   6. Schreiner TL, Miravalle A. J Cent Nerv Syst Dis 2012; 4:1–14.

For the full safety information and before prescribing Mavenclad®, please refer to 
the Israeli Prescribing Information MoH approved January 2018.
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b

ARR, Annualized Relapse Rate; CI, Confidence Interval; EDSS, Expanded Disability Status Scale; HDA, 
High Disease Activity; HR, Hazard Ratio; RR, Relative Risk; T2, active T2-weighted lesions
* There are currently no head-to-head trials. From publicly available information, accurate at date of 

creation - August 2018
** Vs. placebo. The term ‘high efficacy’ is generally accepted in MS literature3–6

† In this post hoc analysis, HDA was defined as patients with ≥2 relapses during the year prior to 
study entry, whether on DMD treatment or not, PLUS patients with ≥1 relapse during the year prior 
to study entry while on therapy with other DMDs and ≥1 T1 Gd+ or ≥9 T2 lesions1

No further cladribine treatment is required in years 3 and 4
2

Only* Mavenclad® 10 mg Tablets can deliver 
consistently High efficacy** With a Maximum Of 
20 days Of Oral dosing In The FIrsT 2 years1,2
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אפילפסיה

ביטויים רגשיים והפרעות פסיכיאטריות באפילפסיה טמפורלית

שני סובול וד"ר בועז בלוך

רקע- אפילפסיה טמפורלית

אפילפסיה של אונה טמפורלית )TLE( היא הצורה השכיחה ביותר של אפילפסיה מוקדית. 

 hippocampus, amygdala, - רוב המוקדים ממוקמים באונה טמפורלית מזיאלית

 hippocampal הינו TLE-המאפיין הפתולוגי השכיח ביותר ב .parahippocampal gyrus

 .mesial temporal sclerosis או sclerosis

פרכוסים של אונה טמפורלית אינם ייחודיים לתקופה מסוימת בחיים, אבל בעלי היארעות 

 מוגברת בגיל ההתבגרות ובשנות הבגרות ובעלי קשר לא ברור לפרכוסי חום.

2/3 מהמטופלים עם פרכוסים טמפורליים חווים גם פרכוסים טונים קלונים כלליים או 

שחוו כאלה בגיל הילדות. 

 complex-פרכוסים פוקליים עם פגיעה בדרגת ההכרה או הערנות )בעבר הוגדרו כ

partial seizure( הם צורת ההתייצגות השכיחה ביותר של mesial TLE. בנוסף לפרכוסים 

הפוקליים, כשליש מהמטופלים יפתחו פרכוסים קונבולסיביים בילטרליים )פרכוסים עם 

הכללה משנית(, ורק מיעוט מהמטופלים עם mesial TLE יפתחו סטטוס אפילפטיקוס. 

פרכוסי אונה טמפורלית מאופיינים בחוויות סנסוריות )דוגמת הזיות ריח או טעם( וכן 

באאורה בצורת הלוצינציה או אילוזיה תפיסתית. בפרכוס עם הכרה משתנה, יכול להיות 

שינוי התנהגותי ואו הכרתי, אליו המטופל אמנסטי לאחר מכן. השכיחים ביותר הם אירועי 

אילוזיה, הלוצינציה )בעיקר ראיה ושמיעה(, דה פרסונליזציה וחוויה אפקטיבית. כמו  כן 

יכולים להתרחש אירוע vu deja, jamais vu, אוטוסקופיה, או dream like state. אאורה 

יכולה לקרות באופן מבודד או להקדים פרכוס מוקדי עם פגיעה ברמת ההכרה או הערנות. 

בכל אחד מהמקרים – מטופלים עם mesial TLE לרוב זוכרים את האאורה. 

ביטויים רגשיים כתוצאה מהפרכוס יכולים להיות דרמטיים, כשהשכיחים מבניהם הם 

פחד וחרדה. עצבות, תחושת בדידות, כעס, אושר ועירור מיני – תועדו גם הם. כל אחד 

מהביטויים הנפשיים הסובייקטיביים הללו יכול להמשך לאורך כל הפרכוס או להקדים 

תקופה של שינוי במצב הכרה )כאאורה(. 

מרכיב מוטורי של פרכוס טמפורלי מוקדי או לימבי, במידה וקורה, עולה במהלך הפאזה 

המאוחרת של הפרכוס בצורה של אוטומטיזם. המטופל יכול להתהלך סביב הלום או 

להתנהג באופן לא הולם )התפשטות בציבור, דיבור לא קוהרנטי(. המטופל, במצב מבולבל 
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או איריטבילי, יכול להתנגד או להכות את הבודק. התנהגויות שכאלה, אשר קורות במספר 

מוגבל של מטופלים עם פרכוסים פוקליים טמפורליים או פרונטליים, מתייצגות במהלך 

תקופה של התנהגות אוטומטית, או, לעיתים קרובות יותר, במהלך התקופה הפוסט 

איקטלית.

קו-מורבידיות פסיכיאטרית באפילפסיה טמפורלית

הפרעות פסיכיאטריות באפילפסיה יכולות להיות מסווגות כאיקטליות )הסימפטומים 

הפסיכיאטריים הם ההתייצגות הקלינית של הפרכוס(, פרי-איקטליות )הסימפטומים 

מקדימים ואו עוקבים את היארעות הפרכוס(, אינטר-איקטליות )הסימפטומים קורים ללא 

תלות בהיארעות הפרכוסים( ופוסט איקטליות )התסמינים קורים עד 120 שעות אחרי 

הפרכוס( 

דיכאון הוא השכיח ביותר כקו-מורבידיות של הפרעה פסיכיאטרית. בקירוב שליש מחולי 

האפילפסיה בעלי היסטוריה של מחלה דיכאונית מאג'ורית ומספר שווה הינם בעלי 

סימפטומים וסימנים חרדתיים. תסמינים פסיכוטיים נמצאו בכ-10% מהמטופלים. 

במטופלים עם אפילפסיה פוקלית רפרקטורית, שכיחויות מדווחות של הפרעות 

פסיכיאטריות מגיעות לכדי 44-88%.

חלק מהמטופלים עם TLE מציגים מספר מאפיינים אישיותיים ייחודיים: איטיים ונוקשים 

במחשבותיהם, מילוליים, circumstantial and tedious בשיחה, נוטים לחשיבה מיסטית, 

בעלי מחשבות מעסיקות ביתר הקשורות לנושאים דתיים ופילוסופיים, בעלי התנהגות 

אובססיבית, חסרי חוש הומור, רגשיים )מצבי רוח, עצבות וכעס( ובעלי נטייה לפרנויה. 

ישנן עדויות רבות כי נוכחות של הפרעה פסיכיאטרית בחולי אפילפסיה היא בעלת השפעה 

שלילית חזקה יותר על איכות החיים מאשר משתנים קליניים אחרים, כולל תדירות וחומרת 

הפרכוסים. מסיבה זו – אבחנה וטיפול הולמים בקו-מורבידיות פסיכיאטרית באפילפסיה 

הוא נושא קריטי בחשיבותו.

הפרעות אפקטיביות באפילפסיה טמפורלית

דיכאון הוא הקו-מורבידיות הפסיכיאטרית השכיחה ביותר במטופלים עם אפילפסיה, 

עם שכיחות לאורך החיים הנעה בין 30-35% )משפיע על אחד מכל שלושה מטופלים 

עם אפילפסיה!(. שכיחות דיכאון עולה באפילפסיה של אונה פרונטלית וטמפורלית 

ובמטופלים עם פרכוסים לא מאוזנים. מטופלים עם אפילפסיה פעילה בעלי סיכון פי 5 

לדיכאון בהשוואה למטופלים ברמיסיה. הסיכון לדיכאון באפילפסיה מוערך כפי 1.5 יותר 
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מכל מחלה כרונית אחרת )דוגמת אסתמה או סכרת(. ההשלכות השליליות של דיכאון על 

האיזון של הפרעות פרכוסיות תועדו במספר מחקרים. ולמרות זאת, קו-מורבידיות זו נותרת 

לעיתים קרובות לא מאובחנת ועל כן לא מטופלת.

 Trimble and מחקר מודרני בנוגע לקשר בין דיכאון ואפילפסיה החל בשנת 1970 כאשר

Reynolds זיהו סיבוכים התנהגותיים וקוגניטיביים של תרופות נוגדות פרכוס, בייחוד 

פניטואין וברביטורטים. תצפיות אלה הובילו למחקרים סיסטמיים יותר על קוגניציה ומצב 

רוח ולמחקרים על הפנומנולוגיה הדיכאונית במטופלים עם אפילפסיה. מחקרים אחרים 

חקרו את הקשר בין אפילפסיה והתאבדות, כולל הקשר לתרופות נוגדות פרכוס. נמצא כי 

הדיכאון הקו-מורבידי באפילפסיה הוא אטיפי, והחוקרים התוו צורות ספציפיות של דיכאון 

 Acute unstable-ו IDD– interictal dysphoric disorder המיוחס לאפילפסיה, דוגמת

depressive syndrome שאינו התייצגות אופיינית של Major Depressive Disorder, מה 

שיכול להסביר, חלקית לפחות, את התת אבחון של דיכאון בנוכחות אפילפסיה. 

הפרעות אפקטיביות באפילפסיה נתפסו לאורך תקופת זמן ארוכה כסיבוך של הפרעת 

הפרכוסים. מחקרים אפידמיולוגיים עדכניים מציעים קשר מורכב יותר בין שני המצבים, 

הבא לידי ביטוי בכך שהיסטוריה של הפרעה דיכאונית מאג'ורית או חרדה מקושרים 

עם סיכון מוגבר לפתח אפילפסיה, הסיכון לאורך החיים של פסיכופתולוגיה אפקטיבית 

 new onset וספציפית דיכאון( מקושר עם תוצאות פרכוסים גרועות יותר במטופלים עם(

אפילפסיה )תגובה גרועה יותר לטיפול תרופתי נוגד פרכוס ולניתוח לובקטומי של אונה 

טמפורלית( וכן הממצא כי לובקטומי טמפורלי קדמי על רקע היסטוריה ארוכה של 

טיפול נוגד פרכוס לא מוצלח והסרה של המוקד האליפטוגני לא עוצר את הפרכוסים 

בנוכחות היסטוריה של דיכאון. ממצאים אלה מציעים מנגנון ברקע אשר מקשר בין דיכאון 

ואפילפסיה שאינו קשור רק לטיפול התרופתי, ייתכן המוסבר על ידי מנגנונים פתוגניים 

נוירו-ביולוגיים משותפים. במחקר שהשווה תשובה של נוגדי דיכאון )SSRI, SNRI( אל מול 

פלצבו נמצא כי נבדקי קבוצת המחקר הדגימו הפחתה של 50% בהיארעות של פרכוסים 

כתופעה שלילית, ואילו בקבוצת הביקורת נמצאה עליה פי 19 בסיכון לפתח פרכוסים 

בהשוואה לאוכלוסייה הכללית. נתונים אלה יכולים לכוון לקיום של מנגנונים סרוטונרגיים 

ברקע קו-מורבידיות הנצפית. 

לא ניתן לסיים את הדיון על הקשר המורכב בין TLE ודיכאון בלי להאיר על אפשרות של 

הפרעת הסתגלות עם מאפייני דיכאון )עם או בלי חרדה( במטופלי TLE כתגובה למחלה 

הבסיסית ו/או השלכות פסיכוסוציאליות, לרבות הנזקים המשניים.
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דיכאון מזוהה כאחד מהגורמים החשובים של איכות חיים גרועה במטופלים עם 

אפילפסיה, אשר עולה על ההשלכות של תדירות הפרכוסים וחומרתם במטופלים עם 

אפילפסיה עמידה לטיפול. ועדיין, למרות שכיחותו הגבוהה של הדיכאון והאפשרות לטפל 

בו באופן יעיל –נותר הדיכאון בתת אבחון ותת טיפול. מכאן, ישנה חשיבות מכרעת לזיהוי 

הסינדרום הדיכאוני והתאמת טיפול הולם עם שאיפה לרמיסיה קלינית. 

פסיכוזה באפילפסיה טמפורלית

מטופלים עם אפילפסיה מציגים תסמינים פסיכוטיים בהיארעות גבוהה משמעותית 

בהשוואה לאנשים בריאים או בעלי הפרעות כרוניות אחרות. הסיכון לפתח פסיכוזה 

וסכיזופרניה גבוה פי 5.5 ו8.5, בהתאמה, בהשוואה לאוכלוסייה הכללית. שכיחות של 

פסיכוזה נמצאה ב5.6% מחולי האפילפסיה, כאשר למרביתם אפילפסיה מוקדית. 

 .TLE השכיחות גבוהה יותר, עד לכדי 7% במטופלים עם

החל משנות ה-80 החלו להצטבר עדויות לביטויים פסיכוטיים שהופיעו תוך כדי תיעוד 

פרכוס טמפורלי. המקרה הראשון תועד על ידי Weiser (1980) במהלך הקלטת EEG של 

סטטוס אפילפטיקוס טמפורלי. המטופל היה חרדתי, מתוח וחווה הלוצינציות של מוזיקה. 

Weiser תיעד שני מקרים נוספים של סטטוס אפילפטיקוס טמפורלי בהם המטופלים 

הציגו שינויים התנהגותיים משמעותיים עם אגרסיביות, דיספוריה ודיכאון. תמיכה נוספת 

,Trimble (1991),  Logsdail, Toone(1988), Barczak התקבלה מתיאורי מקרה של 

Byrne, Takeda (2001) ורבים אחרים, אשר תיעדו מקרים של פסיכוזות )פרנואידית, 

 Capgras סכיזופרנית ואפקטיבית(, אירועי היפומניה, גרנדיוזיות ודלוזיות דתיות, וכן

syndrome )דלוזיה כי מישהו הקרוב למטופל הוחלף על ידי מתחזה(,  פחד והרגשה של 

 ."someone behind -מישהו העומד מאחור"

פרכוס מורכב ממקור אונה טמפורלית יכול להוביל למצב נפשי הדומה ביותר לזה הנראה 

בפסיכוזה ראשונית. התסמינים הפסיכיאטריים העיקריים כוללים דלוזיות, אילוזיות, 

הלוצינציות ראיה ושמיעה, מחשבות של יחס, פרנויה והפרעות חשיבה. יש לעיתים 

פרסרבציות אובסססיביות טיפוסיות בנוגע לניגודים )שחור/ לבן, טוב/רע, ימין/שמאל(. 

החוויה ההלוצינטורית לעיתים קרובות בעלת תכנים דתיים. ההתקפים באופן טיפוסי 

נמשכים שעות, אבל יכולים להיות הרבה יותר ממושכים )לעיתים חודשים עד שנים(, 

כאשר הסימפטומים עוברים פלוקטואציות או מחזוריים. אפיזודה טיפוסית מאופיינת 

במספר שעות של פלוקטואציות עם חוסר מנוחה, פחד והתנהגות אגיטטיבית עם דלוזיות 

והלוצינציות. 
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פסיכוזה של אפילפסיה (POE - Psychosis Of Epilepsy), הינה מושג רחב יותר אשר מקושר 

עם קבוצה של הפרעות פסיכוטיות המאופיינות בפנומנולוגיה בעלת מגנונים אטיולוגיים 

אשר מאמינים כי בעלי קשר פוטנציאלי להפרעות פרכוסיות. הרוב הגדול של ההפרעות 

מקושר עם אפילפסיה ממקור טמפורלי, אך לא באופן בלעדי. מצאנו לנכון להרחיב 

במאמרנו על POE בשל חשיבותו של המושג והשימוש בנפוץ בו עד לכדי ייסוד קריטריונים 

אבחנתיים ב -DSM V הכוללים: 

A .הלוצינציות או דלוזיות בולטות

B .עדות כי ההפרעה היא השלכה פתו-פיזיולוגית ישירה של מצב רפואי אחר

C .ההפרעה לא מוסברת טוב יותר על ידי מצב נפשי אחר

D .ההפרעה לא קורית באופן בלעדי בזמן דליריום

E . ההפרעה גורמת מצוקה משמעותית קלינית או פגיעה בתפקוד סוציאלי, תעסוקתי או
תחומי תפקוד חשובים אחרים.

:POE נתייחס באופן ספציפי לשלושה תתי סוגים של פסיכוזה, בתוך הקשת הרחבה של

פסיכוזה איקטלית – מצב נדיר. רוב הפרכוסים החלקיים נמשכים פחות מ-3 דקות, 
וכוללים אילוזיות ראיה או שמיעה והלוצינציות אשר משולבים עם שינויים אפקטיביים כמו 
אגיטציה, פחד או פרנויה. תופעות נפשיות נוספות כוללות דה-פרסונליזציה, דה ריאליזציה, 

אוטוסקופיה, חוויה חוץ גופית ותחושה של “someone behind”. תופעות חוויתיות אלה 
ממוקמות בשכיחות הגבוהה ביותר באונה הטמפורלית עם אקטיבציה של איזורים לימביים 
ונאו-קורטיקליים טמפורליים. מצב פסיכוטי איקטלי ממושך הוא נדיר ויכול לקרות כסטטוס 

אפילפטיקוס לא קונבולסיבי. 

פסיכוזה פוסט איקטלית – קורית  בכ-5% מהמטופלים עם אפילפסיה )בסדרות 
מסוימות עד שכיחות של 25%(. ישנו ביטוי בולט של חריגות מצב רוח בהשוואה לביטוי 

דלוזיות אחרות הנראות בסכיזופרניה. קריטריוני האבחנה הינם: 1. אפיזודה של פסיכוזה 
תוך שבוע אחרי פרכוס 2. משך פסיכוזה בין 15 שעות ועד שלושה חודשים 3. נוכחות 
של דלוזיות, הלוצינציות בהכרה צלולה, התנהגות ביזארית או לא מאורגנת, הפרעת 

חשיבה או שינויים אפקטיביים 4. ללא עדות ל: רעילות של תרופות נוגדות פרכוס, סטטוס 
אפילפטיקוס לא קונבולסיבי, טראומת ראש עדכנית, אלכוהול, סמים, והפרעה פסיכוטית 

כרונית קודמת. 

ברוב המקרים קורות חריגות מצב רוח משמעותית, אפקט מדוכא, סימפטומים מאניים 
)דלוזיות של גדלות(, התנהגות איריטבילית ואגרסיבית וחוויה הלוצינטורית. תכונות 

 Kanner and .סכיזופרניפורמיות )תסמינים שניידריאנים וסימנים שליליים( אינן בולטות

Barry (2001) הדגימו בעבודתם כי ישנה עליה בתדירות של פרכוסים טוני קלונים משניים 
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אשר מקדימה את תחילת הפסיכוזה הפוסט איקטלית, הפסיכוזה מופיעה לראשונה 

אחרי משך ארוך של אפילפסיה )בממוצע 10 שנים( וישנה תגובה מהירה למינון נמוך 

של תכשירים נוגדי פסיכוזה או בנזודיאזפינים. גורמי סיכון נוספים כוללים גיל מעל 30, 

אפילפסיה ממוקמת, פרכוסים בילטרליים, מוקד אינטר איקטלי, צברי פרכוסים, הכללה 

משנית, וייתכן – היסטוריה משפחתית של הפרעות מצב רוח. 

פסיכוזה אינטר איקטלית – היסטוריה ארוכה של פרכוסים לא מאוזנים יכולה להוביל 
למצב פסיכוטי כרוני ביותר מ-5% מהמטופלים, עם דלוזיות פרנואידיות והלוצינציות. 

מצב זה הוא הדומה ביותר לסכיזופרניה, בעל מרכיב אפקטיבי פחות אינטנסיבי ושכיחות 

הלוצינציות שמיעה של רדיפה. תסמינים שניידריאנים )כגון: תלפתיה, שידור וקליטת 

מחשבות, תחושת מופעלות כמו "רובוט", מחשבות מדוברות, קולות פוקדים, מעירים 

או מדברים ביניהם( והפרעות במהלך החשיבה, שהם תסמינים חמורים המקושרים 

קונספטואלית לסכיזופרניה, לרוב לא נוכחים. עם זאת, נמצאה היארעות גבוהה יותר של 

סימנים שליליים )כגון: בידוד, ירידה בסוציאליזציה, ירידה בתפקוד חברתי, קהות רגשית( 

וסימנים קוגניטיביים – במטופלים עם TLE שהושוו לאוכלוסייה הכללית. מחקר זה גם מצא 

   .TLE-כי הירידה הקוגניטיבית נמצאת בקורלציה עם התסמינים השליליים ב

כמו כן, מטופלים עם פסיכוזה אינטר איקטלית נוטים להיות צעירים יותר בהיארעות 

פסיכוזה ראשונה ובעלי אינטרוול קצר יותר בין תחילת האפילפסיה והפסיכוזה הראשונה.

נכון להיום, לא יוסד טיפול שהוא evidence‐based לפסיכוזה של אפילפסיה. הטיפול כיום 

מבוסס על תרופות )תרופות נוגדות פסיכוזה או בנזודיאזפינים( ופסיכותרפיה ארוכת טווח, 

יחד עם טיפול במקביל בתרופות נוגדות פרכוס. 

סכיזופרניה באפילפסיה טמפורלית

ב-Pond ,1957 היה הראשון לזהות פסיכוזה דמוית סכיזופרניה באפילפסיה, כאשר 

מטופליו החלו לפתח סימנים חיוביים, עם רעיונות פרנואידים שיכולים להפוך סיסטמיים, 

רעיונות השפעה והלוצינציות שמיעה, לעיתים קרובות מאיימות באיכותן. 

ממצאים אלה תואמים את עבודתם של Kristensen and Sindrup, אשר זיהו פסיכוזה 

אפילפטית כתופעה אורגנית הנגרמת על ידי נזק מבני לחלקים לימביים באונה הטמפורלית 

 Crowe and Cuttner אשר אחראיים גם על אפילפסיה וגם על פסיכוזה( ואת עבודתם של(

(1991), אשר מצאו כי מטופלים עם TLE חוו יותר תסמינים חיוביים, בייחוד הלוצינציות 
והתנהגות ביזארית, עם יחסית פחות תסמינים שליליים מאשר מטופלים עם סכיזופרניה 

כרונית. 
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נקודת הדמיון העיקרית לסכיזופרניה היא הסימנים החיוביים: הלוצינציות שמיעה נמצאו 
נפוצות, אך הלוצינציות ויזואליות יחסית נדירות. צורות אחרות של דלוזיות, כולל גדלות, 
יחס, דתיות ושניידריאניות – דווחו גם הם – בייחוד כאשר הייתה היסטוריה של פגיעת 

ראש טראומתית. נקודות השוני מסכיזופרניה קלאסית היו צביעה דתית באופן שכיח של 
המחשבות הפרנואידיות, נטיית האפקט להישאר חם ותואם, היעדר סימנים שליליים, 
 hebephrenic state-תפקוד פרה מורבידי טוב יותר וחוסר של הידרדרות טיפוסית ל

הנראית בסכיזופרניה.

אובדנות באפילפסיה טמפורלית 

איזורים אפילפטוגניים לימביים ב-TLE, כמו האמיגדלה, מעורבים בהתנהגויות סוציאליות, 
כולל שליטה בדחפים, חרדה וזיכרון רגשי. שינויי נוירו-טרנסמיציה סרוטונרגית תוארו 

באפילפסיה, דיכאון, והתנהגות אימפולסיבית ואובדנית. נתונים אלה מתאימים למידע 
הקיים בספרות בנוגע לקשר בין אימפולסיביות, אובדנות והפרעות מצב רוח. ובאופן יותר 

ספציפי – העובדה כי הפרעות פסיכיאטריות, בייחוד דיכאון וחרדה, מקושרות עם אובדנות 
באפילפסיה. רמות סרוטונין אבנורמליות מודגמות בדיכאון וכן ב-TLE ואובדנות, מה שמציע 

כי מסלול ברקע יכול לקשר את שלושתם. רמה סרוטונרגית נמוכה מקושרת להתנהגות 
אימפולסיבית-אגרסיבית.

מטה אנליזה שבוצעה על ידי Bell ושותפיו זיהתה כי מוות על ידי התאבדות במטופלים 
עם אפילפסיה הוא גבוה פי 3 מהצפוי באוכלוסייה הכללית. נמצאו שיעורים מוגברים של 

תמותה על ידי התאבדות במטופלים עם TLE ואחרי לובקטומי טמפורלי. כמו כן, נמצא 
כי אנשים שניסו לבצע ניסיון אובדני הינם מועדים יותר לפתח פרכוסים, מה שמצביע על 
קשר דו כיווני אפשרי בין המנגנונים. תיאוריה זו מקבלת חיזוק ממחקרו של Oliveira, בו 
הוערכו גורמי סיכון לאובדנות ב-88 מטופלים עם TLE. 45 )68.2%( מהמטופלים אובחנו 

לאורך חייהם עם הפרעה פסיכיאטרית, כאשר אפיזודה דיכאונית לאורך החיים זוהתה 
ב-28 )42.4%(, הפרעת דיכאון מאג'ורי עדכנית זוהתה ב-13 )19.7%(, הפרעות חרדה 
ב-20 )43.4%( ופסיכוזה ב-3 )4.5%( מהמטופלים. בנוסף, סיכון לאובדנות זוהה ב-19 
)18.8%( ו-14 )21.2%( מהמטופלים ניסו לבצע התאבדות. המסקנות היו כי פרכוסים 

תדירים, דיכאון מאג'ורי עדכני ואימפולסיביות מוטורית )הוגדר כנטייה לפעול בלי חשיבה 
או שקילת ההשלכות( קושרו עם סיכון לאובדנות באנליזה חד משתנית. )דיכאון מאג'ורי 

ואימפולסיביות – מובהקים סטטיסטית(. 

הסיכון לאובדנות במטופלים עם אפילפסיה מודגש גם באנליזה שבוצעה בדנמרק למעל 
מ-21 אלף מקרי התאבדות, בה נמצא כי סיכון האובדנות הגבוה ביותר הוא במטופלים עם 

אפילפסיה וקו-מורבידיות פסיכיאטרית. )Relative Risk של 19.9(.
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מאחר והסיכון לאובדנות ב-TLE מקושר עם הפרעות פסיכיאטריות, בעיקר דיכאון, ובהינתן 

 TLE-העובדה כי דיכאון הוא ההפרעה האינטר איקטלית הפסיכיאטרית השכיחה ביותר ב

)כאשר אפילפסיה רפרקטורית מקושרת לתדירות אפילו גבוהה יותר של דיכאון(, הרי 

שהערכה נוירו-פסיכיאטרית באפילפסיה חייבת לכלול בתוכה הערכת סיכון אובדני. באותו 

הקשר, שליטה טובה בפרכוסים יכולה לתרום למניעה של דיכאון, וכהשלכה מכך להפחתה 

בסיכון לאובדנות. 

קווי אישיות באפילפסיה טמפורלית

Bear and Fedio זיהו 18 תכונות )traits( של TLE אינטר איקטלי בהתבסס על תצפיות 

קליניות אשר כללו: התרוממות רוח )Elation(, עצבות, כעס, אגרסיביות, שינוי בעניין מיני, 

אשמה, היפר-מורליזם, התנהגות אובססיבית, circumstantiality, viscosity, תחושה 

של personal destiny, היפר-גרפיה, דתיות, עניין פילוסופי, תלותיות, חוסר חוש הומור 

ופרנויה. אף אחת מהתכונות הללו אינה פתוגונומונית עבור TLE, אבל כולן בשכיחות 

גבוהה יותר ב-TLE בהשוואה לקבוצת ביקורת של אנשים בריאים. 

Mungas הרחיב את ההערכה של Bear and Fedio על ידי השוואת TLE, הפרעות 

פסיכיאטריות, הפרעות נוירו-התנהגותיות, הפרעות תנועה ונבדקי ביקורת בריאים, והסיק 

כי הרמות הגבוהות של תכונות אישיותיות אלו ב-TLE משקפות פסיכופתולוגיה לא 

 .TLE-ספציפית ולא סינדרום התנהגותי ייחודי ל

סיכום 

אפילפסיה של אונה טמפורלית הוא מצב נוירולוגי פוקלי בו פרכוסים מערבים מבנים 
לימביים וקורטיקליים סמוכים, המקושר עם קו-מורבידיות פסיכיאטרית משמעותית וכן עם 

תופעות חוויתיות או פסיכוטיות כחלק מהביטוי הפרכוסי.

קיים קשר מורכב בין הפרעות פסיכיאטריות ובין אפילפסיה – ביטויים / הפרעות 	 
פסיכיאטריות יכולות להיות ההתייצגות הקלינית של הפרכוס וכן להוות קו-מורבידיות. 

מבין ההפרעות הפסיכיאטריות, דיכאון וחרדה הן הפסיכופתולוגיות השכיחות ביותר.	 

תחלואה נפשית היא בתת אבחון ותת טיפול מדאיגים.	 

קו-מורבידיות פסיכיאטרית בכלל ודיכאון בפרט בחולי אפילפסיה עלולה להוות גורם 	 
פרוגנוסטי שלילי ולהשפיע באופן משמעותי על איכות החיים ועל התוצאות הקליניות 

של הטיפול בפרכוסים – מה שמדגיש את חיוניות האבחון והטיפול, למרות מופעים 
קליניים אטיפים, בדגש על טיפול בתכשירים נוגדי דיכאון. 
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הקשר בין פסיכוזה ואפילפסיה סבוך ומורכב. פרכוס ממקור אונה טמפורלית יכול 	 
להוביל למצב נפשי הדומה ביותר לזה הנראה בפסיכוזה ראשונית. מטופלים עם 
אפילפסיה מציגים תסמינים פסיכוטיים בשכיחות גבוהה בהשוואה לאוכלוסייה 

הכללית. יש להכיר את המושג POE, להבדיל בין מצבים איקטלים, פוסט איקטלים 
ואינטר איקטלים, להכיר מאפיינים קליניים מבדילים וגורמי סיכון רלוונטיים. חשוב 

להכיר באפשרות של שילוב אפילפסיה )בתוכה TLE( וסכיזופרניה כקו-מורבידיות. ראוי 
ונדרש לבסס, תוך מחקר שיטתי, גוף ידע שהוא evidence based לטיפול בפסיכוזה של 

אפילפסיה. 

ישנה חשיבות מכרעת להערכה נוירו-פסיכיאטרית מקיפה הכוללת גם הערכת סיכון 	 
אובדני לחולי אפילפסיה. 

בהינתן מחלת CNS מורכבת, הרי שברמת בריאות הציבור יש לחשוב על מודל 	 
אינטגרטיבי של יחידות נוירו-פסיכיאטריות מולטי-דיציפלינריות שתספקנה מענה 

כוללני, הן אבחנתי והן טיפולי, לחולים נוירו-פסיכיאטריים, בתוכם חולי אפילפסיה 
 )לרוב TLE( עם הקו-מורבידיות הפסיכיאטרית הנרחבת.

שני סובול )Bsc(, סטודנטית לרפואה שנה חמישית, הפקולטה לרפואה -  טכניון חיפה. 

בועז בלוך )MD, MHA( מנהל יחידה פסיכיאטרית אמבולטורית – מרכז רפואי העמק & מרצה קליני 

בכיר, הפקולטה לרפואה - טכניון חיפה.
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גישה פרקטית לבדיקת שדה ראייה- אוטומטית 

)Automated visual field(
אלחנן פרנסה1, בנימין  שטרן2, ג'וש קרוגר3

בדיקת שדה ראייה אוטומטית היא בדיקה המבוצעת כאשר קיים חשש לפגיעה בשדה 

הראייה של המטופל

מטרת מאמר זה היא לשפר את יכולתו של הנוירולוג להבין את הפרטים השונים המוצגים 

בתשובה המתקבלת ולהציע כמה פניני חכמה בפיענוח. 

בדיקת שדה הראיה אינה כוללת את שדה הראייה השלם

העין הבריאה רואה טמפורלית עד לטווח ראייה של 100 מעלות, נזאלית וסופריורית לטווח 

של 60 מעלות ואינפריורית לטווח של 75 מעלות. מומחים רבים שמו לב כי לצורך אבחון 

רוב המחלות הפוגעות בשדה הראיה אין צורך לבחון את שדה הראיה השלם, ומספיק 

לבחון את שדה הראיה המרכזי. בבדיקת 30-2 בודקים את שדה הראיה המרכזי ב-30 

מעלות לכל כיוון מפיקסציה. עם הזמן הגיעו למסקנה שבדיקת 24 מעלות לכל כיוון תספק 

לנו מספיק מידע על מנת לאבחן את מרבית המחלות הפוגעות בשדה הראיה. האזור 

היחידי שעליו לא כדאי "לוותר" על 30 מעלות היה האזור הנזאלי בגלל שבגלאוקומה 

וב- optic neuropathy, ששת המעלות הנותרות לצד הנזאלי הם אזור בעל רגישות גבוהה. 

זו הסיבה לכך ששדה הראיה המקובל 24-2 נראה מעוות ולא סימטרי: 24 מעלות לצד 

הטמפורלי ו-30 לצד הנזאלי.

 central במידה ומעוניינים להתרכז יותר באזור הפיקסציה משתמשים במבחן שנקרא

10-2, המתרכז רק ב-10 מעלות לכל כיוון. 

מה משמעות הסימן "2 -" החוזר בבדיקות השונות? בכל בדיקה יש לנו לפחות שני צירים, 

ציר הוריזונטלי )מאוזן( וציר ונטרלי )מאונך(. משמעות הסימן "2 -" הוא כי הבדיקה לא 

בוצעה על אף אחד מהצירים אלא או למעלה או למטה או לצד הטמפוראלי או לצד 

הנזאלי.  וכך שומרים בדרך-כלל על סימטריה בבדיקה, שהרי לא משנה איזו נקודה בחרנו 

לבדוק תהיה לנו את הנקודה המקבילה מצידו השני של הציר.
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שימוש בגירוי סטטי לעומת גירוי קינטי

במבחן הקינטי הנבדק צריך לזהות גירוי נע . בדרך כלל, הגירוי מופיע תחילה מחוץ לשדה 

הראייה ומשם נע פנימה  לתוך שדה הראייה של הנבדק, ועל הנבדק לציין מתי הוא מזהה 

 .)Goldmann את הגירוי )זהו סוג הגירוי המשמש לבדיקה בשיטת

במבחן האוטומטי משתמשים בגירוי סטטי. גירוי זה מופיע לסירוגין במיקומים שונים בשדה 

הראיה של הנבדק ואינו  זז ביחס לנבדק. 

שיטת בדיקה אוטומטית

בבדיקה האוטומטית הנבדק מניח את ראשו במקום המיועד לכך במכשיר, כאשר סנטרו 

ומצחו של הנבדק מקובעים למיקום במכשיר. לאחר מכן הנבדק מתבקש לבצע פיקסציה 

 Raw-כלפי נקודת אור. בבדיקת 24-2 המכשיר יבדוק 54 נקודות המסומנות בתבנית ה

Data בתמונה א'. הנבדק בעת הבדיקה מחזיק במוט היגוי )ג'ויסטיק(, ומסתכל קדימה אל 

עבר נקודת האור המרכזית. ברגע שיופיע גירוי של אור בההקף, על הנבדק ללחוץ על מוט 

ההיגוי. המכונה משנה כל פעם את עוצמת הגירוי עד שהיא מזהה את הסף התחתון עבורו 

הנבדק מצליח לזהות את הגירוי. 

לאחר מכן המכונה תבצע חישוב של סך הגירויים, כל גירוי יקבל ערך מספרי המגלם 

בתוכו את מידת הבהירות של הגירוי, בשעה שהנבדק איתר את הגירוי בשדה הראייה 

שלו. מתקבלת "מפה" המתארת את מכלול הנקודות שנבדקו בבדיקה עם הערך המספרי 

שהוצמד לכל גירוי בשעה שהנבדק איתר אותו. יחידות המידה שמשתמשים בהם בכדי 

לציין את מידת הבהירות של הגירוי הם "דציבלים"- אלו יחידות מידה יחסיות. ככל שהערך 

המספרי גבוה יותר הגירוי היה עמום יותר, בעל אינטנסיביות נמוכה יותר, ובכל זאת הנבדק 

הצליח לאתר את הגירוי. לכן, נקודה בעלת ערך מספרי גבוה יותר מייצגת יכולת גבוהה 

יותר של הנבדק באותה נקודה בשדה הראיה לאתר גירויים. 

לאחר מכן המכונה לוקחת את הערכים המספריים, וממירה אותם ל"מפה" שבה מצוינים 

היכן היו אזורים נורמאליים מבחינת שדה הראיה והיכן היו אזורים א-נורמאליים. סימון 

של נקודה בודדת מציין אזור ראיה נורמאלי הקולט את הגירויים היטב, אך סימונים אחרים 

בעלי צורות שונות מסמנים אזורים א-נורמאליים, כאשר ניתן לראות עבור כל סימן כמה 

איזור זה הוא א-נורמאלי מבחינת רמת המובהקות הסטטיסטית שלו. כך סימון של ארבע 

נקודות בודדות במנח ריבועי מציין אזור א-נורמאלי בעל מובהקות של p< 0.05 ולעומת 

 זאת אזור שבו יש סימון של ריבוע שחור מלא מסמל אזור א-נורמאלי בעל מובהקות של

 .p< 0.005
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ה-Total Deviation Plot מראה את הניקוד עבור כל נקודה בהשוואה לנבדקי ביקורת 

מתאומי גיל. לדוגמא, לנקודה התחתונה הימנית יש ניקוד של - 10 מה שמעיד על כך 

שהנתון הגולמי לניקוד של 22 היה 10 דציבלים גרוע יותר מזה של קבוצת הביקורת 

תואמת הגיל. החלק התחתון של גרף הסטייה מעיד על כך שהערך בנקודה נחשב 

.p< 0.01 לא-נורמאלי עבור רמת מובהקות

ה-Pattern Deviation Plot מציגה נקודות שהיו באופן מיוחד א-נורמאליים עבור העין 
הנבדקת. לדוגמא, הנקודה התחתונה הימנית קיבלה ניקוד של - 7, מה שמעיד על 

כך שהערך עבור אותה נקודה היה גרוע ב-7 דציבלים מאשר הערך הטיפוסי של שאר 
המיקומים שנבחנו עבור עינו של החולה. החלק התחתון של גרף הסטייה מעיד על כך 
שנקודה זו היא א-נורמאלית באופן יחסי לשאר המיקומים שנבדקו עבור העין עם ערך 

.p< 0.01 מובהקות של

המכשור האוטומטי מייצר בנוסף )על סמך הנתונים( את ה"Greyscale map". מטרת מפה 
זו היא להציג באופן ידידותי את שדה הראיה של הנבדק. חשוב להדגיש כי לא כל הנקודות 

שמופיעות במפה זו אכן נבדקו. המפה הזו מכילה אקסטרפולציות חישוביות ולכן עלולה  
להתקבל תמונה שאינה מייצגת נאמנה את שדה הראיה ה"אמיתי" של הנבדק. מפה זו 
מאפשרת להסביר בצורה טובה יותר את הממצאים הקליניים למטופל אך על הקלינאי 

לבחון מפה זו בעין ביקורתית ולהיזהר מהסקת מסקנות שגויות.

)Hill of Vision( "גבעת הראיה"

תמונה ב' היא פלט Raw Data של עין ימין בריאה. ניתן לראות כי ככל שמתקרבים למרכז 
מהפריפריה - בין על הציר המאונך ובין על הציר המאוזן - ערכי הדציבלים הולכים ועולים. 

 .fovea-תופעה זו מתרחשת מכיוון שרגישות הרשתית לגירויים עולה ככל שמתקרבים ל
.Hill of Vision צורה זו מכונה

כאשר ישנו ערך מספרי ה"שובר" את הדפוס שהצגנו ניתן לומר כי יש משהו א-נורמאלי 
בשדה הראיה. כפי שניתן לראות בתמונה ג', מסומנים בעיגול אדום שני ערכים 

א-נורמאליים. במקום שתהיה עלייה ככל שמתקרבים למרכז רואים ירידה בסדרת הערכים 
המספריים.  

אסטרטגית הבדיקה

אסטרטגית הבדיקה מתייחסת לצורת חישוב סף הרגישות וקיימות מספר אסטרטגיות 

  .SITA-Fast, SITA- Standard, Full Threshold - כאשר המקובלות שבהן הן

  .SITA-Fast בתמונה א' מוצגת בדיקה באסטרטגית
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תמונה א:  

תמונת הפלט של תוצאות בדיקת 
שדה הראייה בשיטה אוטומטית 

 .HUMPHREY 24-2 על ידי מכשיר
 ,X-הקווים המאונכים על ציר ה
מסמנים כל שנתה - 10 מעלות. 

אזי שלוש שנתות סכומם יהיה 
30. הבדיקה כפי שצויין היא ב-24 

מעלות לכל כיוון למעט לצד הנזאלי 
שם בודקים עד 30 מעלות.

 תמונה ב': 
מציגה את עקרון "גבעת הראייה", ככל 

שמתקרבים למרכז נראה טוב יותר בשדה 
הראייה בשל השימוש בגומה המרכזית של 

הרשתית. ניתן לראות עלייה בערכי הדציבלים 
מהפריפריה למרכז.

 תמונה ג': 
שבירת העיקרון של "גבעת הראייה" מודגם כאן, 

בשתי נקודות שונות. 

הנקודה הראשונה -  על פני הציר המאוזן, 
במעבר מהפריפריה למרכז השדה, מתחילים 

ב-25 ויורדים ל-10 במקום לעלות. 

הנקודה השנייה - על פני הציר המאונך עוברים 
מנקודה 25 הפריפרית לנקודה 10 המרכזית 
יותר. שבירת העיקרון מסמלת א-נורמאליות 

בשדה הראייה.
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מטרת כלל השיטות היא ליצור מעין "מפה" ביחס לשדה הראייה. השיטה הראשונה 

שהייתה בשימוש היא שיטת ה-Full Threshold. שיטה זו הינה מדויקת אך נמשכת זמן 

רב ולכן דורשת קשב רב מצד המטופל, ובאופן פרקטי אינה מקובלת. על מנת להתגבר 

  (Swedish interactive thresholding algorithm)-על כך התפתחה )בשוודיה( שיטת ה

SITA- Standard. בשיטה זו משתמשים באלגוריתם ממוחשב המעריך את ערך הסף 
עבור כל נקודה לפי התגובה לגירוי לנקודות הסמוכות לנקודה המחושבת. מבחן זה 

יעיל יותר ממבחן Full Threshold שכן הוא קצר יותר אך אינו מסכן את מידת הדיוק 

של הבדיקה בצורה משמעותית. שיטת SITA-FAST משתמשת באלגוריתם מהיר יותר מ 

SITA-STANDARD מעט על חשבון איכות הבדיקה, אם כי הפערים אינם גדולים. שיטת 
SITA-FAST יעילה במיוחד בחולים נוירולוגיים המתקשים לשמור על קשב לאורך זמן 

בבדיקה. 

גודל הגירוי

 III 0.25, גירוי שגודלו mm2 הינו I  ישנם מספר אפשרויות לגודלו של הגירוי: גירוי שגודלו

הינו mm2 4 וגירוי V הינו mm2 16. כברירת מחדל משתמשים בגודל של שלוש. במצב של 

.)V( עין עם ראיה מאוד ירודה כדאי להגדיל את גודל הגירוי לחמש

צבע הגירוי והרקע

ברוב המוחלט של בדיקות שדה ראיה משתמשים בגירוי של צבע לבן על רקע שחור. ניתן 

לשנות את צבעו של הגירוי ואף את צבעו של הרקע עליו מוקרן הגירוי. למשל טכניקה 

המשתמשת בגירוי כחול על גבי רקע צהוב נחשבת לרגישה יותר עבור איתור מחלת 

הגלאוקומה. 

האם בדיקת שדה הראייה שבצענו הינה אמינה?

 בתמונה א' ניתן לראות את המידע הנוגע למהמינות הבדיקה:

  1) Fixation losses, 2) False Positive Errors, 3) False Negative Errors, 4) Gaze Tracking

:Fixation Losses

בזמן הבדיקה המכונה בודקת מדי פעם האם הנבדק מסתכל על נקודת הפיקסציה. פלט 

הבדיקה מונה את מספר הפעמים שבהם הנבדק הסיט את מבטו מנקודת הפיקסציה מתוך 

כלל הפעמים שנבדקה פיקסציה. כך למשל בדוגמא הנתונה בתמונה א' מבט הנבדק סטה 

4 פעמים מתוך 9 הפעמים שהמכונה בדקה.

ראיה
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:False Positive Errors

נניח שיש לנו נבדק שיש לו בעיה בשדה הראייה, אך הוא מעונין להסתיר אותה. למשל 
נבדק שרוצה להימנע מלאבד את רישיון הנהיגה שלו. האסטרטגיה של הנבדק תהיה ללחוץ 

כל הזמן על מוט ההיגוי. המכונה מתמודדת עם כך כאשר מדיי פעם המכונה לא מראה 
גירוי כלל, היא מבצעת פאוזה "כאילו" היא מראה גירוי ובודקת האם הנבדק לחץ או לא 
לחץ על מוט ההיגוי. התוצאה הניתנת היא אחוזית- מהו אחוז הפעמים שהנבדק "ראה" 

גירוי כאשר זה לא הוצג בפניו 

:False Negative Errors

לעיתים קיים פער משמעותי בין הבדיקה הקלינית של החולה ובדיקת שדות הראיה שלו, 
מה קרה? יתכן והנבדק השתעמם במהלך הבדיקה והחליט להפסיק ללחוץ על מוט ההיגוי. 

על מנת לאמת אפשרות זו, המכונה בתחילת הבדיקה בודקת מספר נקודות שם החולה 
רואה ברגישות גבוהה יחסית את הגירוי. לאחר מכן במהלך הבדיקה המכונה "תחזור" 
לנקודות אלו ותאיר בגירוי יותר אינטנסיבי מזה שהחולה ראה באותם נקודות בתחילת 

הבדיקה - כלומר תאיר בגירוי שיהיה קל יותר לנבדק לאתר, והמכונה תספור כמה פעמים 
הנבדק לחץ על מוט ההיגוי. במידה והוא לא לוחץ זהו סימן למכונה כי הנבדק איננו משתף 

פעולה ואיננו לוחץ על מוט ההיגוי. גם כאן תוצאת הפלט היא באחוזים, באיזה אחוז של 
הזמן הנבדק לא לחץ על מוט ההיגוי למרות שהיה צריך, לפי הבדיקה ההתחלתית שעשינו. 

:Gaze Tracking

באיזור התחתון של הפלט מופיע ה-Gaze Tracking שמסמל את מידת התזוזה של העין 
בעת הבדיקה. ציר ה-X הינו ציר הזמן, וציר ה-Y מסמל את מידת התזוזה של העין. ככל 
שהאמפליטודה על ציר ה-Y גדולה יותר כך עינו של הנבדק זזה יותר באותה נקודת זמן. 

כמו כן ניתן לראות זיזים הפונים למטה מציר ה-X, אלו מרמזים על מצמוץ.

אלחנן פרנסה1, בנימין שטרן2, ג'וש קרוגר3

 1. בית הספר לרפואה של האוניברסיטה העברית והדסה, 

 2. מחלקת עיניים, הדסה עין כרם, 

3. שירות הנוירואופטלמולוגיה, הדסה עין כרם
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אפילפסיה – בשאיפה לטיפול מותאם ומדויק לכל 
חולה

עורכת המדור: פרופ' נטע לוין

ד"ר דנה אקשטיין

העניין המחקרי שלי קשור בטיוב הטיפול בחולי אפילפסיה ובאלקטרופיזיולוגיה של 

המוח, באופן רחב יותר. הטיפול בחולי האפילפסיה, אותו אני מאמינה שיש לתפור באופן 

אישי לכל חולה, כולל טיפול תרופתי, ניתוחי וקיצוב, כמו גם תמיכה רגשית ונפשית. 

חלק מהמחקרים הינם קליניים, על אוכלוסיות שונות של חולי אפילפסיה )כמו למשל, 

כלל החולים במעקב במרפאה, חולים אחרי פרכוס ראשון או חולים שעוברים ניתוחים 

מסוג מסוים( או מטפלים שלהם, או על רישומי EEG באוכלוסיות שונות )חולי אפילפסיה 

טמפורלית, חולי סכרת(, וחלק הינם מחקרים פרה-קליניים, המבוצעים על חיות מעבדה 

ועל תאים. לצורך השלמת המחקרים הפרה-קליניים ולקראת ניסיון תרגום שלהם, נעשית 

גם עבודה על רקמות מוח הנאספות מניתוחים של חולי אפילפסיה.

בחרתי להתרכז כאן בהצגת שתי קבוצות של עבודות: מחקרים קליניים הקשורים לטיפול 

תרופתי ומחקרים פרה-קליניים המתרכזים בזיהוי מולקולרי של המוקד האפילפטי. מרבית 

העבודות בוצעו בשיתוף עם פרופ' שרה אייל, מהמרכז לחקר התרופה של הפקולטה 

לרפואה באוניברסיטה העברית.

1. מחקרים קליניים על טיפול תרופתי

חלק גדול מהמחקר הקליני שאני עורכת קשור לאספקט הטיפול פרמקולוגי, על מנת 

לתרום בסופו של דבר לשיפור הטיפול התרופתי הניתן לחולי אפילפסיה.

בהקשר זה, בדקנו ומצאנו שבישראל ישנו עדיין שימוש נרחב בתרופות אנטי-אפילפטיות 

מהדור הישן, גם באוכלוסייה הכללית1 )איור 1( ואף יותר בקרב 827 חולים עם מחלה 

צרברווסקולרית2 )איור 2(. בקבוצת החולים האחרונה, לתרופות אלה השפעה שלילית 

במיוחד, לא רק בשל תופעות הלוואי שלהן, אלא בעיקר בשל האינטראקציות שלהן 

עם תרופות שמטרתן לבצע מניעה משנית של שבץ, כמו נוגדי קרישה, אנטי-אגרגנטים, 

סטטינים וחוסמי תעלות סידן.
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כחלק מהניסיון לחקור את הבעייתיות בטיפול התרופתי בחולים ולהבין את הסיבות 

לבעייתיות זו, ערכנו גם מחקרים שהתרכזו בידע של חולים3 ושל רוקחים4 על הטיפול, 

בשונות בין מקורות מידע בנוגע לאינטראקציות בין תרופתיות של תרופות אנטי-

אפילפטיות5, ובאיכות המידע שחשופים לו בחיפושי גוגל על טיפול אנטי-אפילפטי בהריון 

ובהנקה6.

איור 1. התפלגות השימוש בתרופות אנטיאפילפטיות בישראל

איור 2. התפלגות תרופות אנטיאפילפטיות בקרב 827 חולים עם מחלה צרברווסקולרית
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בהמשך לעבודות אלה, בדקנו את הבטיחות של מעבר מתרופות אנטי אפילפטיות מהדור 

הישן )פניטואין, קרבמזפין או חומצה ואלפרואית( לתרופות מהדור החדש, בחולים שהיו 

חופשיים מהתקפים במשך שנה לפחות ]Negev T. et al בהכנה[. מתוך 89 חולים שענו 

על הקריטריונים של הכללה ואי הכללה למחקר, 69 נותרו תחת הטיפול האנטי-אפילפטי 

מהדור הישן ו-20 עברו החלפה לתרופות מהדור החדש )למוטריג'ין, לבטיראצטאם או 

לקוזאמיד(. ההחלפה בוצעה בשל תופעות לוואי, מחשש לתופעות לוואי ארוכות טווח 

או משיקולים של טרטוגניות אצל נשים בגיל הפוריות. מצאנו שלא היה הבדל משמעותי 

סטטיסטית ביציאה מאיזון המחלה בין החולים שנותרו על הטיפול הישן )23%( לבין אלו 

שהטיפול בהם הוחלף )20%(. יתרה מזאת, בקבוצת החולים עם אפילפסיה מוקדית היו 

משמעותית פחות חולים שיצאו מאיזון מקרב אלה שהטיפול בהם הוחלף לתרופות מהדור 

החדש לעומת אלה שנותרו על הטיפול הישן. לציין שהמעבר בין הטיפולים התרופתיים 

בוצע בכל המקרים באופן הזהיר ביותר, תוך חפיפה ממושכת ותחת מעקב ריכוזי התרופות 

החדשות בדם החולה. אנחנו מקווים שתוצאות אלה יעודדו את החולים והמטפלים לבצע 

מעבר לתרופות שהינן בעלות פרופיל מיטבי של תופעות לוואי ומיעוט אינטראקציות בין 

תרופתיות וע"י כך יפחיתו תחלואה כללית אצל חולי אפילפסיה.

2. מחקרים פרה-קליניים לזיהוי סמנים מולקולריים למוקד האפילפטי

לזיהוי שינויים מקומיים המתרחשים ספציפית במוקד האפילפטי ולא באזורי מוח אחרים 

חשיבות גדולה ביותר בשל ההשלכות התרגומיות הרבות הנגזרות ממנו. ראשית, ידע על 

קיום מולקולות ספציפיות באזור האפילפטוגני מאפשר סימון של האזור לצורך מיקומו 

לקראת ניתוחי אפילפסיה. היעד של העדר התקפים מושג כיום רק ב-50 עד 90% 

מהחולים שעוברים ניתוחים, כאשר התוצאות הפחות טובות הינן בעיקר בחולים ללא 

לזיות מבניות ברורות. בחולים אלה, חשוב להצליב מידע מכמה שיותר אמצעי אבחון על 

מנת להגדיל את הסיכוי לזיהוי נכון של המוקד האפילפטי. ניתן יהיה להשתמש בסמנים 

מולקולריים חדשים גם באבחון הטרום-ניתוחי, כמו למשל באמצעות פיתוח סמנים 

רדיואקטיביים חדשים הנראים ב-PET-CT, וגם תוך כדי הניתוח, ע"י סימון פלורסנטי של 

אותם הסמנים, לגילוי באמצעות מיקרוסקופ תוך-ניתוחי מותאם, אשר יכוון את המנתח 

לגבולות האזור האפילפטוגני. שנית, יהיה ניתן להשתמש בסמנים מולקולריים מקומיים 

כיעד להכוונה של טיפול פרמקולוגי הפועל ספציפית באזור המוקד האפילפטי ועל ידי 

כך עשוי לשפר את היעילות ולהפחית את תופעות הלוואי של התרופות. לא פחות חשוב 

מכך, זיהוי שינוים מולקולריים ספציפיים למוקד האפילפטי מוביל להבנה טובה יותר של 

תהליכי המחלה המובילים ליצירת התקפים אפילפטיים והמאפשרים נטיה מוגברת ליצירת 
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ההתקפים, ואף לאותם תהליכים העומדים בבסיס תהליך האפילפטוגנזה, כלומר הפיכתה 

של רקמת מוח בריאה לרקמה אפילפטית. הבנת תהליכים אלה פותחת בפנינו מטרות 

וכיוונים חדשים לטיפולים אנטי-אפילפטיים, שעשויים להקטין את פרקציית החולים 

שעמידים לטיפולים תרופתיים, אשר לא השתנתה במשך עשרות שנים, למרות תוספת של 

תרופות אנטי-אפילפטיות רבות, ועומדת על כ-30% מחולי האפילפסיה. יתרה מכך, הבנת 

השינויים המתרחשים בזמן אפילפטוגנזה עשויה להוביל לפיתוח תרופות ראשונות אשר 

ימנעו התפתחות של אפילפסיה אחרי נזקים מוחיים, כמו למשל חבלות ראש קשות או 

ניתוחים נוירוכירורגיים.

מחקר ראשון בהקשר של זיהוי סמנים למוקד האפילפטי ביצעתי בזמן לימודי הדוקטורט 

בהדרכתו של פרופ' יואל יערי מהאוניברסיטה העברית. בעבודה זו גילינו שסטטוס 

אפילפטיקוס המושרה בחולדות ע"י פילוקרפין, אשר ידוע כגורם לאפילפסיה כרונית עם 

מוקד בהיפוקמפוס אחרי תקופה לטנטית של מספר שבועות, גורם גם לצבירת אבץ חופשי 

ספציפית בתוך נוירונים בהיפוקמפוס )איור 3(7.

איור 3. אבץ חופשי מצטבר 
 ,CA1 -בהיפוקמפוס, בעיקר ב

אחרי סטטוס אפילפטיקוס

איור 4. אבץ גורם לעליה בזרם הסידן דרך תעלות 
CA1 -ב T סידן מסוג

הצטברות האבץ גורמת בתורה לשינויים בביטוי תעלה יונית המכניסה סידן לתוך התא ועל 

ידי כך גוררת עוררות יתר של נוירונים בהיפוקמפוס כחלק מתהליך האפילפטוגנזה. ואכן 

הראנו במחקר המשך שהזרקת אבץ לתוך חדרי המוח של חולדות נאיביות גורמת לעליה 

בזרמי הסידן דרך תעלת סידן מסוג T בנוירונים היפוקמפליים )איור 4(8. ייתכן שרגולציה 

של תכולת האבץ התוך תאית, למשל באמצעות כלציה מידתית של יון זה, תוכל למנוע 

התפתחות של אפילפסיה אחרי נזקים מוחיים.
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במחקר אחר, שביצענו בשנים האחרונות, בחנו את האפשרות שננו-חלקיקים המכילים 

סמן פלורסנטי וברזל ואשר סונתזו כך שיטו לעבור אינטרנליזציה לתוך תאים מיאלואידיים, 

יצליחו להגיע באופן ספציפי למוקד האפילפטי 9. השערת המחקר הייתה שהפגיעה 

במחסום הדם-מוח באזור המוקד האפילפטי, יחד עם התהליכים הדלקתיים שידוע 

שמתרחשים באזור המוקד, יובילו את החלקיקים לרקמה האפילפטית. הזרקנו את 

החלקיקים לווריד הזנב של חולדות עם אפילפסיה כרונית ממקור היפוקמפלי אשר 

הושרתה באמצעות סטטוס אפילפטיקוס של פילוקרפין. החלקיקים זוהו לאחר מכן באופן 

ספציפי בהיפוקמפוס של החיות החולות ולא באזורים אחרים או בחיות הבריאות, גם ב- 

MRI וגם בהיסטולוגיה )איור 5(. כמעט כל החלקיקים נראו מתקבצים בתוך הציטופלסמה 

של תאים מיאלואידיים )מיקרוגליה או מונוציטים/מאקרופאגים ממקור פריפרי(, אשר 

ריכוזם היה גבוה במיוחד בהיפוקמפוס של החיות החולות בלבד. 

איור 5. זיהוי ננו-חלקיקים בהיפוקמפוס 
 MRI של חולדות אפילפטיות באמצעות

והיסטולוגיה

במחקר המשך הראנו שכשהטענו את החלקיקים in-vitro לתוך המונוציטים והזרקנו את 

אותם המונוציטים לוורידי החולדות הצלחנו להביא כמות גדולה יותר של ננו-חלקיקים 

לאזור האפילפטוגני 10. 

ממצאי עבודות אלה יכולים להוביל לפיתוח אמצעי לסימון המוקד האפילפטי. בנוסף, 

אנחנו ממשיכים כעת את העבודות המוצגות לכיוון של הבנה ספציפית יותר של סוגי 

התאים המיאלואידיים המעורבים בתהליכים של יצירת ההתקפים האפילפטיים, במטרה 

לבחון אפשרות של פגיעה ספציפית בתפקודם של תאים אלה, אשר עשויה להפחית את 

ההתקפים.

כיוון אחר של סימון מולקולרי למוקד האפילפטי בחנו בהקשר של חומצה פולית. במחקר 

בו השווינו בין חולדות נאיביות לחולדות עם אפילפסיה טמפורלית, במודל הפילוקרפין 

שהוסבר קודם, מצאנו שריכוז הפולאט הינו נמוך יותר בדם של החולדות החולות, אך 

נשמר ללא שינוי במוח ואף מעט גבוה יותר בהיפוקמפוס של החולדות האפילפטיות 11. 

מכיוון שהפולאט נכנס למוח באמצעות נשאים ייעודיים, בדקנו את פיזור אותם הנשאים 

במוחות של החולדות האפילפטיות לעומת הבריאות, בהנחה שהם מעורבים בשמירת 

ההומאוסטזיס של הפולאט במוח החולה. מצאנו ריכוז גבוה במיוחד של הנשאים לפולאט 
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בנוירונים היפוקמפליים בחולדות עם אפילפסיה )איור 6(. ממצא זה עשוי כמו הממצאים 

של המחקרים הקודמים, לשמש לסימון המוקד האפילפטי או להכוונת תרופות למוקד.

איור 6. ביטוי יתר של נשאי פולאט 
בנוירונים בהיפוקמפוס של חיות 

אפילפטיות 

לסיכום, ובנימה מעט אישית, חשוב לי להדגיש כאן את החשיבות שיש למחקר עבורי. אני 

רואה את עצמי בראש ובראשונה קלינאית, המקדישה את מירב הזמן לאבחון וטיפול של 

חולי אפילפסיה. המחקר שאני מעורבת בו מכריח אותי להשאר מעודכנת באופן קבוע 

באספקטים השונים של האבחון והטיפול בחולים. העיסוק במחקר גם מעודד אותי לקוות 

שגם החולים שהיום איננו מסוגלים לספק להם טיפול טוב מספיק יוכלו בעתיד ליהנות 

מטיפול מתאים ואף להעביר למטופלים שלי תקווה זו. יתרה מכך, יתכן שאוכל בעצמי 

לתרום משהו לשיפור זה של אמצעי הטיפול בחולים. מהצד השני, למרות הזמן המועט שיש 

לנו כקלינאים להקדיש למחקר, אין לי ספק שתרומתנו הכרחית לכל התקדמות מדעית, 

בשל ההכרות היסודית שיש לנו עם נבכי המחלות. יחד עם זאת, אני מאוד ממליצה על 

שיתופי פעולה עם חוקרים שיכולים להשלים את הידע שלנו עם כלים מחקריים מעודכנים. 

או, כפי שהומלץ לכל הקלינאים מעל הבמה באחד מכינוסי החברה האמריקאית 

לאפילפסיה – "חבקו חוקר שאינו קלינאי!". מקווה מאוד ששורות אלה יעודדו נוירולוגים 

 צעירים להשלים ולהעשיר את חייהם המקצועיים בביצוע מחקר.

 ד"ר דנה אקשטיין, 

מנהלת יחידת האפילפסיה, המחלקה לנוירולוגיה, מרכז רפואי הדסה והאוניברסיטה העברית, ירושלים

לרשימת הספרות
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ד"ר נתנאל ריין

ב.ב. בן 33, רווק, עובד כסדרן, מוצא אשכנזי. השכלה של 12 ש"ל בשילוב חינוך רגיל וחינוך 
מיוחד. מתגורר בדיור מוגן. 

ברקע CP עם ספסטיות וחולשה בגפיים מימין ואמבליופיה משמאל. נושא כותרת של 
Infantile spasms, אך ללא טיפול תרופתי קבוע כבר זמן רב.

בינואר 2018, פנה למיון בשל אירוע פרכוסי, שהחל עם כאב פריאוקולרי, ולאחר מכן 
פרכוס כללי, טוני. 

פנה למיון ולאחר שהתאושש מהפרכוס – ללא ממצאים חדשים בבדיקה נוירולוגית. 

הושלם CT ראש שהדגים ציסטה אראכנואידאלית בתחתית האונה הטמפורלית הימנית, 
והרחבה של החדר הלטרלי השמאלי. ללא ממצאים נוספים )תמונה 1(. 

בוצע EEG שהדגים איטיות טמפורלית ימנית – מתאימה למיקום הלזיה. ללא ממצאים 
נוספים. 

בשל איטיות פוקאלית וממצאים הדמיתיים כמתואר, הוחל טיפול בתרופה נוגדת פרכוסים 
)למיקטל(. בשל חשד ל-Drug eruption הופסק הטיפול בלמיקטל והוחל טיפול בקפרה.

בוצע EEG מעקב שהדגים רישום חורג מן התקין בשל האטה כמעט קבועה פרונטו-
טמפורלית שמאלית המעידה על הפרעה תפקודית וקרוב לודאי מבנית באזור זה. 

תמונות בנוירולוגיה

1ב1א

תמונה 1 )הקלק לתאור ההדמיה(
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תמונות 2-3 )הקלק לתאור ההדמיה(

ב-MRI מוח הודגם תהליך בצקתי עם תפיסת מקום וצביעה רב-טבעתית טמפורלי, 
מדיאלית, אינפריורית, שמאלית )תמונה 2(. אבחנה מבדלת בין תהליך תופס מקום לתהליך 
דלקתי. כמו כן הודגמו ממצאים כרונים כולל הרחבה ידועה של החדר הלטראלי השמאלי, 

וציסטה ארכנואידאלית גדולה.  

בהמשך פנה למיון שוב בשל החמרה בפרכוסים. 

2ב2א

3ב3א
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 תמונה 4 
)הקלק לתאור ההדמיה(

לאור ממצאים ב-MRI בוצע בירור נוסף שכלל ניקור מותני עם חלבון וגלוקוז בגדר הנורמה, 
ללא תאים. 

CT כלל גופי לא הדגים עדות כלשהי לתהליך גידולי. בבדיקת רופא עור לא הייתה עדות 
למלנומה. 

בהעדר ממצאים בבירור סיסטמי נלקחה ביופסיה מהאזור החשוד באונה הטמפורלית 
השמאלית )תמונה 3(. נמצאה הסננה דלקתית פריוסקולרית ופרנכימטית של תאים 

מונונוקלארים ברובם תאי T ומעוט תאי B, עם גליוזיס ומיקורגליוזיס. הנוירונים שמורים 
במרבית האזורים, אך נראו נוירונים "אדומים" בודדים. ללא עדות לדיספלזיה או זיהום 
ויראלי, ללא גרנולומות. סוכם כי הממצאים אינם ספציפים עם אבחנה מבדלת רחבה 

טוקסית, זיהומית וראלית, פאראניאופלסטית, היפוקסית-איסכמית. ללא עדות למחלה 
ניאופלסטית. 

במקביל לברור התלונן הנבדק על ירידה בזיכרון לטווח קצר ובזיכרון המרחבי שבאו לידי 
ביטוי בהחמרה תפקודית כללית ובעיקר בהתמצאות במרחב. בוצעה הערכה קוגניטיבית 

ובה איטיות חשיבתית, דיסנומיה בולטת, שטף מילולי ירוד, דיסקלקוליה, פרקסיס מעט 
פגום, זיכרון ביוגרפי שמור, אך זכרון לטווח קצר פגוע. כמו כן נמצאה הפרעה ניהולית 

מורכבת עם אקופרקסיה, קונקרטיות, קשיי ארגון מחשבות, וירידה ניכרת בשטף מילולי 
פונטי.

בוצע MRI מוח חוזר ולמרות שמראה הלזיה התאים לתהליך ניאופלסטי, נצפה שיפור קל 
ביחס ל-MRI קודם )ללא כל טיפול ייעודי(, ממצא שכיוון לאטיולוגיה דלקתית. 

לאור זאת נשלחה סרולוגיה אוטואימונית נרחבת כולל פאנל לאנצפיליטיס אוטואימונית 
ממנו התקבלה תשובה חיובית ל-NMDA receptor encephalitis )תמונה 4(. 

4
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NMDA receptor encephalitis

במאמר סקירה של דלמאו מ-2016 1 הוא מתאר שבשנת 2003 אושפזה מטופלת 

שהופנתה לטיפול נמרץ לאחר שפנתה בשל שינויים התנהגותיים והפרעה פסיכיאטרית 

ובהמשך שקעה הכרתית ונזקקה להנשמה. בבירור שבוצע נמצאה טרטומה שחלתית אליה 

התייחסו בתור ממצא מקרי. לאחר שטופלה אמפירית באימונותרפיה היא החלימה. לאחר 

שנמצאו שתי נשים נוספות עם סינדרום קליני דומה, טרטומה, ושיפור תחת אימונותרפיה 

בוצע בירור שבסופו נמצא הנוגדן ל-)NMDA receptor (NMDAR כמחולל המחלה. לאחר 

שהוגדרו הנוגדן והסינדרום אובחנו תוך פחות משנה 100 מקרים נוספים. 

אנצפליטיס של NMDAR היא אחת מ-16 מחלות מתווכות נוגדני IgG של מערכת 

העצבים המרכזית שנמצאו עד 2016. קבוצת מחלות זאת גורמת למחלה דרך היקשרות 

של נוגדנים למטרה על פני ממברנת התא או הסינפסה, וזאת בניגוד לרוב המחלות 

הפאראניאופלסטיות של מערכת העצבים המרכזית בהם הנוגדנים הם נגד אנטיגן 

ציטופלזמי או גרעיני, ונגרמות ככה"נ ע"י תאי T ציטוטוקסים. 

NMDAR אנצפיליטיס מתייצגת בשכיחות הגבוהה ביותר בנשים צעירות, אך יכולה להופיע 

גם בגברים ובכל גיל. בתחילה מופיעות הזיות, דלוזיות, פאראנויה ופגיעה בתפקודים 

אקזקוטיבים. בהמשך מופיעים פסיכוזה, אגטציה, הפרעת זיכרון, דיסקינזיות, פרכוסים, 

תגובה ירודה לכאב ובסופו של דבר העדר תגובה עם קטטוניה, הפרעות אוטונומיות, 

וקומה. המהלך של המחלה מתאים לקבלת מינונים גדלים והולכים של מעקב תחרותי של 

NMDAR כגון קטמין. עובדה זו מתקפת את תפקידו של הנוגדן לא רק כסמן של המחלה, 

אלא כמחולל שלה. כ-80% מהמטופלים חוזרים למצבם הבסיסי תחת אימונותרפיה, 

מה שמתאים לתפיסה כי הפתופיזיולוגיה של המחלה מתווכת ע"י נוגדנים המשפיעים 

על פעילות דרך מטרות על ממברנת התא ולא ע"י גרימת נזק בלתי הפיך לנוירונים. תחת 

טיפול מתאים פחות 15% מהמטופלים חווים חזרה של המחלה בתוך שנתיים.

מוכרים מספר טריגרים ידועים למחלה. השכיח שבהם הוא טרטומה שחלתית שמופיעה 

בכמחצית מהנשים הצעירות עם אנצפיליטיס NMDAR. טריגר נוסף, הוא הרפס סימפלקס 

אנצפיליטיס (Herpes simplex encephalitis (HSE)). כ-20% מהחולים מפתחים נוגדנים 

 HSE התאוריה היא שהתאים הגידוליים או הרס התאים במוח במהלך .NMDAR-ל

חושפים אנטיגנים, שחשיפתם גורמת בתורה לשרשרת אירועים שמובילה, בסופו של דבר, 

לתאי פלזמה שמתיישבים במערכת העצבים ומייצרים נוגדנים נגד NMDAR. ניתן לקרוא 

בהרחבה על הנושא במאמר של דלמאו, כמו גם על המחקר שנעשה להבנת מנגנון הפגיעה 

בתפקודים הנוירונלים. 
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NMDA receptor encephalitis-ממצאים בהדמיה ב

אחת הבעיות השכיחות בבירור של NMDAR אנצפליטיס היא שלעיתים אין ממצאים 

ב-MRI. במאמר סקירה ב-Bacchi et al4 2018, סוקרים את הספרות לגבי הממצאים 

ההדמייתים ב-NMDAR אנצפליטיס. במחקרים שונים דווחו ממצאים ב-MRI אצל 11-83% 

 MRI מהחולים. לאחר שסכמו את תוצאות כל המחקרים נמצא כי ל-37.7% מהחולים היה

פתולוגי. לאור דיווחים באיכות משתנה, לא ניתן להפיק סטטיסטיקה לגבי שכיחויות של 

מיקום הממצאים ב-MRI, אך הממצאים הנפוצים ביותר שדווחו היו הארכת זמני הרפיה 

ב-T2/FLAIR באונה הטמפורלית כשבמקרים אלה הרוב היו באונה טמפורלים מדיאלית. 

הממצאים הבאים בשכיחותם היו הארכת זמני הרפיה ב-T2/FLAIR באונות פרונטליות, 

היפוקמפוס, אזורים פריונטריקולרים ובצרבלום, ובשכיחות נמוכה עוד יותר בגרעיני הבסיס, 

אינסולה, גזע מוח ותלמוס. במקרים רבים תוארה אטרופיה מפושטת ב-MRI, אך בשני 

מקרים היא תוארה כממוקדת לאונות הטמפורליות. ההאדרה השכיחה ביותר שנראתה 

הייתה לפטומנינגיאלית, והבאה בשכיחותה הייתה האדרה קורטיקלית. במקרים בודדים 

דווחו ממצאים ב-DWI, וב-SWI לא דווחו ממצאים. 

 Positron באותו מאמר סוקרים את הספרות המועטה הקיימת בדבר יעילותה של סריקת

emission tomography (PET) ב-NMDAR אנצפליטיס. מתואר שם כי במספר מקרים בהם 

סריקת ה-MRI הייתה תקינה וסריקת ה-FDG-PET הייתה פתולוגית, כאשר הממצאים 

השכיחים ביותר היו של היפרמטבוליזם באונות פרונטליות וטמפורליות והיפומטבוליזם 

באונות פריאטליות ואוקסיפיטליות. השינוי ביחס בין מטבוליזם פרונטלי לאוקסיפיטאלי 

וטמפורלי לאוקסיפיטאלי היה מובהק סטטיסטית בהשוואה לבקרה, ולאור זאת תואר 

 .MRI-שימוש אפשרי בזיהוי חולים אצלם לא היו ממצאים ב

 Graus et al5 מאפריל 2016 מאת Lancet Neurology-באותו הקשר יש לציין מאמר ב

שניסה להתמודד עם העיכוב באבחנה ובטיפול המתאים באנצפליטיס אוטואימונית 

(Autoimmune encephalitis (AIE)) הנובע מהסתמכות על בדיקות נוגדנים ותגובה לטיפול. 

במאמר ניסו דרך סקירת ספרות ודעת מומחים לדבר )Expert opinion(, ליצור קריטריונים 

שיאפשרו אבחנה קלינית מוקדמת של AIE לסוגיה. 

רמות הודאות של האבחנה לפי הקריטריונים סווגו לאפשרית )Possible(, סבירה 

 .)Definite( וודאית ,)Probable(
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הקריטריונים לאבחנה סבירה של אנצפליטיס NMDAR מהמאמר הם:

הופעה מהירה )תוך פחות מ-3 חודשים( של 4/6 הקריטריונים הבאים:. 1
i .התנהגות לא נורמלית )פסיכיאטרית( או הדרדרות קוגניטיבית
ii .)שינוי בדיבור )לחץ דיבור, מיעוט ניכר בדיבור או אילמות
iii .פרכוסים
iv .הפרעות תנועה, דיסקינזיה או ריגידיות
v .ירידה במצב ההכרה
vi .שינויים אוטונומים, או היפוונטילציה מרכזית

אחד מהשניים הבאים:. 2
i . לא תקין )פעילות איטית או לא מאורגנת פוקאלית או דיפוזית, פעילות EEG

פרכוסית(
ii .)CSF( פליאוציטוזיס בנוזל השדרה

שלילה סבירה של אבחנות נוספות. 3
הקריטריונים לאבחנה ודאית של אנצפליטיס NMDAR מהמאמר הם קיום של הנוגדן 

האופייני עם אחד מששת הקריטריונים הנ"ל, ושלילה סבירה של אבחנות אחרות. 

אז מה קרה עם המטופל?

לאור נוגדנים אופייניים עם צביעה חיובית ביותר ל-NMDAR encephalitis, ביופסיה 
שהתאימה לתהליך דלקתי, וקליניקה שיכולה להתאים, אם כי המהלך היה אינדולנטי, 

המטופל אובחן עם אנצפיליטיס אוטואימונית וטופל בהתאם בפלזמהפרזיס וסטרואידים. 
לציין כי לאחר הטיפול בוצעה הערכה קוגניטיבית חוזרת ללא שיפור משמעותי במצבו.  

Netaniel.rein@mail.huji.ac.il :אשמח להערות או שאלות

רשימת ספרות: 
1. Dalmau J. NMDA receptor encephalitis and other antibody-mediated disorders of the synapse. 

Neurology 2016;87:2471–2482
2. Titulaer MJ, McCracken L, Gabilondo I, et al. Treatment and prognostic factorsfor long term 

outcome in patients with anti-NMDA receptor encephalitis: an observational and cohort study. 
Lancet Neurol. 2013;12:157-165.

3. Viacocoz A, Desestret V, Ducray F, et al. clinical significance of adult male patients with NMDA 
receptor encephalitis. Neurology. 2014;82:556-563.

4. Bacchi S, Franke K, Wewegama D. Magnetic resonance imaging and positron emission tomog-
raphy in anti-NMDA receptor encephalitis: A systematic review. Journal of Clinical Neuroscience 
2018;52:54–59.

5. Graus F, Titulaer MJ, Balu R, et al. A clinical approach to diagnosis of autoimmune encephalitis. 
Lancet Neurol. 2016;15:391–404.

mailto:Netaniel.rein@mail.huji.ac.il


37

תמונות בנוירולוגיה

תמונות:

 תמונה 1: 
CT ראש עם חומר ניגוד בחתך סגיטאלי )1א( ואקסיאלי )1ב(. חיצים אדומים מציינים ציסטה 

ארכנואידאלית.

 תמונה 2: 
סריקת MRI ראשונה שבוצעה בחתכים אקסיאלים ברצף T1 עם גדוליניום )2א( בה ניתן לראות 

תהליך רב טבעתי טמפורלי ימני שעובר האדרה )חץ ירוק(. וברצף FLAIR )תמונה 2ב( מספר 
מוקדים של הארכת זמני הרפיה )חיצים כחולים( מלבד הבצקת הנראית סביב האזור המואדר )לא 

נראה כאן(

 תמונה 3: 
מימין חתך אקסיאלי של MRI ברצף T1 עם גדולניום )3א( בוצע לקראת ביופסיה עם אותן הלזיות 
העוברות האדרה. משמאל CT בחתך אקסיאלי )3ב( ללא חומר ניגוד שבוצע למחרת למעקב, עם 
מספר בועות אויר )חיצים אדומים סמוכים מצביעים על בועות אוויר סומוכות למיטת הביופסיה(

 תמונה 4: 
נוכחות נוגדנים ל-MOG נבדקו בשיטה מסחרית )Euroimmun, Lübeck, Germany( בעזרת 

מיקרוסקופ פלורסנטי, בו תאי HEK293 המודבקים בחלבון MOG שלם ומקובעים לזכוכית נושאת 
מודגרים עם נסיוב המטופל.

1ב1א 2ב2א

3ב3א 4



38
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לתשובות

1 . core clinical איזה מהבאים אינו מהווה
feature בקריטריונים לאבחנה של מחלת 

גופיפי לוי?

RBDא. 

רגישות לנוירולפטיקה ב. 

פרקינסוניזם ג. 

הזיות ויזואליות ד. 

 פלוקטואציותה. 

מטופל בן 66 מגיע למרפאתך. הוא מספר . 2
כי לפני שנה החל לשים לב לפגיעה 

קוגניטיבית שגרמה לו לבסוף לפרוש 
מעבודתו כמהנדס. MMSE 22/30, פרט 
לכך הבדיקה הנוירולוגית תקינה. אשתו 

מתארת תנודות במצבו הקוגניטיבי, וכמו 
כן אירועי בהייה. איזה מהבאים יאפשר 

 ?probable LBD אבחנה של

פוליסומנוגרפיה שמדגימה שנת REM ללא א. 
אטוניה. 

איטיות אוקסיפיטלית בבדיקת EEG. ב. 

תת-לח״ד אורתוסטטי.ג. 

 עצירות כרונית.ד. 

 שאלות הכנה לקראת שלב א'

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

בנושא מחלת גופיפי לוי

מה נכון לגבי הירידה הקוגניטיבית . 3
בתחילת המחלה?

הפגיעה הטיפוסית היא אמנסטית  א. 

הפגיעה הטיפוסית היא בתפקודים ב. 
אקזקיוטיביים ובריכוז

הפגיעה הטיפוסית היא שפתית, עם ג. 
אנומיה בולטת

הפגיעה הטיפוסית היא של ד. 
disconnection syndromes כמו 
Alexia without agraphia למשל 

מה מהבאים מתאר ממצאים . 4
אופייניים ב-FDG-PET בחולים עם 

מחלת גופיפי לוי?

היפומטאבוליזם דיפוזי, א. 
היפומטאבוליזם טמפורלי דו״צ, 

היפרמטאבוליזם אוקסיפיטלי

היפומטאבוליזם דיפוזי, ב. 
היפרמאטבוליזם אוקסיפיטלי דו״צ, 

והיפומטאבוליזם של החלק האחורי 
cingulate cortex-של ה

היפומטאבוליזם אוקסיפיטלי דו״צ, ג. 
היפרמטאבוליזם פרונטלי דו״צ, 

ומטאבוליזם שמור בחלק האחורי של 
cingulate cortex-ה

היפומטאבוליזם כללי, היפומטאבוליזם ד. 
אוקסיפיטלי דו״צ, ומטאבוליזם שמור 

 cingulate-בחלק האחורי של ה
cortex
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לתשובות

כל הבאים מהווים פקטורים . 8
פרוגנוסטיים גרועים לתוחלת החיים 

במחלת גופיפי לוי, למעט:

גיל צעיר בעת התחלת המחלה א. 

מחלות רקע נלוות ב. 

מצב תפקודי ירוד ג. 

 מין נקבהד. 

כל הבאים מהווים תופעות לוואי של . 9
Rivastigmine, למעט:

בחילה א. 

כאב ראשב. 

שלשול ג. 

רעד ד. 

 עלייה במשקלה. 

10 .?RBD איזה מהבאים איננו נכון לגבי

התופעה יכולה להתחיל אפילו עשרות א. 
שנים לפני אבחנת המחלה 

 מתוך אנשים בריאים עם RBD, ב. 
60% יפתחו פרקינסוניזם או דמנציה 

בתוך 15 שנים

נטילת ssri’s עלולה להחמיר את ג. 
התופעה

תופעות אחרות כמו obstructive ד. 
 periodic limb או sleep apnea
RBD יכולות לחקות movements

כל תוצאות הבדיקות המתוארות תומכות . 5
באבחנה של מחלת גופיפי לוי, למעט:

איטיות אוקסיפיטלית בבדיקת EEGא. 

בדיקת MIBG פתולוגית ב. 

בדיקה גנטית חיובית למוטציה N370S בגן ג. 
 GBA

 DAT תקיןד. 

מה נכון לגבי הטיפול התרופתי בחולים . 6
?LBD עם

AchEI לא משפרים את התפקוד א. 
הקוגניטיבי אלא מאטים את קצב 

התקדמות המחלה. 

אם יש צורך בטיפול נוירולפטי, תרופת ב. 
הבחירה היא Olanzapine במינונים 

נמוכים. 

שימוש ב-Mirtazapine עלול להחמיר את ג. 
הישנוניות ואת הבלבול ולכן איננו מומלץ 

בחולים אלה. 

בגלל חשש מהחמרת ההזיות תחת טיפול ד. 
דופמינרגי, עדיף להשתמש באגוניסטים 

לדופמין לטיפול בפרקינסוניזם. 

לטיפול בדיכאון או חרדה מומלץ טיפול ה. 
.SSRI’s-ב 

כל הבאים נכונים לגבי האפידמיולוגיה . 7
של מחלת גופיפי לוי, למעט:

המחלה שכיחה יותר בגברים בהשוואה א. 
לנשים 

מתוך האנשים הסובלים מדמנציה, ב. 
ל-10-15% יש מחלת גופיפי לוי 

הסיכון לחלות עולה עד גיל 65, ולאחר ג. 
מכן יורד 

מתוך המחלות הנוירודגנרטיביות הגורמות ד. 
לדמנציה, מחלת גופיפי לוי היא השניה 

בשכיחותה
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 עדכונים ומחקרים חדשים
ד"ר רון מילוא

מערכת בינה מלאכותית מסייעת באבחנת מצבי חירום נוירולוגיים לפי בדיקת CT בתוך 	 

שניות. 

פותח מודל תלת-מימדי של 6 סוגים של תאי מוח הכולל גם BBB תפקודי.	 

טיפול גנטי חדשני משפר תפקוד מוטורי בפגיעות חוט שדרה.	 

 	 Anterior השפעת קנאביס על כאב עצבי כרוני קשורה כנראה בהפחתת הקישוריות בין

cingulate cortex לבין הקורטקס הסנסורי.

דיאטה ים תיכונית משפרת את איכות השינה.	 

דיאטה ים תיכונית קשורה גם בהפחתת הסיכוי לדיכאון.	 

אספירין אינו יעיל במניעה ראשונית של מחלות קרדיו-ווסקולריות במבוגרים. )1( )2( )3(	 

טיפול בדום נשימה בשינה משפר פרוגנווזה אחרי שבץ.	 

גירוי של הצרבלום משפר הליכה ושווי משקל אחרי שבץ.	 

מאפיינים קליניים, הדמיתיים ושל הטרומבוס עשויים לסייע בטריאז' אחרי שבץ 	 

לטרומבוליזה או טרומבקטומיה.

נשימה דרך האף עשויה לסייע בקונסולידציה של הזיכרון.	 

באלצהיימר פרה-קליני ניתן למצוא שינויים מיקרו-ווסקולריים ואחרים ברטינה בבדיקות 	 

OCT. )הערת מערכת(

אישפוזים מרובים, מחלה קריטית וזיהומים משמעותיים קשורים בשינויים מוחיים כמו 	 

אלו הנראים במחלת אלצהיימר.

טכניקת קריו-מיקרוסקופיה אלקטרונית מבדילה בקיפולים שונים של tau בין מחלות 	 

אלצהיימר ופיק.

תזונה בריאה עשויה לשמר זיכרון ואת נפח ההיפוקמפוס ולמנוע מחלות נפש.	 

לזמן מסך ארוך מדי בילדים יש השפעה מזיקה על ההתפתחות הקוגניטיבית. )מאמר 	 

מערכת(

אלגוריתם הכולל שימוש בגיל, מין והגנוטיפ של ApoE יכול לנבא את הסיכון לדמנציה.	 

https://www.nature.com/articles/s41591-018-0147-y
https://www.nature.com/articles/s41591-018-0147-y
https://www.nature.com/articles/s41591-018-0147-y
https://www.nature.com/articles/s41598-018-25603-5
https://www.nature.com/articles/s41598-018-25603-5
https://academic.oup.com/brain/article/141/8/2362/5036378
https://academic.oup.com/brain/article/141/8/2362/5036378
http://n.neurology.org/content/91/14/e1285
http://n.neurology.org/content/91/14/e1285
http://n.neurology.org/content/91/14/e1285
http://n.neurology.org/content/91/14/e1285
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ggi.13521
https://www.nature.com/articles/s41380-018-0237-8
https://www.nature.com/articles/s41380-018-0237-8
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1803955?query=featured_home
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1803955?query=featured_home
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1805819?query=featured_home
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1805819?query=featured_home
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1800722?query=featured_home
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1800722?query=featured_home
https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/JAHA.118.008841
https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/JAHA.118.008841
https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/fullarticle/2715116
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2702146
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2702146
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2702146
http://www.jneurosci.org/content/early/2018/10/22/JNEUROSCI.3360-17.2018
http://www.jneurosci.org/content/early/2018/10/22/JNEUROSCI.3360-17.2018
https://jamanetwork.com/journals/jamaophthalmology/article-abstract/2697402
https://jamanetwork.com/journals/jamaophthalmology/article-abstract/2697402
https://jamanetwork.com/journals/jamaophthalmology/article-abstract/2697398
https://jamanetwork.com/journals/jamaophthalmology/article-abstract/2697402
https://jamanetwork.com/journals/jamaophthalmology/article-abstract/2697402
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/jgs.15470
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/jgs.15470
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/jgs.15470
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/jgs.15470
https://www.nature.com/articles/s41586-018-0454-y
https://www.nature.com/articles/s41586-018-0454-y
https://www.nature.com/articles/s41586-018-0454-y
https://www.amjmed.com/article/S0002-9343(18)30643-0/fulltext
https://www.amjmed.com/article/S0002-9343(18)30643-0/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-4642(18)30305-5/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-4642(18)30305-5/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-4642(18)30278-5/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-4642(18)30278-5/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-4642(18)30305-5/fulltext
http://www.cmaj.ca/content/190/35/E1033
http://www.cmaj.ca/content/190/35/E1033
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אלגוריתם של בינה מלאכותית המבוססת על PET משפר ניבוי של מחלת אלצהיימר 	 

בגיל מוקדם. )מאמר מערכת(

בדיקת MRI ברצפי דיפוזיה עשויה לזהות מחלת אלצהיימר פרה-קלינית.	 

נוירופילמנט בנוזל השדרה הינו סמן טוב יותר מ-tau או עמילואיד להדרדרות נוירולוגית 	 

.MCI-מוקדמת ל

רמות קורטיזול גבוהות בסרום קשורות בהפרעות זיכרון ובשינויים מבניים במוח, בעיקר 	 

ירידה בנפחו.

תוצאות חיוביות ל-GV-971, אוליגוסכאריד חדש, במחקר פאזה 3 במחלת אלצהיימר 	 

קלה עד בינונית.

חבלת ראש קלה, גם ללא איבוד הכרה, מכפילה את הסיכון לדמנציה. )מאמר מערכת(	 

פרה-אקלמפסיה קשורה בדמנציה עשורים מאוחר יותר. )מאמר מערכת(	 

דיאטה ים תיכונית מפחיתה הצטברות של בתא עמילואיד במוח. 	 

עדויות נוספות שוירוס ההרפס קשור במחלת אלצהיימר.	 

מחקר ראשון לבדיקת צפיפות הסינפסות במחלת אלצהיימר.	 

 	.ADHD-חבלת ראש בצעירים מעלה את הסיכון ל

לחולים עם הפרעות תנועה פונקציונליות יש הפרעות מבניות בחומר האפור במעגלים 	 

בין האונה הלימבית והקורטקס הסנסורי-מוטורי. 

קיימת קורלציה בין הידקקות של הרשתית ובין אטרופיה של תאי עצב דופמינרגיים 	 

במחלת פרקינסון.

עירוי של נוגדן לאלפא סינוקלאין הינו בטוח וסביל במחלת פרקיסון ומפחית את צברי 	 

החלבון ב-97%.

כריתת התוספתן קשורה בסיכון עתידי מופחת למחלת פרקינסון.	 

מחלת פרקינסון אינה מעלה את הסיכון לתמותה בחולים ללא לקות קוגניטיבית. 	 

)מאמר מערכת(

אנטגוניסט חדש לרצפטור ל-D1 מפחית טיקים בתסמונת טורט.	 

טיפול באנטי-סנס אוליגונוקלאוטיד מדכא ייצור האנטינגטין ומשפר קוגניציה והתנהגות 	 

במודל עכבר של מחלת האנטינגטון.

קיים קשר בין מחזור החיים של נגיף ה-EBV והפתגונזה של טרשת נפוצה.	 

https://pubs.rsna.org/doi/10.1148/radiol.2018180958
https://pubs.rsna.org/doi/10.1148/radiol.2018180958
https://pubs.rsna.org/doi/10.1148/radiol.2018182312
https://pubs.rsna.org/doi/10.1148/radiol.2018180958
https://press.rsna.org/timssnet/media/pressreleases/14_pr_target.cfm?id=2044
https://press.rsna.org/timssnet/media/pressreleases/14_pr_target.cfm?id=2044
https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/article-abstract/2712850
https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/article-abstract/2712850
https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/article-abstract/2712850
https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/article-abstract/2712850
http://n.neurology.org/content/early/2018/10/24/WNL.0000000000006549
http://n.neurology.org/content/early/2018/10/24/WNL.0000000000006549
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https://www.medscape.com/viewarticle/903992
https://www.medscape.com/viewarticle/903992
https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/fullarticle/2679877
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פינגולימוד יעיל וסביל בטרשת נפוצה בילדים. )מאמר מערכת(	 

תואר סוג פתולוגי חדש של טרשת נפוצה – Myelocortical MS, ללא דמיאלינציה 	 

בחומר הלבן המוחי.

סיפונימוד, מודולטור סלקטיבי של הקולטן ל-S1P, אושר לטרשת נפוצה מתקדמת 	 

שניונית.

 	.ADEM מנבאים התקף חוזר של MOG-נוגדנים ל

הפרעות בבלוטת התריס יכולות להתחיל שנים אחרי טיפול באלמטוזומאב ולהיות 	 

תנודתיות, דבר המצריך מעקב ממושך.

טיפול באלמטוזומאב קשור במקרי שבץ ודיסקציה של עורקי הצוואר.	 

 	.BK-ספציפיים לוירוס ה T ע"י תאי PML-גישה חדשה לטיפול ב

 	 CGRP-הנוגדן המונוקלונאלי הראשון ל – Erenumab פורסמו תוצאות המחקר עם

שאושר למיגרנה. )מאמר מערכת(

נוגדן שני כנגד CGRP קיבל המלצה לאישור באירופה.	 

התקפי אפילפסיה עוקבים אחרי מעגלים צירקדיאניים. )מאמר מערכת(	 

אתר חדש לטיפול באפילפסיה: תעלות פנאקסין-1.	 

חלוקה חדשה של מיופטיות דלקתיות אידיופטיות ל-4 סוגים בהתאם לתמונה קלינית 	 

ולנוגדנים עצמיים יחודיים.

מיופטיה דלקתית עלולה להיות סיבוך מאוחר של השתלת תאי גזע אלוגנאים ללויקמיה 	 

חריפה.

וירוס הפוליו הינו בטוח ובעל פוטנציאל לטיפול בגליובלסטומה.	 

בדיקת רמות ציטוקינים בנוזל השדרה עשויה להבדיל זיהומי מוח ממחלות אחרות.	 

חיישן עורי עשוי להתריע בפני כישלון של צינורית דלף להידרוצפאלוס.	 

 	.CJD נוכחות פריונים בעין עשויה לזרז אבחנת

שינויים קוגניטיביים והתנהגותיים שכיחים בשלב מוקדם של ALS. )מאמר מערכת(	 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMe1810019
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1800149
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1800149
https://www.thelancet.com/journals/laneur/article/PIIS1474-4422(18)30245-X/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/laneur/article/PIIS1474-4422(18)30245-X/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/laneur/article/PIIS1474-4422(18)30245-X/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/laneur/article/PIIS1474-4422(18)30245-X/fulltext
https://www.novartis.com/news/media-releases/novartis-announces-fda-and-ema-filing-acceptance-siponimod-first-and-only-drug-shown-meaningfully-delay-disability-progression-typical-spms-patients
https://www.novartis.com/news/media-releases/novartis-announces-fda-and-ema-filing-acceptance-siponimod-first-and-only-drug-shown-meaningfully-delay-disability-progression-typical-spms-patients
https://www.novartis.com/news/media-releases/novartis-announces-fda-and-ema-filing-acceptance-siponimod-first-and-only-drug-shown-meaningfully-delay-disability-progression-typical-spms-patients
https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/fullarticle/2687471
https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/fullarticle/2687471
https://academic.oup.com/jcem/article/103/8/3010/5033322
https://academic.oup.com/jcem/article/103/8/3010/5033322
https://academic.oup.com/jcem/article/103/8/3010/5033322
https://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm624247.htm?utm_campaign=FDA%20MedWatch%20-%20Lemtrada%20(alemtuzumab):%20Drug%20Safety%20Communication&utm_medium=email&utm_source=Eloqua
https://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm624247.htm?utm_campaign=FDA%20MedWatch%20-%20Lemtrada%20(alemtuzumab):%20Drug%20Safety%20Communication&utm_medium=email&utm_source=Eloqua
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1801540
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1801540
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)32534-0/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)32534-0/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)32606-0/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)32534-0/fulltext
https://www.medscape.com/viewarticle/902324
https://www.medscape.com/viewarticle/902324
https://www.thelancet.com/journals/laneur/article/PIIS1474-4422(18)30337-5/fulltext
https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/JAHA.118.008841
https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/JAHA.118.008841
http://stm.sciencemag.org/content/10/443/eaar3796
http://stm.sciencemag.org/content/10/443/eaar3796
https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/article-abstract/2698825
https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/article-abstract/2698825
https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/article-abstract/2698825
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/mus.26341
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/mus.26341
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/mus.26341
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1716435
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1716435
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0205501
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0205501
http://stm.sciencemag.org/content/10/465/eaat8437
http://stm.sciencemag.org/content/10/465/eaat8437
https://mbio.asm.org/content/9/6/e02095-18
https://mbio.asm.org/content/9/6/e02095-18
http://n.neurology.org/content/early/2018/09/12/WNL.0000000000006303
http://n.neurology.org/content/early/2018/09/12/WNL.0000000000006303
http://n.neurology.org/content/early/2018/09/12/WNL.0000000000006317
http://n.neurology.org/content/early/2018/09/12/WNL.0000000000006317
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ניירות עמדה, קוים מנחים וקריטריונים חדשים

קריטריונים אבחנתיים חדשים לנוירוסרקואידוזיס.	 

קריטריונים אבחנתיים חדשים לאיסכמיה של חוט השדרה.	 

קוים מנחים חדשים לטיפול באפילפסיה. )1( )2(	 

קוים מנחים להפרעות במצב ההכרה. )סקירה סיסטמטית(	 

חדשות מכנס החברה להפרעות תנועה )MDS(, הונג-קונג, 
5-9.10.18

עצירות קשה קשורה בהתקדמות מהירה יותר של מחלת פרקינסון.

כאב מרכזי שכיח במחלת פרקינסון.

דיאטה קטוגנית מפחיתה סימפטומים לא מוטוריים במחלת פרקינסון.

ניטור מוטורי כמותי )קינטיגראף( עשוי לשפר את הטיפול במחלת פרקינסון.

לרינגופלסטיקה ע"י הזרקת ג'ל משפרת דיספוניה במחלת פרקינסון.

פיתוחים וחידושים טכנולוגיים עמדו במרכז הכנס.

חדשות מכנס ה-ECTRIMS, ברלין, גרמניה, 10-12.10.18

הזמן הטוב ביותר להתחיל טיפול ב-MS הוא תוך חצי שנה מהאבחון.	 

 	.SPMS נזק קורטיקלי בתחילת המחלה הינו גורם סיכון לפיתוח

רמות נוירופילמנט בסרום מנבאות תוצאים קליניים והדמיתיים ומאפשרות ניטור 	 

.MS-הטיפול ב

 	.NMO-יעיל ב IL-6 כנגד satralizumab הנוגדן

רמות גבוהות של ויטמין D בתחילת המחלה קשורות בתפקוד קוגניטיבי גבוה יותר ונזק 	 

עצבי קטן יותר אחר 11 שנים. מנגד, עישון עלול לפגוע בתפקוד קוגניטיבי.

ויטמין D מעלה ביטוי של הקולטן לגלוקוקורטיקואידים בתאי T ומשפר תגובה לטיפול 	 

בסטרואידים.

https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/fullarticle/2696970
https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/fullarticle/2696970
https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/fullarticle/2702589
http://n.neurology.org/content/early/2018/06/13/WNL.0000000000005756
http://n.neurology.org/content/early/2018/06/13/WNL.0000000000005756
http://n.neurology.org/content/early/2018/06/13/WNL.0000000000005755
http://n.neurology.org/content/early/2018/06/13/WNL.0000000000005755
http://n.neurology.org/content/91/10/461
http://n.neurology.org/content/91/10/450
http://n.neurology.org/content/91/10/450
http://www.mdsabstracts.org/
http://www.mdsabstracts.org/
http://www.mdsabstracts.org/
https://www.ectrims-congress.eu/2018.html
https://www.ectrims-congress.eu/2018.html
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טיפול בריטוקסימאב כרוך בשיעור נמוך של מקרי מוות וסיכונים חמורים אחרים.	 

 	.Bruton’s tyrosine kinase ע"י מעכבי MS-גישה מבטיחה לטיפול ב

השימוש בקריטריונים האבחנתיים של מקדונלד הביא לעליה ניכרת בשיעור האבחנה 	 

.MS של

השתלת תאי גזע יעילה כטיפול ראשון בחולים עם טרשת נפוצה אגרסיבית.	 

הקטנת נגעי טרשת נפוצה עשויה לנבא התקדמות במחלה.	 

קיים קשר מובהק בין חשיפה לממיסים אורגניים לבין הסיכון ללקות בטרשת נפוצה.	 

 	.MS רמות ברזל במוח עשויות לסייע בחיזוי התקדמות

לטרשת נפוצה משפחתית יש מהלך אגרסיבי יותר.	 

 	.MS-גבוה קשור לנפח מוח קטן יותר ב BMI

כ-20% מהמאובחנים כ-MS אינם ממלאים אחרי הקריטריונים האבחנתיים למחלה.	 

בהחלפת טיפול לאלמטוזומאב, רצוי שמשך ה-Washout יהיה מינימלי.	 

 	.MS-פלואוקסטין, רילוזול או אמילוריד אינם יעילים ב

האם בטוח להפסיק טיפול מונע ב-MS אחרי גיל 60?	 

 	.MS-משפר קוגניציה ב Trademill-שימוש ב

חדשות מכנס השבץ העולמי, מונטריאול, קנדה, 17-20.10.18

שיעור גבוה של שבץ בקרב המשתמשים במריחואנה.	 

ריברוקסבאן עשוי למנוע שבץ אחרי ESUS עם עליה שמאלית מורחבת.	 

כל עיכוב בטרומבקטומיה לשבץ מפריע להחלמה ומוסיף עלויות.	 

ניטור ECG בטלפון החכם עשוי לזהות פרפור פרוזדורים בשבץ חריף.	 

הולטר חוזר מוקדם מזהה פרפור פרוזדורים אחרי שבץ.	 

ניתוח Encephaloduroarteriosynangiosis (EDAS) נראה מבטיח להיצרויות 	 

תוך-גולגוליות.

https://worldstrokecongress.org/2018/Pages/default.aspx#.XAm7jYdPqY0
https://worldstrokecongress.org/2018/Pages/default.aspx#.XAm7jYdPqY0
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חדשות מכנס ה-ANA, אטלנטה, ג'ורג'יה, 21-23.10.18

מחקרי EEG ו-fMRI מדגימים קיום של הכרה במטופלים ב-ICU המוגדרים כשרויים 	 

במצב ווגטטיבי.

חבלת ראש קשורה לירידה קוגניטיבית ולסיכון לדמנציה.	 

טרשת נפוצה קשורה להפרעות במטבוליזם של מלחי מרה.	 

 	.MSA רמות אלפא סינוקלאין מבדילות בין מחלת אלצהיימר לבין

טיפול לסרטן במעכבי checkpoint קשור בסיבוכים נוירולוגיים נדירים אך קשים.	 

במחלת אלצהיימר תורשתית עולות רמות Phosphorylated tau שנים רבות לפני פרוץ 	 

המחלה.

הסיכון לשבץ נשאר גבוה המשך 3 חודשים, לא חודש אחד, אחרי התקף לב.	 

טיפול גנטי בעזרת אדנו-וירוס כוקטור נראה מבטיח במחלת פרקינסון.	 

https://2018.myana.org/
https://2018.myana.org/
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 כינוסים מסביב לעולם

26-31 במרץ 2019, ליסבון,פורטוגל

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

4-7 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

27-28 במאי 2019, וינה אוסטריה
The International Congress on Brain Health Innovations & Technologies 
)BrainHIT2019(  

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

https://adpd.kenes.com/2019
https://adpd.kenes.com/2019
http://www.comtecmed.com/cony/2019/default.aspx
https://www.aan.com/conferences-community/upcoming-conference-dates/
https://www.euroccn.com/
http://www.brain-hit2019.com/
http://www.brain-hit2019.com/
http://www.brain-hit2019.com/
https://wpc2019.org/
http://eccn2019.com/
http://www.epilepsycongress.org/33rd-international-epilepsy-congress-bangkok-2019/
https://adpd.kenes.com/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/
http://www.brain-hit2019.com/
https://wpc2019.org/
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פינת המתמחה

תשובות לפינת המתמחה :

1 ..supporative clinical feature ב׳. רגישות לנוירולפטיקה היא

2 . core clinical( ובנוסף מפלוקטואציות ,)א׳. המטופל סובל מדמנציה )מאפיין הכרחי לאבחנה
feature(. תוספת של indicative biomarker כמו REM ללא אטוניה תספיק לאבחנה של 

 .supporative biomarkers שאר המסיחים הם .probable LBD

ב'.  . 3

4 . .cingulate island sign-ד׳. מתואר ה

ד׳. ברוב החולים עם מחלת גופיפי לוי בדיקת DAT תהיה פתולוגית. . 5

ה'. . 6

ג׳. הסיכון לחלות ממשיך לעלות עם העלייה בגיל. . 7

ד׳. מין זכר הוא פקטור פרוגנוסטי גרוע. גורמים אלה קשורים לפרוגנוזה גרועה גם כשמדובר . 8
במחלת אצהיימר.

ה׳. אחת מתופעות הלוואי השכיחות היא ירידה במשקל.. 9

ב׳. 90%-70% יפתחו דמנציה או פרקינסוניזם.. 10

לשאלות
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e-Med-חדשות מתפרצות | מחקרים שנסקרו ב

e-Med בעריכת בעז גינזבורג, מערכת 

שבץ

עליה בהיארעות אירועים מוחיים בקרב משתמשים במריחואנה 
)WSC-מתוך הכנס השנתי מטעם ה(

חלק קטן מהאמריקאים המאושפזים בבתי חולים משתמשים במריחואנה, אך מספר 
זה מצוי במגמת עליה, ומבין אלו, מספר החולים המאושפזים בשל אירועים מוחיים 

 WSC )World Stroke-הולך ועולה, כך מדווחים חוקרים במהלך הכנס ה-11 מטעם ה
.)Conference

להערכת היקף השימוש במריחואנה למטרות הנאה בקרב אמריקאים עם אבחנה של 
 National Inpatient אירוע מוחי, החוקרים בחנו את הנתונים אודות חולים ממאגר

Sample לשנים 2010-2014, מדגם ארצי מייצג של כ-20% מבתי החולים בארצות הברית.

מהנתונים עלה כי 2.3 מיליון אנשים מבין אלו שאושפזו בבתי החולים השתמשו 
במריחואנה למטרות הנאה. מבין אלו, 32,231 )1.4%( נשאו אבחנה של אירוע מוחי, ומבין 

אלו, 19,452 אובחנו עם אירוע מוחי איסכמי.

במהלך חמש שנים, מבין כל אלו שהשתמשו או שלא השתמשו במריחואנה, שיעור החולים 
שאושפזו בשל אירוע מוחי עלה מ-2% ל-2.2%, אך עליה זו לא הייתה מובהקת סטטיסטית 

מאחר והעליה תועדה רק במהלך השנתיים האחרונות.

עם זאת, בקרב מאושפזים שדיווחו על שימוש במריחואנה, שיעור החולים שאושפזו בשל 
אירוע מוחי עלה באופן עקבי מ-1.3% ל-1.5%, עם מגמה מובהקת סטטיסטית, כמו גם 
העליה באלו שאושפזו בשל אירוע מוחי איסכמי, מ-0.7% ל-0.9%, מאחר והעליה בשני 

המקרים תועדה בכל חמש השנים.

עליה זו בשיעור אירועים מוחיים עם הזמן תועדה בקרב משתמשים במריחואנה בכל טווח 
הגילאים שנבחנו: 18-44 שנים, 45-64 שנים ו-65-84 שנים.

החוקרים מציינים כי המחקר התצפיתי הזה אינו יכול להוכיח כי הקשר בין שימוש לצרכיי 
הנאה במריחואנה ובין אירועים מוחיים הינו קשר סיבתי. הם קוראים להשלים מחקרים 
נוספים בנושא, במטרה לקבוע כיצד הסיכון לאירוע מוחי בקרב משתמשים במריחואנה 

מושפע מהיקף ותדירות השימוש במריחואנה.

מתוך הכנס השנתי מטעם ה-WSC.            לידיעה במדסקייפ

https://www.medscape.com/viewarticle/903798
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כל עיכוב בהשלמת טיפול אנדווסקולארי בחולים עם אירוע מוחי 
)WSC-פוגע בסיכויי ההחלמה )מתוך כנס ה

בחולים עם אירוע מוחי איסכמי חד המתאימים לטיפול אנדווסקולארי, כל שעה של 

עיכוב בביצוע הפרוצדורה מלווה בירידה באיכות החיים של החולים וירידה משמעותית 

בערך הכלכלי של הטיפול הרפואי, כך עולה מתוצאות מחקר חדש, שפורסמו במהלך כנס 

.WSC (World Stroke Congress)-ה

החוקרים ביקשו לבחון את ההשפעה של עיכוב בפרוצדורת תרומבקטומי על איכות 

החיים ארוכת הטווח ועלויות טיפול רפואי. הם התבססו על נתוני מאגרי HERMES, שכללו 

מחקרים מקנדה, ארצות הברית, בריטניה, הולנד ואוסטרליה. במחקר נכללו חולים עם 

אירוע מוחי איסכמי משנית לחסימת החלק הפרוקסימאלי של המעגל הקדמי של כלי הדם, 

אשר חולקו באקראי לתרומבקטומי בגישה אנדווסקולארית עם תרומבוליזה או תרומבוליזה 

בלבד.

לצורך המודל שלהם, החוקרים הניחו כי עלות פרוצדורת תרומבקטומי הינה כ-15,000 

.SWIFT PRIME דולרים. העלויות נקבעו על-בסיס הנתונים העדכניים ביותר ממחקר

הם מצאו כי ההוצאות הרפואיות )דוגמת טיפול סיעודי, ביקורי רופא וטיפול תרופתי( עלו 

 mRS באופן כמעט אקספוננציאלי מ-10,500 דולרים/שנה לחולה עם מדד 

(Modified Rankin Score) אפסי לאחר 90 ימים )איכות חיים מצויינת( ל-64,000 דולרים 

בשנה בחולים עם מדד mRS של 5 נקודות לאחר 90 ימים )איכות חיים נמוכה מאוד(.

עיכוב משמעותי מאוד של כשעתייים, בממוצע, אופייני לרוב למצבים בהם חולה עם אירוע 

מוחי מקבל טיפול תרומבוליזה תוך-ורידי, מוכנס לאמבולנס ונלקח למרכז רפואי גדול יותר 

)קרוי תרחיש "drip 'n ship"(. בתרחיש ההפוך )"Mothership"(, החולה נלקח ישירות 

למרכז גדול לטיפול באירועים מוחיים, תוך השלמת תרומבקטומיה בשלב הרבה יותר 

מוקדם.

טיפול מוקדם יותר מוביל לתוצאות טובות יותר ואיכות חיים טובה יותר. מהירות הטיפול 

הינה אחד מהגורמים ההפיכים העשויים להביא לשיפור התוצאות והפחתת עלויות ברמת 

המערכת וברמת בית החולים.

WSC-מתוך כנס ה

לידיעה במדסקייפ

https://www.medscape.com/viewarticle/903963
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הערכת תוצאות שילוב תרומבוליזה תוך-ורידית עם הסרה מכאנית 
)Stroke( של קריש

במאמר שפורסם בכתב העת Stroke מדווחים חוקרים על תוצאות מחקר חדש, מהן עולה 
 ASTER )Contact Aspiration Versus Stent Retriever כי בחולים שלקחו חלק במחקר

for Successful Revascularization(, משלב טיפול תרומבוליזה תוך-ורידי עם הסרה 
מכאנית של קריש דם לווה בשיעורים נמוכים יותר של תמותה לאחר 90 ימים, בהשוואה 

להסרה מכאנית של הקריש בלבד.

ברקע למחקר מסבירים החוקרים כי תרומבוליזה תוך-ורידית בתוך 4.5 שעות מהופעת 
תסמיני אירוע מוחי מומלצת כיום לפני הסרה מכאנית של קריש דם )תרומבקטומי(. כעת 

הם ביקשו לבחון את התוצאות התפקודיות, החלמה נוירולוגית, זילוח מחדש ואירועים 
חריגים על-רקע טיפול זה.

החוקרים השלימו ניתוח פוסט-הוק של מחקר ASTER, כאשר התוצא העיקרי היה תוצאה 
 mRS (Modified Rankin Scale) תפקודית חיובית לאחר 90 ימים, כפי שהוגדר לפי מדד

של עד 2 נקודות. תוצאים משניים כללו זילוח מחדש מוצלח לאחר כל הפרוצדורות ולאחר 
טיפול קו-ראשון, מספר העברות מכשירים ושינוי במדד NIHSS לאחר 24 שעות. תוצאי 

הבטיחות כללו תמותה לאחר 90 ימים וכל דימום תוך-מוחי תסמיני.

מדגם המחקר כלל 381 חולים, מהם 250 נכללו בקבוצת הטיפול המשולב )תרומבוליזה 
+ תרומבקטומי(. לא תועדו הבדלים בין שתי הקבוצות בהערכת תוצאה תפקודית חיובית 
לאחר 90 ימים, בשיעורי זילוח מחדש מוצלח, בשיפור במדד NIHSS לאחר 24 שעות, או 

בשיעור סיבוכי דמם.

שיעורי התמותה לאחר 90 ימים בקבוצת הטיפול המשולב היו נמוכים יותר, בהשוואה 
לטיפול מכאני בלבד )יחס סיכון מתוקן של 0.59(. בתת-קבוצה של חולים ללא טיפול 
נוגד-קרישה טרם האירוע המוחי, החוקרים מצאו כי הטיפול המשולב לווה בתוצאות 

תפקודיות טובות יותר )יחס סיכון מתוקן של 1.38(, שיעור גבוה יותר של רה-קנליזציה 
מוצלחת לאחר קו טיפול ראשון )יחס סיכון מתוקן של 1.26( ושיעורי תמותה נמוכים יותר 

)יחס סיכון מתוקן של 0.58(.

החוקרים מסכמים וכותבים כי בחולים נבחרים, ללא טיפול בנוגדי-קרישה לפני הופעת 
אירוע מוחי, תרומבוליזה תוך-ורידית עם הסרה מכאנית של קריש הדם לוותה בשיפור 

התוצאות התפקודיות והפחתת שיעורי תמותה.

Stroke. 2018;49)10(:2383-2390

לידיעה במדסקייפ

https://www.medscape.com/viewarticle/902783


52

חדשות מתפרצות

טיפול ב-Rivaroxaban עשוי להפחית את הסיכון לאירועים מוחיים 
לאחר אירוע מוחי על-רקע תסחיף ממקור לא-ידוע עם הגדלת 

)WCS-פרוזדור שמאל )מתוך כנס ה

ממחקר NAVIGATE ESUS עולה כי בקרב חולים עם אירוע מוחי משנית לתסחיף ממקור 

לא-ידוע, בהם זוהתה הגדלה של הפרוזדור השמאלי, שיעור האירועים המוחיים החוזרים 

היה נמוך יותר באלו שטופלו ב-Rivaroxaban )קסרלטו(, בהשוואה למטופלים באספירין.

מחקר NAVIGATE ESUS הופסק מוקדם כאשר מצאו כי שיעור האירועים המוחיים 

האיסכמיים היה זהה בחולים שטופלו ב-Rivaroxaban או באספירין )4.7% בשנה(, אך 

 Rivaroxaban-שיעור אירועי דמם מג'ורי היה גבוה יותר בקרב מטופלים ב 

.)P<0.001 ,2.7 1.8% לעומת 0.7% בשנה; יחס סיכון של(

כעת ביקשו החוקרים להעריך את ההשפעות של Rivaroxaban במינון 15 מ"ג ביום, 

לעומת אספירין במינון 100 מ"ג ביום, על שיעור אירועים מוחיים איסכמיים חוזרים 

בתת-קבוצה של חולים עם אירוע מוחי איסכמי על-רקע תסחיף ממקור לא-ידוע, עם גורמי 

סיכון לפרפור פרוזדורים או הגדלת פרוזדור שמאלי.

החוקרים התמקדו ב-4,022 משתתפים עם אירוע מוחי איסכמי על-רקע תסחיף ממקור 

לא-ידוע ונתונים זמינים אודות קוטר הפרוזדור השמאלי. הם קבעו את תדירות פעימות 

פרוזדוריות מוקדמות ואת מדד HAVOC, המבוסס על גיל )75 שנים ומעלה( ונוכחות 

השמנה, אי-ספיקת לב, יתר לחץ דם, מחלת עורקים כלילית, מחלת עורקים היקפית 

ומחלת מסתם. המדדים נעים בין 0 )הכי טוב( ל-14 )הכי גרוע(. מדובר במדד קליני המנבא 

פרפור פרוזדורים באוכלוסיית חולים עם אירוע מוחי ממקור לא ידוע.

החוקרים התמקדו בשתי תת-קבוצות שהוגדרו מראש: חולים עם הגדלה בינונית-עד-

חמורה של הפרוזדור השמאלי )קוטר פרוזדור שמאלי מעל 4.6 ס"מ( וחולים עם תדירות 

פעימות פרוזדוריות מוקדמות של מעל 720 ביממה.

בתת-ניתוח זה, גיל המשתתפים הממוצע עמד על 67 שנים, 62% היו גברים. במרבית 

המשתתפים )77%( תועדה היסטוריה של יתר לחץ דם; חציון מדד CHADSVASC עמד על 

4 נקודות. מדד HAVOC הממוצע של החולים עמד על 2.4, ב-90% תועד מדד של עד 4 

נקודות, כך שהיו בקטגוריית סיכון נמוך מאוד.

בחולים עם שלישונים שונים של HAVOC, לא תועדו הבדלים בסיכון להישנות אירוע מוחי 

עם טיפול ב-Rivaroxaban או אספירין.

https://www.old.health.gov.il/units/pharmacy/trufot/PerutTrufa.asp?Reg_Number=147%2045%2033579%2000&safa=h
https://www.old.health.gov.il/units/pharmacy/trufot/PerutTrufa.asp?Reg_Number=147%2045%2033579%2000&safa=h
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חציון תדירות פעימות פרוזדוריות מוקדמות עמד על 48 פעימות ביממה, שהוא יחסית נמוך. 

בקרב 302 המשתתפים )13.3%( עם למעלה מ-720 פעימות פרוזדוריות מוקדמות ביממה, 

לא תועד הבדל בסיכון לאירוע מוחי בחולים שטופלו ב-Rivaroxaban או אספירין.

עם זאת, ב-361 החולים )9.0%( עם הגדלה מתונה-עד-חמורה של הפרוזדור השמאלי, 

Rivaroxaban-תועדה ירידה משמעותית בהישנות אירוע מוחי בקרב אלו שטופלו ב 

.)P=0.02 ,0.26 1.7% בשנה( לעומת אספירין )6.5% בשנה, יחס סיכון של(

החוקרים מדווחים כי רק 6.4% מהחולים אובחנו קלינית עם פרפור פרוזדורים. סביר להניח 

כי מדובר בתת-הערכה של שיעור אירועי פרפור פרוזדורים, מאחר והחולים לא השלימו 

ניטור לבבי רציף וממושך. שיעור אירועי דמם מג'ורי היה דומה בכלל המדגם.

החוקרים סבורים כי ממצאי המחקר תומכים בתיאוריית מיופתיה של פרוזדור הלב, 

המציעה כי חלק מהאירועים המוחיים על-רקע תסחיף ממקור לא-ידוע עשויים לנבוע 

מתסחיף מפרוזדור שמאלי מוגדל או שאינו מתפקד היטב, בהעדר פרפור פרוזדורים.

World Stroke Congress-מתוך כנס ה

לידיעה במדסקייפ

פרקינסון

הטיפול בדואודופה משיג שיפור מובהק ומהיר בכל המדדים להערכת 
)J Neurol( מחלת פרקינסון הן בקרב החולים והן בקרב המטפלים

ע"פ מחקר חדש מה-J Neurol לטיפול בדואודופה השפעה מהירה וחיובית על מדדים 

קליניים ואיכות חיי חולי פרקינסון, והמטפלים )caregivers( בהם.

 )PD( במחלת פרקינסון )Gold Standard( ברקע מציינים המחברים כי הטיפול התקני

הוא באמצעות levodopa / carbidopa, ששימוש ארוך טווח בו גורם לתנודות מוטוריות 

ולדיסקינזיות.

עירוי מתמשך של intrajejunal levodopa / carbidopa ג'ל מעי )®Duodopa( מפחית 

את הסימפטומים המוטוריים והלא מוטוריים והדיסקנזיות, ומשפר את איכות החיים של 

המטופלים.

 Dodopa® מטרתו של מחקר פרוספקטיבי פתוח תווית זה הייתה להעריך את השפעתה של

על מצבם הבריאותי של חולי PD ועל מטפליהם, וכן על איכות חייהם.

https://www.medscape.com/viewarticle/904151#vp_1
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נכללו 12 מטופלים עם PD מתקדם ומטפליהם.

 Duodopa®-הוערכו בתחילת המחקר, 3 ו-6 חודשים לאחר תחילת הטיפול ב PD-חולי ה

  Unified Parkinson's Disease Rating Scale-Part III and IV באמצעות מדד 

(UPDRS-III and IV), מדד הערכת חרדה ע"ש המילטון )HAM-A(, ואיכות חיים של חולי 

פרקינסון )PDQ-39(. המטפלים בחולים הוערכו באותו זמן כמו המטופלים תוך שימוש 

.SF-36 וציון הערכת איכות חיים )CBI( והערכת נטל על המטפלים BDI-II ,HAM-A-ב

Unified Dyskinesia Rating Scale (UdysRS), Beck Depression Inventory (BDI-II), 

Hamilton Anxiety Rating Scale and Parkinson's Disease Quality of Life Questionnaire 

The caregivers were assessed, at the same time as the patients, using BDI-II, HAM-A, 

Caregiver Burden Inventory (CBI) and SF-36 Health Status Questionnaire.

החוקרים מדווחים כי שישה חודשים לאחר התחלת הטיפול ב-®Duodopa, ציוני 

ה-UPDRS-III ו-IV, UdysRS, BDI-II, HAM-A ו-PDQ-39 ירדו באופן מובהק סטטיסטי 

 BDI-II,-בקבוצת המטופלים, ציוני ה ,Duodopa-לאחר הטיפול ב .)p<0.01(

AM-A ו-CBI פחתו באופן מובהק, וציון איכות החיים לפי SF-36 עלה באופן מובהק 

.)p<0.01(

 הם מדווחים גם על כך שהירידה ברמת החרדה בעקבות הטיפול הייתה בקורלציה

.SF-36 עם מדדים אחרים שבדקו מצב נפשי בשאלון ( r=0.56 (

החוקרים מסכמים כי בסך הכל, ®Duodopa הדגימה יעילות גם בטווח הקצר והובילה 

לשיפור במדדים הקליניים ואיכות החיים של חולי PD ומטפליהם.

J Neurol. 2018 Sep;265)9(:2005-2014  

התפקוד הקוגניטיבי בשלב מוקדם של מחלת פרקינסון מנבא את 
)Neurology( תוחלת החיים של החולים

בחולים עם מחלת פרקינסון ותפקוד קוגניטיבי תקין בתחילת המחקר תועדה תוחלת חיים 

תקינה, כך מדווחים חוקרים במאמר שפורסם בכתב העת Neurology. עם זאת, בחולים 

בהם זוהו בשלב מוקדם של המחלה ליקוי קוגניטיבי, ירידה חמורה בחוש הריח, קפאון 

תנועה או דלקת עדינה בנוזל השדרה תועדה תוחלת חיים קצרה יותר משמעותית.

לזיהוי גורמים המנבאים תמותה, החוקרים בחנו 182 חולים עם אבחנה של פרקינסוניזם 

אידיופטי בין 2004-2009. מבין אלו, 143 חולים אובחנו עם מחלת פרקינסון, 18 אובחנו 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29951701
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MSA ו-13 חולים אובחנו עם PSP (Progressive Supranuclear Palsy) עם 

(Multiple System Atrophy). הגיל הממוצע של חולי פרקינסון עמד על 71.2 שנים.

החוקרים עקבו באופן פרוספקטיבי אחר החולים לאורך עד 13.5 שנים; במהלך תקופה 

זו, 109 חולים הלכו לעולמם. מבין חולי הפרקינסון, 54% מהחולים הלכו לעולמם 

במהלך המחקר, בהשוואה ל-89% מהחולים עם PSP ו-92% מאלו עם MSA. בעוד 

שחולים עם PSP ו-MSA היו מבוגרים יותר מחולי פרקינסון, שיעורי התמותה המוגברים 

באוכלוסיות אלו ככל הנראה נובעים מאופי המחלה שלהם.

 ,SMR (Standardized Mortality Ratio) בניתוח הנתונים, החוקרים התבססו על שיעורי

הסיכוי לתמותה בשנה קלנדרית בהשוואה לכלל האוכלוסיה. בכלל החולים עם 

פרקינסוניזם אידיופטי, שיעורי SMR עמדו על 1.84, כאשר בחולים עם PSP ו-MSA תועדו 

שיעורי התמותה הגבוהים ביותר.

תמותה של חולי פרקינסון עם תפקוד קוגניטיבי תקין בתחילת הדרך לא הייתה שונה מזו 

של האוכלוסיה הכללית, אך בחולי פרקינסון עם ליקוי קוגניטיבי קל בתחילת המחקר תועד 

יחס סיכון גבוה פי 2.4 לתמותה במהלך המעקב, בהשוואה לאלו עם תפקוד קוגניטיבי 

תקין בתחילת הדרך. בהנחת גיל ממוצע של 71.2 שנים בתחילת המחקר, צפי ההישרדות 

של חולה פרקינסון עמד על 11.6 שנים עם תפקוד קוגניטיבי תקין ועל 8.2 שנים עם ליקוי 

קוגניטיבי קל.

לאחר אי-הכללת גורמים שהיו קשורים באופן הדוק זה עם זה, והכללת רק גורמים 

מובהקים סטטיסטית במודל רב-משתני, התפתחות המחלה בגיל מבוגר יותר, ירידה 

בחוש הריח, ליקוי קוגניטיבי קל במבחן מיני-מנטל, אי-יציבות רבה יותר, ירידה בקליטת 

נשאי דופמין בקאודט ולויקוציטוזיס בנוזל השדרה זוהו כגורמים מנבאים בלתי-תלויים של 

הישרדות ירודה בחולי פרקינסון. תגובה דלקתית בדרגה נמוכה בנוזל השדרה ב-13.1% 

מחולי פרקינסון נקשרה בקשר הדוק עם הישרדות ירודה, עם עליה של פי 6.3 בסיכון 

לתמותה.

החוקרים כותבים כי מהמחקר עולה כי בחולי פרקינסון עם מחלה קלה ותפקוד קוגנטיבי 

תקין בעת התפתחות המחלה, שיעורי התמותה די דומים לאלו של האוכלוסיה הכללית. 

יתרה מזאת, החוקרים בחנו גורמים חדשים העשויים לשמש להתערבויות עתידיות, דוגמת 

עדות לתהליכים דלקתיים בנוזל השדרה והחשיבות של התפקוד הקוגניטיבי כמנבאי 

תמותה.

Neurology 2018

MedPage Today-לידיעה ב

https://www.medpagetoday.com/neurology/parkinsonsdisease/76075
https://www.medpagetoday.com/neurology/parkinsonsdisease/76075
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אלצהיימר 

 הפסקת עישון מקטינה סיכון לדמנציה
)Annals of Clinical and Translational Neurology(

גברים אשר מפסיקים לעשן למשך תקופה ארוכה מפחיתים את סיכויים לפתח דמנציה 

בהשוואה למפסיקי עישון חדשים ולממשיכים לעשן. כך על פי מחקר לונגיטודינלי גדול 

אשר פורסם ב Annals of Clinical and Translational Neurology בספטמבר 2018.

 National Health-במחקר עוקבה זה הוכללו 46,140 גברים בני 60 ומעלה מתוך ה

Screening Cohort of the Korean National Health Insurance System, סקר ארצי אשר 

בוצע בין השנים 2002-2013. המשתתפים חולקו לארבע קבוצות: מעשנים קבועים, 

מפסיקי עישון לזמן קצר )פחות מ 4 שנים(, מפסיקי עישון לזמן ממושך )יותר מ 4 שנים(, 

ולא מעשנים. המשתתפים עברו בדיקה פיזיקלית וענו על שאלונים במהלך שתי תקופות 

 Mini-Mental הערכה – בין שנים 2002-2003 ובין 2004-2005. ההערכה שבוצעה כללה

State Examination, Clinical Dementia Rating ו/או Global Deterioration Scale על 

מנת לבדוק האם חלה ירידה קוגניטיבית במהלך שנות המחקר. נבדקה היארעות דמנציה 

באופן כללי, ומחלת אלצהיימר ודמנציה וסקולרית בפרט.

החוקרים ביצעו אנליזה רבת משתנים ומותאמת לגיל המטופלים, הכנסה, פעילות גופנית, 

 Charlson-לחץ דם, ערכי גלוקוז בצום, ערך הכולסטרול בדם, ו ,BMI ,הרגלי שתית אלכוהול

.Comorbidity Index

התוצאות הראו שבהשוואה למעשנים קבועים, למפסיקי עישון לזמן ממושך ולמשתתפים 

 HR 0.86, CI( הלא מעשנים היו סיכויים נמוכים יותר לפתח דמנציה באופן כללי

75-0.99. עבור מפסיקי העישון לזמן ממושך, HR 0.81, CI 0.71-0.91 עבור הלא מעשנים(. לא 

מעשנים היו בסיכון נמוך יותר למחלת האלצהיימר )HR 0.82, CI 0.70-0.96( מאשר מעשנים 

קבועים. מפסיקי עישון ארוכי טווח ולא מעשנים היו בסיכון נמוך יותר לדמנציה וסקולרית 

בהשוואה למעשנים קבועים )HR 0.68, CI 0.48-0.96 ו-HR 0.71, CI 0.54-0.96 בהתאמה(

החוקרים מוצאים במחקר זה עדות לכך שעישון קשור בעליה בסיכון לדמנציה. מעשנים 

אשר הפסיקו לעשן למשך זמן ממושך הרוויחו מירידה בסיכון לפתח דמנציה. לפיכך, יש 

לעודד הפסקת עישון על מנת להפחית את הסיכון לדמנציה.

עם זאת, יש לזכור כי מחקר זה הינו מבוסס על שאלונים ולכן מועד להטיות, וכן יכולת 

ההכללה של המחקר מוגבלת בשל השתתפות אוכלוסיית גברים בלבד )שיעור העישון 
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בקרב נשים קוראניות נמוך ולפיכך לא הוכללו במחקר(. נחוצים מחקרים נוספים וארוכים 

יותר, וכן רצוי שימוש בביומרקרים לאשר את סטטוס העישון בצורה אובייקטיבית ואשר לא 

מסתמכת על דיווח.

Effect of smoking cessation on the risk of dementia: a longitudinal study. 

Annals of Clinical and Translational Neurology, September 5, 2018.

לידיעה במדסקייפ

האם בדיקת MRI עשויה לזהות מחלת אלצהיימר בשלב מוקדם 
)RSNA-יותר? )מתוך כנס ה

בדיקת MRI עם DTI (Diffusion Tensor Imaging) עשויה לסייע בחיזוי הסיכון לדמנציה. 

מנתונים שהוצגו במהלך כנס ה-Radiological Society of North America עולה כי מחצית 

מהנבדקים עם ממצאים חריגים ב-FA (Fractionated Anisotropy), אחד המדדים של 

שלמות חומר לבן של המוח, פיתחו בהמשך מחלת אלצהיימר והדיוק של בדיקות ההדמיה 

לניבוי תוצא זה עמד על 89%.

 ,Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative-מדגם המחקר כלל 61 חולים מ 

31 מהם השלימו בדיקות בתחילת המחקר שנראו תקינות ונותרו תקינות לאורך מעקב 

ממוצע של 2.6 שנים. החוקרים השוו את הסריקות הללו ל-30 אל מול אלו שבוצעו ב-30 

נבדקים עם ליקוי קוגניטיבי ירוד לאורך המחקר.

מהנתונים עלה כי מדד FA גבוה יותר העיד על סדר טוב יותר של מסילות החומר הלבן 

באזור הפרונטאלי של המוח, בעוד שמדד נמוך יותר העיד על נזק למסילות אלו. בחולים 

אשר פיתחו מחלת אלצהיימר תועדו מדדים נמוכים יותר.

החוקרים הציעו כי הדיוק של 89% היה עדיף על הדיוק של מדד מיני מנטל לניבוי מחלת 

אלצהיימר )לו דיוק של 78%( או הדיוק של גנוטיפ APOE4 )לו דיוק של 71%(.

ממחקר נוסף של מסילות החומר הלבן ב-40 חולים מהמדגם המקורי עלה כי 

לבדיקת MRI-DTI דיוק של 95% כבדיקת סקר. החוקרים מאמינים כי בעתיד ניתן יהיה 

להשתמש בטכנולוגיה זו בנבדקים צעירים ולזהות ממצאים חריגים בחומר הלבן, דבר אשר 

יוכל לסייע לרופאים להמליץ על שינוי אורחות חיים במטרה לנסות ולמנוע את ההידרדרות 

בתפקוד הקוגניטיבי.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/acn3.633
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/acn3.633
https://www.medscape.com/viewarticle/901890?src=iphone&ref=email
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החוקרים הסבירו כי כאשר בוחנים את הסריקות הללו ייתכן ולא ניתן יהיה לזהות כלל 

ממצאים חריגים. עם זאת, במידה ובוחנים את המידע הכמותי בצורה מפורטת מאוד, 

במקרה זה הכוונה הינה לנתוני החומר הלבן במוח, אזי ניתן ללמוד רבות אודות מבנה 

המוח ולנבא אילו נבדקים צפויים לפתח מחלת אלצהיימר.

RSNA-מתוך כנס ה

MedPage Today-לידיעה ב

טרשת נפוצה

השתלת תאי גזע יעילה כטיפול קו-ראשון בחולים עם טרשת נפוצה 
)ECTRIMS-אגרסיבית )מתוך כנס ה

 Congress of the European Committee for Treatment-במהלך הכנס ה-34 מטעם ה
and Research in Multiple Sclerosis הוצגה סדרת מקרים של 20 חולים עם נתונים 

מבטיחים אודות תוצאות השתלת תאי גזע אוטולוגיים בחולי טרשת נפוצה. החוקרים לא 
זיהו עדות לפעילות מחלה לאחר השתלה בחולים עם היסטוריה של מחלה אגרסיבית.

סדרת המקרים הנוכחית כוללת 20 חולים מחמישה מרכזים מחמש מדינות, ארצות הברית, 
קנדה, בריטניה, שבדיה ואיטליה.

גיל המשתתפים הממוצע בעת האבחנה עמד על 28 שנים )טווח, 17-47 שנים(. כל החולים 
השלימו השתלת תאי גזע במהלך אותה שנה. המרווח הממוצע בין האבחנה והטיפול עמד 
על חמישה חודשים. לפני ההשתלה, החולים חוו התלקחויות תכופות, החלמה לא-מלאה 
לאחר ההישנות ונגעים מרובים שעברו האדרה עם גדוליניום. בנוסף, בחולים רבים תועדה 

מעורבות של גזע המוח, צרבלום וחוט השדרה.

בחולה אחד תועדה פעילות MRI בנקודת הזמן לאחר שישה חודשים; לאחר מכן, בכל 
.MRI החולים לא תועדה פעילות בבדיקת

מדדי EDSS (Expanded Disability Status Scale) השתפרו ב-95% מהחולים. לפני הטיפול, 
חציון מדד EDSS עמד על 6.5 נקודות; בנקודת המעקב האחרונה, חציון מדד EDSS עמד על 

2.0 נקודות.

החוקרים מציינים כי הבטיחות של השתלת תאי גזע השתפרה מאוד בשנים האחרונות. 
שיעורי התמותה על-רקע השתלת תאי גזע השתפרו משמעותית במהלך השנים. באופן 

היסטורי, שיעורי התמותה עמדו על 3-4%, אך מנתונים עדכניים עלה כי פרוצדורות אלו לוו 

https://www.medpagetoday.com/meetingcoverage/rsna/76583
https://www.medpagetoday.com/meetingcoverage/rsna/76583
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במקרה תמותה אחד בין השנים 2012-2016. הם מציעים כי יש לכך שתי סיבות עיקריות, 
הראשון הוא בחירה זהירה של חולים וכן משטרי טיפול קלים יותר.

ECTRIMS-מתוך כנס ה

לידיעה במדסקייפ

תחילת טיפול מוקדמת ב- OCREVUS )אוקרליזומאב( מפחיתה 
את התקדמות המוגבלות במהלך 5 שנים בטרשת נפוצה התקפית 

ומתקדמת ראשונית )הודעת רוש(

חולי טרשת נפוצה התקפית )RMS( אשר טופלו ב-OCREVUS במועד מוקדם יותר 	 

הדגימו הפחתה מוקדמת יותר בפעילות המחלה והפחתה בהתקדמות המוגבלות 

 interferon beta-1α-לעומת אלה שעברו מ

חולי טרשת נפוצה מתקדמת ראשונית )PPMS( אשר טופלו ב-OCREVUS במועד מוקדם 	 

יותר הדגימו הפחתה במוגבלות ובהתקדמות המחלה בגפיים העליונות לעומת אלה 

שעברו מפלצבו

נתוני בטיחות ארוכי טווח תואמים לפרופיל תועלת-סיכון המועדף של OCREVUS הן 	 

PPMS והן עבור RMS עבור

OCREVUS מאושר ב- 68 מדינות, עם למעלה מ- 70,000 חולים המטופלים ברחבי 	 

העולם

חברת Roche הכריזה כי נתונים חדשים אודות OCREVUS® (ocrelizumab) הוצגו בכנס 

ה-34 של הוועדה האירופית לטיפול וחקר טרשת נפוצה )ECTRIMS( בברלין, גרמניה, 

מ-10 עד 12 באוקטובר. נתוני 5 שנות מעקב ממחקרי המשך פאזה III בתווית פתוחה 

של מחקרי OPERA I, OPERA II ו-ORATORIO מראים כי היעילות של OCREVUS נשמרת 

על פי המדדים העיקריים של פעילות המחלה וכי חולים אשר טופלו ב-OCREVUS במועד 

מוקדם יותר הדגימו תוצאות טובות יותר במדדי התקדמות המוגבלות בהשוואה 

לחולי RMS שעברו מ-interferon beta-1α או חולי PPMS שעברו מפלצבו.   

"ממועד האבחון, הפחתת התקדמות המחלה היא מטרה חשובה עבור חולי MS. הנתונים 

החדשים המוצגים ב-ECTRIMS מדגימים כי היעילות של OCREVUS נמשכה לאורך 5 

שנים בטרשת נפוצה התקפית ומתקדמת ראשונית; ויש לציין כי נתונים אלה כוללים 

את מאגר הראיות הגדול ביותר עבור כל תרופה אשר מאטה משמעותית את התקדמות 

https://www.medscape.com/viewarticle/903404#vp_1
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המוגבלות בטרשת נפוצה מתקדמת ראשונית",  כך לדברי ד"ר סטפן האוזר, יו"ר ועדת 

ההיגוי המדעית של מחקרי OPERA, פרופסור לנוירולוגיה באוניברסיטת קליפורניה, 

סן פרנסיסקו, ומנהל מכון ווייל למדעי העצב של UCSF. "כמו כן, נתונים אלה מלמדים 

כי OCREVUS הוביל לדיכוי מהיר של התקפים ופעילות המחלה לפי MRI בחולי טרשת 

נפוצה התקפית אשר עברו מ-interferon beta-1α, ובנוסף, מראים כי טיפול מוקדם יותר 

ב-OCREVUS הפחית את התקדמות המוגבלות ואת האטרופיה המוחית."  

 ,OPERA II -ו III OPERA I במחקר המשך בתווית פתוחה של מחקרי פאזה

חולי RMS אשר קיבלו טיפול רציף ב-OCREVUS לאורך 5 שנים הדגימו תוצאות 

טובות יותר במדדי אטרופיה מוחית והתקדמות מחלה מאומתת )CDP( לעומת חולים 

 .interferon beta-1α-לאחר השנתיים הראשונות של טיפול ב OCREVUS-שעברו ל

חולי RMS שהתחילו OCREVUS שנתיים מוקדם יותר שמרו על שיעור נמוך יותר בהיקף 

האובדן של רקמת המוח הכללית, החומר הלבן והחומר האפור הקורטיקלי לאחר 

5 שנות טיפול רציף. חולי RMS אשר התחילו בטיפול ב-OCREVUS שנתיים מוקדם 

יותר השיגו הפחתות מובהקות ועקביות בהתקדמות המוגבלות המאומתת לאחר 24 

interferon beta-1α-24( בהשוואה לחולים שעברו מ-week CDP( שבועות 

  .)p=0.014 ,16.1% לעומת 21.3% התקדמות לאחר שנה 5, בהתאמה(

בנוסף, חולי RMS אשר עברו ל-OCREVUS מ-interferon beta-1α לאחר שלב הניסוי 

המבוקר הדגימו דיכוי מהיר של פעילות המחלה, אשר נמדד באמצעות שיעור התקפים 

 T1 (T1-Gd+)-של נגעים העוברים האדרה לאחר הזרקת גדוליניום ב MRI שנתי ומדדי

ונגעים חדשים / מוגדלים ב-T2 (N/E T2). המעבר ל-OCREVUS הפחית את שיעור 

ההתקפים השנתי מ-0.2 טרם המעבר ל-0.07 לאחר 3 שנות טיפול ב-OCREVUS. כמו כן, 

החולים הדגימו דיכוי כמעט מוחלט של נגעים העוברים האדרה לאחר הזרקת גדוליניום 

ב-T1 (T1-Gd+) מ- 0.49 נגעים לסריקה בעת טיפול ב-interferon beta-1α ל-0.004 נגעים 

לסריקה לאחר 3 שנות טיפול ב-OCREVUS. באופן דומה, מספר הנגעים החדשים / 

המוגדלים ב-T2 (N/E T2) הופחת מ-2.58 ל-0.038 נגעים לסריקה.

חולי PPMS אשר טופלו ב-OCREVUS 3 עד 5 שנים מוקדם יותר הדגימו הפחתה 

 .III ORATORIO בהתקדמות המוגבלות במחקר המשך בתווית פתוחה של מחקר פאזה

התקדמות המוגבלות הופחתה באופן מובהק ב-9.6% בחולים אשר טופלו 

ב-OCREVUS ברציפות בהשוואה לחולים שעברו מפלצבו, כפי שנמדד באמצעות התקדמות 

המוגבלות המאומתת לאחר 24 שבועות )week CDP( )p=0.023-24(. התקדמות 

 ,nine-hole peg test (9-HPT) המוגבלות בגפיים העליונות, אשר נמדדה באמצעות מבחן
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הופחתה באופן מובהק ב-13.4% בחולים שטופלו ב-OCREVUS ברציפות בהשוואה 

    .)p=0.001( לחולים שעברו מפלצבו

יתרה מכך, הוצגו נתונים ממחקר פאזה IIIb בתווית פתוחה CHORDS אשר מעריך 

את OCREVUS בחולי טרשת נפוצה מסוג התקפי נסוג )RRMS( שהדגימו תגובה 

תת-אופטימלית לטיפול במשך 6 חודשים לפחות בתרופה אחרת המשנה את מהלך 

המחלה )DMT(. ניתוח הביניים מראה כי 59% מהחולים שעברו ל-OCREVUS לא סבלו 

 N/E T2 לא הדגימו פעילות נגעי ,MRI-ב +T1-Gd מהתקפים, לא הדגימו פעילות נגעי

ב-MRI, ולא הדגימו week CDP-24 בשבוע 48.          

 PPMS-ו RMS אשר מייצגים 3,811 חולי ,ECTRIMS-נתוני בטיחות רציפים המוצגים ב 

 ,OCREVUS-בכל הניסויים הקליניים ב OCREVUS-ו-10,919 שנות מטופל בחשיפה ל 

נותרים תואמים לפרופיל תועלת-סיכון המועדף של התרופה.

ניתוח post-hoc של מחקר ORATORIO, המדגים כי טיפול ב-OCREVUS הגדיל את אחוז 

חולי PPMS אשר השיגו היעדר עדות להתקדמות או למחלה פעילה )NEPAD(, מדד מקיף 

 .Annals of Neurology -בהשוואה לפלצבו, פורסם ב- 29 באוגוסט ב ,MS של

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ana.25313

טיפול ב-Alemtuzumab מפחית רמות שרשראות קלות של 
נוירופילמנטים בסרום בחולים עם טרשת נפוצה התקפית-הפוגתית 

)ECTRIMS(

 מנתונים ממחקר CARE-MS I שהוצגו כפוסטר במהלך הכנס ה-34 מטעם ה-

 ECTRIMS (European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis)

עלה כי התחלת טיפול ב-Alemtuzumab )למטרדה( בחולים עם טרשת נפוצה התקפית-

 ,sNFL (Serum Neurofilament Light Chain) הפוגתית, לוותה בירידה משמעותית ברמות

אשר נותרה לאורך כל תקופת המעקב )למעלה משנתיים(.

ברקע למחקר מסבירים החוקרים כי רמות sNFL מהוות סמן /ביו מרקר מבטיח לנזק 

 .DMT (Disease Modifying Therapy) לאקסונים ועשויים לשמש כסמן לתגובה לטיפול

במסגרת מחקר CARE-MS I, שני מחזורי טיפול ב- Alemtuzumab הדגימו שיפור 

גדול יותר משמעותית בממצאים קליניים והדמייתיים, כולל אובדן נפח מוח, בהשוואה 

לטיפול ב-Interferon Beta-1a לאורך שנתיים. כעת ביקשו החוקרים לבחון את הקשר 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ana.25313
http://info.e-med.co.il/lemtrada/
http://info.e-med.co.il/lemtrada/
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בין רמות sNFL ובין היקף נגעים בבדיקת MRI בתחילת הדרך ולקבוע את ההשפעה 

של Alemtuzumab על רמות sNFL לאורך שנתיים בחולים שלקחו חלק במחקר זה.

מדגם מחקר CARE-MS I כלל חולים שלא קיבלו טיפול קודם, עם טרשת נפוצה התקפית-

הפוגתית פעילה, אשר קיבלו שני מחזורי טיפול ב-Alemtuzumab במינון 12 מ"ג/יום 

לאורך חמישה ימים עוקבים בתחילת הדרך ובשלושה ימים עוקבים לאחר 12 חודשים.

רמות sNFL נקבעו בחולים שטופלו ב-Alemtuzumab בהם הושלמה מדידת 
רמות sNFL בתחילת המחקר ולפחות מדידה אחת נוספת לאחר מכן )354 חולים(. 

ההערכות כללו את רמות sNFL בתחילת המחקר, לאחר 6, 12, 18 ו-24 חודשים מהטיפול 
ב-Alemtuzumab, את שיעור החולים בהם חלה ירידה ברמות sNFL ואת שיעור החולים 

בהם חלה ירידה של לפחות 50% ברמות אלו.

החוקרים בחנו את הקשר בין רמות sNFL בתחילת המחקר ובין מספר הנגעים שעברו 
האדרה בתחילת הדרך או נגעי שעברו האדרה בבדיקת T2. הם גם בחנו את הקורלציה 
בין רמות sNFL הבסיסיות ובין אובדן נפח מוח בחולים שטופלו ב-Alemtuzumab עם 

רמות sNFL זמינות ולפחות מדידה אחת של sNFL לאחר מכן )348 חולים(.

המחקר כלל 1,667 דגימות מ-354 חולים שטופלו ב-Alemtuzumab, מדגם מייצג של כלל 
אוכלוסיית המשתתפים )376 חולים( במחקר CARE-MS I; החולים סבלו ממחלה פעילה 

בתחילת המחקר וב-46% זוהו נגעים שעברו האדרה ע"י גדוליניום.

מהנתונים עלה קשר בין רמות sNFL בסיסיות גבוהות יותר ובין מספר רב יותר של נגעים 
שעברו האדרה ע"י גדוליניום בתחילת המחקר ונפח גדול יותר של נגעים שעברו האדרה.

בחולים עם רמות sNFL בסיסיות מתחת לחציון תועד אובדן נפח מוח קטן יותר לאורך 
שמונה שנים, בהשוואה לאלו עם רמות מעל החציון )חציון שיעור אטרופיה שנתי של 

0.27% לעומת 0.20%, בהתאמה, p<0.001(. למרות שההבדל בין הקבוצות היה מובהק 
סטטיסטית, בשתי הקבוצות שטופלו לAlemtuzumab תועדה ירידה בולטת בקצב אובדן 

נפח מוח.

Alemtuzumab -ירד משמעותית שישה חודשים לאחר טיפול ב sNFL חציון רמות 

(p<0.0001) ונותר משמעותית מתחת לרמות הבסיס בין החודשים p<0.001( 12-24 לכל 
ההשוואות לעומת מצב הבסיס(. חציון אחוז הירידה מתחילת המחקר עמד על 48% )חודש 

6(, 50% )חודש 12(, 58% )חודש 18( ו-58% )חודש 24(.

החוקרים מדווחים כי ב-92% מהחולים תועדה ירידה ברמות sNFL לאחר הטיפול 
ב-Alemtuzumab; מבין אלו, ב-77% תועדה ירידה של לפחות 50%. הממצאים העידו על 

ירידה ברמות sNFL כבר שישה חודשים לאחר התחלת הטיפול ב-Alemtuzumab, אשר 
נמשכה לאורך לפחות 24 חודשים )נקודת המעקב האחרונה לאחר הטיפול(.
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 sNFL החוקרים כותבים כי ממצאי המחקר מעידים על קורלציה משמעותית בין רמות 
בתחילת הטיפול ובין מספר נגעים העוברים האדרה ע"י גדוליניום ונפח אות מוגבר 

בבדיקת T2, בדומה למחקר קודם. הם זיהו קשר חלש בין רמות sNFL הבסיסיות ובין אובדן 
נפח המוח לאורך שמונה שנים; הממצאים הצביעו על ירידה ניכרת באובדן נפח המוח 

לאחר התחלת טיפול ב-Alemtuzumab בחולים עם רמות sNFL בסיסיות מעל או מתחת 
לחציון.

התחלת טיפול ב-Alemtuzumab לוותה בירידה משמעותית ברמות sNFL, אשר נשמרה 
לאורך שנתיים, כאשר ב-92% מהחולים תועדה ירידה ברמות sNFL לאחר התחלת הטיפול 

התרופתי וב-77% היקף הירידה עמד על 50%, או יותר.

ECTRIMS-מתוך הכנס ה-34 מטעם ה

נתוני מעקב של עד 10 שנים מאשרים שוב את פרופיל הבטיחות 
)Cladribine Tablets( ,Mavenclad® 10 mg tablets של

נתוני real-world ומעקב ממושך יותר במסגרת מחקר קליני, לא הראו עלייה בהיארעות 	 

תופעות לוואי חמורות

ניתוחי post-hoc נוספים תומכים ביעילות מתמשכת של ®Mavenclad במטופלים עם 	 

טרשת נפוצה התקפית )RMS( עם מחלה פעילה מאד

הנתונים שהוצגו ב-ECTRIMS 2018 מתבססים על real-world והוכחות קליניות, באשר 

לבטיחות ויעילות טבליות קלדריבין. הנתונים מאשרים שוב פרופיל תועלת-סיכון חיובי של 

הטיפול הפומי הנלקח במשך 20 יום לכל היותר במהלך שנתיים.

 על סמך האנליזה המשולבת של מטופלים ממחקרי CLARITY, EXT CLARITY ו-

ORACLE-MS, כולל שנתיים נוספות של נתונים מה-Registry PREMIERE, פרופיל תופעות 
הלוואי שהופיעו במהלך הטיפול )TEAE, Treatment Emergent Adverse Events( הקשור 

לטבליות קלדריבין במטופלים עם טרשת נפוצה התקפית )RMS( אושר ללא ממצאי 

בטיחות חדשים. האנליזה המשולבת מבוססת על מטופלים שהיו במעקב במשך 

עד 10 שנים1 )923 מטופלים קיבלו טבליות קלדריבין )3.5מ"ג/ק"ג(; 641 מטופלים קיבלו 

פלצבו(. סקירה כללית של נתוני בטיחות לאחר אישור התרופה )עד יולי 2018( שנערכה 

כחלק מניתוח זה, גם כן לא הראתה סיגנלים של בטיחות או סבילות חדשים לגבי טבליות 

קלדריבין.

http://www.e-med.co.il/emed/new/Usersite/Presentations/Alemtuzumab%20Reduces%20Serum%20NeurofilamentLight%20Chain%20Levels%20in%20RRMS%20from%20CARE%20MS%201%20P1747.pdf
http://www.e-med.co.il/emed/new/Usersite/Presentations/Alemtuzumab%20Reduces%20Serum%20NeurofilamentLight%20Chain%20Levels%20in%20RRMS%20from%20CARE%20MS%201%20P1747.pdf
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 "לדעתי נכנסנו לעידן של immune reconstitution therapies (IRT) בטרשת נפוצה,

טיפולים הניתנים לסירוגין אך השפעתם על המחלה נמשכת הרבה לאחר תקופת מתן 

התרופה", אמר פרופ' גאבין ג'יובאנוני, חוקר מוביל במחקרי CLARITY וראש המחלקה 

לנוירולוגיה ב-Barts ובבית הספר לרפואה ורפואת שיניים בלונדון. "הנתונים החדשים 

שהוצגו ב-ECTRIMS מראים שטבליות קלדריבין מספקות יעילות ממושכת, הרבה מעבר 

לזמן מתן התרופה, מבלי שנמצאו סיגנלים בטיחותיים חדשים כלשהם בטווח הארוך".

ניתוחי post-hoc של מחקר EXT CLARITY מראים כי לאחר 20 ימי טיפול בטבליות 

קלדריבין 3.5 מ"ג/ק"ג בשנה 1 ושנה 2, סטטוס ה-NEDA-3 השנתי נשמר במטופלים 

שטופלו בטבליות קלדריבין 3.5 מ"ג/ק"ג או בפלצבו עד לסיומה של שנה 24. קיימים גם 

ניתוחים של EDSS, תוצאות קליניות ותוצאות MRI במטופלים עם מחלה פעילה מאד.

ניתוח post-hoc נוסף של נתוני מחקר ה-CLARITY הראה שהיעילות של טבליות קלדריבין 

מבחינת התקפים ו-MRI אינה מושפעת ככל הנראה מהגיל, דבר העולה בקנה אחד עם 

ניתוחים דומים קודמים3. נתונים ממחקר זה הראו שההתקפים פחתו במטופלים עם 

טרשת נפוצה התקפית בני מעל או מתחת לגיל 45. באשר למדדי MRI, הנתונים הראו 

 T1 שעם טבליות קלדריבין הייתה ירידה במספר הנגעים החדשים המצטברים מסוג

Gd+ ובמספר הנגעים הפעילים מסוג T2 בשבוע 96 לעומת פלצבו, בשתי קבוצות הגיל.

"הנתונים שהוצגו ב-ECTRIMS 2018 מדגישים את מחויבותנו להמשיך להבין את פרופיל 

התועלת-סיכון ארוך הטווח של טבליות קלדריבין", אמר לוצי'אנו רוסטי, ראש המחקר 

והפיתוח הגלובלי של עסקי הביופארמה ב-Merck. "כשהאפשרות לקבל טבליות קלדריבין 

נפתחת בפני יותר ויותר מטופלים ברחבי העולם, חשיבות ההשקעה שלנו במחקר מדעי 

להמשך האפיון של הפרופיל הטיפולי גדלה והולכת, על מנת שהמטופלים יוכלו להפיק את 

התועלת המיטבית".

*זהו תרגום מתוך הודעה לעיתונות של חברת MERCK, אוקטובר 2018

RMS, relapsing Multiple Sclerosis; TEAE, treatment emergent adverse events; IRT, immune reconstitution 
therapies NEDA, no evidence of disease activity; EDSS, Expanded Disability Status Scale,

1.  Cook S et al. Updated safety analysis of Cladribine Tablets in the treatment of patients with multiple 
sclerosis. Presentation at ECTRIMS 2018

2.  Vermersch P et al. Sustained efficacy in relapsing remitting multiple sclerosis following switch 
to placebo treatment from Cladribine Tablets in patients with high disease activity at baseline. 
Presentation at ECTRIMS 2018

3. Giovannoni G et al. An exploratory analysis of the efficacy of Cladribine Tablets 3.5mg/kg in patients 
with relapsing multiple sclerosis stratified according to age above and below 45 years in the CLARITY 
study. Presentation at ECTRIMS 2018 4. Mavenclad® 10 mg tablets PI MoH approved January 2018.
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