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רותם אליזרע
מיכאל  החל  היום,  באמצע 
הוא  מבולבל.  באופן  לדבר 
לא הצליח למקם את עצמו, 
ונראה מנותק לחלוטין מהמציאות. לכל 
מי שעמד סביבו היה ברור שמדובר 
בשבץ מוחי, ובתוך זמן קצר הוא כבר 
היה בבית חולים. איכשהו, ה"פקק" 
השתחרר והוא שוחרר לביתו רק כדי 
לסבול שוב, כעבור חודשיים, מאירוע 

מוחי קשה יותר.
נותר  מאומץ,  רפואי  טיפול  בזכות 
מיכאל בחיים, והרופא שצינתר את מוחו 
כבר ידע בדיוק איך ולמה זה קרה: שלוש 
שנים קודם, הגיע מיכאל לבית החולים 
עם דופק בלתי סדיר. הוא סבל מפרפור 
פרוזדורים, הפרעת קצב חמורה בלב, 
ויצא משם עם קוצב לב חדש ותרופות. 
רק שאת התרופות הוא לא הקפיד לקחת, 
וקריש הדם שנוצר בליבו נדד והגיע 

למוחו, וכך נוצר השבץ.
"אם הוא היה מטפל בעצמו כפי שצריך, 
יכול להיות שהיום אבא היה שומר על 
איכות החיים שלו, ולא סובל מהפרעות 
בדיבור ומקשיים משמעותיים בתפקוד", 
סיפר בנו, ברוך. "השבץ שלו, על פי 
הרופאים, הוא תוצאה של הזנחה וגם טיפול 

לא נכון במדללים, בעיקר באשמתו".

חשמל זורם
מאוכלוסיית  אחוזים  כחמישה עשר 
איש  ממיליון  יותר  כלומר  העולם, 

רק בישראל, עלולים לחוות "פרפור 
פרוזדורים". על אף השם הציורי, מדובר 
בתופעה לא כל כך ציורית, מאוד לא 
נעימה וגם מסוכנת, שמשמעותה קצב 
לב מהיר ובלתי סדיר וסיכון מוגבר 

ביותר לשבץ מוחי.
איך זה קורה? על ארבעה חללים דיברה 
עלייה  ימנית,  עלייה  הלב:  תורת 
ימני.  וחדר  שמאלי  חדר  שמאלית, 
לתוך הצד השמאלי של הלב נכנסים 
ורידי הריאה שמעבירים דם מחומצן 
מהריאות. הדם נכנס לעלייה השמאלית, 
משם יורד אל חדר שמאל של הלב ואז 
יוצא ומתפזר אל כל איברי הגוף דרך 

אבי העורקים.
לעלייה  הריאה  ורידי  בין  בחיבור 
השמאלית של הלב יש נטייה לאותם 
15 אחוזים לפתח מוקדים שמפריעים 
להעברת הקצב החשמלי ללב. במקום 
ה"קוצב הטבעי" שיש לכל אחד מאיתנו, 
מתפתחים  להתכווץ,  ללב  שגורם 
זרמים חשמליים  מוקדים ששולחים 

אקראיים ובלתי סדירים.
אחד מארבעה אנשים מעל גיל 40 יסבול 
מפרפור פרוזדורים. מדובר בהפרעה 
שכיחה יחסית, אך כזו שעלולה לגרום 
לסיבוכים מסוכנים. שכיחות המחלה 
עולה עם הגיל ולרוב יכולה להופיע 
לצד גורמי סיכון נוספים ביניהם יתר 
לחץ דם, מחלת לב )למשל היסטוריה 
של אוטם שריר הלב(, השמנת יתר, 

סוכרת ועוד.
לא  השמאלית  העלייה  המשמעות: 

מצד אחד, הם מדללים את 
הדם בחולים עם פרפור עליות, 

ומקטינים את הסיכון לקריש 
שיגיע למוח ויגרום לשבץ. מצד 

שני, עד היום לא היה מענה 
לסתירת אותם מדללים במקרים 

שבהם נדרשה פעולת חירום 
כגון צנתור. הפיתרון: תרופה, 

ותרופת נגד, מהדור החדש, שעל 
פי המחקרים מצמצמת באופן 

דרמטי את הסיכונים
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כל הזכויות שמורות ללוח ידיעות 
אחרונות בע"מ. אין לשכפל, להעתיק, 
לפרסם או להפיץ בכל דרך שהיא את 
המוסף, תוכנו או חלקים ממנו מבלי 
לקבל אישור מפורט בכתב מלוח ידיעות 
אחרונות בע"מ.
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מתכווצת כמו שצריך ומעבירה את הדם 
רק באופן חלקי אל החדר השמאלי. 
בחולים עם מחלות לב משמעותיות, 
הלב  בתפוקת  ירידה  גורר  הדבר 

ולעיתים סימני אי ספיקת לב.
במצב שכזה, שבו העלייה השמאלית 
אינה מתכווצת ומזריקה באופן פעיל את 
הדם אל החדר השמאלי, הדם "עומד" 
הנוצרים  הקרישים  ונקרש.  במקום 
בעלייה השמאלית עלולים להינתק, 
לנדוד לכלי דם שונים בגוף ולחסום 
אותם. לפיכך, חולי פרפור פרוזדורים 
נמצאים בסיכון של פי 5 עד פי 7 לפתח 
שבץ מוחי בהשוואה לאוכלוסייה בריאה, 
בשל האפשרות שקריש דם ינדוד ויחסום 
כלי דם של המוח. למעשה כ־15% ממקרי 
השבץ המוחי מדי שנה משויכים לפרפור 

פרוזדורים.

ישן מול חדש
הטיפול העיקרי למניעת קרישי דם 
נוגדי קרישה,  הוא במתן טיפולים 
הוא  שביניהם  והנודע  כשהוותיק 
זאת,  עם   .)Warfarin ( הקומדין 
לקומדין יש גם מגוון של התנגשויות 
מול תרופות אחרות ואף מול מזונות 

שונים.
נוגדי הקרישה אמנם יכולים להפחית 
את הסיכון לשבץ מוחי, אך מצד שני, 
כל פציעה או חתך פשוט של החולה 
עלולים לגרום לו לדמם משמעותי 
חיים, עקב פעולת  ולעיתים מסכן 

בקומדין  הטיפול  בנוסף,  התרופה. 
מחייב ניטור קפדני על ידי בדיקות 
דם תכופות כדי לוודא שאין דילול 

יתר או דילול שאינו מספיק.
קבוצת  פותחה  האחרונות  בשנים 
כמו:  מתקדמים  קרישה  נוגדי 
החומר  עם   ,Pradaxa ( פרדקסה 
אליקויס   ,)Dabigatran הפעיל 
הפעיל  החומר  עם   ,Elliquis (
Apixaban( וקסרלטו )Xarelto, עם 
החומר הפעיל Rivaroxaban(, אשר 
מוכיחים הפחתה משמעותית בסיכון 
לדמם. כשיש פרפור פרוזדורים, בשל 
החשש הגדול של הצוותים הרפואיים 
מאותם קרישי הדם, נוהגים הרופאים 
לתת למטופלים מדללי דם עוד לפני 

הטיפול בהפרעת הקצב עצמה.
איך זה עובד? גם נוגדי קרישה וגם 
הם  אספירין(  )כגון  טסיות  נוגדי 
מדללים. הדם שלנו מורכב מכדוריות 
דם אדומות, כדוריות לבנות וטסיות 
)טרומבוציטים(. כשהטסיות מתחברות 
אחת לשנייה הן מושכות אליהן מעין 

חוטי פיברין ונוצרת רשת מסוימת 
שעליה יושבות הטסיות. נוגדי הקרישה 
הפיברין  חוטי  יצירת  את  מעכבים 
ונוגדי הטסיות מעכבים את החיבור 

של הטסיות אחת לשנייה. 
פרוזדורים  בפרפור  הנוצר  הקריש 
חוטי  אותם  ידי  על  בעיקר  מתווך 
הפיברין, או פקטורי קרישה, ולכן 
למניעתו אנו זקוקים לטיפול במדלל 
נוגד טסיות כמו אספירין  ולא  דם 

שאינו יעיל במצבים אלו.
במצב רפואי אחר, כשעורק כלילי 
לב,  התקף  ונגרם  מקריש  נחסם 
מחדירים לגוף צנתר עם בלון, והרופא 
המצנתר מרחיב את כלי הדם על ידי 
השתלת תומכן )סטנט( ממתכת רכה 
כדי לתת תמיכה לעורק, וכך משוחזרת 
הזרימה בעורק. בזמן הזה כל מערכת 
הקרישה מתעוררת והגוף מזהה את 
המקום כ"פציעה" או גוף זר. המערכת 
הפנימית של הגוף קוראת לטסיות 
להתרכז ולפעול באיזור של התומכן.
הזו  התופעה  את  למנוע  מנת  על 

שמעמידה את החולה בסכנה להיווצרות 
קריש טסיות על התומכן, הרופאים 
נוהגים לתת נוגדי טסיות כמו אספירין 
ופלביקס, שלא כמו במקרה של פרפור 
פרוזדורים, שבו הטיפול הוא באמצעות 

נוגדי קרישה.
כיצד ניתן לטפל בהפרעת הקצב מסוג 
פרפור פרוזדורים? מעבר לתרופות נגד 
הפרעות קצב שיעילותן מוגבלת, ניתן 
לבצע אבלציה – צנתור צריבה של 
רקמת שריר הלב. הליך שבמסגרתו 
מכניסים צנתרים אל הלב, במטרה 
לנטרל פעילות חשמלית לא תקינה 

שגורמת לקצב לב לא סדיר.
הרופאים יוצרים מוקדי צלקת, כך 
שגם אם מתפתחות בהמשך חייו של 
המטופל עוד הפרעות קצב, יש עיכוב 
של מעברים של אותות חשמליים. 
ברחבי העולם מבוצעים מעל ל־200 
אלף אבלציות בשנה. במהלך האבלציה 
קיים סיכון מסוים לדימום, כך שנהוג 
להפסיק את הטיפול במדללי דם לפני 
הפעולה. הליך שאמור למנוע דימומים 
אך חושף את החולה בזמן זה להיווצרות 

קרישי דם, כאמור.

מדממים פחות
החומר הפעיל Dabigatran היה חלק 
ממחקר בשם RE-CIRCUIT, שבדק את 

בטיחות השימוש בו אצל חולים 
עם פרפור פרוזדורים המועמדים 
לאבלציה, בהשוואה לחולים 

ד"ר דוברצקי: "היום, בכל חדר מיון 
בבתי חולים יש שתי אמפולות למצב 

חירום שאפשר לתת באופן מיידי. 
חולה שנפל או נחבל ודימם, ניתן לנתח 

אותו לאחר שנתנו לו אנטידוט"



 )Warfarin( אשר נטלו קומדין
– נוגד הקרישה מהסוג הישן. 
678 חולים  במחקר השתתפו 
עם פרפור פרוזדורים מ־104 מרכזים 
רפואיים ברחבי העולם. החוקרים חילקו 
את החולים באופן אקראי לשתי קבוצות: 
קבוצה שטופלה בפרדקסה במינון של 
150 מ"ג פעמיים ביום, וקבוצה שטופלה 
בקומדין. שתי הקבוצות קיבלו את הטיפול 
במשך תקופה של 4-8 שבועות, ולאחר 
מכן עברו כל הנחקרים אבלציה, ומיד 
לאחריה הם נותרו תחת מעקב במשך 

שמונה שבועות.
את  לבחון  העיקרית:  המחקר  מטרת 
בטיחות הטיפול ב־Dabigatran, בלי 
שמפסיקים להשתמש בו לפני הפעולה, 
ולזהות את שכיחות אירועי הדמם של 
אותם חולים במהלך האבלציה ובחודשים 

שלאחר הפרוצדורה הטיפולית.
המחקר פורסם לאחרונה בכתב העת 
המדעי הנחשב, ניו אינגלנד ז'ורנל אוף 
)NEJM(, ומסקנתו: הטיפול  מדיסין 

בכ־78%  יותר  גבוהה  הציג בטיחות 
נוגד  את  שנטלו  לחולים  בהשוואה 

 .Warfarin ,הקרישה הוותיק
החולים  אחרי האבלציה מצבם של 
משתפר. הם מרגישים פחות חלשים 
הצריבה,  למרות  עייפים.  ופחות 
במרבית החולים יש צורך להמשיך 
את הטיפול בנוגדי הקרישה למשך 
תקופה מסוימת, ורק בהתייעצות עם 
הרופא המטפל ניתן להפסיקו לאחר 
שמוודאים כי הפרפור נעלם לחלוטין. 
הרופאים אינם ממהרים להפסיק את 
הטיפול התרופתי משום שבשלושים 
אחוז מהמקרים שבהם בוצעו אבלציות 

- פרפור הפרוזדורים חזר.
"עד עכשיו היה נהוג לחשוב שצריך 
להפסיק או להשהות את הטיפול בנוגדי 
קרישה לפני האבלציה במטופלים עם 
פרפור פרוזדורים", מסבירה ד"ר עידית 
דוברצקי, מנהלת היחידה לטיפול נמרץ 
לב מרכז הרפואי בני ציון. "אך הוכח 
שניתן להמשיך בטיפול יחד עם הפחתה 

בסיבוכים שלאחר הפרוצדורה". 
בתחום  ומשמעותי  נוסף  מחקר 
הקרדיולוגיה שפורסם לאחרונה, מצא 
נוגד  של  בשילוב  להשתמש  שניתן 
קרישה ונוגד טסיות יחד, בצורה בטוחה 

יותר. 

שילוב בטוח
נוגדי הטסיות מורכבים משני סוגים 
של כדורים שניתנים יחדיו: פלביקס 
בחולים  ואספרין.   )Clopidogrel(
העורקים  של  חסימתית  מחלה  עם 
הכליליים, שעוברים צנתור והשתלת 
תומכן וסובלים במקביל גם מפרפור 
פרוזדורים, יש צורך לקבל גם נוגדי 
קרישה וגם נוגדי טסיות. כך, בפועל, 
יקבל החולה שלושה כדורים, כאשר כל 
כדור עובד על מגנון אחר של הקרישה.

במשך שנים עמדו הרופאים בפני דילמה 
לא פשוטה: הצורך לטפל בקרישים מול 
הסיכון להיעדר קרישה. במחקר )שכלל 

2,478 משתתפים(, שפורסם לאחרונה 
גם הוא בניו אינגלנד ז'ורנל אוף מדיסין 
)NEJM(, הוחלט לנסות להפחית לאותה 
קבוצה של חולים את הטיפול לשני 
 Clopidogrel סוגים של כדורים – 
ו־Dabigatran, ולוותר על הטיפול 
באספירין. החוקרים ביקשו לבדוק את 
בטיחות הטיפול, ולבחון האם שימוש 
בנוגד הקרישה החדש תוך שימוש בנוגד 
טסיות בודד, מפחית את הסיכון לכך 
שהדם לא ייקרש. בדומה למחקר הקודם, 
גם כאן התגלה ששילוב התרופות הזה 

בטוח יותר. 

לעצור את המעצור
מן  גדול  חלק  הברית,  בארצות 
החולים עדיין מטופלים בנוגד קרישה 
מהדור הישן. מנהל המזון והתרופות 
האמריקני, שראה על פי המחקרים 
שבוצעו בשנים האחרונות כי לנוגדי 
הקרישה החדשים יש יתרונות רבים על 
פני הישן בהורדה של עשרות אחוזים 
באירועים של דימומים מוחיים, ביקש 
להבין מדוע הרופאים ממשיכים לטפל 

.Warfarinב־
הרופאים טענו כי במקרה של טיפול 
והם נדרשים  ב־Warfarin, במידה 
להפסיק את האפקטיביות של נוגד 
הקרישה - כמו במקרה חירום – ולתת 
אנטידוט )חומר שסותר את הפעולה 
להזריק  יכולים  הם  התרופה(,  של 
למטופל ויטמין K בעירוי או טיפול 
בפקטורי קרישה, ובכך להפסיק כמעט 
מיידית את פעולת התרופה. עוד טענו 
מנהל  בפני  האמריקנים  הרופאים 
המזון והתרופות, שאם יימצא חומר 
שסותר את הפעולה של נוגדי הקרישה 

הרופאים האמריקנים טענו בפני 
מנהל המזון והתרופות, שאם 

יימצא חומר שסותר את הפעולה 
של נוגדי הקרישה החדשים על 
מנת שאלה יוכלו לשמש אותם 

בשעת חירום - הם יטפלו בחולים 
בתרופות מהדור החדש
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 המהפכה בעשור 
האחרון בתחום הטיפול 

בפרפור פרוזדורים

החדשים על מנת שאלה יוכלו לשמש 
אותם בשעת חירום – הם יעתרו ויטפלו 

בחולים בתרופות מהדור החדש.
אנטידוט  פותח  האחרונות  בשנים 
)Idarucizumab(, גורם המעכב את 
ה־Dabigatran ומפסיק את ההשפעה 
של התרופה. היתרון של האנטידוט, 
פרקסביינד,  המסחרי  השם  תחת 
הוא הכניסה לפעולה בפרק זמן של 
כחמש דקות מרגע שהחולה מקבל 
את הטיפול, כך שתפקודי הקרישה 

הופכים לרגילים.
במחקר חדש שנערך לאחרונה נאספו 
504 מטופלי פרדקסה שזקוקים לניתוח 
חירום בגלל סיבות שונות – תאונת 
אופניים, נפילה ברחוב או במרחב 
הביתי, או כאלה שזקוקים לניתוח 
חירום בגלל בעיה רפואית. במקרים 
אלה רוצה הרופא להפסיק את תפקודה 
של התרופה נוגדת הקרישה על מנת 
מבלי  חולים  באותם  לטפל  שיוכל 

להסתכן.
"בעקבות תוצאות המחקר, כבר ב־90 
החולים הראשונים, נתן ה־FDA אישור 
להשתמש  להתחיל  החולים   לבתי 
ב־Idarucizumab באופן מיידי", 
אומרת ד"ר דוברצקי. "החולה מקבל 
Dabigatran במינון המקובל, אבל 
ישנם מצבים מסוימים שבהם אנו חייבים 
להפסיק את הטיפול. למשל במקרה של 
אדם שעבר תאונת דרכים וזקוק לניתוח 
דחוף. אם אותו נפגע מקבל נוגד קרישה 
מהסוג החדש, אני לא יכולה להכניס 
אותו לחדר ניתוח. עד היום לא הייתה 
תרופה שהייתה לה אנטידוט, כאשר 
היום, לאור פריצת הדרך, ניתן לבצע 

בבטחה הליכי חירום כנדרש".

הראשונה  הקבוצה  בקרב  במחקר, 
שקיבלה את הפרקסביינד, נצפתה 
ירידה מיידית ומשמעותית של נוגד 
הקרישה  ותפקודי  בדם,  הקרישה 
שלהם הפכו להיות נורמליים בטווח 
של חמש דקות מרגע קבלת הטיפול 
דרך עירוי לווריד, ללא תופעת לוואי 
של קרישיות יתר או סיבוך. בקבוצה 
השנייה התוצאות היו אפילו טובות 
מהחולים  שבמחצית  משום  יותר, 
נסתרה  הקרישה  נוגדת  התרופה 

לחלוטין תוך כשעה וחצי. 
החוקרים המשיכו ועקבו אחר החולים 
ב־90 הימים לאחר מתן האנטידוט, 
ומסכמים כי במקרי חירום כמו תאונות 
קשישים,  של  נפילות  או  דרכים 
הטיפול הזה הופך את ההשפעה של 
יציבה  מהירה,  בצורה  הדם  מדלל 
ובטוחה. "היום, בכל חדר מיון בבתי 
חולים יש שתי אמפולות למצב חירום 
שאפשר לתת באופן מיידי", אומרת 
ד"ר דוברצקי. "חולה שנפל או נחבל 
ודימם, ניתן לנתח אותו לאחר שנתנו 

לו אנטידוט".
על פי הדיווחים, בגרמניה הצליחו להציל 
עד כה ל־19 בני אדם שלקו בשבץ מוחי, 
לאחר שהגיעו לבית חולים וקיבלו את 
ד"ר  בישראל, מספרת  גם  האנטידוט. 
דוברצקי, היא נעזרה בו כדי להציל את 
חייו של מטופל.  "החולה הגיע עם אי 
ספיקת לב קשה והפרעת קצב שפגעה 
בו בכל המערכות כולל הכבד והכליות, 
ורצינו להכניס אותו לצנתור מיידי על מנת 
לעשות לו צריבה", היא מסבירה. "אבל הדם 

של אותו מטופל היה מדולל, אז 
השתמשתי באנטידוט, שפעל 

תוך חמש דקות". �

בשנים האחרונות 
פותח אנטידוט 

)Idarucizumab(, גורם 
שמפסיק את ההשפעה 

של פרדקסה. היתרון של 
האנטידוט הוא כניסה 

לפעולה תוך כחמש 
דקות מרגע שהחולה 

מקבל את הטיפול

ד"ר רועי בינרט
מנהל בפועל של מרכז דוידאי להפרעות קצב, 

מכון הלב, המרכז הרפואי ע"ש שיבא 

הפרעת  הינו  פרוזדורים  פרפור 
הקצב השכיחה ביותר. בהפרעה זו 
עליות הלב מתכווצות בקצב מהיר 
בדפיקות  שמתבטא  סדיר,  ולא 
סבילות  אי  בחזה,  כאבים  לב, 
למאמצים, קוצר נשימה וחולשה 
אינם  בכ־60% מהאנשים. השאר 
חשים בפרפור. פרפור עליות כרוך 
בעלייה ניכרת בתחלואה ובתמותה, 
בראש ובראשונה בעלייה ממוצעת 

של פי 5 בסיכון לאירוע מוחי.   
מעבר להפחתת התסמינים, המטרה 
המרכזית בטיפול בפרפור פרוזדורים 
היא מניעת שבץ מוחי. ראשית, 
בהתאם לסיכון האישי של המטופל 
ללקות בשבץ מוחי יש לקבוע את 
הצורך בטיפול במדללי דם. קומדין 
הייתה במשך שנים תרופת הבחירה, 
אולם הטיפול בה היה מאתגר בשל 
השפעות הגומלין עם תרופות אחרות 
ומרכיבים תזונתיים, הקושי באיזון 
תכוף  בניטור  והצורך  מטופלים 

באמצעות בדיקות דם.  
לשוק  נכנסו  האחרונות  בשנים 
מקבוצת  חדשים  דם  מדללי 
 NOACs )Non-vitamin K-ה
anticoagulants(, בהם אליקויס 
 )Pradaxa( פרדקסה ,)Elliquis(
שהביאו   ,)Xarelto( וקסרלטו 
למהפכה של ממש בטיפול בפרפור 
פרוזדורים. תרופות אלו לא דורשות 
ניכרת  ירידה  הראו  ואף  ניטור 
בדימומים בהשוואה לקומדין, בדגש 
על דימומים מוחיים. חלק מהתרופות 
גם הראו יתרון במניעת שבץ מוחי. 
בעקבות כך שונו הנחיות האיגוד 
הקרדיולוגי האירופאי, וכיום מהווים 
מדללי הדם מהקבוצה החדשה את 
טיפול הבחירה. במטופלים עם מסתמים 
מחלת  עם  או  מכאניים  תותבים 
לב ראומטית ומעורבות מסתמית 

משמעותית, יש לטפל בקומדין.   
יכולים  ישנם מטופלים שאינם 
קרישה  נוגדות  תרופות  ליטול 
בשל בעיות דמם בעברם. עבורם 
על  המבוססת  חלופה  קיימת 
השתלת "פקק" באוזנית העלייה 
השמאלית. כך הסיכון לשבץ מוחי 
הנובע מפרפור פרוזדורים מופחת 

במידה ניכרת.
מעבר למניעת שבץ מוחי, הטיפול 
בפרפור פרוזדורים מתמקד בהפחתת 
התסמינים ובשיפור איכות חייהם של 
המטופלים. הדבר נעשה באמצעות 
תרופות מאטות קצב או תרופות 
שומרות מקצב. במטופלים שאינם 
מעוניינים בטיפול תרופתי כרוני 
או באלו בהם הטיפול התרופתי 
נכשל, ניתן לבצע צריבה )אבלציה( 
של מוקדי הפרעת הקצב. מדובר 
פולשני(,  זעיר  )הליך  בצנתור 
שבשנים האחרונות עבר התפתחויות 
הטכנולוגיות  לכת.  מרחיקות 
רדיו  בגלי  משתמשות  הנפוצות 
לצורך  בלון  בעזרת  הקפאה  או 
הצריבה, ובעקבות מחקר עדכני 
נחשבות לבעלות יעילות ובטיחות 
דומה. מעבר לכך, לאחרונה פורסמו 
עבודות שהדגימו עדיפות לצריבה 
על פני טיפול תרופתי במטופלים 
זו  ירוד. עדיפות  לב  עם תפקוד 
באה לידי ביטוי בירידה באשפוזים 

ובתמותה. 
לסיכום, תחום הטיפול והמניעה 
עבר  עליות  פרפור  עם  בחולים 
מהפכה של ממש בעשור האחרון, 
שבץ  למנוע  שלנו  ביכולות  הן 
נוגדות  מוחי באמצעות תרופות 
קרישה בטוחות יותר ויעילות, והן 
בהפרעות  לטפל  שלנו  ביכולות 
הקצב באמצעות צריבה עם שיעור 

הצלחה גבוה של מעל 80%. �
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רותם אליזרע
אחד מכל עשרה ישראלים 
18 בישראל חולה  מעל גיל 
בסוכרת, ונכון לשנה שעברה 
עמד מספר החולים במחלה על חצי 
מיליון. ההערכות מדברות על עוד חצי 
מיליון נוספים שנמצאים בשלב של 
טרום מחלה. במילים פשוטות: מגיפה. 
על פי הנתונים שהוצגו בשבוע שעבר 
בכנסת על ידי משרד הבריאות, גם 
מדאיגים  נתוני התמותה מהמחלה 
 :OECDמאוד, בהשוואה למדינות ה־
הגברים במקום השני אחרי מקסיקו, 
והנשים במקום השלישי אחרי מקסיקו 

וטורקיה. 
ככלל, סוכרת נחשבת לגורם המוות 
הרביעי בשכיחותו לאחר מחלת הסרטן, 

מחלות לב ושבץ מוחי. 
בכל שנה עולה המחלה הזאת למדינה 
עתק,  סכום  שקל.  מיליארד   8.5
שמושקע כיום גם בהסברה ובניסיונות 

למניעה. 
הסוכרת היא מחלה כרונית המאופיינת 
ברמות סוכר גבוהות בדם ומחולקת 
בעצם לשני סוגים: סוכרת סוג 1, שבה 
המחלה נובעת מתגובה אוטואימונית. 
כלומר, מערכת החיסון תוקפת באופן 
שאינו ברור עד סופו את תאי הבטא 
– יצרני האינסולין –  והורסת אותם, 
ובכך לא מופק אינסולין בגוף והחולה 
נזקק לקבל את אספקת האינסולין 

ממקור חיצוני בכדי לשרוד. 

סוכרת מסוג 2, היא המחלה הנפוצה 
יותר ומאפיינת במקרים רבים אנשים 
בעלי עודף משקל והשמנה. התחלואה 
מתחילה בחריגה קטנה יחסית של רמות 
הסוכר בדם, לאט ובהדרגה החריגה 
הזו הולכת וגדלה ומכיוון שאין לה 
תסמינים, החולה לא מרגיש בקיומה 
והיא מתגלה במרבית המקרים בבדיקת 

דם שגרתית. 
במצב כזה, הלבלב מרגיש שיש רמות 
גבוהות של סוכר בדם ולכן הוא מייצר 
עוד ועוד אינסולין שמופרש לזרם הדם, 
במטרה למנוע עלייה חריגה בערכי 
הסוכר, עלייה שעלולה לגרום לפגיעה 

ולנזקים. 
אבל ככל שהזמן חולף, יותר ויותר 
אינסולין מוזרם למחזור הדם, ותאי 
הבטא בלבלב מתאמצים על מנת לייצר 
כמויות מאוד גדולות של אינסולין. 
כתוצאה מכך התאים האלו מתעייפים 
עד שהם קורסים ואינם מסוגלים לייצר 
אלו  תאים  כאשר  אינסולין.  יותר 

נפגעים רמות הסוכר עולות והסוכרת, 
שהייתה עד כה סמויה, הופכת לגלויה.

מגיפה מודרנית
2 מתפשטת בעשורים  סוכרת מסוג 
האחרונים במהירות בעולם, בעיקר 
במדינות המתפתחות. על פי נתוני 
ארגון הבריאות העולמי, בשנות ה־80 
אובחנו כמיליון בני אדם ברחבי העולם 
כלוקים בה, וכיום יש כבר למעלה מ־40 
תזונה  – תוצאה של  חולים  מיליון 

עתירת שומן, ואורח החיים בכלל. 
מדוע הסוכרת מהסוג הזה מסוכנת? 
במקום  בדם  מצטבר  סוכר  כאשר 
להתרחש  עלולים  לתאים  להיכנס 
ולהופיע מחלות וסיבוכים כמו מחלות 
עיניים, עיוורון, מחלות כלייה, נזק 
עצבי וגם מחלות לב וכלי דם על רקע 

התפתחות של טרשת עורקים. 
כשאדם מאובחן בסוכרת מסוג 2, הסיכון 
שלו למות ממחלה קרדיווסקולרית 
דומה לסיכון של אדם שלא חלה בסוכרת 

וכבר עבר התקף לב. הקשר הישיר בין 
סוכרת למחלות לב נחשף כבר בתחילת 
העשור. מחקר ענק שפורסם בכתב 
 The( העת הרפואי היוקרתי דה לנסט
lancet(, סקר יותר מ־100 מחקרים 
קודמים שבהם השתתפו כ־700 אלף 
איש מ־25 מדינות, עם מעקב של 10 
שנים, וגילה כי הסיכון למחלות לב 
היה יותר מכפול בקרב חולי סוכרת. 
במחקר בודדו את הגורמים האחרים 
שיכלו להשפיע על התוצאות, כגון 
השמנת יתר, עישון, עודף כולסטרול 

או לחץ דם. 
כאשר אדם מאובחן בסוכרת, הוא מתחיל 
לקבל טיפול תרופתי. כיום יש ארסנל 
גדול ורחב של תרופות לסוכרת, שעובדות 
על מנגנונים שונים. כל תרופה או קבוצת 
תרופות – מטפלת במחלה בצורה שונה: 
אינסולין או תרופות הגורמות להפרשת 
מעכבי   ;)sulfonylurea( אינסולין 
 ;sGLT2 אלפא־גלוקוסידאז; מעכבי 
גליטזונים  )מטפורמין(;  ביגואנידים 
)Avandia או Actos(; ואינקרטינים 
– תרופות הפועלות על מנגנון ההורמון 
חולי  בקרב  חסר  הוא  שאף   GLP-1
סוכרת, לצד המחסור באינסולין, וגורם 
לעלייה בהפרשת אינסולין מתאי הבטא 
בלבלב. בין התרופות הללו: ויקטוזה 
 ,)Exenatide( ביאטה ,)Liraglutide(
ליקסומיה )Lixisenatide( וטרוליסיטי 

 .)dulaglutide(
איך זה עובד? באופן טבעי, כאשר אנו 

מתוק בלב

סוכרת נחשבת לגורם המוות הרביעי 
בשכיחותו לאחר מחלת הסרטן, מחלות 
לב ושבץ מוחי. בכל שנה עולה המחלה 

הזאת למדינה 8.5 מיליארד שקל. 
סכום עתק, שמושקע כיום גם בהסברה 

ובניסיונות למניעה

לאור ההיסטוריה הבעייתית, בחברות התרופות בעיקר 
התפללו שהתרופות לסוכרת יתגלו כבטוחות. אבל התברר 

שחלקן לא רק מתמודדות היטב עם הסוכרת, אלא גם 
מפחיתות את הסיכון לתחלואת לב וכלי דם בקרב החולים
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אוכלים, המעיים מפרישים הורמונים 
וביניהם ההורמון GLP-1. להורמון הזה 
יש שני תפקידים מרכזיים: הראשון 
- לעודד את הלבלב להפריש יותר 
אינסולין לפי רמות הגלוקוז והשני - 
לעודד שובע. ההורמון נקשר לקולטנים 
במוח ונותן תחושה של סיפוק וחוסר 

רעב.  
ויקטוזה, כאחיותיה מאותו סוג, היא 
 GLP-1 ההורמון  חיקוי של  בעצם 
שנפלט ממערכת העיכול כשמגיע 
אליה מזון. אותו הורמון הוא זה שמסמן 
ללבלב לייצר אינסולין. בחולי סוכרת 
2 יש רמות נמוכות שלו וככל  מסוג 
הנראה גם עמידות לפעילותו, ולכן 
האינסולין  את  שמייצרים  התאים 

בלבלב עובדים גרוע.
להורמון  אחוז  ב־97  זהה  התרופה 
המקורי, וההבדל המרכזי בינה לבינו 
GLP-1 טבעי מתפרק  היא שבעוד 
דקות,  כארבע־חמש  בתוך  בגוף 
קצת  אחרי  מתפרק   Liraglutide
יותר מיממה, ולכן הוא מספק רמות 

קבועות של סוכר לאורך זמן.  
הגורם העיקרי למחלות לב אצל חולי 
סוכרת הוא התפתחות מוגברת של 
טרשת עורקים וצמצום קוטר כלי הדם. 
בעצם, נוצרים משקעים והכולסטרול 
המצטבר על דפנות העורקים עלול 
לגרום להיצרות כלי הדם ובסופו של 

דבר להביא להתקף לב. 
חולים עם  לבית  מגיע  כאשר אדם 
התקף לב ומתברר שהוא גם סוכרתי, 
בחלק מן המקרים הרופאים יעדיפו 
לבצע ניתוח מעקפים על פני טיפול 
לבצע  הבחירה  בתומכנים.  צנתורי 
טיפול מעקפים כירורגי היא משום 
שקיימת סבירות גבוהה שלאותו חולה 
יש טרשת עורקים במקומות נוספים, 
וזו עלולה לגרום בהמשך לאירועי לב 

נוספים. 

לב  לאירועי  סוכרת  בין  "הקשר 
רועי  ד"ר  אומר  מאוד",  מובהק 
אלדור, מנהל היחידה לסוכרת במכון 
לאנדוקרינולוגיה, מטבוליזם ויתר לחץ 
דם בבית חולים איכילוב. "חולי סוכרת 
מוגבר  בסיכון  אוכלוסייה  מהווים 
לתחלואה לבבית וכבר שנים אנחנו 
מתייחסים אליהם כאילו חוו אירועים 
לבבים. טרשת העורקים מואצת מאוד 
אצל חולים עם סוכרת לא מאוזנת, 
וזה מה שמגדיל את הסיכון לאירועים 

לבביים". 

שומרות על הלב
עת  בכתב  פורסמו  שעברה  בשנה 
בינלאומי התוצאות של המחקר בטיפול 
 ,Empagliflozin הפעיל  בחומר 
שנמנה על קבוצת התרופות שגורמות 
להפרשת סוכר בשתן, והתברר שזה 
עוזר גם למנוע אירועי לב ומוות. מיד 
לאחר מכן הצטרף גם החומר הפעיל 
Liraglutide, שהביא אף הוא להפחתה 

באירועים קרדיווסקולריים ומוות.
תרופה  אף  שנים,  מספר  לפני  עד 
לסוכרת לא בדקה את ההשפעה על 
האירועים הלבביים, משום שלשם כך 
נדרשו החברות שמפתחות את התרופות 
לבצע מחקר גדול ומקיף שדרש משאבים 

גדולים. 
2008 הודיע מנהל התרופות  בשנת 

שמעתה   )FDA( האמריקני  והמזון 
ואילך כל תרופה לסוכרת שיוצאת 
לשוק, מחויבת לעבור מחקר בטיחות 
בכדי לוודא שאינה מזיקה ללב ולכלי 
הדם הגדולים של החולים שנוטלים 
אותה. ההחלטה התבססה על מאמר 
מוביל,  רפואי  עת  בכתב  שפורסם 
אוטם  במקרי  עלייה  על  שהצביע 
שריר הלב בקרב מטופלים שלקחו 
את התרופה "אבנדיה", שמעלה את 
רגישות התאים לאינסולין. זו הורדה 

מהמדפים בעקבות הגילוי. 
התרופות  כל  האחרונות,  בשנים 
החדשות שפותחו לטיפול בסוכרת 
נמצאו בטוחות. כלומר: לא מזיקות 
ולא מועילות מבחינה לבבית, ובשנת 
2013 התחילו לצאת מחקרים חדשים 
שמצאו שתרופות לחולי סוכרת לא רק 
בטוחות – אלא אף מסוגלות להקטין 
את הסיכויים לתחלואה ותמותה לבבית 

בקרב חולי הסוכרת. 
בשם  מחקר  הוצג  שעברה  בשנה 
עודכנו  ותוצאותיו   "LEADER "
והוצגו שוב בחודש שעבר בכנס איגוד 
רופאי הלב האמריקני )AHA( שנערך 
בקליפורניה. המחקר כלל 9,340 חולים 
מ־32 מדינות בעולם, כולל ישראל )122 

חולים(. 
81 אחוז מהמשתתפים במחקר הזה היו 
חולים עם היסטוריה של התקף לב קודם, 
שבץ לב, אי ספיקת לב ומצב מחלה 

מאוד מתקדם. בנוסף השתתפו במחקר 
גם חולים עם מחלת כליות מתקדמת. 
כל החולים במחקר היו בסיכון גבוה עם 
סוכרת מסוג 2, שחולקו באקראי לשתי 
קבוצות: קבוצה אחת קיבלה טיפול ב־
Liraglutide באמצעות זריקה תת־
עורית במינון 1.8 מ"ג ביום, וקבוצה 
שנייה שקיבלה פלסבו )תרופת דמה(, 
שניתנה ביחד עם הטיפול הסטנדרטי 
המקובל. החוקרים עקבו אחרי החולים 

במשך כ־3.8 שנים בממוצע.
 Liraglutide :הממצאים היו מפתיעים
הפחית את הסיכון לאירועים לבביים 
משמעותיים ב־13% בהשוואה לקבוצת 
הפלסבו. נוסף על כך, נרשמה ירידה של 
22% בשיעורי תמותה מאירועי לב בקרב 
הקבוצה שקיבלה את הטיפול לעומת 

הקבוצה שקיבלה את הפלסבו. 
מצאו  החוקרים  הממצאים:  בין  עוד 
17 אחוזים בהופעה של  הפחתה של 

מיקרואלבומין בשתן. 
ריכוזי אלבומין בשתן מהווה סמן לנזקים 
בכלייה. כשיש הפרשה של 30-300 מ"ג 
של אלבומין בשתן ביממה, התופעה 
"מיקרואלבומינוריה"  מכונה  הזו 
וכאשר יש הפרשה של  מעל 300 מ"ג 
נקראת  הזו  התופעה  ביממה  בשתן 

"מאקרואלבומינוריה". 
כבעייתית  נחשבת  הזו  התופעה 
מעידה  היא  מסוכנת.  אף  ולעיתים 
על  ומרמזת  בכליות  פגיעה  על  גם 
החולה.  של  קרדיווסקולרית  בעיה 
מרבית החולים שמגיעים למצב של 
מאקרואלבומינוריה נזקקים בסופו של 

דבר לטיפולי דיאליזה. 
על פי המחקר הייתה הפחתה של 26% 
של  למצב  חולים  אותם  של  בהגעה 
הקבוצה  בקרב  מאקרואלבומינוריה 

שקיבלה Liraglutide, לעומת 
אלו שקיבלו פלסבו בשילוב עם 

הטיפול הסטנדרטי. �

חולי סוכרת מהווים אוכלוסייה 
בסיכון מוגבר לתחלואה לבבית 

וכבר שנים אנחנו מתייחסים אליהם 
כאילו חוו אירועים לבבים. טרשת 

העורקים מואצת מאוד אצל חולים 
עם סוכרת לא מאוזנת



רותם אליזרע
בעבודה, במהלך נסיעה ברכב, 
כדורסל,  משחק  כדי  תוך 
באמצע האוכל, ברחוב, בבית 
ואפילו מתוך שינה. בכל שנה מתרחשים 
בישראל כעשרים וחמשה אלף מקרים 

של התקפי לב. 
לאורך השנים השתפר הטיפול באופן 
ניכר, ובזכות העובדה הזאת ישנה ירידה 
עקבית ומשמעותית בתמותה בטווח של 
30 יום ממועד האירוע הראשון. עם 

זאת, שכיחות התקף הלב החוזר נותרה 
בעיה שעימה מתמודדים קרדיולוגים 

בכל רחבי העולם.
כ-50% מאירועי הלב מדי שנה הם 
אירועים חוזרים, רובם בדרגת חומרה 
גבוהה יותר מהאירוע הראשון, ואלה 
עלולים במקרים מסוימים להסתיים 
במוות. גם אדם שעבר אירוע לבבי 
ובעקבותיו צונתר וחזר לחיות חיים 
פעילים ומלאים, נותר בסיכון לאירוע 

לב חוזר לאורך שנים. 
מחקרים עדכניים מוכיחים שכמחצית 
מאירועי הלב החוזרים אינם מתרחשים 
כלל בעורק הפגוע שבו התרחש האירוע 
הראשוני, ולכן גם אצל אלו אשר הושתל 
בגופם סטנט )תומכן(, אירוע הלב עלול 
להתרחש בשל חסימה בעורק כלילי אחר 
בלב, גם לאחר מספר שנים מהאירוע 

הראשון.
אז מה עושים?

שכחה מסוכנת
כחלק מהניסיון להביא לירידה בשכיחות 
התקפי הלב החוזרים, קיימות מספר 
המלצות לטיפול. אלה כוללות שיקום 
לב ופעילות גופנית, הפסקת עישון, 

שינויי תזונה וטיפול תרופתי, הכולל 
גם טיפולים ספציפיים למניעת אירוע 
לב וגם טיפולים להפחתת גורמי סיכון, 
בהתאם למחלות הרקע של המטופל 
)טיפולים להורדת כולסטרול, לחץ דם, 

איזון סוכרת ועוד(. 
כיום, מי שעבר אירוע לב ישתחרר 
מבית החולים כשהוא מטופל באספירין 
ובד"כ גם בתרופה נוספת נוגדת טסיות 
במטרה  כפול(,  טסיות  נוגד  )טיפול 
למנוע קרישה באיזור השתלת התומכן 
ובמקומות אחרים בעץ העורקי הכלילי 
ועל ידי כך להקטין את הסיכון לתחלואה 

ותמותה קרדיווסקולרית. 
כיום, נהוג לטפל בטיפול נוגד טסיות 
בשנים  אך  אחת,  שנה  למשך  כפול 
הרפואית  בקהילה  עלו  האחרונות 
קולות שקוראים לטפל לטווח ארוך 
יותר, מכיוון שחולה שעבר אירוע לבבי 
ממשיך להיות בסיכון לאירוע נוסף גם 

לאחר שנה.
המונעת,  הרפואה  של  אחר  בתחום 
תרופות להפחתת כולסטרול ממשפחת 
רמת  את  )שמורידות  הסטטינים 
הכולסטרול בגוף האדם על ידי עיכוב 
 HMG-CoA האנזים  של  פעולתו 
 ,)HMG-CoA reductase( רדוקטז
ייצור  אנזים הקובע את קצב  שהוא 

הכולסטרול( הוכחו כיעילות בעבודות 
בשילוב  אף  ולעיתים  רבות  מחקר 
תרופות נוספות. למרות העובדה שבסל 
הבריאות קיימים טיפולים שונים מסוג 
זה, עדיין יותר מ-70% מהישראלים 
המוגדרים בסיכון גבוה לא מגיעים 
ליעדי המטרה של רמות הכולסטרול 

שלהם. 
אחת הבעיות באיזון כולסטרול היא 
מטופלים  לטיפול.  נמוכה  היענות 
להתמיד  מצליחים  אינם  רבים 
בטיפול בסטטינים, בגלל תופעות 
לוואי שונות שלהם הכוללות כאבי 
שרירים, עייפות, חולשה, הפרעות 

בתפקודי הכבד ועוד. 

זריקת מרץ
על פי נתוני ארגון הבריאות העולמי, 
מחלות לב וכלי דם הן גורם התמותה 
מקרי  מסך   24%  – בעולם  המוביל 
התמותה. הארגון מעריך שכולסטרול 

גבוה אחראי ל־56% ממחלות הלב.
מחקרים רבים הדגימו כי ככל שהפחתת 
רמות הכולסטרול "הרע" )LDL( גדולה 
יותר, כך הירידה בשיעורי התחלואה 
דם  וכלי  לב  ממחלות  והתמותה 

משמעותית יותר.  

על פי נתוני התוכנית הלאומית למדדי 
איכות לרפואת הקהילה בישראל, רבע 
מהציבור הישראלי מעל גיל 45 סובל 
מיתר כולסטרול. הפחתה של ערכי 
מונעת   ,LDL "הרע"  הכולסטרול 
הצטברות של רובד טרשתי הנצמד 
לדפנות כלי הדם, ובכך מצמצם את 
התחלואה והתמותה ממחלות לב וכלי 

דם.
ההנחיות הקליניות כיום קובעות כי 
בנוסף לשינוי באורח החיים )תזונה, 
פעילות גופנית, הפסקת עישון ועוד(, 
יש לתת טיפול בתרופות ממשפחת 
הסטטינים ובמידת הצורך ניתן להוסיף 
תרופות אחרות כגון אזטימיב, שמעכב 
את ספיגת הכולסטרול מהמזון. ההנחיות 
הקליניות הקיימות, כמו גם תוכנית 
מדדי האיכות של משרד הבריאות, 
והדחיפות  החשיבות  את  מדגישות 
LDL בחולים  לטפל בהורדת רמות 
המוגדרים בסיכון גבוה למחלות לב 

וכלי דם.
בעולם וגם בישראל הוצגו במרוצת 
השנים עבודות רבות אודות ההיענות 
מחקר  בסטטינים.  לטיפול  הנמוכה 
שפורסם ב־2008 על ידי מכבי שירותי 
מיליון  לרבע  קרוב  וכלל  בריאות 
שעברו  חולים  כי  הראה  מטופלים, 
אירוע קרדיו-וסקולרי והתבקשו ליטול 
סטטינים במטרה למנוע את אירוע הלב 
הבא )מניעה שניונית(, נטו לקחת את 
59% מהזמן ואילו חולים  הטיפול רק 
מיתר  שסבלו  ראשונית,  במניעה 
כולסטרול התמידו אף פחות בנטילת 

הטיפול, רק 45% מהזמן.
פיתוח של תרופות ביולוגיות חדשות 
מסוג מעכבי PCSK9 הניתנות בזריקה 
מהוות בשורה של ממש בגזרת הטיפול, 
מרשימות  תוצאות  שהציגו  לאחר 

אירועים 
מסוכנים

על אף שמחלות לב וכלי דם הן גורם 
התמותה מספר אחת בעולם, חלק ניכר 

מהחולים מפסיקים את הטיפול להפחתת 
שומני הדם - בשל תופעות הלוואי, או 
משום שהם מרגישים בריאים. מחקר 

חדש מגלה כי תרופות חדישות, שניתנות 
בזריקה, משיגות תוצאות טובות - גם 

בהורדת הכולסטרול וגם בשמירה על 
הרצף הטיפולי מצד החולים
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אחת הבעיות באיזון כולסטרול היא 
היענות נמוכה לטיפול. מטופלים 

רבים אינם מצליחים להתמיד בטיפול 
בסטטינים, בגלל תופעות לוואי שונות 

שלהם הכוללות כאבי שרירים, עייפות, 
חולשה, הפרעות בתפקודי הכבד ועוד



רותם אליזרע
לראשונה מזה 14 שנה, מתפרסמות הנחיות חדשות 
של איגוד הלב האמריקאי )AHA( והמכללה האקדמית 
לקרדיולוגיה )ACC( להגדרת יתר לחץ דם. על פי 
הפרסום, בכנס שהתקיים בקליפורניה הוחלט שמעתה 
לחץ דם גבוה המצריך טיפול יוגדר 130/80 במקום 

140/90 כפי שהיה מקובל עד היום. 

משמעות ההחלטה: שיעור האנשים בארצות הברית 
שיוגדרו כבעלי לחץ דם גבוה יזנק מ־32% לכמעט 
50% מהאוכלוסייה. במספרים: מ-72 מיליון בני אדם 

למספר חסר תקדים של 102 מיליון. 
ההשפעה של ההנחיות החדשות צפויה להיות הגדולה 
ביותר בקרב אנשים צעירים. השכיחות של לחץ דם 
גבוה צפויה לשלש את עצמה בקרב גברים מתחת לגיל 
45, ולהיות כפולה בקרב נשים מתחת לגיל 45. אלה 

יאולצו לשנות את אורח החיים, להקפיד על תזונה 
נכונה ופעילות גופנית. חלקם יאלצו ליטול תרופות 
או להגדיל את מינונן על מנת להתמודד עם המחלה.

ההערכה היא שגם האיגוד הקרדיולוגי בישראל יאמץ 
את ההמלצה, ומספר הישראלים שיוגדרו כסובלים 
מלחץ דם יעלה בכ-200 אלף בני אדם. "הורדת ערך 
הסף לאבחון לערך 130/80 כמו גם קביעת ערכי היעד 
החדשים לטיפול תרופתי, מחייבים דיון מעמיק ובחינה 
מחודשת על ידי כל האיגודים הרפואיים שעוסקים 

באבחון וטיפול בלחץ דם מוגבר, 
אומר  בישראל",  האיגוד  ביניהם 
פרופ' רן קורנובסקי, נשיא האיגוד 
הקרדיולוגי הישראלי וראש מערך 
הלב בבילינסון. "האיגוד בישראל 
קורא לתשומת לב מיוחדת וערנות 
לנושא לחץ הדם, המהווה גורם סיכון 
משמעותי לתחלואת לב וכלי דם, 

כולל שבץ מוחי".
השני  הגורם  הוא  גבוה  דם  לחץ 
לתמותה כתוצאה ממחלות לב ושבץ, 

שני רק לעישון. לחץ דם גבוה ידוע גם בתור "הרוצח 
השקט" משום שלעיתים קרובות אין תסמינים לתופעה. 
הסיבות ללחץ דם גבוה כוללות עישון, שימוש כרוני 
באלכוהול, שימוש בסמים, הרגלי אכילה לא בריאים 
כמו תזונה עתירה במלח או בשומן, השמנת יתר והיעדר 

פעילות גופנית. 
"מדובר על מספרים עצומים של אנשים שסובלים מלחץ 
דם גבוה", אמר ד"ר רוברט קארי, פרופסור לרפואה 
באוניברסיטת וירג'יניה שהשתתף בכתיבת ההנחיות 
החדשות. "ההנחיות שלנו הולכות להשפיע על חייהם 
של הרבה מאוד אנשים, אבל בכך אנחנו מקווים שזה 

יציל אותם מאירועים לבבים", הוסיף.  
החייאה לגברים בלבד?

בתחילת החודש הוצגו בכנס איגוד רופאי הלב האמריקאי 
ממצאים של מחקר חדש, שמצא שלגברים יש שיעור 
הישרדות גבוה ב-23% מאשר נשים כאשר הם חווים 
אירוע של התקף לב מלווה בדום לב ברחוב. הסיבה – 

אנשים חוששים לבצע החייאה לאישה זרה.
מהממצאים עולה שמכל האירועים הלבביים שגוררים 
דום לב, ב-37% מהמקרים אחד האנשים שהיה בסביבה 
– קרוב משפחה, חבר או אדם זר – ביצע פעולת החייאה. 
כאשר האירועים מתרחשים בבית, התברר שאין הבדל 
בין גברים לנשים. אבל ברחוב התברר ש-45% מהגברים 
עברו פעולות החייאה על ידי אדם מהסביבה, לעומת 

39% בלבד בקרב הנשים. �

LDL וגם  בהפחתת רמות כולסטרול 
הפחתת אירועים לבביים, גם אצל חולים 
בהם הסטטינים והטיפולים הנוספים 

לא הועילו. 
מנגנון  בעלי  הם   PCSK9 מעכבי 
 PCSK9 פעולה שונה מהסטטינים. 
משמעותי  תפקיד  שלו  חלבון  הוא 
באיזון ובבקרה של רמות הכולסטרול 
הביולוגיות  והתרופות  בדם,   LDL

החדשות חוסמות את פעילותו. התכשיר 
פרלואנט )Alirocumab(, מעכב ה־
PCSK9 הראשון שאושר על־ידי ה־

FDA, הוכיח במחקרים הפחתה דרמטית 

 LDL של עד 60% ברמות הכולסטרול
בהשוואה לטיפול בסטטינים וכן פרופיל 
תופעות לוואי קל אשר מגדיל את 
הסיכוי שהמטופל יתמיד לאורך זמן 

בטיפול.
האיגוד הקרדיולוגי האמריקאי פרסם 
עדכון להנחיות הטיפוליות בכולסטרול, 
במסגרתו יש המלצה למתן תרופות 
מקבוצת PCSK9 למטופלים מסוימים 
לאחר שלא הצליחו להפחית את רמת 
סטטינים  בעזרת  LDL-כולסטרול 

ואזטימיב.
המיועדות  בתרופות  הבעיות  "אחת 
אינו  לרוב  שהמטופל  היא  למניעה 
סובל מתסמינים ואינו מרגיש חולה", 
אומר פרופ' יעקב הנקין, מנהל השירות 
למניעת מחלות לב במערך הקרדיולוגי 
בסורוקה. "מספר עבודות הראו ירידה 
של כ־50% בהתמדה בטיפול לאחר שנה. 
מעבר ליעילות ופרופיל הבטיחות של 
הנוכחי  המחקר   ,PCSK9-ה מעכבי 
הראה שאצל חולים אשר כשלו בטיפול 
בסטטינים, הטיפולים החדשים מספקים 

מענה, אשר ניתן באמצעותו 
ולהביא  זמן  לאורך  לטפל 

לתוצאות המיוחלות". �

נכנסים 
ללחץ
איגוד הלב האמריקני החליט לשנות את ההגדרות 
של יתר לחץ דם, והכניס מיליוני אנשים לקטגוריית 

הסובלים מלחץ דם גבוה. בקרוב אצלנו?

 ההשפעה של ההנחיות החדשות 
צפויה להיות הגדולה ביותר בקרב 

אנשים צעירים. השכיחות של לחץ דם 
גבוה צפויה לשלש את עצמה בקרב 

גברים מתחת לגיל 45, ולהיות כפולה 
בקרב נשים מתחת לגיל 45
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תפקוד יציבה באופן יחסי.  
החוקרים מצאו שבקרב החולים שקיבלו 
את התרופה החדשה, נרשמה ירידה 
של 20 אחוז בסיכון לתמותה קרובה 
מאי ספיקת לב, וירידה של 21 אחוזים 

בשיעור האשפוזים של המטופלים. 
החוקרים הוכיחו גם שיש גם פחות 
תופעות לוואי – שיעולים, בצקות, 
מיעוט אשלגן – בהשוואה לחולים 
המקובל,  הטיפול  את  שקיבלו 
אנלפריל. תופעת הלוואי העיקרית 
של Sacubitril+Valsartan הייתה 

ירידה בלחץ הדם. 
לגבי  נוספים  עדכניים  מחקרים 
התרופה, שפורסמו בתחילת החודש 
בכנס איגוד רופאי הלב האמריקאי 
שהתקיים בקליפורניה, הדגימו הפחתה 
 –  NT-proBNP ברמות   30% של 
חלבון אשר מהווה מדד לאי ספיקת 
לב. ככל שערכיו של החלבון גבוהים 
יותר כך גובר הסיכון לאי ספיקת לב 

חריפה. 
תוצאות המחקר הנוכחי עומדות בקנה 
אחד עם עבודות מחקר קודמות – למשל 
בקנדה ובצרפת – אשר הוכיחו את יעילות 
התרופה. "במחקר הנוכחי הסתכלנו 
על האופן שבו אנשים מרגישים, על 
הסימפטומים שיש להם, על המגבלות 
שמהם הם סובלים, הן בתחום הפיזי 
והן בתחום החברתי", אמר ד"ר סקוט 
סולמון, אחד מעורכי המחקר, בכנס 
שנערך בקליפורניה. "מצאנו שכמעט 
בכל התחומים החולים דיווחו על שיפור 

במגבלות כתוצאה מאי ספיקת 
לטיפול  שעברו  לאחר  לב, 
בסאקוביטריל+ואלסרטן". �

לב – מתורם או מלאכותית.
הטיפול באי ספיקת לב יכול להינתן 
באמצעות טיפול לא תרופתי )למשל: 
מלח  הגבלת  בעיקר  נכונה  תזונה 
ועוד(,  גופנית  פעילות  ושתייה, 
באמצעות השתלת קוצב־לב מסוגים 
שונים, באמצעות תרופות, ובמקרים 
או  החי  מן  לב,  בהשתלת  מסוימים 

מלאכותי. 
תרופות  של  משפחות  כמה  ישנן 
המיועדות לטיפול באי ספיקת לב: 
האנזים  מעכבי  התכשירים  קבוצת 
המהפך – דיובן )Valsartan( ואוקסר 
התכשירים  קבוצת   ;)Losartan (
האלדקטון  בטא;  רצפטור  חוסמי 
דיגוקסין   ;)Spironolactone (
אנטרסטו  וגם  מאוד;  הוותיקה 
)Sacubitril+Valsartan( החדשה 

מאוד. 
לפני כשלוש שנים התפרסם בכתב 
העת היוקרתי "ניו אינגלנד ג'ורנל 
אוף מדיסון" המחקר הגדול ביותר 
באי ספיקת לב סיסטולית )הנובעת 
מפגיעה בהתכווצות של שריר הלב(. 
המחקר נערך על 8,442 חולים הסובלים 
מאי ספיקת לב עם הפרעה בתפקוד 
הסיסטולי, חלקם )122 חולים( בעשרה 

מרכזים רפואיים בישראל. 
החוקרים ביקשו להשוות את הטיפול 
ב־Sacubitril+Valsartan לטיפול 
 – המחקר  ביצוע  עד  מקובל  שהיה 
אנלפרי )חומר שמצוי בשתי תרופות 
ותיקות, אנלדקס ואנלפריל(, שניתן 
ביום.  פעמיים  מ"ג   10 של  במינון 
במחקר  החולים שהשתתפו  מרבית 
היו כאלה שהוגדרו כחולים בדרגת 

רותם אליזרע
קוצר נשימה, עייפות, קושי 
פיזיים,  מאמצים  בביצוע 
בשעות  בנשימה  קושי 
הלילה, בצקות בריאות, או נפיחות 
בבטן וברגליים. אם אתם חווים את 
אלה, ותסמינים נוספים, ייתכן שאתם 
סובלים מאי ספיקת לב. בעיקר אם 

אתם מבוגרים. 
מדובר במצב רפואי שבו משאבת הלב 
לא מספקת כמות דם במידה מספקת 
לצורכי הגוף. כלומר, שריר הלב פועל 
בעצם באופן פחות יעיל מהרצוי. על פי 
הנתונים של משרד הבריאות בישראל 
מדובר בתופעה שממנה סובלים כ־2% 

מהאוכלוסייה.  
מעל גיל 65, אחד מכל עשרה אנשים 
סובל מאי ספיקת לב, ובסך הכול על 
פי הערכה ישנם בישראל כ־100 אלף 
חולים. התמותה מאי ספיקת לב עומדת 
על כחמישים אחוז בתוך חמש שנים 
מאז גילוי המחלה. ישנם מספר מצבים 
העלולים לגרום לאי ספיקת לב כאשר 
הגורמים הנפוצים ביותר הם מחלת 
העורקים הכליליים, התקפי לב ומחלות 

שעלולות לגרום לפגיעה בשריר הלב.
המצב הקליני של אי ספיקת לב יכול 
שונות:  חומרה  בדרגות  להתרחש 
במקרים הקלים יחסית החולה יתקשה 
במקרים  גופנית,  פעילות  בביצוע 
אפילו  יסבול  יותר הוא  החמורים 
בזמן מנוחה. במקרים רבים, יתקשו 
החולים עם אי ספיקת לב לישון בשל 
קשיי הנשימה, ולהם ימליצו הרופאים 
להיעזר בכריות תחת הראש כדי להקל 

על הצטברות הנוזלים. 

חשוכי מרפא
הבדיקות השכיחות לגילוי אי ספיקת 
חזה  צילום  לב,  אקו  אק"ג,  הן  לב 
ולעיתים גם MRI של הלב – בדיקה 
הלב  תפקוד  את  לאמוד  המיועדת 
ותקינותו מבחינה מבנית. אי ספיקת 
לב היא מחלה פרוגרסיבית – כלומר 
היא מידרדרת במשך הזמן, והמטרות 
חייו של  איכות  הן שיפור  בטיפול 
החולה ועצירת ההידרדרות. עד כה 
טרם נמצא טיפול שביכולתו לרפא 
את החולה לחלוטין. במצב  של מחלה 
מתקדמת – החולים עוברים השתלת 
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שומרים על
  הדופק    

אמנם תרופה שתרפא את המחלה    
הזו עדיין אין, אבל הבשורה 

האחרונה ללוקים באי ספיקת לב 
היא האפשרות לצמצם את הסיכון 

למוות בטווח הקצר, והפחתת 
האשפוזים בבתי החולים



רפואת הלב וכלי הדם ממציאה עצמה מחדש מדי 5-10 
שנים. כמות חברות ההזנק והפטנטים בתחום מהווה כ-40% 

מסך החברות בתחום הביו-רפואה

פרופ' עמית שגב - יועץ מדעי                קרדיולוגיה
מנהל המערך הקרדיולוגי - המרכז הרפואי ע"ש שיבא  

הגיליון שאתם אוחזים בידיכם 
מרכז דיווח על חלק מהחידושים 
העיקריים ברפואת הלב וכלי 
בכנס  לאחרונה  שהוצגו  כפי  הדם, 
 AMERICAN HEART-השנתי של ה

.ASSOCIATION

רפואת הלב וכלי הדם ממציאה עצמה 
מחדש מדי 5-10 שנים. כמות חברות 
ההזנק והפטנטים בתחום מהווה כ-40% 
הביו-רפואה.  בתחום  החברות  מסך 
ובמניעה  בטיפול  הדרך  פריצות 
של מחלות הלב וכלי הדם, קשורות 
לחידושים בתחום הטיפול התרופתי 

ובתחום המכשור הרפואי. 
אנו עדים לכניסת תרופות חדשות, 
יעילות ביותר, בתחום דילול הדם בשני 
תחומים עיקריים: טיפול מדלל דם 
לאחר אוטם שריר הלב ולאחר צנתור 
לב טיפולי; וטיפול מדלל דם למניעת 
שבץ מוחי בקרב חולים עם פרפור 
עליות – תרופות שהחליפו במרבית 
החולים את הצורך בשימוש בקומדין. 
כדאי לציין לטובה את סל הבריאות 
של מדינת ישראל, שהכניס בהדרגה 

ובצורה מושכלת את השימוש בתרופות 
אלו בשלבים מוקדמים מאוד.

בשנה  התרחשה  נוספת  דרך  פריצת 
האחרונה בתחום הטיפול בחולים עם 
אי ספיקת לב, בזכות הופעתה של תרופה 
חדשה הפועלת במנגנון הורמונלי שונה, 
ומפחיתה תמותה בחולים אלו. בנוסף 
על כך, הפעם בתחום המניעה: זריקות 
לטיפול בשומני הדם )כולסטרול( עם 
יעילות רבה והיעדר תופעות לוואי, 
אלו עוזרות לחולים שבהם הסטטינים 
לא משיגים את יעד הטיפול או גוררים 

תופעות לוואי.
המהפכה הגדולה ביותר והמרגשת ביותר 
בתחום הטיפול במחלות הלב, מהפכה 
שהחלה לפני כעשור ומתרחשת גם בימים 
אלו, היא בתחום הטיפול הזעיר-פולשני 

במחלות מסתמי הלב. 
בשנת 2008 התחלנו בישראל להשתיל 
 – צנתורית  בגישה  מסתם אאורטלי 
פתוח.  לב  ניתוח  שמחליפה  פעולה 
בימים הראשונים ביצענו בהצלחה את 
הפעולה בקרב חולים בסיכון ניתוחי 
גבוה. מחקרים נוספים, וגם מחקרים 

גדולים, מאפשרים היום השתלה בחולים 
בסיכון בינוני. 

במקביל, החברות הגדולות וגם חברות 
הזנק רבות – חלקן מישראל – החלו 
במחלות  לטיפול  מכשירים  לפתח 
מסתמים נוספות, כגון דליפה של המסתם 
המיטראלי עם אפשרות של תיקון על 
ידי קליפ, השמת טבעת וגם השתלה 
של מסתם שלם, וכן טיפולים מלעוריים 

לתיקון המסתם הטריקוספידלי.
הדמיית הלב התפתחה אף היא במהלך 
השנים. השימוש בבדיקות אולטראסאונד 
מתקדמות עם הדמייה תלת ממדית הולך 
ועולה, וכן אנו משתמשים בבדיקות סיטי 
ואם-אר-איי של הלב באופן שגרתי 

בטיפול בחולי הלב.
העתיד כבר כאן. אפשר לומר בוודאות 
כי אנו עומדים בפני עידן חדש בטיפול 
ובמניעה של מחלות לב וכלי דם. נוכל 
להגיע ליעילות מקסימלית של הטיפול 
התרופתי, ולטיפול זעיר-פולשני מלא 

הלב  מסתמי  מחלות  בכל 
ומחלות הלב המבניות.     

בריאות שלמה. �

אנו עומדים בפני עידן חדש בטיפול ובמניעה של מחלות לב 
וכלי דם, עידן שכבר החל ומתרחש לנגד עינינו

המהפכה כבר כאן
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אמרת ביטוח רפואי,
אמרת מנורה מבטחים.

פרימיום 2017*

ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל

תרופות בהתאמה אישית

השתלות, טיפולים מיוחדים, ניתוחים ומחליפי ניתוח בחו"ל

תרופות מיוחדות מהתקרות הגבוהות בשוק למקרה ביטוח

המסלול הביטוחי המומלץ במנורה מבטחים,
החברה המובילה בשירות ובתכניות הביטוח שלה!

ב-4 השנים האחרונות במקומות הראשונים בשירות עפ"י סקר שביעות רצון של לשכת סוכני הביטוח. 
כל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה ולסייגיה, ט.ל.ח.

*יש לסמן בטופס ההצעה לביטוח את כל אחת מהתוכניות בנפרד.
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