
רפואת הלב
הלב והקורונה

מה הקורונה עושה ללב וכיצד 
מזהים חולים בסיכון?  עמ' 04

הבינה והלב
מודלים מתמטיים ובינה מלאכותית, 

מפענחים את רזי הלב  עמ' 10

דום לב? לא בהכרח כרטיס
בכיוון אחד!

צוות מיומן בטיפול נמרץ משנה גורל  עמ' 03

"בזכות הרפורמה שהובלנו, הרופאים 
שלנו מחוייבים לצנתר רק באיכילוב"

הקרדיולוגיה הציבורית באיכילוב עברה מהפכה לפני יותר מעשור, במסגרתה  המערך משמר את הרופאים 
הבכירים במערכת הציבורית, ומאפשר למטופלים רפואה מיטבית בכל שעות היממה 

פרופ' שמואל בנאי

הרפואה הציבורית היא נכס לאומי, ונכס לאומי 
צריך לשמר ולפתח. האינטרס הציבורי הוא שתהיה 
לנו רפואה ציבורית טובה, יעילה, מתקדמת, זמינה, 

שמסוגלת להעניק מענה מיטבי לכולם.
־השנה החולפת, שנת הקורונה, הוכיחה את חשי

בותה ויעילותה של הרפואה הציבורית. בשנה זו היינו 
עדים לנס רפואי ממש- למרות הרעבה תקציבית רבת 

־שנים של מערכת הרפואה הציבורית, שהתבטאה בח
סר כרוני בתקינת כוח אדם ובחסר משאבים, המערכת 
הציבורית )בקהילה ובבתי החולים( התמודדה בהצלחה 

מבצע  עם  ובהמשך  קיצוני,  תחלואה  עומס  עם  רבה 
שהמגפה  כשנראה  עכשיו  תקדים.  חסר  לאומי  חיסון 

הציבו החולים  בתי  את  והביאה  חיינו  את  ־שטלטלה 
ריים כמעט אל קצה גבול היכולת עומדת לדעוך, זה 
את  לקדם  הדרך  למציאת  יצירתית  למחשבה  הזמן 
החולים  בבתי  הרפואה  את  ולחזק  הציבורי  האינטרס 

הציבוריים.  
היא  הציבוריים,  החולים  בבתי  הרפואה  חיזוק 

הח כספיים,  משאבים  של  הזרמה  רק  בהכרח  ־לא 
ויישום של  פיתוח  גם באמצעות  סרים תמיד, אלא 
מודלים יצירתיים, שיאפשרו התמודדות הוגנת של 
הרפואה הציבורית אל מול בתי החולים הפרטיים. 

מודלים שיתנו מענה לכל אותם גורמים שהופכים 
מו בריחת  ימנעו  חלשה,  הציבורית  המערכת  ־את 
במש פעילות  יגדילו  הפרטית,  הרפואה  אל  ־חות 

של  זכותו  מימוש  ויאפשרו  ושלישית,  שניה  מרת 
ולתנאי  רופא,  לבחירת  מצוינת,  לרפואה  המטופל 

אשפוז טובים. 

שני נתיבים - רפואה אחת?
הסובלים  ציבוריים  חולים  בתי  לצד  בישראל, 
תורים  זמינות  כגון  משמעותיים,  חסרונות  ממספר 
נמוכה, זמני המתנה ארוכים, רמת שירות לא אחידה, 

־והיעדר אפשרות לבחירת רופא,  מתקיים מערך פר

טי משגשג אשר מציג יתרונות בדיוק בתחומים אלו. 
המטופל,  של  בסיסי  צורך  היא  רופא  בחירת 
ניתוח  כמו  מורכבות  בהחלטות  כשמדובר  בייחוד 

מהמטו זו  זכות  שמונעים  העובדה  לב.  צנתור  ־או 
אחר  לנהור  להם  גורמת  הציבורית  ברפואה  פלים 

המנתחים בבתי החולים הפרטיים.

הרצוי והמצוי באיכילוב
הר חיזוק  שיאפשר  כזה  הוא  הרצוי  ־המודל 
הר מול  הוגנת  תחרות  ויאפשר  הציבורית,  ־פואה 

המחלקה המסחרית-תוכן שיווקי
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לב בהדפסת תלת ממד, משמש לתכנון התערבות/ניתוח לב, לתרגול טרום ניתוח, מרכז לוין 
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את  כזה, שמשמר  מודל  קיים  פואה הפרטית. האם 
מאפשר  הציבורית,  במערכת  הבכירים  הרופאים 
הטיפול  שזמינות  המטפל,  ברופא  לבחור  למטופל 
במסגרת  זאת  וכל  בהמתנה,  צורך  ללא  מידית  בו 

הרפואה הציבורית?
־מודל כזה הוא טוב למטופל שזוכה בכל היתרו

נות מבלי לשלם כסף מכיסו, ועוזר לאינטרס הציבורי 

של חיזוק המערכת הציבורית והכוחות הפועלים בה.
אין  באיכילוב,  הקרדיולוגי  במערך  כאן,  לנו, 
כלים להשפיע ולתקן את תחלואי הרפואה הציבורית 
ברמה הלאומית, אבל בד' אמותינו, חוללנו רפורמה 
אשר מתגברת על החסרונות של הרפואה הציבורית, 
ומקנה רמה גבוהה של איכות, שרות ובטיחות אשר 

עולה על זו של בתי החולים הפרטיים. 
לבחור  למטופל  מאפשרת  שהובלנו  הרפורמה 
תנאי  הענקת  תוך  בו,  שיטפל  המומחה  הרופא  את 
אשפוז טובים. מאפשרת קבלת טיפול רפואי מיטבי 
בפרק זמן קצר, תוך שימוש בטכנולוגיות המתקדמות 

ביותר ללא קשר לביטוח הרפואי וללא תשלום.
וטיפו צנתורים  לבצע  מחויבים  שלנו  ־הרופאים 

וכדי  הציבורי,  החולים  בבית  רק  התערבותיים  לים 
של  השתכרות  מנגנון  יצרנו  כזה   מתווה  לאפשר 
בבית  המכובדת  השארתו  המאפשר  הרפואי  הצוות 

החולים הציבורי.
מעני שאנחנו  הטיפול  איכות  את  לשפר  ־בכדי 

קים, עיבדנו והטמענו מדדי איכות ובקרה מחמירים, 
בין  סטנדרטים  מול  אל  נבחנות  הטיפולים  תוצאות 

־לאומיים, נערכת בקרה פנימית קבועה על האינדי
קציות לטיפולים ועל איכות ובטיחות התוצאות. כל 

־אלה מצטרפים ליתרונות המובנים של מטופל הצו
רך שירות בבית חולים ציבורי אוניברסיטאי גדול.  

ההחלטות  קבלת  תהליכי  הציבורית  ברפואה 
הדיון  ומובנים.  היררכיים  מסודרים,  הרפואיות 
באינדיקציות הרפואיות הוא מדעי ומקצועי טהור, 
שמבוצע  רפואי  הליך  כל  כספיים.  משיקולים  וחף 
הבקרה   תהליכי  פנימית.  רפואית  לביקורת  כפוף 

משמרים רמה רפואית גבוהה וחסרת פשרות.
הציבורית  בקרדיולוגיה  שיצרנו  המהפכה 

־באיכילוב לפני יותר מעשור, גרמה בזמנו לרבים לה
טיל ספק ביכולתה של הרפורמה הזו לשרוד לאורך 
מדובר  עצמן.  בעד  מדברות  העובדות  אולם,  זמן. 
הקרדיולוגי  המערך  את  שהפך  שנה,   14 בן  במהלך 

שהמטופ ומובילה,  דומיננטית  למחלקה  ־באיכילוב 

לים בוחרים בה לקבלת הטיפול בלב שלהם. 
אנחנו משמרים את הרופאים הבכירים במערכת 
הציבורית, ומעל לכל אנחנו מאפשרים למטופלים 

שלנו רפואה מיטבית בכל שעות היממה.
כאן המטופל נהנה מכל היתרונות: בחירת רופא 

־מצנתר ללא עלות, זמינות מידית של הטיפול, בק
רת איכות קפדנית של האינדיקציות לטיפול ושל 

המתק בטכנולוגיות  שימוש  תוך  התוצאות,  ־רמת 
דמות ביותר בעולם.

 פרופ' שמואל בנאי הוא מנהל המערך הקרדיולוגי, 
המרכז הרפואי איכילוב - ת"א

המערך הקרדיולוגי 
במספרים )בשנת 2019(

2,750 אשפוזים בטיפול נמרץ לב  •
6,600 אשפוזים בקרדיולוגיה  •

• 1,600 אשפוזי יום ביחידה לאי ספיקת לב
4,100 צנתורי לב  •

260 השתלות מסתם בצנתור  •
740 השתלות קוצב  •

670 טיפולי אבלציות חשמליות  •
17,000 בדיקות אקו  •

17,500 ביקורים במרפאה הקרדיולוגית  •
3,800 מתאמנים בשיקום לב  •

חיזוק הרפואה בבתי החולים הציבוריים, היא לא 
בהכרח רק הזרמה של משאבים כספיים, החסרים 

תמיד, אלא גם באמצעות פיתוח ויישום של מודלים 
יצירתיים, שיאפשרו התמודדות הוגנת של הרפואה 

 הציבורית אל מול בתי החולים הפרטיים

המשך מעמוד בשער

צוות המצנתרים במערך הקרדיולוגי | צילום: מירי גטניו

  ereza@haaretz.co.il ,עורכת: אורנה יצחקי בירבך | עיצוב גרפי: אנה גלשטיין | מנהלת הפקה: יפית גרונדשטיין | מנהל מחלקת מוספים מיוחדים: ארז אכטל 
עיבוד תמונה: עיתון הארץ | מנהל סטודיו הארץ: בני דניאל | מודעות: סטודיו הארץ | דפוס: גרפופרינט הארץ | הארץ המחלקה המסחרית: שוקן 21, תל-אביב, טל' 03-5121188, פקס: 03-5121170

יזום: אבי שושן, דובר המרכז הרפואי איכילוב | צילומים: מירי גטניו וליאור צור, יחידת הצילום איכילוב

זכויות היוצרים על תצלומים המופיעים במוסף זה שייכות למאגר התמונות shutterstock )אלא אם צוין אחרת(
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ד"ר קובי שחם

באימון  היה  רקע,  מחלות  כל  ללא   ,62 בן  ב.ש, 
ברחוב  התמוטט  לפתע  כאשר  שלו,  הקבוע  הריצה 

וואיבד את הכרתו. בהעדר סימני דופק או נשימה, עו
ברי אורח החלו בביצוע החייאה בסיסית. צוות ניידת 
טיפול נמרץ שהגיע למקום תוך זמן קצר, חיבר אותו 
למוניטור שזיהה הפרעת קצב קטלנית הגורמת לדום 

ולב מיידי, בשם פרפור חדרים.  לאחר עיסוי לב, וטי
פול על ידי מתן מכת חשמל חזר הלב לפעום, ונמדד 
דופק סדיר. צוות הניידת יצר קשר ישיר עם היחידה 
לטיפול נמרץ לב, והקרדיולוג התורן קיבל דיווח על 
פרטי המקרה. תרשימי האק"ג שבוצעו בשטח והועברו 
חד בשריר  לקרדיולוג התורן העידו שמדובר באוטם 
מד"א  לצוות  הנחייה  הקרדיולוג  נתן  כן  ועל  הלב, 
להעביר את החולה ישירות לחדר הצנתורים לביצוע 
צנתור טיפולי דחוף. ההנחייה שנתן הקרדיולוג לדלג 
לחדר  ישירות  ולהגיע  המיון,  חדר  דרך  המעבר  על 
הצנתורים, נועדה לחסוך זמן יקר כדי לנסות למנוע 
החולה  את  העביר  מד"א  צוות  ללב.  הפיך  בלתי  נזק 
ישירות מהאמבולנס לחדר הצנתורים כשהוא מורדם 
מלאה של  חסימה  הודגמה  הצנתורים  בחדר  ומונשם. 

והעורק הכלילי הקדמי, שהוא החשוב משלושת העו
ובאמצ הלב,  לשריר  דם  המספקים  הכליליים  ורקים 

עות טכנולוגיה של צנתור טיפולי התערבותי,  הצליח 
הקרדיולוג המצנתר בתוך דקות ספורות לפתוח את 
הדם.  זרימת  את  בו  ולחדש  הכלילי  בעורק  החסימה 

באזור החסימה בעורק השתיל המצנתר תומכן )סטנט( 
כדי לשמר את העורק פתוח עם זרימת דם תקינה. 

לאחר הצנתור הועבר ב.ש ליחידה לטיפול נמרץ 
לב, כשהוא עדיין מורדם ומונשם. ביחידה קיבל אותו 
צוות הסיעוד אשר חיבר אותו למספר מערכות ניטור 
וטיפול: הגוף כולו נעטף במערכת קירור שתפקידה 
צלסיוס(  מעלות   33( נמוכה  גוף  טמפרטורת  לשמר 
24 שעות. קירור הגוף מסייע במניעת נזק מוו  למשך

חי על רקע העדר חמצן, במטופלים שעברו החייאה. 
בנוסף הוא חובר למערכת המנטרת את טמפרטורת 
הגוף, מספר הנשימות, לחץ הדם, הדופק, אחוז ריוויון 

והחמצן בדם, ותפוקת השתן. הוא חובר למכונת הנ
שמה ולמערכות המזליפות תרופות שונות בריכוזים 
על פי הנחיית הרופא. לאחר יממה טמפרטורת הגוף 
הועלתה בהדרגה, חומרי ההרדמה הופחתו ולאחר יום 
נוסף חזר להכרה ובהמשך התאושש לחלוטין. לאחר 

ימים ספורים שוחרר לביתו. 

ייחודה של היחידה
לב  נמרץ  לטיפול  היחידה  של  יומה  שגרת  זו 
הקרדיולוגי  הטיפול  של  החנית  חוד  את  המהווה 
הדחוף בחולים הקריטיים. ביחידה לטיפול נמרץ לב 
מאושפזים חולי לב הנמצאים במצב רפואי-קרדיאלי 
המיידי.  בטווח  לחייהם  סכנה  ושנשקפת  יציב  לא 

פרוצ שעברו  מטופלים  ביחידה  מאושפזים   ובנוסף 
דורות טיפוליות מורכבות כמו השתלות של מסתמי 

ולב, חולים הזקוקים לתמיכה מכנית או חשמלית בת

פקוד הלב, וחולים הזקוקים לניטור צמוד בשל סכנה 
להופעה של הפרעות קצב קטלניות.

הקרדיולוגי,  במערך  האחרות  שהיחידות  בשעה 
צוות  יחסית,  צר  בתחום  אחת  כל  מומחיות  מפתחות 
רחב של  במגוון  לגלות שליטה  נדרש  הנמרץ  הטיפול 
ולהכיר  האפשריים,  וסיבוכיהן  טיפוליות  פרוצדורות 
את שיטות הטיפול החדשניות ביותר. מעבר לכך, מצבם 
היחידה להתמודד  החולים מצריך מצוות  המורכב של 

ועם מגוון סיבוכים שאינם קשורים רק ללב, אלא לאב
רים אחרים אשר תפקודם נפגע כתוצאה מכשלון הלב, 

וכגון  כליות, ריאות, וכבד. על כן, העבודה ביחידת טי
ופול נמרץ נעשית תוך שיתוף פעולה עם רופאים מת

)מצנתרים, מומחי  חומי מומחיות אחרים  בתחום הלב 
אי ספיקה, מומחי הפרעות קצב( וכן עם רופאים מומחים 

זיהומיות, מח ומתחומים שונים כגון מומחים במחלות 
לות ריאה, מחלות כליה, מערכת העיכול ועוד. היחידה 
והציוד  התרופות  במיטב  מצוידת  לב  נמרץ  לטיפול 
ובטכנולוגיה.  ברפואה  האחרונה  המילה  שהם  הרפואי 

ובין אלה נכללים  מכשירי הנשמה פולשניים ולא פו
ניטור  הכושל,  ללב  מכנית  תמיכה  אמצעי  לשניים,  
בחולים  היפותרמי  לטיפול  מכשיר  מתקדם,  המודינמי 
אולטרה- ומכשירי  דיאליזה  מכשירי  החייאה,  לאחר 

סאונד להדמיה של הלב, הריאות וכלי הדם. 

כל מה שהלב צריך
ביחידה  המוניטורים  מערכת  שודרגה  לאחרונה 
המטופלים  את  המנטרת  ומשוכללת  חדישה  למערכת 

ובאופן קבוע ומעבירה מידע חיוני לתחנת האחיות, במ
שך 24 שעות ביממה. זאת, כדי לזהות ולאפשר תגובה 
מהירה ויעילה של הצוות לכל בעיה. המערכת מנטרת 

ואת מדדי לב החולה גם כשהוא שוכב במיטתו, וגם כא
שר הוא מועבר לבדיקת הדמייה מחוץ למחלקה. 

וב.ש התאושש יפה מהאירוע שעבר ושוחרר לבי
תו לאחר מספר ימים. במקרים אחרים, אירוע דומה 
מסובך  להוביל למהלך  עלול  הלב  אוטם שריר  של 

ויותר עם פגיעה קשה בתפקוד הלב והתפתחות סי
ובוכים, כגון הפרעות קצב, ואי ספיקת לב, המצרי

כים טיפול ממושך יותר, עם גמילה איטית מהנשמה 
קי במקרים  המיטבי.  התרופתי  הטיפול  ווהתאמת 

חריפה  דלקת  או  נרחב  אוטם  לאחר  )למשל  צוניים 
וקשה בשריר הלב(, כאשר יש צורך לאפשר ללב זמן 
החלמה לצורך התאוששות, מחובר החולה למכשיר 
"אקמו" שהינו סוג של מכונת לב-ריאה. הדם נשאב 
ממחזור הדם של המטופל באמצעות משאבה מכנית, 
המחמצנת  מלאכותית,  ריאה  דרך  במכשיר  מוזרם 

בהמ מועבר  דו-חמצני,  ממנו פחמן  ומסלקת  ואותו 

חזרה  ומוזרם  שך דרך רכיב במכשיר המחמם אותו 
המחוברים  בחולים  הטיפול  המטופל.  של  גופו  אל 
רב מערכתי  צוות  ידי  על  למכשיר האקמו מתבצע 
טיפול  לב,  נמרץ  לטיפול  מהיחידה  רופאים  הכולל 
נמרץ כללי, מערך האקוקרדיוגרפיה ואי ספיקת לב.
במקרים אחרים, בחולים עם אי ספיקת לב קשה 
המלאכותי  הלב  מלאכותי.  לב  של  השתלה  נדרשת 
 LVAD (Left קרוי  ביותר  הרווח  בשימוש  שנמצא 
מכו למעשה  והוא   ,)Ventricular Assist Device

שיר שתומך בפעולת החדר השמאלי של הלב, דרכו 
זורם הדם שמסופק בהמשך לכל איברי הגוף. מחדר 
לעורקים  ומשם  העורקים  לאבי  הדם  זורם  שמאל, 
גדולים, עורקיקים לאיברי הגוף כולו, לשם העברת 
לחולים  כאמור  ניתן  זה  טיפול  לתאים.  ומזון  חמצן 

לה עד  כ"גשר"  לעיתים  קשה,  לב  ספיקת  אי  ועם 
שתלת לב, ולעיתים כטיפול קבוע. 

נמרץ  לטיפול  היחידות  לראשונה  מאז שהוקמו 
שי חל  הקודמת,  המאה  של  השישים  בשנות  ולב 

נוי משמעותי באוכלוסיית החולים השוהה ביחידות 
אלו. בתחילת דרכן, הדגש העיקרי ביחידות היה על 

וניטור קצב הלב של החולה ומתן מענה מהיר להפ
רעות קצב וסיבוכים חריפים של אוטם בשריר הלב.
השימוש בצנתור ראשוני בזמן אוטם שריר הלב 
האבחו מרגע  דקות   90 תוך טיפולי  צנתור   )ביצוע 

בהישרדות  דרמתית  לעליה  הביא  האוטם(,  של  נה 
ולירידה  הלב,  שריר  באוטם  הלוקים  המטופלים  

התפ  , במקביל  והמאוחרים.   המידיים  ובסיבוכים 
הפרעות  לב,  ספיקת  לאי  מתקדמים  טיפולים  תחו 

וקצב, ומחלות לב מבניות אשר הביא לשיפור ביכו
הביא  גם   אך  לב  במגוון מחלות  הטיפול שלנו  לת 

ולעליה במספר החולים המורכבים אשר סובלים מב
בנוסף,  הלב.  למחלת  מעבר  נוספות  רפואיות  עיות 
המבוגרים  החולים  של  בגילם  מתמדת  עלייה  חלה 
ממחלות  קרובות  לעיתים  הסובלים  המתאשפזים, 
מתאשפזים  רבים  לב  חולי  כן  ועל  מרובות.  רקע 
ביחידה לטיפול נמרץ בלב עם מעורבות ישירה או 
לבעיה  בנוסף  בגוף,  נוספות  מערכות  של  עקיפה 
זיהום חריף המלווה בכשל  הראשונית בלב, למשל, 
אי  חריפים,  וכבד  כליות  ספיקת  אי  מערכתי,  רב 
ספיקה נשימתית  ועוד. הטיפול בחולים המורכבים 
לב,  נמרץ  היחידה לטיפול  הוא אחד מאתגריה של 

ואשר עושה שימוש בצוות רב תחומי, ובציוד המתק
דם ביותר על מנת לטפל באופן מיטבי בחולים אלו.  

ד"ר קובי שחם הוא מנהל היחידה לטיפול נמרץ לב, 
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"כאן דום לב הוא לא 
תמיד כרטיס בכיוון אחד. 

מיומנות הצוות קובעת 
גורלות"

היחידה לטיפול נמרץ לב, מהווה את חוד החנית של הטיפול הקרדיולוגי 
הדחוף בחולים הקריטיים. הצצה אל שגרת יומה של היחידה 

ד"ר קובי שחם | צילום: מירי גטניו

shutterstock:צילום

3 |  דה מרקר המחלקה המסחרית - תוכן שיווקי  |  רפואת הלב  |  אפריל 2021

נדל"ן - ללא חיתוך

נדל"ן - חיתוך

טאבלויד - ללא חיתוך
אפריל 2021  |  רפואת הלב  |  דה מרקר המחלקה המסחרית - תוכן שיווקי  |

דה מרקר המחלקה המסחרית - תוכן שיווקי | חודש 2020

דה מרקר המחלקה המסחרית - תוכן שיווקי | שם המוסף | חודש 2020

חודש 2020 | דה מרקר המחלקה המסחרית - תוכן שיווקי

חודש 2020 | שם המוסף | דה מרקר המחלקה המסחרית - תוכן שיווקי

TheMarker Magazine המחלקה המסחרית - תוכן שיווקי  חודש 2020 חודש TheMarker Magazine  2020 המחלקה המסחרית - תוכן שיווקי 

מרקר מגזין



ד"ר ישי סקלי ופרופ' יאן טופילסקי

דיווחים  הופיעו  הקורונה,  מגיפת  בימי תחילת   
הלב  מעורבות  אודות  המדעית  בספרות  ראשונים 
שהינו  הטרופונין,  ברמות  עליה  במחלה.  הדם  וכלי 
אנזים שמקורו בשריר הלב ומשתחרר למחזור הדם 
מחולי  בכחמישית  נצפתה  הלב,  לשריר  נזק  בעת 
אלו  חולים  נמרץ.  בטיפול  המאושפזים  הקורונה 

לחו בהשוואה  גבוהים  תמותה  מאחוזי  סבלו  וגם 
אכן, בחלק  זה.  באנזים  נצפתה עלייה  לא  בהם  לים 
נשימתית  זיהומית  מחלה  שהינה  הקורונה,  מחולי 
הלב  בתפקוד  פתאומית  ירידה  מתרחשת  בעיקרה, 
מגוונות:   לה  שהסיבות  המחלה,  של  החריף  בשלב 
)המכונה  הלב  בשריר  הווירוס  של  ישירה  פגיעה 
"מיוקרדיטיס", דלקת בשריר הלב(, פגיעה עקיפה, 

ציטוקי )"סערת  דלקתית  יתר  לתגובת  ומשנית 
נים"( המתרחשת בגופם של חלק מהחולים. בנוסף, 
מתוארים מקרים של פגיעה בתפקוד הלב על רקע 
הנשימתית  המחלה  זה  במקרה  )"סטרס",  דחק  מצב 
החריפה או מתח נפשי רב שנלווה אליה( או על רקע 

כלי דם  כלי  של  חריפה  )חסימה  הלב  שריר  ואוטם 
כן,  כמו  עצמו(.  הלב  שריר  את  להזין  שתפקידו  לי 
בכלי  דם  מקרישי  החולים שסבלו  שיעור  כי  נמצא 
הדם הריאתיים, גבוה משמעותית מהמוכר במחלות 
זו  לתופעה  הנשימה.  מערכת  של  אחרות  זיהומיות 
הלב,  של  הימני  חדרו  תפקוד  על  ישירה  השפעה 

שנאלץ לעבוד מול תנגודת גבוהה מהרגיל. 
בשל  המאושפזים  החולים  שמרבית  לציין  חשוב 
לב:  חולי  שמאפיינות  רקע  ממחלות  סובלים  קורונה, 
סוכרת, יתר לחץ דם, השמנה ולעתים גם עישון. חלק 
מאותם חולים כבר סבלו ממחלות לב שונות עוד טרם 

וחלו בקורונה: אי ספיקת לב, מחלת לב כלילית, הפ
מסתמי  בתפקוד  הפרעות  הלב,  בקצב  כרוניות  רעות 
להתבטא  או  להחמיר  נוטות  אלו  מחלות  ועוד.  הלב, 

דו מדויקת  אבחנה  חריפה.  מחלה  בעת  שאת  וביתר 
רשת פעמים רבות אמצעי הדמייה מתקדמים וטיפול 
מחייב לא פעם שימוש במכשור רפואי ייעודי ובחדרי 
מתי  במדויק  לזהות  לעתים  קשה  מתקדמים.  צנתור 

ספצי טיפול  שדורשת  בלב  ישירה  בפגיעה  ומדובר 
הנ למחלה  משנית  שהינה  בפגיעה  מדובר  ומתי  ופי 

למחלה  בעיקר  להתייחס  ודורשת  החריפה  שימתית 
המטופלים  בחירת  ללב.  תומך  טיפול  תוך  המקורית, 
במציאות  קריטית  הופכת  המתאים  לטיפול  הנכונים 

של מגיפה, סכנת הדבקה ומשאבים מוגבלים.

כשקורונה פוגשת לב
הוא  המגיפה  בימי  התמודדנו  עמו  נוסף  מרכיב 
מעבר  בקורונה.  חולים  שאינם  הלב  בחולי  הטיפול 
לקושי של עבודה בצוותים מצומצמים, בשל הצורך 

ולתמוך במחלקות הקורונה בכוח אדם רפואי וסיעו
חולי הלב שלא  חווינו את השפעת המגיפה על  די, 
מעקבי  לדחות  בחרו  רבים  חולים  בקורונה.  נדבקו 
שגרה או להימנע מהגעה לחדר המיון בעת שסבלו 

כו בין  להדבקה  ומתסמינים מדאיגים, בשל החשש 
את  בעיקר  שאפיינה  זו,  תופעה  החולים.  בית  תלי 
כבד  מחיר  גבתה  המגיפה,  של  הראשונים  חודשיה 

ומחולים רבים בשל איחור באבחנה או בטיפול במ
צבים רפואיים קריטיים. 

על  המחלה  של  השפעותיה  את  לחקור  כדי 
מנהלת  ליכטר,  יעל  ד"ר  לצד  יזמנו,  הלב,  תפקוד 
בדיקות  של  ביצוע  פנימי,  נמרץ  טיפול  מחלקת 
החולים.  בבית  שאושפזו  הקורונה  בחולי  לב  אקו 
של  ותפקודם  גודלם  על  מידע  מספקת  זו  בדיקה 
אותו,  המקיף  והקרום  מסתמיו  השונים,  הלב  חללי 
בגופו  הנוזלים  מאזן  על  גם  ממנה  ללמוד  וניתן 
החלטות  בקבלת  לסייע  יכול  זה  מידע  החולה.  של 
קשה  במצב  בחולים  בייחוד  אמת,  בזמן  טיפוליות 
 100 של  הבדיקות  ממצאי  את  פרסמנו  קריטי.  או 
החולים הראשונים שאושפזו בבית החולים,  בירחון 
CIRCULATION. הראינו כי עיקר הפגיעה  המוביל 
ממצא  הימני,  בחדרו  דווקא  מתרחשת  הלב  בשריר 
שהפתיע רבים, אשר ציפו שעליית אנזים הטרופונין 
בחדר  מפגיעה  תנבע  מעבדה,  בבדיקות  שאובחנה 
השמאלי, הדומיננטי והשרירי מבין שני חדרי הלב. 
חדר ימין מנקז דם מכלל הגוף ומזרים אותו לריאות 

ולצורך העשרה בחמצן ופליטת פחמן דו חמצני, בט
לרק ומשם  הלב  של  השמאלי  לצידו  ישוב  זה  ורם 

את  חיזקו  המחקר  חלילה. ממצאי  וחוזר  הגוף,  מות 
תוצאה  היא  הלב  בשריר  הפגיעה  שעיקר  ההשערה 
ברקמת  )הן  הקשה  הריאתית  הפגיעה  של  ישירה 
הריאה והן בכלי הדם הריאתיים(, שכן החדר הימני 
נאלץ לעבוד מול ריאה חולה בעלת תנגודת גבוהה. 
הטיפול  אופן  על  השפעה  להיות  יכולה  זה  לממצא 

העתידי בחולים אלו.  

מביטים אל הריאה
מחלה  ובראשונה  בראש  היא  הקורונה  מחלת 
בדיקות  שולבו  ולכן  הנשימה,  במערכת  הפוגעת 
אולטרה סאונד ריאות בבדיקות האקו-לב של כלל 

בדיקת  החולים.  בבית  המאושפזים  הקורונה  חולי 
ריאה מאווררים  איזורי  בין  יכולה להבדיל  הריאות 
בנוזל,  מלאה  הריאה  רקמת  בהם  לאזורים  היטב 

כתו או  דלקת  לזיהום,  כתגובה  להצטבר  ושעלול 
צאה מפגיעה בתפקוד הלב. מדובר בבדיקה רגישה 
רנטגן  מצילום  ואפילו  סטטוסקופ,  מבדיקת  יותר 
טכנולוגיה  על  מתבססת  הבדיקה  החזה.  בית  של 

וומכשור זהים לבדיקת האקו, היא מהירה, אינה פו
או  מסוכנת  לקרינה  בחשיפה  כרוכה  ואינה  לשנית 
לחומר ניגוד. הבדיקה תורמת להבנת היקף הפגיעה 

שתו גילינו  המאושפזים.  החולים  אצל  והריאתית 
וצאות הבדיקה מנבאות בצורה טובה את הצורך בה

נשמה פולשנית ואת סיכויי התמותה. ממצאים אלו 
 ,INTENSIVE CARE MEDICINE בירחון  פורסמו 

ווהיוו את התיאור השיטתי הראשון בעולם של שי
חומרת  לאבחון  ככלי  ריאות  סאונד  באולטרה  מוש 
על  רב  עומס  במציאות של  פרוגנוזה.  וניבוי  מחלה 
מערכות בריאות בעולם, קיימת חשיבות רבה לכלי 
יעילה  משאבים  הקצאת  שיאפשרו  פשוטים,  חיזוי 

עבור החולים ברמת הסיכון הגבוהה ביותר. 
של  הקיץ  חודשי  לקראת  אלו,  לכל  במקביל 
תוו על  לדווח  העולם  מרחבי  רופאים  החלו   ,2020
הרבים  במחלימים  פוסט-קורונה  תסמיני  של  פעה 
מהמחלה. תלונות על עייפות, כאבי שרירים, קוצר 
טעם  חוש  היעדר  למאמצים,  סבילות  אי  נשימה, 

המד בספרות  להופיע  החלו  וחרדה  דכאון  ווריח, 
עית. במקביל, התפרסמו מספר מאמרים המדווחים 
מגנטית  תהודה  בבדיקות  פתולוגיים  ממצאים  על 
אלו  מחקרים  מהמחלה.  במחלימים  הלב  של   )MRI(
מספקים מידע מצומצם בלבד על תפקוד שריר הלב 
עצמו, ואינם מספקים מידע על תפקודו בזמן מאמץ 

)שכן בדיקות אלו מבוצעות במנוחה מלאה(. 
התסמינים  מקור  את  חוקרים  אנו  אלו  בימים 
קורונה  מחלימי  זה,  במחקר  כאן.  שצוינו  השכיחים 

בדי גופנית,  בדיקה  מקיף,  רפואי  תשאול  ועוברים 
מאמץ  ובדיקת  לב  ואקו  ריאות  אולטרסאונד  קת 
בין היתר את תצרוכת  לב-ריאה משולבת הבודקת 

יאפ אלו  מקיפות  בדיקות  הנבדקים.  של  והחמצן 
אצל  אובייקטיבית  מגבלה  קיימת  האם  לבחון  שרו 

והמחלימים, ואם כן, מהו מקורה - פגיעה בלב, במ
"טבעית"  בירידה  או  הגוף  הנשימה, בשרירי  ערכת 
חשיבות  זה  למחקר  מחלה.  לאחר  הגופני  בכושר 
גבוהה לאור כמות מחלימים ברחבי העולם והעומס 
הצפוי על המערכת הרפואית, כתוצאה מהימשכות 

תסמינים לאחר ההחלמה. 

ד"ר ישי סקלי הוא רופא בכיר במערך הקרדיולוגי במרכז 
 הרפואי איכילוב - ת"א

פרופ' יאן טופילסקי הוא מנהל היחידה לקרדיולוגיה 
לא פולשנית ומנהל האשפוז במערך הקרדיולוגי במרכז 

הרפואי איכילוב - ת"א

מחקר ראשון מסוגו בעולם המזהה את הקשר בין 
קורונה לפגיעה בלב, מאפשר לזהות חולים בסיכון 

ולשפר את הטיפול בהם

ד"ר ישי סקלי ופרופ' יאן טופילסקי | צילום: מירי גטניו

"הקורונה עלולה לפגוע בתפקוד 
הלב ובדיקה פשוטה מסייעת 

באבחון חולים 
בסיכון גבוה"
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ד"ר מעין קניגשטיין 

צנ אלפי  עשרות  שנה  מדי  מבוצעים  ובישראל 
עד  כך  כל  נפוצה  הפעולה  הלב.  עורקי  של  תורים 
או  מישהו  מכיר  מאתנו  אחת  או  אחד  שכל  שסביר 

ומישהי שעבר/ה צנתור. צנתור סטנדרטי מתחיל בה
צובע  אשר  ניגוד  חומר  מוזרק  במהלכו  אבחוני,  ליך 
)העורקים הכליליים( כך שניתן  את חלל עורקי הלב 
לראות אותם בצילום באמצעות מצלמת רנטגן. במידה 

וומזוהות חסימות או היצרויות בחלל עורקי הלב, תי
שקל התערבות להרחבה שלהן באמצעות ניפוח בלון 
כקרדיולוגים,  מבחינתנו,  )סטנט(.  תומכן  והשתלת 
מודגמות  בו  כלילי  לצנתור  מגיע  מטופל  כאשר 
משמעות  הלב,  עורקי  בחלל  משמעותיות  היצרויות 
ובמתן טיפול תרופתי  בזיהוי מוקדם,  הדבר שכשלנו 

בעו להיצרויות  גורמת  אשר  למחלה,  יעיל  ומניעתי 
מחלה  זו  העורקים  טרשת  העורקים.  טרשת   - רקים 
כרונית שמתפתחת לאורך שנים רבות ללא תסמינים, 
ומאופיינת בהיווצרות רבדים )משקעים בדופן העורק( 
טרשתיים  רבדים  וסידן.  דלקת,  תאי  כולסטרול,  של 
בולטים אל  אלו מתפתחים לעיתים עד לדרגה שהם 
העורק  חלל  של  להיצרות  גורמים  העורק,  חלל  תוך 
ובכך מפריעים לזרימת הדם התקינה בעורק המוביל 
דם אל שריר הלב. בהיעדר תסמינים, הטיפול במחלה 
כבר  קיימות  כאשר  באיחור,  רבות  פעמים  מתחיל  זו 

והיצרויות חמורות בעורקי הלב, אשר מתבטאות בכא
בים בחזה או באוטם שריר הלב )"התקף לב"(. 

אנחנו  שבצנתור  לחשוב  טועים  רבים  מטופלים 
מב אף  הם  פעם  ולא  העורקים,  חלל  את  ו"מנקים" 

או  "לנקות"  המצנתרים,  הקרדיולוגים  מאתנו,  קשים 
"לפתוח" את כלל העורקים, במחשבה שכך ניתן יהיה 

למעשה,  בעתיד.  הלב  שריר  אוטם  של  אירוע  למנוע 
אך  לטפל  יש  כלילי  שבצנתור  הראו  רבים  מחקרים 
ורק בהיצרויות החמורות אשר מפריעות לזרימת הדם 
את  להגביר  הלב  יכולת  את  ומגבילות  הלב,  בעורקי 
זרימת הדם בעורקים הכליליים בעת מאמץ. הטיפול 

חו אשר  בהיצרויות  מדובר  )לרוב  ההיצרויות  וביתר 
ידי  על  נעשה  העורק(  מחלל   70% מכ-  פחות  סמות 

ואיזון וטיפול בגורמי הסיכון לטרשת העורקים: תרו
פות להורדת שומני הדם, טיפול מיטבי בסוכרת ויתר 

ל"ד, המנעות מעישון וביצוע פעילות גופנית.
באילו  צנתור  במהלך  מחליטים  אנחנו  כיצד 

היצ האם  יודעים  אנחנו  איך  לטפל?  ־היצרויות 
מא בעת  הדם  לזרימת  מפריעה  מסויימת  ־רות 

מץ? האם מספיקה הערכה "לפי העין" של חומרת 
ההיצרות לצורך קבלת ההחלטה?

הצנתורים מספר  בחדר  היום  קיימים  לשמחתנו 
לנו  עוזרים  אשר  מתקדמים  ואבחון  הדמיה  אמצעי 

במשימה:
FFR – Fractional flow reserve .1

  70% מעל  של  שהיצרות  לחשוב  היה  נהוג  בעבר 
בחלל העורק הינה בהכרח היצרות משמעותית אשר 
בו תצרוכת  )מצב  הדם בעת מאמץ  לזרימת  מפריעה 

והחמצן בשריר הלב עולה(. אך חשוב להבין כי המשמ
70% בעוו  עות בהפרעה בזרימה הדם של היצרות של

רק גדול אשר מספק מסת שריר לב גדולה, הינה שונה 
קטן, אשר  בקוטר  עורק  דומה של  בחומרה  מהיצרות 
מנת  על  לב.  שריר  של  מצומצמת  טריטוריה  מספק 
להעריך את המשמעות ההמודינמית )של זרימת הדם( 

היצרות מסוימת, קרי, להבין האם ההיצרות מג ושל 
בילה את זרימת הדם לשריר הלב בעת מאמץ, קיימת 
מדידת  על  מתבססת  אשר  מערכת  הצנתורים  בחדר 

שמדמה  במצב  ההיצרות  נקודת  ואחרי  לפני  לחצים 
מאמץ. על ידי מתן תרופה לתוך העורק אשר גורמת 

לזרי שלהם  התנגודת  וביטול  העורקיקים  ולהרחבת 
מת דם, ניתן לקבוע האם זרימת הדם מופרעת באופן 
משמעותי, ומצריכה טיפול בהיצרות על ידי בלון או 
תרופתי  טיפול  מצריכה  לחלופין  או  תומכן,  השתלת 
בלבד. שימוש במערכת זו נעשה בעיקר לצורך הערכת 
המצנתר  בהן  כגבוליות,  בעין  נראות  אשר  היצרויות 
מתקשה לקבוע בוודאות את חומרת ההיצרות. במרכז 
הרפואי תל אביב אנחנו עושים שימוש קבוע במערכת 
זו  בטכנולוגיה  שגרתי  ששימוש  הוכיחו  ומחקרים  זו, 
חוסך  וכן  הארוך  בטווח  הצנתור  תוצאות  את  משפר 
ובכך מצמצם את שיעור  מיותרים  השתלת תומכנים 

סיבוכים בטווח הארוך והקצר. 
 IVUS – intravascular באמצעות  הדמיה   .2

ultrasound

היא  ההיצרות  חומרת  את  להעריך  נוספת  דרך 
באמצעות הדמיה תוך כלילית,  שהינה הדמיה אשר 
את  והן  העורק,  חלל  את  הן  לראות  לנו  מאפשרת 
מרכיבי דופן העורק. בעוד שצנתור רגיל מבוסס על 

טכנולו מימדית,  דו  תמונה  ומספק  רנטגן  וצילום 
גיה זו המבוססת על הטלת גלי קול )אולטרסאונד(  
ופיענוח  שלו,  הדפנות  עבר  אל  העורק  חלל  מתוך 
ותרגומם  העורק   מדופן  המוחזרים  הקול  גלי  של 
זו מספקת תמונה של חלל העורק  לתמונה. בדיקה 

ומבפנים ומאפשרת לנו לראות גם את הרובד הטר
שתי המצוי בתוך הדופן, ולהעריך את חומרתו, נפחו, 
)סידן, שומן, רקמת חיבור, ועוד(. וממה הוא מורכב 

 OCT – Optical Coherence 3. הדמיה באמצעות
Tomography

על  המבוססת  יחסית,  חדשה  טכנולוגיה  זוהי 
השראת גלי אור מתוך חלל העורק אל דופן העורק, 
ותרגום של ההד של גלי האור החוזר מדופן העורק 

מאפ הטכנולוגיה  ממדית.  תלת  לתמונה  וותרגומו 
ושל  מבפנים  העורק  חלל  של  תמונה  קבלת  שרת 

ומבנה דופן העורק ברזולוציה גבוהה בהרבה מזו המ

IVUS ( ועל כן מאפו )תקבלת באמצעות גלי הקול 
שרת לא רק הערכה של חומרת היצרות מסויימת, 
אלא גם הבנה של המנגנון שגרם להיצרות )למשל 
בקעים וסדקים ברובד הטרשתי, נוכחות קריש בחלל 
וכן לבצע אופטימזציה של השתלת תומכן  העורק( 
)לוודא שהורחב לגודל המתאים ושהינו צמוד לדופן 

העורק( ולשלול סיבוכים בסיום הפעולה. 
לב  צנתור  עוברים  אשר  למטופלים  באשר  ומה 

מו לא  ובצנתור  חזה,  תעוקת  על  תלונות  ־בשל 
דגמות הצרויות משמעותיות?

מסתבר שבכ- 50% מהחולים אשר עוברים צנתור 
בעורקי  משמעותיות  היצרויות  נמצאות  לא  אבחוני 
גם  המטופל.  תלונות  את  להסביר  יכולות  אשר  הלב 

זה חלה התקדמות רבה בשנים האחרו ובהבנת תחום 
נות. היות ובצנתור סטנדרטי ניתן לראות רק עורקים 
בקוטר של כחצי מילמטר ומעלה, אנחנו מבינים היום 
עורקי  של  מלאה  תמונה  מספק  אינו  רגיל  שצנתור 
לכך  וגדלה  הולכת  מודעות  קיימת  למעשה,  הלב. 
הדם  בזרימת  בעיה  קיימת  מסויימים  חולים  שאצל 
לראותם  ניתן  לא  אשר  הקטנטנים  הדם  בכלי  דווקא 
בצנתור. לצורך הערכה של מטופלים אלו אנו עושים 
COROVENTIS( אשר בוו )שימוש במערכת חדשנית 

במידה  הקטנטנים.  הדם  בכלי  הדם  זרימת  את  דקת 
וונמצא תפקוד לקוי של כלי הדם הקטנים, יומלץ למ

טופל על טיפול תרופתי או התערבותי מתאים. 
השימוש בטכנולגיות ההדמיה והערכת הפיזיולגיה 
למהפכה  הביא  הצנתורים  במעבדת  הדם  זרימת  של 
אנחנו  כלילית.  במחלה  ההתערבותי  הטיפול  בתחום 

ולא מסתפקים כיום בהערכה גסה "לפי העין" ומתע
קשים להגיע לאבחנה המדוייקת של חומרת המחלה 

ווהמנגנונים שתרמו להתפתחותה, ובכך להעניק למ
טופלים שלנו את הטיפול המתאים להם ביותר.  

ד"ר מעין קניגשטיין היא מצנתרת בכירה ביחידה 
לקרדיולוגיה התערבותית, במערך הקרדיולוגי, המרכז 

הרפואי איכילוב - ת"א

שימוש בטכנולגיות ההדמיה והערכת הפיזיולגיה של 
זרימת הדם במעבדת הצנתורים, הביאו למהפכה בתחום 

הטיפול ההתערבותי במחלה כלילית

טכנולוגית OCT להדמיה  של עורקי הלב. משמאל: תמונה של עורק עם היצרות וקריש דם. מימין עורק לאחר השתלת תומכן 
טכנולוגיה בחדר צנתור | צילום: באדיבות המרכז הרפואי איכילוב - ת"א

ד"ר מעין קניגשטיין | צילום: מירי גטניו

"טכנולוגיות מתקדמות מאפשרות לנו 
לאפיין ולהעריך את חומרת המחלה 

בעורקי הלב" 
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מרקר מגזין



פרופ' אריאל פינקלשטיין 

מסתמי  מארבעת  אחד  הינו  האאורטלי  המסתם 
הלב. הוא נמצא בין החדר השמאלי לאבי העורקים, 
מהלב  דם  של  כיוונית  חד  זרימה  לאפשר  ותפקידו 
לאבי העורקים ומשם לכל אברי הגוף. היצרות של 

הש המסתמית  המחלה  הינה  האאורטלי,  והמסתם 
עם  עולה  ושכיחותה  המערבי,  בעולם  ביותר  כיחה 
יעיל  תרופתי  טיפול  קיים  לא  להיום,  נכון  הגיל. 
היא  חמורה  הינה  המסתם  היצרות  וכאשר  למחלה, 
גורמת להגבלה בזרימה הדם מהלב לאבי העורקים, 
דבר שיתבטא בכאבים בחזה, קוצר נשימה במאמץ, 

התעלפות, ואף שיעורי תמותה גבוהים.  
החלפה של המ הוא  המסורתי למחלה  והטיפול 

יעיל  טפול  זהו  פתוח.  לב  בניתוח  האאורטלי  סתם 
ואשר מביא לשיפור בתסמינים ומאריך את חיי המ

מהחולים  ל-50%   30% בין  בפועל,  אולם  טופלים. 
במחלה מגיל 70 ומעלה אינם מטופלים בניתוח, או 
כיוון שהם נמצאים בסיכון מוגבר לניתוח לב פתוח 
או משום שהם מסרבים לעבור ניתוח בגילם המבוגר. 
לאור זאת, פותחה בתחילת העשור הקודם שיטה 
בפתיחת  צורך  וללא  )בצנתור,   מלעורית  להשתלה 
ב-19  האאורטלי.  המסתם  של  בניתוח(  החזה  בית 
השנים שחלפו מאז, הטכנולוגיה התפתחה במהירות 
בעולם  כה  עד  הושתלו  מסתמים   500,000 ומעל 
זו. התוצאות של מספר סדרות גדולות ושל  בגישה 
מחקרים מבוקרים אישרו את הבטיחות והיעילות של 
טיפול זה המהווה חלופה מצוינת  להחלפת המסתם 

מתבצ אשר  הפעולה,  במהלך  בניתוח.  והאאורטלי 

דרך  התותב  המסתם  מוחדר  מקומית,  בהרדמה  עת 
עורק המפשעה וממוקם תחת הנחיית שיקוף רנטגן, 
במקומו המיועד בין החדר השמאלי לאבי העורקים. 
המסתם  מדויק,  הינו  המיקום  כי  שמוודאים  לאחר 

הפגום. פעו ומחליף בתפקודו את המסתם  ומושתל 
לה זו מאושרת כיום לביצוע בישראל אצל מטופלים 

מבוגרים בהם הסיכון לניתוח הינו בינוני או גבוה.
מה אומרים המחקרים?

בין  השוו  אשר  הראשונים  ההשוואתיים  המחקרים 
בדור  שימוש  תוך  בצנתור,  אאורטלי  מסתם  השתלת 
תרופתי  טיפול  לבין  זה,  מסוג  המסתמים  של  הראשון 
30 יום בחוו  או טיפול כירורגי, הראו שהתמותה לאחר

לים אשר טופלו בהשתלת מסתם בצנתור הייתה נמוכה 
יותר לעומת זו של החולים אשר טופלו בניתוח  )3.4% 
מזון  מנהל  אישר  אלו,  תוצאות  לאור   .)6.5% לעומת 
בהשתלת  השימוש  את   )FDA( האמריקאי  והתרופות 
מסתם אאורטלי בצנתור בחולים עם סיכון ניתוחי גבוה. 
מחקרים  תוצאות  פורסמו  מאז,  שחלפו  בשנים 
גבוהה  הישרדות  הם  אף  הראו  אשר  אחרים,  רבים 
יותר בצורה מובהקת בחולים אשר טופלו בהשתלת 
מסתם אאורטלי בצנתור לעומת אלו שטופלו בניתוח 
שכיחות  הראו  ובנוסף  ושנתיים,  שנה  חודש,  לאחר 
נמוכה יותר של אירועי שבץ מוחי במהלך הפעולה 
בהחלפת  שטופלו  אלו  לעומת  שלאחריה,  ובתקופה 
ובשיעור  בתמותה  היתרון  למרות  בניתוח.  המסתם 
ניתוח, להשתלת מסתם  האירועים המוחיים לעומת 
אאורטלי בגישה מלעורית נותרו באותם ימים עדיין 
שתי מגבלות עיקריות: קיום דלף משמעותי של דם 
בהשתלת  והצורך  ההשתלה,  לאחר  המסתם  סביב 

קוצב לב קבוע לאחר ההשתלה בחלק מן החולים.
השתלת  בתוצאות  ניכרת  התקדמות  חלה  מאז 
מסתם אאורטלי בצנתור. פותחו מסתמים מדור שני 
ושלישי שהפכו יעילים יותר, קטנים יותר ומדויקים 
הפעולה  טרם  הלב  הדמית  יכולות  בהשתלה.  יותר 
השתפרו, דבר שמאפשר תכנון מוקדם והתאמה של 
המסתם המתאים ביותר לכל מטופל, וזאת במקביל 
בביצוע  המצנתרים  ידי  על  שנרכש  הרב  לניסיון 
שיעור  את  משמעותית  הקטינו  אלו  כל  הפעולה. 
הסיבוכים, תופעת הדלף והצורך בהשתלת קוצב לב. 
טכנולוגית  של  והמתמשך  המהיר   השיפור 
של  המקצועי  בניסיון  לעלייה  במקביל   ,TAVI ה- 
תוצאות  עם  יחד  ובעולם,  בארץ  המצנתרים  קהילת 
המחקרים המשווים פעולה זו להשתלת מסתם בניתוח 
לב, מספקים את הבסיס לבחינה מחודשת האם קיימת 
הצדקה להשתלת מסתם אאורטלי בגישה מלעורית גם 
יותר.  ולחולים צעירים  לחולים עם סיכון ניתוחי נמוך 
לבין   TAVI בין  השוואה  ערכו  אשר  מחקרים  מספר 
ניתוחי  בסיכון  בחולים  לב  בניתוח  המסתם  השתלת 
נמוך הוכיחו כבר כי להשתלת מסתם אאורטלי בגישה 
וזאת  הניתוחית,  הגישה  פני  על  יתרון  קיים  מלעורית 

להש החולה  של  אנטומית  התאמה  שקיימת  ובתנאי 
על  דעות  חילוקי  היום  אין  זאת,  לאור  בצנתור.  תלה 
כך שהשתלת מסתם אאורטלי בגישה מלעורית תהפוך 
היצרות קשה  בחולים עם  עם השנים לטיפול הבחירה 
ותסמינית של המסתם האאורטלי, ותחליף בהדרגה את 
ניתוח הלב הפתוח ברובם המוחלט של החולים במחלה. 
השאלה היא רק באיזה קצב תהליך זה יתרחש, ובאיזו 
שיתוף  תוך  יתבצע,  הוא  מקצועית  ואחריות  זהירות 

פעולה מלא עם קהילת מנתחי הלב בארץ ובעולם. 
והמרכז הרפואי תל-אביב הינו בין המרכזים המו

בילים בעולם בתחום השתלת המסתמים, ובוצעו בו 
2,500 השתלות מסתמים עם תוצאות מעולות.  כ- 

פרופ' אריאל פינקלשטיין הוא מנהל יחידת הצנתורים, 
המרכז הרפואי איכילוב - ת"א

השתלה מלעורית של מסתם אאורטלי )בצנתור(

השתלה של מסתם אורטלי בצנתור TAVI | צילום: באדיבות המרכז הרפואי איכילוב - ת"א

מעיין ופינקלשטיין | צילום: ליאור צור

פרופ' אריאל פינקלשטיין | צילום: מירי גטניו

"חיי 2,500 מטופלים 
באיכילוב ניצלו בזכות פריצת 

הדרך של השתלות מסתם" 
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ד"ר ניר פלינט, פרופ' אמיר הלקין

בעשור  מהפך  עבר  הלב  במסתמי  הטיפול  תחום 
פתולוגיים  מצבים  שמגוון  בכך  המתבטא  האחרון, 

בני במקום  צנתור  באמצעות  לטיפול  היום  מניתנים 
בארץ  רפואי  מכשור  חברות  עשרות  פתוח.  לב  תוח 
ובעולם, עוסקות בפיתוח התקנים שונים, המאפשרים 
תיקון והחלפה של מסתמי לב בצנתור. טיפולים אלו 
מיועדים כעת בעיקר לחולים הנמצאים בסיכון גבוה 

מלסיבוכי ניתוח לב פתוח. אולם עם ההתפתחויות הט
כנולוגיות הצפויות והצטברות הניסיון הרפואי, לא מן 
תימצא  הצנתור  אופציית  הקרוב,  בעתיד  כי  הנמנע 

מתאימה לקבוצות חולים רבות נוספות.
נרכשים במסתמי הלב מטופ או  ממומים מולדים 

ידי החלפת המסתם  לים על ידי תיקון המום או על 
הראשונה  המסתמית  המחלה  תותב.  במסתם  הפגוע 
בה צנתור הוכח כאמצעי יעיל לתיקון הבעיה, הייתה 
היצרות המסתם הדו-צניפי )מיטרלי(, שבמקרים רבים 

מניתן להרחיבו על ידי בלון המוחדר דרך וריד במפ
זו  ופעולה  תותב,  מסתם  בהשתלת  צורך  ללא  שעה, 
מתבצעת כבר עשרות שנים. מאידך, החלפת מסתם 
נעשית  צנתור,  פגום במסתם תותב באמצעות  טבעי 

ורוב הניסיון הקליני הצ מבאופן שגרתי מזה כעשור, 
המנתב  )האאורטלי(,  הותיני  המסתם  בהחלפת  טבר 

העור אבי  אל  הלב  של  השמאלי  מחדרו  דם  מזרימת 

מקים. במקביל, בשנים האחרונות חלה התפתחות טכ
את  להחליף  ואף  לתקן  המאפשרת  אדירה,  נולוגית 
המיטרלי  המסתם  את  ובפרט  האחרים,  הלב  מסתמי 
הממוקם בין העלייה השמאלית לחדר השמאלי בלב, 
בין  )הטריקוספידלי( הממוקם  והמסתם התלת-צניפי 
העלייה הימנית לחדר הימני. בעוד שהמבנה האנטומי 
יחסית,  וסימטרי  פשוט  הוא  האאורטלי  המסתם  של 
המבנה האנטומי של המסתם המיטרלי ושל המסתם 
של  פיתוח  ולכן  יותר,  הרבה  מורכב  הטריקוספידלי 

מסת של  יצור  או  אלו  מסתמים  של  תיקון  משיטות 
מים תותבים להחלפה של המסתם הפגום, הוא מסובך 
יותר. תיקון או החלפה של מסתם פגום אמור לחדש 
תפקוד תקין של המסתם, דהיינו, להבטיח זרימת דם 

חד כיוונית מהעליות לחדרי הלב.

תיקון המסתם המיטרלי )דו-צניפי( בצנתור 
קרויה  המיטרלי  המסתם  של  )דליפה(  אי-ספיקה 
Mitral Regurgitation. אי ספיקה של הממ  בלועזית
סתם המיטרלי, גורמת לכך שחלק מנפח הדם הממלא 
אל  קדימה  מוזרם  להיות  ואמור  השמאלי  החדר  את 
המסתם  דרך  אחורה,  יזרום  הגוף,  ואל  העורקים  אבי 
לריאות.  ומשם  השמאלית,  העלייה  תוך  אל  הדולף, 

המב כאשר  גם  לקרות  עלולה  מיטרלית  ספיקה  מאי 
נה האנטומי של המסתם פגום, אך גם במקרים בהם 
המסתם תקין מבחינה אנטומית, וזאת כתוצאה מבעיה 

השמאלי  החדר  של  והרחבה  השמאלי  הלב  בתפקוד 
ושל העלייה השמאלית. דוגמאות לסיטואציה זו היא 
אוטם בשריר הלב הגורם להרחבה של החדר השמאלי, 
או הפרעת קצב מסוג פרפור פרוזדורים, המובילה עם 

הזמן להתרחבות עליות הלב.
נחשד  המיטרלי,  המסתם  של  ספיקה  אי  קיום 
והממצאים  המטופלים  תלונות  מאופי  כלל  בדרך 
בבדיקה הגופנית. האבחנה הסופית נעשית בבדיקה 
לקבוע  ניתן  בעזרתה  לב"(,  )"אקו  אקוקרדיוגרפית 

חו כאשר  חומרתה.  את  ולכמת  הדליפה  גורם  מאת 
סימפטומים  להתפתח  עלולים  קשה,  הדליפה  מרת 
של קוצר נשימה בזמן ביצוע מאמץ גופני, עייפות, 

פר של  התפתחות  גם  ולעיתים  ברגליים  מבצקות 
לב. התסמינים קשורים  ספיקת  ואי  פרוזדורים  פור 
לדליפת נפח דם משמעותי מהחדר השמאלי לתוך 
בלחץ  לעלייה  המוביל  דבר  השמאלית,  העלייה 
אלו  תהליכים  ובריאות.  השמאלי,  הפרוזדור  בתוך 
נשימה  קוצר  שביטוייה  לב  ספיקת  לאי  מובילים 
במאמץ גופני, עד כדי פגיעה כרונית ובלתי הפיכה 

ביכולת ההתכווצות של החדר השמאלי.
מספר  לפני  פנה  ופעיל,  עצמאי  איש   ,82 בן  א', 
חודשים למרפאה לטיפול במחלות מסתמים במערך 

מהקרדיולוגי באיכילוב. א' דיווח כי בחודשים האחרו
נים החל לסבול מקוצר נשימה בעת מאמץ.  תחילה 
הקורונה,  עקב  מסיכה  לעטיית  תחושותיו  את  ייחס 
ובבדיקת אקו-לב  רופא,  ידי  אולם בהאזנה ללב על 
שביצע בקופת החולים, עלה חשד כי קיימת דליפה 

ממשמעותית של המסתם המיטרלי. הוא הופנה לבדי
קת אקו-לב דרך הושט. זו איששה דליפה קשה של 
המסתם המיטרלי על רקע פגיעה בתפקודו של אחד 
האפשרות  ספורות,  שנים  לפני  עד  המסתם.  מעלי 
פתוח  לב  ניתוח  הייתה  א'  עבור  היחידה  הטיפולית 
קיימות  היום  הדולף.  המסתם  החלפת  או  לתיקון 

מבוצ ואלה  בצנתור,  הבעיה  לפתרון  מטכנולוגיות 
גם  כמו  באיכילוב,  הצנתורים  במעבדת  בשגרה  עת 
במרכזים רפואיים אחרים בישראל. שתי טכנולוגיות 

המיטר המסתם  דליפת  לתיקון  המובילות  מהצנתור 
על  ומתבססות   PASCAL ו-   MitraClip קרויות  לי 
בין  מושתל  אטב,  דמוי  מיוחד,  התקן  דומה:  עיקרון 
עלי  קצוות  את  לוכד  הוא  בו  באופן  המסתם,  עלי 
את  לצמצם  מנת  על  לזה  זה  אותם  ומקרב  המסתם, 
בטכנולוגיות  מדובר  המסתם.  דרך  הדליפה  דרגת 

ונכ קליניים  במחקרים  ובטיחות  יעילות  משהוכיחו 

בצנ המיטרלי  תיקון המסתם  הבריאות.  בסל  מללות 
נעשה  הדליפה  תיקון  כללית.  בהרדמה  מבוצע  תור 
זעיר בוריד במפשעה, ללא צורך בפתיחה  דרך נקב 
כירורגית של בית החזה וללא שימוש במכונת לב-
ריאה. הפעולה מתבצעת בחדר צנתורים על ידי צוות 
הכולל מצנתרים, מרדים, קרדיולוג מומחה באקו-לב 
וטכנאים. בעזרת צנתרים מתוחכמים היכולים לנווט 
בתוך הלב, תחת הנחיה של אקו דרך הושט ושימוש 
בטכנולוגיות תלת ממד מתקדמות, ניתן להביא את 
ההתקן לאזור המדויק ממנו נובעת הדליפה. במידת 
הצורך, ניתן להשתיל מספר התקנים באותה פעולה 
הפעולה,  בגמר  רצון.  משביעת  תוצאה  להשגת  עד 
שעות.  מספר  של  והשגחה  בהתאוששות  צורך  יש 
למחרת, ניתן כבר לרדת מהמיטה, ומבוצעת בדיקת 
אקו לב להערכה חוזרת של התוצאה. רב המטופלים 
מהפעולה.  שעות   24-48 תוך  לביתם  משתחררים 
בדרך כלל אין צורך בטיפול תרופתי מיוחד )למעט 
נוגדי טסיות דוגמת אספירין או פלביקס( ואין צורך 

בשיקום שכן אין פצע ניתוחי או כאבים.

 תיקון המסתם הטריקוספידלי 
)תלת-צניפי( בצנתור

לאפשרות  שהובילה  הטכנולוגית  הדרך  פריצת 
לתיקון המסתם המיטרלי בצנתור, יושמה גם בעבור 
טיפול  גם  כעת  ומאפשרת  הטריקוספידלי  המסתם 

הע בין  הממוקם  המסתם  של  )דליפה(  ספיקה  מבאי 
רבים  מחקרים  למרות  הימני.  לחדר  הימנית  לייה 
בעליה  כרוכה  טריקוספידלית  ספיקה  שאי  שהראו 
בתחלואה ובתמותה, מרבית המטופלים שסבלו מאי 
טופלו  הטריקוספידלי  המסתם  של  קשה  ספיקה 
ועולם הטכנולוגיה הרפואית לא נתן  באופן שמרני, 
באותה  כעת,  זה.  למסתם  הראויה  לב  תשומת  את 
טכנולוגיה המשמשת לתיקון המסתם המיטרלי, ניתן 
גם לתקן את המסתם הטריקוספידלי בצנתור, והדבר 
כבר נעשה בהצלחה באיכילוב. אנו צופים כי בשנים 
יותר  ומתקדמות  רבות  הקרובות תהיינה אפשרויות 

בצ הטריקוספידלי  המסתם  של  ולהחלפה  מלתיקון 
נתור, בפעולות שתהיינה גם בטוחות וגם יעילות.

ד"ר ניר פלינט הוא רופא בכיר ביחידה לקרדיולוגיה לא 
פולשנית במערך הקרדיולוגי של המרכז הרפואי איכילוב - ת"א        
פרופ' אמיר הלקין הוא מצנתר בכיר ומנהל השירות לטיפול 
במחלות לב מבניות במערך הקרדיולוגי של המרכז הרפואי 

איכילוב - ת"א

"התפתחות טכנולוגית מאפשרת 
לתקן ולהחליף את מסתמי הלב 

בצנתור"
טיפולים זעיר פולשניים בחדר הצנתורים מחליפים ניתוח לב 

פתוח בחולים עם מחלות של מסתמי הלב ומומים מולדים 
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יובל לוי וד"ר ג'רמי בן שושן

בחדר  שגרתי  באופן  המבוצעות  הפעולות  מגוון 
הצנתורים, גדל בעשור האחרון בקצב מסחרר וחסר 
תקדים, וכולל טיפול במחלות אשר בעבר הלא רחוק 
החזה.  בית  בפתיחת  צורך  עם  הניתוח  בחדר  טופלו 

עטכנולוגיות חדשניות בתחום הקרדיולוגיה ההתער
בותית, מאפשרות כיום טיפול זעיר פולשני במחלות 
מוקדים  של  צריבה  וכן  לב,  מומי  הלב,  מסתמי  של 

חשמליים לטיפול בהפרעות בקצב הלב.
ההתקדמות הרבה בתחום, התאפשרה בין היתר 
התלת  ההדמיה  ביכולות  ממש  של  מהפכה  בזכות 
ויישום  לתכנון  כלים  ופיתוח  הלב,  של  ממדית 

בח הטיפול  של  ובטוח  אישית  מותאם  עמדויק, 
פולשנית  שהפעולה  ככל  למעשה,  הצנתורים.  דר 

ומת מדויקים  הדמייה  אמצעי  נדרשים  כך  עפחות, 
הייחודית  האנטומיה  את  לאפיין  כדי  יותר,  קדמים 
הכדאית  הפעולה  דרך  את  להעריך  חולה,  כל  של 

עביותר, את הסיכונים הכרוכים בה ואת סיכויי ההצ
לחה שלה.

הצנתו בחדר  המבוצעת  הסטנדרטית  עההדמיה 
רים, מבוססת על שיקוף רנטגן המופק בזמן הפעולה 
בעזרת מצלמת רנטגן. צילום רנטגן משתמש בקרני 
x להדגמה של רקמות קשות, כגון עצמות, אך למעע
שה "מתעלם" מרקמות רכות כמו שריר הלב, רקמת 
חיבור וכלי דם, אותם דווקא חשוב להדגים בצנתור, 
ישנו  ולכן  קצב,  הפרעת  מוקד  של  צריבה  בעת  או 
צורך בהזרקת חומר ניגוד )על בסיס יוד(, אל חללים 
של רקמות אליהן מכוונת ההתערבות. ככלל, שיטה 

עזו אמנם מספקת לצוות המטפל תמונה טובה וברו

טומנת  זאת  עם  יחד  אך  ההתערבות,  מוקד  של  רה 
בחובה מספר מגבלות: )1( בצילום הרנטגן מתקבלת 
תמונה דו-ממדית של אברי גוף תלת ממדיים )הלב 
אינם  חשובים,  מבניים  שאלמנטים  כך  הדם(,  וכלי 
על  לפצות  כדי  מדויקת.  אנטומית  להדגמה  זוכים 
זוויות  במספר  הלב  את  לשקף  צורך  יש  זו,  מגבלה 
משלימות, לקבלת תמונה מלאה יותר, וקביעת מנח 
הרנע צילום   )2 הפעולה;  לביצוע  המועדף  )העבודה 

טגן אינו נותן ביטוי חזותי לפעילות החשמלית של 
הלב; )3( חומר ניגוד המוזרק לחללי הלב ולכלי הדם 
עלול להזיק לכליות, ולכן הזרקתו מוגבלת במיוחד 
הרנטגן  צילום   )4( כלייתית;  אי ספיקה  בחולים עם 

לק הרפואי  והצוות  החולה  בחשיפת  כרוך  עמטבעו 
רינה מייננת.

דמיון היברידי
הר שיקוף  של  המרכזיות  למגבלות  עכמענה 

 hybrid( ההיברידית  הדימות  טכנולוגיית  נטגן, 
שוע הדמיה  מאמצעי  נתונים  המאחדת   ,)imagingg

לתפוס  החלה  אחת,  תמונה  בתוך  המשתלבים  נים, 
בשנים  ההתערבותית  הקרדיולוגיה  בתחום  תאוצה 
את  לשפר  נועדה  היברידית  הדמיה  האחרונות. 
ההערכה האנטומית הייחודית של כל מטופל ובכך 
לאפשר תכנון מותאם אישית של הפעולה הנדרשת 
בבסיס  העיקרון  ובטוח.  יעיל  מדויק,  באופן  עבורו 

המ שונות,  הדמיה  שלשיטות  הוא  זו  עטכנולוגיה 
וחסרונות,  יתרונות  שתמשות בטכנולוגיות שונות, 
מדויקת  תמונה  להניב  יכול  ביניהן  נכון  שילוב  אך 

וביצוען, בהש יותר בעת תכנון פעולות  עומעמיקה 
וואה לכל הדמיה בנפרד. כך למשל, אקוקרדיוגרפיה 
)אולטראסאונד של הלב( מאופיינת ברזולוציית זמן 
)temporal resolutiong( גבוהה, כלומר יכולת הפע

נתון,  זמן  פני  על  עוקבות  תמונות  בין  גבוהה  רדה 
התכ על  איכותי  מידע  קבלת  המאפשרת  עתכונה 

ווצות שריר הלב ותפקודו, או על תנועת המסתמים 

טו זאת,  לעומת  פניהם.  על  הדם  זרימת  עומהירות 
 )computed tomography CT( מוגרפיה ממוחשבת
 imagingg, MRI )magngetic( מגנטית  תהודה  או 
resongangce מתאפיינים בעיקר ברזולוציה מרחבית 

עגבוהה, המאפשרת איכות תמונה מצוינת בשל יכו
לתם להפריד בדיוק רב בין מבנים אנטומים סמוכים. 
הדמיה היברידית בחדר הצנתורים מאפשרת שילוב 

המ מידע  עם  הרנטגן  משיקוף  אנטומי  מידע  עשל 
תקבל מאמצעי הדמיה אחר המבוסס על טכנולוגיה 
מעניק  זה  שילוב  לב.   CT או  לב  אקו  כגון  שונה, 

עלרופא המצנתר הבנה מרחבית טובה יותר של המ
תפקוד  על  מידע  וכן  הפעולה  מתבצעת  בהם  בנים 
אלו  כל  הלב.  מדורי  בין  הדם  וזרימת  המסתמים 
תורמים לביצוע מדויק ויעיל יותר של ההתערבות, 
המפורטת  התמונה  בנוסף,  הסיבוכים.  צמצום  תוך 
מאפשרת  היברידית,  הדמיה  סמך  על  המתקבלת 
לצמצמם משמעותית את נפח חומר הניגוד הנדרש 
בעת הפעולה, ואף את מידת החשיפה של המטופל 

והצוות הרפואי לקרינת רנטגן.

נותנים קצב
בתחום הטיפול הפולשני בהפרעות קצב, ביצוע 
על  רק  לא  מבוסס  קצב  הפרעת  מוקדי  של  צריבה 
רישום פעילות חשמלית )אק"ג( מתוך הלב, אלא גם 
מיפוי  המאפשרות  מתקדמות  הדמיה  מערכות  על 
אנטומי תלת ממדי מדויק, של מערכת ההולכה של 
לא  חשמלית  פעילות  המייצרים  מוקדים  ושל  הלב 
ובטוח  יעיל  ניווט  מאפשרות  אלו  מערכות  רצויה. 
מגוונים בתוך מדורי הלב, שתכליתם  של קטטרים 
קצב  להפרעות  הגורמים  חשמליים  מוקדים  לאתר 
)ablationg(. המידע החשמלי שמופק  אותם  ולצרוב 
על ידי מערכת ההדמיה מוצלב עם המידע האנטומי, 
CT, וכך מושגת מפה חשמלית  לעיתים מבוסס על 
של  לליבו  אינדיבידואלית  מדויקת,  תלת-ממדית 
כיום  לנו  מאפשרות  אלו  מיפוי  מערכות  חולה.  כל 

עלהרחיב משמעותית את יריעת הפרעות הקצב הני
תנות לטיפול במעבדת הצנתורים.

כלי  הינה  הדם  וכלי  הלב  של  היברידית  הדמיה 
בחדר  לסוגיהן  לב  במחלות  בטיפול  ומהפכני  חדש 
הרפואי  המרכז  של  הקרדיולוגי  המערך  הצנתורים. 
ביותר  החדישות  בטכנולוגיות  מצויד  -אביב,  תל 

ומ עבעולם, המספקות לצוות המטפל מידע מעמיק 
עדויק להבנת האנטומיה ותפקוד הלב בזמן אמת, ול

חולה טיפול יעיל ובטוח יותר בגישה זעיר פולשנית.

יובל לוי הוא טכנולוג רפואי ביחידה לאלקטרופיזיולוגיה 
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ד"ר עופר חבקוק

אל חדר המיון באיכילוב הובאה בבהילות א', בת 
32, בריאה ואם לשני ילדים, בשבוע ה-14 להריונה. 

־א' נמצאה על ידי בעלה בסלון ביתם  כשהיא מחוס
רת הכרה. משלא הגיבה לקריאותיו, הזעיק ניידת של 
מד"א והחל בהדרכת  המוקדנית בניסיונות החייאה. 
צוות ניידת טיפול נמרץ שהגיע למקום מצא כי א' 
פעולות  חדרים.  מפרפור  כתוצאה  לב  מדום  סובלת 

־החייאה שכללו עיסויי חזה, מתן תרופות, ושוק חש
מלי, השיבו את ליבה של א' לפעום בקצב סדיר, היא 

לצו המיון  חדר  אל  בדחיפות  והובאה  להכרה  ־שבה 
ידי  על  במיון  נבדקה  א'  וטיפול.  הערכה  המשך  רך 
קרדיולוג תורן ואושפזה ביחידה לטיפול נמרץ לב.
תו המשפחה,  בני  ושל  שלה  מפורט  ־תשאול 

ובדיקות  האק"ג,  תרשים  המעבדה,  בדיקות  צאות 
הנראה  ככל  סבלה  א'  כי  העלו  לב,   CT-ו לב  אקו 

ומ עליו  שידעה  מבלי  בעברה,  הלב  שריר  ־מאוטם 
שפגעה  צלקת  אחריו  הותיר  האוטם  שאובחן.  בלי 
בתפקוד הלב והיוותה מוקד להופעת הפרעת הקצב 

מסכנת החיים אותה חוותה הפעם. 
שאלות  מספר  כעת  עמדו  המטפל  הצוות  בפני 

ודילמות טיפוליות:
גילה  למרות  הלב  שריר  מאוטם  א'  סבלה  מדוע   .1

הצעיר, וכיצד ניתן למנוע אירוע נוסף?
דווקא  חיים  מסכנת  קצב  מהפרעת  א'  סבלה  מדוע   .2
כעת, וכיצד ניתן להגן עליה מפני הפרעות קצב דומות?

3. כיצד ניתן לטפל באופן המיטבי בפגיעה שנגרמה 
לתפקוד הלב?

היריון  לבין  בלב  הפגיעה  בין  קשר  קיים  האם   .4
והאם ניתן להמשיך בהיריון בבטחה בתנאים אלה?

להכיר  צורך  יש  אלו,  שאלות  עם  להתמודד  כדי 
הדם  ובכלי  בלב  החלים  השינויים  כלל  את  ולהבין 
וכן את ההפרעות הספציפיות  במהלך היריון תקין, 
קשורות  להיות  הדם, שעלולות  וכלי  הלב  בתפקוד 

־להיריון ואת מידת מסוכנותן. בנוסף, יש לקחת בח
שבון ולהכיר את השפעת הטיפול הרפואי על מהלך 

ההיריון ואת הצפי להצלחתו. 
פועלת  ואחרות,  אלו  שאלות  על  להשיב  כדי 
במרכז הרפואי תל אביב מרפאת מחלות לב בהיריון, 
ידע  רכשו  אשר  מטפלים  מצוות  המורכבת  מרפאה 

עו הצוות  אנשי  זה.  מורכב  במצב  בטיפול  ־ונסיון 
ממחלות  הסובלות  נשים  אחר  שגרתי  באופן  קבים 
וכן  לב כרוניות, המעוניינות להביא ילדים לעולם, 
במהלך  לב  מחלת  אובחנה  אצלן  אשר  נשים  אחר 
הלב  מחלות  מרפאת  במסגרת  לאחריו.  או  ההיריון 
בהיריון,  הכרוך  הסיכון  הערכת  מתבצעת  בהיריון 
ומקבלות  הנחוצות  לבדיקות  מופנות  והמטופלות 

טיפול תרופתי תואם במידת הצורך. 
בהקשר זה נציין כי תרופות רבות שנועדו לטפל 
במחלות לב שונות ואשר נעשה בהן שימוש שגרתי, 

־בקרב חולי וחולות לב )שאינן בהיריון(, עלולות לס
כן את העובר, דבר המקשה על השימוש בהן במהלך 
ההיריון. בנוסף, בשל השינוי בחילוף החומרים אצל 

יש צורך להתאים את מינוני הטיפול  האשה ההרה 
באופן פרטני התואם לשלב ההיריון. 

לב האם והעובר
־מקרה המהווה דוגמה למצב כרוני הדורש התא

מסתם  מושתל  שבליבה  מטופלת  היא  להיריון,  מה 
לנטילה  התוויה  קיימת  זו  למטופלת  תותב.  מכני 

)"לדי קרישה  נוגדת  תרופה  קומדין,  של  ־קבועה 
על  דם  קרישי  הופעת  מניעת  שמטרתה  דם"(,  לול 
תרופה  היריון,  שבזמן  אלא  התותב.  המסתם  פני 
העובר.  של  התקינה  בהתפתחות  לפגוע  עלולה  זו 

בהזר ניתנות  לקומדין  חלופיות  תרופות  ־מאידך, 
הכליות.  מתפקודי  מושפע  בדם  וריכוזן  בלבד  קה 
ההיריון,  במהלך  משתנים  הכליות  שתפקודי  היות 
כלל  שבדרך  בדם  התרופה  רמת  אחר  מעקב  נדרש 
אינו נדרש במצב שגרתי. דוגמה אחרת למחלת לב 
אשה  בו  יחסית,  נדיר  מצב  הינה  להיריון  הקשורה 
בגפיים,  בנפיחות  מהחמרה  לסבול  מתחילה  בריאה 
והופעת קוצר נשימה מיד לאחר סיום היריון תקין. 
ביכולת  פתאומית  מפגיעה  לנבוע  עלול  זה  מצב 

הסי בהיריון.  הקשורה  הלב  שריר  של  ־ההתכווצות 
אבחנה  דורשת  היא  אך  ידועה  אינה  זו  לפגיעה  בה 

וטיפול דחופים. 
חשיבותו  את  ממחישות  ואחרות,  אלו  דוגמאות 
של צוות מטפלים בעל ידע, נסיון ומיומנות בטיפול 

במצבים המשלבים היריון ומחלות לב.
במקרה של א', התבצעה כאמור, הערכה רפואית 
הדמיה  ובדיקות  מעבדה  בדיקות  שכללה  נרחבת 
מתקדמות, שבסופן התקבל הרושם למהלך הקליני 
א'  סבלה  הקודמים,  ההריונות  אחד  במהלך  הבא: 

להפר שגרם  מקרע  כתוצאה  הלב  שריר  ־מאוטם 
דה בין שכבות הדופן של אחד העורקים הכליליים 

)האחראים על אספקת הדם לשריר הלב(. מצב נדיר 
הלידה,  סביב  בהיריון  נשים  אצל  להופיע  עלול  זה 
הורמונליים  משינויים  כתוצאה  לאחריה  מיד  או 
ומשינויים במבנה העורקים ותפוקת הלב הקשורים 
בהיריון. כתוצאה מאירוע זה, נגרמה פגיעה בתפקוד 
ובמהלך  היות  צלקת.  אחריה  שהותירה  הלב  שריר 
היריון קיימת נטייה מוגברת להופעת הפרעות קצב 

הופי חיים(,  מסכנות  אינן  המקרים  )שבמרבית  ־לב 
מסוכנת,  קצב  הפרעת  הנוכחי  ההיריון  במהלך  עה 

שגרמה לדום לב. 
הבנת התהליך המתואר סייעה בקבלת החלטות 

־מורכבות, שכן הובן כי קיים צורך דחוף בטיפול למ
ניעת אירועים חוזרים שעשויים לסכן את חייה של 
רופאים  בו לקחו חלק  רב משתתפים  דיון  א'. לאחר 
בכירים מהמחלקה הקרדיולוגית וממחלקת מיילדות, 
סיבות:  ממספר  הנוכחי  ההיריון  הפסקת  על  הומלץ 
הסכנה שבהופעת קרע חוזר של העורקים הכליליים 
או הפרעת קצב נוספת במהלך ההיריון אשר עלולים 
לסכן את האם, וכן הצורך בטיפול תרופתי למניעת 

)טיפול שעלול, כא ־הדרדרות נוספת בתפקוד הלב 
שהוסברו  לאחר  העובר(.  התפתחות  את  לסכן  מור, 
הפסקת  על  הוחלט  ולבעלה,  לא'  הללו  הסיכונים 
ההיריון ולאחריה הותחל טיפול תרופתי תואם. לאור 
הסיכון בהישנות הפרעות קצב מסכנות חיים, בוצעה 
שוק  מתן  שמטרתו  דפיברילטור  קוצב  השתלת  גם 
חשמלי, במקרה של דום לב נוסף. א' שוחררה לביתה 
במצב כללי טוב. היא נמצאת כיום במעקב מרפאת 
מחלות לב בהיריון, מגדלת את ילדיה ומנהלת אורח 

חיים בריא ופעיל.

ד"ר עופר חבקוק הוא מנהל המרפאה המשולבת למחלות לב 
בהיריון במערך הקרדיולוגי של המרכז הרפואי איכילוב - ת"א

"נשים אשר סובלות ממחלת לב 
ומעוניינות להרות וללדת ילדים 

בריאים - אנחנו כאן כדי לעזור לכן"
 היריון עלול לגרום להפרעות בתפקוד הלב. 

 מעקב וטיפול רפואי על ידי צוות מומחה בנושא, 
ימנעו  את הסכנה לאם ולעובר
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מרקר מגזין



ד"ר תומר מן וד"ר אודי חורין

כפריצות דרך טכנולוגיות בתחום הבינה המלא
התקדמות  הניבו  האחרונות,  בשנים  שחלו  כותית 
בפרט.  ובקרדיולוגיה  בכלל  ברפואה  משמעותית 
על  לחשוב  מקובל  ומסקרן.  מאתגר  בתחום  מדובר 
לפענוח  כלי  כעל  ברפואה  מלאכותית  בינה  יישום 
אפילו  הינה  הכוונה  כאן  אך  בדיקות,  אוטומטי של 

"לה אלגוריתמים  ביכולת של  מדובר  מכך,  כליותר 
בין" דברים על בריאות המטופל אשר אינם מובנים 
ע"י רופא מומחה המפענח את אותה הבדיקה. יכולת 
וכן  התבטאותן  טרם  עוד  מחלות  אבחון  תאפשר  זו 

כפיתוח דרכי טיפול מתקדמות, אשר ביכולתן לחו
לל מהפיכה ממשית בהתאמת הטיפול באופן אישי 

לחולים במגוון מחלות.

כיצד עובדים אלגוריתמים של בינה 
מלאכותית ברפואה? 

 )MACHINE LEARNING, M.L( למידת מכונה 
הינה טכנולוגיה המבוססת על שני מנגנוני לימוד: 
• לימוד מפוקח - השלב הראשון בתהליך, הככ
חשי ע"י  פריטים  לתייג  אלגוריתם  ב"לימוד"  כרוך 

פתו לדוגמאות רבות )למשל, על ידי הזנת תמונות 
בין  להבדיל  צריך  האלגוריתם  חיים-  בעלי  של 
מחייב  זה  תהליך  החיים(.  בעלי  שאר  לבין  חתולים 
שהחוקר ידע מלכתחילה את התשובה הנכונה )מיהו 
הנכונות  התשובות  את  לאלגוריתם  ויספק  חתול?( 
"לנחש"  מנסה  האלגוריתם  הלימוד.  תהליך  בזמן 
את התשובה הנכונה בכל פעם שתמונת בעל חיים 
מוצגת לפניו, "נקנס" כאשר הוא טועה ו"מתוגמל" 
התהליך,  של  רבות  חזרות  לאחר  צודק.  הוא  כאשר 
לקבל  שמטרתו  האלגוריתם,  של  הפנימי  המנגנון 

כניקוד מקסימלי, מוביל אותו למציאת נוסחה שתא
זיהוי מיטבי. פשר 

במהלכו  תהליך  הינו  מפוקח,  בלתי  לימוד   •
ומשימת  גדול,  נתונים  למאגר  אלגוריתם  חושפים 

הנ בין  נסתרים  קשרים  למצוא  הינה  כהאלגוריתם 
בצורת  ניתנת  כלל  בדרך  התוצאה  השונים.  תונים 
את  המתארת  לרשת  או  לקבוצות  הנתונים  חלוקת 

כיחסי הגומלין ביניהן. דוגמא לכך הינה למשל חשי
כפת אלגוריתם למגוון נתונים על בעלי חיים. האל

גוריתם אמור "להבין" בכוחות עצמו שישנן קבוצות 
לזוחלים,  אותם  ולחלק  חיים,  בעלי  של  ייחודיות 

יונקים וכדומה.
 ARTIFICIAL INTELIGENCE( בינה מלאכותית
הינן   ,)DEEP LEARNING( עמוק  לימוד  או   )AI -
על  הנ"ל  המטלות  יישום  של  מתקדמות  טכניקות 

כידי אלגוריתמים ממשפחת "רשתות נוירונים" מלא
אלגוריתמים  של  הלימוד  תהליכי  במהלך  כותיות. 

הב מתמטי  מודל  דרך  מוזרם  שהופק  המידע  כאלו, 
נוי כשכבות "נוירונים", ומחקה את הדרך בה המוח 

האנושי פועל. המודל רותם את היעילות של מבנה 
חישוביים  אתגרים  עם  התמודדות  לשם  הנוירונים 
של  החנית  חוד  הינם  אלו  אלגוריתמים  מורכבים. 
והחיזוי  הזיהוי  האוטומציה,  ביכולות  ההתקדמות 

בר תעשיות.  במגוון  רבים  טכנולוגיים  כבפיתוחים 
בפענוח  מלאכותית  בבינה  שימוש  נעשה  פואה 
כגון  לבישים  התקנים  בפתוח  הדמיה,  בדיקות   של 

Apple watch ובתחומים נוספים. ה- 

מה מנבא גיל האק"ג?
מתק באלגוריתמיקה  לשימוש  מייצגת  כדוגמה 

דמת בקרדיולוגיה היא בפענוח של בדיקת האק"ג. 
בקר מאוד  וזמינה  שכיחה  בדיקה  הוא  כהאק"ג 

דיולוגיה, אשר מבוצעת על ידי חיבור אלקטרודות 
לבית החזה של המטופל. היות ותאי הלב מופעלים 

כעל ידי חשמל, הגירוי החשמלי נקלט על ידי האל
אשר  פולשנית  ובלתי  זולה  בדיקה  זוהי  קטרודות. 

כמסוגלת לספק מידע הן על הפרעות בהולכה החש
מלית של הלב, והן על פגיעה בשריר הלב בעקבות 
מהן  כתוצאה  אשר  דלקת,  או  לב"(  )"התקף  אוטם 

משתנים דפוסי החשמל בלב.
בה הצליחו  לאחרונה,  שפותחו  אלגוריתמים  כ 

באחוזי  לחזות  אק"ג,  תרשימי  פענוח  על  תבסס 
המטו של  דמוגרפיים  פרטים  מאוד  גבוהים  כדיוק 

למדוד  ניתן  אשר  פרטים  ומין(,  גיל  )כדוגמת  פל 
רק בבדיקות דם )כדוגמת רמות האשלגן בדם(, וכן 
באופן  אשר  דבר  הלב,  התכווצות  אופן  על  מידע 
מתקדמות  בדיקות  באמצעות  מתקבל רק  קלאסי 

דוגמת אקו לב.

לניבוי גיל המטופל נמצאה משמעות קלינית 
שהינם  צפה  האלגוריתם  אשר  מטופלים  חשובה: 
מבוגרים מכפי גילם הכרונולוגי )למשל, על סמך 
המטופל  שגיל  צפה  האלגוריתם  האק"ג  תרשים 
בפוכ חוו   -  )65 היה  שבפועל  למרות   ,80  הינו

ומוות  לב  מחלות  בשל  יותר  רבים  אשפוזים  על 
הוערכו  אשר  חולים  זאת,  לעומת  עת.  בטרם 

נה האמיתי  מגילם  כצעירים  האלגוריתם  כע"י 
יותר  ארוכה  חיים  ותוחלת  מצוינת  מבריאות  נו 
שנחזה  לגיל  מתאימה  ושהינה  לגילם,  מהצפוי 
אק"ג"  "גיל  שישנו  נראה  כך  האלגוריתם.  ע"י 

ומ המטופל,   של  הביולוגי"  ה"גיל  את  כהמשקף 
ובעתיד כאשר  ייתכן  לו.  נבא את המהלך הצפוי 
אפשרות  תהיה  זו,  יכולת  על  נוסף  מידע  ייאסף 
להציע את הבדיקה עם הפענוח המתקדם לצורך 

אישית  מותאמת  וטיפול  מעקב  תכנית  התאמת 
הכללית. לאוכלוסייה 

הצליח  אלו  בשיטות  שפותח  אחר  אלגוריתם 
שסובלים  המטופלים  מיהם  מדויק  באופן  לחזות 
הינו  פרוזדורים  פרפור  התקפי.  פרוזדורים  מפרפור 
המטופל  את  מסכנת  אשר  נפוצה  לב  קצב  הפרעת 
קרישי  היווצרות  בעקבות  מוחי  שבץ  בהתפתחות 
מוקדם  גילוי  הרבה של  כן החשיבות  ועל  בלב,  דם 
ואצל  היות  דם.  במדללי  מניעתית  לטפל  מנת  על 
באופן  נוכחת  אינה  זו  החולים הפרעת קצב  מרבית 
קבוע, אלא מופיעה ונעלמת לסירוגין ואינה בהכרח 
מורגשת על ידי המטופל, מושקעים מאמצים רבים 
יבאיתור הסובלים ממנה, כד להמליץ להם על טיכ
פול מתאים. הבירור כיום מחייב מטופלים עם חשד 
לפרפור פרוזדורים התקפי להיעזר באמצעים שונים 
לניטור קצב הלב למשך תקופות ארוכות, ולעיתים 
פולשני.  באופן  איתור  התקן  השתלת  לעבור  אף 
זיהוי  הינו  האלגוריתם  שמאפשר  הגדול  החידוש 
מטופלים הסובלים מפרפור פרוזדורים לסירוגין על 
שהמטופל  בזמן  מבוצעת   אשר  אק"ג  בדיקת  סמך 

לא חווה אירוע של פרפור פרוזדורים.
מצ אק"ג  לפענוח  ואחרים  אלו  כאלגוריתמים 

למגוון  המפותחים  נוספים  לאלגוריתמים  טרפים 
לב,   CT לב,  אקו  )בדיקות  קרדיולוגיות  בדיקות 
באינטנסיביות  נחקרים  ואשר  ועוד(,  לבבי   MRI

הבנה  תוך  בהן,  הגלום  המידע  פוטנציאל  למיצוי 
קצה  הינה  בתחום  כה  עד  שהושגה  שההתקדמות 
הקרחון. במערך הקרדיולוגי של המרכז הרפואי תל 

המי את  שמרכזת  פלטפורמה  מפתחים  אנו  כאביב, 
אלגורית ומפתחים  שונות  מבדיקות  המתקבל  כדע 

מים מתקדמים שימשיכו לשפר את הדיוק האבחנתי 
ויכולת הניבוי של מחלות לב ובכך להוביל לפריצת 

דרך נוספת בהתאמת הטיפול ובאיכותו.

ד"ר תומר מן הוא רופא בכיר במערך הקרדיולוגי של 
 המרכז הרפואי איכילוב - ת"א

ד"ר אודי חורין הוא רוא בכיר היחידה להפרעות קצב 
במערך הקרדיולוגי של המרכז הרפואי איכילוב - ת"א

"מודלים מתמטיים ובינה 
מלאכותית עוזרים בפיענוח 

בדיקות לב ואיבחון מחלות לב"
בינה מלאכותית בשירות הקרדיולוגיה 

 ,":  

""- 
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ד"ר מיכל לאופר פרל

הסיבות  שתי  הינן  ואונקולוגיה  קרדיולוגיה 
אך  המערבי,  בעולם  ותמותה  לתחלואה  המובילות 

רא אלו.  מחלות  שתי  בין  הדוק  קשר  גם  -קיים  
שית, שתי המחלות חולקות גורמי סיכון משותפים 
להתפתחותן )עישון, השמנה, סוכרת, יתר לחץ דם 
הסרטן  למחלת  השונים  הטיפולים  שנית,  ועוד(. 
במקרה  למשל,  כך  הלב.  בתפקוד  לפגוע  עלולים 
של מטופלת שהופנתה למרפאתי. אשה צעירה בת 
קרדיאלי,   רקע  ללא  קטנים,  ילדים  40, אמא לשני 

-אשר אובחנה עם סרטן שד והחלה טיפול בפרוטו
היתר  בין  הכולל  וביולוגי  כימותרפי  משולב  קול 
הטיפול  סיום  עם  ופרג'טה.  הרצפטין  אדריאמיצין, 

הרצפ של  הראשונה  המנה  ולאחר  -באדריאמיצין 
טין ופרג'טה המטופלת החלה לסבול מקוצר נשימה 
הולך וגובר. היא הופנתה לביצוע בדיקת אקו, בחשד 

הכימות לטיפול  בתפקוד משני  -לפגיעה אפשרית 
כא מטופלות  אחרי  המעקב  משיגרת  וכחלק  -רפי, 

הקרדיו-אונקולוגית.  המרפאה  מעקב  במסגרת  לו 
משמעותית  ירידה  הדגימה  אכן  לב  האקו  בדיקת 
בתפקוד הלב. לאחר בירור מקיף עלה כי המטופלת 

הכימות מהטיפול  כתוצאה  לב  ספיקת  אי  -פיתחה 
-רפי, מה שהביא להפסקה מידית של הטיפול הכי

לתמוך  תרופתי שמטרתו  טיפול  והתאמת  מותרפי 
-בלב הפגוע ולאושש את תפקודו. תחת טיפול קר

דיאלי זה חל שיפור ניכר בהרגשתה של המטופלת 
וכן שיפור במדדים אובייקטיביים של תפקוד הלב 
הצוות  בפני  עמדה  זה  בשלב  המעקב.  בבדיקות 
הטיפול  את  לחדש  האם  קשה:  התלבטות  המטפל 

והידר הלב  לתפקוד  נוסף  בנזק  ולהסתכן  -לסרטן 
הפיך  בלתי  להיות  שעלול  בתפקודו,  נוספת  דרות 
ומסכן חיים בטווח הארוך, או לחלופין, להפסיק את 
הטיפול לסרטן ולהסתכן בהתקדמות מחלת הסרטן 

שיכולה אף היא להיות קטלנית? 
באבחון  משמעותי  שיפור  חל  האחרונות  בשנים 
השונים,  הסרטן  לסוגי  הטיפול  ובאפשרויות  מוקדם 
מסרטן,  בתמותה  משמעותית  לירידה  שהביא  דבר 
של  לוואי  תופעות  של  לחשיפתן  הוביל  מנגד,  אך 
הטיפולים בטווח הקצר והארוך. בעוד שבעבר טיפול 
בכימותרפיה, ובאדריאמיצין בפרט, נחשבו כטיפולים 
העיקריים העלולים להביא לפגיעה בתפקוד הלב, כיום 

-אנו ערים לכך שגם הטיפולים הביולוגים והאימונולו
גיים החדשים עלולים להוביל לפגיעה בתפקוד הלב. 
הפגיעה עלולה להתרחש בשלב מוקדם אך גם בחלוף 
וההחלמה ממחלת  סיום הטיפול  עשרות שנים לאחר 
הסרטן, ולרוב לא תלווה בתסמינים עד לשלב מתקדם 
של פגיעה בלב. הפגיעה בלב יכולה להתבטא במספר 

-דרכים, כגון ירידה בכושר ההתכווצות של הלב והת
הפרעות  הלב,  בשריר  אוטם  לב,  ספיקת  אי  פתחות 
בקצב הלב, יתר לחץ דם, היווצרות קרישי דם בכלי 

דם, דלקת שריר הלב ועוד. 
עדיין  קיים  ולכן  ומתפתח,  חדש  בתחום  מדובר 
שמתבטא  דבר  מדעיים,  מחקרים  של  משווע  חסר 

חשיבות  את  ומדגיש  לטיפול,  מנחים  קווים  בהעדר 
הפרקטי.  וניסיונו  הקרדיו-אונקולוג  של  תפקידו 
קרדיו- במרפאה  יתקיים  שהמעקב  היא  השאיפה 
מומחה  קרדיולוג  ע"י  ויבוצע  ייעודית,  אונקולוגית 
את  ובפרט  השונים  הטיפולים  סוגי  את  מכיר  אשר 

וב הלב,  תפקוד  על  הסרטן  טיפולי  של  -השפעתם 
שיתוף פעולה צמוד עם האונקולוגים. 

הקרדיו-אונקולוגית  במרפאה  המעקב  במסגרת 
סיכון  גורמי  של  ואיזון  הערכה  עוברים  המטופלים 

-למחלות לב וכן מעקב צמוד לזיהוי מוקדם של פגי
ע"י  בעיקר  כיום  נעשה  הזיהוי  הלב.  בתפקוד  עה 
בדיקות הדמיה של הלב. ישנם מספר סוגי בדיקות, 
הינה  הלב,  של  אולטרסאונד  בדיקת   - לב  כשאקו 
פשוטה,  בבדיקה  ומדובר  היות  ביותר,  המקובלת 
מצריכה  אינה  אשר  ואמינה  זמינה  פולשנית,  לא 

בדי קיימת  כיום,  ניגוד.  חומר  או  בקרינה  -שימוש 
 Global( סטריין  הנקראת  יותר  רגישה  לב  אקו  קת 
נזק  לזהות  ביכולתה  אשר   )Longitudinal Strain
מבוצעת  זו  בדיקה  הלב.  בשריר  ומוקדם  מינימלי 

במ למעקב  המופנים  החולים  בכל  שגרתי  -באופן 
רפאה הקרדיו-אונקולוגית במוסדנו. 

מספר  ישנן  בלב  לפגיעה  עדות  של  במקרים 
בעלות  תרופות  מתן  הכוללות  טיפול  אפשרויות 
השפעה מגנה על שריר הלב ובמקביל התאמה של 

-הפרוטוקול האונקולוגי, כולל שינוי מינון ו/או צו
רת מתן, ולעיתים אף שינוי של המשלב התרופתי.  

-לעיתים רחוקות, יש צורך בהפסקה זמנית של הטי
פול האונקולוגי. 

אך  החולים מסרטן  רוצים לרפא את  אנו  אמנם 
המרפאה  מטרת  פגוע,  לב  עם  אותם  להותיר  לא 

-היא לאפשר לחולי הסרטן לקבל את הטיפול המי
טבי עבור מחלתם העיקרית, תוך כדי מעקב צמוד 
בתפקוד  מינימלית  פגיעה  כל  של  מוקדם  וזיהוי 
ומניעת  מוקדם  ראשוני  טיפול  שיאפשר  דבר  הלב, 
הדרדרות. וכך היה עם המטופלת הצעירה. המעקב 
הצמוד והמודעות להשפעת הטיפול האונקולוגי על 
תרופתי  טיפול  והתחלת  מוקדם  לזיהוי  הביאו  הלב 

-מתאים. לאור החשיבות בהשלמת הטיפול האונקו
את  לחדש  משותף  בדיון  הוחלט  מלא,  באופן  לוגי 
קרדיאלי  מעקב  תוך  ופרג'טה  בהרצפטין  הטיפול 
להיום,  נכון  דם.  ובדיקות  סטריין  אקו  של  צמוד 
החולה השלימה את הטיפול עם החלמה מלאה של 
מחלת הסרטן וללא שייר של פגיעה בתפקוד הלב. 
מיני  אחד  הינו  הצעירה  המטופלת  של  סיפורה 
רבים, אך חשוב להדגיש כי לא כל מטופל אונקולוגי 

-זקוק למעקב במרפאות הלב. יש לאתר את המטופ
פגי להתפתחות  מוגבר  בסיכון  נמצאים  אשר  -לים 

שלהם  הרפואי  ברקע  ובהתחשב  הלב,  בתפקוד  עה 
הצורך  לפי  להפנותם  המתוכנן  התרופתי  והמשלב 

למרפאה קרדיו-אונקולוגית ייעודית.   

ד"ר מיכל לאופר פרל היא מנהלת מרפאות הלב 
והמרפאה הקרדיו-אונקולוגית במערך הקרדיולוגי של 

המרכז הרפואי איכילוב - ת"א

"אנו רוצים לרפא את החולים מסרטן, 
אך לא להותיר אותם עם לב פגוע"

איך משפיע הטיפול בסרטן על תפקוד הלב? חמש שנים מאז הוקמה המרפאה הקרדיו-אונקולוגית 
במרכז הרפואי איכילוב, היא מעניקה מענה לכ- 1,400 מטופלים ומטופלות בשנה
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ענת יפה

מטפל- ביחסי  תמורה  חלה  האחרונות  בשנים 
וגדלה  הולכת   חשיבות  במתן  המתבטאת  מטופל 
מטופל  לו.  שמוענק  בטיפול  המטופל  למעורבות 
מעודכן  מצבו,  את  ומבין  כזה שמודע  הוא  מעורב 
באפשרויות הטיפול ומשתתף באופן פעיל בקבלת 

-ההחלטות הרפואיות. כאשר המטופל מעורב, סי
כויי הצלחת הטיפול בו גדולים יותר, משך אשפוזו 

יורד.  נוסף  והסיכוי לצורך באשפוז  מתקצר, 
ממטופל  מרוויחה  הרפואית  המערכת  גם 
על  והעומס  יותר,  קטנה  הטיפול  עלות  מעורב. 
לשהות  נדרש  שהוא  כיוון  קטן,  הרפואי  הצוות 
שליטה  שלוקח  המטופל  של  מיטתו  לצד  פחות 
רק  היא  הנושא  בחשיבות  ההכרה  בריאותו.  על 
המטופל  למעורבות  המפתח  התהליך.  תחילת 

מע אבל  מצבו,  את  המטופל  של  בהבנה  -מצוי 
על  לגשר  מתקשות  העולם  בכל  בריאות  רכות 
פערי התקשורת, התרבות והאוריינות הרפואית, 
המקשים על המטפל להסביר למטופל את מצבו 

עבורו.  הטיפול שנבחר  ואת 
בתחום  חדשנית  תפיסה  היא  במרכז"  "המטופל 
הוא  הרפואי  המוסד  שתפקיד  גורסת  היא  הרפואה. 

-לטפל באדם, ולא במחלה. בית החולים איכילוב קי
בל החלטה אסטרטגית להוביל את מהפכת המטופל 
התקשורת  אתגר  עם  והתמודדות  בישראל,  במרכז 

ניצב במרכז מאמציו למימושה. 
להדרכה  דרך  פורצת  בשיטה  נמצא  הפתרון 

בשו טכנולוגיה.  בסיוע  רפואי  מידע  -ולהנגשת 
הוטמעה   ,GistMD הישראלית  החברה  עם  תפות 
בבית החולים מערכת המאפשרת הדרכה מותאמת 

אלגורי באמצעות  המערכת,  מטופל.  לכל  -אישית 
בכיכוב  הנפשה  סרטון  למטופל  מייצרת  חכם,  תם 
בן דמותו מבחינת מגדר, גיל, ושפה. הסרטון מסביר 
בשפתו של המטופל ותוך שימוש במושגים ברורים 
הרקע  מחלות  לרבות  הרפואי,  מצבו  את  ומוכרים 
המתאימות  הטיפול  אפשרויות  את  לו,  המיוחדות 
לקבל  עומד  הוא  אותו  הספציפי  הטיפול  וכיצד 

יסייע בהחלמתו.
פי הייתה  המערכת  בהטמעת  הראשון  -הצעד 
-תוח מערך הדרכה, מעין תסריט עם עלילה משת

נה, לכל הליך רפואי, שעל בסיסו תרכיב המערכת 
פרופ'  של  התגייסות  בזכות  המותאם.  הסרטון  את 
רופאים  הקרדיולוגי,  המערך  מנהל  בנאי,  שמואל 

מומחים ומנהלות מערך הסיעוד.
אנתרופולוגים,  פסיכולוגים,  עם  יחד  אלה, 
בינה  מומחי  משתמש,  ממשק  מומחי  אנימטורים, 
הפרוייקט  על  עבדו  תוכנה,  ומפתחי  מלאכותית, 

הדרכה  מערך  הוא  התוצר  חודשים.   18 במשך 
הפתולוגיות  כל  את  המכסה  שפות,  חמש  דובר 
הרקע  מחלות  מגוון  ואת  הרלוונטיות  )המחלות( 
את  מלווה  המותאם  הסרטון  לב.  למחלת  הנלוות 
בהתאם  ומשתנה  האשפוז  אורך  לכל  המטופל 
בו  לצפות  יכולים  משפחתו  ובני  כשהוא  למצבו, 

ושוב.  שוב 
המערכת  השקת  לאחר  בודדים  שבועות  היום, 

-במערך הקרדיולוגי, השינוי כבר מוחשי. ניכר שה
כשהם  הרופאים,  עם  לפגישות  מגיעים  מטופלים 
לו  ולטיפול  הרפואי  ומודעים למצבם  מוכנים  יותר 

המ של  הקשר  את  מעשירה  המערכת  זקוקים.  -הם 
טופל עם הצוותים המטפלים.  

מגלה  כללית,  בריאות  שירותי  של  מחקר 
חו- כ-53,000  בישראל  אובחנו   2020  שבשנת
כ-47,000  אושפזו  מתוכם  לב,  אי-ספיקת  לי 
ביותר מחצי מיליון ימי אשפוז, מעל עשרה ימים 
צפויים  מהם   30% ל-  קרוב  למטופל.  בממוצע 
כשלרוב  מהשחרור,  חודש  תוך  לאשפוז  לחזור 

במ ברורה  טיפול  תוכנית  מהעדר  נובע  -הדבר 
לקהילה.  עבר 

ספיקת  לאי  מומחה  חבקוק,  עופר  ד"ר  עבור 
פתרון  מציאת  הקרדיולוגי,  האשפוז  ומנהל  לב 
"אנחנו  יעד מרכזי.  הוא  לבעיית האשפוז החוזר 
מטופל  פוגשים  כשאנחנו  גדול  תסכול  חשים 

לג הצלחנו  שלא  בגלל  רק  לאשפוז,  -שחוזר 
להמשיך  צריך  הוא  וכיצד  למה  להבין  לו  רום 
הסיבות  אחת  זו  בבית.  התרופתי  הטיפול  את 
הפרויקט  את  להרים  שלנו  הרבה  למוטיבציה  

הזה".  המורכב 
המע מנהל  בנאי  שמואל  פרופ'  של  -בחזונו 

מינוף  הוא  הבא  האתגר  באיכילוב,  הקרדיולוגי  רך 
הצלחת הפרויקט לפיתוחו של כלי הדרכה להבטחת 

הרצף הטיפולי בשחרור לקהילה. 
-"מדובר בנקודת כשל שבכל העולם מנסים לה

תמודד איתה, ואנחנו, כאן באיכילוב, קרובים מאוד 
למציאת הפתרון. מבחינתנו 'המטופל במרכז' - כבר 
זה כבר ממש סרטון", מדגיש  יותר מסיסמה,  הרבה 

פרופ' בנאי.
אורי  פרופ׳  רולס,  דן  ע"י  הוקמה   GistMD

נוידרפר  אורית  ד״ר  בקר,  אמיר  ד״ר  רוגובסקי, 
הב בתחום  ויזמים  משקיעים  קבוצת  עם  -יחד 

סגול,  יוסי  קלקשטיין,  ניר  בהובלת  ריאות, 
מונה  החברה  כהן.  אילן  וד"ר  קאדאס  פיטר 

בתמי שפיתחה  והמוצרים  עובדים,  -כשלושים 
ייחודי  פעולה  ובשיתוף  לחדשנות  הרשות  כת 
בבתי  בבחינה  נמצאים  באיכילוב,  הצוותים  עם 

בעולם. מובילים  חולים 

"'טכנולוגית אנימציה חדשנית 
ומרהיבה תסביר למטופל את תהליך 

האשפוז מהקבלה ועד השחרור"
תתארו לכם עולם רפואי, בו אתם הכוכבים בסרטון הדרכה שמסביר לכם, את ההליך הרפואי אותו אתם מתוכננים 

לעבור. עכשיו, תפסיקו לדמיין, תפעילו את הסרטון שהפיקה עבורכם חברת GistMD, ומכאן ההליך הרפואי יהיה 
פשוט ונגיש יותר להבנה
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ד"ר אבירם הוכשטט וד"ר ג'רמי בן-שושן

אושפז  דם,  לחץ  מיתר  הסובל   ,40 כבן  גבר  א' 
בקו כחולה  ואובחן  ושיעול  חום  עקב  החולים  ובבית 

חש  כשהוא  שוחרר  אשפוז  ימי  מספר  לאחר  רונה. 
בטוב, וכעבור שבועיים נוספים של החלמה בביתו חזר 
שוב  פנה  חודש  כעבור  מחשבים.  כמתכנת  לעבודתו 
למיון עקב כאבים דוקרים בחזה וקוצר נשימה. תרשים 
הא.ק.ג היה תקין למעט עדות לקצב לב מהיר, ונלקחו 
בדיקות דם לצורך החלטה על המשך הטיפול. בטרם 
פתאומית  החמרה  חלה  הדם  בדיקות  תוצאות  חזרו 
בוצעה  הדם.  בלחץ  ירידה  ובמקביל  הנשימה  בקוצר 
בדיקת אקו לב דחופה אשר הדגימה תפקוד תקין של 

והחדר השמאלי, אך עם הרחבה וירידה ביכולת ההת
כווצות של החדר הימני של הלב - תמונה המחשידה 

לנוכחות של תסחיף ריאתי. 

תסחיף ריאתי 
ומדובר בחסימה של אחד או יותר מן העורקים המו

בילים דם לריאות, לרוב על ידי קריש דם שנוצר בוורידי 
הרגליים, נסחף אל החדר הימני של הלב עם זרם הדם, 
מובילה  ריאתי  עורק  חסימת  הריאות.  לעורקי  ומשם 
בריאות,  הגזים  ובחילוף  לריאה  הדם  בזרימת  להפרעה 
שתתבטא בין השאר בירידה ברמת החמצן בדם. בנוסף, 
כתוצאה  הריאה  עורקי  בתנגודת  הפתאומית  העלייה 
הלב  מדורי  על  חריג  לעומס  גורמת  הקריש  מנוכחות 
הימניים )אשר אחראיים על דחיפת הדם לכיוון הריאות 
לצורך חמצון(, אשר גורם במקרים קיצוניים לירידה חדה 

בתפוקת הלב , לאיבוד הכרה, ואף למוות. 
מקרים   50 כ-  הינה  ריאתי  תסחיף  של  השכיחות 
כ-  צפויים  בישראל  כלומר,  לשנה,  נפש  ל- 100,000 
4,500 מקרים בשנה. גורמי סיכון לתסחיף ריאתי כוו

או  מולדות  קרישה  הפרעות  היריון,  מבוגר,  גיל  ללים 
נרכשות, טיפול הורמונלי כגון גלולות למניעת היריון, 

ומחלה ממארת, עישון, השמנה, חוסר ניידות )כגון לא
חר שבר/ניתוח, או בזמן טיסה ממושכת(. גורם סיכון 
 COVID- 19חדש, שהתגלה לאחרונה הינו תחלואה ב
בזמן  הן  דם  קרישי  של  להיווצרות  שגורמת  )קורונה( 
מהלך המחלה החריפה והן בחודשים לאחר ההחלמה. 
במיוחד,  כמאתגר  ידוע  ריאתי  תסחיף  של  האבחון 

ובעיקר בגלל קשת התסמינים הרחבה בגינם פונים המ
טופלים לעזרה רפואית- החל מהיעדר תסמינים, דרך 
תסמינים קלים בלבד של עייפות/קוצר נשימה, כאבים 
ועד להלם לבבי, קריסת  בחזה, עילפון, הפרעות קצב, 
זו  מגוונת  קלינית  מוות פתאומי. תמונה  ואף  מערכות 
כגון  אחרות,  בתסמונות  לחשוד  רבות  פעמים  גורמת 
התקף לב או חרדה, שעלולות למסך את האבחנה של 
תסחיף ריאתי. מאידך, בדיקות המעבדה הרוטיניות וכן 
בדיקות נוספות כגון אק״ג וצילום חזה יפוענחו לעיתים 
קרובות כתקינות. כל אילו עלולים לגרום לאיבוד זמן 

יקר עד להשגת האבחנה הנכונה והתחלת טיפול מיטבי. 
אשר על כן, נדרשת מהצוות הרפואי רמת חשד גבוהה, 
וסף נמוך לביצוע בדיקות דם ממוקדות ובדיקות הדמיה 

וכגון אקו לב, אולטרסאונד של ורידי הרגליים וטומוג
רפיה ממוחשבת )CT( של עורקי הריאה. 

הטיפול
מיד לאחר ביסוס האבחנה של תסחיף ריאתי, חשוב 

ולהתחיל בטיפול שמטרתו העיקרית היא מניעת הידר
דרות מצבו של המטופל. הטיפול הראשוני הניתן כבר 
תוך  )במתן  קרישה  נוגדות  תרופות  הינו  המיון  בחדר 
ורידי, תת-עורי או פומי( שמטרתן למנוע התרחבות של 
ידי  על  להתפרק  הקיים  לקריש  ולאפשר  הדם  קריש 
גורמים טבעיים בדם. במקרים בהם המטופל אינו יציב 
או קיים חשש ממשי להתדרדרות, ניתן לטפל בתרופות 

שמטרתן פירוק/המסה אקטיביים של הקריש. תרופות 
אלו, הקרויות טרומבוליזה או פבירינוליזה, בדרך כלל 
במחקרים  נמצאו  הן  הדם.  למחזור  הוריד  דרך  ניתנות 

וכיעילות במניעת התדרדרות של תפקוד הלב ובהפח
תת תמותה. ברם, תופעת הלוואי העיקרית של תרופות 
אלו הינה דימום, שיכול להיות מסכן חיים, כגון דימום 
מוחי המתרחש ב- 2-5% מהמקרים לאחר מתן טיפול 
זה. במקרים קיצוניים בהם המטופל נוטה לחוסר יציבות 
ולא ניתן לטפל על ידי התרופות הנ"ל, קיימת אפשרות 
של טיפול ניתוחי הכולל  הוצאה של הקריש על מנת 

לחדש את זרימת הדם התקינה לריאות. 
משמעותיות  התפתחויות  חלו  האחרונות  בשנים 
בתחום הטיפול הפולשני בתסחיף ריאתי על ידי צנתור. 
מטרתו של טיפול זה הוא לאפשר פירוק מהיר וממוקד 

ושל הקריש, מבלי לחשוף את המטופל הן לסיכונים הכ
רוכים בניתוח עם פתיחת בית חזה, והן לסכנת הדימום 
שבטיפול בתרופות להמסת קרישי דם. במהלך הצנתור 

מוכנס קטטר לעורק הריאתי דרך קריש הדם ומתבצעת 
והזלפה מקומית של תרופה המפרקת את הקריש במינו

נים נמוכים משמעותית מאילו הניתנים באופן מערכתי 
שימוש  נעשה  בהן  הטכנולוגיות  מן  חלק  הווריד.  דרך 
למערך  לאחרונה  שהוכנסה  זו  כמו  זה,  מעין  בצנתור 
בנוסף  עושות  תל-אביב,  הרפואי  במרכז  הקרדיולוגי 
שימוש בגלי אולטרסאונד המפרקים את סיבי הקריש. 

וטיפול חדשני זה הראה יעילות במניעת הידרדרות תפ
על  עומס  וסימני  ריאתי  תסחיף  עם  בחולים  הלב  קוד 

הלב, תוך צמצום הסכנה לדימומים. 
בוצעה  במצבו  ההתדרדרות  עם  א',  של  במקרה 
במהרה בדיקת טומוגרפיה ממוחשבת )CT( שאיששה 
את האבחנה של תסחיף ריאתי גדול המערב את שני 
לחדר  בדחיפות  הובא  הוא  הראשיים.  הריאה  עורקי 
צנתורים שם הוכנסו דרך וריד המפשעה שני קטטרים 

ולעורקי הריאה הימני והשמאלי ובוצעה הזלפה מקו
מית איטית של תרופה הממיסה את קריש דם במקביל 
לפירוק הקריש בגלי אולטרסאונד. לאחר מספר שעות 
לב  ובאקו  א',  של  הנשימתי  במצבו  ניכר  שיפור  חל 
נצפה שיפור משמעותי בתפקוד החדר הימני. בהמשך 
נוגדות  בתרופות  לטיפול  המלצה  עם  לביתו  שוחרר 

קרישה והשתקם ללא כל נזק שארי.
חיים  מסכן  להיות  עלול  ראיתי  תסחיף  לסיכום, 
וקיימת חשיבות רבה באבחון מוקדם והתחלת טיפול 
על מנת למנוע את הידרדרותו של המטופל. האבחון 

ודורש רמת חשד גבוהה של הצוות המטפל, על פי גור
מי הסיכון והתמונה הקלינית של המטופל, וכן שימוש 
על  מבוסס  הטיפול  ממוקדים.  והדמיה  דם  בבדיקות 

ותרופות נוגדות קרישה ובמקרי הצורך שימוש בתרו
ופות המפרקות באופן אקטיבי את קריש הדם. טכנו

לוגיות חדשניות, המבוססות על צנתור עורקי הריאה, 
מאפשרות פירוק ממוקד של הקריש, מבלי לחשוף את 
המטופל לסיכונים הקיימים בניתוח, תוך צמצום סכנת 

הדימום שכרוכה בטיפול תרופתי מערכתי.

ד"ר הוכשטט הוא רופא מתמחה בקרדיולוגיה, ד"ר ג'רמי בן 
שושן הוא מצנתר בכיר ביחידה לקרדיולוגיה התערבותית, 

במערך הקרדיולוגי של המרכז הרפואי איכילוב - ת"א

"קיימות התפתחויות 
משמעותיות בטיפול בתסחיף 

ריאתי בחדר הצנתורים"
השכיחות של תסחיף ריאתי הינה כ- 50 מקרים ל- 100,000 נפש לשנה, כלומר, בישראל צפויים כ- 4,500 מקרים בשנה. 

על טיפול פולשני חדשני בתסחיף ריאתי

תסחיף ריאתי בטומוגרפיה ממוחשבת )CT(. מודגם פגם מילוי )אפור( של חומר ניגוד המוזרק אל כלי הדם )לבן(, 
הנובע מנוכחות קריש דם באחד מעורקי הריאות | צילום: באדיבות המרכז הרפואי איכילוב - ת"א

טיפול התערבותי בתסחיף ריאתי בחדר צנתורים. שילוב 
של מתן תרופה מקומית וגלי אולטרסאונד לפירוק הקריש | 
צילום: באדיבות המרכז הרפואי איכילוב - ת"א
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ד"ר אודי חורין

71 מובהל לחדר המיון לאחר אירוע של  בן  גבר 
חולשה קיצונית ואובדן הכרה בביתו. ממצאי בדיקת 

יאק"ג בחדר המיון מעידים כי המטופל סובל מהפר
עה קשה במערכת ההולכה החשמלית בליבו, שגורמת 
לקצב לב הנמוך מ-30 פעימות לדקה. זמן קצר לאחר 

יקבלתו לאשפוז אנחנו כבר בעיצומה של השתלת קו
צב לב בחדר הצנתורים. תפקידו של הקוצב המושתל 

לשמור את קצב הלב והדופק בטווח התקין.
יהלב הבריא פועל באופן עצמאי ובתיאום מוש

לם בין כל חלקיו בזכות קוצב הלב הטבעי שלנו )ה- 
כאשר  החשמלית.  ההולכה  ומערכת   )Sinus node

יקיימת הפרעה באחד המרכיבים של מערכת ההול
משמעותית  ירידה  להיווצר  עלולה  החשמלית,  כה 
קיצונית,  לחולשה  לגרום  שיכולה  הלב,  בקצב 
הללו  במקרים  הטיפול  הכרה.  ואיבוד  סחרחורת, 
אשר מפעיל  מלאכותי  לב  קוצב  של  השתלה  הינו 

השת החשמלית.  פעולתו  את  ומסדיר  הלב,  יאת 
השישים  משנות  החל  מבוצעת  לב  קוצבי  של  לה 
יצירת חלל תת עורי  וכוללת  של המאה העשרים, 
הקוצב  קופסת  אל  הקוצב.  מושתל  בו  החזה  בבית 
ורידים  דרך  מובלות  אשר  אלקטרודות  מחוברות 
קליני,  לשימוש  הקוצבים  כניסת  מאז  הלב.  לחללי 
חל שיפור טכנולוגי משמעותי במאפייני הקוצבים 
ובשנים האחרונות חלו מספר פריצות דרך המהוות 

מהפיכה בתחום קיצוב הלב.

קיצוב פיזיולוגי
בית  בדופן  מושתל  הקוצב  המקובלת,  בשיטה 

מקצ אשר  אחת  אלקטרודה  מחוברת  ואליו  יהחזה 
אשר  נוספת  ואלקטרודה  הימנית  העלייה  את  בת 

ימקצבת את החדר הימני. המערכת מנטרת את הדו
לרקמת  מעבירה  הצורך  ובמידת  רציף,  באופן  פק 
הלב זרם חשמלי שגורם ללב להתכווץ ולבצע את 
האלקטרודה  זה,  במצב  מלאכותי.  באופן  פעילותו 

הט ההולכה  מערכת  דרך  הלב  את  מפעילה  יאינה 
של  יעילה  פחות  להתכווצות  גורמת  ולכן  בעית, 
הלב.  בתפוקת  לירידה  אף  מהמקרים  ובחלק  הלב, 

הקי את  לחקות  הצליחה  טכנולוגית  דרך  יפריצת 
צוב הפיזיולוגי )הטבעי( והיעיל יותר. טכנולוגיה זו 
מאפשרת השתלה של אלקטרודה ישירות אל תוך 

הצ )באזור  הטבעית  החשמלית  ההולכה  ימערכת 
 Left בשם  יותר  מרוחק  בפיצול  או   His ע"ש  רור 
הפעיי את  מחקה  הקיצוב  וכך,   ,)Bundle Branchh
לות הפיזיולוגית של מערכת ההולכה, ומשמר את 
מטופלים  הלב.  של  והיעילה  הטבעית  ההתכווצות 
זו  בשיטה  לב  קוצב  השתלת  במחלקתנו  שעברו 
מציגים תרשימי אק"ג בעלי מורפולוגיה פיזיולוגית 

אדם  של  אק"ג  לתרשים  דומה  אומרת,  )זאת  יותר 
טובה  לב  להתכווצות  עדות  עם  קוצב(,  ללא  בריא 
יותר בבדיקות אקו לב, והחשוב מכל, מדווחים על 

יותר. הרגשה כללית טובה 

קוצב ללא אלקטרודות
יקוצב חדש וזעיר בגודלו מושתל באמצעות צנ

תור דרך וריד המפשעה ישירות לדופן הלב. הקוצב 
קי כיחידת  מתפקד  קטן  מתכת  גליל  כמו  יהנראה 

צוב עצמאית, ללא התקנים נוספים בגוף וללא צורך 
באלקטרודות, ועל כן מצמצם את שיעור הסיבוכים 

של קוצבי לב מסורתיים ואינו מותיר עדות חיצונית 
לכך שהמטופל נושא קוצב לב. 

קיצוב תלת לישכתי
ההולכה החשמלית  הבריא, כאשר מערכת  בלב 

זמ בו  מתכווצים  הלב  חדרי  שני  תקינה,  יהטבעית 
לב  ספיקת  מאי  הסובלים  מהמטופלים  בחלק  נית. 
וירידה  הלב  מדורי  בהתכווצות  סנכרון  חוסר  קיים 
כאלה  במצבים  כך.  עקב  הלב  בתפוקת  משמעותית 
קיימת אפשרות לסנכרן מחדש את התכווצות חלקי 
 CRT - Cardiach השתלת  באמצעות  השונים,  הלב 
Resynchhronization Therapy. בפעולה זו מושתל 
קוצב לב המפעיל את הלב באמצעות 3 אלקטרודות 

יהמפעילות את הלב בשלושה אתרים בצורה מסונ
כרנת: בעליה הימנית, בחדר הימני ובחדר השמאלי 

בש החשמליים  הגירויים  הקורונרי(.  הסינוס  י)דרך 
לוש האלקטרודות מתוזמנים היטב באופן שממקסם 

את תפוקת הלב.

דפיברילטור אוטומטי
80 פיתח קרדיולוג ישראי -בראשית שנות ה

אוטומטי  דפיברילטור  מירובסקי  מישל  בשם  לי 
לב  דום  לב.  בדום  חיים  מציל  כטיפול  מושתל 
כתוצאה  מתרחש   )Sudden  Cardiach Arrest(
פרפור   – הלב  של  החשמלית  בפעילות  משיבוש 
לא  אשר  מהירה,  חדרית  קצב  הפרעת  או  חדרים, 
במטופלים  הלב.  של  יעילה  התכווצות  מאפשרים 

לחוות  גבוה  בסיכון  שנמצאים  או  לב,  דום  ששרדו 
מנטר  אשר  דפיברילטור  קוצב   משתילים  לב,  דום 

יבאופן רציף את פעילות הלב, ובמידה והקוצב מא
מערכת  מיידית  תופעל  מסוכנת,  קצב  הפרעת  תר 
החיים.  מסכנת  הקצב  הפרעת  להפסקת  חשמלית 

טוען את עצ זיהוי הפרעת הקצב, המכשיר  ילאחר 
שנמצאת  האלקטרודה  דרך  אנרגיה  ומשחרר  מו 

הדפיב מכשירי  חשמלי.  שוק  למתן  הימני  יבחדר 
רילטור החדישים מאפשרים טיפול בהפרעות קצב 
או  יותר,  מהיר  קיצוב  ע"י  הראשון  בשלב  מסוימות 

לעי לפעימה,  פעימה  בין  הקיצוב  במהירות  ישינוי 
במידה  רק  זאת.  מרגיש  שהמטופל  מבלי  אף  תים 

יוהטיפול ה"שקט" הזה נכשל יש מעבר לטיפול אג
ידי מתן מכת חשמל. בשנים האח יותר על  ירסיבי 

תת-עורי  שכולו  פנימי  דפיברילטור  פותח  רונות 
 .)Subchutaneous Implantable Defibrillator(

יהמכשיר מושתל כולו מתחת לעור באזור בית הש
הדם  הלב,  עם  מגע  כל  אין  החזה.   בית  וקדמת  חי 
אפשריים  סיבוכים  למנוע  שיכול  דבר   – והוורידים 

זיהום או פגיעה במסתמי הלב.  של 

ניטור מרחוק
החדישים  והדפיברילטורים  הלב  קוצבי  מרבית 
הללו  המערכות  ביתי.  לניטור  במערכות  נתמכים 
רב  מידע  יומי  בסיס  ועל  אוטומטי  באופן  שואבות 
המידע  המושתל.  הדפיברילטור  או  הקוצב  מתוך 
קצב  הפרעות  המכשיר,  תקינות  לגבי  מדדים  כולל 
כאשר  המטופל.  של  בריאותו  ומצב  שהתרחשו, 
קיימת חריגה או אירוע משמעותי, מועברת התראה 
ישירות למערכת הניטור בבית החולים ואנו יוצרים 
על  הנדרשות  בפעולות  ונוקטים  המטופל  עם  קשר 

מנת לטפל בחריגה.

מה צופן לנו העתיד?  
קוצבי הלב והדפיברילטורים ממשיכים להתפתח 

יולהפוך להיות בטוחים יותר, קטנים יותר, ומתוחכ
מים יותר. מפותחות מערכות שהן ללא אלקטרודות 
ובעלות יכולת לתקשר זו עם זו, למשל, דפיברילטור 
שמושתל  זעיר  קוצב  עם  לתקשר  שיוכל  תת-עורי, 
יעילה.  בצורה  קצב  בהפרעות  ולטפל  לזהות  בלב, 
להטעין  שניתן  סוללות  הינו  נוסף  טכנולוגי  כיוון 
יוארך  כך  לעור.  המוצמד  מכשיר  ידי  על  מבחוץ, 
ובמקום  וקוצבים,  דפיברילטורים  של  החיים  משך 
להחליפם פעם בכמה שנים כפי שנעשה כיום, נוכל 
במשך  המטופלים  את  שישמשו  מערכות  להשתיל 

עשרות שנים וללא צורך בהחלפה.

ד"ר אודי חורין הוא רופא בכיר ביחידה להפרעות קצב 
של המרכז הרפואי איכילוב - ת"א

"קוצבי הלב והדפיברילטורים 
ממשיכים להתפתח ולהיות 

בטוחים, קטנים ומתוחכמים יותר"
העתיד כבר כאן - פריצות דרך טכנולוגיות מאפשרות קיצוב פיזיולוגי, השתלת קוצבים ללא אלקטרודות והטענת 

סוללה מבחוץ ללא התערבות ניתוחית
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פרופ' סמי ויסקין, ד"ר לורין שוורץ וד"ר רפאל רוסו

בשל  למיון  פנתה  רקע,  מחלות  ללא   ,57 בת 
אירוע של הפרעה בדיבור, אשר נמשך כ-15 דקות 
בדיקות  של  סדרה  עוברת  היא  עצמונית.  וחלף 
נוירולוגיות שמובילות למסקנה שהיא חוותה אירוע 
מוחי חולף. במסגרת הבירור מבוצעת בדיקת הולטר 

אק"ג אשר מתעדת אירוע של פרפור פרוזדורים. 
לסי קשורה  היא  וכיצד  זו  קצב  הפרעת  טמהי 

אירועים  נמנע  כיצד  בגינה אושפזה המטופלת?  בה 
מוחיים עתידיים אשר עלולים להסתיים בנזק בלתי 

הפיך, פגיעה קשה באיכות החיים ואף מוות? 

כשהקצב בהפרעה
הפר הינה  פרוזדורים(  פרפור  )או  עליות  טפרפור 

עת קצב הלב הנפוצה ביותר, אשר גורמת לקצב הלב 
להיות מהיר ולא סדיר. הפרעת קצב זו קשורה בעלייה 
לב,  ספיקת  אי  מוחי,  לשבץ  מוגבר  בסיכון  בתמותה, 

טדמנציה, ועוד. לרוב, בשלבים הראשונים של התסמו
טנת, התקפי פרפור העליות מוגבלים וקצרים בזמן, ול

כן מכונים פרפור עליות התקפי. המשמעות היא שרוב 
אולם  סינוס(,  )קצב  ותקין  סדיר  הוא  הלב  קצב  הזמן 
מידי פעם יש התקפים של מספר שניות, מספר דקות 
ועד מספר שעות, בהן קצב הלב הוא מהיר ולא סדיר. 
האירועים של פרפור עליות עלולים לגרום להרגשה 
מיחושים  סחרחורת,  לב,  דפיקות  של  תחושה  רעה, 
בחזה וקוצר נשימה, אך לעיתים התקפי הפרפור כלל 

טלא מורגשים ואינם גורמים לתסמינים כלשהם, בעי
קר אם הם קצרים. אירועי הפרפור הופכים עם הזמן 

טלממושכים יותר, תדירים יותר, ובסופו של דבר כרו
הסובלים  באנשים  בטיפול  העיקריות  המטרות  ניים. 
בקצב  שליטה  מוחי,  שבץ  מניעת  הן  עליות  מפרפור 

הלב, שיפור תפוקת הלב, ושיפור בתסמינים. 
דם  במדלל  לטיפול  יזדקקו  המטופלים  מרבית 

הצו על  ההחלטה  מוחי.  לשבץ  הסיכון  טלהפחתת 
גו מספר  משקלול  מורכבת  דם  מדללי  במתן  טרך 

היסטוריה  גיל, מגדר, מחלות רקע,  רמים הכוללים, 
רפואית אל מול הסיכון לדימום משמעותי.

הטיפול 
לצורך שליטה בקצב הלב )כדי שלא יהיה קצב 
הטיפול  קו  כלל  בדרך  מידי(,  ומהיר  סדיר  לא  לב 
הראשון כולל תרופות משמרות קצב לב. אצל חלק 

טמהמטופלים, תרופות אלו יעילות באופן חלקי בל
אינם  או  נכשל,  בהם  הטיפול  אשר  במטופלים  בד. 
סובלים את הטיפול התרופתי בשל תופעות לוואי, 
פעולה  )אבלציה(,  חשמלית  צריבה  לבצע  מומלץ 
את  חשמלית  מבחינה  לנטרל  שמטרתה  פולשנית 

מקור הפרעת הקצב. 
הגורמת  החשמלית  ההפרעה  מקור  כלל  בדרך 
את  המנקזים  הריאה,  בוורידי  נמצא  עליות  לפרפור 
הדם מהריאות אל העלייה השמאלית. אותם מוקדים 
הריאה,  ורידי  ארבעת  בפתחי  הנמצאים  חשמליים 
באזור המפגש שלהם עם העליה השמאלית מעוררים 
לפעילות  להידרדר  עלולה  אשר  חשמלית  פעילות 

מהגי חלק  השמאלית.  בעליה  כאוטית  טחשמלית 
השמאלית  בעליה  המשתוללים  החשמליים  רויים 
יצליחו לעבור דרך מערכת ההולכה החשמלית של 
הלב אל חדרי הלב, ויגרמו להם להתכווץ באופן לא 
לבודד  היא  הצריבה  מטרת  מהיר.  כלל  ובדרך  סדיר 
בידוד  יצירת  ידי  את מקור ההפרעה החשמלית על 
השמאלית.  העלייה  לבין  הריאה  וורידי  בין  חשמלי 

טבמטופלים הסובלים מפרפור עליות מתמשך, מתר

חשים תהליכים פתולוגים בעליה השמאלית; רקמת 
טהשריר בעליה מצטלקת ועליות הלב מתרחבות בנ

יש  הריאה,  ורידי  לבידוד  בנוסף  אלו,  במקרים  פחן. 
צורך בקווי צריבה נוספים בתוך דפנות העליה בכדי 

להשיג שימור של קצב לב סדיר לאורך זמן.

הצריבה החשמלית
טהטיפול בפרפור עליות באמצעות צריבה חשמ

לית פותח לפני למעלה משני עשורים, ומאז אנחנו 
מנגנון  בהבנת  הן  ולהשתפר  להתפתח  ממשיכים 
אשר  החדישות  בטכנולוגיות  והן  הקצב,  הפרעת 

משפרות את יעילות ובטיחות הצריבה. 
בשנים האחרונות הצטברו הוכחות ברורות לכך 
חיי  שצריבה של פרפור עליות משפרת את איכות 
במטופלים  חוזרים.  אשפוזים  ומפחיתה  המטופל, 
לב,  ספיקת  באי  המלווה  עליות  מפרפור  הסובלים 

טהוכח שפעולת הצריבה אף מפחיתה את שיעור הת
מותה. מחקרים עדכניים הדגימו עליונות טיפולית 

של צריבה על פני טיפול תרופתי משמר קצב. 
הרפואי  במרכז  הלב  בקצב  להפרעות  ביחידה 
תל אביב אנו מבצעים מעל ל-300 פעולות צריבה 

תוך שימוש בטכנו פרוזדורים בשנה,  פרפור  טשל 
מבו הצריבה  בעולם.  ביותר  המתקדמות  טלוגיות 

מאוד  בצורה  תדר-רדיו,  אנרגיית  באמצעות  צעת 
ויצירת  נקודה,  אחר  נקודה  וממוקדת,  מדויקת 
אלו  נגעים  הלב.  שריר  ברקמת  זעירים  נגעים 
הולכה  מבודדת  אשר  מקומית  לצלקת  מתפתחים 

בי לצורך  הפתולוגי.  החשמלי  מהמקור  טחשמלית 
צוע צריבה מדויקת ומוצלחת אנו נעזרים בבניית 
העלייה  של  תלת-ממדי  אנטומי-חשמלי  מודל 
בטוח  וניווט  חשמלי  מיפוי  המאפשר  השמאלית, 
ויעיל במוקדים הרלוונטיים. המודל נבנה בהדמיה 
אלקטט ניווט  מערכת  לב,   CT הכוללת  היברידית 

בזמן  נמדדים  אשר  חשמליים  ואותות  רומגנטית, 
של  זיהוי  מאפשר  התלת-ממדי  המודל  הפעולה. 

טאזורים פתולוגים ברקמת העלייה והערכה של מו

טרכבות ההפרעה החשמלית. צריבה באזורים הפתו
לוגים משפרת את תוצאות הפעולה ואת הסיכויים 

זמן.  ותקין לאורך  לשימור קצב לב סדיר 

הטכנולוגיה בשרות הקצב
בשנים האחרונות, נוצר שיתוף פעולה פורה בין 
אביב  תל-  הרפואי  במרכז  קצב  להפרעות  היחידה 

בת העוסקות  וטכנולוגיה  רפואי  מכשור  טולחברות 
מת טכנולוגיות  ומפתחות  קצב  הפרעות  של  טחום 

קדמות. שיתוף הפעולה הזה מאפשר לנו להשתמש 
ובאמצעי  הלב  בהדמיית  ביותר  המתקדם  בציוד 
הצריבה, ומסייע בפיתוח טכנולוגיות חדישות יותר 
את  לקצר  הצריבה,  יעילות  את  לשפר  שממשיכות 

משך הפעולה ולהגדיל את בטיחות המטופל.
טלדוגמה, בעת הצריבה אנו עושים שימוש במע

רכות הדמיה מתקדמות, המאפשרות מיפוי אנטומי 
ההולכה הח ביותר של מערכת  טתלת ממדי מדויק 

פעילות  המייצרים  מוקדים  ושל  הלב,  של  שמלית 
המבו אלו,  במערכות  שימוש  רצויה.  לא  טחשמלית 

לנו  מאפשרות  מלאכותית,  בינה  על  בחלקן  ססות 
בבטיחות  יותר  טובות  טיפוליות  תוצאות  להשיג 

גבוהה יותר. 
הפ היא  פרוזדורים  פרפור  של  שצריבה  טההבנה 

תרון הטוב ביותר עבור המטופלים שלנו, בשילוב עם 
טהטכנולוגיות המתקדמות ביותר, והניסיון הרב המצט

בר של הרופאים, מאפשרות השגת תוצאות מצוינות. 
טלכן, המגמה הרווחת כיום בעולם, וגם אצלנו, היא לה

מליץ על ביצוע צריבה של פרפור פרוזדורים ליותר 
מטופלים ובשלבים מוקדמים יותר של מחלתם.
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מרקר מגזין



בעורקי  מבעיה  נובעים  התעוקה  שתסמיני  שרות 
לא  אשר  מיקרווסקולרית(  )מחלה  הקטנטנים  הלב 
או  במבנה  בעיה  סטנדרטי.  בצנתור  להדגים  ניתן 
אספקת  את  מגבילה  הקטנטנים   הדם  כלי  תפקוד 
הדם הדרושה לשריר הלב בזמן מאמץ, דבר שיתבטא 

בכאבים בחזה בעת מאמץ גופני. 
מצ אנחנו  סטנדרטי  שבצנתור  לציין  נחשוב 

לאתר  ומנסים  הכליליים  הלב  עורקי  את  למים 
כזה  צנתור  של  הגדולה  המגבלה  חסימות.  בהם 
היא שניתן לראות בעין רק עורקים שקוטרם  מעל 
הסובלים  החולים  בקבוצת  כן  ועל  מיקרון,   400

הק העורקיקים  של  מחלה  בגלל  חזה  נמתעוקת 
הנכונה  והאבחנה  כתקין,  יפוענח  הצנתור  טנים, 

עלולה להתפספס. 

בחדרי הצנתורים של המרכז הרפואי תל-אביב, 
מאפשרת  אשר  חדשה  בטכנולוגיה  שימוש  נעשה 

מדו לא  הקטנטנים.  הדם  כלי  תפקוד  של  נהערכה 
בצנתור  כמו  הדם  כלי  את  שמצלמת  במערכת  בר 
סטנדרטי, אלא בודקת ומודדת את איכות ומהירות 
באמצעות  פועלת  היא  בעורקיקים.  הדם  זרימת 
ועליו  גדול  כלילי  לעורק  המוחדר  דק  מתכת  תיל 

וטמפרטו הרגישים לשינויי לחץ  נחיישנים עדינים 
על  מתבצעת  הבדיקה  בעורק.  הזורם  הדם  של  רה 
ידי הזרקת נוזל פיזיולוגי בטמפרטורת החדר, ולפי 

נהמהירות של השינוי בטמפרטורה לאורכו של העו
רק, המערכת יודעת להסיק על איכות זרימת הדם 

בכלי הדם הקטנים.
זו,  במערכת  השגרתי  השימוש  של  המשמעות 

העומדות  מתקדמות  הדמיה  טכנולוגיות  עם  יחד 
לא  אנחנו  שכיום  היא  הצנתורים,  בחדר  לרשותנו 
שאלה  סימני  עם  הצנתורים  מחדר  נבדק  מוציאים 
מהננ  50% אותם שלו.  החזה  לכאבי  הסיבה   לגבי 
אבחנה  ללא  מהצנתור  יוצאים  היו  שבעבר  בדקים 
עם  היום  יוצאים  לתלונתם,  הסיבה  של  מדויקת 
הגדולים  העורקים  תפקוד  לגבי  מדויקת  אבחנה 

והעורקיקים הקטנים של הלב.

 מהו הטיפול במקרה של תעוקת 
חזה עמידה? 

למגבלה  גורמת  חזה  שתעוקת  העובדה  בשל 
תפקודית קשה ולשיבוש משמעותי באיכות החיים, 
לשפר  שמטרתם  טיפולים  לפתח  ניסיונות  נעשו 
ולאפשר  התעוקה,  על  להקל  החיים,  איכות  את 

טיפו של  מבוטל  לא  מספר  כאבים.  ללא  נתפקוד 
גירוי  כולל  בעבר,  נבדקו  יציבה  חזה  לתעוקת  לים 
 spinal cord( עצבי של חוט השדרה להקלת הכאב
שרנ באמצעות  חיצוני  לחץ  יצירת   ,)stimulation

התח הגפיים  פני  על  לסירוגין  המתנפחים  נוולים 
 EECP - Enhanced External Counter( תונות 
Pulsation(, במטרה לשפר את זרימת הדם לשריר 
הלב, צריבה ויצירת חורים באמצעות לייזר בשכבת 

נשריר הלב החיצונית כדי לעודד זילוח של דם לר
קמת הלב, וכן שימוש בתרופות חדשות וניסיוניות. 

מה אחת  לא  אף  שנערך,  הנרחב  המחקר  נלמרות 
קליני  בשימוש  נמצאת  הטיפוליות שצוינו  חלופות 

נרחב בחולים עם תעוקת חזה.
בעשור האחרון נכנס בהדרגה לשימוש באירופה 
וישראל, התקן הנקרא רדיוסר אשר מיועד לטיפול 
חלד  אל  מפלדת  רשת  בהתקן  מדובר  אלו.  בחולים 

שלא חול,   שעון  בצורת  בלון  על  מולבש  נאשר 
בניגוד  הסופית.  צורתו  את  להתקן  נותן  ניפוחו  חר 

הר הלב,  של  בעורקים  מושתלים  אשר  נלתומכנים 
את  שמנקז  המרכזי  לווריד  בצנתור  מוחדר  דיוסר 
של  מטרתו  הקורונרי(.  )הסינוס  הלב  משריר  הדם 
אשר  בווריד,  מבוקרת  הצרות  יצירת  הוא  ההתקן 
הלב,  שריר  מרקמת  הורידי  הדם  ניקוז  את  תשהה 
ותוביל לוויסות של זרימת הדם בשריר הלב לטובת 
לקויה.  דם  מאספקת  סובלות  אשר  השריר  שכבות 
בפעולה  הצוואר  וריד  דרך  נעשית  ההתקן  החדרת 

פשוטה ובטוחה. 
ויעיל במחקר בין  הרדיוסר הוכח כטיפול בטוח 
פורסמו  שתוצאותיו  סמיות  כפול  מרכזי  רב  לאומי 
 New England Journal Of( חשוב  רפואי  בעיתון 
של  ליעילותו  המדעית  ההוכחה  מאז   .)Medicine

נהרדיוסר בטיפול בתעוקת חזה עמידה, הוחל בשי
בקרב  ובישראל.  אירופה  בארצות  זה  בטיפול  מוש 
ועברו  נמצאו מתאימים  80% מהמטופלים אשר  כ- 
שיפור  חל  הקורונרי,  בסינוס  רדיוסר  של  השתלה 
משמעותי בדרגת התעוקה, באיכות החיים, וביכולת 
של  מוחלטת  העלמות  על  מדווחים  חלקם  המאמץ. 

נתעוקת החזה. מספר מדדים אוביקטיבים, כגון הת
כווצות הלב במהלך בדיקת אקו לב במאמץ, ואיכות 
השנ  MRI בבדיקת כפי שנמדדת  ללב  הדם   זרימת 
הטיפול  הרדיוסר.  השתלת  בעקבות  הם  אף  תפרו 

לחו יעיל  מענה  לתת  כיום,  לנו  מאפשר  נהחדשני 
לים אשר סובלים מתעוקת חזה עמידה ונחשבו כמי 
שאינם ברי טיפול. בנוסף, קיימות עדויות ראשוניות 
לכך שטכנולוגיה זו היא בעלת פוטנציאל לעזור גם 
של  ממחלה  הנובעת  מתעוקה  הסובלים  למטופלים 

כלי הדם הקטנטנים. 

ד"ר מעין קניגשטיין היא מצנתרת בכירה ביחידה 
לקרדיולוגיה התערבותית, במערך הקרדיולוגי, המרכז 

הרפואי איכילוב - ת"א

ד"ר מעין קניגשטיין

"אני ממש מיואש" אמר לי ד' בביקורו האחרון 
במרפאה. "עברתי ניתוח מעקפים ושישה צנתורים 

נבעשור האחרון, אני לוקח את כל התרופות שהמ
לצת עליהן, ועדיין בכל פעם שאני מנסה להתאמץ, 
אני חייב לעצור בגלל קוצר הנשימה ומועקה בחזה. 

נוסף?"  את חושבת שיש צורך בצנתור 

תעוקה עקשנית למרות טיפול תרופתי 
והתערבותי

עמי חזה  תעוקת  הנקראת  מתופעה  סובל  נד' 
חזה  תעוקת   .)Refractory Angina Pectoris( דה 
ביצוע  המופיע בעת  החזה  בכאב בקדמת  מתבטאת 
זו  תופעה  במנוחה.  חולף  או  ונחלש  גופני  מאמץ 
חסימה  או  היצרות  קיימת  כאשר  לרוב  מתרחשת 
דם  באספקת  להפרעה  גורמת  אשר  כלילי  בעורק 

לשריר הלב. בעת מאמץ גופני, עבודת הלב גוברת, 
קצב פעימות הלב עולה ועוצמת התכווצותו גדלה, 
שרירי  של  לדם  המוגברת  הדרישה  את  לספק  כדי 
חזק  מתכווץ  אשר  הלב  שריר  המתאמצים.  השלד 
ומהר יותר, זקוק אף הוא לאספקת דם גדולה יותר, 
אספקת  של  הגדלה  מאפשרת  אינה  ההיצרות  אך 

נהדם ללב המתאמץ, ועל כן יסבול שריר הלב מחו
סר בחמצן, דבר שיתבטא בהופעה של תעוקת חזה, 

תאלץ  החזה  תעוקת  נשימה.  וקוצר  מחנק  תחושת 
ולנוח.  הגופנית  הפעילות  את  להפסיק  האדם  את 
ותפחת  הלב  קצב  ירד  הגופני  המאמץ  הפסקת  עם 

נעוצמת התכווצותו, ואיתם גם הצורך של הלב בא
ספקת דם מוגברת, ואז תחלוף התעוקה. 

כיצד מטפלים?
תרופות,  כולל  חזה  בתעוקת  המקובל  הטיפול 
באמצעות  זאת   ללב.  תקינה  דם  זרימת  וחידוש 
העורק  מורחב  או  נפתח  בו  טיפולי,  כלילי  צנתור 

תומ והשתלת  בלון  באמצעות  המוצר  או  נהחסום 
משתילים  במהלכו  מעקפים  ניתוח  ידי  על  או  כן, 
קיימים  החסומים.  או  המוצרים  לעורקים  מעקפים 

נמטופלים אשר ממשיכים לסבול מתעוקת חזה למ
רות הטיפול התרופתי וההתערבותי שקיבלו. מדובר 

ומפו רבות  היצרויות  עם  במטופלים  כלל,  נבדרך 
עברו  כבר  האלו  החולים  רוב  הלב.  בעורקי  שטות 
ניתוח מעקפים וצנתורים טיפוליים, ואינם מועמדים 
במקרים  שונות, למשל  מסיבות  נוספת  להתערבות 
קטנים  בעורקים  הממוקמות  ארוכות  היצרויות  של 
אשר אינם מתאימים להשתלת תומכן, במקרים של 

נחסימה מלאה שאינה ניתנת לפתיחה או בשל היצ
רויות חוזרות ונשנות בתוך תומכנים קיימים.

כשהתעוקה עקשנית
עקשנית,  חזה  תעוקת  היא  עמידה  חזה  תעוקת 
התפקוד  ביכולת  קשה  למגבלה  לגרום  הממשיכה 

ולמ תרופות,  מקבל  שהמטופל  למרות  נהיומיומי, 
רות שעבר כבר צנתורים ואפילו ניתוח מעקפים. 
נהתעוקה העמידה פוגעת באיכות החיים ומש

הסובלים  המטופלים  יומיומי.  יכולת תפקוד  בשת 
מתק לעבוד,  מתקשים  עמידה  חזה  נמתעוקת 

בפעולות  מתקשים  רגיל,  חיים  אורח  לנהל  שים 
לעבוד,  לקניות,  ללכת  כמו  שגרתיות  יומיומיות 

נלהרים את הילדים או הנכדים על הידיים, ולעי
למועקה  גורמת  קצר  למרחק  הליכה  אפילו  תים 

נשימה. ולקוצר  בחזה 

תעוקה ללא חסימות בעורקי הלב 
בהיעדר  גם  מופיעים  התעוקה  תסמיני  לעיתים 

מו המטופל  הלב.  בעורקי  משמעותיות  נהיצרויות 
חזה  תעוקת  על  תלונות  בשל  צנתור  לביצוע  פנה 
המגבילה אותו מאד בפעילות גופנית, ובצנתור לא 

למע הלב.  בעורקי  חסימות  או  היצרויות  נמוצאים 
בשל  צנתור  עוברים  אשר  מהחולים  במחצית  שה, 
כאבים בחזה או תעוקת חזה, לא נמצאות היצרויות 

נמשמעותיות בעורקי הלב. בחולים אלו קיימת אפ

"טיפול חדשני מאפשר לתת 
מענה יעיל לחולים הסובלים 
מתעוקת חזה עמידה ונחשבו 

כמי שאינם ברי טיפול"
תעוקת חזה עמידה, ומחלה מיקרו וסקולרית, האבחון והטיפול

רדיוסר- התקן בצורת שעון חול המושתל בסינוס הקורונרי 
לטיפול בתעוקת חזה עמידה | צילום: באדיבות המרכז 
הרפואי איכילוב ת"א

מערכת COROVENTIS  - טכנולוגיה חדשה  להערכת התפקוד של כלי הדם הקטנים שלא ניתן לראות בצנתור | צילום: באדיבות המרכז הרפואי איכילוב - ת"א

ד"ר מעין קניגשטיין | צילום: מירי גטניו

 סיפור אישי:
תעוקת חזה עקשנית קשה, הפגיעה באיכות החיים, 

הטיפול, והחזרה לחיים נטולי מגבלה גופנית
יועץ מס   ,4  + נשוי   ,)66( הרצל רקח 

ולכאבים  לב  הגורם לתעוקת  את  לברר  לבדיקה שנועדה  זומנתי  נשימה שחוויתי,  "בעקבות קשיי 
100 מטר הליכה, נאלצתי לעצור  בחזה", מספר הרצל. "הייתה לי בעיית נשימה חמורה. לאחר כל 

נולהסדיר נשימה. התקשיתי מאוד לטפס במדרגות, וכל פעולה פיזית לוותה בכאבים בקדמת הח
שבבדיקה  לאחר  הכליליים,  בעורקים  מעקפים  חמישה  הושתלו  בו  ניתוח  עברתי   2014 בשנת  זה. 
ממגבלה  לסבול  שבתי  שקיבלתי  התרופות  ולמרות  הניתוח  למרות  הלב.  בעורקי  חסימות  התגלו 
לי  נאמר  אז  שגרתית.  יומיומית  פעילות  בביצוע  רב  קושי  עם  האחרונות,  בשנים  קשה  תפקודית 
לפני כשנתיים  נוסף.   יציבה, עקשנית לטיפול, ללא אפשרות לטיפול  חזה  סובל מתעוקת  שאני  
בפניי  המליצו  באיכילוב,  הקרדיולוגי  המערך  מנהל  בנאי,  שמואל  פרופ'  אצל  שגרתית  בבדיקה 

שנועד  טיפול   - רדיוסר  השתלת  ביצוע  לשקול 
ביצוע  יכולת  את  לשפר  חיי,  איכות  את  לשפר 

יעיל למצבי". ולספק פתרון  המאמצים 
מדובר בהתקן רשת מפלדת אל חלד המורכב על בלון 
בצורת שעון חול המוחדר בצנתור אל הווריד המרכזי 

נשמנקז את הדם משריר הלב )הסינוס הקורונרי( במ
טרה להצר את הווריד באופן מבוקר כדי להשהות את 
ניקוז הדם הוורידי מרקמת שריר הלב. ההליך עצמו 

פשוט ונמשך חצי שעה בהרדמה מקומית.
"מאז הטיפול המדובר חל שיפור משמעותי בדרגת 
מעיד  המאמץ",  וביכולת  החיים  באיכות  התעוקה, 

נהרצל. "מאז הרדיוסר הפכתי לפנתר. היום אני מר
גיש מצוין וצועד מדי יום בין 5-9 ק"מ בלי כאבים 

הרצל רקח | צילום: אלבום אישיאו קשיי נשימה".

 למעלה: העורקים אשר מודגמים בצנת, 
 למטה: כלי הדם הקטנטנים שלא ניתן לראות בצנתור
| צילומים: באדיבות המרכז הרפואי איכילוב - ת"א
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פרופ' ירון ארבל

בשנות השבעים של המאה ה-20, שיעור התמותה 
בקרב חולים אשר אושפזו עם אוטם שריר הלב עמד 
על 30%. כיום, שיעור התמותה עומד על כ- 3% בלבד, 
העשורים  במהלך   10 פי  ירד  התמותה  אחוז  כלומר, 
ותרופות  טיפוליות  גישות  בזכות  וזאת  האחרונים, 

ההת הלב.  בחולי  בטיפול  לשימוש  שנכנסו  כחדשות 
קדמות ביכולת הטיפול שלנו במחלות לב התאפשרה 
בזכות מחקר רפואי מעמיק, שתרם להבנה של מנגנוני 

כההתפתחות של מחלות הלב השונות. כתוצאה מהמ
חקר, פותחו תרופות חדשות למניעה וטיפול במחלות 
התערבותיות  ופעולות  חדשות  טכנולוגיות  וכן  לב, 
במחלת  וטיפול  לאבחון  הצנתורים  בחדר  המבוצעות 

לב כלילית, מחלות לב מבניות ועוד. 
תרופות וטיפולים חדשים עוברים שלבים רבים 
הבטיחות  להוכחת  רפואיים  וניסויים  מחקר  של 
אדם.  בבני  לשימוש  האישור  עד  שלהן,  והיעילות 
חלק משמעותי מהפיתוחים הרפואיים החדשים אינם 

כמגיעים לקו הסיום, ולא נכנסים לשימוש קליני למ
רות המשאבים הרבים שהושקעו בהם. 

 - CVRC( קרדיו-ואסקולרי  למחקר  המרכז 
CardioVascular Research Center( של המערך 
במחקרים  ומשתתף גם  יוזם  באיכילוב,  הקרדיולוגי 
טככ הערכת  לצורך   ,)FIRST IN MAN )מוקדמים 

נולוגיות חדשות או תרופות חדשות, וכן לוקח חלק 
בניסויים רב מרכזיים בינלאומיים, במטרה לקבל את 
האישור הסופי לשימוש בתרופה או מכשור רפואי.

בשנים האחרונות השתתף המרכז בקשת רחבה 
אנו  בהם  הקרדיולוגיה,  תחומי  במגוון  מחקרים  של 
אלו  מחקרים  דרך.  ופורצי  חדשים  טיפולים  בוחנים 
נעשים באישור ובפיקוח ועדת הלסינקי של משרד 

המ של  ובהסכמתו  הרפואי,  המרכז  ושל  כהבריאות 
טופל הזוכה להתנסות בטיפול החדש. 

מחקרים למניעת מחלות לב
למניעה  תורמת  בדם  הכולסטרול  ערכי  הורדת 

במ השתתפנו  האחרון,  בעשור  לב.  במחלות  כוטיפול 
זריקות להורדת  יעילות של  חקרים רבים אשר בחנו 
Pcsk9( אשר אושרו לשימוש בשכ  כולסטרול )מעכבי

נים האחרונות וכיום מהווים מהפכה בטיפול להורדת 
כולסטרול, בגלל יעילות גבוהה ומיעוט תופעות לואי. 
בנוסף, נערך כעת מחקר בינלאומי גדול הבודק האם 
אומגה 3 סינתטית ) כזו שיוצרה במעבדה והינה בעלת 
דגים(  בשמן  שמקורו   3 מאומגה  יותר  חזקה  השפעה 
אנחנו  כך,  לשם  לב.  מחלות  למניעת  להוביל  יכולה 
מגייסים מטופלים עם גורמי סיכון לפתח מחלת לב, 
האם  ובודקים  גבוהים,  וטריגלצרידים  סוכרת  כמו: 
תרופה כזו עשויה להועיל להם ולהפחית את הסיכון 

העתידי שלהם ללקות בהתקף לב. 

מחקר בתחום הטיפול ההתערבותי 
במחלה כלילית

 ,1994 ב-  הראשון  )סטנט(  התומכן  המצאת  מאז 
תו ומשופר של  חדש  דגם  יוצא  שנים,  לכמה  כאחת 

מכן. כל דגם חדש צריך להיבדק במחקרים קליניים, 
בבני  לטיפול  ויעיל  בטוח  שהינו  להוכיח  במטרה 
מתכתית  רשת  עשויים  המודרנים  התומכנים  אדם. 
פולימר,  בשכבת  עטופה  המתכת  בחלקם  דקיקה. 
עם  או  פולימר  ללא  חדישים  תומכנים  קיימים  אך 
לדופן  תרופה  מפריש  התומכן  מתכלה.  פולימר 
היצרות  של  תהליך  למנוע  תפקידה  אשר  העורק, 
המחקר  בזכות  התומכן.  של  וכישלון  בתוכו,  חוזרת 
שיפור  חל  בתחום,  השנים  לאורך  שנעשה  הנרחב 

ניכ לירידה  הביא  אשר  התומכנים,  בתכונות  כניכר 
ולהפ והארוך  הקצר  בטווח  הסיבוכים  בשיעור  כרת 

חתה משמעותית בשיעור כישלון התומכנים. בנוסף, 
קיימים מטופלים שעל אף טיפול מיטבי עם תרופות 
וצנתורים טיפוליים, ממשיכים לסבול מתעוקת חזה 
עם פגיעה קשה ביכולת התפקודית ובאיכות החיים. 

כבעבר, למטופלים אלו לא היו טיפולים ייעודיים יעי
מצר  התקן  לטיפול  אושר  האחרונות,  בשנים  לים. 
הלב  של  הראשי  בווריד  מושתל  אשר   )Reducer(
הדם  באספקת  לשיפור  ותורם  הקורונרי(,  )הסינוס 

כלאיזורים בלב שסובלים מאספקת דם פחותה. אנח
נו היינו שותפים לפיתוחו של טיפול זה אשר מביא 
להקלה משמעותית בתעוקת החזה ולשיפור באיכות 

החיים. התקן זה קיבל אישור אירופאי וישראלי וכיום 
כנמצא בשימוש קבוע לטיפול בחולים הסובלים מת

עוקת חזה במאמץ במוסדנו.

טיפולים לאי ספיקת לב
המטו מרבית  הקרדיולוגיה,  התקדמות  כבזכות 

הלב,  שריר  אוטם  של  אירוע  לאחר  שורדים  פלים 
נזק בלתי הפיך ללב, אשר מוביל  נגרם  אך לחלקם 
אי  להתפתחות  לגרום  ועלול  הלב  בתפוקת  לירידה 
לאור  כפנדמיה  הוגדרה  לב  ספיקת  אי  לב.  ספיקת 

מת אנחנו  כיום,  המחלה.  בשכיחות  החדה  כהעלייה 
רכזים במחקרים לבחינת תרופות חדשות ומכשירים 

חדשים לשיפור תפקוד הלב. 
לרבים מהחולים הסובלים מאי ספיקת לב, קיים 

מצב  השמאליים,  הלב  מדורי  בתוך  גבוה  דם  לחץ 
נשימה.  ולקוצר  בריאות  נוזלים  להצטברות  שגורם 
במסגרת מחקר קליני המתבצע אצלנו, אנחנו יוצרים 
השמאכ העלייה  בין  מ"מ(   4 של )בקוטר  קטן   פתח 
לית לימנית באמצעות תומכן. פתח זה מאפשר ניקוז 
מוריד  הלב,  של  השמאליים  בחללים  הגבוה  הלחץ 
הלב  תפקוד  את  משפר  בריאות,  הנוזלים  גודש  את 
ואת תסמיני אי ספיקת הלב. דוגמה נוספת לטיפול 

כמחקרי באי ספיקת לב, מתבסס על כך, שבקרב הסו
בלים מאי ספיקת לב קיים עודף פעילות של מערכת 

האח )המערכת  הסימפתטית  האוטונומית  כהעצבים 
להגברת  גורמת  אשר  אדרנלין(  הפרשת  על  ראית 
והעלאת  קצב הלב, הגברת עוצמת התכווצות הלב, 
זמן  לאורך  מתרחשים  אלו  כשתהליכים  הדם.  לחץ 
שאנו  במחקר  הלב.  בתפקוד  להחמרה  תורמים  הם 
ונרמול  להפחתה  פולשנית  גישה  נבדקת  עורכים, 
גלי  ידי שידור  של רמת הפעילות הסימפתטית על 
בו  באתר  העורקים  אבי  דופן  אל  מסויימים  אנרגיה 

האנר גלי  שידור  קולטנים.  של  גבוה  ריכוז  כקיים 
גיה נעשה מתוך התקן המושתל בצנתור בתוך אבי 

תפ הקולטנים  הפעלת  החזה.  בית  באזור  כהעורקים 
חית את השפעת האדרנלין על הלב, ועשויה לתרום 

לשיפור בתפקוד הלב ובתסמיני אי ספיקת הלב. 

רפואה דיגיטלית
בפיתוחים  עצום  גידול  קיים  האחרונות  בשנים 
רפואיים אשר עושים שימוש בטכנולוגיות מבוססות 
 .)machine learning( מחשבים, ענן, ולמידת מכונה
את  ולהוכיח  לבדוק  רבות  לחברות  עוזרים  אנחנו 

במ שימוש  לדוגמה,  שלהן.  הטכנולוגיות  כהיכולות 
צלמה מיוחדת הבודקת את תנודות הגוף )ויברציות( 

כממרחק וללא מגע, ומודדת את קצב הלב, קצב נשי
מה, הפרעות קצב ותפקוד הלב. לאחרונה, גם בדקנו 
והוא  קורונה  חולי  על  מחקר  במסגרת  המכשיר  את 
שאינו  העובדה  לאור  )במיוחד  מאוד  כיעיל  נמצא 

נו דוגמה  למטופל(.  המטפל  בין  פיזי  מגע  כמצריך 
שמאתר  אלקטרוני  סטטוסקופ  של  פיתוח  היא  ספת 
קולות )קולות של הלב, הריאות, זרימת דם בעורקים( 
הרופא  אוזן  של  השמע  לטווח  מחוץ  נמצאים  אשר 
למידת  של  באלגוריתמים  שימוש  ידי  על  הבודק. 
מכונה ולמידה עמוקה מצליחים לזהות חתימות קול 

פתולו למצב  בריא  מצב  בין  להבחין  מנת  על  כאלו 
גי. הססטסקופ יכול לזהות ולאבחן במדוייק פגיעות 
דלקת  לאבחן  חומרתן,  ואת  הלב,  מסתמי  בתפקוד 

ריאות, אסטמה, פגיעה ריאתית של קורונה, ועוד.
לסיכום, הקרדיולוגיה התפתחה והתקדמה מאוד 
בעשרות השנים האחרונות. אנחנו גאים להיות חלק 
וימשיך לתרום למניעה  זה שתורם  מהמשך תהליך 

ושיפור הטיפול במחלות לב בעשורים הבאים.

פרופ' ירון ארבל הוא מצנתר בכיר ומנהל מרכז המחקר 
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הרפואי איכילוב - ת"א

המרכז למחקר קרדיו-וסקולרי- ניסויים בבני אדם, 
חדשנות, ושיפור הטיפול בחולי לב  

 1. תומכן הרידוסר- יוצר היצרות בוריד הלב ומשפר זרימת דם ללב
 2. תומכן V wave - יוצר חור קטן בין עליות הלב ותורם לירידת לחצים בחולי אי ספיקת לב

 3. מצלמת DONISI- מודדת ויברציות של המטופל ממרחק )ללא מגע( ועוזרת לעקוב אחרי חולי לב
4. תומכן ENOPACE- תומכן אשר מושתל באבי העורקים בחולי אי ספיקת לב ומוריד את רגישות הלב לאדרנלי

צילומים: באדיבות המרכז הרפואי איכילוב - ת"א

פרופ' ירון ארבל | צילום: מירי גטניו

"השתתפות במחקר מאפשרת התנסות 
בתרופות ובטכנולוגיות חדשות לפני 

שהן זמינות לכלל המטופלים" 

|  דה מרקר המחלקה המסחרית - תוכן שיווקי  |  רפואת הלב  |  אפריל 182021

נדל"ן - ללא חיתוך

נדל"ן - חיתוך

טאבלויד - ללא חיתוך
אפריל 2021  |  רפואת הלב  |  דה מרקר המחלקה המסחרית - תוכן שיווקי  |

דה מרקר המחלקה המסחרית - תוכן שיווקי | חודש 2020

דה מרקר המחלקה המסחרית - תוכן שיווקי | שם המוסף | חודש 2020

חודש 2020 | דה מרקר המחלקה המסחרית - תוכן שיווקי

חודש 2020 | שם המוסף | דה מרקר המחלקה המסחרית - תוכן שיווקי

TheMarker Magazine המחלקה המסחרית - תוכן שיווקי  חודש 2020 חודש TheMarker Magazine  2020 המחלקה המסחרית - תוכן שיווקי 

מרקר מגזין



ד"ר יואב ניב גרנות

חולים,  בבית  מקצועית  למרפאה  תור  לכם  נקבע 
אתם מגיעים שעה לפני הזמן, מבלים לפחות חצי שעה 
בית  במסדרונות  דקות  עשרים  עוד  חניה,  במציאת 
החולים לצורך מציאת הבניין הנכון, ולבסוף מגיעים 

למרפאה ומגלה שעוד 3 מטופלים מחכים לפניך. 
זהו תרחיש המוכר היטב לכולנו, מבתי החולים, 
ממרפאה  לעיתים  ואפילו  חולים  בקופת  ממרפאות 
דקות  עשרים  של  רפואי  מפגש  הפרטית.  ברפואה 

הופך להיות אירוע שנמתח על פני מספר שעות. 
־והנה שנה אחרי, תהליכים טכנולוגים שהיו בה

נגיף  באמצעות  הואצו  שנים  מספר  במשך  תהוות 
ומובילים אותנו לעידן הבא של דיגיטליזציה  אחד, 

במערכת הבריאות- ה"טלמדיסין". 

האם ניתן להעניק רפואה איכותית, 
מקצועית ונוחה מרחוק?

משבר הקורונה חידד את הצורך בטיפול בחולים 
לב  מחלות  עם  מטופלים  המגפה,  במהלך  מרחוק. 
כשמצבם  גם  חולים  לבית  להגיע  חששו  כרוניות 
הגיעו  חולים  בהם  במצבים  חזינו  לעיתים  הוחמר. 
להצילם.  היה  ניתן  לא  כשכבר  מדי,  מאוחר  בשלב 

החו באם  להימנע  יכולים  שהיו  במקרים  ־מדובר 
בית  ורציפה.  רפואית סדירה  היו תחת השגחה  לים 
החולים איכילוב החל במתן שירותי רפואה מרחוק 
עם  הקורונה.  עידן  טרם  עוד  טלמדיסין(  )שירותי 
כבר  היה  זה  שירות  לחיינו,  הקורונה  של  כניסתה 

־זמין ונגיש, ועל כן הופעל באופן מיידי בהיקף נר

וזמין  מקצועי  רפואי  מענה  לקבלת  האפשרות  חב. 
בלי  למצלמה,  המחובר  נייד,  או  קבוע  מכשיר  מכל 
המתנה ממושכת, מכל מקום בארץ או בעולם, הינו 
בעל חשיבות עליונה בעיתות משבר אך גם בשגרה. 
זהו שירות רפואי יעיל ונוח הן למטופל והן למטפל, 
והוא מאפשר זמינות גבוהה תוך חסכון במשאבים.   

ניטור מרחוק של קוצבים ודפיברילטור
בגוף  קוצב לב הוא מכשיר אלקטרוני המושתל 
המטופל, ותפקידו לדאוג לפעילות חשמלית תקינה 
אשר  לב  קוצב  של  סוג  הוא  דפיבליטור  הלב.  של 
חיים  מסכנות  לב  קצב  בהפרעות  לטפל  תפקידו 

)שמובילות לדום לב(, על ידי מתן שוק חשמלי. 
צריכים לעבור  דפיברילטור,  או  לב  קוצב  מושתלי 
בדיקה של המכשיר אחת למספר חודשים. לרוב מדובר 
ידי  על  בלבד  דקות  מספר  שאורכת  פשוטה  בבדיקה 
טכנאי. מאידך, במקרים רבים מדובר בחולים קשישים, 
המתקשים להתנייד ולהגיע לבית החולים. היום פועלת 

הדפיברילטו את  המנטרת  אוטומטית  מערכת  ־אצלנו 
מהדיפיברילטור  התראות  ומעבירה  לילה,  מידי  רים 
ולצוות  המושתל ישירות למחשב במערך הקרדיולוגי, 
היחידה לאלקטרופיזיולוגיה. בחדר השינה, ליד המיטה, 
ישנו מכשיר אשר קולט את המידע על הפרעות קצב, 
למחשב  אותו  ומעביר  בקוצב,  היממה  במשך  שנאגר 
שלנו. בקרוב מאד, כל קוצבי הלב ינוטרו מרחוק, ללא 
צורך להגיע לבית החולים. איש צוות שלנו עובר מידי 
בוקר על כל ההתראות שנתקבלו במשך הלילה, ומזמן 

־לבדיקה חולים אצלם התגלו הפרעות המצריכות הת
ערבות או שינוי בטיפול התרופתי. 

איזון אי ספיקת לב
אוכלוסיה  מהווים  לב,  ספיקת  אי  עם  חולים 
בסיכון גבוה לאשפוזים חוזרים ולתמותה, וזאת על 
הטיפול  באפשרויות  משמעותיות  התפתחויות  אף 

זו בשנים האחרונות.  במחלה 
אחת מהסיבות השכיחות לאשפוז, הינה החמרה 

ומ נוזלים  בצבירת  המאופיינת  לב  ספיקת  אי  ־של 
דם  מספיק  להזרים  הלב  של  יכולת  ובחוסר  לחים, 
נשימה  בקוצר  יתבטא  זה  מצב  חיוניים.  לאיברים 
בשלבים  ובבטן,  ברגליים  )בצקות(  ובנפיחות  גובר 
עם  רב-מערכתית  לפגיעה  יוביל  אף  המאוחרים 

הפרעה בתפקוד הכבד והכליות. 
־בעבר רופאים התבססו בעיקר על בדיקה גופ

נית בכדי לקבוע האם החולה יוצא מאיזון תרופתי 
נוזלים. בשנים האחרונות  ונמצא במצב של עודף 
פותחו מספר טכנולוגית המאפשרות ניטור מדויק 
מרחוק של צבירת נוזלים והחמרה של אי ספיקת 
חיישנים  מוחדרים  בהן  טכנולוגיות  קיימות  לב. 
זעירים לגוף, והם משדרים מידע מרחוק על הלחץ 
בעורק הריאה, בעלייה השמאלית של הלב, ועוד. 
החולה נדרש מדי יום לבצע בדיקה פשוטה בביתו, 
מועבר  הלב  מצב  אודות  הקריטי  המידע  כאשר 
המטפל.  ולרופא  למטופל  הן  ממוחשבת  בצורה 
באמצעות החיישן ניתן לזהות סימני החמרה עוד 

גו בבדיקה  סימנים  או  סימפטומים  הופעת  ־לפני 
פנית, וכך אפשר לתת טיפול מקדים ובכך למנוע 

במ ששימוש  הראו  קליניים  מחקרים  ־אשפוזים.  
זה, אשר לא נמצאות עדין בשימוש  ערכות מסוג 
את  ומשפר  ואשפוזים,  תמותה  מפחית  בישראל, 
מרחוק  ניטור  באמצעות  זאת  וכל  החיים,  איכות 

החולים מביתם.  של 

הערכה ללא מגע אדם של מצב המודינמי
הש במהלך  שצפו  המרכזיות  מהבעיות  ־אחת 

קורונה  חולי  לנטר  ליכולת  התייחסה  האחרונה,  נה 
מכוסה  רפואי  צוות  שבה  במציאות  אמינה.  בצורה 
מכף רגל ועד ראש בחליפה אטומה, היכולת לבדוק, 

להאזין לראותיו או ליבו של החולה נפגעת. 
חברת Donisil שנוסדה בישראל בשיתוף בית 

מת וכעת  הכפפה,   את  הרימה  איכילוב  ־החולים 
 Biosensor מערכת  באמצעות  קליני  מחקר  בצע 
הלב  מצב  של  פיזי  מגע  ללא  הערכה  לביצוע 

החולה.  והריאות של 
ממשיך  וכעת  קורונה,  בחולי  שהתחיל  המחקר 
לאשפוז  הזקוקים  לב  ספיקת  אי  עם  בחולים  גם 
מדדים  של  מדידות  לספק  עתיד  החולים,  בבית 
פיזיולוגים מרובים של המטופל ללא מגע פיזי בין 

המטפל למטופל. 
־כך נוכל להבטיח לחולים ניטור בטוח ולא פול

שני החל מהשהות בבית החולים, בעת פנייה לרופא 
בקופת החולים ואפילו בביתו של המטופל. 

לכת  מרחיק  תפיסתי  שינוי  לנו  צופן  העתיד 
יכולנו  של אופן הטיפול בחולי הלב. אם בעבר לא 
ללא  טיפול,  על  והחלטה  אבחון  בדעתנו  להעלות 
בדיקה גופנית מדוקדקת של המטופל, והאזנה ללבו 
ולריאותיו באמצעות סטטוסקופ, הרי שטכנולוגיות 
מרחוק,  ניטור  עם  בשילוב  המתקדמות,  ההדמיה 
הקרוב,  בעתיד  ולבטח  היום  כבר  לנו  מאפשרים 
צורך  ואף ללא  גם מרחוק  להגיע לאבחנה מדויקת 

במפגש פיזי עם המטופלים.     

ד"ר יואב ניב גרנות הוא רופא בכיר במערך הקרדיולוגי 
של המרכז הרפואי איכילוב - ת"א

"ניתן להגיע לאיבחון מדויק גם 
בניטור מרחוק"

הערכה ללא מגע אדם של מצב המודינמי, איזון אי ספיקת 
לב וניטור מרחוק של קוצבים ודפיברילטור. הרפואה 
מרחוק כבר כאן, חצי הכוס המלאה של עידן הקורונה

ד"ר יואב ניב גרנות | צילום: מירי גטניו

מערכת לניטור המודינמי מרחוק | צילום: באדיבות המרכז הרפואי איכילוב ת"א
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ד"ר עופר חבקוק

"ד"ר, הלב שלי לא עובד?", "אני הולך 
למות?", "למה אני לא מצליח לישון?", 

"למה אין לי אוויר?", "למה אני לא אוכל 
כלום אבל הבטן מתנפחת כל הזמן?"

מאפיינים  הבאות,  מפני  וחשש  חרדה  שאלות, 
לעיתים קרובות חולי אי ספיקת לב. אי ספיקת לב 
בחדות בעשורים  היא מחלה אשר שכיחותה עלתה 
פורצות  מדעיות  התפתחויות  למרות  האחרונים. 
ספיקת  אי  בחולי  בטיפול  למהפכה  שהביאו  דרך, 
לב, עדיין שיעורי התחלואה והתמותה גבוהים בקרב 
של  התמותה  סיכויי  השוואה,  לשם  אלה.  מטופלים 
גבר בן 65, הסובל מאי ספיקת לב כתוצאה מירידה 
לממ בשנתיים,   20% כ הם  הלב,  שריר  -בהתכווצות 

סיכויי  לעומת  זאת  אופטימלי,  טיפול תרופתי  רות 
16% בשנתיים בחולי סרטן המעי הגס. תמותה של 

מהי אי ספיקת לב? 
עני בח דם  מבמצב תקין הלב משמש כמשאבה. 

מצן חוזר מהגוף אל העליה הימנית, עובר אל החדר 
בחמצן.  העשרתו  לצורך  הריאות,  אל  ומשם  הימני 

מהדם העשיר בחמצן חוזר מהריאות אל העליה הש
מאלית, עובר אל החדר השמאלי, ומשם מוזרם אל 
קיימים  הלב  חללי  בין  חלילה.  וחוזר  הגוף  אברי 
מסתמים שתפקידם להבטיח זרימה חד כיוונית של 
הדם. כדי שהלב יפעל באופן תקין, עליו ליצור כוח 
התכווצות יעיל )כדי להזרים את הדם אל כל אברי 
תקינה  הרפיה  לעבור  מסוגל  להיות  גם  אך  הגוף(, 

מ)כדי שיוכל להכיל בתוכו את כל הדם שחוזר מה
ריאות מבלי שהלחצים בתוכו יעלו במידה חריגה(. 
)פעולה  הנכון  בכיוון  הדם  את  להזרים  הלב   על 
וכן לפעול  הדורשת תפקוד תקין של מסתמי הלב( 
בקצב  סדיר. כשל של אחד מהמרכיבים שאחראים 

לגרום להפר עלול  הלב,  ויעיל של  מלתפקוד תקין 
עה בפעילות הלב. כאשר הפרעה זו מלווה בפגיעה 
אדם  אותו  יסבול  המטופל,  של  היומיומי  בתפקודו 

מאי ספיקת לב.
מהחולה הסובל מאי ספיקת לב יחווה קוצר נשי

מה מתגבר בזמן ביצוע פעילות גופנית, ועם החמרה 
במנו נשימה  קוצר  הופעה של  אף  המחלה  מבמהלך 

באזור  בנפיחות  כלל  בדרך  ילוו  אלה  תלונות  חה. 
הקרסוליים והבטן, ועליה במשקל הנובעת מצבירת 

בר ומלחים  מים  של  מיותרת  אגירה  עקב  מנוזלים, 
קמות הגוף. יש ירידה ביכולתו של החדר השמאלי 
לספק לאברי הגוף את כמות הדם הדרושה לתפקוד 

תקין, במנוחה ובמאמץ. 

הטיפול
מבעבר התבסס הטיפול באי ספיקת לב על תרו

נוזלים,  עודפי  בסילוק  לסייע  היה  שתפקידן  פות 
אלא  הלב.  שריר  של  ההתכווצות  יכולת  והגברת 
שככל שגדלה ההבנה אודות המנגנונים העומדים 

שתכלי תרופות  פותחו  הלב,  ספיקת  אי  מבבסיס 
למע מחמיר  אשר  ההורמונלי,  הכשל  תיקון  מתן 

בטא  חסמי  כגון  אלה  תרופות  המחלה.  את  שה 
הרנין-אנגיוטנסיןמ ציר  וחסמי   )beta blockers(

 renin angiotensin aldosterone( אלדוסטרון 
ובמ בתחלואה  דרמטי  לשיפור  הביאו   )inhibitors
האח בשנים  לב.  ספיקת  אי  מטופלי  של  מתמותה 

מפחיתות  רק  לא  אשר  תרופות  פותחו  אף  רונות 
אף  אלא  "השליליים",  ההורמונים  השפעת  את 

ומאז המשפרים  ההורמונים  הפרשת  את  ממעלות 
נים אי ספיקת לב, ועל ידי שימוש בתרופות אלה 
לתוצאות  להגיע  ניתן   )neprilysin inhibitors(

מחק מזאת,  יתרה  בעבר.  מאשר  יותר  אף  מטובות 
לט בעבר  שיועדו  תרופות  כי  חשפו  חדשים  מרים 

פל במחלת הסוכרת )SGLT2 inhibitors(, מביאות 
להפחתה משמעותית בתחלואה ובתמותה של חולי 
לשימוש  אלה  בימים  מוכנסות  והם  לב  ספיקת  אי 

רוטיני בקרב מטופלים אלה. 

בשירות אי ספיקה
אבל לא רק תרופות משמשות אותנו בטיפול ואיזון 
פותחו  הטכנולוגיה,  התקדמות  עם  הלב.  ספיקת  אי 
מכשירים רבים המסייעים בניטור המטופלים, במניעת 
מוות פתאומי, בשיפור תפקוד הלב, ובמקרים קיצוניים, 

מאף בהגברה דרמטית של אספקת הדם לגוף באופן שמ
חליף למעשה את תפקידו של החדר השמאלי.

מלניטור מצבם של חולי אי ספיקת לב ישנה חשי
בות רבה, שכן מחקרים רבים הראו כי בקרב מטופלים 

מיציבים המועדים להחמרה קלינית ולאשפוז עקב תס
מיני אי ספיקת לב, יופיעו שינויים המעידים על עליה 
בלחצים בתוך מדורי הלב עוד טרם הופעת התסמינים 
הקליניים. באמצעות מכשירים זעירים המושתלים בגוף 

מהמטופל ניתן לנטר מרחוק לחצים אלה, וכך לטפל מב
עוד מועד ולמנוע החמרה במצבו של המטופל.

בקרב  תדיר  בשימוש  הנמצאים  אחרים  מכשירים 
חולי אי ספיקת לב, הינם קוצבי לב ייעודיים. לדוגמא, 
 )defibrillator( כדפיברילטור  הפועלים  לב  קוצבי 
קצב  הפרעות  לזהות  במטרה  הלב  קצב  אחר  עוקבים 
חריגות העשויות להתדרדר ולגרום לדום לב. במקרה 
במתן  המכשיר  יגיב  מסוכנת  קצב  הפרעת  מזוהה  בו 

והחז הקצב  הפרעת  הפסקת  שמטרתו  חשמלי  משוק 
נועדו  אחרים  ייעודיים  לב  קוצבי  הסדיר.  הדופק  רת 
ספיקת  אי  חולי  של  ספציפיות  באוכלוסיות  לטיפול 
לב אשר אצלם קיים חוסר סינכרון בהתכווצות מדורי 
הלב אשר מוביל לירידה בתפקוד הלב. במקרים אלה 
משמשים קוצבי הלב לשיפור תפקוד החדר השמאלי 
ע"י קיצוב אשר משפר את הסנכרון בהתכווצות חללי 

.)cardiac resynchronization therapy( הלב
החדר  בהם  לב,  ספיקת  אי  של  קיצוניים  במקרים 
להשתמש  ניתן  מיטבי,  טיפול  אף  על  כושל,  השמאלי 
במכשיר שתפקידו להחליף את החדר השמאלי ולספק 
 LVAD – left ventricular assist( לגוף  מחומצן  דם 
device(. בניתוח מושתלת משאבה השואבת דם מחלל 
החדר השמאלי ומזריקה אותו דרך צינור עוקף אל אבי 
העורקים ומשם אל הגוף. בשל המחסור הקשה באיברים 
כתחליף  למעשה  אלה  מכשירים  משמשים  להשתלה, 
ב-  השימוש  לב.  השתלת  עד  כגשר  או  לב  להשתלת 

LVAD הביא למהפכה בטיפול בחולים קשים אלו.
בשנים האחרונות חל שיפור ניכר בטיפול התרופתי 
וההתערבותי בחולי אי ספיקת לב, אשר הביא לשיפור 
המטופלים.  של  החיים  תוחלת  ולהארכת  בתסמינים, 
להביא  הצפויה  מתמדת  בהתפתחות  נמצא  זה  תחום 
לשיפור נוסף ביכולת שלנו לטפל במחלה מורכבת זו. 

ד"ר עופר חבקוק הוא אחראי תחום אי ספיקת לב במערך 
הקרדיולוגי של המרכז הרפואי איכילוב - ת"א

"חידושים בטיפול התרופתי 
וטכנולוגיות חדשות, הביאו לשיפור 
באיכות החיים ולהארכת חיים של 

חולים הסובלים מאי ספיקת לב"
 אי ספיקת לב הינה מחלה קשה ששכיחותה עולה. מהי אי ספיקת לב וכיצד מטפלים בה? 

ד"ר עופר חבקוק | צילום: מירי גטניו
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ד"ר אסי מילויצקי 

מוכרת  מבוגרים,  סוכרת  או   2 מסוג  סוכרת 
המערבי.  העולם  של  בריאותית  כמגיפה  זמן  מזה 
היא מלווה לעתים קרובות ב"תסמונת המטבולית", 

-הכוללת השמנה, לחץ-דם גבוה, עליה ברמת השו
מנים בדם )"הכולסטרול הרע"(, וערכים נמוכים של 

"כולסטרול טוב".
צעיר  בגיל  נקבע  זו,  בתסמונת  ללקות  הסיכון 
עוברים  כי  ידוע  ברחם.  עוד  מהמקרים  ובחלק  מאוד, 
גבוה  בסיכון  נמצאים  הריונית,  סוכרת  עם  לאימהות 
בבגרותם,  וסוכרת  גבוה  לחץ-דם  להשמנה,  יותר 
וילדים עם עודף משקל, לוקים לעיתים קרובות יותר 

-בתסמונת מטבולית בבגרותם. כך שקיים מרכיב תו
יחד  מבוגרים.  לסוכרת  ובפרט  הזו,  לתסמונת  רשתי 
הקלוריות  לכמות  ובמיוחד  שלנו,  להרגלים  זאת,  עם 
שאנחנו אוכלים, ולמידת הפעילות הגופנית שלנו, יש 

-השפעה ניכרת על הסיכון לחלות בתסמונת המטבו
לית ולהפחית את הסיכונים הבריאותיים הכרוכים בה. 
להתפתחות  מאד  חזק  סיכון  גורם  היא  סוכרת 
הטיפול  של  העיקרית  המטרה  דם.  וכלי  לב  מחלות 
לב  מחלת  התפתחות  למנוע  הוא  בסוכרת  התרופתי 

-וסיבוכים נוספים. הסוכרת גורמת נזק לדפנות העור
העורקים, תהליך  את טרשת  ומאיצה  הגוף,  בכל  קים 

-כרוני וממושך שמביא לשקיעה של שומנים ותאי דל
-קת בדפנות העורקים, ובסופו גורם לחסימה של העור

קים ולהפרעה קשה בזרימת הדם. מירב הנזק שגורמת 
הגדולים  הגוף  בעורקי  לפגיעה  משני  הוא  הסוכרת 
והקטנים. הפגיעה בכלי הדם היא הסיבה לפגיעה בלב, 
בכליות, בעיניים, בעצבים ובמערכות נוספות בגוף. עד 
נמצאה  לא  בסוכרת  לטיפול  תרופה  אף   ,2014 לשנת 

כמאריכת חיים או מגנה על הלב וכלי הדם. 

סיפורה של מהפכה
ממש  של  מהפכה  חלה  האחרונות  בשנים  אולם 
הופכת  אשר  בסוכרת,  התרופתי  הטיפול  בתחום 

הר בעולם  והמרתקים  המתפתחים  לאחד  -אותו 
התג רוב  כמו  מקרית,  שתחילתה  מהפיכה  -פואה. 

 2008 בשנת  וברפואה.  במדע  המשמעותיות  ליות 
ובקרה  לאישור  האמריקאית  הרגולטורית  הרשות 
התרופות  חברות  את  הנחתה   )FDA( תרופות  על 
)אלפי  גדול  ובהיקף  טווח  ארוכי  מחקרים  לבצע 

הת כי  סביר  לספק  מעבר  להוכיח  כדי  -מטופלים(, 
רופות שהן מפתחות לטיפול בסוכרת, בטוחות ולא 
לא   - נכון  קראתם  הלב.  בתחלואת  לעליה  גורמות 
מזיקות.  שאינן  אלא  עוזרות,  התרופות  כי  להוכיח 
יתרה מכך ה-FDA דרש, כי במקרה של ספק כלשהו 
לגבי בטיחות התרופה, יערכו מחקרים בהיקף אדיר 
אדירה  ובעלות  שנים  למשך  מטופלים(,  אלפי  )של 

לה בכדי  דולרים(  מיליוני  מאות  ולעתים  -)עשרות 
זו של  בטיח את בטיחות התרופות החדשות. תקנה 

הנפוצות  התרופות  שאחת  לאחר  הגיעה    FDA-ה
שהייתה  )אבנדיה(,  רוזיגליטוזן   – בסוכרת  לטיפול 
כמעלה  בדיעבד  נמצאה  רחב,  בשימוש  שנים  כבר 
סיכון לתחלואת לב, ובפרט להחמרה של אי ספיקת 
הזו  הזמן  נקודת  בגוף(.  נוזלים  עודפי  )צבירת  לב 
לא  היה  התזמון  מהפכה.  של  תחילתה  את  סימנה 
פשוט לחברות התרופות שהיו בעיצומה של תנופה 

חד תרופות  של  רב  מספר  שיווק  סף  ועל  -גדולה 
עתידות  תרופות  של  משפחות  שתי  לסוכרת.  שות 
הסוכרת  לחולי  עצום  ערך  כבעלות  להתגלות  היו 

  .FDA-כתוצאה מהתקנה החדשה הזו של ה

תרופות חדשות
ב-2015 פורסם מחקר גדול בכתב העת המוביל 
 )New England Journal of Medicine( ברפואה 

)אמפגליפלוזין-ג'רדיאנס( שמע חדשה  -על תרופה 
כבת חלבון בכליה ומגבירה בכך הפרשת סוכר ומלח 
סוכרת  חולי  מ-7,000  יותר  שבדק  המחקר,  בשתן. 
)עם  אחריו  נוספים  ומחקרים  עורקים,  טרשת  עם 
על  איש,  מ-50,000  גדול  כולל  משתתפים  מספר 

-תרופה זו ותרופות נוספות ממשפחה זו כמו דפגל
פילוזין-פורסיגה( מצא כי למרות שהתרופות הללו 
הסוכר  רמת  את  משמעותי  באופן  מפחיתות  אינן 
בדם )המטרה העיקרית שלשמה פותחו(, הן מובילות 

ובפרט, באי ספי -לירידה מובהקת בתחלואת הלב, 
-קת לב. בחלק מהמקרים הן אף הובילו לעליה מש

הכליות,  תפקוד  ולשימור  החיים  בתוחלת  מעותית 
תופעות  סוכרת.  בחולי  קרובות  לעתים  שנפגעות 
הלוואי הן מעטות אך קיימות, וכוללות בעיקר עליה 
בשכיחות דלקות בדרכי השתן ובאיבר המין בנשים, 
יותר  משמעותיות  לוואי  תופעות  נדירות  ולעתים 
שמצריכות מעקב רפואי בעיקר בתחילת הטיפול. 

ב-2016 פורסמה עבודה נוספת באותו כתב עת 
הפרשת  את  המגבירה  תרופה  כי  שהראתה  חשוב, 

מר את  ומדכאת  ארוחה  לאחר  אינסולין  -ההורמון 
את  מאריכה  )לירגלוטייד-ויקטוזה(  במוח  הרעב  כז 
חייהם של חולי סוכרת עם טרשת עורקים, במקביל 

להפחתה ניכרת במשקל והפחתת רמות הסוכר בדם. 
אלפי  שכללו  נוספות  עבודות  התפרסמו  בהמשך 

נוס לתרופות  דומות  תוצאות  והדגימו  -מטופלים, 
פות ממשפחה זו )סמגלוטייד-אוזמפיק, דולגלטייד-
טרוליסיטי(. אחת מהתרופות )אוזמפיק( אף נמצאה 
)בממוצע  במשקל  יותר  דרמטית  לירידה  כמובילה 
סוכרת.  וללא  יתר  השמנת  עם  במטופלים  כ-15%( 

-תופעות הלוואי העיקריות של תרופות אלו הן תחו
וירידה בתיאבון.  שת בחילה 

בסוכרת,  הטיפול  בעולם  שמתחוללת  המהפכה 
רופאי  של  והמקצועיות  המודעות  להגברת  מביאה 
לב  חולה  כל  כמעט  וכיום  בסוכרת,  לטיפול  הלב 
סוכרתי יכול להרוויח משימוש נכון בתרופות אלו. 
חשוב לסיים דווקא בבסיס שהוא העיקר, המנוע 
העיקרי להתפתחות סוכרת ותסמונת מטבולית הוא 
"משרדי"  חיים  ואורח  השמנה  של  המוכר  השילוב 

-ולא פעיל, שכולנו חשופים לו יותר ויותר. שני הכ
והינם, שמירה  לים החזקים ביותר לטיפול בכך, היו 
אלו,  עם  יחד  פעיל.  חיים  ואורח  מאוזנת  תזונה  על 
התרופות החדשות לסוכרת, מהוות בשורה של ממש 
לב  לחולי  וגם  משקל  עודף  עם  לאלו  לסוכרתיים, 

לא סוכרתיים.  

ד"ר אסי מילויצקי הוא רופא בכיר במערך הקרדיולוגי, 
המרכז הרפואי איכילוב - ת"א

"המהפכה בטיפול בסוכרת, 
מביאה להגברת המודעות של 

רופאי הלב לטיפול במחלה"
סוכרת ומחלות לב, מה פשר הקשר וכיצד מטפלים? 
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מרקר מגזין



ד"ר אורלי רן ספיר 

כמה באמת חשובה פעילות גופנית 
למניעת מחלות בכלל, ומחלות לב בפרט? 
בואו נדבר במספרים: כ- 12% מהתמותה בארה"ב 
קשורה בחוסר פעילות גופנית סדירה.  מחקר גדול 
אלף   30 כ-  כלל  שונות,  מדינות   52 ב-  שנערך 
פעילות  כי  מדגים   ,2004 בשנת  ופורסם  נבדקים, 
גופנית יכולה להפחית את הסיכוי לחוות התקף לב 
 2014 בשנת  אחר שפורסם  במחקר   .13% ב-  ראשון 
ועקב אחר כ-55 אלף אנשים במשך 15 שנה, נמצא 
למוות  הסיכוי  את   45% כ-  בעד  מפחיתה  ריצה  כי 

ממחלות לב.
מה באשר לאנשים שכבר חלו ועברו התקף לב? 
ובכן, סקירה שפורסמה ב-2005 מצאה שהשתתפות 
בתוכנית שיקום לב, הכוללת פעילות גופנית ואיזון 
גורמי סיכון, מפחיתה תמותה ממחלות לב ב-47%.  
במסגרת  הפועל  הלב  ולשיקום  למניעה  המרכז 

שירו מגוון  מספק  באיכילוב,  הקרדיולוגי  תהמערך 
ולתמותה  לתחלואה  הסיכון  הפחתת  שעיקרם  תים 
ממחלות לב, במקביל לשיפור באיכות החיים. בנוסף 
וטיפול תרופתי  למעקב מסודר, בדיקות תקופתיות 
חיים  באורח  דוגלים  אנו  אישית,  ומותאם  מעודכן 
גופנית. פעילות  ובריא עם דגש על פעילות  מאוזן 
מסייעת  היא  מישורים:  במספר  משפיעה  גופנית 
ירידה  החומרים,  חילוף  שיפור  במשקל,  בהפחתה 
שיפור  בדם,  השומנים  פרופיל  שיפור  הדם,  בלחץ 

בזרימת הדם ושיפור באיזון משק הסוכר בדם.
למרכז מספר שירותים ותוכניות, חלקן ותיקות, 

חלקן מתחדשות וחלקן נבנות כעת.

תוכנית שיקום הלב
ממחלות  הסובלים  במטופלים  עוסקת  התוכנית 
עברו  לב,  מהתקף  שמחלימים  אלו  הדם,  וכלי  הלב 
מטופלים  או  סטנט,  השתלת  עם  התערבותי  צנתור 
לאחר ניתוחי מעקפים או ניתוחי מסתמים, מושתלי 

קוצב או דפיברילטור ואף חולי אי ספיקת לב.
והמניעה מתחיל בקליטה הכו תתהליך השיקום 

אחות  של  הדרכה  קרדיולוג,  רופא  בדיקת  ללת 
אימונים  תכנית  ובניית  לב  נמרץ  בטיפול  מוסמכת 
בפעילות  להתחיל  ניתן  בהמשך  פיזיולוג.  ידי  על 

המתב מטופל,  כל  עבור  אישית  מותאמת  תגופנית 
הכולל  ניטור  כדי  תוך  הפיזיולוגים  בהנחיית  צעת 
מדידת דופק ולחץ דם, ומלווה בהשגחה צמודה של 

הצוות הרפואי.
תזונתי,  ייעוץ  הוא  מהתוכנית  נפרד  בלתי  חלק 

והתא קלינית  דיאטנית  אצל  אישי  מעקב  תהכולל 
מת תפריט יומי. אנחנו מציעים גם ייעוץ פסיכולוגי 

תאשר יסייע בתמיכה ובהתמודדות עם קשיים שיכו
לים לצוף במהלך התהליך.

מרפאה קרדיו מטבולית
שמטרתו  וייחודי  חדש  שירות  פתחנו  לאחרונה 
איזון גורמי סיכון ומניעת מחלות לב, בקרב אנשים 

בקבו נמצאים  אך  לב,  מבעיות  סבלו  לא  תשמעולם 
צת סיכון לתחלואה בעתיד. בשנים האחרונות חלה 
למניעה  שניתנות  כרוניות  מחלות  בשכיחות  עליה 
גבוה,  כולסטרול  כוללות:  אלו  מחלות  לטיפול.  או 

יתר לחץ דם, סוכרת, עודף משקל, ועישון.
ויעילות  חדשות  תרופות  מספר  היום  לרשותנו 

מח במניעת  ממש  של  למהפכה  הביאו  אשר  תמאד 
כולסטרול  להורדת  חדשני  טיפול  למשל,  לב.  לות 
אשר הביא לירידה של כ-30% בשילוב של תמותה 

תממחלת לב, התקף לב חריף, צנתור ושבץ מוחי. טי
פול חדשני נוסף לאיזון סוכרת וירידה במשקל הביא 

20% במוות ממחלות לב ועד  גם כן לירידה של כ- 
בתת נכון  שימוש  מוחי.  בשבץ  ללקות  בסיכוי   40%
יובי יחד עם גישות טיפוליות שונות,  תרופות אלה, 

והפחתה  במשקל  ירידה  החיים,  באיכות  לשיפור  לו 
משמעותית בסיכון להתפתחות מחלות לב ותמותה.
רב  צוות  של  בהנגשה  הינו  המרפאה  של  ייחודה 
נמרץ,  טיפול  אחות  קרדיולוג,  הכולל  ייעודי  תחומי 

תדיאטנית ופסיכולוג קליני. מדובר בצוות מקצועי בת
תחומו עם ידע נרחב והיכרות עם כלל הטיפולים החד

שניים אשר מטרתו לבנות תוכנית טיפולית הוליסטית 
מהרגע הראשון ובמהלך הליווי המותאם אישית.

מה צופן לנו העתיד?
קיימים מספר שירותים אשר נמצאים בשלבי פיתוח:
והמשך  הלב  ששיקום  ספק  אין   - מרחוק  מעקב   •
המפחית  מהטיפול  חשוב  חלק  מהווה  רציף  מעקב 

מת המטופלים  רוב  אך  ותמותה,  חוזרת  תתחלואה 
שונות.  מסיבות  בו  להתמיד  או  להשלימו  קשים 

תתקופת הקורונה הדגישה אף יותר את הצורך בטי
וירטואליים,  אלא  פיזיים  שאינם  ובמעקבים  פולים 
ולכן בימים אלו אנו עובדים על ממשק שדרכו ניתן 
יהיה לבצע את תהליך השיקום בסביבה הטבעית של 
המטופל - בביתו או בחדר הכושר הקרוב אליו, תחת 

ההנחיה של הצוות המקצועי שלנו.
• רפואת ספורט – מיועדת למי שמעוניין להתחיל 
להערכה  וזקוק  מאומצת  גופנית  בפעילות  לעסוק 
רפואית מקדימה. כחלק מהשירות נשתף פעולה עם 
ונלווה  אביב  תל  עירית  ידי  על  שיערכו  תחרויות 

מתאמנים.
• מחלימים - בתהליך ההחלמה ממחלות ממושכות 

תומורכבות, כדוגמת סרטן שטופל בכימותרפיה הע
לב  בתשומת  צורך  יש  הלב,  בתפקוד  לפגוע  לולה 
המהווה  גופנית  לפעילות  החזרה  בתהליך  מיוחדת 
חיים בריא. תהליך  נפרד מחזרה לאורח  חלק בלתי 
הנמצאים  למטופלים  טבעי  המשך  מהווה  השיקום 

במעקב המרפאה הקרדיו אונקולוגית.
והלידה  ההיריון  במהלך   - לידה  לאחר  נשים   •
פיזיולוגיים שמצריכים מהגוף  מתרחשים תהליכים 
והנפש להשתקם. אין דרך טובה יותר מניהול אורח 
חיים בריא ופעילות גופנית כדי לחזק ולהעצים את 

האם לאחר ההיריון והלידה.
לה יכול  שלנו  שהמרכז  הרושם  את  קיבלתם  תאם 

תאים לכל אחד כמעט, אנחנו מסכימים, וחושבים שכל 
איכות  את  לשפר  דרך  למצוא  יכול/ה  אחת  או  אחד 
אתנו  לצאת  אתכם  מזמינים  בעזרתנו.  שלו/ה  החיים 
לשירותכם,  לעמוד  נשמח  הבריאות.  לקו  חזרה  לדרך 
לעשות אתכם בריאים ולגרום לכם להרגיש טוב יותר.

ד"ר אורלי רן ספיר היא רופאה בכירה במערך הקרדיולוגי 
של המרכז הרפואי איכילוב - ת"א 

"פעילות גופנית יכולה להפחית 
את הסיכוי לחוות התקף לב 

ראשון ב- 13%"
המרכז למניעה ולשיקום הלב, הפועל במסגרת המערך הקרדיולוגי באיכילוב, מספק מגוון שירותים שעיקרם הפחתת 

הסיכון לתחלואה ולתמותה ממחלות לב, במקביל לשיפור באיכות החיים
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אסף לבנון

שונים,  גוף  איברי  בין  גומלין  ויחסי  קשרים 
איבר  של  תפקודו  על  מסויים  איבר  של  וההשפעה 
אחר הם חלק מהפאזל המורכב איתו מתמודד עולם 

־הרפואה. מסתבר שלקשר בין הלב והמוח, יש חשי
בות והשפעה משמעותיים על תפקוד שני האיברים 

החשובים הללו.
פגיעה בתפקוד המוח עלולה לגרור גם להפרעה 

הע מערכת  בתפקוד  פגיעה  למשל  הלב,  ־בתפקוד 
צבים האוטונומית עלולה לגרום להפרעה במערכת 
ההולכה החשמלית של הלב. מצד שני, אי ספיקת לב 
עלולה לפגוע בתפקודו התקין של המוח. כרופאים 
אנו יודעים שכאשר אנחנו רואים פגיעות מסוימות 
במוח, עלינו לחשוד באפשרות שכשל של הלב הוא 
הגורם לכך. דוגמה שכיחה לכך היא התפתחות של 

־של פרפור עליות. זוהי הפרעת קצב נפוצה שבעק
בותיה עלולים להיוצר קרישי דם בתוך חללי הלב. 

יתנתקו  וחלקיקים מקריש הדם שנוצר בלב  במידה 
המוח  אל  להגיע  עלולים  הם  הדם,  זרם  עם  ויזרמו 
מטופל  רואה  כשרופא  מוחיים.  לאירועים  ולגרום 
שסבל מאירוע מוחי, עליו לחשוד שהמקור לפגיעה 
המוחית עלול להיות בלב,, כתוצאה למשל מאירוע 
של פרפור עליות", מדגיש ד"ר עופר חבקוק, רופא 
בכיר במערך הקרדיולוגי בבית החולים איכילוב ומי 

שאחראי על תחום אי ספיקת הלב במערך. 

עד כמה משמעותיים יחסי הגומלין בין תחלואת 
לב לתחלואת מוח?

"הם משמעותיים אך ההדדיות אינה זהה. ישנן 
במוח  בעיה  על  המעידות  בלב  אינדיקציות  פחות 
המוח  חשיבות  את  להבין  צריך  להיפך.  מאשר 
בניהול התפקוד הגופני: המוח הוא איבר שלמרות 
גודלו הפיזי הקטן יחסית, צורך אספקת דם גבוהה. 
של  המשקל  לגודלו.  ביחס   20 פי  כמעט  למעשה, 
המוח הוא בערך 1.2 ק"ג, והוא מקבל כ-20% מכל 

הדם של הגוף. במקרים של שינויים באספקת הדם 
לגוף, מופעלים מנגנוני אוטו-רגולציה המאפשרים 
דם  אספקת  על  שמירה  למוח.  קבועה  דם  אספקת 
קבועה למוח מגנה על איברים חשובים עליהם הוא 
שולט, כמו כליות וכמו הלב. המוח אחראי בצורה 

־עקיפה גם על פעילות הלב, זאת באמצעות שלי
המאפשרת  האוטונומית,  העצבים  מערכת  על  טה 
ההתכווצות  ובכוח  הלב  בקצב  הפחתה  או  העלאה 

שלו. פגיעה בעורקים המספקים דם ללב או למוח, 
האלה.  האיברים  בתפקוד  לפגיעה  לגרום  עלולה 
יש מכנה משותף לתפקוד העורקים שמספקים דם 
ללב ולמוח, המתבטא בהופעה של טרשת עורקים 
בשתי מערכות העורקים הללו. הדוגמאות הנפוצות 
הן אנשים שסובלים מיתר לחץ דם, עודף שומנים 
בדם, סוכרת ונזקי עישון. כל גורמי הסיכון הללו, 
מאיצים התפתחות של טרשת בעורקים  המספקים 
דוגמה  היא  לב  ספיקת  אי  למוח.  והן  ללב  הן  דם 

המוח.  על  המשפיעה  לב  לתחלואת  דוגמה  טובה 
הדם  באספקת  לירידה  לגרום  שעלול  מצב  זהו 
השומר  האוטו-רגולציה  במנגנון  ולהפרעה  למוח, 
אוטו- מנגנון  )אותו  למוח  קבועה  דם  אספקת  על 
למוח  קבועה  דם  אספקת  על  שאחראי  רגולציה 
גם  להביא  עלולה  לב  ספיקת  אי  שונים(.  במצבים 
לרעה  שישפיעו  ודלקתיים  הורמונליים  לשינויים 

על תפקוד המוח".
כיצד מטפלים בבעיות אלו במקרה שאכן נתגלו?
את  כפותר  ספציפי שנחשב  ייעודי  טיפול  "אין 

בפ חושדים  או  כשמאבחנים  הידיעה.  בהא  ־הבעיה 
רפור עליות, מצב המגביר סיכון להיווצרות קרישי 
דם בחללי הלב ולכן גם לאירועים מוחיים, הטיפול 

נוגדות קרישה. טי ־המקובל הוא שימוש בתרופות 
פול כזה מפחית משמעותית את ההופעה של קרישי 
ללקות  הסיכון  את  גם  וכך  הלב,  חללי  בתוך  דם 
כיום  יש  לב  ספיקת  אי  של  במקרה  מוחי.  באירוע 

ההור התפקוד  את  לאזן  שתפקידן  רבות  ־תרופות 
כלל  בדרך  לב.  ספיקת  אי  המאפיין  הפגום  מונלי 
השיפור בתפקוד הלב כתוצאה מהטיפול התרופתי, 
ישנם  בנוסף,  המוחי.  בתפקוד  שיפור  גם  אתו  יביא 

מכשי או  ייעודיים  לב  קוצבי  כמו  מכשירים  ־כיום 
לשיפור  הם  גם  שמביאים  הלב  בתפקוד  תמיכה  רי 

באספקת הדם למוח".
הלב  תפקודי  את  לשפר  כדי  לעשות  ניתן  מה 

והמוח ואת יחסי הגומלין בינהם?
־"אנחנו יודעים שהאמצעים הטובים ביותר לשי

פור בתפקוד הלב מביאים עמם את ההגנה המוחית 
־הטובה ביותר. יש לנהל נכון את גורמי הסיכון המ

ולדאוג  מעישון  להימנע  האיברים:  לשני  שותפים 
למ חשד  של  במקרה  וכולסטרול.  דם  לחץ  ־לאיזון 

חלות לב כמו פרפור פרוזדורים, יש לבדוק ולהגיע 
התפתחות  לפני  האפשרי  בהקדם  וטיפול  לאבחנה 
איזון  מוחית.  לפגיעה  לגרום  שעלולים  דם  קרישי 
ספיקת  אי  של  במקרה  הלב  תפקוד  של  אופטימלי 

־לב, יכול להפחית משמעותית את הנזק המוחי שע
מב להימנע  הגורפת  להיגרם ממנה. ההמלצה  ־לול 

עיות כאלו, היא להקפיד לעבור בדיקות תקופתיות 
יכולה  ושגרתית,  פשוטה  סקירה  בדיקת  שגרתיות. 

־לעזור באיתור פגיעה בתפקוד הלב ואבחון של הפ
רעות בקצב הלב. בעת הצורך מומלץ לבצע בדיקת 
40 מומלץ להיבדק פעם אחת על  א.ק.ג. ומעל גיל 

־ידי רופא המשפחה ולוודא שהוא מכיר את ההיסטו
־ריה הרפואית של המטופל. עם זאת, חשוב לא לע

כיום ברור לנו בעולם  שות בדיקות מיותרות, שכן 
הרפואה, שלא רק שהן לא בהכרח מביאות תועלת, 

־הן עלולות לגרום לנזק. מומלץ לפנות לרופא מק
את  לשאול  שידע  רחבה,  וראיה  ניסיון  בעל  צועי 
שגרתית  גופנית  בדיקה  לבצע  הנכונות,  השאלות 
בירור  בהמשך  צורך  יש  אם  להחליט  לכך  ובהתאם 

הנושא", מסכם ד"ר חבקוק.

"טיפול מיטבי ללב, מביא 
לתפקוד מוח טוב יותר"

הלב והמוח, שני איברים חשובים ומשמעותיים בתפקודו ואיכות חייו של האדם. כשאיבר אחד מאותת על חולי, 
זהו סימן לבדוק ולבחון את מצבו של השני. ד"ר עופר חבקוק, רופא בכיר במערך הקרדיולוגי בבית החולים 

איכילוב ומי שאחראי על תחום אי ספיקת הלב במערך, בראיון מיוחד על הלב והמוח
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