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  :דברי פתיחה
  וקרדיולוגיה פולשניתמייננת קרינה 

  אריאל רוגין' פרופ

  אח אחראי מכון הלב - סילביו כהן  

 רנטגנאי ראשי –עקיבא הובר 

  ACSISסקר ה  תוצאות. הרמה הרפואית של הרפואה בחדרי הצנתורים הינה מהגבוהות בעולם
בתקופה של חודשיים בתחילת , בכל בתי החולים בישראלהמאושפזים אשר כללו את כלל האחרון 

וכ  STבקרב מאושפזים עקב אוטם עם עליות  3.3%היתה יום  30-בתמותה כי ההצביעו , 2010
חלק מתוצאות אלו קשור בטיפול היעיל והמהיר אשר . non- STבחולים עם אוטם מסוג  1.1%

של  םצוותי. במעבדות הצנתורים מוענק לאזרחי ישראל בכל שעות היממה בכל רחבי המדינה
נמצאים בהיכון לקריאה לבצע צנתור דחוף בכל מקרה של הגעת , פולשנית היחידות לקרדיולוגיה

משפרים את זילוח   primary PCI נקראיםצנתורים אלו ה. STחולה עם אוטם שריר הלב ועליות 
לרוב הצנתור נעשה תוך דקות . ומצילים רקמת לב, טוב יותר מכל תרופה אחרתהדם לשריר הלב 

מאות צנתורים בשנה בכל החולים עם בנוסף ותים מבצעים אותם צו. מקבלת החולה לאישפוז
הינו פחות  מקבלה לאישפוז זמן ההזמנה, בקבוצת חולים זו ,ם"ברמב. תעוקת חזה בלתי יציבה

  . מיממה

הצנתורים כגון השתלת קוצבי לב ומכשירים הנערכות בחדר הצנתור כמו גם פעולות נוספות 
וכן השתלת מסתם אורטלי  צנתור המודינמי ,ואבלציות מיפוי חשמלי, מתקדמים אחרים

ולכן הצוות המטפל לובש  ,קרינה זו הינה מייננת. נעזרים בקרינת רנטגן לצורך הדמייה ;מילעורית
ועמידה על הרגליים שעות רבות , החלוקים הינם כבדים. בזמן הפעולה חלוקי עופרת לצורך הגנה

, ברום לפגיעות אורטופדיות כגון כאבי געלולה לג, שבוע אחר שבוע, באופן קבוע ,משך השבועב
  .ברכיים או בעיות בעמוד השדרה המותני או הצווארי וכן נזקי קרינה

כאשר גם  - דקות  60-200לקרני רנטגן משך עבודה קרדיולוג פולשני נחשף מדי יום , אלדוגמ
, יוםכבר כ .אהטכנולוגיות החדשות אינן מבטיחות הקטנת רמת הקרינה הכוללת לה נחשף הרופ

קיימים נתונים המצביעים על חשד לקשר בין עבודה בחדרי צינתור לפגיעה באיברים שאינם 
 -ושיעור גבוה יותר של קטרקט , מחלות בבלוטת התריס, גידולי מוח, מחלות המטולוגיות: מוגנים

 .תכמו גם בעיות אורתופדיות הנובעות מלבישת חלוקי עופרת לאורך שעות ארוכו

המגנים על  ,ים יש ציוד מתקדם ומערך ביגוד כגון חלוקים או משקפי מגןרוב חדרי הצנתורב
תמונה עגומה לגבי אך ה. בחדרי הצנתור צוות מיומן ומנוסה בנושא קרינה והגנה. הצוות המטפל

העומס . בארץ מרבית חדרי הניתוחמצב התחזוקה ואיכות הפיקוח על הקרינה במכשור רפואי ב
חשיפה מתמשכת של רופאים העובדים משמרות ארוכות על מערכת הבריאות מתבטא גם ב

  .בסביבת מערכות המבוססות על קרינה
 

אך למרות שעל פי החוק מי שחשוף לקרינה מייננת , קרינה בכמויותצוות רפואי גדול נחשף ל
במתן תוספת ימי אך כשמדובר , לשאת תגים לניטור קרינה הצוות מחויב. מוגדר כעובד קרינה

  .מתעלמת מאיתנוהבריאות מערכת אך , הבראה או חופשה

למרות שהם , עובדים בסביבת קרינה לא נכללים ברשימת מקצועות עובדי הקרינההמצנתרים 
אורולוגים  ,הדבר נכון גם לסקטורים נוספים ברפואה כגון אורטופדים. מסכנים את בריאותם

. פאי חדרי הצנתוריםלעומת רו ל חשופים לרמות נמוכות יותר של קרינה"אם כי הנ, ומרדימים
מנתחים ורופאים נוספים שעובדים בסביבת קרינה  ,לכלול מצנתרים תדורש ההסתדרות הרפואית

יש להתייחס לנושא זה במסגרת כל הסכם קיבוצי חדש עם . ברשימת מקצועות עובדי הקרינה
י מסגרות התקינה ודפוסי התגמול לרופאים נקבעו בעידן הטכנולוג ,נהלי העבודה. הרופאים

  .הקודם ואינם תואמים את המצב הנוכחי
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ש מותני בגובה "בקע של דיסק בע: 1תמונה 
L4-5 

  

מישני , קטרקט בעין בקפסולה אחורית: 2תמונה 
  לקרינה
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מאיר באור ירוק את המשך השימוש בהחלפת מסתם אאורטלי  PARTNERמחקר –? שותפים

  )TAVI(באמצעות צנתור 

  ר ארתור קרנר"ד

והטיפול הניתוחי בה כרוך לעיתים קרובות , היצרות המסתם האאורטלי הינה מחלה של הגיל המבוגר
החלפת המסתם האאורטלי בדרך של צנתור היא פחות פולשנית ומהווה פריצת דרך . בסיכון מוגבר

  .טכנולוגית ואלטרנטיבה לחולים אשר אצלם הניתוח כרוך בסיכון גבוה במיוחד

לבין ניתוח לב ] TAVI[כדי להשוות בין החלפת המסתם בדרך של צנתור נערך  PARTNERמחקר 
  .פתוח

שכללה חולים עם היצרות  Bהתייחסו לקבוצה  PARTNERהתוצאות הראשונות שפורסמו ממחקר 
קשה ותסמינית של המסתם האאורטלי אשר הוסכם כי אינם מתאימים לניתוח רגיל בשל סיכון ניתוחי 

כולל הרחבת (החוקרים הראו כי בהשוואה לטיפול שמרני מקובל , זובקבוצת חולים . בלתי סביר
בגישה פמורלית הוריד משמעותית את הסיכון לתמותה  TAVIהטיפול ב  , )המסתם על ידי בלון

  ]. 1תמונה [מסיבה כלשהי וכן את הסיכון לשילוב של תמותה או אישפוזים חוזרים 

  . הקלה משמעותית בתסמיניםהביא ל  TAVI,בהשוואה לטיפול הסטנדרטי, בנוסף

התוצאות היוו צעד חשוב , הסיכון לארועי מוח ולסיבוכים ווסקולריים היה גבוה יותר TAVI-למרות כי ב
מגבילה מבחינה , למתן אלטרנטיבה טיפולית לחולים מבוגרים הסובלים ממחלה פרוגרסיבית

  .תפקודית  ושכרוכה בסיכון גבוה למוות

  .PARTNERבמחקר  Aיפיה דרוכה לפרסום התוצאות של קבוצה לא ייפלא איפוא כי הייתה צ

, גם הם סבלו מהיצרות קשה ותסמינית של המסתם האאורטלי, היו מבוגרים יותר  Aהחולים בקבוצה 

  . הם היו מועמדים סבירים גם לניתוח רגיל, Bאך בניגוד לחולים בקבוצה 

כנגד ) חולים TAVI  )348ראי לטיפול ב חולים אשר  חולקו באק 699מרכזים וכלל  26המחקר בוצע ב 
היעד הראשוני של המחקר היה שילוב של תמותה מסיבה ). חולים 350(ניתוח רגיל להחלפת מסתם 

  .סיבוך ווסקולרי או דימום משמעותי לאחר שנת מעקב, ארוע מוח, כלשהי

 TAVIשעברו  שיעורי התמותה מסיבה כלשהי היו נמוכים יותר בקבוצת החולים, ימים 30במעקב של 
  ].2תמונה [והיה גם יתרון בשיפור בתסמינים ) 6.5%כנגד  3.4%(לעומת ניתוח רגיל 

  .כעבור שנת מעקב לא היה הבדל בשיעורי התמותה בין שתי הקבוצות

TAVI 3.8%(ימים  30במעקב כעבור , היה כרוך בשיעורים גבוהים יותר של ארועי מוח משמעותיים 

  ) .P<0.07. 2.4%לעומת  5.1%(ב של שנה ובמעק) P<0.2 , 2.1%לעומת 

  )p<0.001, 3.2%כנגד TAVI )11.0%גם הסיבוכים הווסקולריים היו שכיחים יותר בקבוצת ה 

כנגד  9.3%(היה נמוך יותר בהשוואה לניתוח רגיל   TAVIלעומת זאת שיעור הדימומים החמורים ב 

16.0% ,P<0.001 ( כמו גם הארעות של פרפור פרוזדורים חדש)16.0%כנגד  8.6% ,P<0.001(  

אינו נחות מניתוח   TAVIאת יעדו הראשוני והראה כי הטיפול ב  Aבכך השיג המחקר עבור קבוצה 
  .רגיל להחלפת מסתם אאורטלי בחולים עם סיכון ניתוחי מוגבר
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TAVI   אם כן מהווה אלטרנטיבה טיפולית יעילה ופחות פולשנית לטיפול בהיצרות תסמינית של

אושר כדי לבחון את הדור הבא של  PARTNER‐IIמחקר . אאורטלי בחולים בסיכון מוגברהמסתם ה
  .המסתמים ומערכת ההובלה

ניתן להשתילו דרך עורק ] ב. [2009 ם מאז "המושתל ברמב  Edwardsמסתם ה ] א: [1תמונה 
  פמורלי או דרך ניתוח וכניסה מחוד הלב
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  .הקבוצות 2הישרדות דומה בקרב : 2תמונה 
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  .יתר לחץ דם ריאתי

  רוברט דרגו' דר

  

ריאתי הוא תסמונת המודינמית ופתופיזיולוגית שניתן לאבחן במספר מצבים ) ד"יל(יתר לחץ דם 
למחלה תמותה ותחלואה ). 1טבלה (ד ריאתי ראשוני או משני "מצב זה מחולק כיל. קליניים

  .בלבד 50%שנים של כ  5מוגברת עם הישרדות ב 

מ כספית "מ 25ד ריאתי מוגדר כלחץ דם ממוצע בעורק הריאה מעל "יל, דינמיתמבחינה המו
ד ריאתי "ילסווג ניתן ל. אשר מבוצע בחדר הצנתורים נמדד בצנתור לב ימיןלחץ הדם . במנוחה

‐Pre(נימי - ד ריאתי פרה"יל. capillary wedge pressure)(נימי בהתאם ללחץ יתד -לפרה ופוסט

capillary( ,ד ריאתי עורקי "יל: נובע ממצבים קליניים כגון, מ כספית"מ 15-תד נמוך משבו לחץ י
ד "יל. גורמי-אמבולית כרונית וקבוצת המחלות עם מנגנון רב-מחלה תרומבו, מחלת ריאות, ראשוני

 /דיאסטולי /סיסטולי(נובע מתפקוד לקוי של חדר שמאל ) Post‐capillary(נימי -ריאתי פוסט
  . מ כספית"מ 15י לחץ יתד מעל "ן עומאופיי) הפרעה מסתמית

הביטויים השונים יכולים לכלול קוצר . ספציפיים ד ריאתי הם לא"התסמינים של חולה עם יל
האבחון , ברוב הגדול של המקרים, לכן]. סינקופה[תעוקת חזה ועילפון , חולשה, עייפות, נשימה

  .]פרוגנוזה[ית תחזמתבצע בשלבים מתקדמים של המחלה עם השלכות משמעותיות על ה

לברר , לאשר האבחנה במטרהד ריאתי דורש סידרה של בדיקות "ערכת חולה עם חשד לילהתהליך 
משמעות התפקודית היחד עם סיווג , קבוצה הקלינית ואטיולוגית שעליה הוא משתייךה

ו כא, תפקודי ריאות, חזהבית צילום , ג"אק, בירור זה כולל בדיקות דם. והמודינמית של ההפרעה
 תבדיק. טומוגרפיה ממוחשבת של בית החזה ברזולוציה גבוהה וצנתור לב ימין, מיפוי ריאות, לב
בקורלציה טובה עם אשר נמצאים עם יכולת לספק מספר משתנים , ו לב מהווה בדיקת סקירהכא

הבדיקה , עם זאת. הלחץ הסיסטולי בעורק הריאההערכת מדדים של צנתור לב ימין וביניהם 
  . ]1תמונה [ או לשלול באופן סופי האבחנה היא צנתור לב ימיןהנדרשת לאשר 

ד ריאתי "ויל) ומומי לב מולדים HIVזיהומי , סקלרודרמה, ראשוני(ד ריאתי עורקי "במקרים של יל
שיפור בדרגה , מספר טיפולים תרופתיים הוכחו כיעילים בהטבת התסמינים, אמבולי כרוני-תרומבו

טיפולים אלה כוללים תכשירים מקבוצות . דרות  קליניתארכת הזמן עד התדרהתפקודית ו

נוגדני קולטן האנדוטלין , )Prostanoids )Epoprostenol, Trepostenil, Iloprost - הפרוסטנוידים 

– Enodothelin receptor antagonists )Bosentan, Sitaxentan, Ambrisentan ( ומעקבי

יש ). Phosphodiesterase type 5 inhibitors )Sildenafil, Tadalafil – 5פוספודיאסטראז מסוג 
ד ריאתי על רקע תפקוד לקוי "לציין כאן שאותם טיפולים הוכחו כמזיקים לחולים הסובלים מיל

מכאן החשיבות המרבית באבחון מדויק של האטיולוגיה הגורמת לעליה בלחץ . של חדר שמאל
  .ם התאמת הטיפולערכה המודינמית באמצעות צנתור לב ימין לשההריאתי ו

ההגבלות בדרגה תפקודית והישרדות של חולים עם , למרות הקידום בהבנת המחלה ובטיפול בה

עם  IIIו שלב  IIכיום מתבצעים מחקרים מסוג שלב . ד ריאתי נשארו לא משביעות רצון"יל
תכשירים שמטרתם הם שינוים פתוביולוגים שיכולים להביא לשיפור בתסמינים ופרוגנוזה של 

  .ד ריאתי"ולה עם ילח
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  סיבות ליתר לחץ דם ריאתי - 1טבלה 
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מדידות לחצי דם בעזרת צנתר המוחדר . צנתור המודינמי המבוצע בחדר הצנתורים – 1תמונה 
  . דרך וריד ומגיע לחללי צד ימין של הלב
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  טיפול פולשני בחדר הצנתורים כנגד יתר לחץ דם

  יבגניה ניקולסקי' דר

מאוכלוסיית הארצות המפותחות והוא  25% -ות בעיה נפוצה הפוגעת בכד ממשיך להו"יתר ל
על פי מחקרים קודמים עליה . מהווה את אחת הסיבות השכיחות ביותר למוות ברחבי העולם

מהמטופלים  50%רק , בעזרת תרופות. מ כספית גורמת להכפלה בתמותה"מ 20/10 -ד ב"בערכי ל
ד קיימת קבוצת חולים אשר לא ניתן "ם הסובלים מיתר לבין החולי.  ד"מגיעים לערכי מטרה של ל

לאזן אצלם את לחץ הדם למרות מעבר לדיאטה מתאימה שינוי בהרגלי חיים ושימוש בתרופות 
  . רבות

שפעול מופרז של המערכת גורם . ד"ככל הנראה למערכת הסימפטטית תפקיד חשוב בויסות ל

אשר הביאה   sympathectomyוחית הנקראת עובדה זאת הובילה לנקיטת פעולה נית. ד"לעלית ל
אלא שנתוח זה , בפעולה זו  גורמים להרס של העיצבוב הסימפטתי. ד ושיפור בתמותה"לירידת ל

  . הוא גדול וכרוך בסיבוכים

בעזרת צריבה של  )צינתור(י גישה מילעורית "ד ע"לאחרונה התפתחה שיטה חדשה לטיפול ביתר ל

עם   Radiofrequency Ablationהנקראתבשיטה . מערכת הסימפטטית בנמצאים בעורקי הכיליה

הצנתר מתחבר .   Symplicity® Catheter System™Ardian, Inc., Palo Alto, USA -שמוש ב
במהלך ]. 1תמונה [לגנרטור אשר מייצר אנרגיה בתדר גבוה המועברת לעורקים הכיליתיים 

  . צריבות לאורך עורק הכליה 6לה מבצעים עד הפעו

ובדק את  בטיחות ויעילות  Lancetפורסם בעיתון    Symplicity HTN‐1המחקר הראשון בנושא
תרופות מקבוצות שונות  3ד אשר לא מאוזנים למרות טיפול עם "חולים עם יתר ל 50השיטה אצל 

ך הקבוצה שעברה את הצנתור חולה מתו. המחקר הראה סיכון נמוך של הפעולה. כולל דיורטיקה
. לא נצפו הפרעות במלחים או הפרעה בתפקודי כליות. אחד בלבד פיתח דיסקציה של עורק הכליה

מ כספית בהשוואה ללחץ הדם הבסיסי  "מ 25/13ד בממוצע של "חודשים נצפתה ירידת ל 6לאחר   
  . ד המשיך להיות נמוך גם  כעבור שנה ושנתיים"ול

אשר , מרכזים ברחבי העולם 24-חולים מ 100שבו השתתפו  Symplicity HTN‐2במחקר האקראי 
ד "צנתור ניצפתה ירידה משמעותית של ל' "אצל חולים שטופלו ע. היו קשים מאוד לאיזון

ד הייתה "כמות החולים עם ירידת ל. בהשוואה לקבוצת ביקורת אשר טופלה עם תרופות בלבד
מעקב לאחר ]. 2תמונה [ולית לעומת קבוצת הביקורת יותר משמעותית סטטיסטית בקבוצה טיפ

חולים אשר טופלו בצינתור הראה ירידה במסה של שריר של חדר שמאל וירידה בפעילות 
  . סימפטתית בשרירים פריפריים

חולים , עדיין קיימות שאלות לגבי השימוש בשיטה זאת אצל חולים עם הפרעה בתפקודי כליות
עורקים כליתיים קטנים , חולים לאחר השתלת סטנט בעורק כליה, עם עורקים כליתיים מרובים

  . או קצרים/ו

ב והוא אמור לגייס "צריך להתחיל בקרוב בארה  the Symplicity HTN‐3 המחקר האקראי הגדול
אם יעילות השיטה תוכח  היא  תביא איתה  תקווה למספר רב  .ד עקשני "חולים עם יתר ל 560

  .נתן לשליטה ד בלתי"של חולים עם יתר ל

קיים פוטנציאל להשתמש בשיטה גם במצבים נוספים ברפואה בהם למערכת הסימפטטית תפקיד 
חולים עם דום נשימה בשינה וחולות עם , חולי אי ספיקת לב, מכריע כגון בחולים עם סכרת קשה

Polycystic Ovarian Syndrome. ם עתידים להתחיל להשתמש בשיטה זו החודשים "ברמב
  .הקרובים
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    (CT)וטומוגרפיה ממוחשבת   (MRI)הדמיית הלב בעזרת תהודה מגנטית 

  סובחי עבאדי' דר, יהונתן לסיק' דר

זה המכון היחיד בצפון הארץ המספק שרות זה . לב MRIם שרות "השנה נפתח לראשונה ברמב
  .ונותן מענה למספר רב של שאלות אבחנתיות שהיו עד כה ללא פתרון הולם

מהוות תחום הדורש ידע ומיומנות גם מהתחום הרדיולוגי וגם , לב CTכמו בדיקת , לב MRI תבדיק
ם הוקם שרות מיוחד רב תחומי שמשלב צוות מיומן משני "לכן ברמב. מהתחום הקרדיולוגי

. רדיולוג, ר סובחי עאבדי"וד, קרדיולוג, ר יהונתן לסיק"האחראים על התחום הם ד. התחומים
אריאל ' והקרדיולוגים פרופ, רדיולוג, ר רוני שרטר"וקחים חלק בפעילות הם דרופאים אחרים של

, בנוסף מספר טכנאי הרנטגן קיבלו הדרכה  מיוחדת בתחום הלב. ר שמואל ריספלר"רוגין וד

בדיקות  15מבצע כ ) "ויצו"(בניהולו של שמואל וייצמן ,  CTצוות ה . ומהווים חלק חשוב בפעילות

ברזי  שולטים אשרחנה וקרט ויוסי טל דן  : MRIטכנאי  2מעולה ו  בשבוע באיכות טכנית

  .לב MRIביצוע הטכנולוגיה של 

MRI  לב ידוע כGOLD STANDARD  אך לאחרונה הוא הוסיף , ]1תמונה [ בהערכת תפקוד הלב

.  MRIתכונה ייחודית ל , מימד חדש בתחום ההדמייה לגבי יכולתו לאפיין מחלות של שריר הלב
המתבטאים , דלקת או נמק בשריר הלב, יכולת לזהות איזורים קטנים ביותר של צלקתמדובר ב

  .]1תמונה [ גדוליניום, כאיזורים של האדרה מאוחרת לאחר הזרקת חומר ניגוד

  : הן, לב היום MRIההתוויות העיקריות ל 
  הערכה מדויקת של תיפקוד חדר שמאל וימין ] 1[
  ].ניתן גם להעריך נרחבות איסכמיה. [וטםהערכת חיות של שריר הלב אחרי א] 2[
  .מעקב ואיבחון של קרדיומיופתיות, הערכה] 3[
  .ומי לב מולדיםמבירור  ]4[
  .מעקב אחרי כמות הברזל בשריר הלב בחולים המטופלים בעירויי דם חוזרים] 5[

 ם בוצעו"ברמב. לב CTם הוא בין המכונים הוותיקים בארץ ובעולם בביצוע "ברמב CTמכון ה 
היום היא בדיקה בדיקת זו . של המאה הקודמת' 90סריקות ראשונות בעולם בסוף שנות ה 

בין . הבדיקה מתבצעת בחולים מאושפזים וגם בחולים אמבולטוריים. שיגרתית לכל דבר
הבדיקה מתבצעת בעיקר בחולים עם חשד למאורע איסכמי חריף אך ללא שינויים  ;המאושפזים

בדיקות אלקטיביות הן בעיקר לשלול מחלה כלילית או החמרה . ות דםג או בבדיק"אופייניים באק

, לב הן הערכה לפני בדיקה אלקטרופיזיולוגית CTאינדיקציות נוספות ל . במחלה כלילית ידועה

. חשד לאנומליות והערכת שורש האאורטה, בלב SHUNTהערכה של , CABG REDOלפני ניתוח 
 .ומים בשנים האחרונותהמכון פעיל בתחום המחקר עם מספר פירס

  



12 

 

  :MRIתצוגה של שריר הלב ב : 1תמונה 
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  .של חדר שמאלסרעפתית איפיון אוטם טרנסמורלי בדופן : 2תמונה 
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   Rivalמחקר  –עידכונים לגבי הגישה הרדיאלית 

  ל'איתן אברג' דר

האירופאים  ושימוש גובר בקרב קהילת המצנתרים ענייןבשנים האחרונות הגישה הראדיאלית זכתה ל
ם גישה זו הפכה לשכיחה ביותר ואחוז הפעולות הנעשות דרך דיקור עורק זה הולך "ברמב. ובישראל

ו טשנ registries-במשך השנים התווספו מספר מחקרים רנדומאלים קטנים ו. וגדל בכל חודש
גישה איזור הדיקור לעומת הלהראות שהגישה הראדיאלית מפחיתה את סיכון הדימום הקשור ל

 .שיש קשר בין דימום משני לצנתור ותמותה כיחומחקרים אחרים הוכאשר , הפמוראלית

 (RIVAL-Radial versus femoral access for coronary angiogrpahy and מחקר ה
intervention in patients with acute coronary syndromes ( 2011שפורסם בחודש אפריל 

ד לים שהיו מועמדים לביצוע צנתור במסגרת אירוע קורונארי חבלנסט השווה בין שתי הגישות בחו
 ).NSTEMI-ו STEMIכולל (

 primary-ה. מדינות 32-בתי חולים ב 158-ב 1:1חולקו ביחס וגויסו בשיטה רנדומאלית  חולים 7021
end point  ורי לא קשור לניתוח 'מוות או דימום מג, שבץ מוחי, היה שילוב של אוטם שריר הלב

 .אוטם שריר הלב וכן נסיון המרכזים: שכללו בין היתר ,קבוצות-הוגדרו מראש שש תת .םמעקפי

ברדיאל  3.7%(בין שתי הקבוצות  PRIMARY END POINT-הבדל ב מצאולא תוצאות המחקר 
 )בפמוראל 4.0%כנגד 

יש לציין , למרות התוצאה כביכול שלילית שנוגדת את התוצאות שפורסמו במחקרים קטנים יותר
 :  פר נקודות חשובותמס

 אין הבדל באחוז הצלחת ה-PCI אך יש לציין שיש יותר , בין הגישה הרדיאלית והפמוראלית
Cross-over בגישה הראדיאלית בעיקר במרכזים הפחות מנוסים. 

  אנוריזמות הדורשות -סאודופ[דיקור קשורים למיקום ההבגישה הראדיאלית נצפו פחות סיבוכים
עם מובהקות  3.7%כנגד  1.4%) איסכמיית גפיים, המטומות גדולות, פיסטולה  AV, התערבות
 )p>0.0001( סטטיסטית

  בתת קבוצה של חולים עםSTEMI  ה בשיעור הנצפתה יריד-primary endpoint  וכמו כן
 . בחולים שעברו צנתור בגישה רדיאלית) p=0.006; 3.2%לעומת  1.3%( תמותהירידה ב

 ה רדיאלית גם נצפתה ירידה בשיעור הבמרכזים עם נסיון גבוה בגיש-primary endpoint  וכמו
יתכן שממצא זה הינו משני לפחות (כן ירידה יותר משמעותית בכמות הסיבוכים הוסקולאריים 

crossover בקבוצה זו( 

  לבסוף יש לציין שבמחקר זה שיעור האירועיים היה נמוך יותר מהצפוי ולכן התוצאות סובלות
-ב 20%עוצמה לגלות הבדל של  80%חולים בשביל לקבל  17.000-ך בצור(מחוסר עוצמה 

primary endpoint.( 

התוצאות תומכות  primary endpoint -למרות שהמחקר לא השיג את התוצאה הצפויה ב, לסיכום
 MACE-שבה נצפתה ירידה ב STEMI-ביתרון של  הגישה הראדיאלית בעיקר בקרב אוכלוסיית ה

  .ואפילו בתמותה

אות מדגישות את חשיבות הניסיון של המרכזים בגישה הראדיאלית והצורך בישום עקומת התוצ
  .הלימוד על מנת לאפשר לחולים להינות בצורה מייטבית מהגישה הרדיאלית שעלולה להציל חיים
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  רישום ארצי של דפיברילטורים

  פרופ גליקסון, דר סולימאן 

  

  

  

  אי ספיקת לב

שמואל ריספלר' דר
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  ום נוגדי הצמדות טסיותחידושים בתח

  אריאל רוגין' פרופ

שימוש משולב של אספירין וקלופידרוגל הוכח כיעיל בכל אוכלוסיית החולים עם מחלה כלילית העוברים 
תעוקת חזה בלתי יציבה וכן למניעת סיבוכים , חולים עם אוטם שריר הלב -טיפול בחדר הצנתורים 

  ] .stent thrombosis[מאוחרים כגון פקקת בסטנט  

שעל פני הטסיות וגורם לעיכוב בלתי הפיך של פעילות  ADP receptor  P2Y12 -ניקשר ל קלופידוגרל

, בקרב המטופלים .פעילאשר זקוק להפוך למטבוליט הpro‐drug הקלופידוגרל הוא למעשה .  הרצפטור
ת של המטבוליט פעילות התרופה תלויה ביצירת רמות מספיקו . ישנה שונות רבה בתגובתיות לתרופה זו

מהקלופידוגרל עובר מטבוליזם על ידי אסתרזות במערכת העיכול עם יצירת  85% -כ. האקטיבי בדם
כים למערכת יהנותרים הופכים למטבוליט הפעיל על ידי מספר אנזימים השי 15% -ה. מטבוליט בלתי פעיל

וליט הפעיל של חיוני ליצירת המטב CYP2C19האנזים   .הכבדית Cytochrome (CYP) P450 -ה

פקקת בסטנט הסיכון ל CYP2C19 -מספר מחקרים הראו כי בחולים עם הפולימורפיזם ל. קלופידוגרל

]stent thrombosis [ בהשוואה לחולים ללא  3-6ואוטם חוזר לאחר התערבות מוצלחת גבוהה פי
עליה בפעילות  ,דוגמאל. פולימורפיזם גנטי אינו הסיבה היחידה לתגובה ירודה לקלופידוגרל. פולימורפיזם

אי ספיקת כליות ואי , לגורמים אחרים כגון גיל. טסיות ותגובה ירודה לקלופידוגרל תוארה בחולי סכרת
  .ספיקת לב גם עשויה להיות חשיבות

אמנם זקוק לביוטרנספורמציה אך אינו עובר  אשר, תיאנופירידין פוטנטי חדשהינו  [Effient] פרסוגרל

כדי להפוך למטבוליט הפעיל שלו כך שפעילותו  CYP2C19 -תרזות ופחות תלוי באינאקטיבציה על ידי אס

מאפשר עיכוב יעיל של טסיות גם בחולים עם פרסוגרל טיפול ב. CYP2C19אינה מושפעת מהגנוטיפ של 
  .  אם כי במחיר של סיכון גבוה יותר לדימום, תגובה ירודה לקלופידוגרל

בשנה האחורנה הורחב  . קקת בסטנט תחת טיפול בקלופידרוגלטיפול זה כלול בסל הבריאות למניעת פ

כל  - בחודשים האחרונים , ם"ברמב. STהסל וכולל גם חולים לאחר אוטם שריר הלב מסוג עליות מקטע 
  .חולי אוטם שריר הלב מטופלים בטיפול זה

  

. שאיננו תיאנופירידין) Cyclo‐pentyl‐triazolo‐pyrimidine(וייחודי  נוגד טסיות מסוג חדשהינו  טיקגרלור
, שלא כמו תרופות מקבוצת התיאנופירידינים. ב בישראל"התרופה רשומה באירופה ובהליכי רישום בארה
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 תכונות ייחודיות אלה מביאות להתחלת. P2Y12לקולטן  והוא נקשר באופן הפיך pro‐drugטיקגרלור אינו 
עיכוב הטסיות שנמדד שעה לאחר  .החוליםאחידה בכל ליעילות גבוהה וו יםמהיר הלופעפעולה והפסקת 

וכבר לאחר שעתיים אין יותר טסיות , )88%(וקרוב מאוד לערך המקסימלי  80% -מתן התרופה עומד על כ
לאחר שעתיים שיעור טסיות  - ממצאים אלה שונים מממצאי קלופידוגרל . שנמצאות במצב של עירור יתר

  .40% -הנמצאות במצב עירור יתר עם קלופידוגרל הוא כ

  

כולל  ,)חולים 18,624, מדינות 48(מחקר בין לאומי ה. PLATO-מחקר התכונות התרופה מתבטאות היטב ב
ם בחולי ,חודשים 6-12טיקגרלור למשך או קלופידוגרל באופן רנדומלי וכפול סמיות טיפול בהשווה  ישראל

  .עם תסמונת כלילית חדה

יתרון  נמצאו -חוזראירוע לבבי  ,שבץ מוחי, לבבית תמותהשעור כולל של  היתה Primary endpoint-ה
יתרון שהולך וגדל  באירועים עם 16%הפחתה של  – על פני קלופידוגרללטיקגרלור משמעותי סטטיסטית 

  .בתמותה הכוללת 22%ירידה של  התוצאה המפתיעה והחשובה ביותר במחקר היתה]. תמונה[ עם הזמן

  

  

K-M estimate of time to first primary efficacy 
event (composite of CV death, MI or stroke)

No. at risk

Clopidogrel

Ticagrelor

9,291

9,333

8,521

8,628

8,362

8,460

8,124

Days after randomisation

6,743

6,743

5,096

5,161

4,047

4,147

0 60 120 180 240 300 360

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

13

C
u

m
u

la
ti

ve
 in

ci
d

en
ce

 (
%

)

9.8

11.7

8,219

HR 0.84 (95% CI 0.77–0.92), p=0.0003

Clopidogrel

Ticagrelor

K-M = Kaplan-Meier; HR = hazard ratio; CI = confidence interval   

Wallentin et al. NEJM 2009;361:1045-57  

 

 לטיקגרלור יתרוןבאופן עקבי  המחקר מצא כי בניתוחים מתוכננים שונים של תוצאי יעילות נצפה, בנוסף

ניתוח , פולשניטיפול  - של חולים ות שונותקבוצ יתוכל ת Secondary endpointsעל פני קלופידוגרל גם ב 
  . 'אי ספיקת כליות וכו, סוכרתיים, מעקפים

כרוך שעיכוב טסיות יעיל יותר  מקובל לחשוב –משמעותי דימום  ההי Primary safety endpoint -ה

לא היה הבדל משמעותי סטטיסטית  PLATO-אולם במחקר ה .של עליה בדימומים בהכרח במחיר
מחקר זה מצא יעילות מוגברת במניעת אירועים חוזרים . היבכלל האוכלוסי משמעותיים מיםבדימו

  .ל דימומים משמעותייםותמותה כוללת ללא עליה בשיעור הכולל ש
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 אוטםבעקבות תוצאות מרשימות אלה הוכללה התרופה בהמלצות האיגוד האירופאי לקרדיולוגיה לטיפול 
מנגנון פעולה חדש וייחודי  טיקגרלור הוא נוגד טסיות חדש עם. עוד בטרם רישומה באירופהבעזרת צנתור 

לראשונה במעכבי  .של דימום מוגבר" מחיר"וללא ה עם תחילת פעילות וסיום פעילות מהירים יותר
  .וכל תתי הקבוצות שטופלו נהנות מן התרופה, הצמדות טסיות נצפתה הפחתת תמותה

טסיות טוב יותר  עיכובמשיג , דור תרופות החדש בישראל הכולל את הפרסוגרל ובעתיד גם את הטיקגרלור
  .התוצאות בקרב המטופלים שלנו ועתיד לשפר עוד יותר את –ותגובה אחידה בכל המטופלים  מקלופידוגרל


