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“יצירתיות קורית בעת חיבור של דברים”, 
אמר סטיב ג’ובס. אכן, עולם העסקים והניהול 
של ימינו הוא עולם של חיבורים ושל שיתופי 
פעולה. בסביבות עבודה ופיתוח עתירות ידע 
ומבוססות ביג דאטה, כאשר ההתמחויות 
המקצועיות הן ספציפיות כל כך – היכולת 
לעבוד יחד, בשילוב כוחות רב-תחומי, היא 

המפתח לפריצת דרכים חדשות. 
ברוח זו בנינו בבילינסון אסטרטגיית חדשנות, 
המושתתת על תפיסת ניהול סינרגטית – 
גישה המחברת אל עולם הרפואה כוחות 
מקצועיים מתחומים שונים, ממזגת אותם 
יחד למען המטופלים, המחקר והִקדמה 
הרפואית – ויודעת לייצר, שוב ושוב, שלם 

הגדול מסך חלקיו. 
לא המצאנו את הגלגל: זהו מודל מוביל 
ארגונים  ידי  על  הגדול  בעולם  המיושם 
מקדמי חדשנות. כך עובדים כיום בהיי-
טק ובסייבר, בזרועות המודיעין ובמערכת 
הביטחון, בענקיות הטכנולוגיה האזרחיות, 
בגופי המחקר ובאקדמיה. אנו מתאימים 
את הגישה הזאת לעולם הרפואה, בבואנו 
לשרטט את חזון המרכז הרפואי של העתיד: 
הקמת קריה רפואית משולבת, המקדמת 
חדשנות וניזונה ממנה. יהיה זה מקום שבו 
יצמחו אלו בצד אלו קליניקה מתקדמת, 
רפואיים.  ופיתוחים  דרך  פורץ  מחקר 
מכון  כמו  אקדמיה  גורמי  עם  חיבורים 
ויצמן ואוניברסיטת תל-אביב, עם חממות 
טכנולוגיות ועם מעבדות מחקר מובילות. 
קשרי עבודה עם תאגידים מסחריים וחברות 
ענק כמו מיקרוסופט, אמזון ו-IBM. שיתופי 
פעולה עם חברות הזנק, קרנות השקעה 
ומרכזי חדשנות מקבילים בעולם. במשפט 

אחד: ה-R&D של הרפואה בת זמננו.
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ד”ר איתן וירטהיים, מנהל מרכז רפואי רבין )בילינסון 
והשרון(, מדבר על אסטרטגיית החיבורים שמניעה 
את גלגלי החדשנות, על המהפכה העולמית בחקר 
המוח ושותפיה, ועל התפיסה של הקמת קריה רפואית 

משולבת – ה-R&D של רפואת המאה ה-21
רואים  אנו  הזאת  הניהול  תפיסת  את 
כ”עמוד האש” של רפואת המאה ה-21. 
רפואה המבוססת יותר ויותר על צוותים 
רב-מקצועיים, שבהם כל מומחה מביא 
את מיטב הידע והניסיון שלו כדי לייצר יחד 
אבחון וטיפול מצוינים. רפואה המושתתת על 
אנשי מקצוע שהם לא רק רופאים מעולים, 
אלא גם אנשי צוות המצטיינים בתכונות 
הנדרשות כיום בכל ארגון שפניו לעתיד: 
וגמישות  יכולת התאמה  רפלקסביליות, 
מחשבתית, הירתמות מהירה לצוותי משימה 
ידע  ומוכנות לחלוק  המוקמים אד-הוק, 

ולעבוד יחד, ללא אגו ועם ברק בעיניים. 
כך אנו מטפלים היום בחולים מורכבים, כך 
אנו מפעילים מרפאות רב מקצועיות, כך 
אנו מקדמים באופן מולטי-דיסיפלינארי 
רפואה, מחקר וחדשנות. כל זה נכון לגבי 
מקצועות רבים ברפואה, אך בעיקר לגבי 
תחומים מורכבים ועתירי מחקר וטכנולוגיות. 
תפיסה זו, של חיבור כוחות סינרגטי כלפי 
פנים וכלפי חוץ, עומדת מאחורי הקמת 
מרכז המוח החדש בבילינסון. יצאנו לדרך 
עם חזון של Neuro Science Center במודל 
העולמי המתקדם ביותר, כשאנו נושאים 
עיניים למרכזי המוח המובילים בארה”ב 
ובעולם, כמו Johns Hopkins בבולטימור 
ו- UCSF בסאן פרנסיסקו. המודל שלנו הוא 
מרכז שבו ישכנו תחת קורת גג אחת כל 
המחלקות והיחידות הקשורות לרפואת המוח 
המתקדמת. החולה במקום אחד – וכולנו פה 
מסביבו, משלבים את כל היכולות כדי להציל 
חיים, להחזיר תפקוד ולהעניק איכות חיים 

גם במקרים שפעם נחשבו חסרי תקווה. 
מרכז המוח המוקם עתה יהיה חוד חנית 
במימוש אסטרטגיית החדשנות של בילינסון. 

וד”ר שמואל חרל”פ תרמו תרומה  ענת 
משמעותית להקמת המערך לנוירוכירורגיה 
על שם עו”ד ד”ר משה שקל במגדל המערבי 
החדש, שיחד עם המערך לנוירולוגיה, יהיה 
מקום שידגים מיצוי מיטבי של אסטרטגיית 
החיבורים, לעומקה ולרוחבה של רפואת 
המוח. שבדומה למרכזי המוח הגדולים 
בעולם, יממש גישה של שותפויות, יצירתיות 
וחדשנות, אולם כזו שלא תישאר ב”מגדל 
שן” אקדמי או מחקרי אלא תתורגם הלכה 
למעשה לרפואה Tailor Made, שמגיעה 
במהירות האפשרית אל מיטת החולה. זה 
יקרה דרך מיזוג רבדים חדשים ומצטברים 
של ידע ויכולות, מעולם הרפואה ומעולמות 
ננו-טכנולוגיה, רובוטיקה,  מקבילים כמו 
וירטואל-ריאליטי וביו-טק. אבל החיבורים 
הללו מתחילים קודם כול מבפנים: שותף 
מרכזי לחזון הוא מערך החדשנות שלנו 
בבילינסון, המוביל חממת פיתוח וחדשנות, 
שהוקמה ביוזמת ובתמיכת עמותת ידידי 
המרכז הרפואי בראשות פנחס )פיני( כהן 
ואורלי מסקין. החממה עובדת על פי אבני 

היסוד של מרכז הביו-דיזיין בסטנפורד. 
יחד, מדוע צריך  כולם עובדים  אבל אם 
בעצם מרכז מוח נפרד? כדי להבין כמה 
יש להביט רגע  משמעותי המהלך הזה, 

אל ההתפתחות המטאורית שמתרחשת 
בעצם ימים אלו במדעי המוח, בעולמות 
הנוירו-ביולוגיה והנוירו-פסיכולוגיה. לא יהיה 
מוגזם לומר שאנו בעיצומה של מהפכה. 
מקצוע הנוירולוגיה השמרני יחסית, שסבב 
לאורך כמה עשורים סביב אותם טיפולים 
תרופתיים, מזנק בשנים האחרונות קדימה 
עם דיסציפלינות חדשות ופתרונות מסעירים. 
זה קורה בזכות פריצות דרך מדעיות, שיתופי 
פעולה רב תחומיים בהבנת מחלות המוח 
העיקריות, ופיתוח אמצעים טכנולוגיים שרק 

אתמול נראו כמו מדע בדיוני.  
פענוח מסתורי המוח האנושי הוא משימה 
כלל עולמית. לוקחים בה חלק רופאים, 
חוקרים ומדענים ברחבי העולם המערבי; 
מרכזים רפואיים, אוניברסיטאות ורשתות 
מחקר; סטארט-אפים המפתחים התקנים 
זעירים, הדמיות שטרם ראינו ואמצעי טיפול 
חדשים ומלהיבים. בית החולים בילינסון 
הוא חלק מהעולם הזה. אנו משתתפים 
במחקרים רב-מרכזיים, חולקים ידע עם 
מוסדות מהשורה הראשונה בעולם, שולחים 
את הרופאים שלנו לתת-התמחויות במרכזי 
המוח המובילים בארה”ב ובאירופה, ועובדים 
יחד עם מובילות הטכנולוגיה במגוון תחומים 
חדשניים: מפיתוח אלגוריתמים מבוססי ביג 
דאטה לניבוי מחלות, ועד לצ’יפים זעירים 
המושתלים במוח ומתקנים בעיות שבעבר 

היו חשוכות מרפא.
בשנות החמישים של המאה הקודמת, מכון 
ויצמן השיק את “ויצק” – המחשב הישראלי 
הראשון ואחד היחידים אז בעולם. יהודי 
חכם אמר אז על המיזם השאפתני: “מדינה 
כזו קטנה, מה היא תעשה במחשב כזה 
גדול?”. לאיש הזה קראו אלברט איינשטיין. 
המחשב הענק של אז הוא השבב הזעיר 

שאנו משתילים כיום במוח. 
חקר המוח הוא עולם שלם ועצום, המרכז 
ובמדע. זה  אליו תחומים רבים ברפואה 
רק פתרונות  לא  יצמחו  המקום שממנו 
למחלות קשות, אלא הבשורות הגדולות 
הבאות של האנושות. בפתח העשור השלישי 
של המאה ה-21, אנו סוללים דרך חדשה 

ומרגשת אל רפואת המחר. �
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עושים 
אפ  סטארט

רופאים, חוקרים, מהנדסים, מדענים ויזמים למוח
עובדים יחד בצוותי פיתוח מסביב לעולם, כדי 

 להביא בשורות חדשות במדעי המוח. 
טעימה קצרה מחזית החדשנות הזאת: 

טכנולוגיות, מחקרים ויישומים שנמצאים 
בפיתוח וקרבים להפוך למציאות מסעירה

 הזרוע הרובוטית 
כבר כאן, ופועלת 

בכוח המחשבה
______________________________

אלון מאסק, האדם השלישי 
חולל שוב  בעולם,  העשיר 
רעש תקשורתי כאשר חשף 
לאחרונה שבב חדש שפיתחה חברת 
הסטארט-אפ שלו, Neuralink. לדבריו, 
הצ‘יפ הזה מאפשר בין היתר לשלוט 

באיברים מלאכותיים בכוח המחשבה. 
ניתן לשלב מוח, מחשב  האם באמת 
ורובוטיקה כדי להתגבר על נכויות? פרופ‘ 
איתן אוריאל, מנהל המחלקה לנוירולוגיה 
בבילינסון, מספר שהטכנולוגיה הזאת 
כבר פועלת במעבדות, גם בישראל. ”דרך 
השתלת אלקטרודות במוח, משותקים 
בכל גופם מצליחים באמצעות החלטה 
רצונית להפעיל גפה מלאכותית במקום 
הזרוע האורגנית שלהם. היכולת ליישם 
היא  במוח  המושתל  שבב  דרך  זאת 
עדיין בראשיתה, אבל נראה שהשלב 
הבא והמסעיר הוא אכן פיתוח מערכות 
שיפענחו אותות מהמוח ויאפשרו לנו 
המחשבה  באמצעות  פעולות  לבצע 

בלבד“.  

 שת”פ בילינסון–מיקרוסופט 
HoloLens בפרויקט משקפי

 ___________________________________________________________ֹֹֹֹֹֹֹ________________

רופאי בילינסון החלו השנה להשתמש במשקפי המציאות המעורבת של מיקרוסופט 
למגוון תחומים – מביצוע הדרכות סימולציה לרופאים צעירים, דרך טיפול בחולי 
קורונה מבלי להיות נוכחים פיזית בחדר הטיפולים, ועד ליישומים ראשונים בניתוחי 

מוח נוירוכירורגיים, תחום הנמצא ממש ”מעבר לפינה“. 
בשנת 2018 שולבו משקפי המציאות המעורבת של מיקרוסופט, HoloLens, בניתוח חי 
שהתקיים בבילינסון להסרת גידול סרטני בכבד. היישום שפותח על�ידי מעבדת החדשנות 
של מיקרוסופט (הגראג') אפשר המרה בזמן אמת של צילומי סי.טי. להולוגרמה, והדגים 

בפעם הראשונה בעולם שימוש בטכנולוגיה כאמצעי מציל חיים.
על בסיס שיתוף הפעולה המתמשך בין בילינסון לבין מרכז המחקר והפיתוח של מיקרוסופט 
בישראל, הטכנולוגיה הזאת תעלה בקרוב שלב נוסף ותוכנס בהדרגה לתחום ניתוחי המוח. 
כך, גם טכנולוגיית המציאות המעורבת תהפוך לאמצעי קריטי לניתוחים מורכבים, שבהם 

כל סטייה של מילימטר מהנתיב הנכון עלולה לגרום נזק. 
המשקפיים משלבים במכשיר אחד, המורכב על הראש, צג לעיניים ומחשב רב עוצמה. 
הם משמרים את שדה הראייה הטבעי ומשלבים בו דימויים ממוחשבים, המתמזגים בתוך 
תמונת המציאות לפי החלטת הרופא, המפעיל את המערכת באמצעות תנועות ידיו בלבד 
– ללא כפתורים או מגע כלשהו. למעשה, זהו מחשב ההופך כמעט לחלק מהגוף האנושי, 
נע איתו, מראה תמונת מציאות רבודה ומבצע פקודות במחוות ידיים בלבד. שכבות המידע 
של המציאות הרבודה מאפשרות שילוב ויזואלי בין נתונים, מידע, תמונות הדמיה, שיחות 
וידאו והולוגרמות באיכות גרפית מעולה, ה“מצייתות“ ומגיבות להוראות המפעיל – ובשורה 

התחתונה, עידן חדש ומלהיב בניתוחי המוח. �

 ננו-טכנולוגיה בתוך המוח: 
מותק, המכשירים התכווצו!

_________________________________________________________

חלק מהיכולת העתידית לטפל במחלות מוח, כולל חיזוי 
מצבים חריפים לפני הופעתם, תתבסס על ננו-טכנולוגיה 
ברפואה: מזעור של מכשירי בדיקה וחיישנים חכמים לגדלים 

שלא ייאמנו, ושילובם במוח האנושי. 
ד“ר שגיא הרנוף, מנהל המחלקה לנוירוכירורגיה בבילינסון, מספר כי 
חברות סטארט-אפ רבות בארץ ובחו“ל עובדות על פיתוחים חדשניים, 
כמו מזעור של מכשיר EEG שניתן להתקינו בתוך שתל שקוף בגולגולת, 
ובכך לתת לרופאים תמונה של הפעילות החשמלית במוח מטווח אפס. 
”בין השאר עובדים כיום בישראל על מזעור של MRI – יש כבר מכשיר 
פועל בגודל של עט, ובתוך שנים ספורות נהיה עדים ל-MRI שגודלו 
כמה סנטימטרים. ניתן יהיה למתקן אותו בגולגולת, ודרכו לעקוב אחר 

מצב המוח 24/7“.

לנבא את הצלחת הטיפול 
באלצהיימר – דרך גלי מוח

 ________________________________________________________________

האם אפשרי לפענח את אותות החשמל מהמוח, ולפיהם להתאים 
לכל חולה אלצהיימר טיפול אישי ומדויק? על בסיס מענק מרשות 
החדשנות, מתקיים בבילינסון זו השנה הרביעית מחקר בהובלת 
רופאים בכירים מהמחלקה לנוירולוגיה – ד“ר אמיר גליק וד“ר פליקס בנינגר. 
מטרת המחקר למצוא שיטת ניבוי להצלחת הטיפול באלצהיימר, שתאפשר 

 .(EEG) יישום בזמן אמת תוך בדיקת רישום גלי מוח
בשיתוף הפקולטה להנדסת חשמל באוניברסיטת תל-אביב, המהנדס יאיר 
רמות וחברת מור יישומים, מנסה הצוות לקבל אינדיקציות האם טיפול מסוים 
עוזר לחולה או לא. ”כך נוכל להתאים טיפול מיידי ללא צורך במעקב ארוך“, 
אומר ד“ר גליק, ”התוצאות הראשוניות מעודדות מאוד, ובקרוב נעבור לניסוי 

קליני כדי לאמת את ההשערות“.

 :F-16 כמו
AR-ו VR לטוס אל המוח עם טכנולוגיות

 ________________________________________________________________

למציאות הקיימת של ניתוחי המוח מצטרפים לאחרונה עוד שני סוגים של ריאליטי – ולא סדרות טלוויזיה. המציאות המדומה 
(Virtual Reality) והרבודה (Augmented Reality) נכנסות בסערה אל עולם הרפואה, ומאפשרות לרופאים לקבל תמונה 

חדשה ומדהימה מול עיניהם בעת ביצוע ניתוחי מוח. 
טכנולוגיות VR ו-AR ממזגות יחד צילום אמת של המוח בעת הניתוח, עם סריקות הדמיה מתקדמות ואלמנטים וירטואליים 
נוספים – ממש כמו משחק מחשב או משקפי אימון של טייס בסימולציית קרב אוויר. הכול מתחבר לתמונה אחת משולבת, היוצרת 

הדמיית תלת-ממד מושלמת של סביבת הניתוח. 
במקום להרים את ראשו שוב ושוב מהמיקרוסקופ הניתוחי אל המסך המציג את תמונת ה-MRI, ולבצע התאמות בין שתי התמונות כדי 
לתכנן את המהלך הבא – המנתח חובש את המשקפיים המיוחדים וממש "מטייל" בתוך המוח של המטופל בהדמיה גרפית מרהיבה. 
כך, הוא יכול לתכנן מראש כל צעד ולהגיע לרמת דיוק מושלמת בביצוע הפעולות העדינות, להוציא או להוסיף איברים ומרכיבים שונים 

לתמונה, לשנות את זווית הראייה, לראות תהליכים בזמן אמת ולקבל תמונת מצב מדויקת שהופכת את הניתוח לקל ובטוח יותר. 
במקביל, מאפשרת הטכנולוגיה הדרכה ואימון של רופאים צעירים, היכולים "לנתח" חולה מדומה בסימולטור, ללא כל סיכון ותוך קבלת 
פידבקים בזמן אמת – וכך, להגיע לניתוחים הראשונים שלהם במיומנות גבוהה. טכנולוגיות VR ו-AR בנוירוכירורגיה מצויות כעת בשלבי 

ניסוי אחרונים, ובתוך זמן לא רב צפויות להיכנס לשימוש סטנדרטי בניתוחי המוח.

ד"ר שגיא הרנוף, מנהל המחלקה 
לנוירוכירורגיה בבילינסון 
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�ר יהונתן ריינר (42), נוירולוג וחוקר מוח, ד
מחלק את חייו בין שתיים מהאהבות 
ואמנות.  המוח  חקר  שלו:  הגדולות 
עבודות האמנות שלו מוצגות ונמכרות 
בגלריות ברחבי העולם. במסגרת עבודתו, ד"ר 
ריינר מוביל מחקר חדשני ששואף לאתר את 
הקשרים המדויקים שבין הדחף האמנותי לבין 

פעילותן של רשתות העצבים במוח.
לדברי ריינר, שני התחומים משתלבים בתוכו בסוג 
של הרמוניה: "הנוירולוגיה נותנת לי גירוי שכלי, 
והאמנות מספקת את העושר הנפשי והרגיעה 
לעסוק ברפואה", הוא אומר. "כמי שנחשף להרבה 
חולי וסבל בעבודתו, היצירה תורמת לאיזון ולאיכות 
החיים שלי, אבל העניין שלי בה כחוקר הוא ברמה 
האבולוציונית והקוגניטיבית. מסקרן אותי לדעת 
מאיפה היצירתיות מגיעה? מה הערך שלה והאם 
אפשר לשלוט בה ואולי גם להפוך אותה לכלי 

טיפולי?�.
במסגרת המחקר, שנערך במחלקה לנוירולוגיה 
בבית החולים בילינסון על ידי ד"ר ריינר וד"ר 
עירית שפירא-ליכטר, מנהלת ה�fMRI בבית 
החולים, התבקשו אמנים לצייר בזמן שמכשיר 
fMRI (הדמיה תפקודית של המוח) מתעד את 
הפעילות המוחית שלהם. זה מחקר ייחודי ופורץ 
דרך, שמטרתו להבין מה קורה במוח במהלך 
השלבים השונים של היצירה. במקביל, מנהלים 
ד"ר ריינר וד"ר שפירא�ליכטר מחקר נוסף הבוחן 
�להבדיל  חולי פרקינסון.  יצירתי בקרב  דחף 
מיצירתיות מחשבתית ומוזיקלית, אמנות פלסטית 
חזותית היא תחום שכמעט ולא נחקר במדעי 

המוח", מסביר ד"ר ריינר.

המקרה של סלבדור דאלי
היצירתיות התקדם משמעותית  תחום חקר 
בשנים האחרונות. בעבר, היכולת לשאול שאלות 
מחקריות על תהליכים קוגניטיביים התבססה 
על מילוי שאלונים, ניתוחים פסיכולוגיים וכלים 
אחרים מעולם מדעי הרוח. כיום אמצעי דימות 
מתקדמים כמו fMRI מאפשרים לבחון פעילות 
מוחית בזמן אמת, ולהבין טוב יותר את הבסיס 
הנוירו-ביולוגי של היצירה. �אם היינו מדפדפים 
בירחון רפואי-מדעי לפני כעשור, לא היינו מוצאים 
אפילו מאמר אחד על יצירתיות�, מסביר ד�ר ריינר. 
�היום יש באזז עולמי, מחקרים בנושא מתפרסמים 

בכל כתבי העת�.

מחקר חדש של המחלקה לנוירולוגיה 
בבילינסון עוסק בשאלה כיצד מחלות 

ניווניות עלולות לייצר שינויים במוח שגורמים 
יש כאן  לפרץ אדיר של יצירתיות אמנותית 

פוטנציאל לכלי טיפולי חדש

האם 
פרקינסון

מגביר את
היצירתיות?

האמן זקוק לחופש תודעה 
אבל גם למנגנון ביקורת 

שיאפשר לו לקבל החלטות בכל צומת 
דרכים בתהליך היצירה אחרת הוא 

כלוא בלופ אינסופי של רעיונות מבלי 
יכולת לבחור וליישם אחד מהם

מה ידוע לנו על המוחות של ציירים גדולים
ציירים  על  המידע  האחרונות,  השנים  "עד 
שעבודתם הושפעה ממחלת מוח כלשהי נבע 
לא מיכולות דימות אלא מהפתולוגיה. חלקם 
עברו נתיחה שלאחר המוות וכך הרופאים הסיקו 
מסקנות על הקשר שבין המחלה לאמנות. יש 
וניתן לראות זאת  ציירים שעברו אירוע מוחי 
בציורים שלהם, למשל אובדן של שדה הראייה 
הימני. יש אמנים שציירו בסגנון ריאליסטי מדויק, 
ולאחר שחלו במחלה ניוונית של המוח החלו לצייר 
מופשט. אצל סלבדור דאלי, לדוגמה, חושדים כי 
היה חולה פרקינסון, וככל שהמחלה התפתחה 

כך סגנון עבודותיו השתנה�.

אז מה באמת קורה במוח
המידע שנאסף עד כה במחקר של ד�ר ריינר וד�ר 
שפירא-ליכטר, מחזק את הספרות המקצועית 
הקיימת. במהלך היצירה נבנים במוח יחסי גומלין 
בין שתי רשתות עצביות, שאמורות להיות מנוגדות 
אבל בפועל משלימות זו את זו. הראשונה היא 
 Defaultקיצור ל�) DMN רשת ברירת המחדל
Mode Network). זוהי רשת מוחית שבתחילה 
התייחסו אליה כאל רעש רקע בלבד, אבל עם 
הזמן התברר שיש לה תפקיד קריטי במגוון 
תהליכים פנימיים כמו רגש, אמפתיה, זיכרון, 

נדידת המחשבות והיכולת לדמיין את העתיד. 
הרשת הזו חיונית גם לתהליכי היצירה, בהם 
האמן צולל לתוך מצב תודעתי חופשי שמאפשר 
לרעיונות לצוץ ולהתפתח. יוצרים רבים מדווחים 
על תחושה מדיטטיבית של ניתוק מהמציאות 
בתהליך היצירה. כאן נכנסת לתמונה הרשת 
האקזקיוטיבית, שאחראית על שיפוט וביקורת. 
שיתוף הפעולה הזה הכרחי לצורך יצירה מכיוון 
שעל מנת ליצור, האמן זקוק לחופש תודעה אבל 
  גם למנגנון ביקורת שיאפשר לו לקבל

ד“ר יהונתן ריינר, 
נוירולוג וחוקר מוח 
וד“ר עירית שפירא�

fMRIליכטר, מנהלת ה�
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המערכת  ללא  היצירה.  בתהליך  דרכים  צומת  בכל  החלטות 
האקזקיוטיבית, הוא עשוי להיות כלוא בלופ אינסופי של רעיונות 

מבלי שיוכל לבחור וליישם את אחד מהם.

תקווה לבשורה טיפולית לחולים
המחקר שנערך בבילינסון בודק באופן חדשני בזמן אמת את הקשר בין 
שלבי ההתנהגות היצירתית לבין מה שמתרחש במוח של האמן. סריקת 
המוח מייצרת תיעוד ברזולוציה של שניות, ומאפשרת לבדוק מה קורה 
במוח ברגעים קריטיים במהלך היצירה, למשל ברגע ההשתהות לפני 
קבלת החלטות כמו שינוי מקום על נייר או החלפת צבע. בדיקה של 
הפעילות המוחית שמתרחשת באותם רגעים מיוחדים כבר הובילה 
למספר ממצאים מסקרנים. למשל, החוקרים מציגים לנבדק תמונה 
ומבקשים ממנו לייצר בהשראתה יצירה חדשה. רישום פעילות המוח 
מתבצע עוד לפני התחלת העבודה על הציור, בשלב בו האמן מתכנן 
את היצירה. החוקרים סבורים שבשלב הזה יש תפקיד חשוב לרשת 
ברירת המחדל שמגלגלת רעיונות חדשים. לאחר מכן מצטרפת 

המערכת האקזקיוטיבית, שנותנת פידבק לתהליך. 

האם ממחקרים כאלה תצמח גם בשורה טיפולית  
"השאלה הזאת מתחברת למחקר השני שאנחנו מקיימים על המוח 
החולה", מספר ד�ר ריינר. "התקווה היא שיום אחד נצליח לסייע 
לחולי פרקינסון ומחלות ניווניות אחרות של המוח, בזכות המידע 
שאנחנו אוספים על יצירתיות. ידוע, למשל, שחולי פרקינסון רבים 
שלא היו יצירתיים לפני המחלה – לא נגעו במכחול, לא יצרו בחימר 
או כתבו – מתחילים לפתע ליצור אמנות באופן כפייתי. הסיבה לכך 
קשורה, ככל הנראה, לאובדן דופמין – הורמון ומוליך עצבי חשוב 
במוח (נוירוטרנסמיטור) ולשינויים ניווניים נלווים במוח. הנחת היסוד 
שלנו היא שבגלל חוסר איזון בדופמין, אצל חלק מהחולים נוצר חוסר 
איזון של מערכת האיזונים והבלמים, ומכאן נפתח סכר לשפע של 
יצירה. כלומר, רשת ברירת המחדל עובדת אבל בשל שינויים ניווניים 
של הרשת האקזקיוטיבית, חסרים יחסי הגומלין של שיפוט ובקרה�.

חולי פרקינסון מטופלים בדופמין. איך זה משפיע על המצב
"אצל חלק מהחולים, העלאת רמות הדופמין במוח גורמת לפיתוח 
התנהגות כפייתית שלעיתים מאפיינת אנשים סופר-יצירתיים. הם 
יכולים להפוך למהמרים, להיפר-סקסואלים, למכורים לשופינג וכדומה. 
אחת ההשערות היא שיצירה בכלל ואמנותית בפרט קשורה גם 
לרשתות של פידבק חיובי שאנחנו רואים גם בהתמכרויות. כשאדם 
נמצא בתוך תהליך היצירה, הסיפוק העצום שלו ממנו מייצר רצון לעוד 
ועוד מהגורם הממכר. חלק מחולי הפרקינסון מפתחים אובססיה 
יצירתית. הם יכולים להתעורר באמצע הלילה עם דחף בלתי נשלט 

לכתוב או לצייר�. 

יש קשר גם לאיכות היצירה
"לא בהכרח, אבל יש מקרים שבהם פורץ פתאום משהו איכותי שהיה 
חבוי כל השנים. מה שמעניין זו האובססיביות ליצור: כשהמוח בריא 
ומתבצע תהליך יצירה, שתי המערכות פועלות יפה במשותף. יש 
בחירות מושכלות וביקורת עצמית שוטפת. במוח חולה יכול להיות 

קיים רק הדחף ליצור�.

האם יהיה אפשר לשלוט יום אחד ביצירתיות
"אם נבין לעומק איך אפשר להפעיל את המערכות המוחיות האלה, 
יש כאן פוטנציאל לכלי טיפולי חדש. יש חברות סטארט-אפ שעוסקות 
כבר היום בפיתוח יישומים כאלה. המטרות הן, למשל, לחזק יצירתיות 
של עובדים ומנהלים באמצעות מניפולציה על רשתות העצבים במוח. 
אין סיבה שזה לא יקרה. לפני שלושים שנה אף אחד לא חשב שאפשר 
לשפר ריכוז באמצעות מתן ריטלין. אני מאמין שבעתיד תהיה לנו 
תרופה או גירוי מוחי כלשהו, שיאפשר להציב את היצירתיות האנושית 
במקום חדש. המדע פותח הזדמנויות לא רק לחיזוק היצירתיות, 
אלא גם למניעת שחיקה, חיזוק ביצועים וסיפוק. אנחנו כבר מחכים 
לרגע שנוכל לחבר נתונים משני המחקרים שלנו, ולהבין לעומק איך 

 .אפשר לפתח יצירתיות ללא כפייתיות�

לפני עשר שנים א ירחון 
רפואי לא הציג מאמרים 

על יצירתיות – היום יש 
באזז עולמי. המדע מתחיל לגלות 

איך רשתות במוח משפיעות על 
יכולת הביצוע שלנו

חושדים שהיה חולה 
בפרקינסון. דמותו של 
סלבדור דאלי במוזיאון 
השעווה באמסטרדם
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בילינסון
מרכז המוח החדש בבילינסון יהווה מרכז מצוינות בינתחומי באבחון, טיפול ומחקר 
יובילו שתי  בעולם המתקדם במהירות של מדעי המוח ורפואת המוח. את המרכז 
יחידות גדולות ומובילות בתחומן בישראל: המערך לנוירוכירורגיה בניהולו של ד“ר 
שגיא הרנוף והמערך לנוירולוגיה בניהולו של פרופ‘ איתן אוריאל. כבר שנים שמומחי 
המוח של בילינסון משתפים פעולה עם טובי הרופאים והחוקרים בעולם, מיישמים 
טיפולים פורצי דרך ומשיגים תוצאות מרשימות העומדות בקו הראשון של רפואת 
 Neuro Science Center המוח העולמית. המרכז החדש, המוקם לפי מודל ה- 
האמריקני, יאפשר למקסם את היכולות הללו ולהעמיד בפני הציבור הישראלי מרכז 
ייעודי לרפואת מוח בסטנדרט העולמי הגבוה ביותר. הפרויקט יצא לדרך בזכות 
ידידי מרכז רפואי רבין, בהובלת היו“ר פיני כהן, ותרומתם המשמעותית של ענת 

וד”ר שמואל חרל“פ. �

מרכז מתקדם  בין טובי המוחות
לרפואת מוח, הנבנה 

עתה בבילינסון וייפתח 
ב-2024, עתיד לעמוד 

בשורה אחת עם 
המרכזים המובילים 
בעולם. מרכז המוח 

החדש יחבר את טובי 
הרופאים והחוקרים 

של בילינסון למעטפת 
ראשונה מסוגה באר 

ויציב את ישראל 
במקום של כבוד 

בחזית רפואת המוח 
העולמית

קליבלנד קליניק
המרכז למדעי המוח קליבלנד קליניק משתייך לרשת מובילה של מרכזים רפואיים 
שבסיסה בקליבלנד, אוהיו. רשת קליבלנד קליניק מדורגת במקום השני מבין כלל 
בתי החולים בארה“ב, ומרכז המוח שלה הוא מוסד אקדמי-רפואי מהמובילים בעולם 
במחקר ובטיפול בהפרעות נוירולוגיות מורכבות. המרכז נחשב לגוף חדשנות משפיע 
בעולם הנוירולוגיה ולאחד המקומות המבוקשים בעולם להתמחות במקצועות המוח 
השונים.  מתוך כ-3,000 הרופאים של קליבלנד קליניק, 300 הם מומחי  נוירולוגיה, 

נוירורדיולוגיה ומקצועות משלימים העובדים במרכז המוח. 

ונס הופקינס ג
במרכז הרפואי ג‘ון הופקינס בבולטימור פועל מרכז מוח מהמובילים בעולם, 
המשותף לבית החולים האוניברסיטאי ולבית הספר לרפואה. מרכז זה הוא חלוץ 
מדעי המוח בארה“ב, מאגד יחד את המומחים הידועים בעולם ומדורג לאורך 
שנים כמוסד האקדמי המוביל בארה“ב ברמת ההשקעה במחקר ובפיתוח. 
צוות ממרכז המוח בג‘ון הופקינס סיים לאחרונה את הפיתוח הייחודי של שתל 
הגולגולת השקוף – פיתוח פורץ דרך, שמשנה את הטיפול במחלות מוח ואת 
המעקב אחריהן ומיושם בימים אלה בבילינסון לראשונה בעולם מחוץ לארה“ב. 

סטנפורד
חלק  מהווה  שבקליפורניה  המרכז 
אחד   – סטנפורד  מאוניברסיטת 
היוקרתיים  האקדמיים  המוסדות 
ביותר בעולם. במרכז המוח משתפים 
עולמי  שם  בעלי  מומחים  פעולה 
בתחומי הנוירולוגיה, הנוירוכירורגיה 
ההתערבותית,  ולוגיה  ירורדי והנו
יישום  המשלבים מחקר פורץ דרך, 
טיפולים חדשניים ושימוש בטכנולוגיות 

המתקדמות ביותר. 
סטנפורד היא האוניברסיטה המובילה 
בעולם ביזמות רפואית ומשמשת מודל 
והשראה למרכזים מובילים בעולם, 
בכלל זה לחממת החדשנות ברפואה 
המוח  ולמרכז  בבילינסון  שהוקמה 
החדש שמוקם עתה בבית החולים 
לפי אבני היסוד של המרכז האמריקני.  

Stanford Neuroscience Health Center

Cleveland Clinic

מרכז המוח בבית חולים בילינסון

Credit Stanford Medicine
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 כך תמנעו 
 את מרבית 

מחלות המוח
אגודת הלב האמריקנית מעריכה 

שבאמצעות שינוי נכון באורח 
החיים, ניתן למנוע 75 אחוז 

מהתחלואה הנגרמת על ידי 
דמנציה, שבץ ויתר מחלות כלי 

הדם של המוח. היא מפרטת 
שבעה עקרונות בסיסיים שיש 

לשמור עליהם:

1. פעילות גופנית
2. הימנעות מעישון

BMI .3 מתחת ל-25
4. לחץ דם בערכים של עד 

120/80
5. רמת סוכר בצום מתחת ל-100
6. כולסטרול כללי מתחת ל-200

7. הקפדה על דיאטה ים תיכונית

כמה ישראלים לוקים בשב מדי שנה וכמה סובלים מפרקינסון, 
באיזו מחלה הכי זול לטפל ובאיזו הכי יקר: אספנו כמה פרטים 

מפתיעים על ההפרעות הנוירולוגיות הנפוצות ביותר

 12 עובדות 
שלא ידעתם על

מחלות מוח
תוחלת החיים בישראל היא מהגבוהות 1

בעולם ונמצאת בעלייה. בעוד זו בשורה 
משמחת לכשעצמה, השאיפה של 

הרפואה המודרנית היא לא רק להאריך 
חיים – אלא להעניק איכות חיים לשנים רבות, 

ללא נכות פיזית או קוגניטיבית. גורם הנכות 
המוביל בגיל המבוגר הוא מחלות מוח. רק 

לאחר מכן מגיעים סרטן, מחלות לב וכלי דם. 

מחלות מוח ממוקמות במקום השני 2 
בגורמי התמותה באוכלוסייה המבוגרת  

לאחר מחלות לב וכלי דם. אל תוך 
ההגדרה הרחבה של תחלואת מוח 

נכנסות בעיקר שש מחלות נוירולוגיות 
מובילות: שבץ מוחי, דמנציה, פרקינסון, טרשת 

נפוצה, אפילפסיה וכאבי ראש כרוניים. ביניהן, 
המחלות הנפוצות ביותר הן שבץ ודמנציה: 50 

אחוז מהנשים ו-33 אחוז מהגברים ילקו באחת 
מהן במהלך חייהם. 

בכל שנה אחראיות 3
מחלות נוירולוגיות 

לאובדן של 250 מיליון 
שנות חיים פעילות. 

הנתון האדיר הזה כולל בתוכו 
תמותה מוקדמת, וכן תחלואה 
שמובילה לנכות וחוסר תפקוד. 

שבץ מוחי היא מחלה 4
שכיחה שמובילה 

לטיפול מתמשך בשל 
הצורך בשיקום ועזרה 

סיעודית, שעלותם גבוהה 
מאוד. בארה“ב, שבץ מוחי גורם 
לעלויות (ישירות ועקיפות) של 

מדי שנה מאובחנים קלינית בישראל כ-20 אלף 755 מיליארד דולר בשנה.
מקרי שבץ, אבל זו תמונה חלקית. ההערכה היא 

שמספר האוטמים השקטים הוא פי חמישה 
מכך. כלומר, בישראל מתרחשים מדי שנה כ-100 
אלף אירועי שבץ ללא תסמינים, שניתנים לזיהוי 

בהדמיה בלבד. הסכנה היא שאירועים כאלה, 
שעוברים לרוב ללא מודעות של החולה, מייצרים נטל מצטבר 

על המוח לאורך זמן. כלומר, מי שסבלו משבץ קטן ושקט, 
נמצאים בסיכון גבוה לפתח דמנציה והפרעות בתפקוד המוח. 

לנוכח הגידול בתוחלת החיים, הצפי הוא כי בשנת 2065 יהיו 
בישראל 65 אלף מקרי שבץ מאובחנים ומאות אלפי אירועים 

נוספים שלא אובחנו.

האיחוד האירופי בדק את השפעות 6
תחלואת המוח ב-30 מדינות, 

והעריך כי הנזק הכלכלי הכולל 
בהן מגיע לכ-797 מיליארד יורו 

בשנה. החישוב כולל את העלויות הישירות 
של מערכות הבריאות בתחום הטיפול, 

האשפוז והשיקום, ובנוסף עלויות עקיפות 
כמו ימי עבודה, פריון, מתן קצבאות 

וכדומה. לפי דו“ח שערך הכלכלן פרופ‘ גבי 
בן-נון, העלות השנתית בישראל של שש 

מחלות המוח המובילות הינה כארבעה 
מיליארד יורו, מתוכה כשני שליש עלות 

עקיפה.  

הסיבה העיקרית להתפתחות 7
דמנציה היא מחלת האלצהיימר. 

הסובלים מדמנציה נדרשים לאשפוז 
פי שלושה ממטופלים ללא דמנציה, 

ועלויות האשפוז שלהם גדולות ביחס 
דומה. הנתונים האלה גדלים בהדרגה 

בהתאם לעלייה בתוחלת החיים. שכיחות 
הדמנציה עולה עם הגיל: מגיל 65 הסיכוי 

לחלות עומד על אחוז אחד, מגיל 80 
ומעלה – 15 אחוז, ומעל גיל 85, עומדת 

שכיחות הדמנציה על 25 אחוז בקרב כלל 
האוכלוסייה.

בישראל ישנם 150,000 חולי דמנציה – 8
אולם מדובר במחלה שמאופיינת בתת-
אבחון משמעותי, כך שמספר המקרים 

האמיתי גבוה בהרבה. מבין המחלות 
הנוירולוגיות המובילות, עלות הטיפול 

בדמנציה היא הכבדה מכולן. טרשת נפוצה אמנם 
שכיחה פחות ביחס למחלות נוירולוגיות אחרות – 

כ-6,000 חולים בישראל – אבל העלות פר-חולה 
למערכת היא הגבוהה מבין כולן: כ-36,000 יורו 

למטופל בשנה, לפי נתוני האיחוד האירופי. עלות 
המחלה הינה גבוהה, הן על רקע מחירן הגבוה 

של התרופות והן  עקב הגיל הצעיר שבו תוקפת 
המחלה רבים מהחולים, כך שהיא כרוכה בעלויות 

מתמשכות לאורך זמן.

מחלת המוח עם העלות 9
למטופל הנמוכה ביותר היא 
כאבי ראש כרוניים. יחד עם 

זאת, העלויות העקיפות 
של המחלה גבוהות מאוד, בשל 

השכיחות הגבוהה (כ-22 אחוז 
מהציבור סובל מכאבי ראש כרוניים) 

שמובילה לאובדן של ימי עבודה 
שקשה מאוד לכמת. 

יותר מ-100,000 10
ישראלים סובלים 

מפרקינסון 
ומאפילפסיה. האחרונה 

היא מחלה שתוקפת בגיל צעיר, 
ולכן מייצרת נזק כלכלי עקיף 

משמעותי. כ-35 אחוז מהחולים 
באפילפסיה עמידים לטיפול 

התרופתי לסוגיו, ועשויים להרוויח 
מפעולות נוירוכירורגיות לכריתת 

המוקד האפילפטי. משמעות צמצום 
ההתקפים היא חיסכון אדיר בתרופות 

ובאובדן ימי עבודה. 

שכיחות הפרקינסון 11
בישראל גבוהה פי 

2 ביחס לממוצע 
העולמי, בשל גורמים גנטיים 

בקרב האוכלוסייה האשכנזית 
המגבירים את התחלואה 

במחלה זו. מרבית החולים 
בפרקינסון הם בגילאי 50 

ומעלה. לסיכום: תחלואת 12
המוח מהווה נטל 
כלכלי כבד ברמה 

הלאומית והעולמית. 
מתוך שש התחלואות הנוירולוגיות 

המובילות, דמנציה ושבץ גורמות 
לעלות הכוללת הגבוהה ביותר. 

בנוסף, הנתונים האלה כמובן אינם 
משקפים את מלוא הסבל לחולים 

ולמשפחות. הבשורה המעודדת 
היא שניתן להקדים תרופה למכה 

(ראו מסגרת). 
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שאתם ד לעצמכם  מיינו 
רצים להנאתכם בטיילת, 
צליל  נשמע  כשלפתע 
התראה מהטלפון שלכם. 
על המסך מופיעה ההודעה �פרכוס 
צפוי בתוך שתי דקות�. אתם עוצרים 
להתיישב על ספסל סמוך, נוטלים את 
הכדור נגד פרכוסים שמלווה אתכם 
לכל מקום – וההתקף נמנע. כעבור 
כמה דקות אתם חוזרים לריצה כאילו 

דבר לא התרחש. 
התרחיש הזה אומנם דמיוני, אבל 
הטכנולוגיה שתאפשר אותו קיימת 
כבר כיום. מדובר בשתל חכם בעובי 
ובתוכו  מילימטרים  מספר  של 
שמקובע  ממוזער,   EEG מכשיר 
לעצם הגולגולת. המכשיר אחראי 
לייצר רישום של הפעילות המוחית 
ולהתריע מיד על שינויים. כך נוצרת 
ודאות שמאפשרת לנהל אורח חיים 
רגיל, מבלי לחשוש מהתפתחויות לא 

צפויות

MRI כבר לא צריך לחכות לבדיקת
נעשתה   2020 אוגוסט  בתחילת 
היסטוריה  בילינסון  בבית החולים 
קטנה, כשלראשונה בישראל (ומחוץ 
לגבולות ארה"ב) הותקן שתל שקוף 
חולה  של  בגולגולתו   (ClearFit)
כבן 50, שעבר ניתוח להסרת גידול 
ממאיר במוח. בשל העובדה שהוא 
שקוף, השתל יאפשר לרופאים לבצע 

מעקב צמוד בעזרת אולטרסאונד, 
הגידול  אם  אמת  בזמן  ולדעת 
מתחיל לצמוח מחדש. הניתוח בוצע 
במערך לנוירוכירורגיה בניהולו של 
ד"ר שגיא הרנוף, על-ידי ד"ר אנדי 
קנר וד"ר נתי בן-שלום מהמחלקה, 
שנסע להשתלמות בנושא שתלים 
חכמים במרכז המוח המוביל של 
Johns Hopkins בבולטימור, ארה"ב, 
בהנחיית פרופ' צ'אד גורדון, מומחה 
עולמי בתחום ובין מפחתי השתל (ראו 

ראיון עם פרופ' גורדון במסגרת). 
השתל השקוף עשוי מחומר אקרילי 
עד  מילימטרים  מספר  של  בעובי 
המדויק  העובי   – וחצי  סנטימטר 
של גולגולת אדם. באמצעות ניתוח 
פשוט ולא מסוכן, יכולים נוירוכירורגים 
להחליף חלק קטן מעצם הגולגולת 
בשתל השקוף. השתל מאפשר לבצע 
בדיקת אולטרסאונד של פנים המוח, 
שבעזרתה נוצרת תמונה זמינה לכל 
מרפאה – מבלי להידרש להמתין 

לבדיקת ה-MRI הארוכה והיקרה. 
מומחי רפואת מוח מסכימים שזו 
שהטיפול  עד  זמן  של  שאלה  רק 
החדשני הזה יסייע לאלפים שסובלים 
ממחלות נוירולוגיות שונות – ממניעת 
ועד מעקב אחר  התקף אפילפטי 
נעזרים  �אנחנו  ממאירויות במוח. 
היום בטכנולוגיות מזעור מתקדמות, 
ויכולות  חדשניות  דימות  בדיקות 
פורצות דרך לבחון את המוח שלנו�, 

אומר ד�ר הרנוף, �לקרוא מחשבות 
אנחנו עדיין לא יכולים, אבל הנתונים 
והפרמטרים שנאספים בזמן אמת 
מייצרים כלים חסרי תקדים לרופא 
ולמטופל. אנחנו יכולים להציל חיים 

ולשפר מאוד את איכות החיים�.

אולטרסאונד מתוך המוח
בכל ניתוח נוירוכירורגי מסירים חלק 
מעצם הגולגולת בכדי לאפשר גישה 
ניתוחית למוח. בטכנולוגיה החדישה 
של שתל שקוף, בסיום הניתוח במקום 
להחזיר את העצם, משתילים את 
השתל החכם. בשל שקיפותו, השתל 
מאפשר חדירה של גלי אולטרסאונד 
עצם  דרך  מתאפשרת  (שאינה 
הגולגולת) וכך מתקבלות תוצאות 
מידיות לגבי ממצאים חשודים במוח. 
הרעיון שמאחורי פיתוח השתל הגיע 
מעולם הילדים, שלהם יש מרפס 
פתוח המאפשר לבדוק את המוח 

בעזרת אולטרסאונד.
טכנולוגיית שתלי הגולגולת אינה 
שנים  כבר  משמשת  היא  חדשה. 
כולל  טראומה,  בנפגעי  לטיפול 
נפגעי תאונות דרכים שסבלו משבר 
החידוש  הגולגולת.  בעצם  מרסק 
שמביא השתל השקוף הוא הגמישות 
הטיפולית שמתאפשרת בזכותו, לא 
לפי  באולטרסאונד.  לשימוש  רק 
לעין  הנראה  בעתיד  הרנוף,  ד�ר 
ניתן יהיה להכניס לתוכו מכשירים 

החיישן שמדווח ישירות
מתוך המוח

השתל השקוף ClearFit בגודל סנטימטרים מוחדר ומחליף פיסת גולגולת הוא 
מאפשר ביצוע ישיר של אולטרסאונד ובהמשך כשיותקנו בו סנסורים מתאימים 
יאפשר להתריע בזמן אמת על התרחשויות חריגות בעתיד ניתן יהיה למנוע כך 

התקפי אפילפסיה וגידולים לפני שהם מתרחשים

של  וניטור  מדידה  שיאפשרו  זעירים 
המוח ממרחק אפס, באמינות גבוהה 
ודיוק מרבי. למשל, מכשיר EEG למדידת 
הפעילות החשמלית במוח, מד לבדיקת 
הלחץ התוך-גולגולתי או שתל שמלא 

בסוללות זעירות.
�בארה"ב הדברים כבר קורים�, מסביר 
במרכז  שלנו  �העמיתים  הרנוף.  ד�ר 
המוח Johns Hopkins בבולטימור ייצרו 
לאחרונה שתל, המכיל סוללות רבות 
ויכול להפעיל ברציפות אלקטרודה תוך-

מוחית לאורך שנים. כיום, כשמשתילים 
אלקטרודה במוח של חולי פרקינסון או 
אפילפסיה, אין ברירה אלא להשתיל 
גם קוצב תת-עורי בבית החזה, שיפעיל 
אותה באמצעות אותות חשמליים. את 
סוללות הקוצב צריך להחליף אחת לכמה 
זמן. שתל שמספק אנרגיה לאלקטרודה 
כל  ואת  הקוצב  השתלת  את  יחסוך 

  .הפרוצדורה הכרוכה בכך�

 פרופ צאד גורדון 
 :Johns Hopkins מבית החולים
אני שמח לומר שישראל היא המדינה 
ב  הראשונה בעולם מחוץ לארה
שזיהתה במהירות את הערך העצום 

של הטכנולוגיה

של  וניטור  מדידה  שיאפשרו  זעירים 
המוח ממרחק אפס, באמינות גבוהה 

ודיוק מרבי. למשל, מכשיר 
הפעילות החשמלית במוח, מד לבדיקת 
הלחץ התוך-גולגולתי או שתל שמלא 

בסוללות זעירות.
�בארה"ב הדברים כבר קורים�, מסביר 
במרכז  שלנו  �העמיתים  הרנוף.  ד�ר 

Hopkins המוחHopkins המוחHopkins
לאחרונה שתל, המכיל סוללות רבות 
ויכול להפעיל ברציפות אלקטרודה תוך-

מוחית לאורך שנים. כיום, כשמשתילים 
אלקטרודה במוח של חולי פרקינסון או 
אפילפסיה, אין ברירה אלא להשתיל 
גם קוצב תת-עורי בבית החזה, שיפעיל 
אותה באמצעות אותות חשמליים. את 
סוללות הקוצב צריך להחליף אחת לכמה 
זמן. שתל שמספק אנרגיה לאלקטרודה 
כל  ואת  הקוצב  השתלת  את  יחסוך 

הפרוצדורה הכרוכה בכך�. 
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לקרוא את המוח 
כמו ספר 

שתל הגולגולת השקו ClearFit מחולל 
מהפכה באופן שבו נוירוכירורגים מטפלים 
אד גורדון מבית החולים  במוח. פרופ צ
Johns Hopkins, מומחה עולמי בתחום 

וממובילי הפיתוח, מספר על חשיבותו 
מהם היתרונות של ה-ClearFit עבור המטופל?

�זהו שתל גולגולת שעשוי מחומר אקרילי שקוף בשם PNMA (קיצור ל�
poly-methyl methacrylate), שנמצא כבטוח לחלוטין. השקיפות מספקת 
למנתח את התצוגה האופטימלית להערכת המוח, ומאפשרת לאתר דימום 
לא רצוי לפני סגירת הקרקפת. כך אפשר למזער סיכון לסיבוכים ואת הצורך 
בניתוח תיקון בהמשך. בנוסף, העובדה שהוא שקוף מאפשרת להתקין בתוכו 
טכנולוגיות משנות חיים – כמו התקנים זעירים לניטור לחץ, מכשירים לחולי 
אפילפסיה המופעלים על ידי סוללות ועוד. באופן מרשים, כל היתרונות הללו 

מגיעים לצד אפס חסרונות“. 

איך הפיתוח הזה משפיע על תחום הנוירוכירורגיה?
�יצרנית שתלי הגולגולת הגדולה בעולם מכרה שתלי PMMA בצבע צהוב-
אפרפר, שנועדו להחלפת עצם בלבד. התוצאה היא שהמטופלים נותרו 
עם עיוות זמני באזור עצם הגולגולת החסרה. במשך ארבע שנים עסקנו 
בפיתוח שתל שימנע את העיוותים וחוסר הסימטריה הזו. השתל שפיתחנו 
והפך לסטנדרט הוא גם עבה יותר וגם שקוף – כך שהנוירוכירורגים יכולים 

לראות את הטכנולוגיה שמוטמעת בתוכו. 

�אחרי שהשתלנו את השתלים הראשונים בחולי אפילפסיה בבית החולים 
Johns Hopkins, גילינו משהו נוסף: התקן האפילפסיה המופעל על ידי 
סוללה, שהצבנו לראשונה בעולם בתוך השתל השקוף, שלח אותות גלי מוח 
שחדרו דרך המעטפת השקופה ללא הפרעה. הבנו שאם אותות אלחוטיים 
יכולים לעבור מההתקן אל הסביבה – אפשר לשלוח אותם גם בכיוון ההפוך. 

למשל, אותות אולטרסאונד שיעברו דרך הקרקפת והשתל אל המוח“.

�הבנו שכך נוכל להעריך את המוח בצורה שלא בוצעה מעולם. עד היום 
מטופלי נוירוכירורגיה היו חייבים לעבור סריקות MRI ו-CT, כי העצמות 
שלהם מנעו מעבר של אולטרסאונד. העובדה שהשתלים שקופים לגמרי 
מאפשרת הצגת תמונה אידאלית של אנטומיית המוח, ואף איתור של דימום 
תוך-ניתוחי. הגענו למצב שנוירוכירורגים בהופקינס התחילו לשאול, מדוע 

לא כל שתלי הגולגולת שקופים?“.

האם נעשה שימוש ב-ClearFit במרכזים רפואיים מחוץ לארה“ב?
”העובדה שנוירוכירורג יכול להשתמש באולטרסאונד דרך השתל לאחר 
סגירת הקרקפת, הפכה את השתל לפופולרי 
מאוד. יש כיום צוותים נוירוכירורגיים ברחבי 
ארה“ב המשתמשים ב-ClearFit גם לניטור 
של זרימה בכלי דם קטנים והישנות גידולים 
במוח. אני שמח לומר שישראל היא המדינה 
הראשונה בעולם מחוץ לארה“ב שזיהתה 
במהירות את הערך העצום של הטכנולוגיה. 
אני גאה גם בכך שד“ר נתי בן-שלום מבית 
החולים בילינסון, נוירוכירורג שהשתלם אצלי 
בהופקינס, הוא הרופא הראשון מחוץ לארה“ב 
שהשתיל את ClearFit בגולגולת של מטופל. 
זה קרה בניתוח שהתבצע בישראל ממש 

לאחרונה“. �

דוגמה אחרת היא חולה שסובל מלחץ 
ומטופל באמצעות  מוגבר בראש, 
שאנט – מעקף למניעת דלף מוחי. 
החיסרון של השאנט הוא שמדובר 
במכשיר �טיפש� שאינו יודע להבחין 
לאיזו מידת לחץ להגיב. באמצעות 
השתל השקוף ניתן להכניס לעצם 
הגולגולת מד לחץ, לקבל רישום של 
החודש האחרון ולדעת מתי הלחצים 
של המטופל גבוהים – כשהוא אוכל, 
יורד במדרגות, עושה ספורט או נח 
– ניטור שנותן מידע 24/7. למעשה, 
לכל  פלטפורמה  מהווה  השתל 
טכנולוגיה עתידית שתדע למדוד 
כל חלק במוח. �היכולת לקרב חיישן 
מושתל למוח ולמדוד בו כל פרמטר 
באופן אמין, פותחת בפנינו מרחב 
בלתי נדלה למחקר, לפיתוח ולטיפול", 

אומר ד�ר הרנוף. 

השלב הבא: מכשירי MRI זעירים
אחת הבשורות המרתקות ברפואת 
המוח היא השאיפה לטפל בעתיד 
גם במחלות פסיכיאטריות באמצעות 
בטיפול  מדובר  נוירו-מודולציה. 
שמייצר שינוי באמצעות גירוי מוחי 
עמוק, שנוצר משילוב של אלקטרודה 
 Deepקיצור ל� ,DBS וקוצב (ניתוח
Brain Stimulation). השתל השקוף 
הזאת  במהפכה  להשתלב  יכול 
באמצעות הצגת תמונה מדויקת של 
עומקי המוח בקרב חולים בדיכאון או 
בסכיזופרניה. "מלהיב לחשוב שבדרך 
הזו נוכל לדעת את מצבו של החולה 
לפי מידע שנקבל מחיישנים זעירים, 
המוכנסים לשתל ומודדים לחץ, חמצן, 
ועוד�,  אותות חשמל, טמפרטורה 

מסביר ד�ר הרנוף. 
המדדים שיתקבלו בעזרת החיישנים 
יהיו מדויקים ביותר, ולכן לא שאפתני 
שנים  מספר  שבתוך  לצפות  מדי 
זעירים.   MRI מכשירי  גם  יפותחו 
המכשירים, שגודלם לא יעלה על 
יוכלו  בודדים,  סנטימטרים  כמה 
להיכנס אל תוך השתל ומשם אל מוח 

החולה. כבר היום עובדים בישראל 
על הקטנת מכשיר MRI לממדים 
של עט. המכשיר החדש יוכל להציג 
הרבה מאוד מידע מקומי שלא יכול 
היה להתקבל בגרסה המוכרת של 
המכשיר. למשל, ניתן יהיה לאבחן 
בעזרתו אם מדובר בגידול חדש או 

בגידול חוזר. 
אחת  סיכונים?  ניהול  לגבי  ומה 
היא  כיום  רופאים  של  התהיות 
שאלת האפקטיביות של החדרת 
שתל במקרה של חולים שמצבם 
לא מחייב ניתוח נוירוכירורגי. "כרגע 
שתל  החדרת  על  מדברים  אנחנו 
אינדיקציה  עם  במטופלים  שקוף 
גידול  כריתת  לאחר  כמו  לניתוח, 
 DBS במוח או כשיש צורך בניתוח
להכנסת אלקטרודה למוח�, קובע 
ד�ר הרנוף. �עם זאת, בעתיד יכול 
להיות שבמצבים מסוימים יהיה כדאי 
לבצע את הניתוח הזה רק לצורך ניטור 
ומניעה. כל עוד לא נכנסים למוח 

עצמו, הסיכון הוא מינימלי�.
ניתן להשחיל את השתל  לדבריו, 
השקוף אל תוך הגולגולת בניתוח 
זעיר  בגישה  שנעשה  שעה,  של 
משוחרר  כשהמטופל  פולשנית, 
לביתו כבר למחרת. מכיוון שהשתל 

ד“ר אנדי קנר, מנהל היחידה 
לנוירוכירורגיה אונקולוגית בבילינסון

ד“ר נתי בן-שלום, המחלקה 
לנוירוכירורגיה בבילינסון

מתוך  אינטגרלי  כחלק  מקובע 
אין   – הרקמה  בתוך  ולא  העצם, 
סיכון לזיהום מקום הניתוח או לאי 
קליטה של השתל. יתרון חשוב נוסף 
של השתל הוא שניתן להדפיס אותו 
במדפסת תלת ממדית, כך שיתאים 
ולהתקנים  באופן מדויק למטופל 
שהרופאים מעוניינים להכניס לתוכו. 
עם פוטנציאל שכזה, הפנטזיות לגבי 
אפשרויות הטיפול העתידיות גדולות 
ושאפתניות. �אני מאמין שלא רחוק 
היום בו נוכל לעזור לחולים בדרכים 
שלא חלמנו עליהן�, מסכם ד�ר הרנוף, 
�מה שנראה אתמול כמו אגדה, יהפוך 

ממש בקרוב למציאות�.  �
פרופ¨ צ¨אד גורדון, 

מומחה עולמי בתחום 
וממובילי הפיתוח

אולם תצוגה הרצליה 9393* 
משכית 26 

אולם תצוגה חיפה 
בעלי מלאכה 17, צ׳ק פוסט 

הדיפנדר של לנד רובר, אייקון השטח ההיסטורי הנערץ חוזר, עם כל היכולות שהפכו אותו לאגדה – והרבה יותר!
עם הדיפנדר תוכלו, כמו תמיד, לצלוח את תנאי השטח הקשוחים ביותר והפעם תעשו זאת בנוחות

 ובקלילות שלא תיאמן. אין עוד רכב שמציע לכם יכולות גבוהות כאלה בשילוב ביצועי כביש עוצמתיים 
ועידון ללא רבב. כל אלה מציבים את הדיפנדר בליגה משלו.

דרגת זיהום אוויר צריכת דלק ממוצעת בליטרים
ל- 100 ק”מ * מנוע

דרגה 15 7.2 בינעירוני 8.7 עירוני 200HP ,2.0 דיזל

דרגה 15 7.2 בינעירוני 8.8 עירוני 240HP ,2.0 דיזל

דרגה 15 8.5 בינעירוני 12.5 עירוני 400HP ,3.0 בנזין

זיהום מזערי151413121110987654321זיהום מרבי

THE NEW DEFENDER

האגדה חוזרת.

בואו להכיר את האגדה מקרוב!

התמונה להמחשה בלבד

רמת האיבזור
הבטיחותי
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תאי הגזע שיחדשו את המוח
בשורה גדולה נוספת לחולי שבץ עשויה להגיע בדמות השתלת תאי עצב במוח. עד ממש לא 
מזמן, תהליך כזה נחשב כמעט למדע בדיוני, אבל הוא הופך ריאלי יותר ויותר. בשלב זה טיפולים 
כאלה עדיין לא בטוחים מספיק לשימוש, אבל זה רק עניין של זמן. המשמעות היא שבעתיד יוכל 
כל אדם להקפיא ולשמר תאי גזע שיילקחו מגופו בגיל צעיר. התאים יאוכסנו בבנקים מיוחדים – 
ממש כמו הקפאת תאי זרע או הקפאת עוברים. בבוא העת ניתן יהיה לשלוף את התאים, 
ולהשתמש בהם כדי להציל את בעליהם. כבר היום ניתן להקפיא תאי גזע עובריים 
פרימיטיביים, ובבוא היום להדגיר אותם בתהליך של מניפולציה חוץ גופית. 
כך אפשר לגדל אותם לתאי עצב בוגרים. כשאנחנו פותחים כלי 
דם חסום בצנתור, אפשר להזריק דרך הצנתר את תאי הגזע של 
החולה – אחרי שעברו דגירה. התקווה היא שהם ייקלטו וישקמו 
את הנזק שנגרם במוח. כדי שהתקווה הזאת תהפוך למציאות, 
נדרשים המדענים לשליטה ובקרה מלאה על התפתחות התא, 
כך שלא יתחלק בצורה לא מבוקרת ויגרום להתפתחות גידול 
במוח. פתרון הסוגייה הזה תביא למהפכה בטיפול בשבץ. 

 פיתוח נוגדנים 
להתפתחות אלצהיימר 

אלצהיימר, אחת המחלות השכיחות ביותר 
בנוירולוגיה, משפיעה כבר היום על עשרות 

מיליוני בני אדם ברחבי העולם. בישראל בלבד 
סובלים ממנה בין 120 אלף ל-150 אלף חולים. 

אלא שהמספרים המטרידים האלה מהווים רק קדימון לקראת העתיד. 
לדברי ד�ר אמיר גליק, מנהל המרפאה לנוירולוגיה קוגניטיבית בבית החולים 
בילינסון, ההערכה בקרב נוירולוגים כיום היא שבתוך שנים ספורות 45 אחוז 
מבני ה-80-85 יחלו באלצהיימר. המשמעות היא לא רק סבל לחולים, אלא 

גם נטל כלכלי ונפשי עצום על המשפחות שלהם.
התפתחות האלצהיימר נוצרת בגלל שני חלבונים: עמילואיד וטאו. 

שקיעתם של החלבונים במוח גורמת לנזק נוירוקוגניטיבי. במשך עשרות 
שנים התמקדו החוקרים בניסיון לפתח נוגדנים שיפחיתו את רמת חלבון 

העמילואיד, אך זה לא צלח מבחינה קלינית. כיום המאמצים מתרכזים סביב 
פיתוח חיסון שיאפשר לייצר נוגדנים לחלבון הטאו.

�ההנחה היא שאם נוכל להפחית את רמת הטאו, נוכל למנוע פגיעה 
ברקמת המוח וירידה קוגניטיבית�, מסביר ד�ר גליק. �כיום, מספר קבוצות 

של חוקרים בעולם עורכות ניסויים כאלה על חיות מעבדה. מדובר בשלב 
ראשוני, לפני תחילת ניסויים קליניים בבני אדם. בודקים בעיקר בטיחות ולא 
יעילות. התקווה היא שהחיסון עצמו יאושר בתוך חמש עד עשר שנים, ואני 

מעריך שזה יקרה�. 
מטרת החוקרים בשלב זה היא לא לחסל את 

האלצהיימר, אלא לדחות את הופעתו בעשור – 
ובכך להרוויח עוד שנות איכות חיים יקרות. 

שילוב של מאבק בחלבונים, מציאת איזון 
במערכת החיסון ואיזון של גורמי סיכון 

וסקולריים יקרבו אותם למטרה.

לצפות מראש את השבץ המוחי
כחמישה מיליון בני אדם בעולם מתים מדי שנה מסיבוכים של 
שבץ מוחי. מספר חברות סטארט-אפ עובדות כיום על פיתוח 
אלגוריתם שיאפשר לנבא את הופעת השבץ באמצעות שקלול 
נתונים – כמו רמת חלבונים בדם, צמיגות הדם ועוד.
�שבץ הוא מחלה שקשה למנוע, בניגוד למשל להתקף לב, 
מכיוון שהוא יכול להתרחש מהמון סיבות שקשה למפות�, אומר 
ד�ר גיא רפאלי, מנהל היחידה הנוירווסקולרית בבית החולים 
בילינסון. �השתלה של צ¨יפ במוח יכולה לתת מענה לקושי הזה. 
נוכל להכניס לתוכו התקנים כמו סונאר דופלר ממוזער, שימפה 
את זרימות דם ויזהה בזמן מעבר של תסחיפים או עלייה במהירויות 
זרימה. נוכל גם לשלוח את החולה בשלב מוקדם לדימות של כלי דם 
במוח, ולחזות את השבץ לפני התרחשותו. זה נשמע מבטיח, אבל אנחנו 
עדיין לא שם. יחד עם זאת, פיתוחי רפואה מתקדמים כבר הוכיחו שלא מעט 
חלומות יכולים להפוך למציאות�.

לטפל בטרשת נפוצה כבר בגיל מוקדם
טרשת נפוצה היא מחלה דלקתית כרונית שפוגעת במערכת העצבים המרכזית. 
המחלה משבשת את העברת האותות החשמליים בתוך המוח וחוט השדרה, 
ועשויה לגרום לסימפטומים שונים כמו טשטוש ראייה, קשיי הליכה, סחרחורת, 
חולשת שרירים ולעיתים גם לנכות מתקדמת. קבוצת הסיכון העיקרית היא בני  
20 עד 40, כשנשים נמצאות בסיכון כפול בהשוואה לגברים. בישראל חולים 
במחלה כ-9,000 איש. 
�האתגר שלנו הוא למצוא פתרון שישפר את איכות החיים, כי התרופות 
הקיימות עוזרות רק לבין 30 עד 50 אחוזים מהחולים�, מסביר ד“ר מרק הלמן, 
מנהל המרפאה לטרשת נפוצה ונוירואימונולוגיה בבית החולים בילינסון. 
אחד הפתרונות המסתמנים הוא השתלת מח עצם עצמית שתאפשר קבלת 
תרופות חזקות מאוד לדיכוי מערכת החיסון. הטיפול מצליח להעלות את 
מספר החולים ללא מחלה פעילה עד לכ-80 אחוז - נתון שנשמר כבר כחמש 
שנים. הבעיה היא אחוז סיבוכים גבוה יחסית עם סיכויי תמותה של כחצי אחוז. 
סיכויי ההצלחה עולים ככל שהחולה צעיר יותר, אך קשה לשכנע צעירים בצורך 
לבצע טיפול מתוך ראייה עתידית, ומסוכן מדי לבצע אותו בשלב מתקדם. יחד עם זאת, 
התוצאות מעודדות את המשך המחקרים. בבילינסון פועל המרכז הגדול ביותר לטרשת 
נפוצה מבין כל בתי החולים של כללית, וכמו המרכזים המובילים בעולם עובדים בו על ביג דאטה – מאגר 
עולמי הנקרא ��MS BASE, ומאפשר שימוש בבסיס הנתונים לקידום הטיפול במחלה. �

המצאות שיתקנו  
לנו את המוח 

יפ שישחזר את הזיכרונות הפגועים הצ
 USB to" אחד הפרויקטים הכי מסקרנים בהתמודדות עם אלצהיימר נקרא
the Brain", והוא נערך על ידי המרפאה לנוירולוגיה קוגניטיבית בבית 
החולים בשיתוף חברת מור יישומים. במוקד הפרויקט עומד שתל 
מוחי שתפקידו להחליף את האזור הפגוע בקרב חולי אלצהיימר, 
ולהשיב את היכולת לקודד זיכרונות. מדובר בגישה חדשנית 
וייחודית, שמציעה פתרון לחולים קשים במקום הגישה 
המניעתית, שמאפיינת את מאמצי הפיתוח המקובלים בתחום. 
�הרעיון הוא לקחת את אותו חלק במוח שמאפשר קידוד 
זיכרונות, ושהפגיעה בו לא מאפשרת לייצר זיכרונות חדשים, 
ולהחליף אותו בשתל שמבצע מעקף במוח�, מסביר ד�ר גליק. 
�השתל הוא למעשה מעגל חשמלי מבוסס סיליקון, שמייצר 
נקודת קלט-פלט זעירה: מצד אחד הוא קולט דרך אות חשמלי 
את המידע הנדרש ליצירת זיכרון, ומצד שני הוא מעביר את 
המידע לאזור אחסון הזיכרונות במוח�. 
השתלת השבב תתבצע בניתוח זעיר פולשני, והוא יתפקד כצ¨יפ חכם 
בדומה לאיבר אנושי אמיתי, שמסוגל להגיב למידע שהוא קולט. כעת 
מחפשים החוקרים מקורות מימון, שיאפשרו את המשך הפיתוח של הכלי 
הייחודי הזה.
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 : מחיסון שיילחם באלצהיימר ועד אלגוריתם שיחזה התפתחות שב
 כך ייראה העתיד של רפואת המוח. ביקשנו מהמומחים 

       של בית החולים בילינסון לספר לנו על כמה מהפיתוחים 
                                                   הכי מסקרנים בתחומם
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כשאורנה אלטמן סיימה מרוץ שטח של 100 
ק“מ באיסלנד, איש לא תיאר לעצמו שהרצה 
החזקה הזאת עברה רק שנה קודם לכן ניתוח 
מוח מציל חיים אחרי שכלי דם פקע במוחה.

זה קרה באוקטובר 2016. אורנה (42), אם לשלושה מגן 
יבנה, הובהלה למיון עם כאבי ראש חזקים, פרכוסים 
ואובדן הכרה. הסריקה הראתה דימום של 18 מ“מ שמקורו 
בקברנומה (cavarnoma) – גידול שפיר של כלי הדם 
במוח, שמקורו בפגם גנטי. היא נותחה בהצלחה על 
ידי ד“ר שגיא הרנוף, מנהל המחלקה לנוירוכירורגיה 
אותה  כל הסובבים  ואת  אותו  והפתיעה  בבילינסון, 
בהתאוששות מהירה ללא צורך בשיקום. ”חזרתי לעצמי 
מהר בזכות מה שקיבלתי מהריצה: חוזק פיזי ובעיקר 
מנטאלי“, היא אומרת, ”התייחסתי לקשיים כמו לקטע 

האחרון של מרתון – חייבים להמשיך“. 
ד“ר הרנוף מספר: ”אורנה נותחה וטופלה על ידי צוותי 
טיפול נמרץ נוירוכירורגי והמחלקה הנוירוכירורגית של 
מרכז רפואי רבין. בכוחות המרשימים שלה, היא החלימה 
בצורה נהדרת. אורנה היא מופת לכח רצון ואופטימיות, 
היא עוזרת ומדריכה חולים רבים והפכה לשותפה לדרך 

גם בהחלמתם של חולים רבים אחרים“.
האירוע שינה את חייה של אורנה: אחרי שנים של עבודה 
בארגונים גדולים, היא החליטה לעשות שינוי בקריירה 
ולהפוך את האהבה שלה למקצוע. כיום היא מאמנת 
ריצה וכושר, המדריכה שלוש קבוצות באזור מגוריה 
וממשיכה לאתגר את עצמה, פיזית ונפשית, במרוצי 
שטח חווייתיים. את הסיפור מעורר ההשראה שלה היא 

חולקת בהרצאות שהיא מעבירה. 
”הבנתי שקיבלתי מתנה – את היכולת להעריך כל רגע 
ולטייב את הבחירות שלי“, היא אומרת, ”המושג ’הכול 
בראש‘ קיבל אצלי משמעות נוספת. החלטתי לבחור 
בחיים ובריצה. יש לי עוד 14 קברנומות כאלה במוח, 
ואי אפשר לצפות אם יגרמו לצרות או לא. אני קשובה 
מאוד לגוף, מגבילה את זמן ועצימות הריצה לפי הוראות 
הרופאים, אבל לא חיה בפחד. זה גם המסר שאני מעבירה 
למתאמנים שלי: חשיבה חיובית, אמונה שהכל אפשרי, 

 .“אבל תמיד באחריות

האפילפסיה   בראשהכל
  נעלמה

לפני תשע שנים חוותה ילנה פרידמן את ההתקף 
הקשה ביותר שלה. היא הייתה בת 30, עם היסטוריה 
חיה על תרופות שלא   ,12 מגיל  של אפילפסיה 
מצליחות למנוע את ההתקפים האפילפטיים הלא 
צפויים, אובדן ההכרה, הנפילות, והחבלות הרבות שספגה 
עקב כך כל שבוע, ולעיתים מספר פעמים בשבוע. ”קיבלתי 
כמויות של כדורים שלא ממש עזרו, איבדתי את הזיכרון והריכוז, 
התקשיתי ללמוד ולעבוד ובכלל חששתי לצאת מהבית“, היא 
משחזרת, ”באותו התקף אפילפסיה קשה הגעתי למיון של 
בילינסון, פשוט כי גרתי בפתח תקווה. פגשתי את ד“ר פליקס 
בנינגר, ומשהו ביחס ובגישה שלו תפס אותי. החלטתי לעבור 

לטיפול בבילינסון, וההחלטה הזאת שינתה את חיי“.
ד“ר בנינגר, מנהל המרפאה לאפילפסיה וסגן מנהל המחלקה 
לנוירולוגיה, ניסה כל דרך אפשרית כדי לעזור לילנה – מהעלאת 
מינון והחלפת תרופות ועד הפניה לניתוח VNS להשתלת קוצב 
וגאלי, ששיפר במעט את המצב אבל לא הפסיק את התקפי 
האפילפסיה. למרות שבדיקות קודמות הראו שלילנה אין מוקד 
אפילפטי מוחי ברור ועל כן אינה מועמדת לניתוח אפילפסיה, 
ד“ר בנינגר וד“ר עידית תמיר, מנהלת השירות לנוירוכירורגיה 
הנוירוכירורגית  ומנתחת אפילפסיה במחלקה  תפקודית 
בבילינסון, התעקשו ושלחו את ילנה לבירור מחדש של התקפי 
האפילפסיה. במסגרת הבירור שכלל בדיקות דימות חדשניות 
ווידאו EEG, ובהסתכלות מדוקדקת, נמצא המוקד המוחי 
להתקפים אצל ילנה. ”עד אותו רגע המחשבה הייתה שאין 
מוקד אחד הגורם להתקפים של ילנה, ולכן הממצא הזה שינה 
את התמונה“, מסביר ד“ר בנינגר, ”במוקד יחיד ניתן לטפל 
נקודתית, ולבצע הסרה של המוקד מבלי לפגוע ברקמת המוח 
הסמוכה. לאחר דיון המקרה בישיבת צוות האפילפסיה הצענו 
לילנה לעבור ניתוח להסרת המוקד האפילפטי אשר נותן סיכוי 

של 90% לריפוי מלא מהמחלה“.
באפריל 2020 ילנה נכנסה לניתוח ראש. ”כולם שאלו אותי 
איך לא פחדתי, ועניתי שעם רופאים מקצוענים ומקסימים 
כאלה אני לא חוששת. הכרתי את ד“ר שגיא הרנוף וד“ר עידית 
תמיר הנוירוכירורגים, והאמנתי בהם“. כשילנה התעוררה 
מהניתוח סיפרו לה הרופאים שהמוקד האפילפטי שהוסר 
היה למעשה  גידול מוחי, אשר נמצא שם שנים רבות אך לא 
אותר עד שטכנולוגיות הדימות החדשניות אפשרו זאת. חצי 
שנה אחרי, ילנה מעידה שמצבה מצוין. ”ההתקפים פסקו 
לגמרי, אין יותר תופעות לוואי מהטיפול התרופתי שהופחת, 
ואני כבר לא יודעת מה זה אפילפסיה. אחרי 27 שנים של סבל, 

.“החיים שלי השתנו לגמרי
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ד“ר שגיא הרנוף, מנהל המחלקה לנוירוכ
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יעור בסמינר לבנות במרכז הארץ. המורה היא נ' בת ה-23, הנמצאת ש
בשבוע ה-24 להריונה. נ' היא צעירה בריאה וזהו ההיריון הראשון 
שלה. לפתע, ללא כל אזהרה מוקדמת, היא מתמוטטת מול הכיתה 
ומאבדת את הכרתה. אחרי דקות של חרדה וניסיונות החייאה היא 
מובהלת למיון בילינסון. הנוירולוג התורן חושד שמדובר באירוע מוחי ולוקח במהרה 
את נ' לבדיקת סי-טי ראש. התוצאה חד-משמעית: חסימה בעורק ראשי במוח. 
עכשיו כל דקה יקרה, כל עיכוב משמעותו נזק מוחי שספק אם יהיה ניתן לתקן. 
הצוות שמתכנס סביב מיטתה של נ' מתלבט בשאלה אתית מורכבת: במי 
לטפל קודם – באם או בעובר. את הצוות מוביל ד"ר גיא רפאלי, מנהל היחידה 
הנוירווסקולרית בבילינסון ומצנתר מוח בכיר, ומי שיצנתר זמן קצר לאחר מכן את 
נ' ויציל את חייה. "לפי היהדות טובת האם קודמת, וכך חשבנו גם אנו", הוא אומר, 
ומוסיף מייד: "אבל היה לנו ברור שנעשה כל מאמץ אפשרי להציל את שניהם". 
הצוות הנוירווסקולרי (המטפל במקרים של שבץ) מזעיק להתייעצות את מומחי 
הגיניקולוגיה. בעצה אחת הם מחליטים  שכדי להגן על העובר מהקרינה המייננת 
המזיקה, הכרוכה בצנתור שנעשה תחת שיקוף, יש להניח על גופה של המטופלת 
מגן עופרת חוסם קרינה. הבעיה היא שהמגן חוסם לד"ר רפאלי את שדה 
הראייה בעת קידום הצנתר. כדי להגן על העובר הוא נאלץ לבצע צנתור עיוור, 

ללא שיקוף של כלי הדם שדרכם הוא מתקדם מהמפשעה אל המוח. "זה היה 
כמו ללכת בחשכה מוחלטת", הוא משחזר, "הובלתי את הצנתר לפי הניסיון 
והאינטואיציה, מקווה שאנטומיית כלי הדם של אישה צעירה ובריאה תשרוד את זה". 
כל  ללא  מגיע  והצנתר  השיקוף,  את  מחדש  הצוות  הצוואר  בגובה  רק 
נזק אל המוח. "תוך זמן קצר שאבנו קריש דם גדול, אספקת הדם למוח 
לגמרי".  כמעט  חלף  הנוירולוגי  והחסר  וחצי,  שעות  חמש  לאחר  חודשה 
אחרי שיקום מינימלי נ' חוזרת לחיים רגילים, וכעבור חצי שנה היא מגיעה 
שנולדה  התינוקת  עם  שלה  תמונה  ובה  הוקרה  תעודת  עם  למחלקה 
בריאה ושלמה. "בשביל רגעים כאלו בחרתי ברפואה", מסכם ד"ר רפאלי.

הצנתור וחלון הזמן
החודש פירסם משרד הבריאות את דוח מדדי האיכות של בתי החולים בישראל, 
בו בילינסון קיבל ציון 100 בכל המדדים. מדד בולט בדוח הוא הטיפול בשבץ 
- בבילינסון טופלו מספר חולי השבץ המוחי הגדול ביותר בישראל.   מוחי 
נ' היא אחת מכ-120 חולי שבץ שעברו השנה צנתור מוח בבילינסון, ובהם גם 
אנשים צעירים ובריאים כמוה, שמספרם הולך וגדל בין חולי השבץ (על מרפאת 

הצעירים – ראו במסגרת בעמ‘ 23). 

אמצעי דימות מהדור החדש, מחקרי ביג-דאטה וטכניקות צנתור מתקדמות מגדילים 
כיום דרמטית את חלון הזמן לטיפול בחולי שב מוח. אלגוריתם חדש הנמצא בפיתוח 
יאפשר לנבא דימום מוחי ולמנוע אותו על ידי טיפול מותאם אישית. התוצאה: הצלת 
חיים ומניעת נכויות, באחוזים שרק לפני עשור נראו דמיוניים. ועדיין, המומחים מתריעים: 

זמן שווה מוח” בחשד לשב יש להגיע מהר למיון, כי 

המרוץ להצלת המוח

זה יכול לקרות לכל אחד ובכל רגע ומחייב 
להגיע למיון מהר ככל האפשר. לרוב תזהו 
שב מוח על ידי הופעה פתאומית של אחד 

או יותר מהתסמינים הבאים: 

 שינוי פתאומי 1 
במצב ההכרה.

 2 :  חולשה פתאומית בצד אחד של הגו
יד, רגל או שניהם.

 הירדמות של צד אחד בפנים 3 
. או צד אחד של הגו

אסימטריה 4   עקימות 
של צד אחד בפנים.

בהגיה, 5   הפרעות בדיבור 
. יצירת תוכן הדיבור או הבנתו

 אובדן ראייה פתאומי במחצית 6 
משדה הראיה או בעין אחת.

 סחרחורת פתאומית, כפל ראיה7 
 או חוסר שיווי משקל.

         כך תזהו
שבץ מוחי

ד”ר אליהו פרלוב, מנהל היחידה לנוירורדיולוגיה 
פולשנית במערך הדימות בבילינסון 

וד”ר גיא רפאלי, מנהל היחידה הנוירווסקולרית 
במחלקה לנוירולוגיה בבילינסון
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ה"צנתור העיוור" שביצע ד"ר גיא רפאלי 
הוא מקרה יוצא דופן שאינו מעיד על הכלל. 
השימוש באמצעי דימות משוכללים כמו 
חלק  כיום  מהווה    ,CT-ו  MRI בדיקות 
בלתי נפרד מטיפולים מצילי חיים. לטיפול 
השמרני בשבץ מוח שהיה נהוג במשך שנים 
– הזרקת תרופה לווריד – הצטרפו בעשור 
האחרון צנתורי מוח חדשניים, הנעשים תחת 
שיקוף ומאפשרים במקרים רבים הצלת 
חיים ומניעת נכות. "בעבר, כ-30 אחוז מחולי 
השבץ החסימתי שהגיעו למיון חמש שעות 
ומעלה מהאירוע לא זכו למענה טיפולי, בכלל 
זה כל אותם חולים שלקו ב'שבץ יקיצה' 
במהלך שנת הלילה והתגלו רק בבוקר", 
אומר ד"ר רפאלי. "היום, המצב שונה לחלוטין. 
בעקבות  ב-2015,  קרתה  הדרך  פריצת 
פרסומם של שמונה מחקרים משמעותיים 

שהקיפו למעלה מ�2,400 חולי שבץ, ואז 
הורחב חלון הזמנים לשמונה שעות . ב-2018, 
חלון הזמנים לטיפול בצנתור מוח הורחב 
ל-24 שעות בזכות קפיצת דרך טכנולוגית, 
הן בהתקנים הבטוחים לשימוש והן באמצעי 

הדימות. 
"כיום אנו יכולים לדמות את המוח כבר בדקות 
הראשונות לאירוע, ולדעת איזה אזור ניתן 
להציל והיכן הנזק בלתי הפיך", ממשיך ד"ר 
רפאלי. "כך, קל לנו יותר להתמקד בהצלת 
הפנומברה – האזור בר ההצלה, שבו יש 
עדיין זרימת דם והנזק בו עדיין הפיך. ככל 
שנוקפות הדקות והשעות, יותר תאים מתים 
והאזור הזה הולך וקטן. אם בעבר דיברנו רק 
על 'חלון זמן' בהקשר של טיפול בשבץ, כיום 
אנו מדברים גם על 'חלון רקמה' – הזמן 
כבר אינו הקריטריון היחיד, ואנו יודעים יותר 

מבעבר על איזו רקמה כדאי להילחם".
כדי לדעת מי מהחולים מתאים לטיפול 
מחדש-זרימה בצנתור, מבצעים בדיקת 
CT פרפוזיה (זילוח), שבה מזרימים למוח 
חומר ניגוד תחת שיקוף. פרמטרים שונים, 
הקשורים להתפשטות החומר ברקמת המוח, 
מדגימים לרופאים איזה אזור ניתן להציל, 
ובהתאם לכך מתקבלת החלטה אם להבהיל 
את החולה לצנתור מוח. "כיום אנו מסוגלים 
לבצע מבחני פרפוזיה לכל חולה שבץ שמגיע 
בטווח של 8–24 שעות, ורבים מהם מועמדים 
טובים להליך זה. למרות שהחלון התרחב, 

ללא נזקים משמעותיים. רק אצל 10–20 
גדול  דם  כלי  נחסם  אחוז מחולי השבץ 
במוח, והם קהל היעד שלנו. מתוכם, אנו 
רוצים לצנתר כמה שיותר. ב-2017 עשינו 
בבילינסון 50 צנתורים בשנה, ב-2019  צנתרנו 
120 חולים וב-2020 המספר צפוי לעלות. 
הגדלת חלון הזמן לצנתור עד ל-24 שעות 
מעניקה בשורה גם לחולים שעברו אירוע 
בשנת הלילה ואיבדו זמן יקר עד להגעה 
למיון. פעם גורלם נחרץ מראש, ועכשיו לחלק 

מהם נפתח סיכוי חדש".

 דימום תוך מוחי:
בין כדור פינג פונג לגול

אבל מה קורה כשהשבץ אינו קשור לחסימת 
כלי דם, אלא נובע מדימום פתאומי בתוך 
המוח? השבץ הדימומי, מסתבר, הוא אחד 
האתגרים הגדולים ברפואה. מדובר במחלה 
אינם  בה  מהחולים  שכמחצית  קטלנית, 

שורדים. פרופ' איתן אוריאל, מנהל המחלקה 
לנוירולוגיה  בבילינסון, הוא מהנוירולוגים 
המובילים במחקר ובמניעת שבץ מוחי מסוג זה. 
פרופ' אוריאל  מסביר שדמם תוך מוחי 
ספונטני, הנגרם מקרע בכלי דם במוח, הוא 
הסיבה ל-10–15 אחוז מכלל מקרי השבץ – 
ונחשב לקשה מאוד לטיפול. לכן, במחקרים 
העכשוויים שמים החוקרים דגש על היכולת 
לנבא כבר באבחון הראשוני, אילו חולים עם 
דמם תוך מוחי ניתן יהיה להציל, על מנת 
להציע להם טיפול מותאם אישית. "כשני 
שליש מהחולים הללו מגיעים לבית החולים 
עם דימום נרחב, שבו לצערנו כבר אין מה 
לעשות, אבל אצל שליש נוסף גילינו שמדובר 
באירוע מתגלגל, כלומר דימום שמתרחב 
בהדרגה. בחולים האלה אנחנו מתמקדים 
בניסיון לנבא עד כמה יגדל הדימום, ובהתאם 
לכך נוכל בעתיד לטפל בהם בתרופות תוך 
ניהול סיכונים הנתפר לכל חולה. את ריבוד 

הסיכונים נוכל לבסס בעתיד על הדמיות 
מוח מתוחכמות ועל שיטות BIG DATA – כל 

יכולות החדשנות הקיימות כיום".
האתגר הגדול של החוקרים הוא לחזות את 
גודלו הסופי של הדימום ולבלום אותו כבר 
בשעות הראשונות, כדי להגדיל את סיכויי 
השרידות של המטופל. "כאשר הדימום 
בגודל של כדור פינג-פונג, הצפי הוא 30 
אחוז תמותה, ואם גודלו כשל כדור גולף 
– הצפי עולה ל-60 אחוז. 'הגביע הקדוש' 
שכולנו נושאים אליו עיניים הוא היכולת 
לזהות עוד במיון אילו חולים ירחיבו דימום, 
ורק אצלם לבצע התערבות. בכך נצמצם 
שהטיפולים  מכיוון  אפשריים  סיבוכים 
לחוסר  לגרום  עלולים  הדימום  לעצירת 
באספקת דם ולאירועים איסכמיים. כאשר 
נזהה את החולים שאצלם הדימום ממשיך 
להתרחב, נוכל בעתיד לטפל בהם באופן 
פרטני באמצעות חומרים מעודדי קרישה 
או מורידי לחץ דם. הדרך לכך היא בעזרת 
אמצעי הדמיה מתקדמים, שיאפשרו לנו 
לזהות שינויים בדימום ובמאפייניו השונים, 
ובאמצעות עבודה עם מסדי נתונים גדולים", 

אומר פרופ' אוריאל.

למצוא את שביל הזהב
מדוע בעצם מתרחש קרע של כלי דם במוח? 
פרופ' אוריאל מסביר שהסיבות העיקריות 
לכך הן יתר לחץ דם ותהליכי טרשת עורקיים, 
ואצל חלק גדול מהאוכלוסייה המבוגרת גם 
מחלה שנקראת אנגיופתיה של עמילואיד. 
"עמילואיד הוא חלבון ששוקע בכלי הדם 
במוח וגורם להחלשת דופן כלי הדם ולנטייה 
לדמם. בבדיקת MRI אנו יודעים כיום לזהות 
מראש את אלו הסובלים  מאנגיופתיה של 
עמילואיד במוח ונמצאים בסיכון לדמם מוחי. 
אנו מפתחים כעת אלגוריתם, שיסייע לנו 

לנבא את הופעת הדימום בעתיד". 
התקווה של פרופ' אוריאל וחבריו היא שכך 
יהיה ניתן לסייע לחולים רבים המטופלים 
כיום במדללי דם למניעת שבץ חסימתי. 
"מטופלים אלה מצויים בין הפטיש והסדן 
– בין הצורך למנוע חסימה על ידי תרופות 
דימום.  שיפתחו  החשש  לבין  מדללות, 
הבשורה תהיה כאשר נוכל להתאים לכל 
אחד מהם טיפול שהוא 'שביל זהב' אישי".

הזמן  ן  חלו הגדלת 
24 שעות,  בצנתור, עד ל
לחולים  גם  בשורה  מעניקה 
שעברו אירוע בשנת הלילה ואיבדו 
זמן יקר עד להגעה למיון” אומר 
פרופ אוריאל. פעם גורלם נחר 
מראש, ועכשיו לחלק מהם נפתח 

סיכוי חדש”
חדש: 

מרפאת שבץ
לבני 20–50 

הגיל הממוצע בישראל לשבץ מוחי הוא 68, אולם כשמונה אחוזים 
מחולי השבץ הם מתחת לגיל 50. מדובר בכ-1,500 חולים צעירים 

בשנה, והמספר גדל בקצב מהיר. 
על רקע זה נפתחה השנה בבילינסון מרפאת שבץ ייעודית לבני 20 
עד 50 בראשותו של  ד“ר שלומי פרץ. ”מקרי השבץ באוכלוסייה 
המבוגרת מתרחשים רובם על רקע של גורמי סיכון כמו עישון, 
תזונה לא מאוזנת, חוסר פעילות גופנית ומחלות כמו יתר לחץ דם, 
סוכרת או מחלת לב ”, אומר פרופ‘ איתן אוריאל, מנהל המחלקה 
לנוירולוגיה בבית החולים. ”בניגוד לכך, הסיבות לשבץ אצל בני 20 
עד 50 שונות ועלולות לנבוע ממצבי קרישיות יתר בדם, קרע פנימי 
בדופן עורק הצוואר או פגם בלב שבגללו קריש דם נשלח למוח. 

הצוות שלנו מעניק לכל חולה טיפול מהיר ומותאם אישית“. �

ד”ר רפאלי וד”ר פרלוב

מבט אל 
תוך המוח

ככל שעובר הזמן הפנומברה הולכת ונסגרת, 
ולכן הגעה מהירה למיון היא עדיין הגורם 

החשוב ביותר מבחינת המטופל". 
את המהפך בטיפול בשבץ מדגימים נתונים 
מהעולם: חולים שנמצאו מתאימים לצנתור, 
ועברו טיפול מחדש-זרימה עד שש שעות 
תפקודית  לעצמאות  הגיעו  מהאירוע, 
טובה אחרי שלושה חודשים בכ-45 אחוז 
יותר בהשוואה לאלה שלא עברו צנתור. 
בעבר, מרבית החולים האלה היו מתים 
מסיבוכי השבץ או סובלים מנכות קשה 
לשארית חייהם. מאז שנת 2013 הוכפל 
אחוז המטופלים שמופנים לצנתור מוח, 
והוא עומד כיום על חמישה-שישה אחוזים 
מכלל חולי השבץ המגיעים למיון. "אחוז 
זה נמוך יחסית כי הוא נובע משיפור גדול 
באבחון הראשוני, שמאפשר לנו לדעת מי 
באמת נזקק לצנתור", מסביר ד"ר רפאלי. 
"במרבית מקרי השבץ, האירוע קל וחולף 

פרופ‘ איתן אוריאל, מנהל המחלקה 
לנוירולוגיה בבילינסון

חיבור לב-מוח
חלק ממקרי השבץ המוחי קשורים גם 
לבעיות לב. עבודת הצוות של הנוירולוגים 
מענה  לתת  מאפשרת  והקרדיולוגים 
לחולים רבים עם סיכון גבוה לדימום תוך 
מוחי, כפי שממחיש המקרה הבא. משה 
(שם בדוי), גבר בשנות השישים לחייו, 
בבילינסון  הקרדיולוגים  ידי  על  אובחן 
גם  (הנקרא  עליות  מפרפור  כסובל 
פרפור פרוזדורים). מדובר בהפרעת קצב 
שכיחה בלב, שעלולה לגרום להיווצרות 
ולפיכך מטופלת במדללי דם.  קרישים 
מכיוון שבעבר משה חווה דימום מוחי 
קל, והוגדר בקבוצת סיכון לאירוע חוזר 
– הוחלט בהתייעצות מומחים משולבת 
(צוות לב-מוח) להציע לו לעבור צנתור 
לסגירת חלל קטן בלבו שבו נוצרים מרבית 
קרישי הדם בפרפור עליות, ובכך לחסוך 
ממנו את הטיפול בתרופה שעלולה לגרום 

לדימום חוזר. 
במהלך צנתור לב שעבר נסגרה בהצלחה 
אוזנית העלייה השמאלית, הבעיה הלבבית 
תוקנה ונחסך טיפול שתופעות הלוואי 
שלו היו עלולות לסכן את חייו של משה. 
"החיבור בין רפואת מוח ורפואת לב הוא 
חשוב ונפוץ מאוד כחלק מעבודת צוות 
רב מקצועית בין המומחים", אומר פרופ' 
אוריאל. "רק גישה של שיתופי פעולה 
בין רופאים, חוקרים, מדענים ומהנדסים, 
את  תניב  ומקצועות,  תחומים  ממגוון 
בכלל  ברפואה  הבאות  הדרך  קפיצות 

וברפואת המוח בפרט". 
בבילינסון פועלת כיום המרפאה למניעת 
שבץ מוחי תסחיפי בראשות ד"ר רני ברנע, 
העוסקת בין השאר במקרים אלו בהם 
יש צורך למנוע תסחיפים לבביים מחד 

ואירועים מוחיים דימומים מאידך.
המשמעותית  ההתקדמות  "למרות 
מוחי",  בשבץ  וטיפול  אבחון  במניעה, 
מסכם פרופ' אוריאל. "הגעה מהירה למיון, 
עם הופעת התסמינים היא קריטית. מרכיב 
הזמן משפיע ישירות על סיכויי ההישרדות, 
ויכול להפחית באופן דרמטי את הסיכון 
לנכות לאחר שבץ מוח. זמן שווה מוח". �
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Homecoming מגלמת ג'וליה רוברטס ב סדרה 
מטפלת שעובדת בפרויקט "השיבה הביתה" – 
מיזם שנועד לסייע לחיילים עם פוסט-טראומה 
באמצעות מחיקת זיכרונות קשים. אבל החיים 
האמיתיים, כידוע, עולים לפעמים על כל תסריט בדיוני, 
ותרחיש דומה מתרחש בימים אלה במציאות בצבא ארה"ב. 
זה קורה במסגרת מחקר בו חוקרים מנסים להשפיע על 
יכולת הקידוד של הזיכרון, ולהפריד בינו לבין האפקט הרגשי 
שסובב אותו. אף שכיום המחקר מתבצע על חולי אפילפסיה 

ד“ר יהונתן ריינר, רופא בכיר במחלקה לנוירולוגיה 
בבילינסון

הבשורה הכלכלית של ניתוחי DBS מהווה
חיסכון כספי עצום למערכת ולמטופלים

רבים מהסובלים מהפרעות תנועה הם אנשים בגיל העבודה. לכן, לניתוחי DBS יש 
ערך כלכלי משמעותי. חולי אפילפסיה ופרקינסון יוצאים ממעגל העבודה בשל ריבוי 
התקפים ותפקוד מוטורי לקוי, מגיעים שוב ושוב למיון ולאשפוז, נזקקים לתרופות 

רבות ולעיתים גם לטיפול סיעודי. 
המשמעות של חזרתם למעגל העבודה: חיסכון עצום למערכת ולמטופלים. ”ניתוח 
DBS הוא קוסט-אפקטיב קלאסי“, אומר ד“ר יהונתן ריינר מבילינסון, ”בישראל יש יותר 
מ-120 אלף חולי אפילפסיה ופרקינסון שחיים על קצבאות נכות, כך שניתן לחסוך לא 

רק סבל רב אלא גם עלות עצומה�. �

תכירו את DBS, טיפול חדשני בבילינסון, שבאמצעות אותות חשמליים 
למוח מצליח לשנות את חייהם של חולים קשים שאינם מגיבים 
מטופל שהגיע אלינו חסר תקווה עבר את הניתוח,  לתרופות. 
ולאחרונה שלח לי תמונה שלו מטייל בהרי האלפים”, מספרת ד”ר 
עידית תמיר, מנהלת השירות לנוירוכירורגיה תפקודית בבילינסון

ודיכאון – השאיפה היא שבעתיד יוכל לאפשר ריפוי של 
.(PTSD) חיילים עם תסמונת דחק פוסט-טראומטית

איך זה עובד? במילה אחת: חשמל. הפעילות המוחית 
שלנו מתבצעת באמצעות 100 מיליארד תאי עצב בשם 
נוירונים, שמאורגנים כרשתות צפופות. המידע בין הנוירונים 
עובר דרך אלפי אותות חשמליים בכל שנייה. הדרך לווסת 
מערכת שמבוססת על חשמל – היא התערבות חשמלית.
 Deep Brainקיצור ל�) DBS לשיטת הטיפול הזו קוראים
Stimulation). בבילינסון מתבצע ניתוח שנועד לשפר 

דרמטית את חייהם של חולים עם מחלות כמו פרקינסון, 
אפילפסיה והפרעות נוירולוגית שונות – ובחלק מהמקרים 
להביאם לכדי שיפור משמעותי בתסמינים. במסגרת הניתוח 
מושתלת אלקטרודה בעומק המוח וגם קוצב תת-עורי 
שמפעיל את האלקטרודה על ידי שליחת אותות חשמליים. 
התוצאה היא שינוי של הפעילות העצבית במוח שאחראית 
על התפקוד התנועתי. ההצלחה הובילה למחקר משותף 
לבתי החולים בילינסון וגהה, לבדיקת יעילות הטיפול גם 

בדיכאון שאינו מגיב לתרופות.

הוא כבר רוכב על אופניים
ד"ר עידית תמיר, מנהלת השירות לנוירוכירורגיה תפקודית 
בבילינסון, מספרת על מטופל שסבל מפרקינסון קשה, עד 
שבגיל 58 נולד מחדש בזכות הניתוח החדשני. "המטופל 
הגיע אלינו כשהוא חסר תקווה. התרופות סייעו במעט 
אבל גרמו לתופעות לוואי קשות כמו עוויתות חמורות. 
כשהוא הפסיק לקחת את התרופות, הוא סבל מתסמיני 
המחלה ולא יכול היה לצאת מהבית�. לאחר שהחולה עבר 
ניתוח DBS העוויתות חלפו ומצבו השתפר משמעותית. 
ד�ר תמיר מספרת ששלח לה לאחרונה תמונה שלו מטייל 

בהרי האלפים.
במקרה אחר טיפלה ד�ר תמיר בילד כבן עשר שפיתח 
דיסטוניה – הפרעה נוירולוגית של כיווץ שרירים לא רצוני. 
הילד התנייד בכיסא גלגלים, לא הצליח לכתוב או לאכול 
לבד, וזאת על אף שמבחינה קוגניטיבית מצבו היה תקין 
לגמרי. �שלושה חודשים אחרי התקנת הקוצב אביו שלח 
לי צילום שלו רוכב על אופניים. כל מקרה כזה מרגש אותי 

מחדש", היא מספרת.
 DBS בשנתיים האחרונות ביצעה ד"ר תמיר כ-25 ניתוחי

בבילינסון, בשיתוף פעולה הדוק עם פרופ' רותי ג'לדטי, 
תנועה  להפרעות  היחידה  ומנהלת  בכירה  נוירולוגית 
בבילינסון, והנוירולוג ד"ר יהונתן ריינר, האחראי לאבחון, 
לבדיקת התאמה להשתלה ולהפעלת הקוצב החשמלי 
הנוירולוגיה  בין  הצוות  עבודת  "בזכות  הניתוח.  אחרי 
לנוירוכירורגיה, והשיתוף הרב-תחומי עם צוותי ההרדמה, 
הדימות, הפסיכיאטריה והשיקום, התוצאות שלנו בניתוחי 
DBS דומות לאלו שבמרכזים המובילים בעולם", אומרת 

ד"ר תמיר.

מחזירים את התנועה
רוב ניתוחי ה-DBS שנעשו עד כה בארץ טיפלו בהפרעות 
תנועה (פרקינסון, רעד ראשוני ודיסטוניה) ובאפילפסיה 
(ראו מסגרת). "חולים שלא יכולים לאכול לבד, שלא יודעים 
מה זה להפעיל עכבר מחשב או לשלוח סמס – עושים 
זאת בקלות אחרי הניתוח", אומרת ד"ר תמיר. "אנחנו 
מצליחים לשפר ואף להעלים מוגבלויות בהליכה, רעד 
ונוקשות בידיים. זה שיפור עצום באיכות החיים, שיש לו 

גם ערך כלכלי משמעותי�.
 

מה מאתגר אתכם בניתוח הזה
"לפני הכול, לבצע אבחנה מדויקת. לוודא, למשל, שרעד 
שנראה לנו כפרקינסון לא נובע ממקור אחר. מורכבות 
שנייה היא הניתוח עצמו: האלקטרודה, שמגיעה בעובי 
של מילימטר, מוכנסת למוח דרך פתח קטן שאני יוצרת 
בגולגולת, וצריכה להגיע בדיוק מרבי למטרה. כל סטייה 
של מילימטר יכולה לשבש את התוצאות. ולבסוף, הפעלת 
הקוצב: הנוירולוג מפעיל אותו כשבועיים אחרי הניתוח, 
ומגביר בהדרגה את עוצמת הגירוי החשמלי עד לפרמטרים 
קבועים. החולה חוזר לחיים רגילים ומגיע רק לביקורת 

שיפור של 80% בתסמיני אפילפסיה
בישראל חיים כיום כ-25 אלף חולים באפילפסיה שעמידה לטיפול תרופתי. 
למטופלים אלה מוצעים סוגים שונים של ניתוחים, שיכולים להביא להקלה 
משמעותית בהתקפים ואף להפסקתם. בין השאר: ניתוח לכריתת המוקד 
האפילפטי; צריבה של מוקד ההפרעה החשמלית; ועד לניתוח DBS להשתלת 

אלקטרודה וקוצב.
הניסיון שנצבר בעולם בניתוחי DBS לחולי אפילפסיה מעיד על יותר מ-80% 
שיפור בתדירות ההתקפים ובעוצמתם. ניתוחים אלו מתבצעים כיום גם 
בבילינסון, במטרה לשפר את איכות חייהם של חולי האפילפסיה ואת רמת 

התפקוד שלהם בבית ובעבודה. �

התקווה החדשה 
     של חולי    הפרקינסון והאפילפסיה

ד“ר עידית תמיר, מנהלת השירות לנוירוכירורגיה 
תפקודית בבילינסון

ד“ר עידית תמיר 
וד“ר שגיא הרנוף 

DBS במהלך ניתוח

נוירולוגית שגרתית אחת למספר חודשים, וכן להחלפת 
סוללה אחת לכמה שנים".

מגיעים לתוצאות שרק חלמנו עליהן
 DBS-ד"ר ריינר, שכאמור מוביל עם ד"ר תמיר את ניתוחי ה
בישראל, הוא רופא בכיר במחלקה לנוירולוגיה בבילינסון. 
"הטיפול כיום מדויק מאוד, אבל גם דורש מיומנות גבוהה", 
הוא מסביר. סמוך לאזור המתוכנן להשתלה, נמצאים אזורי 
מוח אחרים האחראים לתפקודים שונים, כמו דיבור, רגשות, 
תחושה וראייה. החדרה מדויקת של האלקטרודה מבטיחה 
שיפור תפקודי מקסימלי, ללא פגיעה בכל התפקודים הללו. 
"הקוצבים מהדור החדש מפזרים את השדה החשמלי 
בדיוק רב וגם יודעים לתעד את הפעילות המוחית של 
המטופל 24/7. להבדיל מבדיקת EEG, הקוצב מנטר את 
פעילות המוח מבפנים ונותן חיווי מדויק כשהמטופל ישן, 
רץ או צופה בטלוויזיה. אנחנו מורידים את הנתונים למחשב, 

יכולים לשנות בהתאם את עוצמת הגירוי�. 

מה עוד צפוי בתחום הזה מה החידוש הבא
ד"ר ריינר: "בעולם עובדים עכשיו על קוצב חכם עוד יותר, 
שיגיב למטופל ולתסמינים שלו בזמן אמת, ויביא לשיפור 
תסמיני ללא צורך לחכות עד לביקורת של הנוירולוג. זו 
טכנולוגיה שתגיע בקרוב לבילינסון כחלק ממחקר רב 
מרכזי. כרופאים, המשמעות היא פינוי של זמן יקר לאבחון 
ולבירור. צריך לזכור שבמחלות נוירולוגיות מגיעים לפעמים 

לאבחנה מדויקת רק אחרי מעקב ממושך".

בזמן הניתוח מעירים את המנותח
גם  רגישה  בו  וההתערבות  רגיל,  איבר  לא  הוא  המוח 
מבחינת אתית. היכן מציבים את הגבול בכל הקשור לשינוי 
התנהגות אנושית? �השיקולים האלה פחות רלוונטיים 
בטיפול בהפרעות תנועה�, קובע ד�ר ריינר. �אנחנו מכוונים 
לאזורים שלא צפויים להשפיע על התנהגות וחשיבה�. 
ומה לגבי סיכונים ותופעות לוואי? ד"ר תמיר וד"ר ריינר 
מציינים שכמו בכל ניתוח, גם ב-DBS יש סיכון אך כיום 
הוא מינימלי, וסיבוכים של דימום או זיהום הם נדירים 
(1-2 אחוזים). גם מבחינת תופעות לוואי של קיצוב הזרם 

החשמלי, ההסתברות נמוכה משמעותית.
"הטיפול הפיך: החלשת העוצמה או כיבוי הקוצב יחזירו 
את המצב המקורי�, אומר ד�ר ריינר. �יחד עם זאת, ייתכנו 
תופעות לוואי שאינן נעלמות עם כיבוי הקוצב. כדי לצמצם 
אותן, אנחנו מבצעים את רוב הניתוחים בֵערּות חלקית. בזמן 
הניתוח מעירים את המנותח ומקבלים ממנו אינדיקציות 
כמו תחושת נימול ביד. מפעילים את הגירוי, רואים תגובה, 
מזהים שהרעד נעלם ומאתרים את המיקום המדויק במוח 
להשתלה. כל זאת בלי כאב, שהרי המוח חסר תחושת כאב�. 

למה בעצם הניתוחים האלה נשארו עד עכשיו 
מתחת לרדאר

רופאים  של  מודעות  חוסר  בגלל  ”בעיקר  ריינר:  ד“ר 
ומטופלים, ושמרנות של מרבית הנוירולוגים. אנחנו מטפלים 
כיום במעט מאוד חולים מתוך אלו שניתן לשנות את חייהם. 
בישראל יש כיום כ-35 אלף חולי פרקינסון שמטופלים 
בתרופות בלבד, לא תמיד בהצלחה, ורבים מהם סובלים 
מתופעות לוואי משניות. לעומת זאת, מחקרים בעולם 

מראים שהניתוח ממשיך להיות אפקטיבי זמן רב“. 
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צועדים בראש
מתמחה  בראונר,  רן  ר  וד בנוירוכירורגיה,  מתמחה   , שוור נועה  ר  ד
בנוירולוגיה, מספרים על חוויות מבית החולים, המקרים שריגשו אותם 

והחלומות שלהם בתחום עבודתם

רפואת מוח היא: �לנתח את האיבר הכי מיוחד ומפתיע, גם כשנראה 
שאין סיכוי, בשילוב עם טכנולוגיות שמתפתחות כל הזמן – זה אתגר 

מדהים�.

רגע שלא אשכח: �במהלך מחקר במעבדה במסגרת התואר הראשון 
במדעי הרפואה, הבנתי שאני רוצה לטפל באנשים ולראות תוצאות 
בעיניים. החלטתי ללמוד רפואה. נמשכתי למוח ולכירורגיה, ואחרי 
שבניתוח מוח ראיתי לראשונה מוח חשוף פועם, התאהבתי. אתגרו 
אותי באמירה שלנשים קשה במקצוע הזה, ושלא אחזיק מעמד 
כעוזרת רופא וכסטודנטית ועוד עם תינוק ראשון בבית. התחלתי כדי 
להוכיח, ונשארתי כי זה הרגיש כמו מקום טבעי בשבילי שעם הזמן 

הפך לבית שני�.

מקרה מרגש: �ניתחתי בדחיפות תינוק בן שמונה חודשים עם דימום 
במוח שהיה קריטי לנקז מיידית. הספקתי לעשות שיחה קצרה עם 
ההורים – אני עם מיגון קורונה מלא והם עם מסכות – ורצתי לניתוח. 
הכל עבר בשלום וחיי התינוק ניצלו. רק אז גיליתי שהילד הוא אחיין 
של החברה הכי טובה שלי, ושאני מכירה את אמא שלו מילדות. בגלל 
המיגון לא זיהינו אחת את השנייה. תמיד יש הרגשה טובה אחרי שחולה 
מתאושש ומראה סימנים של שיפור, אבל הפעם זה היה מרגש במיוחד�.

אני גאה במיוחד:  �להיות בתהליך שבו אני לומדת להיות מנתחת מוח 

במחלקה שלא מפסיקה לעבוד ולהתפתח, עם מנהל שדורש את 
המקסימום וצוות בכיר שמוכן ללמד ולהשקיע. להיות מתמחה אישה 
כחלק מצוות של תשעה מתמחים שהם כמו המשפחה השנייה שלי�.

החלום שלי: �לנתח כריתה של ממצא מוחי בשילוב עם הדמיה תלת 
ממדית של המוח המנותח – לא סתם הדפסת תלת ממד, אלא דגם 
שיחקה במדויק את מהלך הניתוח וישתנה בהתאם. כך ניתן יהיה לזהות 
מבנים וכלי דם שלפעמים קשה לזהות במוח שבו אנחנו מנתחים. נוכל 
לסובב את הדגם, להרגיש ולדעת למה לצפות תוך כדי תנועה, וכך 
ולהגיע לגבולות הכריתה הכי טובים שיש עם מינימום נזקים מסביב�. 

מוטו לחיים: �בעבודה קשה אפשר להגיע להישגים ולפרוץ מחסומים, 
ועדיף שזה יהיה עם חיוך�.

מקור השראה: �ההורים שלי. מילדות הם גורמים לי לחשוב שכל מה 
שאני עושה אפשרי, תומכים לכל אורך הדרך וגם יודעים לבקר ולוודא 

שהדרך שאני בוחרת היא המתאימה לי�. 

אחרי העבודה: �ריקוד. מגיל שלוש ועד הצבא רקדתי בלט קלאסי 
באופן מסודר. היום זה קורה לעיתים רחוקות, אבל זו עדיין האהבה 
האמיתית שלי. כמנתחת אני נדרשת להחזיק את הגוף שעות ארוכות 
במקסימום יציבות, בעמידה או בישיבה, וזה דומה להופעה בבלט�.  �

ר נועה שוורץ  ד
מתמחה בנוירוכירורגיה 
בבית החולים בילינסון

ר רן בראונר ד
מתמחה בנוירולוגיה 

בבית החולים בילינסון 

רפואת מוח היא: �שילוב של עולם ישן וחדש. מצד אחד הבדיקה 
הנוירולוגית הקלאסית והרושם של הרופא בבדיקה הקלינית – ומצד 

שני פיתוחים חדשים מחזית הטכנולוגיה�.

רגע שלא אשכח: �בדיוק ביום שסיימתי את המבחן האחרון בלימודי 
הרפואה, סבי לקה בשבץ מוחי. סבא היה אדם משכיל שהשתמש 
בשכלו בכל רגע משמעותי בחייו. כשהיה במחנה ריכוז לימד את עצמו 
רוסית וגרמנית, הקריא לקצינים את העיתון הרוסי וכך ניצלו חייו. השבץ 
פגע במרכזי השפה במוחו והוא איבד את היכולת האינטלקטואלית 
המרכזית שלו. מצאתי את עצמי מנסה לטפל בו בבית ורואה את 
הנזק הקוגניטיבי בזמן אמת. שם הבנתי שמחלות המוח יכולות לגזול 

מאיתנו כל כך הרבה בזמן כה קצר�.

מקרה מרגש: �טיפלתי באישה צעירה יחסית, עם סימני שבץ משמעותיים 
ביותר. היה לה רקע רפואי של קרישיות יתר, שלכאורה יכול היה להסביר 
את המקרה. הייתי הרופא הראשון שטיפל בה במיון, וכמתמחה ותיק 
השתתפתי בצנתור שנעשה לה לפתיחת העורק החסום במוח. שלפנו 
את הקריש, אבל לא הניחה לי התחושה שמשהו לא פתור באבחון. 
למחרת, לקראת חצות, כשהייתי במשמרת של נוירולוג תורן, נפל לי 
האסימון: זה אנדוקרדיטיס – דלקת זיהומית של מסתמי הלב, ואין 
קשר להפרעת הקרישיות. הייתי צריך לקבל החלטות מהר, ולבד. זה 
היה מרגש ללוות את המטופלת בצמתים שונים ולהתאים לה טיפול 

מהיר ונכון�.

אני גאה במיוחד: �שבילינסון נמצא בחזית החדשנות ברפואת המוח. 
אני נדהם לראות איך הטכנולוגיות המתקדמות ביותר, שכסטודנט רק 

חלמתי עליהן, משנות את חיי המטופלים�.

החלום שלי: �מימוש פרויקט הקונקטום האנושי, שימפה מסלולי 
עצבים במוח ויאפשר לנו לפענח את המוח על מיליארדי החיבורים 
שבו. כך נוכל לייצר טיפולים שישחזרו את המוח למצבו הבריא ביותר, 

ואולי אף לשפרו�. 

מוטו לחיים: �מתפילת הרופא של הרמב“ם: ¨זכני להביט על כל סובל 
הבא לשאול בעצתי כעל אדם בלי הבדל בין עשיר ועני, ידיד ושונא 

איש טוב ורע, את האדם בצר לו הראני רק את האדם¨�.

מקור השראה: �סיפור חייו של סידהארתא (הבודהה), שראה בסבלם 
של אנשים את שליחותו, ומהתבוננות ברזי נפשנו מצא דרך להשתחרר 
מהסבל. החשיבה הבודהיסטית והתרגול נתנו לי בזמנו השראה רבה 

ומלווים אותי גם עתה ביום-יום�.

אחרי העבודה: �יש לי חיבור עמוק לים. בירח הדבש גררתי את אישתי 
לחודש של חציית הים הקאריבי ביאכטה, את חבריי מהמחלקה אני 
לוקח לשייט מול חופי תל אביב כשיש פנאי. הים יכול להיות רגוע או 
סוער, וימאי טוב, כמו רופא טוב, יודע שאין בטחונות – צריך להתמודד 

עם חוסר ודאות ולהגיב מהר ובשיקול דעת לכל שינוי במצב�. �

ימאי טוב, כמו רופא 
טוב, יודע שאין בטחונות 
– צריך להתמודד עם 
חוסר ודאות ולהגיב 
מהר ובשיקול דעת לכל 
שינוי במצב”

בעבודה קשה 
אפשר להגיע 

להישגים ולפרו 
מחסומים, ועדי 

שזה יהיה עם חיוך”
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AQUA TERRA
MASTER CHRONOMETER CERTIFIED 

Behind the elegance of every 
Master Chronometer timepiece is the 
highest level of testing: 8 tests over 

10 days, to ensure superior precision 
and magnetic resistance.




