
436

הרפואה  •  כרך 154  •  חוב' 7  •  יולי 2015סקירות

הקדמה
פרפור פרוזדורים הוא הפרעת הקצב השכיחה ביותר באוכלוסייה. 
להפרעה זו השפעה קשה על איכות החיים ואורך החיים. הסיכון 
הקשה המשמעותי ביותר הוא אירועי תסחיפים ובמיוחד תסחיפים 
לאירוע  הממוצע  )הסיכון   )Stroke( מוח  לאירוע  המובילים  במוח 
מוח איסכמי גבוה פי חמישה בחולים עם פרפור פרוזדורים לעומת 
מטופלים ללא פרפור פרוזדורים(. שכיחות ההפרעה עולה עם הגיל 

במטופלים עם מחלת לב מבנית לסוגיה. 
על פי מחקר פרמינגהם, הסיכון לפתח פרפור פרוזדורים 
במהלך החיים באנשים מעל גיל 40 שנים הוא 26% בגברים 
ו–23% בנשים ]1[. פרפור פרוזדורים מוגדר כהפרעה בפרוזדורים 
הנמשכת 30 שניות ומעלה או תועדה באק"ג רגיל ומאופיינת 
בקצב בלתי סדיר לחלוטין, ללא גלי P ברורים ולרוב קצב פרוזדורי 
מהיר מ–300 ]2[. בגיל צעיר נוטה ההפרעה להיות התקפית 
)Paroxysmal(, עם אירועים התקפיים החולפים עד כשבוע ולרוב 
תוך 72-48 שעות. עם הזמן נוטים התקפי הפרפור להיות שכיחים 
יותר, ממושכים יותר ואינם חוזרים באופן עצמוני לקצב סינוס, 

אלא נדרשים להיפוך קצב חשמלי או תרופתי. 
פרפור עמיד )Persistent( מוגדר ככזה הנמשך מעל שבעה ימים. 
 )Permanent( בהמשך במהלך הטבעי הפרפור נוטה להפוך לקבוע
כאשר אין יותר אפשרות ולשמר קצב סינוס או אם הוחלט שלא 
לנסות להפוך. הטיפול בפרפור פרוזדורים מגוון: טיפול בתרופות 
המיועד לשלוט במהירות התגובה החדרית, או טיפול נוגד הפרעות 
קצב שמטרתו למנוע את שכיחות האירועים של פרפור פרוזדורים 
או להפחיתם, וטיפולים נוגדי קרישה שמטרתם למנוע סיבוכים 

של תסחיפים בלב. 
בסקירה זו, אנו מתרכזים בטיפול המיועד כנגד הפרעת הקצב 
עצמה ובטיפול לא תרופתי המשמר את קצב הסינוס, דהיינו 
צריבה )אבלציה(. צריבה של פרפור פרוזדורים הוכחה עד כה 
כיעילה לשמירת קצב סינוס ובכוחה לשפר איכות חיים ]3[, 

להשיג הפוגה מהתקפי פרפור פרוזדורים, לשפר מקטע פליטה 
]4[ ולעיתים אף לרפא את החולה. אין עדיין הוכחות ממחקרים 
גדולים מבוקרים ואקראיים לכך שפעולה זו עשויה למנוע סיבוך 
קשה של פרפור פרוזדורים, דהיינו תסחיפים, או להקטין את 

שיעור התמותה.

מנגנונים של פרפור פרוזדורים
שלושה מנגנונים עיקריים הוצעו לתופעה של פרפור פרוזדורים: 
בפרוזדור  המתפשטים  חשמלית  פעילות  של  מרובים  מעגלים 
את  המפעילים  חשמלית  פעילות  מוקדי   ,)Wavelets( באקראי 
הפרוזדור באופן מהיר )Focal electrical discharges( ופעילות מעגלית 
סמוכים  אזורים  חשמלית  שמפעילים   )Micro reentry( מקומית 
 Multiple random propagating and( בפרוזדור עם הולכה פרפורית

localized reentrant activity with fibrillatory conduction(נ]2[. 
 Moe על פי התיאוריה של מעגלים מרובים שפותחה על ידי
וחב' ]5[, פרפור פרוזדורים מאופיין במספר גלי פרפור שונים 
בגודלם מספרם ומיקומם. תפיסה זו הובילה לפיתוח טכניקת 
"מבוך" )Maze( הכירורגית על ידי Cox וחב' ]6[. חוקרים אלה 
פיתחו מספר ניתוחים שצמצמו את שטח הרציף של הולכה 
חשמלית בפרוזדור, על ידי ביצוע חתכים נרחבים בפרוזדור 
ויצירת קווי צלקת המהווים מעין קווי מחסום חשמליים, מבוך 
 .AV Node–ו/או יצירת מסדרון חשמלי בין הסינוס, קשר הגת , ל

זהו ניתוח פולשני, ולמרות שעבר מספר שינויים במהלך 
השנים, אינו מקובל היום לרוב כפתרון עצמאי לפרפור פרוזדורים. 
ניתוח זה מבוצע בעיקר כחלק מטיפול כולל בחולים עם פרפור 
פרוזדורים העוברים ניתוח לב מסיבה אחרת, בעיקר ניתוחי 
מסתמים ומעקפים. אולם העיקרון הניתוחי של יצירת מחיצות 
חשמליות המתחמות את מוקדי ההפרעות החשמליות, בעיקר 
בידוד חשמלי של ורידי הריאה עם או ללא קווים נוספים לתיחום 
ההולכה החשמלית בפרוזדור, נשמר גם כיום. הדגש היום הוא על 

צריבה )אבלציה( של פרפור פרוזדורים
פרפור פרוזדורים הוא הפרעת הקצב המטופלת השכיחה ביותר. פרפור פרוזדורים פוגע 
רבות באיכות החיים ומעלה סיכון לאירועי תסחיפים, במיוחד לאירועי מוח איסכמיים 
מסכני חיים. השכיחות של פרפור פרוזדורים עולה עם הגיל במטופלים עם מחלת לב מבנית 
לסוגיה. צריבה )אבלציה( של פרפור פרוזדורים היא כיום אפשרות טיפולית מקובלת עם 

עלייה בשכיחות הפעולות במטופלים מתאימים.
בסקירה זו, אנו מדווחים על התפתחות החשיבה לגבי מנגנון הפעולה וטכניקות הצריבה, 
תוך פירוט הסיכונים, ועל סיכויי ההצלחה בקבוצות המטופלים השונות. הטיפול כיום עדיין 
אינו מקובל על הכול כקו טיפולי ראשון, אך הולך ונעשה מקובל עם העלייה במספר החולים 
בפרפור פרוזדורים ועלייה בשיעור הניסיון בביצוע הפעולה. ההוריה העיקרית לפעולה 
היא הקלה על תסמינים של פרפור פרוזדורים, ופעולה לכאורה מוצלחת של צריבה אינה 
מהווה הוריה להפסקת טיפול נוגד קרישה. המשך הטיפול בנוגדי קרישה תלוי בסיכון של 

המטופל, על פי סולמות הסיכון המקובלים וההנחיות המקובלות לטיפול בנוגדי קרישה.

פרפור פרוזדורים; צריבה; נוגד קרישה; ורידי הריאה.
.Atrial fibrillation; Ablation; Anticoagulation; Pulmonary veins
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מוקדים ו"רוטורים" מוקדיים של מעגלים המהווים בסיס ליצירת 
פרפור פרוזדורים. 

פריצת הדרך בגישה ובשימת הדגש על אזורים אנטומיים 
המהווים מוקד פעילות אבנורמלית שבידודם יכול לרפא פרפור 
פרוזדורים, באה עם הדיווחים של Haissaguerre וחב' ]7[. במחקר 
פורץ דרך שפורסם בשנת 1998 ב–NEJM, הדגימו החוקרים קיומם 
של מוקדים חשמליים בתוך ורידי הריאה שמוליכים לפרוזדור 
השמאלי וגורמים להתקפי פרפור פרוזדורים. יתרה מכך, הם 
הוכיחו שעל ידי צריבה ממוקדת של מוקדים אלו, בעיקר בחיבור 
של ורידי הריאות לפרוזדור השמאלי ולעיתים גם בחיבור הווריד 
החלול העליון )SVC( או אחרים, ניתן למנוע התקפים נשנים של 

פרפור פרוזדורים. 
בעקבות עבודתם של חוקרים אלה, הובן שיצירת פרפור 
פרוזדורים מחייבת מוקד חשמלי המהווה מקור, או גורם הדק 
)טריגר( להתחלת אירועי פרפור הפרוזדורים. מאידך, נדרש בסיס 
אנטומי בפרוזדורים: מצע - הפרוזדור החולני המוגדל והמצולק 
כתוצאה מהליכי מחלה שונים או מפרפור ממושך, עם הולכה 
חשמלית הטרוגנית, מאפשר שימור של פרפור פרוזדורים והתמדתו. 
אפיון המבנה האנטומי המאפשר הולכה החשמלית מהמוקדים 
בוורידי הריאה לפרוזדור השמאלי תואר בשנת 1966 על ידי 
ו–Eliakimנ]8[. חיבורים אילו   Nathan החוקרים הישראלים 
מאופיינים במעין שרוולים של סיבי שריר הפרוזדור החודרים 3-1 
ס"מ לתוך ורידי הריאה. בשרוולים אלו אופיינו תאי פורקינייה, 
קוצב P, שלהם תיתכן פעילות חשמלית אוטומטית, עם אפשרות 
 Automaticity and triggered ליצירת מוקד אוטומטי במנגנון של
activity, המהווים כנראה בסיס לפעילות החשמלית האקטופית 

מתוך ורידי הראה. 
לאחרונה, העלו Oakes וחב' ]9 ] תימוכין מבוססי MRI לכך, 
יותר בפרוזדור - פגיעה במבנה  שככל שקיימת לקות רבה 
ההיסטולוגי הטבעי של השריר והצטלקות, דהיינו סובסטרט 
נרחב יותר - הנטייה להתמדה בפרפור פרוזדורים לאחר שנוצר 
גבוהה יותר ומכאן שגם פוחת הסיכוי לריפוי מהפרעה זו. בכך 
הם מבססים את תפקיד הפרוזדור עצמו בשימור הפרפור לאחר 

שהחל מתוך המוקדים בוורידי הריאה.

הוריות לצריבה )אבלציה(
האגודות  מסמך  פי  על  פרוזדורים  פרפור  של  לצריבה  ההוריות 
 ]2[  2012 משנת  קצב  להפרעות  והאמריקאית  האירופאיות 
על  הוריה מקובלת  I, שהיא  דרגה  רק קבוצה אחת של  מכילות 
הכול - צריבה במסגרת צנתור במטופלים עם פרפור פרוזדורים 
התקפי )Paroxysmal( תסמיני וכישלון 3-1 תרופות נגד הפרעות 
הסכמה  בדרגת  דהיינו   ,IIA-IIB בדרגה  הן  ההוריות  יתר  קצב. 
וממושך  יותר  יותר עמיד  פרוזדורים  ככל שפרפור  יותר.  נמוכה 
הצלחה  שיעורי  לנוכח  משמעית,  חד  פחות  ההוריה  קבוע,  או 
הפוחתים במטופלים עם פרפור פרוזדורים ממושך יותר. באשר 
במטופלים   IIA ברובן  הן  ההוריות  ניתוח,  במסגרת  לצריבה 
אחרת.  בהוריה  פתוח  לב  מניתוח  כחלק  הפעולה  את  העוברים 
 ,IIB גבולית  היא  עצמה  בפני  העומדת  בניתוח  לצריבה  ההוריה 
ובוודאי שאינה מיועדת לחולים שהטיפול התרופתי בהם לא כשל. 
לעומת זאת, בהוריות לטיפול בפרפור פרוזדורים ]10[ )טבלה 1( 
שפורסמו בדצמבר 2014 על ידי האיגודים האמריקניים, ההוריות 
נרחבות יותר. צריבה כקו טיפולי ראשון של חולים במצב התקפי 
פרוזדורים  בפרפור  מסוימים  ובמצבים   IIA היא   )Paroxysmal(

.IIB–הוגדר כ )Persistent( עמיד

צריבה של פרפור פרוזדורים
היום  שכיחה  פעולה  היא  פרוזדורים  פרפור  של  צריבה 
כל  כמו  אך  הלב.  של  הטיפולית  האלקטרופיזיולוגיה  בתחום 
האלקטרופיזיולוגיה הטיפולית של הלב, היא בעלת היסטוריה קצרה 
רבים.  מחשבתיים  שינויים  ועברה  שנים  מ–30  פחות  של  יחסית 
ניתוח  את  שפיתח  Coxנ]6[,  המנתח  כאמור  היה  בתחום  החלוץ 
ניתוחים  נותר  הבסיס  אך  שינויים,  מספר  עבר  הניתוח   .MAZE–ה
את  מגבילים  הלב,  בפנים  צלקות  היוצרים  בפרוזדור  נרחבים 
להתפשטות  ומשאירים מסדרון  בפרוזדור  ההתפשטות החשמלית 
הפוטנציאל מהגת )סינוס( ל–AV-Node. על בסיס זה ובניסיון לחקות 
אולם  צריבה.  פעולות  לבצע   ]11[ וחב'  שוורץ  החלו  הניתוח,  את 

פעולות אלו היו עם הצלחה מוגבלת ושיעור סיבוכים משמעותי. 
הצריבה   ,]7[ וחב'   Haissaguerre עבודותיהם של  בעקבות 
במסגרת צנתור הפכה ממוקדת יותר לנקודות גורם ההדק )טריגר( 
- המוקדים החשמליים - בעיקר בוורידי הריאה ולאו דווקא יצירת 
קוים ארוכים לתיחום כל הפרוזדור. הצריבה עצמה נעשית תחת 
שיקוף, רישום של פעילות חשמלית של תוך הלב מאלקטרודות 

על פני צנתרים בלב. לרוב נעזרים 
אלקטרו–אנטומיות:  במערכות 
CARTO ,ENSYTE ואחרות, היוצרות 
תמונה תלת ממדית של הפרוזדור 
מאפשרות  המערכות  השמאלי. 
את מיקום הצנתרים במרחב, ואת 
רישום נקודות הצריבה במרחב, 
ורציפות  דיוק  לוודא  מנת  על 
בצריבה, וגם כדי לאפיין את המבנה 
האנטומי של הפרוזדורים, ורידי 

הריאה וחללי הלב השונים.
לרוב מבוצעת בדיקת דימות 
מקדימה הלב. הבדיקה מבוצעת 
ב–Cardiac-CT, MRI או לעיתים 
באנגיוגרפיה על ידי הזרקת חומר 
ניגוד בפרוזדור בטרם הפעולה. 
במערכות מתקדמות ניתן לשלב 

את תמונות הדימות עם המפות האלקטרו–אנטומיות בפעולה, 
ובאופן זה להשיג דיוק ובטיחות מוגברת. הגישה של זיהוי וצריבת 
טריגרים בוורידי הריאה או ליתר דיוק בנקודות חיבור ורידי 
הריאה )Pulmonary Veins-PV( לפרוזדור שמאלי באמצעות גלי 
רדיו )RF(, פורסמה על ידי Haissaguerre וחב' ]7[. גישה זו החלה 
את העידן הנוכחי של צריבת פרפור פרוזדורים. יעילותה של 
טכניקה זו הוכחה במיוחד בעיקר בחולים עם פרפור פרוזדורים 
התקפי; בחולים אלה, למוקד שבו מתחיל הפרפור יש חשיבות 
רבה יותר מאשר לסובסטרט, שמשקלו רב יותר בפתופיזיולוגיה 

של פרפור פרוזדורים עמיד וקבוע. 
למרות שטכניקה ממוקדת יותר לשורש הבעיה, היא מחייבת 
 .PV מיומנות וזמן, ועלולה לגרום לסיבוכים ייחודיים כגון היצרות
על מנת להימנע מסיבוכי היצרות בוורידי הריאה משנית לצריבה 
בתוך PV של המוקדים החשמליים, ובעקבות הנטייה להישנות של 
פרפור פרוזדורים עקב אי בידוד מלא של הוורידים - פותחה שיטה 
מעט שונה על ידי Pappone וחב' ]12[. במקום צריבה ממוקדת של 
היקף PV, מבוצעות צריבות רחבות ויותר, היקפיות, הכוללות 
את המבואה )Antrum( של הפרוזדור לוורידים עם יצירת מעגל 
צריבה סביב פתח ה–PV. בטכניקה זו, עם או ללא מערכות מיפוי 
 PV–מתקדמות אלקטרו–אנטומיות, מושג בידוד חשמלי של ה

צריבה של פרפור פרוזדורים  ˆ
היא אפשרות טיפולית קיימת, 

עם תוצאות סבירות במטופלים 
נבחרים, במיוחד במטופלים עם 

פרפור פרוזדורים התקפי.

צריבה של פרפור פרוזדורים  ˆ
אינה מהווה תחליף לנוגדי 

קרישה לפי ההוריות. במטופלים 
עם CHADS2 גבוה יש להמשיך 

במתן מדללי דם לפי ההוריות, 
גם לאחר פעולת צריבה.

תוצאות ארוכות טווח, במיוחד  ˆ
עם תחלואה של תסחיף שאריתי 

במוח, עדיין אינן ברורות דיין.
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ושל המוקדים בתוך PV. פותחו טכנולוגיות המאפשרות "צריבה 
היקפית רחבה" סביב ה–PV בבת אחת במספר נקודות, ובאופן זה 

הפעולות נעשו פשוטות יותר מבחינה טכנית. 
כיום, פעולות הצריבה מתבצעות במספר טכניקות ומקורות 
אנרגיה. בכל הגישות יש צורך לעבור לפרוזדור השמאלי מהפרוזדור 
הימני על ידי דיקור המחיצה הבין פרוזדורית והעברת צנתרים דרך 
הפתח הנוצר מפרוזדור ימין לשמאל. הטכניקה הוותיקה והשכיחה 
ביותר כיום היא צריבה נקודתית באמצעות צנתר צריבה, עם צריבה 
היקפית עקב בצד אגודל מסביב לפתח PV, תוך ניטור רישום חשמלי 
של ההולכה מהפרוזדור ל־PV. ניטור ההולכה מבוצע באמצעות 
צנתר עגלגל המונח בתוך וריד הריאה סמוך לפתח הווריד, הרושם 
פעילות חשמלית בהיקף פתח PV. שיטה זו של צריבה נקודה אחר 
נקודה סביב הפתח של PV נמשכת זמן לא מבוטל - עד 4-3 שעות. 
לנוכח זאת, פותחו טכניקות אחרות המאפשרות צריבה במקביל 
של נקודות רבות באותו זמן סביב פתחי ה–PV. קיימים היום שני 
צנתרים בשוק בצורת עיגול, המאפשרים צריבה היקפית בגלי רדיו 
 nMARQ–של חברת מדטרוניק ו PVAC - של מספר נקודות במקביל
של חברת ג'ונסון וג'ונסון. היתרון התיאורטי של צריבה היקפית הוא 
אחידות והיעדר "חורים בגדר" שאנו יוצרים סביב ה–PV. "חורים 
בגדר" אלו, אשר דרכם מוקד ב–PV יכול להוליך בכל זאת לפרוזדור 
השמאלי ולגרום לפרפור פרוזדורים, הם גורם עיקרי לכישלון צריבה 
והישנות של פרפור פרוזדורים. הצריבה היא בעיקרה אנטומית סביב 
ה–PV, ללא ניסיון לאפיין מוקדי הפרעות קצב, אם כי מתבצעת 
הדגמה של בידוד ורידים חשמלי בסיום הפעולה. פעולה זו יעילה 
 PV–במיוחד בחולים עם פרפור פרוזדורים התקפי שבהם למוקד ב

משקל דומיננטי בפתופיזיולוגיה של המחלה. 

תוצאות
המחבר  גם  )שהוא  Calkinsנ]13[   ,2012 משנת  סקירה  במאמר 
והאירופיים  האמריקאים  האיגודים  של  העמדה  בנייר  הראשון 
סיכויי הצלחת  העריך את  פרוזדורים(  בפרפור  בצריבה  לטיפול 
 הפעולה של צריבה אחת כך: פרפור פרוזדורים התקפי - 60%-80%, 

בפרפור  להצלחה  וסיכוי   ,70%-50%  - נמשך  פרוזדורים  פרפור 
אנליזה  במטה  מ–40%.  פחות   - שנים   4 מעל  הנמשך  פרוזדורים 
של מחקרים אקראיים מבוקרים שהושווה בה הטיפול בצריבה עם 
טיפול בתרופות נוגדות הפרעות קצב ]14[, הוכללו 844 מטופלים. 
מהמטופלים   )98( ב–23.2%  נצפתה  פרוזדורים  פרפור  הישנות 
שעברו צריבה לעומת 76.6% )324( מהמטופלים בתרופות. כמו כן, 

נצפו פחות השפעות לוואי בקבוצת הטיפול בצריבה. 
במטה אנליזה של 19 מחקרים שפורסמה בשנת 2015, סוכמו 
נתוניהם של 6,167 מטופלים עם מעקב מעל שלוש שנים ובממוצע 
מעל 24 חודש ]15[. במחקר נרשמה הצלחה של 54% בפרפור 
פרוזדורים התקפי לעומת 42% בפרפור מתמשך בפעולה צריבה 
אחת, עם עלייה של עד 80% בשיעור ההצלחה לשמור על קצב 
גת )סינוס( במטופלים שעברו פעולות נשנות, עם ממוצע של 1.5 

פעולות למטופל. 
במטופלים עם פרפור פרוזדורים שאינו התקפי, סיכויי 
ההצלחה נמוכים יותר. במטופלים אלה, מקובל להוסיף קווי 
צריבה נוספים ולצרוב מוקדים אחרים שלא בוורידי הריאה. 
בדיווח ממעבדה מובילה בעולם של Tilz וחב' ]16[, הוכללו 202 
מטופלים עם פרפור פרוזדורים מתמשך מעל שנה שטופלו בין 
השנים 2007-2003. במעקב ממוצע של 56 חודשים )כאשר 62% 
עברו 5-2 פעולת צריבה(, רק 45% )91( שמרו על סינוס, מתוכם 
24 חולים עם תרופות. ההצלחה במטופלים עם פרפור פרוזדורים 

מעל שנתיים הייתה נמוכה בצורה משמעותית. 
במחקרים שנבדקה בהם צריבה של פרפור פרוזדורים ובוצעו 
בהם צריבות נוספות, כגון הוספת קווי צריבה בפרוזדור שמאל, 
 CAFÉ - קווים למניעת רפרוף פרוזדורים או טיפול במוקדי
Complex Fractionated Atrial electro grams, נמצא יתרון בגישה 
זו, כפי שהודגם בתוצאות ]17,18[, אם כי פעולות נרחבות יותר 

מעלות זמן שיקוף, זמן פעולה וזמן צריבה ]19[. 
טכנולוגיה מבטיחה אחרת היא צריבה באמצעות הקפאה 
 )Cryo(. בטכניקה זו, אנו ממלאים בלון בנוזל קירור ומקפיאים עד
oCנ60-50 - את המבואות של PV. לטכניקה זו יתרון של מגע היקפי 
מלא נקודתי עם הרקמה. הסיכון של היצרות ב–PV מופחת, במיוחד 

המלצות לצריבה של פרפור פרוזדורים במטרה לשמור קצב סינוס:

I דרגת המלצות

• צנתור לצריבה של פרפור פרוזדורים מועיל במצב של פרפור פרוזדורים התקפי עמיד לטיפול בתרופה אחת לפחות שהיא נוגדת •
הפרעות קצב מקבוצה I או III, או שהטיפול אינו נסבל כאשר אסטרטגיה של סינוס מועדפת.

• טרם הפעולה יש לשקול סיכונים ותוצאות אפשריות במטופל.•

IIA דרגת המלצות

• צנתור לצריבה של פרפור פרוזדורים היא סבירה במצב של פרפור פרוזדורים עמיד בחולים נבחרים עם פרפור פרוזדורים תסמיני, •
העמיד לתרופה נוגדת הפרעות קצב אחת לפחות מקבוצה I או III, או שהטיפול אינו נסבל.

• במטופלים עם פרפור פרוזדורים התקפי תסמיני נשנה, צריבה יכולה להיות אסטרטגיה ראשונית כאשר גישה של שמירה על סינוס •
מועדפת - זאת לאחר שקילת סיכונים ותוצאות בגישה של טיפול תרופתי לעומת צריבה.

IIB דרגת המלצות

• ניתן לשקול צריבה של פרפור פרוזדורים לפרפור עמיד ממושך )> 12 חודשים(, כאשר פרפור הפרוזדורים עמיד לטיפול בתרופה נוגדת •
הפרעות קצב אחת לפחות מקבוצה I/II או שהטיפול אינו נסבל ומועדפת גישה של שמירה על סינוס.

• ניתן לשקול צריבה של פרפור פרוזדורים לפני טיפול כלשהו בתרופות נוגדות הפרעות קצב מקבוצה I/III לפרפור פרוזדורים תסמיני •
עמיד, כשמועדפת גישה לשמירת סינוס.

דרגת המלצות III )מזיק(

• אין לבצע צריבה של פרפור פרוזדורים במטופלים שאינם יכולים לקבל תרופות מדללות דם לאחר הפעולה.•
• •.)Anticoagulation( אין לבצע צריבה של פרפור פרוזדורים כאשר המטרה היחידה היא הימנעות ממתן מדללי דם

טבלה 1:
הוריות לצריבה של פרפור פרוזדורים
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אם צורבים את המבואה של הוורידים ולא ממש נכנסים לתוכם. 
קיימת נטייה מוגברת לפגיעה, ברובה הפיכה, בעצב הסרעפת. 

בסיכום הניסיון הגרמני בין השנים 2011-2007 שפורסם 
בשנת 2014 ]30[, הושוו תוצאות של צריבה "רגילה" בגלי רדיו 
RFנ)2,870 מטופלים( לעומת הקפאה ב–905 מטופלים. ההצלחה 
המיידית לבודד את ה–PV הייתה גבוהה בשתי הקבוצות - 97.5% 
ו–97.6%, בהתאמה, וזמני הקרינה היו ארוכים יותר בקבוצת 
הקירור, ללא הבדל בשיעור הסיבוכים )4.6% בשתי הקבוצות(. עם 
זאת, פגיעה בעצב הסרעפת ייחודית לשיטה של הקפאה בעזרת 

בלון 2.1% )18( לעומת 0%. 
בניסיון למצוא את השיטה המיטבית לצריבה, נעשו ניסיונות 
עם מקורות אנרגיה שונים, כמו Micro-Wave, וכן סקירת על שמע 
)US( בתדירות ועוצמה גבוהות באמצעות בלון, שהטיפול בו הופסק 
עקב סיבוכים כגון הסיכון הקטלני של היווצרות נצור עלייה–ושט. 
שיטה נוספת הננקטת ומפותחת עדיין היא באמצעות בלון עם 
לייזר. במחקר שבו הלייזר הושווה לשיטה של הקפאה בבלון, 
הוכללו 140 מטופלים עם פרפור פרוזדורים עמיד ]20[. במחקר זה 
הושגה הצלחה מיידית של 99% בבידוד PV בשתי השיטות, ובמעקב 
12 חודשים, נמצא שיעור הישנות של 37% בפרפור  שנמשך 
פרוזדורים בעקבות טיפול בבלון־קריו לעומת 27% בעקבות טיפול 
בבלון־לייזר )p-0.18(. בשתי השיטות הפגיעה בעצב הסרעפת 
)Phrenic( הייתה כ–5%. אף במודל החדש של בלון Cryo לא נצפה 

עד כה יתרון במניעת פרפור פרוזדורים או סיבוכים ]21[. 

בטיחות
צריבה של פרפור פרוזדורים היא פעולה פולשנית מורכבת ומסובכת, 
ולכן לעיתים נצפות השפעות לוואי. בסקר העולמי הראשון, שנערך 
בשנת 2005 ]22[, דווח על שיעור סיבוכים של 6%, עם ארבע פטירות 
בלבד מתוך 8,745 מטופלים. במאמר רב מרכזי מאיטליה שהוכללו 
בו 1,011 מטופלים שעברו צריבה בין אפריל 2005 לאוקטובר 2006 
במעקב שנמשך עד 18 חודשים, נמצא שיעור סיבוכים של 3.9% ללא 
 John Hopkins תמותה ]23[, לעומת שיעור של 5% ]24[ בסקירה מבית
גיל  על 517 מטופלים שעברו 641 הליכים בין השנים 2007-2001. 
מבוגר מעל 70 שנים ומיגדר נשי היוו גורמי סיכון לסיבוכים. כמו כן 
נצפתה עקומת למידה עם 9% סיבוכים ב–100 המטופלים הראשונים. 
כאמור, סיבוכים בפעולה אינם שכיחים, אך אינם מזעריים 
ועלולים לסכן חיים או לגרום לתחלואה ניכרת. הסיכון לתמותה 
נע סביב 1/1,0002 ]25[. סיבוכים קשים וקטלניים כוללים נצור בין 
הפרוזדור השמאלי לוושט, שביטויו הוא לרוב 4-2 שבועות לאחר 
הפעולה. התסמינים העשויים ללוות תופעה נדירה זו כוללים: חסר 
נירולוגי פתאומי עקב תסחיפי אוויר ורקמה מהוושט שחודרים 

לפרוזדור שמאל ולמחזור הדם המערכתי, חום וסימני זיהום. 
עקב קרבת הוושט לדופן האחורי של פרוזדור שמאל, שכיחות 
 נגעים וכיבים בוושט ברובם ללא תסמינים היא משמעותית - 4%-60%

ו–15%-20% בסדרות שבהן נבדקו החולים באנדוסקופיות ]2[, ומעקב 
וטיפול בתרופות לרוב אינם מספיקים. אירועי מוח אינם שכיחים, 
 בעיקר תסחיפים, אם כי טווח הדיווחים רחב ונע בין 0%-7% 
]2[. האירועים מופיעים לרוב בטווח של 24 שעות מהפעולה, אך 
יכולים להופיע מאוחר גם עד שבועיים מהפעולה. בטכניקות רגישות 
Diffusion Weighted MRI, בקרב 7%-38% מהמטופלים נמצאו נגעים 
המתאימים לתסחיפים חדשים, רובם ללא תסמינים, לעיתים אף 

משנית לטכניקות סגוליות )ספציפיות( ]26[. 
על מנת למנוע תקופות חפיפה ללא דילול דם מספק סביב 
הפעולה, יש המבצעים הפעולה ללא הפסקת קומאדין, תחת 

 ACT < 300( טיפולי, במישלב עם דילול דם באמצעות הפרין INR
שניות(. עלולים להיווצר גם תסחיפי אוויר, לרוב עקב חדירת אוויר 
לשרוולית ה–Trans-Septal, או במצבים נדירים משנית לנצור ושט־

פרוזדור. סיכונים אחרים כוללים היצרות ה–PV, הגבוהים יותר 
בעקבות פעולה באמצעות גלי רדיו. 

טמפונדה הייתה בשכיחות של 1.2%-1.3% ]22[ בסדרות גדולות 
ועד 1.5% בטכניקת בלון־הקפאה ]27[. טמפונדה יכולה להופיע 
כסיבוך שאינו מיידי. הסיבוכים הווסקולריים הם השכיחים ביותר 
עקב שימוש בצנתרים רחבים ודילול דם נרחב )אגרסיבי( וכוללים: 
דמומות )המטומות(, דימומים אחור צפקיים )רטרו פרי טונאליים( 
ואף פסידו מיפרצות ונצור בין הווריד לעורק במפשעה ]22[. סיבוכים 
נוספים כוללים דימומים באזורי הדקירה או אחרים, פגיעות בעורקים 

כלילים ואוטם בעיקר בפעולות בווריד הכלילי או קרוב אליו. 
סיבוך שכבר הזכרנו, לרוב בעקבות טיפול בבלון־הקפאה, הוא 
פגיעה ושיתוק עצב הסרעפת הימני, עקב מהלך העצב סמוך ל–
PV הימני העליון והווריד החלול העליון. במטה אנליזה של 1,308 
מטופלים מ–22 מחקרים, שכיחות סיבוך זה נצפתה ב–4.7%. הסיכון 
לנזק מתמשך מעל 12 חודש הוא 0.5%. בצריבות שהשפעתן עוברת 
את כל דופן השריר, צפוי תהליך דלקתי מקומי ולפיכך צפויה דלקת 
מיסב הלב )פריקרדיטיס(. הישנות מוקדמת של פרפור פרוזדורים 
תוך שלושה ימים מפעולת הצריבה נמצאה בהתאמה להופעת 
דלקת מיסב הלב וסמנים דלקתיים ]28[. דווחו אירועים נדירים 
של לכידת הצנתרים, בעיקר במנגנון המסתם הדו צניפי - לעיתים 
בניסיון לשחרר נוצר קרע של המסתם או הכורדה. דווח גם על שבר 
של אלקטרודות. השפעת לוואי מאוחרת נוספת שעשויה לעיתים 
להיות שארית לאחר צריבה של פרפור פרוזדורים בפרוזדור שמאל, 
היא רפרוף שמאלי או טכיקרדיה פרוזדורית־שמאלית. הפרעה זו 

עשויה להוות אתגר טיפולי לא פשוט.

לסיכום
צריבה של פרפור פרוזדורים היא פעולה המתפתחת מיום ליום. 
הליך זה אומנם עדיין מורכב ליישום ואינו נטול סיכונים, אולם 
עם התפתחות הטכנולוגיות והמיומנות פחתו הסיכונים בנקיטת 
הליך זה. בחולים נבחרים הוכח ללא כל ספק, כי הליך זה משפר 
איכות חיים ועשוי אף להפחית את שיעור התחלואה. עם זאת, 
צריבה של פרפור פרוזדורים לרוב אינה קו טיפולי ראשון ועדיין 

לא ברורה ההשפעה ארוכת הטווח. 
בחולים רבים פרפור פרוזדורים אינו הפרעה חשמלית בודדת, 
אלא ביטוי למחלה מבנית בלב שלרוב נוטה להתקדם עם הזמן. 
עם השינוי בתפקוד הלב והחמרת המחלה הבסיסית, גם במטופל 

עם הצלחה מלאה בצריבה עשויים להיווצר מוקדים חדשים. 
בפרסום של אחת המעבדות המובילות בעולם בעקבות מעקב 
של חמש שנים ב–100 מטופלים, מהם 63% עם "פרפור פרוזדורים 
בודד", דווח על שיעור הצלחה של 29% בפעולה אחת בלבד, ללא 
הישנות ]29[. בפעולות צריבה נשנות לאחר חמש שנים, רק 63% 
 MRI–היו ללא הישנות פרפור. המשמעויות של המימצאים במוח ב
ארוך טווח אינן ידועות. אולם אין לשלול מימצאים דומים ואף 
חמורים יותר בחולים עם פרפור פרוזדורים המטופלים במדללי 

דם, גם אם הטיפול ניתן על פי הנחיות.
האם ניתן להפסיק נוגדי קרישה בחולים עם צריבה מוצלחת 
ללא פרפור פרוזדורים? כיום, צריבה מוצלחת אינה מהווה הוריה 
להפסקת הטיפול בנוגדי קרישה והיא בניגוד לקווי ההנחיה. 
הנחיות כל האיגודים לקרדיולוגיה הן להמשיך במתן תרופות 
נוגדות קרישה בהתאם לסיכונים, על פי סולמות הסיכון לאירוע 
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תסחיפי, כגון CHADS 2, ללא קשר לתוצאות הצריבה. 
לסיום, אנו מצויים כעת בעידן חדש של נוגדי קרישה. התחלואה 
הקשה העיקרית בעקבות פרפור פרוזדורים היא תסחיפים. יש 
לבחון את הסיכון בפעולות מול היעילות הנוחות ובטיחות היחסית 

של נוגדי קרישה אלו. • 
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 תרופה נגד מלריה מעכבת יצירת חלבון בשלבים 
שונים של התפתחות הטפיל

כרוניקה

פיתוח תרכיבים נגד מלריה אינו מתקדם בקצב משביע רצון. 
מאידך, הטפיל מפתח עמידות לתרופות המקובלות. באראגאניה 
וחב' )Nature 2015;522:315( פיתחו תרופה חדשה הנקראת 
107498DDD, הפועלת לעיכוב יצירת חלבון בטפיל, בשלבים שונים 
של התפתחותו. לתרופה תכונות פרמקינטיות טובות ופרופיל 
בטיחות קביל. התרופה יעילה במתן חד פעמי, מסוגלת לחסום 

העברת הטפיל ואף יש לה תכונות של הגנה כימית. 

התרופה פותחה באמצעות תוכנית סריקה של חומרים נגד 
השלבים שבהם הטפיל נמצא בדם, והמטרה המולקולארית זוהתה 
כגורם )פקטור( הארכה מס' 2 )eEF2(, האחראי להארכת רנ"א שליח 
לאורך הריבוזום, דבר החיוני ליצירת חלבון. החוקרים מסכמים, כי 
גילוי eEF2 כמטרה לתרופות נגד מלריה, פותח אפשריות חדשות 

לפיתוח תרופות חדשות נגד מחלה זו.
איתן ישראלי

תקלות, חשיפות והדבקות מעבדה בין השנים 2010-1976

כרוניקה

בשנת 1976 פרסמו מכוני הבריאות הלאומיים בארה"ב קווים 
מנחים לעבודה בטכניקות של הנדסה גנטית. ההנחיות שפורסמו 
מחייבות את כל המוסדות המקבלים מענקים מ־NIH, אך הן אומצו 
גם על ידי מוסדות אחרים, באשר הן הביאו לידיעת הקהילה 
המדעית נהלי בטיחות ואמצעים למניעת חשיפות והדבקות 

במעבדות. 
 Applied Biosafety( מרק קמבל מאוניברסיטת מיזורי בסנט לואיס
20:12 ;2015( ערך מחקר שבו הייתה התייחסות לדיווחים שהתקבלו 
NIH על תקלות, חשיפות והדבקות במעבדות ברחבי  במוסדות 
ארה"ב, במשך 35 השנים שחלפו מפרסום ההנחיות עד שנת 2010. 
במחקר זוהו 197 דיווחים על תקלות, חשיפות והדבקות מעבדה, 
מ־88 מוסדות שקיבלו מענקי NIH. איסוף הנתונים ארך שלוש שנים, 
שפורטו במסמך בן 3,045 עמודים. מתוך 197 התקלות, דווחו 139 
חשיפות תעסוקתיות, בהן היו מעורבים 42 גורמים ביולוגיים שונים, 

שהסתיימו ב־14 הדבקות מעבדה. 
כל הנדבקים החלימו באופן טבעי או לאחר טיפול מתאים ואף 
אירוע לא הסתיים במות העובד. רק ב־79% מההדבקות זוהה 
מקור התקלה שגרמה לחשיפה. מספר החשיפות הגדול ביותר 
היה בעבודה בנגיפי לנטי ]21[, לאחר מכן ואקציניה ]19[ ובמקום 
השלישי – נגיפי אדנו ]15[. מבין 19 החשיפות שדווחו לגבי גוף 
הוואקציניה, מחצית האירועים הסתיימו בהדבקות, וכולן אירעו 
בעובדים שלא היו מחוסנים נגד הנגיף. בחלק מהדבקות אלה 
היה מעורב נגיף רקומביננטי. החשיפות לנגיפי לנטי ואדנו יחדיו 

)36/139(, שהיוו 26% מסך כל החשיפות, הסתיימו בהדבקה 
אחת בלבד במעבדה, ואף היא הייתה מנגיף אדנו טבעי שלא היה 
מהונדס. בין ההדבקות מחיידקים נמנו א. קולי, שיגלה ונייסריה, 

הדבקה אחת לכל זן חיידק. 
הסיבה המובילה בתקלות וחשיפות הייתה פציעה עצמית של 
העור על ידי מחטים וחפצים חדים אחרים )113/139( ובמקום השני 
חשיפות סביבתיות דוגמת אירוסולים, התזות ושפכים )69/139(. 
מבחינת שיעור הדיווחים על תקלות בקרב מוסדות, מובילה 
האקדמיה עם 170 דיווחים, אחריה בתי חולים עם 15, ומוסדות 
ממשלתיים ופרטיים עם שישה אירועים כל אחד )האקדמיה 
מובילה גם במספר מענקי NIH ולא נעשה שקלול של חשיפות 
מול מספר המחקרים(. במחקר נמצא קשר משמעותי בין עבודה 
לפי נהלי בטיחות נכונים ושימוש בציוד מגן אישי, לבין שמירה על 
סביבת עבודה בטיחותית והימנעות מחשיפות. במחקר לא נמצא 
קשר בין פרסומי תקנות וחוקים בנושא בטיחות ביולוגית לבין 
שיעור החשיפות, אך נמצא קשר בין ביקורות חיצוניות במקומות 

העבודה, לבין הדיווח על תקלות, שלרוב לוקה בחסר. 
במחקר זה, הוצג בסיס נתונים מעודכן להבנת תהליכים 
המובילים לתקלות והדבקות מעבדה, ואפשר להמשיך ולנתח 
נתונים אלה בהיבטים נוספים, ולהמשיך במחקר תוך איסוף נתונים 
חדשים. מכל מקום הוא מוסיף לידע של אנשי המקצוע בנושאי 

בטיחות ביולוגית ומחזק נתונים ותיקים יותר.
איתן ישראלי




