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מקרה חקר )(Case study
שם המטופל :ד.נ.
אבחנה נוכחיתMoyamoya Disease :
סקירה ספרותית
 Moyamoyaהיא מחלה נדירה שבה העורקים בבסיס המוח הופכים בהדרגה למכווצים או
לחסומים .המחלה תוארה לראשונה ב 1957-ופירושה ביפנית "פליטת עשן" ,אשר מתאר את
האופן שבו נראים כלי דם קטנים באזור החסימה במחקרי הדמיה.
כלי דם קטנים אלו הם כלי דם צדדיים והם נוצרים על מנת להזרים דם סביב החסימה ,לצורך
אספקת חמצן למח .מטופלים שאובחנו כבעלי  Moyamoyaנוטים ללקות בשבץ מוחי בשני
מנגנונים – במנגנון הראשון העורקים המקוריים שדרכם הדם מסופק למוח נחסמים; במנגנון
השני כלי דם צדדיים שנוצרו כמנגנון פיצוי לחסימה יכולים להיחסם או להתבקע ולדמם עקב
שבירותם.

כלי דם במח תקינים (משמאל) לעומת כלי דם במקרה של מחלת ה( Moyamoya -מימין)

מחלה זו דווחה בכל העולם .גילאי הלוקים במחלה מתרכזים בשתי קבוצות גיל :ילדים כבני 5
לערך ,ומבוגרים בני  .+40המחלה שכיחה פי שניים בבנות ביחס לבנים .קיימים שני סוגים של
תסמינים כתלות במנגנון הפגיעה :הסוג הראשון נובע מאיסכמיה מוחית (שבץ ,התקפים
איסכמיים חולפים ,ופרכוסים) וסוג השני נובע מההשלכות המזיקות של המנגנונים המפצים
המגיבים לאיסכמיה (כלומר ,דימום מכלי דם צדדיים שבריריים וכאב ראש מבדיקות טרנס-
דורליות מורחבות) .התסמינים השכיחים לחסימת דם במוח הם שיתוק של צד אחד ,קושי בדיבור
וירידה ברמת הקוגניציה .תסמינים איסכמיים יכולים להיות זמניים או קבועים .אירועים שונים
בילדות ,כגון בכי הכולל היפר-וונטילציה ,יכולים להוות זרז לאירוע כגון שבץ או  .TIAהם יכולים
להופיע גם לאחר הרדמה בניתוח או התייבשות.
התקדמות המחלה יכולה להשתנות מחולה לחולה :למרות שהמחלה לרוב מחמירה עם הזמן,
התערבות כירורגית יכולה לסייע במקרים מסוימים.
מבחינת האבחון ,חשד ל  Moyamoyaצריך לעלות בקרב ילדים בפרט ,כאשר קיים חסר נוירולוגי
חמור ,או תסמינים לא מוסברים המיוחסים לאיסכמיה מוחית .עיכוב באבחון גורם לעיכוב
בטיפול ,אשר מגדיל את הסיכון לקבע מוגבלויות כתוצאה של שבץ .האבחון נערך בעזרת:
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) Magnetic resonance imaging (MRIבעזרת הזרקת חומר ניגוד ניתן לראות את העורקים
והוורידים ולהדגיש את מחזור הדם.
 Computerized tomography (CT) scanצילום בקרני  Xהיכולים להראות דימום תוך מוחי.
 Cerebral angiographyצילום של כלי הדם במח בעזרת צנתור.
) Electroencephalography (EEGניטור פעילות חשמלית במח בעזרת סדרת אלקטרודות
הצמודות לקרקפת .לילדים הלוקים במחלת  Moyamoyaנחשפות תוצאות אנורמליות ב .EEG
טיפול:
טיפולים עכשוויים נועדו למנוע שבץ על ידי שיפור זרימת הדם לאזור המוח המושפע ,אשר עשוי
לספק הגנה מפני שבץ עתידי ולהפחית את שכיחות הסימפטומים.
ניתוח רה-וסקולרי :ניתוח זה למעשה עוקף את העורקים כדי לעזור להחזיר את זרימת הדם
למוח .המנתח עשוי להשתמש בהליכי רה-וסקולריזציה ישירים או עקיפים ,או בשילוב של שניהם.
תרופות :מדללי דם  -אחרי אבחון של מחלת  ,Moyamoyaגם אם יש תסמינים קלים בהתחלה
וגם אם לאו ,עשויים להמליץ לקחת אספירין או מדלל דם אחר כדי למנוע שבץ; חוסמי תעלות
סידן  -סוג זה של תרופות עשוי לשפר את הסימפטומים של כאב ראש ואולי להפחית את
הסימפטומים הקשורים להתקף איסכמי חולף ( ;)TIAתרופות נגד פרכוסים.

תיאור אטיולוגי  -היסטוריה רפואית ספציפית
ד.נ .בת  4.5שנים ,לפני כשנה החלה לצלוע על רגל ימין ,יומיים לפני כן חוותה אירוע של חום,
הוריה פנו לרופא המשפחה ,שהפנה לבית החולים .אושפזה במחלקת ילדים בעקבות אוטם ב-
 MCAהשמאלי שהודגם ב ,MRI-כנראה על רקע וסקוליטיס משני לתהליך זיהומי .השתחררה
מבית החולים לאחר  10ימים .לאחר מכן חוותה אירוע של הקאות חוזרות ואושפזה שוב לבירור
בבית החולים – ללא ממצאים המסבירים את ההקאות.
כ 3-חודשים מאוחר יותר הופנתה שוב לסדרת שיקום בשל אוטם ב MCA-הימני ,שגרר התערבות
כירורגית .האבחנה העיקרית –  .Moyamoya diseaseבעקבות האירוע האחרון עברה לניסיון
שיקומי בבית לוינשטיין לתקופה של כ 4-חודשים .לאחר מכן הגיעה להמשך שיקום בעלה נגב –
נחלת ערן.
אבחנות עיקריות hemiparesis :דו צדדי (משני אירועים מוחיים נפרדים בשני צידי המח) ,שמאל
יותר מימין .בנוסף  ,Abnormal gaitחולשת  4גפיים ,דיסטלית יותר מפרוקסימאלית .טונוס
מוגבר ,שמאל יותר מימין דיסטלי יותר מפרוקסימלי .הותאמו  2סדי .AFO

ראיון עם המטופל ו/או בני משפחה ותיעודו
ד .מגיעה בליווי הוריה .מתגוררת בפזורה הבדואית ,אינה נמצאת במסגרת לימודית.
לאב  2נשים ו 13-ילדים ,לאמה של ד 7 .ילדים ,ד .היא הצעירה ביותר .לפי דברי האם ,לד.
התפתחות תקינה ,לא זוכרת מתי היא התהפכה וישבה אך עד גיל שנה היא השיגה את כל אבני
הדרך ההתפתחותיות ,כולל הליכה.
ילדה חייכנית ותקשורתית אך מפגינה טווח קשב קצר מאוד ומוסחת במהירות.
ללא אבחנות רקע.
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תפקוד נוכחי:
לבוש – ד .מסייעת לאם בהכנסת היד לשרוול החולצה .האם מדווחת שד .נהגה לנעול כפכפים
באופן עצמאי וכיום כבר לא .רחצה – בעזרה בינונית-רבה ,מסייעת בסיבון הגוף עם סבון ביד ימין.
שירותים – שולטת בסוגרים אך זקוקה לעזרה בהרמה והורדה של המכנס וכן בניקיון .טיפוח
אישי – מסתרקת מעט ,לדברי האם ד .אוהבת לעשות הכול אך לא מצליחה ,לכן האם עוזרת לה.
צחצוח שיניים – מתחילה עצמאית והאם עוזרת .משחק – לדברי האם רוצה לשחק עם האחים
שלה בבית וגם בחוץ ,לדברי האם בשל חשש מנפילות בני המשפחה מלווים ומשגיחים עליה.
אין שום תלונות על כאבים .שינה ותיאבון ללא שינוי .ההורים מדווחים על שימוש ביד ימין –
אוכלת ומציירת בעזרתה.
במסגרת השיקום ב"עלה נגב נחלת ערן" ,ד .מקבלת טיפולי פיזיותרפיה ,ריפוי בעיסוק
והידרותרפיה.

דוח הערכה וקביעת מטרות טיפוליות
התרשמות כללית:
התנהלות כללית  -מעט מבוישת אך משתפת פעולה .תקשורתית ,יוצרת קשר עין ,עונה לשאלות,
סקרנית.
כיצד מגיעה לפגישה  -מגיעה לבריכה מלווה בהוריה ,בהליכה ומתן יד.
כניסה ויציאה מהמים  -ממדרגות הבריכה ,בהליכה איטית עם תמיכה של המעקה .תחילה מעט
מבוישת אך מתרגלת מהר למים.
בדיקה תפקודית:
ניידות:
הליכה :בבסיס רחב ,יישור מופחת ברכיים דו צדדי .מבצעת  drop footבולט דו צדדי ,שמאלי
יותר מימין .צעדים סימטריים ,מנח אגן ב ,PPT-טריקת ברך ב terminal stance-דו צדדי ,שמאל
יותר מימין .ריצה בבסיס רחב ,קיבוע  Wבידיים .הליכה על אצבעות – מצליחה ללכת לפחות 3
מטרים ,ברכיים נשארות בכיפוף ימין יותר משמאל.
מדרגות :עלייה עם מעקה או קיר בהשגחה בצורת  ,SOSירידה –  STSעם תמיכת קיר .שמאל
נשארת על מדרגה.
עמידה :מצליחה לבעוט בכדור עם רגל שמאל ולהישאר יציבה על ימין ,לא הסכימה לנסות לבעוט
ברגל ימין .נצפתה מטפסת על סולם בצורה רציפרוקלית.
מעברים :עצמאית ,מבצעת במהירות ובפזיזות.
טווחים:
גפיים תחתונות – ירך חולשה של פלקסורי ירך  3/5דו צדדי .טווח פאסיבי בקרסול מלא .טווחים
דו צדדים – כתף ומרפק טווחים מלאים אקטיבי ופסיבי .שורש כף יד ואצבעות פסיבי מלא,
אקטיבי אינה משתפת פעולה ,התרשמות למלא .ללא אחיזת פינץ' מיטבית ,שמאל חלשה מימין.
בפעולה אצבעות מתקפלות אך מצליחה ליישר אותן לפי דרישה.
טונוס :גפיים עליונות טונוס פלקסורי מרפק שמאל יותר מימין .גפיים תחתונות טונוס פלקסורי
בברך דו צדדי.
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תפקוד במים
•
•
•
•
•

אוהבת מים למרות שנמנעת מלהכניס ראש למים.
מוסחת בקלות ,בודקת מה אחרים עושים מסביבה בבריכה.
מבינה חלקית הוראות ,מאחר שעברית היא לא שפת האם שלה .אמה מתרגמת לה לפי
הצורך .משתפת פעולה.
לד .יש נטייה להתקדם בבריכה בקפיצות ופחות בהליכה.
בשל הפחד להכניס ראש למים ,ד .אינה שוחה ואינה צוללת.

מטרות פונקציונליות שנקבעו למטופלת
.1
.2
.3
.4

עליה וירידה עצמאית במדרגות SOS
ריצה עצמאית על דשא למרחק  20מטר.
קפיצה בשתי רגליים מהרצפה תוך ניתוק מהרצפה.
הרמת ידיים למדף עליון והורדת חפץ ביד אחת (לסירוגין).

מערכי טיפול במים
מערכי הטיפול נגזרים מהמטרות הפונקציונליות שנקבעו למטופלת.
מטרות במים:
•
•
•
•

עבודה על הליכה נכונה ויציבה.
עבודה על שיווי משקל.
חיזוק שרירי ידיים ורגליים.
עצמאות במים – צעדים ראשונים לקראת שחייה.

מערך טיפול מס' 1
תרגילים לשיפור:
•
•
•
•
•
•

הסתגלות למים – בהתאם למזגה של המטופלת נעשה קפיצות במים הרדודים ונשפריץ
קצת מים.
עבודת ידיים – השחלת טבעות לנודל בגובה הולך ועולה ,כל פעם ביד אחרת.
עבודת ידיים ,רצועת כתפיים ,רגליים – החזקת הגוף בעזרת המעקה עם ידיים ישרות ,עם
הגב לקיר ועם הרגליים אופניים.
הליכה יציבה – הליכה בתוך המים עם סנפירים על הרגליים מקצה אחד של הבריכה עד
הקצה השני עם מעט תמיכה ,לפי הצורך.
יציבה וחיזוק – עלייה על מדרגה קטנה תוך המים ,עם תמיכה וקפיצה חזרה למטה.
עצמאות במים – עשיית בועות במים ,ללא הכנסת ראש ,כולל השמעת קולות שונים.

מערך טיפול מס' 2
תרגילים לשיפור:
•
•
•

הסתגלות למים – קפיצות במים הרדודים ו"השפרצות" מים.
עבודת ידיים – הדבקת מדבקות ספוג בגובה ,על קיר הזכוכית ,כל פעם ביד אחרת.
עבודת רגליים – רכיבה על נודל ועבודה על אופניים ברגליים.
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•
•
•

הליכה יציבה – הליכה בתוך המים עם סנפירים על הרגליים מקצה אחד של הבריכה עד
הקצה השני עם מעט תמיכה ,לפי הצורך.
יציבה וחיזוק – עלייה על מדרגה קטנה תוך המים ,עם תמיכה קלה  STSוירידה
אחורנית.
עצמאות במים – המשך בועות במים ,לאחר ספירה עד שלוש ,הכנסת הראש לשנייה.

מערך טיפול מס' 3
תרגילים לשיפור:
•
•
•
•
•
•
•

הסתגלות למים – קפיצות במים הרדודים ו"השפרצות" מים.
עבודת ידיים – הרמת מצופי יד כמה שיותר גבוה והורדה חזרה לפני המים .בתחילה שתי
הידיים ביחד ולאחר מכן כל יד לחוד.
עבודת רגליים – החזקת מצוף יד ארוך תוך כדי תנועות חתירה ברגליים.
הליכה יציבה – הליכה בתוך המים עם סנפירים על הרגליים מקצה אחד של הבריכה עד
הקצה השני עם מעט תמיכה ,לפי הצורך.
יציבה וחיזוק – עלייה על מדרגה קטנה תוך המים ,עם תמיכה קלה  STSוירידה מלפנים.
שיווי משקל – הרמת רגל אחת .לאחר מכן הרמת רגל והזזת הרגל השנייה.
עצמאות במים – המשך בועות במים ,לאחר ספירה עד שלוש ,הכנסת הראש לשתי שניות.

מערך טיפול מס' :4
•
•
•
•
•
•

הסתגלות למים – קפיצות במים הרדודים ו"השפרצות" מים.
עבודת שיווי משקל – זריקת דגים לתחתית הבריכה ואיסופם בעזרת הרגליים ,לכל פעם
רגל אחרת ,תוך שמירה על גוף יציב.
עבודת ידיים – משחקים עם כדור ,מסירות תוך כדי זריקה מעל הראש עם שתי הידיים
ולאחר מכן זריקה של כל יד לחוד.
הליכה יציבה – הליכה בתוך המים עם סנפירים על הרגליים מקצה אחד של הבריכה עד
הקצה השני עם מעט תמיכה ,לפי הצורך.
יציבה וחיזוק – עלייה על מדרגה קטנה תוך המים ,עם תמיכה קלה  SOSוירידה
אחורנית.
עצמאות במים – המשך בועות במים ,לאחר ספירה עד שלוש ,הכנסת הראש לשלוש שניות
תוך חבישת משקפת מים לעידוד הכנסת הראש.
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