סחרחורת שעלולהלהסתיים
תסמינים כגון

סחרחורת,

אירוע מוחי חולף,
שיגיע

אך

בהמשך .כיוון

חולשה ובלבוליכולים להעיד על

גם להיות
שהם קלים וחולפים
סימן

מקדים

לשבץ

מהר,

רבים

מוחי
אינם

באירוע מותי

גורם לתהליכים דלקתיים
אותם

הם הופכים פחות

ויותר שבירים;

ומצר

קצבלבביותמולדות(כפי

גמישים לעיל);

סוכר גבוה גורם

שתוארו

בזרימת הדםלמוח ,וב־
$TS1$ובמרבית$TS1$

מרבית
$DN2$ובמרבית$DN2$
קרישיות יתר ,הנובעת

מתורשה או מסיבות נרכשות ,שבה

המקרים הסימנים

יחלפו בתור

15

רקות.

סמר

מרדים

לחץ
לבבית
ומשר
רם,

כגוןגיל,

סוכרת ,בעיה
התסמינים.

$TS1$לחסימה;$TS1$
לח־
ועלוללגרום
הרם צמיג יותר
לחילוף חומריםחולני בתור כלי
וכך אינם
מייחסים להם
מאובחנים בזמן
חשיבות
למנוע שבץ מו־
$TS1$מוחי$TS1$
חי
חסימת כלי הרם היתה חלקית
$DN2$לחסימה; $DN2$קרעיםשעלוליםלהיווצר
שהדם פחות מחומצן
הרם
סימה;
$DN2$מוחי$DN2$חולף עשויה
כר
ונפגעים החלקים הפנימיים של
שיביא במקרים רביםלאיבוד
חי
$DN2$מוחי$DN2$
מהכלי נסגר,
במהותה (רק%05
במעטפת הפנימית של כלי הרם,
מצב
ואז תעבור כמות מסוימת אר לא יכולות תפקודיות במוח
בעיקר בשל הרמת משאות כבדים
נוצרת הפרעה באספקת הרםלמוח כלי הרם; הטבק שבסיגריות מש־
$TS1$משנה$TS1$
יאיר למפל
בתפקודים
למוח) ,או שעלוללפגוע כמובן
מספקת של רם וחמצן
מרי או בשלטיפולים כגון פי־
$TS1$פיזיותרפיה$TS1$
$DN2$משנה $DN2$את מבנה הקיר הפנימי שלכלי
נה
אך
בעקבות חסימה שלכלי רם
כגון הזזת הגפיים ,תפקוד שרה
הגוש הנוקשה שחו־
$TS1$שחוסם$TS1$
שהקדיש
$DN2$פיזיותרפיה $DN2$שנעשים בצורה אגרסי־
$TS1$אגרסיבית$TS1$
זיותרפיה
כר שנוצרים בותהליכים
הרם
הוא חולף כעבור זמן קצר ,וברוב
סחרחורת ,חולשה באיבר אחר
ולכן,
כתוצאה
$DN2$שחוסם $DN2$את כלי הרם ונוצר
סם
$DN2$אגרסיבית$DN2$ושגויה; מיגרנות שבהןכלי רם
בית
לא
כגון יר או רגל או בלבול
המקרים בלי להותיר נזק רפואי דלקתיים ובעקבותיהם קרעים.
הראייה,יכולת הדיבורועור.
מגורמי הסיכון שפורטו לעיל בכל מקרה שבו ארםסובלמשילוב
ההתכווצות
הרם מתכווצים ,ואם
כמו כן הוא משנה את ההרכב של
של ממש .אר בכל זאת ,עבור חלק
כולם ייחסולתסמיניםהללו חשי־
$TS1$חשיבות$TS1$
של כמה מהתםמינים שתוארו ,יש
השתחרר במהירות .קריש זה
להגיע פחות חמצן
קרישיותו מוגברת
מהאנשים ,זהו סימן מקרים לשבץ
ת $DN2$כלשהי .רבים שילקו בהם
בות
מתמשכתעלול
הרם עצמו
צוררלפנות בהקדםלטיפול רפואי.
מוחי קשה.
יתאוששו וימשי־
$TS1$וימשיכו$TS1$
יחליטולנוח,
ומעלה את הסיכוןלחסימותבכלי למוח; וצריכה ממושכת של סמים עשוי ממרכיבי הרםולכןלעתים
הרם יכול גם להמיט אותו .עם טיפולמונע עשוילהפחית את גור־
$TS1$גורמי$TS1$
כו
 $DN2$בסדר יומם .רק מעטים יחש־
$TS1$יחשבו$TS1$
הסיבות העיקריות לחסימת הרם; ובעת הפרעת קצב לבבית וגלולותלמניעת הריוןשפעולתם
לפגיעהבכלי הרםולש־
$TS1$ולשבץ$TS1$.
$DN2$גורמי $DN2$הסיכון
מי
זאת הסיבה המקורית לחסימה לא
על כלי הרם עשויהלהיות רומה
 $DN2$לפנות לביתהחולים בעקבות כלי רם ולשבץ מוחי הן בין השאר עלולים להשתחרר מהחלל הפנימי
בו
לדוגמה ,הפסקתעישון,טיפול
בץ.
$DN2$ולשבץ$DN2$.
חלפה ,וייתכן כי בהמשר היא תח־
$TS1$תחפור$TS1$
של הלב תסחיפים קטנים
מצבורים שומניים (טרשות) הגור־
$TS1$הגורמים$TS1$
שעלוליםלהיות
התסמיניםהללו,
שעלולים לפעולתהעישון.
בסוכרת וברמת
ביתר לחץ רם,
%01-%51
$DN2$תחפור $DN2$מלאהוקבועה.לכן,
000,1
מכל
$TS1$דלקות $TS1$לחסום את כלי הרם.
$DN2$הגורמים$DN2$להיצרות חלל כלי הרם ,דל־
מים
לאירוע מוחי איסכמי חולף
ביטוי
אנשים ילקה פור
שומנים גבוהה ,צריכת תזונה נטו־
$TS1$נטולת$TS1$
גם צעירים נמצאים בסיכון במהלר חייו באירוע מוחיחולף ,מהלוקים באירוע מוחיחולףילקו
$DN2$דלקות $DN2$שנוצרות בהם ,וקרעים בקרום
קות
Transient Ischemic Attack
שומן מוצק הנוטה
$DN2$נטולת $DN2$שומןרווי
לת
בשבץ מוחי בתוף  90יום ,ומח־
$TS1$ומחצית$TS1$
000,3-000,4
מתרחשים
ומרי שנה
לשבץ מוחי חולף או קבוע וש־
$TS1$ושכיחותו$TS1$
הפנימי שלהם .גורמי הסיכון המו־
$TS1$המובילים$TS1$
 .)-tiaתסמינים נוספים של התו־
$TS1$התופעה$TS1$
$DN2$ומחצית $DN2$מהםילקו בשבץ מוחי בתור להידבקלדפנות כלי הרםוליצור
צית
מקרים כאלו בישראל .כאמור,
בקרבם אףעולה בשנים
כיחותו
$DN2$ושכיחותו$DN2$
לכר ,בקרב בני 70
$TS1$במחצית $TS1$בילים
$DN2$המובילים$DN2$
ה $DN2$עשוייםלהיות חולשה במח־
ומעלה,
פעה
רביםמהלוקים בו לא מאובחנים
02-52
האחרונות .למשל,בגילי
הן השמנת יתר ,יתר לחץ רם ,רמת
ת $DN2$הגוף ,כפל ראייה ,אובדן שרה
צית
 48שעות .כיום נהוג לאשפז את דלקות ופעילות גופנית קבועה
התורמת להמרצת זרימת הרם.
$TS1$בשנה $TS1$ולאמטופלים כיוון שהם סבורים כל מי שלקה באירוע מוחי חולף
בש־
000,001
שני אנשים וחצי ל-
סוכר גבוהה ,עישון והפרעות קצב
ראייה וקשיים בהבנת השפה ובדי־
$TS1$ובדיבור$TS1$.
כי מדובר בחולשה רגעיתבלבד .לצורר מעקב.המטופלים נבדקים
$DN2$בשנה$DN2$ילקו בשבץ מוחי .גורמי הסיכון
נה
בור.
 $DN2$.מדוברבאירוע מוחי שהגורמים לבביות .לחץ הרם לוחץ בעוצמה
פרופ׳ יאיר למפל הוא מנהל המחלקה
וולפסון
לאירוע חוזר על הנוירולוגית במרכז הרפואי
מדובר אכן בהפרעה לזמן קצוב
ומוערך סיכונם
שבו
לו זהים לאלה של שבץ מוחי
רבה וקבועה עלכלי הדם מבפנים ,בגילים אלו הם בעיקר הפרעות
זאת מכיוון

שכפי

הנראה

לאירוע מו־
$TS1$מוחי$TS1$
כאמור ,מודעות

