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 ,ד"ר סילבי פרנקל טולדו מן המחלקה לפיזיותרפיההרצאתה של שמענו את 

 . of lesion on motor recovery in stroke patientsEffects בנושא: 

  

 להלן סיכום ההרצאה: 

י החלמה מוטורית בחולי שבץ. שבץ פוגע במספר המחקר עסק בהשפעה של נזק מוחי על נתונ

תחומים, בהם מוטוריקה, שפה, תחושה. המוקד של המחקר הנוכחי הוא מוטוריקה, תחום שיש לו 

יום, השתלבות מחודשת בעבודה. בפרט, המחקר עסק בתפקוד גפה -על חיי היום השפעה גדולה

סיימים את תהליך השיקום "על מן החולים מ 95%-עליונה ותחתונה )הליכה(. לפי הספרות, כ

לפחות שליש מהחולים עדיין  הרגליים", אם כי כנראה לא כולם הולכים עצמאית )אלא עם סד, למשל(.

הצלחת השיקום מוגבלת, ופעמים רבות הגף העליון אינו  –זקוקים להשגחה. בהתייחס לגף עליון 

ף עליון. ומכאן יש גישות שונות מהחולים עדיין סובלים מבעיות ג 50%תפקודי. לאחר מספר שנים, 

לשיקום ולטיפול תפקודי הליכה וגף עליון )אחד הכיוונים הוא התבוננות בתנועה(. בודקים כיצד ניתן 

יכולת המח לשנות מבנה ותפקוד( לטובת החלמה. פלסטיות זו היא  -לנצל את הפלסטיות המוחית )

-ים פעילות יתר באזורים פריהבסיס להחלמה תפקודית. לרב, חולים שמשתפרים יותר, מרא

ליזיונליים, הקרובים לאזור הנזק. אולם, יש שונות גדולה בין החולים בתגובה לטיפול. וזה נתון בעייתי 

כאשר בוחנים את יעילותן של שיטות טיפול. אחד הגורמים לשונות הוא מיקום הנזק. ומשתנה זה 

 נבדק במחקר הנוכחי. 

וכמה אחוז מן  שיטה חדשה ומדויקת להערכת מיקום הנזק – VLSMבמחקר נעשה שימוש בשיטת 

, ומנתחת את הפלטים )בודקת בכל CTהשיטה מכמתת את נתוני הנזק לפי מדדי . האזור פגוע

הקבוצה מה הקשר בין מיקום מוחי מסוים פגוע, לבין סימפטומים קליניים(. נבדקו חולים עם פגיעה 

כרוני. בדקו כיצד הנזק משפיע על החלק הפרוקסימלי בצד ימין ובצד שמאל, בשלב האקוטי ובשלב ה

 לעומת הדיסטלי של הגף העליון, ועל תפקודי הגף התחתון.

הממצאים העיקריים של המחקר היו: בשלב התת חריף כאשר היה נזק בהמיספרה שמאל באזורים 

דווקא נזק  –ני מוטוריים, יכולת גף עליון היתה פחות טובה. לעומת זאת, בנזק המיספריאלי ימ-סנסורי

בשלב היה קשור לתפקוד פחות טוב של גף עליון.  External capsule –ו  Putamenבאינסולה, 

שנים אחרי האירוע(, חולים עם תפקוד לא טוב של גף עליון אלו חולים עם נזקים  3.5-הכרוני )כ

 (. Corona radiataבסיבים הלבנים )

תמונה דומה של דיסוציאציה נמצאה גם בהערכת תפקודי גף תחתון. זאת אומרת, לאזורים מסוימים 

 יש השפעה על תנועה )אך לא על הליכה, תפקוד שיש בו יכולת פיצוי גבוהה(. 

נמצא שנזק מוחי באזורים עליונים, דורסליים וקרובים  –בהערכת תפקוד פרוקסימלי לעומת דיסטלי 

עה פרוקסימלית. נמצא גם הבדל בין נזק ימני לשמאלי. בשלב הכרוני, הדיסוציאציה קשור לפגי –להם 

 בין תפקודים פרוקסימליים לדיסטליים יותר ברורה. 

הממצאים הראו הבדלים בין חולים עם נזק שמאלי לעומת ימני. כמובן שיש הבדלים )גם מבניים( בין 

. לא תמיד המצב בשלב האקוטי מנבא את ההחלמה. למחקר מספר מגבלות, מדגם קטן ההמיספרות

נראה כי מיקום הנזק משפיע על יכולת ועל יחסית, לא נבדק סוג הטיפול או השיקום. השלכותיו: 

  שיקום. ויש לכך השלכות פרוגנוסטיות. 

 



 


