
 2017ינואר  25 –סמינריון הפקולטה למדעי הבריאות 
 

 שלום רב, 

התקיימה הפגישה הרביעית לסמסטר א' תשע"ז, של סמינריון  2017בינואר  25-היום, יום רביעי, ה

מנהל המחלקה הנוירולוגית , חור-פרופ' תמיר בןשל  והפקולטה למדעי הבריאות. שמענו את הרצאת

 . בנושא: הטיפול בתאי גזע למחלות מוח ,בבי"ח הדסה עין כרם

 -ב )שלו . עבודת הדוקטורט MD, PhDבוגר הפקולטה לרפואה בירושלים במסלול פרופ' בן חור הוא 

דוקטורט במכון פסטר -( נסע לפוסט1990-94( היתה בוירולוגיה. לאחר התמחות בנוירולוגיה )1988

האינטרקציה בין תאי אב של מערכת  –עוסקת בתחום זה  ושם נכנס לעולם תאי הגזע, ומאז מעבדת

העצבים למוח, למערכת החיסון והשימוש בהם לטיפול במחלות מוח ובפרט טרשת נפוצה. בתחום 

 מנהל המחלקה לנוירולוגיה בהדסה, ושל האגף לרפואת המוח. הוא הקליני 

יוחד מגאה בהוא וטים, וציט 6500 -, קרוב לpeer reviewedפרסומים  160מעל לפרופ' בן חור 
 בוגרי המעבדה וברופאים בוגרי המחלקה.ו תלמידיב
  

 להלן סיכום ההרצאה: 

( היא מחלת אוטואימונית, התוקפת את החומר הלבן )מיילין(, די נפוצה, נחשבת MSטרשת נפוצה )

א. פזה כגורם הנפץ לנכות נוירולוגית שאינה טראומטית. מהלך המחלה מאופיין בשני שלבים בולטים: 

במסלולי ראייה, חוט שדרה, הפרעות תחושה. ב. פזה התקפים, מאופיינים בפגיעה  –מוקדמת 

החמרה הדרגתית עד נכות קשה. התרופות הקיימות כיום עובדות בשלב  –כרונית פרוגרסיבית 

הראשון, ההתקפי. אך כאשר החולה עובר לשלב הכרוני, אין תרופות קיימות. ומכאן, יש צורך טיפולי 

בולט. התרופות הקיימות עובדות על מודולציות של מערכת החיסון הסיסטמית )תרופות 

בפזה הכרונית, המחלה כבר אינה סיסטמית, אלא ממוקדת  אימונומודולטוריות סיסטמיות(. אך

במערכת העצבים המרכזית. ולכן, התרופות הסיסטמיות אינן מתאימות, ויש צורך בתרופה שמתאימה 

 למח. 

הרציונל לשימוש ברפואה רגנרטיבית הוא שאקסון שעובר דמייליניזציה כרונית, במשך הזמן ימות. 

נכות הבלתי הפיכה. אם אנו רוצים לשמור על האקסונים, ניתן אבדן האקסונים עומד במתאם עם ה

לעשות זאת באמצעות חידוש מעטפות המיילין. אם נשמור על המיילין, נשמור על האקסון, ומכאן, 

מתאי המח הם תאים "מתקנים", אך במח החולה, הם אינם  5-7%נשמור על החולה. למעשה, בין 

התשובה היא חיובית. יש עדויות שתומכות  –ה לאקסונים? מייליניזצי-פעילים. האם ניתן לעשות ר

בכך, ויש כלים להערכה הקלינית של תהליך זה. למשל, מיקום אופייני לדמייליניזציה הוא עצב 

הראייה )מצב שמגיע עד כדי עיוורון(. בשנים האחרונות פיתחו מספר טסטים דינמיים, אשר 

(. בדיקה motion perceptionודקים תפיסת תנועה ). למשל, במתחשבים בציר הזמן )ואינם סטטיים(

)= איטיות בתגובות( למרות שהראייה במבחנים סטטיים,  מסוג זה חושפת את תהליך הדמייליניזציה

 , וניתן ללמוד על חלון הזמן הטיפולי. VEPתקינה. כן נעשה שימוש בבדיקות 

מחקר בות הזרקה של אנטיגן. מודל החיה הקלאסי בו נעשה שימוש הוא עכבר, שמפתח שיתוק בעק

דלקתי. הירידה בתהליך -במודלים מסוג זה מראה כי לאחר השתלת תאי גזע למח, נוצר אפקט אנטי

הדלקתי משמרת את המיילין והאקסון. האפקט האנטי דלקתי הוא רחב טווח, ואינו ספציפי לסוג 

ר החולה(. אפקט זה מגן תאים מסויים )למשל, תאי עכבר ותאי אדם, שניהם נמצאו כמועילים לעכב

מפני הנזק המוחי. עיכוב התהליך הדלקתי מונע את הצטברות הנזק. לתאי האב יש גם אפקט טרופי 

(neuro-trophic השתלה של תאי אב עצביים מעודדת נוירוגנזה בתאים, מעודדת תאים אנדוגניים .)

 לתקן את המיילין. 

כיצד לגרום לתאים החדשים  – cell deliveryאחד האתגרים העומדים בפני החוקרים הוא שיטת 

להגיע למוקדי המחלה. שהרי אצל כל חולה, המוקדים נמצאים במיקום אחר.חשוב גם לבדוק מה 



קורה לאורך זמן, האם התאים מחזיקים מעמד לאורך המחלה הכרונית? מה היחסים בין תאי המח 

הקיימים מאפשרים את תיקון )החולה( לבין התאים החדשים? הרי אלו תאים זרים. האם התאים 

 המיילין, או שהם מהווים סביבה עויינת. 

, האפשרויות הן הזרקה סיסטמית או החדרה למח. בהזרקה לוריד יש אפקט cell delivery -לגבי ה

סיסטמי ולא ייחודי וישיר למח. וזה לא מתאים כטיפול בשלב הכרוני, הממוקד. לעומת זאת, כאשר 

המח, יש תגובה טובה, והתאים נודדים למקומות המתאימים. הדלקת  מזריקים את התאים לחדרי

 המוחית "קוראת" לתאים לנדוד לאורך מסלולי החומר הלבן. 

מה קורה לאורך זמן? כשמשתילים את התאים לחדרים, זו סביבה שתומכת בהישרדות שלהם והם 

ב מזנכימליים )שהחולה עדיין יכולים לנדוד ולטפל במוקדי המחלה. באחד המחקרים השתילו תאי א

תורם לעצמו, ולאחר גידולם במעבדה, מזריקים בניקור מותני(. מעקב קליני העיד על שיפור ביכולת 

ההליכה של החולים. אולם האפקט ארוך הטווח אינו ברור. כרגע, בחולים שהושתלו נראה כי האפקט 

יות שלהם, ונעלמים מהרקמה. זמני וחולף. התאים מאבדים את התכונות האנטי דלקתיות והנוירוטרופ

 כיום נעשה ניסיון להשתמש גם בתאי גזע עובריים באופן דומה. 

 כחו בהרצאה:     נ

 פרופ' רות בירק.  -דיקאנית הפקולטה 

ד"ר תמר יעקב, ד"ר צבי קוז'ול, ד"ר שמואל שפרינגר, ד"ר אופירה איינשטיין, : המחלקה לפיזיותרפיה

  גב' איריס פישר. , באררופ' אברהם כץ, נועה רפאלי פ

פרופ' יוסי וייס, פרופ' דני מורן, ד"ר רחלי , פרופ' יאיר שפירא: המחלקה לניהול מערכות בריאות

 ., ד"ר אבי זיגדוןד"ר אפרים שפיראניסנהולץ גנות, 

 . טובית רוזנצוויג, גב' אסתר גונן: המחלקה לתזונה

ד"ר לאה פוסטיק, ד"ר ' מרדכי הימלפרב, פרופפרופ' אסתר בן יצחק, : המחלקה להפרעות בתקשורת

מרגלית, -גב' אביטל טראוד"ר ריקי טייטלבאום סוויד, מיכל איכט, ד"ר נעמה קינן, ד"ר גיל צוקרמן, 

 גב' מירה ברלין. 

 בלאו, ד"ר הנריאטה סגל. המחלקה לסיעוד: ד"ר איילה

 המחלקה לקדם רפואה: ד"ר גדי תורג'מן. 

 מיכל הוכהויזר.ד"ר : המחלקה לריפוי בעיסוק

 מרפאות האוניברסיטה: גב' שרון פלג.

 

 . 22.3.17נתראה במפגש הבא, בתאריך  

 בברכת חופשת סמסטר נעימה, 

 איכטמיכל 

 

 


