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  2007 קטובראו
  11 מספר - חידושים בתחום מניעת מחלות לב וכלי דם-  האלקטרונידעוןהמי

  
סקירות על החידושים במניעת מחלות בהם התפרסמו , 1-10 את הידיעונים ם קיבלת,במשך כשנה וחצי

וגם אם כבר יש טרשת  .שניתן למנוע טרשת עורקים-דהידיעון הנוכחי מתמקד בנושא אח. לב וכלי דם
אנחנו מתחילים את הסקירות עם החלק התיאורטי המסביר את התפתחות , לכן. קים ניתן להפחיתהעור

  :כ אנו מתרכזים בשלושה תחומים"אח. טרשת העורקים
 )השכחה( מניעת מחלת הדמנציה –המוח  .1
  שיפור תפקוד הלב– הלב .2
  מניעת אי ספיקת כליות– כליות .3

  
  .נת למניעה ולטיפולמחלה כרונית של כלי הדם הנית :טרשת העורקים .1

  חולון, בית חולים וולפסון' מנהל מחלקה פנימית א -ר דב גביש"ד
טרשת העורקים היא מחלה כרונית של העורקים הבינוניים והגדולים  המתפתחת בדופנות העורקים במשך 
. שנים ומתגלה ברוב המקרים כאשר יש כבר פגיעה באברים החיוניים אליהם העורקים מספקים דם חיוני

  .ארועים מוחיים ומחלה בכליות או בכלי הדם המובילים דם לגפיים,הביטויים המוכרים לכולם הם התקפי לב
 החלקיקים נושאי השומנים מסתובבים ,)כולסטרול טריגליצרידים( כאשר בדם יש רמות גבוהות של שומנים

באופן . פן כלי הדםו ולהצטבר בד)החלק הפנימי (בדם ומסוגלים לחדור דרך תאי האנדותל אל האינטימה
 , שיבלעו את החלקיקים ויסולקו בעצמם, יש נסיון לסלק את החלקיקים מהדופן על ידי גיוס תאים לבנים,רגיל

 ותפקידם לסלק ,"טוב" הקרויים כולסטרול HDL' – ועל ידי העברת עודפי הכולסטרול לחלקיקים מיוחדים
תזונה עשירה בשומן  .ה בהחדרת החלקיקים לדופןבנוכחות יתר לחץ דם יש הגבר .עודפי כולסטרול מהדופן

 בעוד שדיאטה מאוזנת עם ,גורמת אף היא להגברת צבירת החלקיקים בדפנות כלי הדם) שומן מהחי( רווי
מחקרים רבים הראו כי רמות  .מאיטה את התהליך,)מכבישה קרה( כשמן זית כתית ,שמנים חד בלתי רוויים

מפחיתות את התהליך של הפגיעה בדופנות העורקים ואף ניתן   )LDL(" רע"נמוכות יותר של כולסטרול 
 % מיליגרם130-  המומלצת היא מתחת לLDLרמת הכולסטרול הרע . לגרום לנסיגה של תהליכים קיימים

 למי שיש לו סוכרת או שיש לו מעל שני גורמי סיכון % מיליגרם100- ומתחת ל,לאנשים בלי גורמי סיכון ידועים
הסטוריה משפחתית של מחלת לב בגיל  , באשה55- בגבר ו45 גיל מעל ,השמנת יתר ,חץ דםל :מבין הבאים

מי שיש לו  . באשה ואו מחלת כליה כרונית50-מנמוך  בגבר ו40- נמוך מ HDL,צעיר בקרובים מדרגה ראשונה
 נמוך ככל LDL עדיף שיהיה לו ,כבר מחלה ידועה ועבר ארוע לבבי או מוחי או שיש לו מחלה ידועה בכלי הדם

על מנת להגיע לערכים כה נמוכים צריך  .% מיליגרם70- אבל רצוי אף פחות מ,100-לפחות פחות מ :האפשר
 שכולן הוכחו כמונעות טרשת בעורקים ,בנוסף לתזונה מתאימה גם לתת טיפול בתרופות המורידות כולסטרול

  . וכמונעות התקפי לב וארועי מוח
החלבונים  ,כאשר יש סוכר גבוה בדם .סוכר גבוה ועישון:  העורקים הםגורמים נוספים המאיצים את טרשת

חלבונים כאלו מאבדים את תפקודם התקין . עוברים שינוי המכונה גליקציה או הוספת סוכרים לתוכםבגוף 
גורם נוסף . ונוצר תהליך שמחמיר את השקעת השומנים בדופן העורקים ומאיץ את התהליך הטרשתי

עישון מגביר שינויים הן בדופן כלי  .וא החשיפה לתוצרי הפירוק של עישון הסיגריותהמחמיר את הטרשת ה
גם קיום של יתר לחץ דם או קיום  .הדם והן בהרכב החלקיקים גורמי הטרשת ומכפיל את הסיכון לארועים

  .של מצבים דלקתיים מתמשכים או קיום רקמת שומן בטנית הם גורמים מחמירי מחלה
שינוי התזונה לתזונה בריאה עם פחות שומן רווי ועם .  את המחלה ולעצור את הטרשתאבל ניתן גם להאיט

. פעילות גופנית סדירה חשובה מאד בהאטת הטרשת . יכול להאט את התהליך,תאית וירקות במגוון צבעים
  . טיפול בסכרת ובשומני הדם ואיזון לחצי הדם הם חשובים ביותר,וכמובן המנעות מעישון 

 חשוב לתת גם טיפול מעכב קרישה באספירין או אף בתרופות נוספות בהתאם ,יש כבר מחלהבחולים בהם 
  .לחומרת המחלה

אבל יכול להיות  . כאשר ידוע על מחלה בכלי הדם ויש כבר מדידה של גורמי הסיכון אין בעיה לגבי הטיפול
  .מצב בו איננו יודעים על קיום פגיעה בכלי הדם למרות שהטרשת כבר קיימת
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ניתן לבצע בדיקת אולטראסאונד של דפנות העורקים  .ורך גילוי מקרים כאלה יש מספר כלים אבחונייםלצ
ניתן לבצע בדיקות תפקודיות הבודקות את גמישות ונוקשות  .בצוואר או בעורקים הפמורליים ברגליים

 וכן ניתן בהדמיה , הגפיים4-העורקים בתגובה ללחץ ושחרור לחץ בעורקים בידיים וכן לבצע בדיקות לחצים ב
כלי הדם " תפקוד"גילוי של פגיעה ב .להעריך בעזרת טומוגרפיה את מצב ההסתידות בדופנות העורקים

 או בצינטור לקיום טרשת -CTמצאות עדות אנטומית בהדמיית כלי הדם בסונאר או ביאו ה/בתבחינים אלו ו
  .מחייבים טיפול נמרץ יותר בגורמי הסיכון

    כדאי לא לעשן וחשוב להיות פעיל ולדעת את מצב כלי  ,לאכול תזונה בריאה ונבונה למדנו שכדאי ,ובכן 
    נוכל גם להקטין את התפתחות המחלה בדפנות העורקים ולטווח ,אם נדע מה מצבנו. הדם וגורמי הסיכון 
  .ארוך יותר למנוע גם ארועים של התקפי לב ארועי מוח ומוות  

  
  . ואף לשפר ומזער את הנזקיםבלב ובכליות,  במוח: פגיעהע       להלן הוכחות שניתן למנו

 !ניתן למנוע זאת.  כתוצאה מיתר לחץ דם-פגיעה בכלי הדם המוחיים .2
  שבע-באר, מרכז רפואי סורוקה,  מנהלת היחידה ליתר לחץ דם–אסתר פרן ' פרופ

 על תפותחות ואחראידמנציה וסקולארית הינה אחת הסיבות המובילות לירידה בתפקוד המנטאלי בארצות המ
 באוכלוסיה %50- עד כהשכיחות הדמנציה עולה עם הגיל ומגיע.  של כלל מקרי הדמנציה30%-יותר מ

 שגורם לסבל אישי מה, טיפול למשך שניםלאדם הלוקה בדמנציה זקוק לעזרה ו. 85קשישה מעל גיל 
 לסבל אנושי מתניטיבי  גורגם ירידה לא קשה בתפקוד הקוג. משפחתי ולהוצאות ניכרות למערכת הבריאותו

  .למקורביו ולהוצאות רבות למערכת וניכר לחולה
  .תפקיד יתר לחץ דם בהתפתחות מחלות קרדיו וצרברו וסקולריות הוכח כבר לפני שנים רבות

והטיפול בו ) ד"יל(דם -לחץ- שבדקו את הקשר בין יתר,בראשית שנות התשעים נערכו מספר מחקרי אורך
ד סיסטולי למניעת "יעילות הטיפול בילשל חשיבות ה תוצאות מחקרים אלו הצביעו על .לבין תחלואה ותמותה

של תשעה ניסויים קליניים מבוקרים בהשתתפות ) Meta-analysis(על -ניתוח. תחלואה לבבית ושבץ מוחי
ירידה  25% , בתמותה משבץ מוחי36%ד הניב ירידה של "הטיפול בילהראה כי , מספר רב של נחקרים

 החלו להצטבר 90-שנות הב . בכל סיבות המוות12%וירידה של , )מחלת לב כלילית (CHD-ה מבתמות
לאור ממצאים אלו שונו יעדי ההמלצות . ראיות כי איזון לחץ הדם מביא לתוצאות דומות גם בקרב קשישים

guidelines)(דם נקבע והיעד לאיזון תקין של לחץ, ד לגבי כלל האוכלוסייה כולל מבוגרים" לטיפול ביל 
  .מ כספית" מ140/90מתחת לרמה של 

לרמה זו מחשש שהורדת לחץ דם , יות החדשות לא ששו לאמץ את הנח,)מומחים לגריאטריה(גרונטולוגים 
 לגרום לסחרחורת יםלולע תצמצם את זרימת הדם למוח ובכלי הדם הפריפריאליים ובכך ,באוכלוסיה מבוגרת

 בין יהקשר האפידמיולוג, מאידך. ביא לירידה בתפקוד הקוגניטיבי להו, ע במוטוריקה העדינהופגל, ולנפילות
דם אצל קשישים - הוביל רופאים אחרים לחשוב שאיזון לחץ,תחלואה וסקולארית וסוגים מסוימים של דמנציה

היו שטענו שעצם הורדת שיעורי התחלואה  הלבבית . דווקא ימנע ירידה בתפקוד הקוגניטיבי של קשישים
אחרים הדגישו את מניעת גורמי הסיכון .   יביאו לירידה ניכרת בשיעור הדמנציה באוכלוסיה, מוחיואירועי שבץ

- כמו האטת שינויים מצטברים בסוב,וסקולארית ולפגיעה קוגניטיבית-המשותפים לתחלואה קרדיו וצרברו
  .מניעת הסתיידות עורקים ותהליכים מקרוסקופיים דומים בכלי הדם, קורטקס

 ,ם הראשונים שתרמו לדעה הרווחת כי לחץ דם גבוה פוגם בתפקוד הקוגניטיבי לעת זקנהאחד הפרסומי
במחקר זה נמצא מתאם שלילי בין . 1993ב  Framingham התבסס על נתוני המחקר שנערך בעיירה הידועה

 לבין הציון המשוקלל שהושג בשמונה ,ערכי לחץ הדם הסיסטולי והדיאסטולי שנמדדו עם גיוס הנחקרים
 שנה אחרי 20בוצע מעקב של  ,בעבודה שנערכה בשוודיה.  שנים12-14חינות קוגניטיבית שנערכו לאחר ב

 ובין היכולת הקוגניטיבית 46-50נמצא קשר שלילי בין לחץ הדם הדיאסטולי שנמדד בגיל .  גברים999
וה ביותר את הציון הגב. 69-75 בגיל Mini-Mental Examination State (MMES)-שנמדדה באמצעות ה

את הציון הנמוך ביותר , מ כספית בתחילת המעקב" מ70השיגו נחקרים להם נמדד לחץ דם הדיאסטולי 
  .  כספיתמ" מ105חקר היה השיגו אלו שלחץ דמם הדיאסטולי בתחילת המ

חושב  הסיכון היחסי של הלוקים ביתר לחץ דם , צרפת,    תושבים מננסי1,172במחקר נוסף שבו  השתתפו 
 סיכון מוגבר לירידה ,ד"נמצא כי לקשישים הלוקים ביל.  שנים4 משמעותית ביכולת המנטאלית תוך לירידה

החדשות הטובות הן שטיפול . במיוחד אם אינם מקבלים טיפול לאיזון לחץ הדם, בתפקוד הקוגניטיבי
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לא  א, וקרדיווסקולארית-נכון ביתר לחץ דם יכול לא רק  להפחית משמעותית את התחלואה הצרברו
  . של דמנציה וסקולאריתהיארעותמשפיע באופן חיובי על הירידה המנטאלית ועל 

 שכיחות הדמנציה הייתה נמוכה יותר בין אלה ,ומעלה  75 שבאוכלוסיה של בני ,גואו וחבריו משוודיה מצאו
  .שנטלו טיפול תרופתי  נגד יתר לחץ דם

 SYST  ובמיוחד הLIFE , VALUE , SCOPEמספר עבודות מחקר גדולות שנערכו בשנים האחרונות כגון ה
–EUR5 חולים במשך 1000 - בזה אומר שטיפול.  בסיכון לדמנציה50% הורדה של עד , הראו במהלכן 
  . מקרים חדשים של דמנציה20 מנע התפתחות של  ,שנים

 בוצע PROGRESS -במחקר ה. ממצאים דומים הראו עבודות שנעשו בחולים שעברו אירוע מוחי בעברם
 חולים לאחר אירוע 610 - ומשתנים ב)מדכאי האנזים המהפך (-ACE.Iעקב וטיפול בתרופות מקבוצות המ

 החוקרים הלכו ACCESS -במחקר ה.  של ירידה בהופעת דמנציה34% הודגמו , שנות מעקב4לאחר  .מוחי
  . וח וגם יעיל שעות לחולים שלקו באירוע מוחי ומצאו שטיפול זה בט24צעד אחד קדימה ונתנו טיפול תוך 

מספר תרופות .  עיקר ההשפעה החיובית הושגה בעקבות הורדת לחץ הדם עצמו,בכל המחקרים שהוזכרו
נוגדי הסידן מקבוצת : אלה הם.  במיוחד במניעת אירועים מוחיים והשפעה חיובית על המוח,הראו יעילות

וכל  )PROGRESS (ACE.Iתרופות מקבוצת ה ) VALUE ו SYST –EURבמחקר ( הדיהידרופירידינים 
  .LIFE, VALUE,(SCOPE-ה (,)טנסין-נוגדי קולטן האנגיו (ARBהתרופות אשר נמצאות בשימוש מקבוצת ה

חשוב מאוד לדעת כי ניתן לדחות ואף . מפגיעה בכלי הדם המוחיים, במוקדם או במאוחר, כולנו סובלים
 לחץ דם באמצעות התרופות באמצעות איזון נכון של יתר, לעצור את הפגיעה בכלי הדם המוחיים

  .זוהי סיבה מספקת לעקוב אחר ערכי לחץ הדם. המתאימות
 

 נקודות למניעה וטיפול -אי ספיקת לב .3
 אשקלון,  מנהל קרדיולוגיה לא פולשנית מרכז רפואי ברזילי- ר חיים יוספי"     ד
  .חה ובמאמץ אליה הוא נדרש במנוהתפוקהי ספיקת לב מוגדרת כחוסר יכולת של הלב לספק את א 

  שריר הלב של החדר השמאלי או החלשת שריר הלב עקב אוטם בשריר  זוהי תוצאה של הגדלת  ,י רוב" עפ
  . הלב בגלל תהליך של הסתיידות כלי דם או סתימה של העורקים הכליליים

  ?האם מניעת מחלות לב וכלי דם יכולה למנוע התדרדרות זו ואם כן כיצד 
     ,  הבעיה. מתעבה שרירי הלב כדי שיוכל לעמוד בעומס, מטופל ואינו מאוזןבעקבות יתר לחץ דם שאינו  

התקשות זו גורמת להפרעה .  קולגן–י התקשות כתוצאה הצטברות של חומר "שהתעבות שריר הלב נגרמת ע
. עם סיכונים משמעותיים לפגיעה במערכת ההולכה ובהפרעות קצב קטלניות, בהרפיית הלב ולבעיה בתפקודו

, תרופות י"וע) פעילות גופנית, הפחתת משקל, מזון דל מלח(י טיפול לא תרופתי "ן טוב של לחץ דם עאיזו
כל זאת . יכולים לגרום להפחתה בעובי שריר הלב וממש להחזרת גמישותו, בעיקר מעכבי האנזים המהפך

  .מ כספית" מ130/85 -בתנאי שנשמור על ערכי לחץ דם נמוכים מ
 כתוצאה מכך מתרחב הלב ויכול להגיע, המסתם או לדלף דרכו  להצרותמתמי הלב גורפגיעה באחד ממסת      

   לגרום לאוטם חריףהיכול) הכליליים(ים יחסימה באחד או יותר מכלי הדם הקורונר .לידי כשלון תפקודי
       בשל כך יכול הלב להגיע, כתוצאה מכך עובר קיר אחד או יותר פגיעה קשה ומפסיק להתכווץ. בשריר הלב

ל מתבטא בירידה ביכולת לדחוף דם קדימה ולפיכך "כשלון תפקודי מכל אחת מהסיבות הנ .שלון תפקודיילכ
ים יהביטויים הקלינ ).כשלון הלב הימני(הכבד וחלל הבטן , או בגפיים) כשלון הלב השמאלי(ת ריאוהצטברותו 

  .כ קוצר נשימה במאמץ או בשכיבה"בד הם 
ש את מקור הכישלון באחד משלוש המערכות שתוארו לעיל ומטפל במסגרת הטיפול הרופא מחפ

ברור שלפני הטיפולים הללו אנו .  המקרים אפשר גם שתרופות יעזרו באופן חלקי או מלאתבשלוש.בהתאם
משקל עודף , יתר שומני הדם, סכרת, יתר לחץ דם, כגון(מקפידים לאזן כל גורם סיכון למחלות לב וכלי דם 

כל חולה שאובחנה . שלון הלבי גורמים להידרדרות מהירה יותר של כ,יכון שאינם מאוזניםגורמי ס). ועישון
   יכולים לגרום לאגירת נוזלים בגופו ולהחמרת , וריבוי נוזלים חייב לדעת שמזון עתיר מלח, אצלו אי ספיקת לב

  .חצי ביממההגבלת נוזלים עד ליטר ו לע ימליץ הרופא על מזון דל מלח ועשיר אשלגן וכ"בד. מצבו
     חיוניים כדי למנוע התעבות, מעקב אחרי לחץ הדם ושמירה על ערכים נמוכים שלו לאורך כל היממה     

  .שריר הלב או לתקן את ההתעבות אם ישנה
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  .  מיקרואלבומינוריה כסמן למחלה פעילה ודרכים להפחתה:מניעת מחלת כליות .4
  צריפין, ח אסף הרופא"ביה, רולוגי מנהל המכון הנפ– וייסגרטן ע שיהו'   פרופ    

-250היא מראה רק כמויות הגדולות מ . בדיקת השתן הרגילה אינה מספיק רגישה לבדיקת החלבון בשתן
ג באופן " מ20-30 עד – אלבומין נמצא בשתן בכמויות קטנות –החלבון הנפוץ בגוף . ג ביממה" מ300

 .  נקראת מיקרואלבומינוריה–ג ליום " מ300 ל 30ין  בכמות של ב–עליה ברמתו בשתן מעל ערך זה . נורמאלי
,  מראה על סימנים ראשונים של פגיעה סוכרתית בכליה,מיקרואלבומינוריהנוכחות אלבומין בכמות המכונה 

הופעת . מחלות לב או השמנת יתר, למשל במצבי יתר לחץ הדם, פגיעה בכלל בכלי הדם הקטנים
הן למחלה כליתית והן לתחלואה ותמותה , יתר משמעותימיקרואלבומינוריה מהווה סמן לסיכון 

התעבות , מוות מסיבות קרדיווסקולאריות, שבץ מוחי,כלומר סיכון יתר להתקפי לב  –קרדיווסקולארית 
יש קשר ישיר כמותי בין מידת . התפתחות יתר לחץ דם, ג"שינויים לא תקינים בתרשים האק, שריר הלב

המיקרואלבומינוריה מהווה סמן חשוב גם , בחולי סוכרת. דת הסיכון שהוזכרי במיקרואלבומינוריה ומ העלייה
  . וגם להופעה והתקדמות אי ספיקה כליתית עד הגעה לצורך בדיאליזה, שבץ מוחי, למחלות לב

אי ספיקת הלב או , מאמץ גופני , גם במצבי חוםבאופן זמניניתן לקבל עליה ברמת המיקרואלבומינוריה בשתן 
לכן יש לוודא בבדיקות חוזרות שהעלייה במיקרואלמיונוריה קבועה . ית ברמת הסוכר בדםעליה משמעות

, בחולה עם יתר לחץ הדם, יש לבצע בדיקות כאלה בעיקר בחולה הסוכרתי).  פעמים בחצי שנה3למשל (
קת אך גם בבדי,  שעות24ניתן לבצע הבדיקה באיסוף שתן . בחולים עם סיכון למחלות כליה, בחולים שמנים

  . שתן מדגמית בשתן הראשון של הבוקר
על נזק בכלי הדם הקטנים כסיבה לכל אירועי התחלואה , ככל הנראה, העליה במיקרואלבומנוריה מראה

  ). ירידה בתפקוד האנדותל (בעיקר על נזק בשיכבת הציפוי הפנימית שלהם, שהוזכרו
אף לתחום , של המיקרואלבומינוריהניתן להשיג ירידה , כאשר מטפלים בטיפול תרופתי ביתר לחץ הדם

הטיפול העיקרי הינו להוריד את לחץ הדם באופן כללי . ובכך להשיג הפחתה משמעותית בסיכון, הנורמה
או חוסמי ) פוסינופריל(אך בנוסף כנראה שתרופות מסוג חוסמי האנזים המהפך , )130/80לרמות מתחת (

בחולי סוכרת איזון . לות תפקיד חשוב בטיפול בממצא זה בע,באופן ספציפי) לוסרטן(הרצפטור לאנגיוטנזין 
  . הדוק של הסוכרת גם הוא מוריד את המיקרואלבומינוריה

הבאנו נתונים משכנעים כי ניתן למנוע תחלואה בעקבות מחלות לב וכלי דם        ,       בסקירות שהובאו להלן
אותם יכול כל , לפחות ארבעה מדדיםמציע שכל אחד ייקח אחריות על " הפורום. "באיברים החיוניים

  .ולדעת האם הוא נמצא בטווח הבטוח כדי למנוע מחלות לב וכלי דם, לבדוק בעצמו/ אחד למדוד 
  :      המדדים הם

 )6 סעיף – 9'  בניוזלטר מסראו הנחיות לניטור עצמי (130/85 - מלחץ דם פחות •
מדובר על הגבול העליון של (מ " ס102 -גברים פחות מ, מ" ס88- פחות מ–נשים : היקף מותניים •

 )עדיף אף פחות אך אין צורך להגזים . מצב תקין
 גם פסיבי, הימנעות מוחלטת מעישון •
במיוחד לבעלי סיכון ,  דקות לשבוע150-300מומלץ ,  דקות90 לפחות – פעילות גופנית שבועית •

, הדם באיברים החיונייםלגבי צאצאים להורים הסובלים מפגיעה בכלי . ולאלה הסובלים מעודף משקל
 ולאזן את גורמי הסיכון בהתאם, עליהם לברר את מידת הסתיידות כלי הדם שלהם בעורקי הצוואר

 )2  סעיף– 9' ראו הנחיות לניטור עצמי בניוזלטר מס(
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