עמוד 2

אוסטאוארטויטיס

הטיפול
הטיפול בנוגדי דלקת
מפרק

התרופתי
באוסטאואוטויטיס של

הברך והירך

ד״

עומרי
לובובסקי,

ד״ר דן דבי,

ד״ר רונן דבי
וסטאוארטריטיס osteoarthritis

A0

היא

אחת מהמחלות

ביותרבעולם.
השכיחבעולם המערבי:

הכרוניות

סוג

זהו

בשנת

הארטריטיס
2020

האוסטאוארטריטיס להיות המחלה
בחומרתה

0a
הנפוצות

צפויה

הרביעית

ולמוגבלות.מעלגיל
הגורמתלנכות

יכולה המחלהלהתהוות
כשהמפרקים

הירך ,עמוד

באחוז

הנפוצים
להיפגע

השדרה

וכפות
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באוכלוסיה
גבוה
הם הברך,

מפרק

ידיים.המטופלים

הסובלים oa-zdסובלים בדרך כלל
המפרק בנשיאת משקל ומעברים ,הכאב מוקל
במנוחה ומוחמר שוב בתחילתההליכה לאחר
מכאב סביב

עמוד 3

לתיאורן של
נוספת

הסובלים הפרמקולוגי .דרך נוחה
ישיבה ממושכת .הבעיה העיקרית של
טיפולאלו היא על ידי
המביאים
כאב וחוסר נוחות
חלוקתןל:
מהמחלה היא
לשימושבאנגליה בתרופת מרשם במינון של
טיפול בכאב כולל תרופות מרגיעותונוגדות
תפקודית הגוררת שינויים בהתנהגות
למגבלה
מ״ג ביום ,ובארצות הבריתבתחילת
004-002,1
אולטרסאונד,
טיפוליםפיזיותרפיים וחימום,
דלקת,
החברתית בביתובעבודה.
בהדרגה הותר
תוספי מזון ,הזרקות חומרי סיכה וסטרואירים
שנות ה70 -
למרות השם המטעה ,אוסטאוארטריטיס אינהמחלה
השימוש בה עד
מ״ג ביום .בשלפרופיל
004,2
למפרק .כמו כן קיימות שיטות שונות של רפואה למינון של
דלקתית סיסטמית .כיום ידוע שהמחלה מערבת
הבטיחות הגבוה של התרופה ,היא החלהלהימכר
משלימה הנותנות פתרון זמני נוסף.
את כל המבנים סביב המפרק :החל מהשינויים
מרשם
שיפור הפונקציה התפקודית חינוךהמטופל באנגליה כבר במחצית שנות ה 80 -ללא
וכלה בשינויים
הידועים בסחוס ובעצם תת סחוסית
טיפולים
לתרגול עצמי ,הורדת העומס על המפרק,
במערכת השרירית המייצבת את המפרק .הסיבות
רופא .כמו פרופנים אחרים(למשלנפרוקסן),
פיזיותרפיים ועצמיים המבוססים על חיזוק שרירים
לראשוניות או
התרופה נספגת פסיבית היטב בחלק
למשניות
וסטאוארטריטיס מסווגות
העליון
שיטות

טווח

שאינו

כרונית.

הורמונליות ,עצביות ,גרמיות,
מטבוליות
למחלות

לשברים
ולזיהומים.
להתהוות
ומקומיים המהווים בסיס

קיימים גורמיסיכון סיסטמיים
השחיקה.

ושיפורהשליטה
ההמלצה

באוסטאוארטיריטיס

לפי  oarsiמייחסת חשיבותלשילובהטיפול
והלא-פרמקולוגייחדיו.
הפרמקולוגי

המרכיב הדלקתי במחלה
נמצא

קשר בין מוטציהעל כרומוזום )rs4140564

הטיפול

תרופה זו

הוכנסה

העיכול.
של מערכת

העצבית שרירית.

הראשונהלטיפול

סטרואידיבחולי מחלת

התרופתי

התרופתי העיקריכוללנוגדי כאב שאינם

בפלזמה

מגיעה

רמת

בדרך כלל

של

הסחוס .סיבי עצב מסוג

תחושת
נמצאים

מעורבים בהעברת

כאב לא ממוקם שורף .סיבים אלה לא
ההיליני שאינו מעוצבב אבל קיימים
בסחוס

בשכבת העצם

המודלקת.

סיבי

התת סחוסית,

 Adמעבירים

בפריאסטובסינוביה
תחושת

כאב חד.

התהליך
פגיעה ברקמה הבריאה מביאה
לגירויעצבי.
לגירוי עצביםאלה.
לירידת הסף
הדלקתי מביא
לאחרונה מחקרים רבים מתמקדים גםבתהליך
המחלה המתרחש סביב המפרקהכולל אתהשליטה

(עד

יעילותומול
ליום) וזאתלאור
גרם

בטיחותו

תרופתי ראשון.
בטיפול ארוך טווח .זהו
בהעדר תגובה או בכאב עז ,מומלץ להשתמש
יעילותובשלבי
באלטרנטיבה תרופתית נוספת.
ולכן קיים שימוש נרחב
המחלה המתקדמים מתונה
שיעילותן גבוהה יותר
בשילוב תרופותנוגדותדלקת
קו

בהפחתת הכאב.
מחקריםעדכניים מראים כי גםלאקמולבמינונים

שנות

של

השיא
אחרי

ה60 -

התרופה

שעה-שעתיים,

אךתלויה גם בנוסחה של
הנוזלי מגיעה בדרךכלל
בנוסף ,התרופה במצבה
לרמת שיא מהר יחסיתלמתן בצורת כדור.למתן
מזון בעת לקיחת התרופה אפקט מגןלמערכת
קצב

לייצור cox-2לבין אוסטאוארטריטיס הטיפול
המקודדת
נרקוטיים ונוגדידלקת,למרות
של הברך .נראה שפעמים רבות תוצרי הפירוק של
הלוואי מאידך של
טיפולים לאלבומין ומשתחררלתוך
הסחוס גורמים
לסינוביטיס המחמירה אתהמחלה ,ביעילות מחדובתופעות
אלה.
התרופה בסינוביה ,שהיא
מטלופרוטאינים
בין השאר על ידישפעול של
כמו
בראשנוגדי הכאב נמצא האצטמינופן לפעולת התרופהבחולי
נוגדי הכאב
ולפירוק
קולגן
לפירוק סיבי
קולגנאז ,המביא
שיש שונות רבה

בסוף

מפרקים

העיכול
של

והוא אינו

שחרור

שעתיים עד
שריכוז
מזמן

משפיע על

הפרמקוקינטיקה

התרופה .האיבופרופן

שש

נקשר ברובו

המרווח הפרקי.
כנראה איבר
oa

רמת

המטרה

מגיעה

שעות לאחרהלקיחה.

התרופה בסינוביה

השיא

שחרור התרופה.

לשיא
העובדה

נמשך זמן רב יותר

של התרופהבפלזמה מסבירהאולי

את האפקטיביות שלהלפרקי זמן של
מטבוליזם
במתן פעמיים ביום .איבופרופן עובר
 12שעות

בכבד ומופרש כתוצרי פירוק בשתן.
מבחינת מנגנון
הפעולה,
בין

השאר ,במנגנון

של

nsaid's-h
פועלים,
הפחתת הייצור

של

לוואי משמעותיותפרוסטגלנדינים ותוצרי הפירוק שלהם.
גרם ביום יש תופעות
שמעל
אלה שלהתהליךהדלקתי תורמיםלתחושת
גסטרואינטסטינלית ,עם סיכון מוגבר
מבחינה
העצבית-שרירית והפגיעה בשרירים המייצבים את
לאשפוז עקב פרפורציה ,כיבים או דימום.
המפרק.
והדלקתונוצרים תוך פירוק חומצה ארכידונית על
ידי אנזים
יש גם עדותלירידה מתונה בתפקודיהכליות
למרות שכיחות המחלה,
המחקר סביבה עדיין
הציקלואקסיגנאז (-
cyciooxygenase
 rra nnnנוגדות הדלקת
 GFR-niבנשים שצרכו אקמוללאורך תקופה
לריפויהמחלה.
ולכןעדיין אין דרך
לא בשל דיו
(cox-2-1 cox-1
לאנזימיםאלה.
סלקטיביות משתנה
נקשרות ברמת
ארוכה .יש גם דאגה משכיחות יתרלחץ רם ומצבים
ACR-n
בשנת  1995ארגון
)American College
אקמול.
במטופלים גברים שצורכים
 of Rheumatologyפרסם את ההנחיותלטיפולקרריווסקולריים
עליית
 pge2נחשבלמתווך העיקרי האחראי על
חום ונוצר
הוועדה המייעצת של  fda-hפרסמה המלצה
מאז,
באוסטאוארטריטיס.
בהיפותלמוס .הוא נוצר בעזרת cox-2
שיתפו פעולה
לירידת חום
ועיכובו על ידי נוגדי הדלקת מביא
בבניית ההנחיותלטיפול מספר גופים פרט לצריכה של פחות מ -גרםפרצטמול ביום בשל
ולהקלה בתחושת כאב .האפקטהאנלגטי של
החשש מפגיעה כברית.
)American Pain Society
APS-H
>\ ACR-כמו
איבופרופן מגיע לשיאו שעתיים וחצי לאחר
European League Against) EULAR-m
נוגדי דלקת
לקיחתו.
(Rheumatism
 cox-1נחשב למקור
עיכובפעולתו של
הטיפולבנוגדיהדלקת אמורלהשיג שלוש מטרות:
0ARs1-n
פרסם
2008
פבואר
בחודש
א .הפחתת הכאב ב .הפחתת המרכיבהדלקתי לפגיעה במערכתהעיכול ובקצב הסינון של
Osteoarthritis
Research Society
international
בכליה .בעקבות זאת פותחו בשנות ה90 -
הדם
במחלה .ג .בעקבות הפחתת הכאב והורדתהתהליך
הפרסומים
 25הנחיות טיפול המבוססות על
סלקטיביות יותר cox-2 -Vברם,
תרופות שהיו
שיפור בתפקוד.
הדלקתי
כה
evidence
based
עד
המדעיים
בחלק מנוגדי הדלקת
משפחת התרופות נוגדותהדלקתכוללת מספר רב
הסלקטיביים coxibs
באוסטאוארטריטיס של הברך ופרק הירך.
של תרופות שניתןלחלקן בכמה דרכים .מביןנוגדי
עלייה בהיארעות אירועים
 poDinהשימוש עקב
הטיפול השמרני
הדלקת שאינם ספציפיים ,מחקרים רבים נעשו עלקרדיווסקולריים.
את
הוכיחו
קליניים
מחקרים
מספר
כטיפול
באיבופרופן
השימוש
תפקוד.
ולשפר
כאב
oa-j
מטרתהטיפול היאלהפחית
היעילות
יש שמחלקים את אפשרויותהטיפול במחלה  ibuprofenהנמכרת בין השאר תחת המותגים הטיפולית בשימוש באיבופרופן מול פלצבו
בחולים עם  oaשל
בהפחתת כאב ושיפור תפקודי
נורופן אואדויל ושייכת לקבוצת הפרופנים
פרמקולוגי,טיפול לא-
לשלוש קבוצות:טיפול
לסקור
ברצוננו
זו
במאמר
ניתוחי.
וטיפול
רמקולוגי
הברכיים.
) ,היא תרופה ותיקה מאוד
acids
propionic
קיימות מספר עבודות המציגות יתרוןטיפולי
שהומצאה בכדי לאפשרטיפול ארוך
בשימוש,
מהטיפול השמרני
הטיפולבנוגדי דלקתכחלק
את
מתווכים
הכאב

4 עמוד
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השעות

נרקוטיקה

בצריכת

נטייה לפחות תופעותלוואי
בכאב

משמעותית

משמעותית

 ירידה,הנרקוטיקה

ושיפור משמעותי בטווח התנועה
 כמו גם שביעות,הניתוח

שלאחר

,הניתוח

בעקבות

בצמיחת עצם

אושולל

התומך בטענה זו

בנוגע לחשש
משתלים כתוצאה

מחקרית גבוהה

ברמה

.אותה

, ד״ר רונן דבי,ד״ר דן דבי
,אורתופדית

מחלקה

,לובובסקי
ד״ר עומרי
להחלפת

היחידה

אשקלון,ברזילי
הרפואי

המרכז

,מפרקים

הבטוחים יותר

סטטיסטית בנוגדי
\-ב

לעומת,הלוואי
תופעות

שימוש סיסטמי

דלקת לאחר

שימוש בנוגדי

לאחר ניתוח להחלפת
החלפת
כדי לאפשר שיקום מהרולצמצם את הסיבוכים
.שלאחר הניתוח
לנוגדי הדלקת תפקיד משמעותי
בטיפול זה ובנוסף הם משפיעים על שביעות הרצון
.שלהמטופללאחרהניתוח
מספר עבודותבחולים שטופלו בנוגדי דלקת
הברך או הירך וביצוע

טוב בכאב

קבוצת

בטיפול
רבה

מפרק יש חשיבות

לעומת,לפני ואחרי ניתוחלהחלפת הברך

הדגימו ירידה

,ביקורת שלאטופלהבנוגדידלקת

מבחינת

.בתרופותאלו
של

European)emea-h
ניתוח

משמעותי

לעומת פלצבוכטיפול

.הדלקת
בכלנוגדי

המיידי גם

מהפרעה

 אין מידע,משימושבנוגדידלקת

.גסטרואינטסטינליות
דלקתטופיקלים

לטווח זמן קצר והואנעלם בעתטיפול
 התוצאה דומה בשימוש,הטיפול
מבחינת
יעילות
.ארוך

הלוואי
ובתופעות

חודש לאחר

 לא נצפההבדל משמעותי.רצון רבה יותר מהניתוח
בנטייה
.בחוליםאלה
לדימומים או בצורך במתן דם
חדשה סביב

 יתרון זה הוא בעיקר,ברם

ההמלצה

הנוכחית

Agencyforthe EvaluationofMedicinal Products

סלקטיביים
cox-2-d נגד לשימוש
או

היא הוריית

בחולים
הסובלים ממחלת לב איסכמיתפעילה

במתן תרופות

ישלנקוט

משנה

 זהירותcva-z

,היפרלפידמיה
,הסובלים מיתרלחץ דם
לחולים
אלו
דם

וחולים
הסובלים ממחלתכלי
סכורתועישון
.פריפרית

יעילותקליניתכטיפול
שלנוגדי הדלקת
נראה
לקבוצת נוגדי הדלקת
תופעות

מבחינת

בחוליםהסובלים

^מ

בטיחותי

יתרון

הספציפיים
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