
אחת ה הן  הלב  בקצב  ת  עו  פר
 מבעיות הלב השכיחות ביותר, ולאור כך 
לפיתוח  בכל עת מחקר מעמיק   מתנהל 
 טכנולוגיות חדשות שיעזרו בהתמודדות עם הבעיה. 
 הסיבה לכך פשוטה: הפרעות בקצב הלב יכולות 
 לגרום לדפיקות לב, לסחרחורת, לעילפון, לשבץ 
 מוחי ואפילו למוות. במקרים מסוימים הן מביאות 
לפגיעה ממשית מבלי שהיו סימפטומים מוקדמים.

 הפרעות קצב הלב מתחלקות לשני סוגים, 
 מסביר ד"ר אלון ברששת, קרדיולוג מהיחידה 
להפרעות קצב לב וקוצבים, בית החולים בלינסון, 
מרכז רפואי רבין, אוניברסיטת תל אביב, ומרצה 
בכיר באוניברסיטת רוצ'סטר ניו יורק: "ניתן לחלק 
את הפרעות הקצב לאיטיות, כאשר הדופק איטי 
עם הפסקות ארוכות; ולמהירות, כאשר הדופק 
מהיר מאוד. כמו כן, חשוב לדעת אם מקור הפרעת 

הקצב הוא בעליות )פרוזדורים( או בחדרי הלב".
את  עה  י מנ בלב  החשמלית  לות   הפעי
 המשאבה הדוחסת את הדם למוח ולשאר האיברים 
מם  ו קי ב ה  י ו תל ו  ז ת  ו ל י ע פ ם.  י ב  החשו
ובפעילותם התקינה של נתרן, אשלגן וסידן בתוך 
 תאי שריר הלב. "כאשר ישנם שיבושים בכניסה של 
הנתרן והסידן או ביציאה של האשלגן מהתאים, 
או שיבושים בהולכה של החשמל, ייתכנו הפרעות 

קצב", מסביר ד"ר ברששת. 

 חידושים בתחום אבחון 
הפרעות קצב לב

 Reveal  החידוש העיקרי בתחום האבחון נקרא
LINQ - מעין צ'יפ זעיר, תת עורי, הנראה כמו שני 
גפרורים הצמודים זה לזה. אביזר זה מקליט את 
הפעילות החשמלית בלב ומאפשר זיהוי ואבחון 
מתקדם של הפרעות קצב לב. "תהליך ההזרקה 
של מקלט מזערי זה הוא פשוט מאוד", מסביר ד"ר 
ברששת. "הוא יכול להתבצע בבית החולים, הוא 
דורש חתך שאורכו קטן מס"מ, וברוב המקרים 
 אין צורך אפילו לתפור את העור, מספיק להניח 
מדבקה שסוגרת את החתך הקטן. המקלט המזערי 

קטן בכ-87% מהמכשירים הוותיקים יותר". 
המטרות העיקריות של השימוש במכשיר 

כוללות:
 אבחון של עלפון חוזר מסיבה לא ברורה, 
למשל, כתוצאה מהפסקות בדופק או כאשר יש 
הפרעות קצב איטיות או הפרעות קצב מהירות 
ומסכנות חיים. כאשר הסיבות הללו לא ידועות, 

ניתן לזהות אותן לאחר פענוח הקלטת המכשיר.  
מוחי  שבץ  לאבחן  א  הי נוספת   מטרה 
 מסיבה לא ברורה, שגורם חשוב להיווצרותו הוא 
 פרפור פרוזדורים. "לא מזמן פורסם בכתב העת 
 New England Journal of Medicine הנחשב
מחקר בשם CRYSTAL AF, שכלל 441 חולים 
 עם אירוע מוחי, שעברו בירור מעמיק ולא נמצאה 
 סיבה לאירוע המוחי. החולים חולקו לשתי קבוצות. 
ת  הת המקלט  את  לה  ב קי אחת  ה  צ ו  קב
ה  שנ אחר  ל בלה.  קי א  ל ה  י י השנ ו י  ר  עו
גילו שבקרב החולים עם המקלט התת עורי, 
ל-12.4% מהם היה פרפור פרוזדורים. בקרב 
 הקבוצה השנייה של החולים, שלא קיבלו את 
פרפור  זיהו  מהמקרים   2% ב- רק   המקלט, 
 . קב ע מ של  ה  שנ כ אחר  ל  – ם  י ר ו ד ז ו  פר
הפרפור  בזיהוי  עזר   המכשיר   המשמעות: 
 כסיבה לאירוע המוחי, ובעקבות כך הותאם הטיפול 

לחולים אלה". 

 חידושים בתחום טיפול 
בהפרעות קצב לב 

לאחרונה הושקה בישראל קפסולת הקיצוב 
החדשנית Micra, קוצב הלב הקטן בעולם. 

2.5 ס"מ,   מדובר בקפסולה זעירה בגודל 
המוחדרת לגוף באמצעות צנתור ורידי ומושתלת 
ישירות בלב, זאת בניגוד לקוצבי הלב הנמצאים 
בשימוש היום, המורכבים מהקוצב המושתל בתוך 

כיס מתחת לרקמת העור בחזה 
ומאלקטרודות המוחדרות ללב דרך הוורידים.

יתרונות קפסולת הקיצוב Micra הם צמצום 
של סיבוכים אפשריים הכרוכים בהשתלת קוצב 
 מסורתי המחייב שימוש באלקטרודות, כמו כן
  סיבוכים נוספים כגון  זיהום, שטף דם בכיס 

הקוצב, כאבים ותרומבוזה ורידית. 
יתרון נוסף של קפסולת הקיצוב Micra הוא 

בהעדר צלקת או בליטה באזור החזה.
"קפסולת הקיצוב Micra מיועדת למגוון רחב 
של חולים, אשר לא היו יכולים להיעזר בקוצב 

המסורתי" מסביר ד"ר ברששת.
 Micra אורך חיי הסוללה של קפסולת הקיצוב
ארוך מעשר שנים, Micra עמידה בפני סריקות 

.MRI
חידוש נוסף בתחום טיפול בהפרעות קצב לב 

 ,Cryo Ablation נקרא
המיועד לטיפול בפרפור פרוזדורים שהוא סוג 

של הפרעת קצב מהירה
הקצב  הפרעת  הוא  זדורים  פרו  "פרפור 
השכיחה ביותר ושכיחותה צפויה לעלות בעולם 
המערבי עם השנים עקב הארכת תוחלת החיים. 
 פרפור פרוזדורים קשור בעלייה בסיכון לשבץ 
 מוחי, אי ספיקת לב ופגיעה באיכות החיים" 

מסביר ד"ר ברששת 
ישנן מספר דרכים לטפל בבעיה זו, כאשר 
השיטה החדשה ביותר היא צריבה על ידי הקפאת 
הרקמה. מחקרים אחרונים הראו שטיפול על ידי 

צריבה עדיף על פני טיפול תרופתי. 

חידושים בתחום מניעת זיהומים 
אצל מטופלים מושתלי קוצבים 

ודפיברילטור

טכנולוגיה נוספת המיועדת למניעת זיהומים 
אצל מטופלים מושתלי קוצבים ודפיברילטור 
 היא מעטפת אנטיביוטית בשם TYRX. מדובר 
במעטפה העשויה מפולימר ביולוגי הנספג 
בגוף. המעטפה משחררת תרופות אנטיביוטיות 
ממוקדות בכיס ההשתלה במשך 7 ימים לפחות, 
 ועל ידי כך היא מפחיתה את הסיכון לזיהום 
שעלול להיגרם לאחר השתלה של קוצב לב או של 

דפיברילטור. 
 זיהום הוא סיבוך מסוכן לאחר ההשתלה, 
ובמרבית המקרים הדבר היחיד שעוזר הוא 
 הוצאת המערכת, השלמת טיפול אנטיביוטי 
 והשתלה מחדש - דבר המביא איתו סיכונים נוספים 

 ומגביר משמעותית את הסיכון לזיהום. בנוסף, 
ת  פ ס ו נ ת  ו ב ר ע ת ה ו  ר ב ע ש ם  י ל ו  ח
 בקוצב לאחר ההשתלה, חולים שבגופם הושתל 
דפיברילטור דו-חדרי, חולים הנוטלים סטירואידים 
או מדללי דם וחולים עם אי ספיקת כליות או חולי 
 דיאליזה נמצאים גם הם בסיכון לזיהום. המעטפה 
האנטיביוטית מהווה פתרון יעיל במיוחד עבור 

אותם חולים.

חידושים בתחום הניטור והמעקב 
אחר חולים עם הפרעות קצב לב

 בשנים האחרונות חל שיפור משמעותי 
בניטור מרחוק אחר חולים מושתלי מוניטור לזיהוי 
הפרעות קצב, קוצבים ודפיברילטורים. כיום יש 
אפשרות מתקדמת לניטור ומעקב, המבוססת על 

.CareLink מערכת
דע  מי של  טי  אלחו דור  שי על   מדובר 
מהמכשיר המושתל, ניתן להעביר את המידע 
 למרכז מעקב וניטור, לרופא המטפל ולמרפאת 
 המעקב, כאשר הנתונים מועברים באמצעות 

 .CareLink-מערכת ה
בעולם מוערך כי  השילוב של פלטפורמת 
ה-CareLink יחד עם שירות ניטור ומעקב רציף 
הוביל להפחתה בשיעור ההפניות למרפאה בבית 
החולים, להפחתה בשיעור האשפוזים, לקיצור 
הזמן מהשתלת המוניטור ועד לאבחון הבעיה 
 ואפילו לעלייה בשיעור ההישרדות לאחר השתלת 

דפיברילטור או קוצב.
לסיכום, אומר ד"ר ברששת, "הפרעת קצב 
 לב היא בעיה שכיחה במבוגרים ולשמחתנו חלה 
התקדמות משמעותית בשנים האחרונות בפיתוח 
של טכנולוגיות העוזרות באבחון, טיפול, מניעה, 

ניטור ומעקב אחרי חולים עם הפרעות קצב לב".

 הפרעות בקצב הלב: 
החידושים שמצילים חיים

 ההתפתחות הטכנולוגית משפרת את ההתמודדות עם הפרעות קצב הלב. הקרדיולוג ד"ר אלון ברששת 
מבית החולים בלינסון מספר על טכנולוגיות חדשניות שהושקו לאחרונה בעולם והגיעו לישראל  | שחר בן—פורת
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