בקידמת הרפואה

כשהגוף תוקף את מערכת העצבים
ילד שהגיע לשניידר במצב קשה אובחן כבעל תסמונת נדירה ביותר ,שפרצה בעקבות זיהום ופגעה
במערכת העצבים .הוא שב לאיתנו בזכות טיפול אימונולוגי שהותאם לו בעקבות אבחון מדויק של צוות
המרפאה הנוירוגנטית
ילד בן שבע ,בריא בדרך כלל ,הובא למיון שניידר
כשהוא בהכרה מעורפלת ,אינו מסוגל לדבר ,במצב
של חולשה כללית והעדר רפלקסים בגפיים .בדיקת
 MRIהדגימה ממצא בגזע המוח והאדרה (קליטה
מוגברת של חומר ניגוד) באזור חוט השדרה הגבי,
וניקור מותני שבוצע הצביע על שבעה תאי דלקת.
הילד הועבר ליחידה לטיפול נמרץ בראשות ד"ר
אלחנן נחום כשהוא מונשם ומורדם ,שם קיבל
טיפול אנטיביוטי נרחב וכן טיפול נגד הרפס ,לאור
העובדה שכשבוע קודם לכן עבר מחלת חום
חריפה עם פצעים בפה.
כאשר כעבור יום לא נראו סימני התאוששות,
נכנסה לתמונה פרופ' רחל שטראוסברג ,מנהלת
המרפאה הנוירוגנטית בשניידר .יחד עם הנוירולוגית
ד"ר קרן פוליטי הן העלו השערה ,כי לא מדובר
בתהליך זיהומי אלא בתהליך פוסט-זיהומי
אימונולוגי" .בזמן שאצל החולה חלה התדרדרות
נוירולוגית ,כבר לא היה לו חום מזה יומיים",
מספרת פרופ' שטראוסברג" ,לכן סברנו שלא
מדובר באנצפליטיס – דלקת מוח".
ואכן ,ברגע שהילד החל לקבל טיפול אימונולוגי
במתן סטרואידים חלה התאוששות מהירה ואף

מפתיעה בקצב התקדמותה.
כעבור תשעה ימים הוא הועבר
למחלקת ילדים ב' כשהוא עירני,
מדבר לעניין ,והולך על שתי רגליו
אם כי בחוסר שיווי משקל .השאלה
ממה סובל הילד נמצאה כעבור
זמן קצר .פרופ' שטראוסברג
מספרת" :בשל העובדה שבניקור
המותני נצפה חלבון מעט גבוה
ולא הופקו החזרים ,בוצעה
בדיקת  EMG+NCVשהדגימה
פולינוירופתיה דמיאלינטיבית
מוטורית של הגפיים התחתונות –
מחלה נדירה של מערכת העצבים,
שבה מספר עצבים נפגעים בו
זמנית .זו הייתה הוכחה סופית לכך
שהילד סובל ממחלה אימונולוגית נדירה שפרצה
לאחר זיהום ופגעה בכל מערכת העצבים המרכזית
וההקפית – המוח ,חוט השדרה והשורשים".
הסתבר כי מדובר בתסמונת נדירה ביותר,
,Encephalo meylo radiculo neuropathy
שתוארה לראשונה ב 1968-בילדים עם מחלת

גיליאן ברה .בנוסף לחולשת הגפיים ,נמצאו
ילדים אלה כסובלים משינויי התנהגות ומשינוי
במצב ההכרה" .כיום ,בדיקת ה MRI-מוכיחה
את מעורבות מערכת העצבים המרכזית ועוזרת
באבחון ובטיפול מוקדם בילדים עם מצב נדיר זה",
מסכמת פרופ' שטראוסברג.

המכון לנפרולוגיה :מרכז מצוינות ארצי

המכון לנפרולוגיה במרכז שניידר ,בראשות ד"ר מרים דוידוביץ ,הוכתר כמרכז
מצוינות ארצי על ידי חטיבת בתי החולים של הכללית .המכון מהווה מרכז ארצי
לאי ספיקת כליות ,דיאליזה והשתלות כליה בילדים .במסגרת המכון מטופלים
פעוטות ,ילדים ובני נוער עם דרגות שונות של אי ספיקת כליות כרונית (מרפאה

פרא-דיאליטית) ,לרבות ילדים עם אי ספיקת כליות סופנית המטופלים ביחידת
הדיאליזה .כמו כן ,צוות המכון הנפרולוגי מטפל בילדים עם מגוון רחב של
מחלות כליה ודרכי השתן ,ביניהם מומים מולדים ,זיהומים במערכת השתן ,אבני
כליות ויתר לחץ דם .בתמונה :צוות מכון הנפרולוגיה – מצוינים אחד אחד!
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