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המצאה
נוגעת
לאחר שהושתל
באיכילוב,
ב־ 300מטופלים
משרד הבריאות

אישר

לאחרונה
ויתרוו\ל

המתווך.

סטנט

Lmnn

^ה

את

השימוש

בסטנט(תומכן) חדשני

לעורקי הלב
לכל מי שזקוק לסטנט
לחולי סוכרת,
) /אך בעיקר
שדופנותכלי הדם שלהם
איילון
דלקתיות אריאלה
הוא

אחרי שהתגלתה היצרות באחד מעו־
$TS1$מעורקי$TS1$
רקי
$DN2$מעורקי$DN2$ליבו ,הציעו

הרופאים

אפרתילהחדירלעורק
חדש,

ראשון מסוגו,

בטכנולוגיה
״אחרי שהסבירולי

ליצחק

פני

סטנטים

פעיל

סטנט (תומכן)

ומתפקד במלוא

אפרתי

המשחרר
תע
$DN2$הופתע$DN2$

48
),

כשבבדיקת

מרגיש מאז מצוין,

המרץ״ ,הוא אומר.

מפתח מל״טיםבאלב־ט ,הופ־
$TS1$הופתע$TS1$
סקר

שגרתית

נמצאה

בעורק הלב

שלו חסימה,שלדבריו כלל לא השפיעה על

חדשנית.

אחרים,

הסטנט ,וחזר לשגרתחייו" .אני

מתאים

את יתרונות הסטנט

הזה על

השתכנעתי במהירות .בעיקר

חייו.

כעשר שניםלפני

כן נמצאו

גבוהים בדמו ,אך מאז הוא

איכות

אמנם ערכי סוכר

$TS1$תרופתי$TS1$
תרו־
מקפיד עלטיפול

לדבריו,
$DN2$תרופתי $DN2$מאזןועל דיאטהנטולת סוכרוחייו,
פתי
פיתתה אותי הידיעה שלא אזדקקלטיפול תרופתי
נטולי בעיות רפואיות.
היו
שמתחייב בעקבות השתלת סט־
$TS1$סטנטים$TS1$
נלווה ,ארוך טווח,
״גם השנה ,כמו בכל שנה,נשלחתי מטעם מקום
ים $DN2$אחרים .אז ברור שחתמתי״ ,הוא מספר.
נטים
העבודה שלי לסדרת בדיקות סקר מקיפות ,שכללו
לפני כחודש עבר צנתור ,שבמהלכו הושתל

תקינות,

אך זה עדיין לא הרגיע אותה .״תחנת

הבידוק הבאה שלי
ולמזלי ,כבר
לשמחתי

צנתור
וירטואלי.

הייתה

תולדות
סטנט

עורקים

הסטגט

הוא מתקן שנועד לפתוח
חסומים ולשמור אותם פתו־
$TS1$פתוחים$TS1$

חים
$DN2$פתוחים$DN2$למעבר

דם תקין.

הסטנט הראשון,

$TS1$תחילתה$TS1$
תחי־
בשנת  1993בישר על

שהומצא

את

ראו בבירור

שם,

ההיצרות

בעורק״.
הקרדיולוגית הפנתה אותוליחידת הצנתורים
הםטנט החדשני.
באיכילוב ,ושם הושתלבליבו
ביקורת שעבר כחודש אחר כךגילתה
שהסתימה
נפתחה וזרימת הדם

חופשית ותקינה.

הקרדיולוגית.
$DN2$תחילתה $DN2$של
לתה
המהפכה
צנתור שבו מוחדר סטנט הוא הליך
הראשונים"
"הנסיינים
נפוץ ,המשמש בלא מעט מקריםכחלו־
$TS1$כחלופה$TS1$
פה
$DN2$כחלופה$DN2$
לניתוחי חזהולב.
על יתרונותיו של הסטנט הזה מסביר פרופ׳
הדגם הראשוני היה עשוי בסליל
שמואל בנאי ,מנהל היחידה
לקרדיולוגיה התע־
$TS1$התערבותית$TS1$
מתכת .ייעורו המקורי היה לשמור
איכילוב:״לפני כשנתיים
$DN2$התערבותית $DN2$במרכז הרפואי
רבותית
שהעורק שנפתחבפעולת הצנתור לא
הראשונים
לנו
בישראל של
להיות הנסיינים
הוצע
הבשורה הייתה
ייחסם וייסתם שוב.
הסטנט ,שמאז הושתל כבר בהצלחהבאלפי מטופ־
$TS1$מטופלים$TS1$
גדולה ,אך כעבור שנים אחרות הבחינו
העולם .כ־ 300חולים עברואצלנו צנ־
$TS1$צנתור$TS1$
$DN2$מטופלים $DN2$ברחבי
לים
הרופאים שגם אחרי השתלת הסטנט
טיפולישבמהלכו הושתל הסטנט הזה ,וממש
תור
$DN2$צנתור$DN2$
מתרחשות לא אחת היצרויות חוזרות.
לאחרונה יצאההליך מניסוי ואושר על ירי משרד
מאז,

שבע שנים מפיתוח דגם האב הגיעה
בשורה

מהפכנית נוספת:

סטנט

משחרר

הבריאותלשימושגורף״ ,הוא אומר.

מהו ייחודו

של

מטנט זה?

תרופה ,סייפר  cypherשמו .בדרךזו,
״כל
סברו המדענים ,ניתן יהיהלמנוע היצ־
$TS1$היצרויות$TS1$
פולימר ,שהוא החומר המקשר בין גוף הסטנט
עות
$DN2$באמצעות$DN2$
רויות
$DN2$היצרויות $DN2$מסוכנות חוזרות בעורקי הלב.
לתרופה.בלי
הפולימר ,המתווך ,לא ניתןלהדביק
שהושתל
אחרי
אבל
בא־
$TS1$באלפי$TS1$
שנים
שלוש
את התרופה למתכת שממנה עשוי הםטנט״ ,מסביר
העולם ,הבחינו הק־
$TS1$הקרדיולוגים$TS1$
$DN2$באלפי$DN2$חולים ברחבי
לפי
״הפולימר ,שהוא נגזרת
פלסטית ,היה
פרופ׳ בנאי.
חיים:
בקרב
מסכנת
רדיולוגים
$DN2$הקרדיולוגים$DN2$
׳להתפרש׳ על ידי
ועלול היה
לדופן
מוחדר
בתופעה
העורק
חלקמהחולים נוצר קריש דם בסטנט
הגוף כגוףזר,
ולהידחות״.

סטנט נושא

עצמו.

תרופה

מפתחי

נוספת שזיהו

בעיה

משחרר אותה באמצ־
$TS1$באמצעות$TS1$

הסטנט

החרש:

המת־
$TS1$המתווך$TS1$
״הפולימר גורם לחלק לאמבוטלמהחולים לפתח
האמצעי
אחר כד הגיעו
ווך
$DN2$המתווך$DN2$וההמלצה על שימוש בתרופה מד־
$TS1$מדללת$TS1$
קרישי דם.בחולי מוכרת ,שדופנותכלי הדם שלהם
ללת
$DN2$מדללת $DN2$הדם שמונעת היווצרות קרישים,
דלקתייםממילא,עולה גם הסיכון
לזיהום .וצריך
פלוויקס  ,)ptavixשנטילתה כרוכה לא
לזכור שהיצרות בעורקי הלב רווחת בקרבחולים
לוואי .מאז ,עיקר המא־
$TS1$המאמץ$TS1$
אלה״ ,הוא מסביר.
אחת בתופעות
סטנט
$DN2$המאמץ $DN2$המדעי מתרכז סביב יצירת
מץ
למנוע את הבעיות האלה יצרו מד־
$TS1$מדעני$TS1$
מתוך כוונה
משך
את
השי־
$TS1$השימוש$TS1$
ידידותי,
המצמצם
$DN2$מדעני $DN2$חברת  cidאת הסטנט החרש,נטול
הפולימר.
יעיל,
עני
מוש
$DN2$השימוש $DN2$בתרופה.לאור הממצאים הראשו־
$TS1$הראשונים$TS1$,
״לראשונהבעולםהצליחו להדביק את התרופה
$DN2$הראשונים $DN2$,אנחנו כנראה בדרך־ הנכונה.
נים,
למתכת עצמה ,ללא צורך במתווך״ ,אומר פרופ׳

בנאי .״הם יצרו שקערוריות ייעודיות
הסטנט ובתוכן הטביעו את התרופה,

לעורק
יצחק

"אחרי

שהסבירו לי

את
הזה

על

פני

אחרינו,

במהירות.

שמשתחררת

אורגנית,כלומרטבעית״.

לדבריו,
יתרון נוסף,
הרגילים ,התרופהמלופפת על כל
$DN2$התרופה $DN2$.״בםטנטים
פה.
לדופן וגם בצד
שטח הסטנט,כלומר גם בצר הפונה
הפונה לחלל העורק .החידוש כאן הוא
שהתרופה
ממוקדת מטרה ,ומשתחררת בדופן העורקבלבד״.
קיים באופן שחרור התרו־
$TS1$התרופה$TS1$.

אפרתי:

יתרונות

עם

חומצת שומן

בדפנות

00
0300

השתכנעתי

בעורק"

"נטמע

בעיקר
ממציאי

הסטנט מדווחים על עוד תגלית מע־
$TS1$מעניינת$TS1$.

פיתתה אותי הידיעה
ניינת.
$DN2$מעניינת $DN2$.״הםגילו
אנדותל ,נטמע בעורק והופךלהיות חלק ממנו.
ו^לא אזדקק לגיפול
הליך זה נמשך כחודשוחצי״.
תרופתינלווה ,ארוך
התכונה הזאת מייתרת אתהטיפולבפלוויקס
ווח,
שמתחייב
בעקבות
),הנלווה להחדרת כל סטנט משחרר תרו־
$TS1$תרופה$TS1$.
piavix
שמטרתה
פלוויקס היא תרופה נוגדת קרישה,
פה.
$DN2$תרופה$DN2$.
אחרים״
הויותלת
כי

למנוע

מתכסה במהירות בתאי

הסטנט

היווצרות קרישי דם

הנוצרים
לעיתים

הםטנט עצמו .ההמלצה היאליטול

אותה

בתוך
במשך

מבחן מאמץ ,א־ק־גועור .הכל עבר תקין עד שתוך
בשל
שמשהו
כדי מבחן המאמץ רופאת המכון הבחינה
מומלץ לא רק באופן גורף לכללהמטופלים,
לא בסדר״ ,הוא משחזר.
אלא במיוחדלקבוצות הבאות:חולי סוכרת וחו־
$TS1$וחולים$TS1$
אפרתי נשלח לסקירתאקו־לב
(אולטרסאונח,
משווק על ירי
$DN2$וחולים$DN2$לפני ניתוח .הסטנטcre8 ,
לים
שתוצאותיה היו תקינות .״אבללמזלינפלתי על
המשווקת מוצרים מתחומי הק־
$TS1$הקרדיולוגיה$TS1$
חברת גאמידה,
רופאה
ש׳הגרילה ראש׳ולא ויתרה ,ובזכות ההתע־
$TS1$ההתעקשות$TS1$
$DN2$הקרדיולוגיה$DN2$הפולשנית וכירורגייתהלב .הוא מו־
$TS1$מושתל$TS1$
הלא־תקיןשנתגלה רדיולוגיה
$DN2$ההתעקשות $DN2$שלה לברר מהו הממצא
קשות
באיכילוב
שתל
במבחן המאמץ ,היא הפנתה אותילסריקתלב״.
$DN2$מושתל $DN2$בגוף החולה ללא תשלום ,כרגע
ובקרוב בכל
בתי־החולים.
להפתעת הרופאה ,גם תוצאות הסריקה היו
שנה ,פרק הזמן שבו

יתרונו

משתחררת

המובהק

של

התרופה בםטנט.

הסטנט

החדש הוא

