
שיתוק עצב גולגולת על רקע פגיעה בכלי דם קטנים  

alsyPicrovascular Cranial Nerve M  

  

גולגולת על  י העצבשל אחד מלפי אבחנת הרופא שלך אתה סובל משיתוק 

  .)Microvascular Cranial Nerve palsy( רקע של פגיעה בכלי דם קטנים

  

קרב ייה בכפל ראל ביותר ד מהגורמים הנפוציםהיא אח, תופעה זו

סוכרת סובלים מאנשים ה אצל התופעה שכיחה. אוכלוסייה המבוגרתה

לעיתים קרובות קוראים לשיתוק מסוג זה בשם שיתוק . ומלחץ דם גבוה

 חולשת השריר תעלם ואיתה גם , יחלימו אלההמקרים רב ה". סכרתי"

  .ראייההכפל 

  

  :אנטומיה

, הפנימי(ישרים  הם שריריםה ארבע .שרירים  6 ידי - כל עין מונעת על

אחורי ממיד (המחוברים לחלק הקדמי שבעין , )העליון והתחתון, החיצוני

ארבעת השרירים הללו . )הצבעוני שסביב האישון שהיא החלקית הקשת

 ושני שרירים נוספים . למטה ולצדדים,אחראים על הזזת העין למעלה 

וברים מחהם . )האלכסוני התחתון והאלכסוני העליון( , הם עלכסוניים

ואחראים  עיןההאחורי של לחלק 

  .בעיקר לתנועות הסיבוביות של העין

  

   

מקבלים איתותים  םשריריהששת  

 ;לגלתוגעצבי ה 12מתוך משלושה 

הרביעי , )oculomotor(-השלישי[

)trochlear ( והשישי)abducens .[( עצבים אלו מקורם בגרעינים בגזע



חלל העין דרך סדק בעצם ובהמשך הם נכנסים ל, )בבסיס המוח(המוח 

  .מאחורי העיןהגולגולת 

  

  

  

  

  

מגיעה מענפים של , גולגולת הצבי עאספקת הדם ל

העצב ). carotid(ענפים הפנימיים והחיצוניים של העורק הראשי וכן מה )basilarבסיסי (העורק הבסיסי 

מטה ולכיוון כיוון העין לתזוזת האחראי ל ,אלכסוני העליוןשריר העצבב את המ) trochlear(הרביעי 

את השריר , מזיז את העין למטההשריר הישר התחתון מעצבב את ה) oculomotor(העצב השלישי . האף

את ישר הפנימי המזיז את העין פנימה לכיוון האף ואת השריר ה,  מזיז את העין מעלהה, הישר העליון 

וגורם  עפעף ואת ה תכווץם לו להוגור, אישון מעצבב את ההעצב השלישי גם . השריר והאלכסוני התחתון

  סיולוגיה.לו להפתח

לגולתיים גורם לחוסר והפרעה לאספקת הדם לאחד מהעצבים הג

  . תפקודו

  

לא יהיה עצבוב לשריר הישר  ,עצב השישיזרימת הדם להפרעה ביש אם 

מכיוון שהעיניים לא יהיו . ין הפגועה לא תוכל לזוז כלפי חוץהצדדי והע

. והדמויות יראו אחת ליד השניה, כפל ראייה אופקיהמטופל יבחין ב, יחד

) הפרדה רחבה יותר בין הדמויות הכפולותתהיה (כפל הראייה יחמיר 

  . כאשר המטופל יביט לכיוון העין הפגועה

  

אחד מעל (אלכסונית -תהיה ראייה כפולה אנכית, אם העצב הרביעי פגוע

כיוון העין ול, אשר מחמירה כאשר מביטים כלפי מטה) השני באלכסון

שכאשר הם מטים את ראשם לכיוון הכתף , מיד מגלים החולים. הבריאה

ולכן לא פעם הם מסגלים הטיית  םעלאו נ  פוחתהראייה כפל הנגדית 

  .ראש כזו



  

כלפי מטה  ,מעלהתהיה הגבלה במבט כלפי , כאשר העצב השלישי נפגע 

נכית החולה יבחין בדרך כלל בשילוב של ראייה כפולה א. וכלפי האף

העפעף העליון צונח אם , ייתכן וכלל לא תהיה ראייה כפולה. ואופקית

  .וחוסם את ציר הראייה

  

לאיבוד זרם הדם  לא קיים בספרות הרפואית מידע ודאי לגבי הגורמים

זעירים  עורקיםייתכן שהסיבה נובעת מחסימה של . בכלי הדם הקטנים

שנית מ העורקים להתקשות דופןהקשורים ללחץ דם גבוה או 

כלי הדם הנגועים . גרנותימקיים קשר לולים צעירים חב. להסתיידות

בין גזע המוח ובין השרירים ש בקטעלעצבים  דם בדרך כלל מספקים

  .עצמו לעיתים תהיינה בעיות בזרימת הדם בתוך גזע המוח .בארובת העין

  

למעטפות יש לרוב ירידה בזרימת הדם  ,הדםחסימה של כלי כאשר יש  

  . העיןסביב  ה למעטפות עלולה לגרום לכאבבזרימ זו ידהיר. המוח

  

הם שבועות  12עד  6לאחר  ;לצמיתותנה עצבים אינהפגיעה ב, בדרך כלל

   .מחלימים וחוזרים לתפקד

  

  סימפטומים

אם . חולשה בשריר  אחד או יותרעצבי הגולגולת גורם לחוסר תפקוד של 

אם . או מעורפלת החולה יחוש בראייה כפולה, העיניים לא זזות יחד

אם העצב השלישי או . אופקיכפל הראייה יהיה , פגועהעצב השישי 

. או גם יתכן אלכסוני, אנכיכמעט תמיד יהיה כפל ראייה , פגועיםהרביעי 

כאב בתוך העין או סביבה . ישתנה בהתאם לכיוון המבט כפל הראייה

יעלם כעבור ימים יכאב זה . קרומי המוחמסמל מחסור בזרימת הדם ל

  .מספר



  

   :סימנים

 

 

 

 

 
 שיתוקאם יש . לשיתוק בעצב גולגולת הם הפרעות בתזוזת העיןהסימנים 

תהיה רק תזוזה  השיתוק חלקיכאשר . ייתכן והעין לא תזוז כלל, חמור

של  צניחה כאשר העצב השלישי מעורב יש כמעט תמיד. וחלקית איטית

, את האישון מעצבב גםב השלישי למרות שהעצ).  ptosis(העליון העפעף 

, משנית לפגיעה בכלי דם מזיניםעצב השלישי בברוב המקרים של שיתוק 

מהחולים   20% - כב, אולם. שווה בגודלו לצד השניהאישון יגיב ויהיה 

על רקע הפרעה לכלי הדם המזינים  הסובלים משיתוק של העצב השלישי

 האישון מוגדלכאשר . דליהיה גם האישון מעורב ומוג) שיתוק ווסקולרי(

במיוחד , יש צורך בבירור מיוחד על מנת לוודא שאין גורם אחר

  .כגורם לשיתוק,מפרצת

  

  אבחנה

. מבודדהשיתוק  האם בשיתוק עצבי גולגולת היא ביותר ההחשוב השאלה

בכל מקרה שיש שיתוק של יותר מעצב גולגולת אחד או ממצא נוירולוגי 

  .כרח בבירור מדוקדק הכולל גם הדמיהיש ה ,נוסף בבדיקה נוירולוגית

כעבור ק בעצב הגולגולת לא נעלם לחלוטין חשוב אף יותר אם השיתו

גם אם בוצע  ,נוסף ש צורך לערוך בירור מדוקדקאזי י, שלושה חודשים

חשד לשיתוק עצב הגולגולת על רקע לכל החולים עם . בירור התחלתי

בכדי לוודא שאינם  דםב לבדוק לחץ דם ורמת סוכר ישפגיעה בכלי הדם 



ההחלטה על . יתר לחץ דםאו מ )אפילו סכרת סמויה( סובלים מסכרת

  .צורך בביצוע בדיקות נוספות תלויה בסימפטומים ובממצאי הבדיקה

  

  

  

  

  

  טיפול

שיתוק במקרים של  אין אמצעים ידועים המאיצים את ההחלמה הטבעית

נוגדות דלקת תרופות . עצבי גולגולת על רקע פגיעה בכלי דם מזינים

מידת לחץ דם ו לפנות לבירורחשוב  .אם קיים, עשויות להקל על כאב

   .סוכר בדםאיזון ה

  

. אחת מהעיניים ה שללהקל על כפל הראייה על ידי סגיר ניתןבאפן זמני 

לא ו ,אט את תהליך החלמת העיןתלא  ,המכוסהפגע בעין סגירה זו לא ת

ים שיאיצו את תהליך אין תרגיל. אמץ את העין אשר תהיה בשימושת

על מנת ליישר את   רעלן הבוטוליניום ניסו להשתמש בזריקות. ההחלמה

מכוון תוך זמן קצר יחסית ו אך מאחר ושיתוק כזה מחלים ,העיניים

לא מקובל היום להציע טיפול , ותצפוי תמיד ה אינןלאתוצאות זריקות ש

  .זה בחולשת שרירים על רקע חסימה בכלי דם

  

  מעקב

בי גולגולת על רקע פגיעה בכלי הדם המזינים אמור להבריא שיתוק עצ

חשוב ביותר שמטופלים ידווחו על כל סימפטום חדש או על כפל  .מעצמו

והצילומים , בתחילה MRIאו  CTגם חולים שעברו  .ראייה שאינו נרפא

יזדקקו וייתכן שכן , צריכים לדווח על כל ביטוי חדש ,נמצאו תקינים

  .נוסף בירורל



  

  :ת שמרבים לשאולשאלו

  

  ?אירוע מוחיהאם זה אומר שיהיה לי 

כנראה יש הפרעה במחלה זו . רוע מוחייהמדובר במנגנון מחלה שונה מא

שיתוק עצב גלגלת אינו , ברוב החולים .בלבד בזרימה בכלי דם קטנים

חלק מגורמי , מאידך. לאירוע מוחי מוגבר ןוסיכגורם  בהכרחמהווה 

לחץ דם , כמו סוכרת( שיתוק עצבי גלגלתל ןומגבירים את הסיכההסיכון 

חשוב שהרופא שלך . אירוע מוחיל ןגם מגבירים את הסיכו, )גבוה ועישון

  .לסכן אותך לוליםיוודא שמטפלים בכל הגורמים שע

  

  ?מה אני עושה בקשר לכפל הראייה

הטיפול יארך במשך , מעצמועלם מכיוון שאנו מצפים שכפל הראייה י

  מכפל  רלהיפטהדרך הקלה ביותר . שים בלבדכמה שבועות או חוד

ניתן לחילופין לטפל בכפל הראייה על ידי . על ידי רטייה אהראייה הו

כמו נייר  ,ציפוי אטום למחצה טשטוש אחת מעדשות המשקפיים על ידי

  .לחלק הפנימי של עדשת המשקפייםנייר צלופן הדבוק או , "חלבי"דבק 

  

  ?מה קורה אם כפל הראייה נשאר

 שיוודא חשוב ליידע את הרופא בכדי, כפל הראייה לא נעלם מעצמו אם 

 ,אם כפל הראייה נשאר יציב. מחלה שונה הגורמת לכפל הראיה שאין

למנוע את הכפילות על ידי משקפיים עם פריזמות או ליישר את ניתן 

  .העיניים על ידי ניתוח פזילה

  

  ?מתי יחלוף הכאב

חולף לרוב ומשני לחסימת כלי דם  הואהכאב הנלווה לשיתוק עצבי גלגלת 

  .כעבור מספר ימים



  ..בתרופות נגד כאב  רלהיעזניתן 


