
  

     

 האנשים שכואבות להם הפנים     
ןד"ר חיים משה אדהא   
 

  –איש בישראל סובלים מתסמונת "העצב המשולש"  15,000
 התקפי כאב פתאומיים ועוצמתיים באזור הפנים. 

  –מחלה זו היא חלק ממחלות כאב שמקורן עצבי 
 שבאופן מפתיע אינן נולדות במוח ובחוט השדרה כפי שסברו עד כה.

 
 ממקור עצביכאב  –פטי נוירוהכאב המחקרים מהעת האחרונה חושפים גילויים מפתיעים על 

במחקרים שערכתי בשיתוף פרופ' מרשל מהאוכלוסייה הכללית.  2%התוקף  –
מהמחלקה לביולוגיה תאית והתפתחותית במכון למדעי החיים ומהמרכז לחקר הכאב  דבור

שקצהו  –קור הכאב הוא בתא העצבי עצמו , מצאנו כי מבאוניברסיטה העברית בירושלים
. זאת בניגוד למה (צבירים של תאי עצב -גנגליונים )באו המוח  יושב ביציאה מעמוד השדרה

כיום אנו שהכאב נולד במערכת העצבית המרכזית )בחוט השדרה או המוח(.  -שחשבו בעבר 
ערכת העצבית הכאב מתחיל בתא העצבי, ותפקידו של התא העצבי להודיע לממבינים כי 
שכאשר רוצים לטפל  זאת אומרת. הקיים נזקבאמצעות אותות חשמליים על ההמרכזית 

 עצב עצמו. ה - על החלק הפגוע להסתכלבכאב מסוג זה, יש 
 

 לא: רפאים כאבי: "29.6-במדור זה ל כאבי פנטום )שפורסם גם בכך גילינו למשל במחקר ע
עצביים הסמוכים התא הגופי ב הואמקורם (: מצאנו כי "המוח של דמיון פרי עוד

גופי התא של חישת המגע והכאב שבגנגליון ביכול להיות ם השדרה. כלומר, שמקור לעמוד
 כל לאורךהתחושתי ולא במוח כפי שסברו עד כה. גופי התא בגנגליון התחושתי הנמצאים 

 אל הם בעצם מצבור של נוירונים המעבירים אותות חשמליים המרכזית העצבים מערכת
התגובה המקומית לנזק או לפגיעה  -הם למעשה תשדורות כאב  האותות הללו המוח.

מוטעית  תחושהבשל  שגויים אותות משחררים נוירוניםה פגום העצב כאשראך  ברקמה.
 .לרקמות נזק אודות

 
ניתן לדמות תאי עצב לטלפון ואת המוח וחוט השדרה לרשת תקשורת מסועפת. למעשה 

וי של רשת התקשורת הוא הגורם לכאב אלא הטלפון הרועש בקצה לא תפקוד לקמצאנו כי 
 הכאב.  אתשלה, ועל כן יש להשקיט אותו על מנת להקל 

 
 TN -היא "תסמונת העצב המשולש" )בלועזית  כאב נוירופטימחלת דוגמה נוספת ל

 Tic DouloureuxאוTrigeminal neuralgia איש בישראל 15,000-כ (, שממנה סובלים ,



שנמצא באזור הרכות ומסתעף עצב המדובר ב. פניםהתקף פתאומי של כאב בת בהמתבטא
בארצות הברית זכתה . התחתוןהעליון, האמצעי ו שלישלשלושה ענפים גדולים בפנים: ב

המחלה לכינוי "מחלת ההתאבדות", ולא בכדי: היא גורמת לכאב כה חמור ועוצמתי עד 
הכאבים חמורים, אינטנסיביים  ה.שמספר לא מבוטל של חולים בעולם התאבדו בגלל

בחלק  התחתון  -ומורגשים כדקירות או כשוק חשמלי, בדרך כלל רק בצד אחד של הפנים 
 )חיך או לסת( או האמצעי )הלחי או האף(, ולעתים בחלק העליון )בעין ובמצח(. 

 
, למוחפנים שמורגשות בכל התחושות  המעביר את תחושתיהוא עצב העצב המשולש 

בלתי פוסק תוצאה מלחץ כהוא נפגע  .בליעהלעיסה, נשיכה ו תנועותמשתתף בוא הבנוסף ו
בין הקיים בידוד )מיאלין( ב פגיעהלחץ זה גורם ל .פועםשיושב עליו ו כלי דםשל ולמשך שנים 

ולהוביל לפעילות חשמלית , בו עיבוד החשמליבל ם לבלבוורגעלול למה ש – שבעצב םסיביה
כאלו שמשדרים למוח  –ישנם כמה סוגי סיבי עצב בכל עצב . בגנגליון באזור הפניםלקויה 

למשל נים נגיעה קלה על הפבזמן בידוד בין הסיבים, ב הפגיעהכאב, מגע נעים ועוד. בעקבות 
 כאבהתחושת לו האחראיים על למוח יהיו א יםחשמליות אותשיפעלו ויעבירו סיבי העצב  –

 . דווקא
 

מצבים שכיחים היכולים לעורר ולהגביר את הכאב הם בין היתר מגע, דיבור, אכילה, שתייה, 
הפעלה הבלבול בעיבוד החשמלי ובשל בשל כאמור זאת  .לעיסה, צחצוח שיניים ואף נשיקה

יישאר כמעט והאדם  מוגברת של העצב הפגוע. בעת התקף הכאב הפנים עלולות להתעוות
כמה שניות עד פנים. בתחילה ההתקף עשוי להימשך במנע מדיבור או תנועה תמיד קפוא ויי

אף  חוליםה, חמור כאב במשבר דקות, אך עם השנים המחלה מחמירה והכאב הופך לתמידי.
 .עלולים לאבד ממשקלם בשל הקושי לאכול

 
מצב אנטומי או גנטיקה  בשל ילקו בתסמונת, בעיקר 200-100-איש כ 100,000כיום,  על כל 

כאשר נוצר בלאי של העצב כתוצאה  – 60-50שאינו נדיר. הגיל הממוצע להתפרצותה הוא 
יכולת הריפוי של הגוף דועכת והעצב מתקשה להתמודד עם , ובנוסף עליוכלי הדם שלחץ מ

 פציעת הלחץ החוזרת. 
בשל  6.3%-ת לבקרב החולים בטרשת נפוצה שכיחות התסמונת גבוהה במיוחד ומטפס

 חוסר הבידוד הקיים מלכתחילה בין סיבי העצבים. 
 

את  ותמשקיטשתרופות ניתנות לחולה : הטיפול בתסמונת בתחילתה הוא לרוב תרופתי
 .)החומר הפעיל בקנאביס( קנבינואידים, שלעתים כוללות הלקויה בעצבהפעילות החשמלית 

אינם , אך אלו מסוג אופיואידייםמשככי כאבים גם רופאים מסוימים נוטים לתת לחולים 
 מהם.  עלולים ליטול מנת יתרהכואבים משפיעים על הכאב והחולים 

 Painshield“)בעוצמה נמוכה אולטראסאונד גלי טיפול ב הוא יםלא תרופתיאחד הפתרונות ה
treatment”)  את יכולת הריפוי של  לחזקאת הבידוד בין סיבי העצבים, שעשויים לשחזר

 80%מצא כי  2012-2008-במחקר שנעשה במרכז הרפואי שיבא . בכאבקל ולה העצב
העצב נרפא ברמה  – דיווחו על יעילות הטיפול (מקרים 30מהחולים בשלב מתקדם )מתוך 

מינהל  ידי על אושרזה אינו מלווה בתופעות לוואי קשות והוא  טיפול. פסקוהכאב  מספקת
, כירורגיתנוירוהתערבות היא נוספת  טיפול אפשרות. FDA)המזון והתרופות האמריקאי )

לשיטה זו הפוטנציאל הגבוה ביותר כלי הדם הפוגע מורחק מהעצב, והלחץ עליו פוסק.  שבה
 להקלה ארוכת טווח בכאב. 

 
, ובכאב נוירופטי תסמונת העצב המשולשכיום ישנן כמה חזיתות טיפול ב ,כפי שניתן להבין

את כדי להקל  שמתאימה לוי שיטת הטיפול ועל כל חולה להתייעץ עם מומחה לגב בכלל,
  חיים.הולשפר את איכות הבלתי אפשרי כמעט הכאב 

 
מפתח ו המרכז לשיקום הכאב במרכז הרפואי שיבאמנהל האן הוא חיים משה אדד"ר 

 Painshield Treatment שיטת

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%A2%D7%94_(%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9C)

