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העונת תערפהל תודע בייחמ ןוסניקרפ תלחמ ןוחבא

Øןוסניקרפה תלחמ ןוחבאל םיינויחה םירוטומה םינמיסה:
üהחונמב דער
üהעונתב תויטיא
üתונטק תועונת
üםירירש תושקונ
üהכילה תערפה 
üלקשמ יווישו הביצי תייעב
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 ןוסניקרפה ילוח רפסמב תיתמרד הילע
תונורחאה םינשה50 ב



חמבןיאלקוניסה יעקשמ תוטשפתה
ןוסניקרפה הלוח
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ינוחבא םורט בלש

ןוסניקרפ ןוחבא

תידוקפת תורדרדתה



Progression of Parkinson’s disease
preclinical and prodromal phases

Preclinical Phase
Adapted from Helnzel et al 2016

Signs and symptoms



הלחמה ינמיס תוחתפתהו יחומ ןווינ ןיב רשקה

הלחמה ינמיס תוחתפתה תא םידקמ יבצעה ןווינה•

ןווינ
יחומ 

 םימוטפמיסו םינמיס
ןוסניקרפ תלחמ לש

םורדורפ הלחמ םורטןוסניקרפ תלחמ

תיבציע תופיפצ

ןוחבא
 היולת הלחמה ינמיס תרמוחqןוסניקרפ

יוציפה ינונגנמ תוכיאב

qבלשב םימדקומ םינמיס 
םיידוחי םניאילמורדורפה
ןוסניקרפה תלחמל

qןויסנ בייחמקייודמןוחביא
גולוריונה לש ןוחטיבו

qתרזוע תיחומהיימדה 
הנחבאב



ןוסניקרפ תלחמ תוחתפתה ךלהמ

םולחה תא תויחל
חירה שוחב הערפה

ןואכד
םיבאכ
תופייע
תונוא ןיא
תוריצע

ןוסניקרפ

תינילק הלחמ

הלחמה ןוחבאמ םינש

הלחמ ןוחבא

0-10-25 +15
םורדורפ



ןוסניקרפה תלחמ תדימריפ
תנחבואמ הלחמ דעו ןוכיסבהיסולכואמ

ןוכיסב היסולכוא

 תוירוטומ אל תוערפה

תינילק תת הלחמ

ןוסניקרפ

תויגולויב תוערפה
םורדורפה תפוקת
 תונמדזה ןולח הווהמ
העינמל ברעתהל



 תמדקומ תוברעתה רשפאמ םדקומ ןוחבא
םתעינמ וא הלחמה ינמיס תעפוה תייחדל

הלחמה תביסב תולפטמה תויגולונכט םע תמדקומ תוברעתה–

ןווינ
יבצע 

םימוטפמיסו םינמיס

םורדורפ הלחמ םורטןוסניקרפ תלחמ

תיבציע תופיפצ

ןוסניקרפ ןוחבא

qתופורת

qיטנג לופיט

qינוסיח– ינומיא לופיט

qעזג יאת– יאת לופיט

qיחומ יוריג



ןוסניקרפ חתפל ןוכיסה לע עיפשהל םילוכי םייח תוחרוא

Schlossmacher et al,  Eur J Neuroscience 2017

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/%3Fterm=Schlossmacher%2520MG%255bAuthor%255d&cauthor=true&cauthor_uid=27859866


 :הפורתכ תיביסנטניא תינפוג תוליעפ
תוספניס- םיאתה ןיבש םירשקה תלדגהו חמה יאת שודיחל האירב ךרד

BDNF

BDNF BDNF

BDNF



 ןוסניקרפב תולחל ןוכיסה תנטקהל תוצע
 ןוכיסבהיסולכואל היצנמדו

תינפוג תוליעפב קוסעל•
ילאוטקלטניא יוריג•
תיתרבח היצקארטניא•
םיקרוע תשרטל ןוכיס ימרוג ןוזיא•
הבוט הניש לע הדפקה•
הפק תייתש•
רתי תנמשהמ ענמיהל•
ןואכידמ ענמיהל•
תקלד תודגונ ??תופורת•
תינוכית םי הטאיד•

!!!תושעל המ שי
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םינולאש יולימ
חירה שוחל ןחבמ הניש ןולאש

תיבב תוגהנתהו העונת רוטינ תיטנג הקידב חמ יופימ



תופרטצהו המשרה

תואירבו םייח חרוא ןולאש

הניש ןולאש

הקירוטומו השיח ינחבמ

<40 ליג ,ןוסניקרפ ילוח לש החפשמ יבורק :ןוכיסב הייסולכוא רותיא

הימדה

תויטנג תוקידב

 רחא בקעמו רותיא
 ןוכיסבהיסולכוא
ןוסניקרפ חתפל
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