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Liu
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מאפיינים קליניים

 שלג חזותי (Visual snow) - כשיורד "שלג" 
כל השנה

שלג חזותי (Visual snow) הוא מצב נירולוגי המתאפיין בחוויית ראייה מתמשכת, 
המורכבת מנקודות זעירות בכל שדה הראייה ומתסמינים נוספים הקשורים 
בראייה ובתחושה. הפתוגנזה של המחלה אינה ידועה, אולם בשנים האחרונות 
קיימת התקדמות מבחינת הגדרת המחלה, אפיונה, שיפור ההבנה של תהליכים 

בבסיס הפתוגנזה של התופעה וניסיון טיפולי.
מטרת עבודתנו היא להעלות מודעות לקיום תסמונת זו. 

שלג חזותי; הפרעת ראייה; טינטון (טיניטוס); אאורה; צילחה. 
.Visual snow ;Tinnitus ;Migraine ;Aura ;Visual disturbance
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תקציר:

 Entoptic phenomena

Floaters

תופעות נוספות שעליהן מתלוננים החולים: 
Photophobia

Nyctalopia

ERG

thalamocortical disarythmia

ביאטריס טיאוסנו1 
ענת קסלר3,1 
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loudness discomfort

Schankin

Schankin

דמוגרפיה

אנמנזה רפואית
Shankin

perception disorder
HPPV hallucinogen persisting

Schankin

Ecstasy

פתופיזיולוגיה

תסמונת שלג חזותי היא הפרעה  ˆ
נירולוגית הגורמת לתסמינים 

חזותיים ולתסמיני שמיעה. 

התסמונת יכולה להימשך שנים  ˆ
רבות ולהשפיע על כל היבטי 

החיים של הלוקים בה. תלונות 
החולים אינן נענות מאחר 

שבדיקת העיניים והבדיקה 
הנירולוגית תקינות. 

לאחרונה עלתה המודעות  ˆ
לתופעה, אולם עדיין קיים 

מחסור במחקרים להבנת 
המחלה ולמציאת טיפול מתאים.

"שלג חזותי" - נקודות קטנות, דינמיות, המשכיות, בכל שדה . 1
הראיה, הנמשך יותר משלושה חודשים.

נוכחות לפחות 2 מתוך ארבעת התופעות הראיתיות הבאות:. 2

Palinopsia - לפחות אחד מהבאים: after images (בשונה 
מ–after images רשתיים) או ראיית "זנב" לחפצים זזים.

 - (Entoptic phenomena) תופעות אנטופיות מוגברות
 לפחות אחד מהבאים: ריבוי floaters בשתי העיניים, 
 blue field entoptic phenomena, פוטופסיה עצמונית 

או "אור עצמי" של העין.
בעת אור (פוטופוביה).

Nyctalopia (פגיעה בראיית לילה).

התסמינים אינם מתאימים לצילחה טיפוסית עם אאורה.. 3

לא קיים הסבר אחר לתסמינים.. 4

טבלה 1:
קריטריונים לשלג חזותי
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Schankin
PET

lingual gyrus hypermetabolism

lingual gyrus

konio
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VEP visual evoked potential

VEP
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 התפרצות חיידק עמיד במרכז רפואי 
בעקבות זיהום בצנרת המים

כרוניקה

במשך שישה חודשים בשנת 2016, אובחנו שישה מקרים של 
זיהומים במטופלים ששהו במרכז הרפואי של מכוני הבריאות 
 (N Engl J Med 2018; 379:2529) 'הלאומיים בארה"ב. ג'ונסון וחב
 ,Sphingomonas koreensisחקרו מקרים אלה וזיהו את החיידק כ�
חיידק הנפוץ בטבע ובמקווי מים מלאכותיים. החיידק גראם 
שלילי ונמצא עמיד לסוגים רבים של אנטיביוטיקה. בבדיקת 
רישומים מהעבר במרכז הרפואי אותרו שמונה אירועי זיהום 

נוספים בחיידק זה. 
כדי לוודא האם החיידק זהה בכל מקרי הזיהום ובמרכזים 
ניתוח רצף הדנ"א של כל  רפואיים אחרים, ערכו החוקרים 
הבידודים מהחיידקים הנ"ל. כל ששת הבידודים התבדידים 
משנת 2016 היו זהים (99.92%), ואף בשמונת הבידודים משנת 
2006 הודגמה חפיפה גבוהה של רצף נוקלאוטידים (99.8%). 

החוקרים איתרו 55 בידודים של חיידק זה מכיורים ומברזי מים 
בחדרי המטופלים - עובדה המצביעה של מקור הזיהום; אך לא 
היה ניתן לזווג תבדידים אלה בצורה מושלמת לאלה של הזיהומים 
במטופלים. בידודי חיידקים דומים ממרכזים רפואיים אחרים לא 

היו זהים לאלה של מרכז מכוני הבריאות הלאומיים. 
החוקרים סבורים, כי זן בודד של החיידק הגיע למערכת 
המים של המרכז בזמן בנייתו בשנת 2004 ומאז התפשט דרך 
הצנרת לכל האגפים. תשעה מהמטופלים שהו במרכז לאחר 
השתלת תאי גזע. שמונה החלימו ושלושה נפטרו. הנפטרים לקו 
בזיהומים קשים בנוסף לזיהום בחיידק זה. לאחר ביצוע פעולות 
חיטוי לכל הצנרת במרכז בדצמבר 2016, לא דווח על זיהומים 

נוספים בחיידק זה. 
איתן ישראלי


