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רקע
הטיפול בסילדנפיל הוכח כיעיל בטיפול באין–אונות גברית, וכן בשיפור 
היכולת התפקודית של חולים הסובלים מיתר לחץ דם ריאתי בנוכחות 
תפקוד שמור של החדר השמאלי. מנגנון הפעולה של הסילדנפיל הוא 
גואנוזין  פירוק האנזים  על  5, האחראי  פוספו–דיאסטרז  דיכוי האנזים 
מונו־פוספט בתאי השריר החלק שבדופן כלי הדם הריאתיים. כתוצאה 
מכך עולה רמת הגואנוזין מונו־פוספט בתאים אלה, התנגודת של כלי 
הדם הריאתיים פוחתת ולחץ הדם בהם יורד. עד לאחרונה, לא הומלץ 
השימוש בסילדנפיל כטיפול באין־אונות בגברים הסובלים מאי–ספיקת 

לב )אס"ל( מתקדמת.
הסובלים  מהחולים  ב–68%-78%  קיים  ריאתי  דם  לחץ  יתר 
מהפרעה קשה בתפקוד החדר השמאלי. יתר לחץ דם ריאתי ממושך 
גורם להפרעה בתפקוד החדר הימני ולהופעת תסמיני אי–ספיקה של 
החדר הימני ]1[. הופעת עלייה בתנגודת כלי הדם הריאתיים והפרעה 
ובתוחלת  התפקודית  ביכולת  לירידה  גורמת  הימני  החדר  בתפקוד 
החיים של חולים הסובלים מאס"ל על רקע הפרעה ראשונית בתפקוד 

החדר השמאלי ]2[.
השכיח  נוסף  ממצא 
הוא  מאס"ל  הסובלים  בחולים 
בתנגודת  ועלייה  מוגבר  טונוס 
הסיסטמיים.  הדם  כלי  של 
לירידה  גורמת  זו  תופעה 
שונים  לאיברים  הדם  בזרימת 
המשורטט,  לשריר  ומהם 
לחולשה  הגורמים  אחד  והיא 

האופיינית בחולים אלה.
חנקן  של  בשאיפה  מתן 
 ,)Nitric Oxide( חד–חמצני 
של  סלקטיבי  מרחיב  שהינו 
הביא  הריאתיים,  הדם  כלי 
הדם  כלי  בתנגודת  להפחתה 

מבלי  זאת  הלב,  בתפוקת  ולעלייה  שמאלית  אס"ל  בחולי  הריאתיים 
בשאיפה  חד–חמצני  חנקן  מתן   .]3[ הסיסטמי  הדם  לחץ  את  להוריד 
בחולי  הימני  החדר  בתפוקת  ולעלייה  למאמץ  ביכולת  לשיפור  הביא 
של  העיקרי  החיסרון   .]4[ ריאתי  דם  לחץ  יתר  פיתחו  אשר  אס"ל 
בו  להשתמש  אי–היכולת  הוא  בשאיפה  חד–חמצני  בחנקן  הטיפול 
החיים  מחצית  זמן  בשל  בעיקר  מאושפזים,  שאינם  בחולים  לטיפול 

הקצר של התכשיר.
ריאתי  לחץ  ויתר  לב  אי–ספיקת  בחולי  לטיפול  חלופית  גישה 
מונו–פוספט  גואנוזין  האנזים  פעולת  את  המעלה  תרופה  מתן  היא 
)המשמש שליח משני של חנקן חד–חמצני בתוך תאי השריר החלק 
דיכוי בררני של האנזים פוספו– ידי  שבדופן כלי הדם הריאתיים(, על 
דיאסטרז 5 האחראי על פירוק אנזים הגואנוזין מונו–פוספט. כאמור, 

הביא   ,5 הפוספו–דיאסטרז  אנזים  של  בררני  מדכא  סילדנפיל,  מתן 
להרחבת כלי הדם הריאתיים בחולים עם יתר לחץ דם ריאתי ראשוני 
חנקן חד–חמצני, הפחית את  לזו של  דומה  ביעילות  לאס"ל  או משני 
הלב  בתפוקת  לעלייה  והביא  הריאה,  ובנימיות  בעורקים  התנגודת 

מבלי להוריד משמעותית את לחץ הדם הסיסטמי ]5[.
מתן  ובטיחות  ליעילות  באשר  חדשים  נתונים  נציג  זו  בסקירה 

סילדנפיל בחולים הסובלים מאס"ל בדרגות חומרה שונות.

 השפעת סילדנפיל על מדדים המודינמיים 

בחולי אי–ספיקת לב

הריאתי  הדם  לחץ  על  הסילדנפיל  מתן  השפעת  את  שבדק  במחקר 
לחץ  עם  ירודה  תפקודית  בדרגה  אס"ל  חולי   13 נכללו  אס"ל  בחולי 
ריאתי גבוה. כשעה לאחר מתן הסילדנפיל במינון של 50 מ"ג נמצאה 
וירידה  הריאתיים  הדם  כלי  בתנגודת  ירידה  הריאתי,  בלחץ  ירידה 
הייתה  הריאתיים  הדם  כלי  בתנגודת  הירידה  הסיסטמית.  בתנגודת 
גדולה משמעותית ביחס לירידה בתנגודת הסיסטמית, דבר המצביע 

על השפעתו הבררנית של הסילדנפיל על כלי הדם הריאתיים ]6[.

 השפעת סילדנפיל על היכולת למאמץ בחולים 

עם אי–ספיקת לב סיסטולית

חולים   34 נבדקו  לאינבו(  )בהשוואה  סמויות  כפול  אקראי  במחקר 
לפי   4-2 תפקודית  )דרגה  קשה  עד  בינונית  בדרגה  מאס"ל  שסבלו 
משני  ריאתי  דם  לחץ  יתר  עם  יורק(  בניו  הקרדיולוגי  האיגוד  סיווג 
החולים  חודשים.   3 למשך  באינבו  או  בסילדנפיל  טופלו  החולים   .]7[
שנמדדה  כפי  התפקודית  יכולתם  את  שיפרו  בסילדנפיל  שטופלו 
החמצן  בתצרוכת  ובעלייה  דקות   6 למשך  ההליכה  במרחק  בעלייה 
המרבית לק"ג משקל גוף לדקה. כמו כן נצפתה עלייה בתפוקת הלב 
וירידה במספר האשפוזים עקב החמרה באס"ל בחולים שטופלו, ללא 

עלייה בתופעות הלוואי בתגובה לנטילת הסילדנפיל. 
בכך  לטיפול  הטובה  התגובה  את  להסביר  ניתן  היה  אמנם 
הימני  החדר  של  הסיסטולי  בתפקוד  לשיפור  הביא  שהסילדנפיל 
כתוצא משני להורדת תנגודת כלי הדם הריאתיים או שהתכשיר הביא 
לשיפור בתפקוד הלב בשל הפחתה בתנגודת כלי הדם הסיסטמיים, 
בהתכווצות  שיפור  היעדר  שהראו  סותרות  עדויות  קיימות  מנגד  אך 
הדם  כלי  בתנגודת  הפחתה   .]8[ סילדנפיל  מתן  בעקבות  הלב 
אשר  אחר,  במחקר  הוכחה  הסילדנפיל  למתן  בתגובה  הסיסטמיים 
מצא שיפור בתפקוד האנדותליאלי בחולי אס"ל, כפי שהודגם בשיפור 
בזרימת דם בעורק הברכיאלי בחולי אס"ל לאחר מתן הסילדנפיל ]9[.

השפעת הסילדנפיל על תגובת הארגורפלקס
חולי אס"ל סובלים מעייפות, מקוצר נשימה במאמץ ומירידה ביכולתם 
לבצע מאמץ גופני. מהם הגורמים לתחושת קוצר הנשימה ולעייפות 

בחולי אס"ל? אחד הגורמים לתחושות אלו הוא תגובת הארגופלקס.

סילדנפיל כטיפול באי־ספיקת הלב 
ד"ר ראפע שלבי, ד"ר ארנון בלום

מחלקה פנימית א', ביה"ח ע"ש ברוך פדה – פוריה, טבריה.

לתחושת קוצר 
הנשימה בחולי אס"ל 
יש חשיבות בשמירה 
על לחץ חמצן מתאים 
בנאדיות הריאה, 
באספקת ביקרבונט 
לוויסות הצטברות 
חומצת החלב, בסיוע 
למעבר נוזלים מהחלק 
התוך–כלי בריאות 
לחלק הבין–תאי 
ולהעלאת הלחץ בנימי 
הריאות בזמן מאמץ 
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ארגו– מגירוי  שנובעת  בלתי–רצונית  תגובה  היא  ארגופלקס 
בשריר  שנמצאים  ו–4   3 מקבוצה  אפרנטים  בעצבים  רצפטורים 
המשורטט. קיימים שני סוגים של ארגו–רצפטורים: מטבו–רצפטורים 
ומכנו–רצפטורים  מטבוליים(  פירוק  לתוצרי  הרגישים  )חיישנים 
גירוי  והמפרקים(.  הגפיים  בתנועתיות  לשינויים  הרגישים  )חיישנים 

הארגו–רצפטורים  של  רצוני  לא 
האוטונומית  בתגובה  לעלייה  גורם 
קוצר  לתחושת  ותורם  ובנשימה 
לבצע  ביכולת  לירידה  הנשימה, 
 .]10[ ועוד  לחולשה  גופני,  מאמץ 
תלויה  תקינה  ארגופלקס  תגובת 
לא  תקין.  אנדותליאלי  בתפקוד 
בתפקוד  להפרעה  כי  הנמנע  מן 
בחולי  האופיינית  האנדותליאלי, 
אס"ל, יש השפעה על הפעלת יתר 
בחולים  הארגופלקס  תגובת  של 

אלה.
קיים  אס"ל  שבחולי  נמצא 
ההפרעה  חומרת  בין  הפוך  קשר 

מהארגופלקס(  )כחלק  הנשימתית  ובתגובה  האנדותליאלי  בתפקוד 
למתן  בתגובה  האנדותליאלי  בתפקוד  השינוי  יד.  אחיזת  למאמץ 
כל  בארגופלקס.  שנצפו  השינויים  עם  הפוך  בקשר  נמצא  סילדנפיל 
השינויים בתפקוד האנדותליאלי שנצפו עם מתן סילדנפיל חלפו לאחר 

24 שעות מהפסקתו ]11[.
לתחושת קוצר הנשימה בחולי אס"ל יש חשיבות בשמירה על לחץ 
חמצן מתאים בנאדיות הריאה, באספקת ביקרבונט לוויסות הצטברות 
חומצת החלב, בסיוע למעבר נוזלים מהחלק התוך–כלי בריאות לחלק 

הבין–תאי ולהעלאת הלחץ בנימי הריאות בזמן מאמץ. 
בריאות  ההמודינמי  המצב  על  סילדנפיל  של  המיטיבה  ההשפעה 
הדם  זרימת  ועל  הלב  תפוקת  על  הריאה(,  בעורקי  הלחץ  )הורדת 
תחושת  את  מפחיתה  מאמץ,  לבצע  היכולת  את  ההיקפית משפרת 
קוצר הנשימה ואת נשימת היתר הנצפית בחולי אס"ל. מתן סילדנפיל 
הדם  זרימת  את  מגביר  ובכך  האנדותל,  תאי  תפקוד  את  משפר 
של  התפקודית  יכולתו  שיפור  תוך  מאמץ,  בזמן  המשורטט  לשריר 

המטופל ]12[.

טיפול ממושך בסילדנפיל בחולי אס"ל
סילדנפיל היא תרופה יציבה מבחינה פרמקו–קינטית. חולים הסובלים 
קבוע  באופן  בה  משתמשים  מאין–אונות  או  ריאתי  דם  לחץ  מיתר 
ורציף לאורך חודשים ללא תופעות חריגות. השפעתו הממושכת של 
סילדנפיל על חולי אס"ל כרונית נבדקה ב–46 חולים: 23 קיבלו סילדנפיל 
50 מ"ג פעמיים ביום ו־23 חולים קיבלו אינבו למשך 6 חודשים, נוסף 
על הטיפול הקבוע באס"ל שנהגו לקבל לפני תחילת המחקר. התפקוד 
נבדקה  הברכיאלי,  העורק  הערכת  בשיטת  נבדק  האנדותליאלי 
תגובת  נבדקה  וכן  לב־ריאות(,  )במבחן מאמץ  לביצוע מאמץ  היכולת 
חודשי  ו־6   3 לאחר  שנערכו  הביקורות  בשתי  במאמץ.  הארגופלקס 
טיפול נמצא כי בחולים שטופלו בסילדנפיל הלחץ בעורקי הריאה ירד 
משמעותית, וכן השתפרה תגובת הארגופלקס, עם שיפור בתצרוכת 

החמצן המרבית ובתחושת קוצר הנשימה ]13[.
ביום  מנות  של  משתנה  ובמספר  שונים  במינונים  סילדנפיל  מתן 
אחד  באף  לוואי  תופעות  נצפו  ולא  כבטוח,  התגלה  אס"ל  לחולי 

החשש היה 
שבחולים הסובלים 
מאס"ל ונוטלים 
תרופות מרחיבות 
כלי דם אחרות 
 ,ACE כגון מעכבי
הוספת סילדנפיל 
תגרום לירידת לחץ 
דם משמעותית 
וסימפטומטית, אך 
חשש זה לא אומת 
ואירועים כאלו לא 
התרחשו

ונוטלים  מאס"ל  הסובלים  שבחולים  היה  החשש  שניתנו.  מהמינונים 
תרופות מרחיבות כלי דם אחרות כגון מעכבי ACE, הוספת סילדנפיל 
תגרום לירידת לחץ דם משמעותית וסימפטומטית, אך חשש זה לא 

אומת ואירועים כאלו לא התרחשו. 
לגרום  ואף  אס"ל  התקדמות  את  לעצור  יכול  הסילדנפיל  האם 
לחזרה של המהלך הפתו–פיזיולוגי והקליני? על מנת לענות על שאלות 
חשובות אלו יש לתכנן קבוצת מחקרים קליניים שיכללו מספר חולים 
רב ממגוון רחב של מרכזים רפואיים, מחקרים שייערכו במשך פרקי 
יש  כן  כמו  סילדנפיל.  של  שונים  במינונים  שימוש  תוך  ארוכים  זמן 
מקום למחקרים קליניים נוספים, שיבדקו את השפעת הסילדנפיל על 
קבוצות חולים הסובלים מדרגות שונות של אס"ל, ובהם כאלה שאינם 

סובלים מיתר לחץ דם ריאתי.

סיכום
בגוף  הדם  כלי  פעולות  בוויסות  חשוב  מתווך  הוא  חד–חמצני  חנקן 
יכול  זמינות של חנקן חד–חמצני  לו תפקיד מרכזי באס"ל. חוסר  ויש 

לתרום להידרדרות המודינמית בחולי אס"ל.
ידי  על  להגברה  ניתנת  חד–חמצני  חנקן  של  הביולוגית  הזמינות 
אנזים  של  בררני  דיכוי  באמצעות  וגם  בשאיפה,  עצמו  החומר  מתן 
הפוספו–דיאסטרז 5 באמצעות מתן סילדנפיל. מחקרים קליניים הראו 
כי מתן סילדנפיל מוריד את תנגודת כלי הדם הריאתיים, משפר את 
היכולת לביצוע מאמץ, את תפקוד החדר הימני וכן את איכות החיים 
של החולים הסובלים מאס"ל על רקע פגיעה בתפקוד הסיסטולי של 

החדר השמאלי.
נראה שחלק מהתופעות המיטיבות מושגות על ידי שיפור בתפקוד 

האנדותליאלי של כלי הדם ההיקפיים ושל כלי הדם הריאתיים.
טווח מבלי  ארוך  כטיפול  בסילדנפיל  בטוח  באופן  ניתן להשתמש 
וזאת  חריגות,  לוואי  תופעות  או  לתרופה  בתנגודת  עלייה  שיתפתחו 

תוך המשך טיפול בתכשירים המקובלים לטיפול בחולי אס"ל.
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