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 תסמונת נוירולפטית ממארת 

(Neuroleptic malignant syndrome) 

 ORPHAcode94093: 'אורפהב' אסמכתא

 הגדרת המחלה

אנטי  תרופות  במתן  הקשורה  נדירה  נוירופסיכיאטרית  לקולטן  -תסמונת  אחרים  אנטגוניסטים  של  או  פסיכוטיות 

, נוקשות בשרירים, ליקוי  )היפרתרמיה(  חום גוף גבוה( במערכת העצבים המרכזית, ומאופיינת על ידי  D2דופאמין )

 בתפקוד האוטונומי ושינוי בתודעה.  

 

 אפידמיולוגיה 

( נוירולפטית ממארת  -אנטי מטופלים שטופלו עם תרופות    10,000עד    1/5,000מתרחשת אצל  (  NMSתסמונת 

( במערכת העצבים המרכזית )כל קבוצות הגיל; יחס  D2פסיכוטיות או של אנטגוניסטים אחרים לקולטן דופאמין ) 

של   מהמחקרים;    2:1גברים:נשים  להיות  בחלק  עשויה  ההיארעות  בעבר(.  דווחו  יותר  גבוהים  היארעות  שיעורי 

אנטי תרופות  עם  יותר  יר -נמוכה  ועם  פחות  וחזקות  חדשות  עבור  פסיכוטיות  במיוחד  התסמינים,  בחומרת  ידה 

 (.  Clozapineקלוזאפין )

 

 תיאור קליני 

כ בתוך    16%-אצל  מתרחשת  התסמונת  האנטי   24מהמטופלים,  התרופות  עם  הטיפול  התחלת  לאחר  -שעות 

ימים של משטרים תרופתיים יציבים, או לאחר    30במהלך השבוע הראשון, ופחות נפוץ במהלך    66%פסיכוטיות,  

חום גוף גבוה, נוקשות בשרירים ורעד, שינוי במצב הנפשי וליקוי בתפקוד האוטונומי. סימנים    טויים כולליםמכן. הבי

שליטה על הסוגרים  -עשויים לכלול הזעת יתר, קצב לב מהיר, נשימה מהירה, לחץ דם לא יציב, חמצת, איאחרים  

ספיקת כליות  -תמס השרירים עם סיכון לאי טרנסאמינאזות מ( ושל  CKורמות מוגברות בסרום של קריאטין קינאז )

בממוצע   נמשכים  הם  מתפתחים,  שהתסמינים  לאחר  מכן.  של    לאחר  מיםי  7-10לאחר  פומית  נטילה  הפסקת 

במהלך   העוצמה מתרחש  שיא  כאשר  לכך,  שגרמו  אירוע    72התרופות  כוללים  הסיכון  גורמי  השעות הראשונות. 

NMS    ,פיזית תשישות  ומוטורי התקודם,  רגשי  קיפאון  התייבשות,  במרסנים,  קיים   )קטטוניה(  רגשות,  שימוש   ,

פסיכוטיות שאינן ניטלות דרך  -שימוש במינונים גבוהים, תרופות בעוצמה גבוהה, צורות חריפות של תרופות אנטי

 פסיכוטיות.  -הפה והמעיים והגברה מהירה של מינון תרופות אנטי 

 

 אטיולוגיה 

לדופאמין.   הקולטן  של  חריף במערכת העצבים המרכזית  נגרמת מחסם  כי התסמונת  היא  החומרים  הסברה  כל 

אנטי -האנטי שחומרים  אף  על  התסמונת,  להתפרצות  להביא  עלולים  טיפוסיים,  לא  או  טיפוסיים  -פסיכוטיים, 

ים לכך בשכיחות גבוהה יותר.  [( מקושר Fluphenazine[, פלופנאזין ] Haloperidolפסיכוטיים חזקים )האלופרידול ]

 [ )מתוקלופראמיד  פסיכיאטריות  שאינן  במסגרות  המשמשים  דופאמין  את  החוסמים  [,  metoclopramideחומרים 

[ ]  [, prochlorperazineפרוכלורפראזין  הדופאמין  droperidolדרופרידול  רמת  את  המדללים  וחומרים   )]

 [(, קושרו לכך גם כן.  tetrabenazineטטראבנאזין ] )
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 טכניקות אבחון

סימנים קליניים של התסמונת בהקשר של טיפול חומרים חוסמי דופאמין, ושלילת אטיולוגיות  מבוסס על  האבחון  

של   מוגברות  שרמות  אף  על  והדמיה.  מעבדה  בדיקות  עם  יסודית  חקירה  באמצעות  לרוב    CKחלופיות  תואמות 

ב השרירים  של  לקוי  ספציפיות.  NMS-לתפקוד  אינן  הן  לאבחון  ,  הסבירות  את  להעריך  מצעות  בא  NMSניתן 

( הבינלאומיים  המומחים  קונצנזוס  קליניים  IECקריטריוני  למאפיינים  הניתנים  עדיפות  ניקודי  על  המבוססים   ,)

  CK, עלייה ברמת  גבוה, נוקשות, שינויים במצב הנפשי  גוף  ם חופסיכוטיות,  -לתרופות אנטי משמעותיים )חשיפה  

באבחון של    90.7%וסגוליות של    69.6%רגישות של  מציע    IECבקריטריוני    74;8805וכד'(. ניקוד סף לחיתוך של  

NMS  . 

 

 אבחנה מבדלת

היפרתרמיה ממארת של חומרי הרדמה, תסמונת סרוטונין, תסמונת  חשובה ביותר. היא כוללת  מבדלת  ה  האבחנה

פרקינסון היפרפירקסיה )חום גוף גבוה חריג(, מכת חום, קטטוניה ממארת אידיופטית, זיהומים )אלח דם, דלקת  

  מוחית   דלקת  , NMDAקרום המוח, דלקת המוח(, הפרעות אוטואימוניות )דלקת המוח לימבית עם נוגדנים לקולטן  

זאב שבץ  (,  ת של  בהורמונים,  פתולוגיות  סליצילאט,  רעלת  אפילפטי,  סטטוס  גמילה(,  )תסמיני  טרמנס  דליריום 

 וחבלה במוח.  

 

 ניהול וטיפול

האנטי התרופה  של  מיידית  בניהול  -הפסקה  חיוניים  פיזי(  קירור  נפח,  )החייאת  תומכים  ואמצעים  פסיכוטית 

הוכחו.   לא  ספציפיים  טיפולים  תודעת  התסמונת.  חקר  בסיס  על  ניסיוני  באופן  שטופלו  במקרים  תועלות  על  דווח 

)ב דופרמינרגיים  חומרים  בנזודיאזיפנים,  עם  התסמינים  ומשך  חומרת  ]האדם,  [,  Bromocriptineרומוקריפטין 

[ )]Amantadineאמאנטדין  דנטרולן   ,)]Dantrolene  באופן שריר,  ותמס  נוקשות  גבוה,  גוף  חום  עם  במקרים   ]

ספיקת כליות, דלקת ריאות תשניקית  -נשימתי, אי-נדרש ניטור קפדני לזיהוי כשל לבבי קיצוני( וטיפול בנזעי חשמל.  

 ופתולוגיות בקרישת הדם. ייתכן שיהיה צורך בסיוע נשימתי ובדיאליזה.  

 

 פרוגנוזה

שבועות ברוב המקרים    1-2לאחר הפסקת נטילה פומית של חומרים פסיכוטרופיים, הפתרון לרוב מתרחש במהלך  

נשימתי פתאומי,  -ים. אולם, התסמונת עדיין קטלנית באופן פוטנציאלי. מוות עלול להיגרם מדום לבבישאינם מסובכ

ספיקת כליות הקשורה להימצאות מיוגלובין בשתן, או קרישה מפושטת  -דלקת ריאות תשניקית, תסחיף ריאתי, אי 

ב  מוערך  התמותה  שיעור  הדם.  כלי  בס  10%-5%-בתוך  שמתרחשות  חריגות  תוצאות  יותר  עם  גבוהה  בירות 

נשימתית קיימת. רוב המטופלים  -פסיכוטיות חזקות, בגיל מבוגר יותר ועם מחלה לבבית -בשימוש עם תרופות אנטי

פירמידיות )בעיקר של תנועות  -מחלימים לחלוטין, אך דווח, במקרים נדירים, על תסמונות אמנזיות, הפרעות חוץ

 רופתיה היקפית, מיופתיה והתכווצויות לא תקינות.  הפרעות של המוח הקטן, נוי שרירים רפלקסיים( ו

 

 :מומחהמבקר 

 ד"ר הנרי רוזנברג 

 פרופ' סטנלי קארוף  
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 ומוגש כשירות לציבור בתמיכת:  תקציר זה תורגם 

 

 

 

תחליף   להוות  אופן  בשום  נועד  לא  בו  המפורט  החומר  בלבד.  מידע  לצורך  מפורסם  זה  מסמך 

 לטיפול רפואי מקצועי על ידי מומחה מוסמך ואין להשתמש בו כבסיס לאבחון או טיפול.  

 

 "למתן חסות אין כל השפעה על תוכן התרגום/מאגר הנתונים והוא אינו בלעדי" 
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