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ממקרי המרכז
ש "לוקה מלידה בתסמונת ע, תושב מושב בדרום הארץ, 17בן ', י

Dravetזעם'י ומהתפרצויות לטיפול עמידה מאפילפסיה סובל Dravet.סובל מאפילפסיה עמידה לטיפול ומהתפרצויות זעם 'י
.  אלימות מזה שנים

ע'י שנים מזה מטפלים"מטופל של רב מגוון נוירולוגיםי נוירולוגים,י מגוון רב של מטפלים"מטופל מזה שנים ע'י ,
בפנייתו ליחידה . ל"בארץ ובחו', פסיכיאטרים וכד

בכהנוירופסיכיאטרית שונים6-טופל תרופתיים .תכשירים .תכשירים תרופתיים שונים6טופל בכהנוירופסיכיאטרית

התפרצויות , בפנייתו בלטו המצאות פרכוסים יומיים מרובים
ובביה בבית נשלטות ובלתי ס"אלימות . סאלימות ובלתי נשלטות בבית ובביה

  איכות החיים של המשפחה מתוארת כירודה ביותר כתוצאה
ייאושמרוביםאפילפטיםמהתקפים ותחושת אלימות .  אלימות ותחושת ייאוש,מרוביםאפילפטיםמהתקפים



ממקרי המרכז
מחלון ביתו ונחבל בראשו 4נפל בגיל , 15בן ', ב.

רבל ל ר לג ב ל לוקה בהמיפלגיה ומפרכוסים פוקאליים אשר–מאז החבלה
). התקפים ליום 6-כ(גורמים בין היתר להתקפים של עיוורון 

ל לל ל טופל לאורך השנים במספר  ,עבר הערכה של מספר נוירולוגים'ב
.ווגאליואף הושתל בגופו קוצב  אפילפטים-תכשירים אנטי

לל מתקשה להתרחק מאמו ,סובל בנוסף מרמת חרדה מוגברת
.  ס ירוד ביורת כתוצאה מכך"ותפקודו בביה

לל ושל משפחתו מתוארת כנמוכה ביותר'איכות חייו של ב.



קהקדמה
 עם השנים הולכת ומתחדדת הידיעה כי השלכותיה של

ועד מוגדר מוחי באזור המתרחשים מתהליכים נעות האפילפסיה נעות מתהליכים המתרחשים באזור מוחי מוגדר ועד האפילפסיה
.  תפקודיות ונפשיות נרחבות, להשפעות רגשיות

גםכמחציתכמעט-למעשה בנוסף לוקים באפילפסיה מהלוקים מהלוקים באפילפסיה לוקים בנוסף גם  כמחציתכמעט-למעשה
. בהפרעות נלוות

ממוקדתבכך מהפרעה האפילפסיה רחבהופכת לסינדרום לסינדרום רחבהופכת האפילפסיה מהפרעה ממוקדת–בכך
רגשיות , התנהגותיות, המשתרע לרוחב הפרעות נוירולוגיות

. וקוגניטיביותוקוגניטיביות



תחלואה נלווית
 שכיחות התחלואה הפסיכיאטרית הנלווית למחלת האפילפסיה

ומשמעותית גבוהה .  הינה גבוהה ומשמעותיתהינה

הכיוונים בשני מתקיים זה באפילפסיה:קרייחס הלוקים בקרב בקרב הלוקים באפילפסיה :קרי,יחס זה מתקיים בשני הכיוונים
.  קיימת שכיחות רבה יותר של תחלואה פסיכיאטרית ולהיפך

 נראה כי התחלואה הנלווית לאפילפסיה נמצאת –נכון להיום
המטופליםאבחון-תתב שגרתייםבמרבית לא תסמינים בשל אם אם בשל תסמינים לא שגרתיים ,במרבית המטופליםאבחוןתתב

.   לאפשרות של תחלואה נלוויתמודעות נמוכה ואם בשל 



ןדיכאון ואובדנות
יותר גבוהים ון דיכ שיעורי מצ הכללית וכלוסייה ל ה בהשוו   בהשוואה לאוכלוסייה הכללית נמצא שיעורי דיכאון גבוהים יותר

אפילפסיה נמצאת –ולחילופין , בקרב הלוקים באפילפסיה
בדיכאון הלוקים בקרב יותר גבוה .בשיעור גבוה יותר בקרב הלוקים בדיכאוןבשיעור

פוגעים אשר העיקריים מהגורמים אחד הינו באיכותהדיכאון  באיכות הדיכאון הינו אחד מהגורמים העיקריים אשר פוגעים
. של המטופל ושל משפחתו החיים

האפילפסיה מעלה גם את   , בנוסף להיותה גורם סיכון לדיכאון
לאובדנות . הסיכון לאובדנותהסיכון



ןדיכאון ואובדנות
 Christensen et al  מחקר אשר הדגים   2007פרסמו בשנת

פי עד של האובדני בסיכון לאוכלוסייה3עלייה בהשוואה בהשוואה לאוכלוסייה  3עלייה בסיכון האובדני של עד פי
.  הכללית

גורמים עיקריים 3- הגורמים להגברת הסיכון האובדני תלויים ב:

נלווית בתחלואה הדיכאוןעלייה כגון כגון הדיכאון, עלייה בתחלואה נלווית

אפילפטים-תכשירים אנטי

בסרוטונין מירידה כתוצאה ואימפולסיביות תוקפנות הגברת הגברת תוקפנות ואימפולסיביות כתוצאה מירידה בסרוטונין

J. Christensen, M. Vestergaard, P. Mortensen, P. Sidenius, E. Agerbo.  Epilepsy and 
risk of suicide: a population‐based case–control study The Lancet Neurology, 
Volume 6, Issue 8, Pages 693‐698



התקף אפילפטי

מאגרי דלדול מאגרידלדול
סרוטונין 

תאיים-תוך

הגברת התנהגות 
אימפולסיבית

הגברת פעילות 
אקסיטטורית

דיכאון

.Gyorgy Bagdy et al. Serotonin and Epilepsyאובדנות
Journal of Neurochemistry, 2007, 100, 857–873



עהפרעות חרדה
 הפרעות אלה נחשבות להפרעות שכיחות בקרב האוכלוסייה

האפילפסיה חולי בקרב וגם ה.הכללית לפס ת וגם בקרב חול האפ . הכלל

הפרעות חרדה שונות 11-כיום מוכרות כ  .

של יותר גבוהה שכיחות מדגימים באפילפסיה הלוקים הילדים הלוקים באפילפסיה מדגימים שכיחות גבוהה יותר של הילדים
:   לדוגמה. הפרעות חרדה

קהתקפי חרדהיותר6עד פי

 ר"עייתכן , פחד ממקום הומה(=  אגורופוביהרמה מוגברת של  
)החשש מפרכוס במקום ציבורי

 טורדניות כפייתיותיותר הפרעות  9עד פי

שכיחות מוגברת במיוחד נמצאה בקרב ילדים הלוקים ב-Focal 
ilב TLEובמיוחד epilepsy,ובמיוחד ב-TLE



עהפרעות חרדה
 הפתופיזיולוגיה של החרדה המוגברת מקורה בשני גורמים

:עיקריים:עיקריים

 כפי שנצפה לעיתים ( באמיגדלההתפרקויות חשמליות מוקדיות
שלה)TLEב מוגברת לפעילות פרשנותמובילים מתן לרבות לרבות מתן פרשנות ,מובילים לפעילות מוגברת שלה)TLE-ב

.חרדתית לסיטואציות נייטרליות לכאורה/ פאראנואידית 

ייצור על גם אחראית זו הגופנייםפעילות הנלוויםהתסמינים הנלוויםהתסמינים הגופניים פעילות זו אחראית גם על ייצור
.להפרעה

תהליכי מעודד האמיגדלה של יתר צימוד(Kindelingעירור עירור יתר של האמיגדלה מעודד תהליכיKindeling =)  צימוד
ומכאן קצרה הדרך לפיתוח ) של טריגר נייטרלי לתגובה חרדתית

ו OCD-פוביות .  OCD-פוביות ו



עהפרעות חרדה
ברצפטוריכן נמצא כי פתולוגיה -כמו GABA  עלולה להוביל

ו פרכוסים של יתר חרדה/לשכיחות של או . או של חרדה/לשכיחות יתר של פרכוסים ו

תרופות כי המדגימות תצפיות על בעיקר מבוססת זו הבנה הבנה זו מבוססת בעיקר על תצפיות המדגימות כי תרופות
 ,Vigabatrin: כגון( GABAהפועלות על מנגנוני 

Gabapentin  Depalept  Barbiturate Gabapentin, Depalept, Barbiturate 
Benzodiazapines (אפילפטיות והן- פועלות הן כאנטי

Anxiolytic agentsy-כ g

S.Beyenburg et al.  Anxiety in patients with epilepsy:  Systematic review and 
suggestions for clinical management. Epilepsy & Behavior 7 (2005) 161–171



עהפרעות חרדה
 אפילפסיה הינה הפרעה אשר במהותה שוללת ה–במישור הנפשי

יכולת את .בחייוהשליטהמהאדם . בחייו השליטהמהאדם את יכולת

 מדובר בתחלואה של התקפים לא צפויים אשר עלולים להופיע בכל
כן  -ועל',הופעה בפני קהל וכד,לרבות נהיגה,יומיים-מיני מצבים יום ו מ גה,וממ ה ות ד,לר ו קהל עה ןועל,הו

.  בושה והעדר שליטה, חוסר אוניםגוררים עימם לא פעם תחושת 

ןכל אלה עלולים לחבור לכדי חרדה מפני ההתקף והסיטואציות אותן קף
.  הוא יוצר

 שכן המתבגר הממוצע  , הינו רגיש במיוחד לנושא זהגיל ההתבגרות
והפרעה  , עסוק בחוויה של שליטה ועצמאות למול פרידה מהוריו

והן , בתחושות המסוגלות והעצמאות שלואפילפטית עשויה לפגוע הן 
הגנתם ללא ההתבגרות למסע לשחררו ההורים של .  ביכולתם של ההורים לשחררו למסע ההתבגרות ללא הגנתםביכולתם



אפילפסיה ולמידה
  אחד ממסלולי הפתופיזולוגיה של התפתחות ההפרעה

המע בין האיזון בהפרת ממוקד האינהיביטורית'האפילפטית האינהיביטורית'האפילפטית  ממוקד בהפרת האיזון בין המע
.  לאקסיטטורית

היתר הבין של פעילותו באופןGlutamateמופרת המעורב מופרת פעילותו של ה–בין היתר-Glutamate  המעורב באופן
). NMDA(ישיר בתהליכי למידה וזיכרון 

בפעילות למידהGlutamateפגיעה בתהליכי פגיעה פגיעה בפעילותGlutamate=פגיעה בתהליכי למידה

 מחקרים עדכניים מראים כי לעיתים מספיקה פעילות
הלמידה יכולת על לרעה להשפיע בכדי טווח קצרת איקטאלית קצרת טווח בכדי להשפיע לרעה על יכולת הלמידהאיקטאלית

Kleen JK, Scott RC, Holmes GL, Lenck‐Santini PP. Hippocampal interictal spikes 
disrupt cognition in rats. Ann Neurol 67:250–257 (2010)



אפילפסיה ולמידה
 רקע פעילות - בשנות הגיל הרך על הסרוטוניןדלדול מאגרי

אקסיטטורים מנגנונים של יתר לשפעול להביא עשוי .אפילפטית עשוי להביא לשפעול יתר של מנגנונים אקסיטטוריםאפילפטית

  השפעה עלNeurogenesis  ועלNeuroplasticity  אשר
מבניות ללקויות עלולה/חיבוריות/תוביל ומכאן תפקודיות תפקודיות ומכאן עלולה/חיבוריות/ תוביל ללקויות מבניות
.  והפרעות שפתיות ADHD, להתקבל לקות למידה



NES (Non Epileptic Seizures)( p p )
 אבחנה זו הינה בין האבחנות המתעתעות והקשות לביצוע בתחום

להוכיחה,האפילפסיה בכדי חוזרות ובדיקות רב זמן נדרש פעם .ולא .ולא פעם נדרש זמן רב ובדיקות חוזרות בכדי להוכיחה,האפילפסיה

ל-NES  טראומה  לרבות היסטוריה של , הסברים פסיכולוגים רבים
, )חבלתית ועוד-הפרעה בתר,או גופנית/התעללות מינית ו(מוקדמת ו(מוקדמת ת מ תהתעללות גו תר,או רעה ועודה ת לת ,)ח

בעיקר הפרעות (ותחלואה פסיכיאטרית נלווית הפרעות אישיות 
).אפקטיביות והפרעות חרדה

 של ההאבחון-NES קרי, דרך השלילה-נעשה באופן המסורתי על  :
 NES-נותרת ה, לאחר שנשללו כל האבחנות המבדלות האחרות

ללל ל -תודות לטכנולוגיות עדכניות כגון ה,לאחרונה.כאבחנה לגיטימית
Video EEG ניתן להשיג הוכחה לאבחנה בדרך מהירה וודאית יותר .



NES (Non Epileptic Seizures)( p p )
הגישה הטיפולית מבוססת בעיקרה על טיפול פסיכותרפויטי .

הוא אותם הפרכוסים כי להבנה החולה את להביא הינה השאיפה הינה להביא את החולה להבנה כי הפרכוסים אותם הוא השאיפה
חווה הינם ביטוי גופני לרגשות ולקונפליקטים לא מודעים  

יותר בריאות ביטוי לדרכי ותר.ולחתור אות  טו בר .ולחתור לדרכ ב



התנהגות  התנהגות  
ותפקוד  
חברתי איכות השינה

דיכאון
)30%(

,  התמודדות המשפחה
בית הספר והקהילה

לקות        

NES
)30%(

למידה    
    )30%(

הפרעת קשב   הפרעת קשב  חרדה
וריכוז

)30%(

חרדה
)30%(



ךמהלך לאורך החיים ך
 מחקרים אשר עקבו אחר המהלך והתוצאות של מחלת

השניםהאפילפסיה לאורך כי יגיעוכמחציתמצאו מהילדים מהילדים יגיעו כמחצית,מצאו כי לאורך השנים,האפילפסיה
ישיגו שליטה חלקית והשאר  שליש, לשליטה טובה בתסמיניהם

ו פעילה מחלה להדגים .נוספתהידרדרותאו/ימשיכו לה ו ם מחלה פע כו להדג דרדרותאו/מש .נוספתה

תפקודי התמונה נראית  - ברם כאשר בוחנים את המהלך הרגשי
מעודדת מדגימים:פחות באפילפסיה הלוקים ילדים כי נמצא נמצא כי ילדים הלוקים באפילפסיה מדגימים:פחות מעודדת

יותר  רמת חיים נמוכה משיגים , הצלחה פחותה בלימודיהם
.בהשוואה לאוכלוסיה הכללית

כן קיימת נטייה מוגברת בקרב הלוקים באפילפסיה להופעת  -כמו
ובזוגיות בעבודה בגרותםקשיים בשנות פסיכוסוציאלים ות וקשיים ם בעבודה ובזוג ם  בשנות בגרותםקש אל כוסוצ ם פס וקש



ךמהלך לאורך החיים ך
  מהלך מדאיג זה מחדד את האתגר שבאבחון מקיף וטיפול כוללני

אלה . בילדים אלהבילדים

ההסתכלות על המטופל כבעל בעיות גופניות לחוד ונפשיות -
לחוד רלבנטיתתפקודיות אינה העובדותכבר את להכיר צורך ויש ויש צורך להכיר את העובדות כבר אינה רלבנטיתתפקודיות לחוד

.  המדעיות המחברות בין התופעות

רב ורבאבחון האפילפטימימדי בחולה הסתכלותכוללמקצועי הסתכלות כולל ,מקצועי בחולה האפילפטי-מימדי ורב-אבחון רב
עשוי בהחלט לתת מענה טוב יותר  , משפחתית-תפקודית-רגשית

הילדים של המורכבת הקלינית לתמונה . והולם לתמונה הקלינית המורכבת של הילדיםוהולם

  יש לשאוף ולחנך בידע ובגישות טיפוליות שונות את ציבור
בכלל והציבור . הרופאים והציבור בכללהרופאים



Controversies in Epilepsy and Behavior

When did neurologists and psychiatrists stop g p y p
talking to each other?

Andres M. Kanner

(September 2003)

The Stewart & Lynda Resnick   y
Neuropsychiatric Hospital

UCLA



Andres M. Kanner
 1:4 patients referred to a video‐ EEG monitoring 

it  ith   di i   f i t t bl   il  d  unit with a diagnosis of intractable epilepsy does 
not have epilepsy. 

 The majority of these patients have psychogenic 
nonepileptic events (PNES)nonepileptic events (PNES).



Andres M. Kanner
 Although – these patients were supposed to be 
sent to a psychiatric evaluation  A recently sent to a psychiatric evaluation, A recently 
published study of 174 patients with PNES showed 
that more often than not, this does not happen: that more often than not, this does not happen: 
 almost 82% of patients were readmitted to a 
neurologic ward neurologic ward 

 40.7% continued on antiepileptic drugs after the 
diagnosis was reached (this percentage excluded g ( p g
patients who had epileptic seizures in addition to 
psychogenic events)



Andres M. Kanner
 Many clinicians continue to have misconceptions 
on the potential impact of psychotropic drugs in on the potential impact of psychotropic drugs in 
epilepsy patients.
 Methylphenidate has been proven to be safe and  Methylphenidate has been proven to be safe and 
effective in the treatment of ADHD in epilepsy. Yet, 
many clinicians refuse to prescribe them to these y p
children.

 A similar concern exist with concern to SSRI, since 
in high doses it can lower the threshold, although 
the frequent dosage is quit safe. 





הרכב המרכז הרב תחומי
בילדים :לאפילפסיה בילדים:לאפילפסיה

רופאים
נוירולוגית' מנהל מח,מומחה בנוירולוגיה של הילד–ר אלי הימן"ד ,ן

.בילדים לאיפלפסיהר והמרכז הרב תחומי  "ילדים אסה
ומחה בפסיכיאטריה של הילד והמתבגרמ–ר יריב דורון "ד
אפשטיין"ד אורנה הילדמו– ר והתפתחות בנוירולוגיה מחית מחית בנוירולוגיה והתפתחות הילדמו ר אורנה אפשטייןד

רפואי-פארא
נוירופסיכולוגית–דרור -עינת קן' גב

ל ל ל מתמחה בנוירופסיכולוגיה– גילי לשם'גב
אחות מתאמת–דכטמן -נועה לווין' גב
עובדת סוציאלית–רינה להב'גב
מטפלת באומנות–עידית קרביץ ' גב
קטוגניתדיאטה (דיאטנית –פאו-אפרת דה' גב(
שפינדלר'גב המחלקהפנינה מזכירת מזכירת המחלקה–פנינה שפינדלר'גב



קהילה הפניה עצמית אשפוז

הערכת צרכים ראשונית  
קיים אנמנסטיוקבלת חומר 

 נוירופסיכיאטריאבחון 
)צוות המרכז(

באבחון נוירוקוגניטיביאבחון• ט רוקוגנ נו
הערכה משפחתית •
•  Video EEG
•  EEG  חסך שינה/ קצר
פרופיל מטבולי•
רופאי  , ס"איסוף מידע מביה •
'רווחה וכד, קהילה   

מקצועיות- גיבוש המלצות רב

)פסיכיאטרי/ נוירולוגי (המשך טיפול ומעקב אמבולטורי 

טיפול  
פרטני

הדרכת  
הורים

CBT מעקב  
רפואי

דיאטה  
קטוגנית

בית  
מרקחת

אחות 
מתאמת





ממקרי המרכז
ש "לוקה מלידה בתסמונת ע, תושב מושב בדרום הארץ, 17בן ', י

Dravetזעם'י ומהתפרצויות לטיפול עמידה מאפילפסיה סובל Dravet.סובל מאפילפסיה עמידה לטיפול ומהתפרצויות זעם 'י
.  אלימות מזה שנים

ע'י שנים מזה מטפלים"מטופל של רב מגוון נוירולוגיםי נוירולוגים,י מגוון רב של מטפלים"מטופל מזה שנים ע'י ,
בפנייתו ליחידה . ל"בארץ ובחו', פסיכיאטרים וכד

בכ טופל שונים6-הנוירופסיכיאטרית תרופתיים .תכשירים .תכשירים תרופתיים שונים6הנוירופסיכיאטרית טופל בכ

התפרצויות , בפנייתו בלטו המצאות פרכוסים יומיים מרובים
ובביה בבית נשלטות ובלתי ס"אלימות . סאלימות ובלתי נשלטות בבית ובביה



ממקרי המרכז
הופנה ליחידתנו כשהוא סובל מהחמרה בולטת בהתפרצויות  ' י

האלימות מות.הזעם .הזעם האל

 לאחר איסוף ועיבוד האנמנזה והחומר האבחוני הרב שנצבר
,VEEGלרבות,בוצעה סוללה של אבחונים,לאורך השנים ,,,ך

.פרופיל מטבולי מלא, הערכה פסיכיאטרית ונוירולוגית

בהערכתו הראשונית בלטו מספר ממצאים עיקריים:

 לא הושגה עדיין התייצבות טובה בתדירות  הנויורולוגיבמישור
ובעוצמת הפרכוסים

ל אפילפטיפורמיי מקור"התפרצויות הזעם אינן מוסברות ע

נובעות מתופעות לוואי של התכשירים אותם  ' חלק מתלונותיו של י
ו מקבל בין/הוא תגובות תרופתיות-או תרופתיותאו תגובות בין/הוא מקבל ו



ממקרי המרכז
עם , לילדים לצורך השלמת הבירור הנויורלוגית' אושפז במח' י

ההמלצות וגיבוש האבחון בהליך המרכז צוות בוש ההמלצות.מעורבות ך האבחון וג .מעורבות צוות המרכז בהל

מחלקתית על- עם שחרורו גובשה תוכנית טיפולית בישיבה בין -
: התוכנית כללה.ויכולות ההורים'סמך צרכיו של י ך

נוירולוגי ופסיכיאטרי איזון תרופתי

 העלמת דפוסי התנהגות  /לעידוןתוכנית התנהגותית התאמת
.אלימים

 בו לומד יס "צוות ביהבוצע תאום ההבנות ודרכי הטיפול עם'

המשך מעקב ואיזון תקופתי ביחידה

 כאפוטרופוסים  ' בנוגע למינוי הוריו של ילערכאות משפטיות פנייה
ולנפש ומשפחתולגוף המטופל של כוללנית צרכים מהערכת כחלק .כחלק מהערכת צרכים כוללנית של המטופל ומשפחתו,לגוף ולנפש



ממקרי המרכז
טובה בהתקפיו האפילפטיים-נהנה מרמיסיה חלקית' י, כיום ,

ו זעם התפרצויות של הישנות מסוכנות/ללא הופעת או .  או הופעת מסוכנות/ללא הישנות של התפרצויות זעם ו

קוצב ווגאלימטופל במספר ממצומצם של תכשירים תרופתיים ו.

ממשיך במעקב תקופתי ביחידה הנוירופסיכיאטרית.

לאפוטרופוסים לגוף ולרכש של י' ש מינה את הוריו של י"ביהמ ,'
לל לרבות צרכיו ',י-דבר המאפשר את המשך הטיפול השוטף ב

.הגופניים והחומריים כאחד



ממקרי המרכז
מחלון ביתו ונחבל בראשו 4נפל בגיל , 15בן ', ב.

רבל ל ר לג ב ל לוקה בהמיפלגיה ומפרכוסים פוקאליים אשר–מאז החבלה
). התקפים ליום 6-כ(גורמים בין היתר להתקפים של עיוורון 

ל לל ל טופל לאורך השנים במספר  ,עבר הערכה של מספר נוירולוגים'ב
.אפילפטים ואף הושתל בגופו קוצב ווגאלי-תכשירים אנטי

לל ושל משפחתו מתוארת כנמוכה ביותר'איכות חייו של ב.



כיוונים לעתיד
 לשימוש הנוירולוג באבחון הפרעות   מייטביפיתוח כלי סקר

במטופלים-רגשיות נלוות נפשיות נפשיות נלוות במטופלים-רגשיות

 שונים נוירופסיכיאטריםמחקרים בנושאים

ל ל  עבודה משותפת עם מרכזים נוספים המטפלים בילדים
.תחומיים-ואשר יכולים להסתייע בשירותים רב אפילפטים



פרטי היקשרות
 08-9779165:טלפון מזכירת המרכז

המרכז 08קס 9779168 08-9779168:פקס המרכז

ל המרכז "דוא :pninas@asaf.health.gov.il


