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הפרעת קשב בגיל המבוגר :אבחנה מבדלת
חדשה?
תקציר:

תלונות סובייקטיביות על ירידה קוגניטיבית הן שכיחות בגילאים המבוגרים.
האבחנות המתייחסות למצבים אלו הן ירידה קוגניטיבית התלויה בגיל ,הפרעה
קוגניטיבית קלה וקיהיון ( .)dementiaידוע שמצבים רפואיים שונים הם גורמי
סיכון לירידה קוגניטיבית .בין גורמים אלו ,התרומה של הפרעת קשב לא
מאובחנת אינה מובאת בחשבון .המטרה במחקר הנוכחי היא לבחון האם הפרעת
קשב רלוונטית לאבחנה מבדלת בתלונות על ירידה קוגניטיבית בגיל המבוגר.
כלים ושיטות :במחקר נכללו  36נבדקים ,בין הגילים  70-50שנים ,שאובחנו
כלוקים בהפרעת קשב ,ו־ 29נבדקי קבוצת בקרה נכללו במחקר זה .קבוצת
הנבדקים בעלי הפרעת קשב סווגה לשתי קבוצות .בקבוצה הראשונה היו 12
נבדקים שפנו למרפאה בתלונות על ירידה קוגניטיבית או קשיי זיכרון .נבדקים
אלו לא אובחנו בעבר כסובלים מהפרעת קשב ,אולם הראו תסמינים של קשיי
קשב במהלך חייהם וענו על הקריטריון להפרעת קשב לפי ה־ .DSM-5הקבוצה
השנייה ( (ADHD-Bכללה  24נבדקים שילדיהם אובחנו כבעלי הפרעת קשב,
אשר עונים בעצמם על הקריטריון להפרעת קשב ,אולם אינם מתלוננים על
ירידה קוגניטיבית .ההערכה הנוירופסיכולוגית כללה שאלוני קונרס לאבחון
הפרעת קשב במבוגרים ,שאלון לדיכאון ,ומבחנים קוגניטיביים הכוללים מטלות
זיכרון סיפורי ( (LM- WMSורשימת מילים (California Verbal Learning Test
 ,)short formמטלות הבודקות גמישות מחשבתית וזיכרון עבודה (CANTAB
 )PAL, IEDומטלת קשב מתמשך ( .)TOVAהמחקר נערך במכון הקוגניטיבי במרכז
הרפואי רמב"ם ועבר אישור של ועדת האתיקה.
תוצאות :הנבדקים עם הפרעת הקשב שהתלוננו על ירידה קוגניטיבית הראו
ליקוי בתפקודי קשב ,בעוד שתפקודם במטלות זיכרון ותפקודים ניהוליים
היה תקין .הנבדקים עם הפרעת הקשב ללא תלונות קוגניטיביות ,לא הדגימו
ליקויים נוירופסיכולוגיים כלשהם בתחום הקשב או קשיים נוירופסיכולוגיים
אחרים .נבדקים מכל הקבוצות לא מילאו קריטריון להפרעה קוגניטיבית קלה
או קיהיון.
מסקנות :יש להביא בחשבון הפרעת קשב כמצב נוסף או חדש באבחנה מבדלת
לתלונות סובייקיטיביות על ירידה קוגניטיבית בגיל המבוגר .ההכרה בפרופיל
קוגניטיבי והתנהגותי של הפרעת קשב יכול לתרום לאבחנה בין מצב זה למצב
של טרום־קיהיון ולעזור בהורייה לטיפול תרופתי תואם .יש צורך במחקר המשך
לצורך הבנת הפתופיזיולוגיה והבנת ההשלכות של הפרעת הקשב בגילאים
מבוגרים .בבדיקה של האוכלוסיה המבוגרת יש להכליל באבחנה המבדלת
אפשרות של הפרעת קשב.

מילות מפתח:

 ;ADHDהפרעת קשב; קיהיון; תלונות זיכרון סובייקטיביות.

:KEY WORDS

המכון לנירולוגיה קוגניטיבית ,מרכז
רפואי רמב"ם ,חיפה

.ADHD; Dementia; MCI; Subjective memory complaints
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הפרעת קשב ()ADHD-Attention Deficit Hyperactivity Disorder
היא הפרעה נוירו–התפתחותית שביטוייה הם קשיים בשמירה
על קשב לאורך זמן ,תנועתיות יתר ,אימפולסיביות ,קשיים
בתפקודים הניהוליים ,בוויסות רגשי ובמוטיבציה [ .]1האבחון
של הפרעת קשב מסתמך על ה– ]2[ DMS-5הכולל תסמינים

משתי קבוצות הכוללות קשיי קשב ,והתנהגות אימפולסיבית
והיפראקטיבית .קיום ההפרעה בשתי מסגרות לפחות ,ועדות
להופעת התסמינים לפני גיל  12שנים .בעבר נחשבה ADHD
להפרעה האופיינית לילדים ומתבגרים .היום ידוע שהתסמינים
של הפרעת הקשב נמשכים גם בבגרות ומשליכים על תפקודו
של הסובל מ– ADHDבתחום האקדמי ,התעסוקתי ,החברתי,
והבין אישי ,ופוגעים גם בהתנהלות העצמית.
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הסתמנותה של הפרעת הקשב משתנה לרוב באופייה
במעבר מהילדות לבגרות .עם השנים ,התסמינים ההתנהגותיים
נוטים להצטמצם ,ואילו התסמינים הקוגניטיביים והתלונות
הסובייקטיביות על קשיים קוגניטיביים מתמידים .הנבדקים
נוטים להתלונן על קשיי קשב ,זיכרון וקשיים בתפקודים
הניהוליים הכוללים תכנון ,בקרה ,וגמישות מחשבתית [.]3
נבדקים מבוגרים עם הפרעות קשב סובלים לעיתים קרובות
מתחלואה פסיכיאטרית נלווית כמו דיכאון וחרדה [.]3
בגיל המבוגר ,תלונות סובייקטיביות על קשיים קוגניטיביים
(  ,)subjective cognitive impairmentוהסתמנות שינויים
קוגניטיביים ,התנהגותיים או אפקטיביים ,עשויים לשקף
התפתחות מחלות ברקמת המוח ומכאן החשיבות באבחונם.
ירידה קוגניטיבית סובייקטיבית [Subjective Cognitive decline
(  ])SCDהיא אבחנה הניתנת לאדם המתלונן על ירידה
בזיכרון ,ללא ירידה משמעותית בתפקוד ,ותפקודו במבחנים
הנירופסיכולוגיים תקין .במחקרי אורך הודגם ,כי SCD
עשוי לנבא התפתחות ירידה קוגניטיבית וקיהיון [ .]4ירידה
קוגניטיבית קלה ( )MCI- Mild Cognitive Impairmentהיא מצב
שבו מסתמנים ליקויים קוגניטיביים הניתנים למדידה ,אולם
חומרתם אינה גורמת להפרעה משמעותית בתפקוד.
 MCIמאובחן באנשים בגילאי ה– 50ומעלה ,המתלוננים
על ליקויים בזיכרון או בתפקודים קוגניטיביים אחרים,
ובהערכה נירופסיכולוגית צוברים ציונים נמוכים ב– 1.5סטיית
תקן לפחות בהשוואה למצופה על פי הגיל ,המין וההשכלה,
וזאת לצד תפקוד תקין במישורי החיים השונים MCI .מהווה
לעיתים קרובות שלב ביניים ,בין תפקוד קוגניטיבי תקין
וירידה קוגניטיבית על רקע מחלה ניוונית של המוח ,ועשוי
להיות שלב מוקדם בהתפתחות מחלת אלצהיימר MCI .עשוי
להתאפיין בפגיעה בזיכרון בלבד ( )amnestic MCIאו בפגיעה
בתחומים קוגניטיביים אחרים כגון שפה ,תפקודים ניהוליים
או כשרים חזותיים ,ומוגדר כ–.]5[ non amnestic MCI
חלק מהתסמינים והתלונות הקוגניטיביות המאפיינים
הפרעת קשב (שכחנות ,קושי בארגון ובקרה ,שמירה על קשב
לאורך זמן) ,דומים במצבים של  ,MCIובפגיעה קוגניטיבית
סובייקטיבית ( .(Subjective cognitive impairmentהתסמינים
ההתנהגותיים ,כגון הפרעות שינה ,דיכאון וחרדה ,אף הם
דומים [ .]6בעקבות זאת ,מתעוררת מורכבות באבחנה
הקלינית של בני  50שנים ומעלה המתלוננים על ליקויים
בזיכרון ושינויים בהתנהגות .המורכבות גבוהה בעיקר בקרב
המטופלים המגיעים למרפאות להערכה קוגניטיבית עם
תלונות על ליקויים בזיכרון ,בעקבות חשש מהתפתחות קיהיון.
אוכלוסיית המתלוננים על  SCIחשובה ביותר ,מאחר
שרצוי לזהות את האטיולוגיה לתלונות הקוגניטיבית מוקדם
ככל הניתן ,ולהעריך האם השינויים הללו קוגניטיביים בהקשר
של הפרעת הקשב הידועה ,או שמא זוהי הסתמנות מחלה
ניוונית או אחרת ברקמת המוח .איתור האטיולוגיה המדויקת
מוביל לאופני טיפול שונים.
מטרות
מטרת המחקר הנוכחי הייתה לאפיין את הדפוס
הנוירופסיכולוגי בנבדקים מבוגרים ,בעלי הפרעת קשב ,אשר
מתלוננים על ירידה קוגניטיבית.

שיטות המחקר
נבדקים:
נכללו במחקר נבדקים בני  70-50שנים .סך הכול  36נבדקים
שאובחנו כלוקים בהפרעת קשב ו– 29נבדקים בקבוצת
בקרה .הנבדקים שאובחנו כלוקים בהפרעת קשב סווגו לשתי
קבוצות )1( :נבדקים שהתלוננו על ירידה קוגניטיבית או ירידה
בזיכרון ( ,)ADHD-Aשלא אובחנו בעבר כלוקים בהפרעת
קשב ,ובבדיקה ענו על הקריטריון המלא להפרעת קשב על
פי ה– )2( ;DSM-5הורים לנבדקים צעירים שאובחנו כלוקים
בהפרעת קשב ,ללא תלונות על שינויים קוגניטיביים ,שאותרו
כבעלי תסמינים של הפרעת קשב ( .)ADHD-Bנבדקי קבוצת
הבקרה כללו  29גברים שלא ענו על הקריטריון להפרעת קשב
ולא הציגו תלונות על ירידה בריכוז או בזיכרון.
הנבדקים מכל הקבוצות לא ענו על קריטריונים לקיהיון (על
פי האנמנזה ותפקודם במבחנים קוגניטיביים) .קריטריונים
לאי הכללה במחקר כללו :ממאירות פעילה או ממאירות
בעבר ,חבלת ראש בעבר ,ומחלה קרדיווסקולרית פעילה
שאינה מאוזנת .נבדקים שאינם שולטים בשפה העברית
במידה המאפשרת את ביצוע המטלות .נבדקים אשר לאחר
ראיון אישי ודיון בין מספר מעריכים שלא נמצאו מתאימים
לאבחנה של  ,ADHDלא נכללו בניתוח התוצאות.
ההערכה הנוירופסיכולוגית כללה :ריאיון אישי ,כולל
הערכת תחלואה כללית וגורמי סיכון קרדיווסקולריים (עישון,
יתר לחץ דם ,יתר־שומנים ,סוכרת ,מחלת לב איסכמית,
אירוע מוח) ,בהתבסס על דיווח של הנבדק ושל רופאו ומילוי
השאלונים הבאים :שאלון קונרס למבוגר (Conners' Adult
 - )ADHD Rating Scale-SLשאלון לאבחון הפרעת קשב
במבוגרים ,שבו מדרגים הזדהות עם  48אמירות בערכים
שבין ( 0בכלל לא) ל–( 3הרבה מאוד) ,בשישה תחומים
(התנהגות ,לימודים ,בעיות פסיכוסומטיות ,היפראקטיביות
ואימפולסיביות ,חרדה וקשב); שאלון על שם בק ( Beck
 )Depression Inventory - BDIלהערכת קיום וחומרת דיכאון
ושאלון להערכת איכות השינה.
הערכה קוגניטיבית כללה את המבחנים הבאים :מבחן
 ,Logical memoryמתוך ה– - Wechsler Memory Scaleהבודק
זכרון אפיזודי של מידע סיפורי; - (California Verbal CLVT
) ;Learning Test- short formמבחן הבודק למידה וזיכרון של
רשימת מילים; תתי המבחנים הבאים מתוך ה–CANTAB-
Neuropsychological Test Automated Battery (Intra/ Cambridge
) - IED - Extra Dimensionalהבודק תפקודים ניהוליים
המבוססים על יכולת גמישות מחשבתית ועל היכולת להסיט
את הקשב ולבחון גירוי ראייתי; (Paired Associates ( PAL
 - Learningהבודק זיכרון עבודה מרחבי ונשען על זיכרון
עבודה; ו–  - )Test of variables of Attention ( TOVAבדיקה
ממוחשבת הבודקת תפקודי קשב ממושך ,ומספקת מדד
אובייקטיבי של תפקודי קשב במטלה מונוטונית שמשכה
כ– 20דקות.
למבחן  TOVAארבעה פרמטרים עיקריים :השמטה
( - )omissionהנבדק לא לחץ על הכפתור בעת הופעת גירוי,
שהוא להיסח דעת; הוספה (  - )commissionהנבדק לחץ
על הכפתור בהיעדר גירוי ,שהוא מדד לאימפולסיביות; זמן
תגובה (  - )response timeפרק הזמן שעבר מרגע הופעת

348
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טבלה :1

סיווג הנכללים על פי מידע דמוגרפי ,מספר הקריטריונים ל– ADHDעל פי DSM-5

ושיעור הנבדקים שלקו בגורמי סיכון קרדיווסקולריים
מין
מספר (ז)

גיל
שנות DSM-5 hyper/ DSM-5
(שנים) לימוד impuls>5 atten>5

ADHD-A
״מתלוננים״
התלוננו על
הפרעות
קוגניטיביות

12

50%

ADHD-B
״הורים״
ללא תלונות
על הפרעות
קוגנטיביות

24

58 41.6%

קבוצת בקרה 29

31%

60.5

64.6

High CV risk

)%( category

15

6

8

42

14

9

3

21

15.5

0

0
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תרשים :1

תוצאות הקבוצות במטלת ה–.)TOVA) Test of Variables of Attention
משמאל לימין מוצגים ארבעה פרמטרים עיקריים :השמטה
( ,)TOVA omהנבדק לא לחץ על הכפתור בעת הופעת גירוי–מדד
למוסחות ,הוספה ( ,)TOVA comהנבדק לחץ על הכפתור בהיעדר
גירוי–מדד לאימפולסיביות ,זמן תגובה ( ,)TOVA RTפרק הזמן שעבר
מרגע הופעת הגירוי ועד לחיצה על כפתור התגובה ויציבות זמן
התגובה ( ,)TOVA RTVהיציבות באופן התייחסותו של הנבדק לגירוי,
המהווה מדד למאמץ המושקע בביצוע =ADHD-A .נבדקים אשר
התלוננו על ירידה קוגניטיבית או ירידה בזיכרון ,שלא אובחנו
בעבר כסובלים מהפרעת קשב ,ובבדיקה ענו על הקריטריון המלא
להפרעת קשב על פי ה–.DSM 5נ =ADHD-Bהורים לנבדקים צעירים
שאובחנו כסובלים מהפרעת קשב ,ללא תלונות על שינויים
קוגניטיביים ,שאותרו כבעלי תסמינים של הפרעת קשב
ביקורת

160

הגירוי ועד לחיצה על כפתור התגובה; ויציבות זמן התגובה
( - )response time variabilityהיציבות באופן התייחסותו של
הנבדק לגירוי ,שהיא מדד למאמץ המושקע בביצוע.

ADHD-A
ADHD-B

140
120
100

תוצאות
ניתוחים סטטיסטיים:
לצורך עיבוד הנתונים נערכו תבחיני  tלהשוואה בין קבוצת
הבקרה לשתי קבוצות ה– ADHDיחד .במקרים שנמצא בהם
הבדל ,נערכו ניתוחי שונות ( )Fולאחריהם ניתוחי המשך
להשוואה בין הקבוצות.
אוכלוסיית המחקר:
בטבלה  1מפורטים המאפיינים הדמוגרפיים של הקבוצות,
וכן נתונים לגבי קריטריונים אבחוניים של ADHD
(היפראקטיביות /אימפולסיביות והפרעה בקשב וריכוז)
וגורמי סיכון קרדיווסקולריים.
גיל:
תחילה השווינו בין קבוצת הבקרה לבין קבוצות ה–.ADHD
נמצא הבדל משמעותי סטטיסטית בגיל בין הקבוצות
] ,[t(63)=4.15, p<0.001כך שהנבדקים בקבוצת הבקרה היו
מבוגרים יותר ) (M=64.65, Sd=5.0מהנבדקים בקבוצת
 .(M=58.83, Sd=6.0) ADHD-Bעם זאת ,לא נמצא הבדל
משמעותי סטטיסטית בין קבוצת הבקרה או ה"הורים"
( )ADHD-Bלבין קבוצת ה"מתלוננים" ( .)ADHD-Aהקבוצות
לא נבדלו ביניהן מבחינת שנות לימוד או מבחינת גורמי
הסיכון הקרדיווסקולריים.
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תוצאות הערכה נירופסיכולוגית:
בשאלון קונרס נמצא כי ציון  Hהממוצע ) (H scoreשל
הנבדקים בקבוצת הבקרה הוא ( 49כלומר תקין) ושל
הנבדקים בקבוצות ה– ADHDהוא ( 64כלומר גבולי).
נמצא הבדל מובהק בין קבוצת ה"מתלוננים" ()ADHD-A
שקיבלה ציון  ,71כלומר פתולוגי ,לבין קבוצת ה"הורים"
( )ADHD-Bשקיבלה ציון  ,61גבולי.[F(2,58)=25.88, P<0.001] .
 :BDIציון השאלון על שם בק לדיכאון נמצא תקין בקבוצת
הבקרה ( )5.2ובקרב ה"הורים" ( ,)5.5וגבולי (ממוצע )10.5
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**TOVA RTV

TOVA RT

*TOVA COM

***TOVA OM

בקבוצת ה"מתלוננים"כאשר ציון בטווח  9-0נחשב תקין,
ואילו  15-10מצביע על דכאון מינימלי.
תוצאות מבחנים קוגניטיביים:
לא נמצא הבדל בין הקבוצות בתוצאות מבחן ה–logical
 memoryהן בטווח המיידי ] [t(63)=0.78, n.s.הן בטווח
המאוחר ] .[t(63)=0.63, n.s.לא נמצא כל הבדל בשלב
הראשון ] ,[t(61)=0.98, n.s.או האחרון ][t(61)=1.45, n.s.
של עקומת הלמידה במבדק  ,CVLTאו בשלב המאוחר
] .[t(61)=1.71, n.s.נמצא הבדל משמעותי בין הקבוצות במדד
ה– CVLTהמודד היזכרות מעוכבת (free recall short delayed
 ,[t(61)=2.32, p<0.05] ,)memoryכך שנבדקים בקבוצות
ה– ADHDהשיגו ציון  Zנמוך ) (M=0.47, Sd=1.04בהשוואה
לקבוצת הבקרה ) .(M=1.04, SD=0.85עם זאת ,המדדים
היו בתחום הנורמה .לא נמצא הבדל בין הקבוצות בזיכרון
העבודה ( )working memoryכפי שנמדד באמצעות CANTAB
] ,PAL [t(61)=0.38, n.s.או בתפקודים ניהוליים כפי שנמדד
באמצעות ].CANTAB IED [t(62)=0.06, n.s.
לא נמצא הבדל בין הקבוצות בציון  TOVA 8הכללי שלהן
].[t(53)=0.24, n.s.
לא נמצא הבדל בין הקבוצות בזמן התגובה שלהן במבחן
.[t(53)=1.05, n.s.] TOVA 8
כפי שניתן לראות בתרשים  ,2נמצא הבדל משמעותי בין
הקבוצות בשוני ( )variabilityשל זמן התגובה (response time
 )variabilityבמבחן ] TOVA 8 [t(53)=2.61, p<0.05שהיה גבוה

Clear eye
Plus
פתרון מיידי ובטוח
לעין יבשה!
קליר איי פלוס

מוצר מתחרה

✓ בקבוקון לשימוש יומי רב פעמי!

✗ בקבוקון לשימוש חד פעמי!

בכלליחת,דש!

במאוחדבלאומית,
המר ת ובבתי
קחת

✓ אריזה של  30בקבוקונים מספיקה לחודש שלם* ✗ אריזה של  30בקבוקונים מספיקה ל 10-ימים*
✓ חסכוני למשתמש :ניצול כל הטיפות בבקבוקון.

✗ יש להשמיד את הבקבוקון לאחר השימוש הראשוני.
חל איסור לשימוש חוזר!

✓ בקבוקון עם פטנט ייחודי לסגירה הרמטית **

✗ בקבוקון סטנדרטי ,אינו ניתן לסגירה הרמטית.

✓  0.5מ”ל בכל בקבוקון ,סה”כ לאריזה  15מ”ל.
 25%יותר תמיסה בכל אריזה!

✗  0.4מ”ל בכל בקבוקון ,סה”כ לאריזה  12מ”ל.

✓ בקבוקון ייחודי עם פיה חלקה
למניעת פציעות במשטח העין.

✗ בקבוקון סטנדרטי עם פיה בעלת בליטות המסכנת
את המשתמש בפציעה של משטח העין.

✓ פקק נוח ,ידידותי למשתמש,
מאפשר סגירה חוזרת בקלות.

✗ לא ניתן לסגירה חוזרת!

✓ ללא חומר משמר!

✓ ללא חומר משמר!

✓ לשימוש עם עדשות מגע ,ללא צורך להסרתן.

✓ לשימוש עם עדשות מגע ,ללא צורך להסרתן.

הרכבPolyvinyl alcohol 1.4 povidone 0.6% :

הרכבPolyvinyl alcohol 1.4 povidone 0.6% :

…REF: Unit –dose dispenser tips: a potential source of ocular injury, E C A Macdonald et al
)Br J Ophthalmol 2010 94;136-137(3

 www.meditec.co.ilו 1-800-800-678
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* שימוש מקובל של כ 3-פעמים ביום.
** לשימוש חוזר עד  12שעות מהפתיחה.
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תרשים :2

תוצאות הקבוצות בסולם הכללי של שאלון הקונרס (Conners' Adult
 )ADHD Rating Scale-SLהבוחן דיווח עצמי של תסמיני הפרעת קשב,
ההבדלים בין הקבוצות מובהקים ב– =ADHD-A .p<0.001נבדקים

אשר התלוננו על ירידה קוגניטיבית או ירידה בזיכרון ,שלא אובחנו
בעבר כסובלים מהפרעת קשב ,ובבדיקה ענו על הקריטריון המלא
להפרעת קשב על פי ה– =ADHD-B .DSM 5הורים לנבדקים צעירים
שאובחנו כסובלים מהפרעת קשב ,ללא תלונות על שינויים
קוגניטיביים ,שאותרו כבעלי תסמינים של הפרעת קשב
***CAARS-H
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CAARS-H

70

מסקנות
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הממצאים מהמחקר הנוכחי מדגימים ,כי התסמינים
האופייניים להפרעת הקשב ממשיכים להסתמן גם בגיל
השלישי ,ובאים לידי ביטוי הן בתלונות על קשיים בתחומי
הקשב ,שכחנות ופעלתנות יתר ,והן במבחנים ספציפיים
המעריכים קשב מתמשך.
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ביקורת

ADHD-A

ADHD-B

בקבוצות ה–  (M=88.58, Sd=24.9) ADHDלעומת קבוצת
הבקרה ).(M=104.09, Sd=15.27
נמצא הבדל בין הקבוצות בתדירות ההוספות ()commissions
במבחן  ,[t(49)=2.77, p<0.01] TOVA 8שהייתה גבוהה יותר
משמעותית בקבוצות ה– (M=93.9, Sd=21.42) ADHDלעומת
קבוצת הבקרה ).(M=105.95, Sd=10.49
לבסוף ,נמצא הבדל משמעותי בין שתי הקבוצות בתדירות
ההשמטות ( )omissionsבמבחן TOVA 8נ],[t(46)=2.73, p<0.01
שהייתה גבוהה יותר בקבוצות ה–(M=83.5, Sd=30.66) ADHD
לעומת קבוצת הבקרה ) .(M=100, Sd=13.33על מנת להעמיק
ולחקור את ההבדלים המשמעותיים שנמצאו בין הקבוצות,
ניתחנו בשנית את תוצאות מבחני ה– CVLT short delayed
וה– TOVAבאמצעות  one-way ANOVAהמשווה בין שלוש
קבוצות הפעם :מתלוננים (  ,)ADHD- Aהורים ל– ADHD
( )ADHD-Bוקבוצת בקרה.
מתלוננים לעומת הורים ו־ ADHDלעומת קבוצת בקרה:
בניתוח זה לא נמצא כל הבדל בין הקבוצות במדד ה–CVLT
המודד היזכרות מעוכבת ()free recall short delayed memory
] .[F(2,60)=3.03, n.s.לא נמצא הבדל בין הקבוצות בציון TOVA 8
 8הכללי שלהן ] .[F(2,52)=1.17, n.s.לא נמצא הבדל בין הקבוצות
בזמן התגובה שלהן במבחן .[F(2,52)=1.52, n.s.] TOVA 8
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ומצאנו כי תדירות ההוספות בקבוצת ה"מתלוננים"
) (M=84.22, Sd=26.86הייתה גבוהה משמעותית מן התדירות
בקבוצת הבקרה ) ,(M=105.95, Sd=10.49וכי קבוצת ההורים
לא נבדלה ).(M=97.54, Sd=18.35
לבסוף ,ניתחנו באופן דומה הבדל שנמצא בתדירות
ההשמטות במבחן  TOVA 8בין שלוש הקבוצות
] ,[F(2,52)=10.36, p<0.001ומצאנו כי תדירות ההשמטות
בקבוצת המתלוננים ) (M=59.61, SD=34.67הייתה גבוהה
משמעותית מן התדירות הן בקבוצת הבקרה (M =100,
 )Sd=13.33הן בקבוצת ההורים ) .(M=92.46, SD=24.14לא
נמצא הבדל בין קבוצת ההורים לקבוצת הבקרה.

נמצא הבדל משמעותי בין שלוש הקבוצות בשונות
( )variabilityשל זמן התגובה ( )response time variabilityבמבחן
 .TOVA [F(2,52)=5.58, p<0.01] 8על מנת לזהות את הקבוצה
הנבדלת ביצענו ניתוח  scheffe post-hocשהראה כי לקבוצת
ה"מתלוננים" וריאביליות גבוהה יותר של זמן התגובה באופן
משמעותי ) (M=76.67, SD=32.33לעומת קבוצת הבקרה
) (M=104.09, Sd=15.27בעוד שקבוצת ההורים לא נבדלה
).(M=93.04, SD=20.56
באופן דומה ,ניתחנו הבדל שנמצא בתדירות ההוספות
במבחן  TOVA 8בין שלוש הקבוצות ],[F(2,52)=5.05, p<0.05

דיון
נבדקים הלוקים בהפרעת קשב חולקים מאפיינים דומים
לנבדקים הלוקים בירידה קוגניטיבית הן מבחינת התלונות
על תסמינים קוגניטיביים והן מבחינת התחלואה הנלווית
הפסיכיאטרית [ .]7בעקבות זאת ,קיים אתגר באבחון של
אוכלוסיה זו ,והפרדה בין ירידה קוגניטיבית וסימפטומים
של  .ADHDמטרת המחקר היתה לבדוק את הפרופיל
הנוירופסיכולוגי של נבדקים עם הפרעת קשב בגיל מבוגר,
המתלוננים על ירידה קוגניטיבית בעלי תפקוד תקין.
כאמור ,בספרות מדווח על מספר קטן יחסית של מחקרים
שנבחן בהם הקשר שבין ירידה קוגניטיבית המתרחשת
בגיל המבוגר והפרעת קשב Ivanchak .וחב' [ ]8בדקו דיווחים
רטרוספקטיביים משאלונים ל– ADHDבקרב נבדקים בריאים,
מאובחנים הלוקים ב–  MCIומאובחנים הלוקים בקיהיון.
החוקרים לא מצאו שכיחות גבוהה יותר של נבדקים הלוקים
ב–  ADHDואבחנה של  MCIאו קיהיון בגיל המבוגר .ככל
הידוע לנו ,המחקר הנוכחי הוא ניסיון ראשון לבחון את
ההסתמנות הקוגניטיבית־התנהגותית בנבדקים מבוגרים
הלוקים ב– ADHDללא ירידה קוגניטיבית ידועה ,תוך שימוש
בכלים נוירופסיכולוגיים רגישים הן לירידה קוגניטיבית
כללית והן לתפקודי קשב והפרעת קשב .הממצאים במחקר
הנוכחי תומכים בממצאי המחקר הקודם ,ומדגימים כי
נבדקים מבוגרים הממלאים קריטריונים להפרעת קשב
ואינם מתלוננים על ירידה קוגניטיבית ,אינם מדגימים
ירידה בתפקודי הלמידה ,הזיכרון ,וכן במדדים של גמישות
מחשבתית וזיכרון העבודה ,ועל כן הפרופיל הנוירופסיכולוגי
שלהם אינו אופייני לליקויים המסתמנים במחלות ניווניות
של המוח .בקרב נבדקים הממלאים קריטריונים ל–ADHD
ומתלוננים על ירידה כללית בתפקוד הקוגניטיבי או על
ליקויים בזיכרון ,עלו תלונות על קשיים בתפקודי הקשב ונצפו
קשיים בתפקודי הקשב המתמשך ,שכללו שגיאות השמטה,
שגיאות הוספה וחוסר עקביות בביצוע המטלה .קשיים

שלשול? כאבי בטן? גזים? קלקול קיבה?

קלבטן פורטה ושקט בבטן
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הענות גבוהה לטיפול-עוצמה כפולה

כל קפלייה מכילה ריכוז כפול של החומר הפעיל.Bismuth Subsalicylate 524 mg ,
מאפשר נטילת קפלייה בודדת למנה טיפולית ,במקום שתי טבליות.

מנגנון פעולה ייחודי

שילוב  Bismuth Subsalicylateבמרכיבים הפעילים מאפשר פעילות אנטי
בקטריאלית ואנטי וויראלית ,יחד עם פעילות אנטי דלקתית ואנטי סקרטורית.
התרופה אינה פוגעת בפריסטלטיקה של המעי.

מטיילים? קחו אתכם קלבטן פורטה!
מאושר לטיפול בTraveler’s Diarrhea (TD)-

קלבטן פורטה מיועד להקלה במקרים של:
* מתחת לגיל  12שנים
השימוש בהנחיית רופא

✓ כאבי בטן עוויתית ✓ שלשול ✓ בחילה ✓ גזים ✓ קלקול קיבה
✓ קשיים בעיכול ✓ מאושר לטיפול בTraveler’s Diarrhea -

 www.meditec.co.ilו 1-800-800-678
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פרופיל בטיחותי גבוה
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בתפקודי הקשב המתמשך מהווים מאפיין מרכזי בתסמונת
הפרעת הקשב ,והשימוש במטלות הבודקות קשב מתמשך
שכיח ביותר לצורך אבחון קשיי קשב [.]9
הנבדקים שהתלוננו על ירידה קוגניטיבית דיווחו בנוסף על
רמות גבוהות של תסמינים דיכאוניים .קשיים בתפקודי הקשב
ותסמינים דיכאוניים עשויים להוות סימן מוקדם להחמרה
במצב הקוגניטיבי [ .]10בעקבות זאת ,חשוב לבחון נבדקים
אלו שוב בעתיד כדי להעריך התפתחות שינויים בתפקודים
הקוגניטיביים עם הזמן ,ולברר האם נבדקים מאובחנים
כלוקים ב– ADHDומתלוננים על ליקויים קוגניטיביים ,הם תת
קבוצה של לוקים ב– SCIובסיכון להחמרה במצבם ,או  -כפי
שמסתמן מהתוצאות הנוכחיות  -מבטאות התלונות הללו
את הפרע הקשב הבסיסית כשהיא מוחמרת בעקבות תסמונת
הדיכאון או עקב שינויים האופייניים לגיל.

לסיכום
המחקר הנוכחי מעלה ,כי הפרעת הקשב נמשכת גם בגיל
השלישי ,עת עולה הסיכון להחמרה במצבה קוגניטיבי .לפיכך,
הבירור בנבדק המתלונן על ירידה קוגניטיבית צריך לכלול -
בנוסף לבדיקת גורמי הסיכון הידועים כקשורים להתפתחות
קיהיון  -גם בירור האפשרות של הפרעת קשב .לאבחנה
המדויקת נודעת חשיבות בבחירת הטיפול המתאים ביותר.

•

מחברת מכותבת :טלי פישר
המכון לנירולוגיה קוגניטיבית ,רמב"ם ,ת.ד ,9602 .חיפה
טלפון04-7773190 :
פקס04-7772637 :
דוא"לt_fisher@rambam.health.gov.il :

ביבליוגרפיה
Is Associated with
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כרוניקה

חיידקי השחפת עוזרים בהעברת נגיפי איידס בין תאים
מחלת השחפת היא גורם ידוע בהחמרת מחלת האיידס ,ועתה
נמצא המנגנון שבבסיס התופעה .סוריאנט וחב'
 )2019;26:3586חקרו את יחסי הגומלין בין שני פתוגנים אלה
בתרבית תאים .החוקרים מצאו כי מאקרופגים שהושרו על ידי
חיידקי שחפת ,נעשו רגישים יותר להדבקה בנגיפי  .HIVקבוצה
אחת של מאקרופגים הנקראת Mנ( )IL-10הייתה נפוצה יותר
בזמן הדבקה משותפת עם שני הגורמים (וגם עם  SIVבדגם של
תאי קוף).
( Cell Rep

353
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החוקרים מצאו ,כי הדבקת התאים בחיידק השחפת גרמה
ליצירת צינוריות גישור (  ,)TNTשחיברו בין תאים ואיפשרו
העברת נגיף  HIVמתא לתא ישירות .התפשטות הנגיף במנגנון זה
לא הייתה קשורה ולא השפיעה על חדירת נגיף לתאים ,שפעול
הנגיף או גורמי הגבלה של הנגיף .החוקרים סוברים כי חיידקי
השחפת עוזרים בסביבה המיידית שלהם לנגיף האיידס לשגשג
ולהתרבות.
איתן ישראלי

פלוויטון -המולטיויטמין לאיזון תזונתי מושלם
השיג
לל קופות
בכהחולים!
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תערובת ויטמינים ומינרלים ,המסייעים בשיפור תחושת עייפות וחולשה כללית
חיוני לאנשים שתזונתם אינה מספקת
מולטיויטמין המכיל מגוון ויטמינים ומינרלים היוצרים פורמולה מאוזנת
מכיל ויטמינים חיוניים מקבוצת B
יותר ויטמין ( Dמכיל (400 IU
ללא ויטמין  ,Kמתאים גם לנוטלים נוגדי קרישה
יותר ויטמין  Cממולטיויטמינים אחרים
טבליה קטנה יחסית וקלה יותר לבליעה
מארז חודשי של  30טבליות ,במחיר הגיוני ונגיש לכל כיס

