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טעון שיפור :הטיפול בקלוזפין בקרב חולי
סכיזופרניה בישראל
תקציר:

הקדמה :כשליש מחולי הסכיזופרניה אינה מגיבים בצורה מספקת לטיפול בתרופות
נוגדות פסיכוזה .התרופה היחידה היעילה לאוכלוסייה זו היא קלוזפין ,אך דיווחים
רבים בעולם מעידים על תת־טיפול בתרופה ועיכוב ניכר בהתחלת הטיפול בה.
מטרת המחקר :להעריך את שיעור הטיפול ואופן הטיפול בקלוזפין ,לראשונה
בישראל ,באוכלוסיית החולים בסכיזופרניה.
שיטות המחקר :נערך מחקר עוקבה רטרוספקטיבי ברשומות הרפואיות הממוחשבות
של שירותי בריאות כללית .מבין חולי הסכיזופרניה ,עד גיל  75שנים ,אותרו
המטופלים שלהם נופק מרשם אחד או יותר לקלוזפין בין השנים .2014-2012
תוצאות :נמצאו  27,929חולי סכיזופרניה באוכלוסיית המבוטחים ,מתוכם ל־1,817
נופק מרשם לקלוזפין במהלך תקופת המחקר .נתון זה מהווה שיעור של 6.5%
מאוכלוסיית החולים ושיעור שימוש של  78/100,000מהאוכלוסייה הכללית .בנוסף,
ל־ 60%מהמטופלים נרשמה תרופה נוגדת פסיכוזה נוספת או טיפול בליתיום (מישלב
תרופתי) .רישום נוסף היה כרוך ביחס סיכון לתמותה של  2.1ביחס למי שטופל
בקלוזפין בלבד.
מסקנות :בדומה לדיווחים בעולם ,גם בישראל קיים תת־טיפול בקלוזפין לעומת
הצורך הצפוי .מעבר לכך ,נראה כי אופן הטיפול גם הוא אינו מיטבי ,עובדה קריטית
היות שעל פי נתוני מחקר זה קיימת עלייה משמעותית בתמותת מטופלים תחת
טיפול לא־מיטבי בקלוזפין .ניתן לטייב את איכות הטיפול באמצעות שימוש בניטור
טיפולי של רמת התכשיר בדם ושינוי המינון בהתאם.

מילות מפתח:

סכיזופרניה; קלוזפין; טיפול רב תרופתי.
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הקדמה
סכיזופרניה מופיעה בשכיחות של כ– 1%באוכלוסייה הכללית
לאורך החיים ,והיא המחלה הפסיכיאטרית הקשה ביותר,
המובילה למגבלה בתפקוד ולירידה חמורה באיכות החיים של
הלוקים בה .המחלה מאופיינת במהלך כרוני ,לרוב פרוגרסיבי,
עם תסמינים "חיוביים" (הזיות ומחשבות שווא)" ,שליליים"
(ירידה בממדי עניין שונים) ופגיעה בתפקודים קוגניטיביים.
מבין הטיפולים התרופתיים לסכיזופרניה בולט התכשיר
קלוזפין ,אשר פותח כבר בשנות ה– 70של המאה העשרים
כתרופה נוגדת הפסיכוזה הא־טיפית הראשונה.
ככלל ,תרופות נוגדות פסיכוזה אינן יעילות בצורה מספקת
להפחתת התסמינים בשליש לערך מהחולים בסכיזופרניה
[ .]1אוכלוסייה זו מוגדרת כיום כלוקה ב"סכיזופרניה עמידה
לטיפול" (( )Treatment-Resistant Schizophrenia - TRSסע"ל.)1
מחקרים עדכניים העלו ,כי עמידות לטיפול נוגד פסיכוזה
מופיעה ברוב החולים (כ– )70%כבר בשלבים הראשונים של
התפרצות המחלה ,החל מהאירוע הפסיכוטי הראשון [.]2
מעבר לכך ,יש עדויות לכך שסע"ל היא קבוצה נפרדת מבחינה
ביולוגית ,ואינה דומה לסכיזופרניה המגיבה לטיפול נוגד
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4,3,2,1

1סע"ל  -סכיזופרניה עמידה לטיפול

פסיכוזה [ .]3לנתונים אלה חשיבות מרובה ,כיוון שעמידות
לטיפול נוגד פסיכוזה נקשרת במהלך גרוע יותר ,בתוצאים
ארוכי טווח מגבילים יותר ,בתחלואה גופנית מוגברת ,בשיעור
תמותה גבוה ובעלות גבוהה של צריכת שירותי בריאות.
מנגנון הפעולה של התרופות נוגדות הפסיכוזה (מהדור
הראשון והשני) קשור בחסימת הקולטנים לדופמין מסוג
 D2בסטריאטום של המוח ,במסלול המזולימבי .במחקרים
בתחום הדימות של המוח הודגם בעבר ,כי נדרשת חסימה
של  80%-60%מהקולטנים הבתר־סינפטיים להשגת אפקט
נוגד פסיכוזה משמעותי [ .]4במטה אנליזה של מחקרי דימות
ב– DOPAמסומן וב– ,PETנמצא כי מוקד הבעיה הוא ייצור
עודף של דופמין בתא העצב הטרום־סינפטי ,ולא ברמת
הקולטן הבתר־סינפטי [ .]5בחולים שהגיבו לטיפול בתרופה
נוגדת פסיכוזה ,נמצאה רמת ייצור גבוהה של דופמין לעומת
חולים שלא הגיבו לטיפול וכן בהשוואה לאוכלוסייה בריאה
[ .]6יתרה מכך ,במחקר נוסף ,נמצא במיפוי  MRSכי לחולים
שאינם מגיבים לטיפול יש יותר גלוטמט באזור ה–anterior
 cingulateמחולים שאינם מגיבים לטיפול ומאוכלוסייה בריאה
[ .]7לפיכך ,עמידות לטיפול בחוסמי קולטנים לדופמין בסע"ל
אינה צריכה להפתיע ,מכיוון שמנגנון המחלה שונה ואינו
נקשר ברמות גבוהות של דופמין .אם כך ,ניתן לסווג את חולי
הסכיזופרניה לתת סוג היפרדופמינרגי ולתת סוג שאינו תלוי
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דופמין  -אשר מבחינה קלינית מיוצגים כסע"ל [.]8
קלוזפין הוא הטיפול התרופתי היחידי עד כה שהוכחה
יעילותו בהפחתת תסמינים בסע"ל .במחקר פורץ הדרך משנת
 1988הראו  Kaneוחב' [ ,]9כי קלוזפין יעיל יותר מכלורפרומזין
בטיפול בסע"ל .בהמשך נוספו מחקרים רבים שהודגמה
בהם יעילות קלינית של קלוזפין לעומת שאר התרופות
נוגדות הפסיכוזה [ .]10יתרה מכך ,במטה–אנליזה שפורסמה
לאחרונה הודגם כי התרופה יעילה לטיפול בתסמינים
החיוביים והשליליים לטווח הארוך והקצר [ .]11אולם על אף
הממצאים המרשימים ,לא כל החולים בסע"ל מגיבים היטב
לקלוזפין .למעשה ,כמחצית מהחולים אינם מגיבים במידה
קלינית מספקת ונותרים עם תסמינים שיוריים משמעותיים
על אף הטיפול בקלוזפין .מטופלים אלה לרוב הופכים לחולים
כרוניים ,עם מגבלה קשה בתפקוד היומיומי והחמרה במהלך
המחלה המלווה באיכות חיים ירודה .בהיעדר תגובה מספקת
לקלוזפין אין כיום חלופה מוסכמת ,ולכן לפלח אוכלוסייה זה
של חולים אין כיום טיפול תרופתי מספק [.]12
על אף יעילותה המוכחת של התרופה קלוזפין וייחודיותה,
קיים תת טיפול בתרופה זו באוכלוסיית חולי הסע"ל [.]13
במחקרים הודגם ,כי קיים עיכוב של כארבע שנים בהתחלת
הטיפול ,וכי יש ניסיונות טיפוליים קודמים ,לעיתים עד עשר
תרופות נוגדות פסיכוזה ,טרם אבחנה של סע"ל ומתן טיפול הולם
בקלוזפין [ .]14הסיבות לכך מגוונות וכוללות חשש של מטפלים
מהשפעות לוואי ,קושי להתמודד עם המערך הלוגיסטי הבטיחותי
הנדרש בטיפול וסטיגמות הנובעות מטפול בתרופה [.]15
מטרת המחקר
במחקר הנוכחי ,ביקשנו לבחון לראשונה בישראל את
שיעור הטיפול בקלוזפין בקרב מבוטחי שירותי בריאות
כללית המאובחנים כחולים בסכיזופרניה (מייצג את כלל
חולי הסכיזופרניה באוכלוסייה הישראלית) ,וכן לאפיין את
המטופלים הללו מבחינה דמוגרפית וקלינית.
שיטות מחקר
המחקר בוצע במערך עוקבה רטרוספקטיבי ,ארוך טווח.
אוכלוסייה :בוצע חיפוש במאגר הנתונים האלקטרוני
של "שירותי בריאות כללית" הכולל כ– 7מיליון רשומות
היסטוריות .אותרו כל המבוטחים שאובחנו כ־”Schizophrenia
 ,"ICD code F.20בתאריך  )prevalent cases( 1.1.2012עד גיל 75
שנים עם רצף זכאות בקופה (למעט מוות) במהלך תקופת
המעקב .מתוכם נשלפו המטופלים להם נרשם לפחות מרשם
אחד לקלוזפין ,עם תחילת תקופת המעקב (.)1.1.2012
בוצע מעקב של שלוש שנים ( )2014-2012ונאספו המשתנים
הבאים:
1.1דמוגרפיים :מין ,גיל ,מצב חברתי־כלכלי (מסווג לשלוש
קטגוריות  -נמוך ,בינוני וגבוה על פי חלוקה מיקום גיאוגרפי
ופילוח אקולוגי של מרפאת האם) ,תמותה (כן/לא),
גיל תמותה.
2.2טיפול בקלוזפין במהלך המעקב :המחקר ברשומות
רפואיות רטרוספקטיבי על מאגר התיקים האלקטרוניים
של שירותי בריאות כללית אושר על ידי וועדת הלסינקי

המוסדית במרכז הרפואי "מאיר" וועדת מחקרים בקהילה
של שירותי בריאות כללית.
עיבוד סטטיסטי
שכיחות הטיפול בקלוזפין בקרב האוכלוסייה נבדקה
באחוזים ,אך גם בשיעור טיפול ל– 100,000אנשים .בוצעו
ניתוחים תיאוריים על אוכלוסיית המבוטחים שנרשם להם
קלוזפין .בנוסף בוצעה השוואה בין מטופלי קלוזפין עם
ובלי מישלב של תרופות נוגדות פסיכוזה וליתיום באמצעות
השוואה של חד משתנים .לאחר מכן בוצע מבחן שרידות
 ,Cox hazard ratioרב משתנים ,לבחינת התרומה של מישלב
תרופתי לסיכון לתמותה במהלך תקופת המעקב.
תוצאות
שכיחות הטיפול בקלוזפין:
האוכלוסייה המתאימה מתוך מבוטחי הכללית (עד גיל 75
שנים ורצף זכאות במהלך תקופת המעקב במשך שלוש שנים:
 1.1.2012עד  )31.12.2014כללה  2,323,505מבוטחים (כולל
ילדים) ,מתוכם  27,926היו עם אבחנה של סכיזופרניה על
פי ( ICD10שכיחות של  1.5%או  1,202/100,000מבוטחים).
מתוך המאובחנים בסכיזופרניה ,ל– 1,817חולים נופק
קלוזפין לפחות פעם אחת במהלך תקופת המעקב .שכיחות
הטיפול בקלוזפין היא  6.5%מכלל חולי הסכיזופרניה ומתוך
האוכלוסייה הכללית השכיחות היא של 78.2/100,000
אנשים .שיעור של כ– 60%מכלל המטופלים בקלוזפין התמידו
בטיפול במהלך כל תקופת המעקב.
מאפייני המטופלים בקלוזפין:
מאפיינים דמוגרפיים וקליניים של המטופלים בקלוזפין
מופיעים בטבלה  .1כשני שלישים מהמטופלים הם זכרים,
לאורך כל טווחי הגיל ,ורובם בין הגילים  60-30שנים ,אם כי
יש גם מטופלים בגילאי העשרה ומעל גיל  70שנים.
מישלב קלוזפין עם תרופות אחרות:
מכלל המטופלים בקלוזפין ,ל– )60%( 1,095נרשמה בנוסף
לקלוזפין תרופה נוגדת פסיכוזה או ליתיום במקביל .פילוח
טבלה :1

מאפיינים דמוגרפיים וקליניים של מטופלים בקלוזפין
גודל המדגם
זכר/נקבה
גיל ממוצע (שנים)
טווח גילאים (שנים)
קבוצות גיל

מצב סוציואקונומי
טיפול יחידני בקלוזפין
תמותה

 20ומטה
44-21
64-45
 65ומעלה
גבוה
בינוני
נמוך

1817
)64%( 1157 /)36%( 660
13±43.7
12-75
)1.9%( 34
)51%( 926
)41.3%( 750
)5.9%( 107
)19%( 346
)40.5%( 736
)40.5%( 735
)39.7%( 721
)6.2%( 112
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תרשים :1

התפלגות שיעור הטיפול בתרופות נוגדות הפסיכוזה השונות בקרב אוכלוסיית
חולי הסכיזופרניה המטופלים בקלוזפין ( )N=1817וכן שיעור התמותה ( )N=112מבין
הנוטלים כל תרופה (החלק היחסי בתוך שיעור הנוטלים)

Mortality
Use

16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%

Chlorpromazine
Levomepromazine
Fluphenazine
Perphenazine
Triflouperazine
Periciazine
Thioridazine
Haloperidol
Sertinodole
Ziprasidone
Flupnetixol
Zuclopenthixol
Pimozide
Penfluridol
Olanzapine
Quetiapine
Clotiapine
Sulpride
Tiapride
Amisulpride
Lithium
Risperidone
Aripiprazole
Paliperodone

0%

שכיחות רישום התרופות השונות מובא בתרשים  .1בניתוח
רב משתנים במודל הישרדות על שם  Coxבקרב אוכלוסייה
זו ,נמצא כי לחולים שקיבלו מישלב תרופתי עם קלוזפין
היה יחס סיכון (( HR=Hazard Ratio (2.1רווח בר סמך :95%
 )3.17 - 1.36לתמותה לעומת מטופלי קלוזפין ללא מישלב
תרופתי ,וזאת לאחר התאמה לגיל ,מין ומצב חברתי-כלכלי.
מתוך  112שנפטרו במהלך תקופת המעקב ,כ– 28%קיבלו
תוסף טיפולי ב– ,sulprideכ– 17%ב– perphenazineוכ–14.3%
ב– .zuclopenthixoleמתוך התרופות השונות ששימשו כתוסף,
שיעור התמותה הגבוה ביותר נקשר בטיפול בהלופרידול l
 (12%תמותה) וב–sulprideנ( 11.2%תמותה).
דיון
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הממצא העיקרי במחקר זה הוא כי שכיחות הטיפול בקלוזפין
בקרב חולי סכיזופרניה בקהילה היא  6.5%מכלל חולי
הסכיזופרניה .בהינתן כי שליש מהחולים לוקים בסע"ל ולהם
יש הוריה לקלוזפין ,היינו מצפים לשכיחות של כ– .30%יחד
עם זאת ,יש להניח כי פלח מסוים לא יכול לקבל קלוזפין
עקב מצבים גופניים מגבילים (כגון הפרעות בלשד העצם או
בתנועתיות המעיים) או שאינו מגיב כלל לקלוזפין והתרופה
הופסקה כתוצאה מכך עוד לפני תקופת המחקר .אך גם בהנחה
שרק למחצית מהחולים בסע"ל תהיה תגובה טיפולית מספקת
לקלוזפין ( 15%מכלל החולים) הרי שהשיעור המדווח כאן עדיין
נמוך בכמעט פי שניים מהמינימום הרצוי ,ומייצג תת–טיפול
בתרופה ייחודית זו .מעבר לכך ,קיימת שונות גדולה בשכיחות
של טיפול בקלוזפין במדינות שונות בעולם [14/100,000 :]16
אנשים בארצות הברית 73.2/100,000 ,בגרמניה35.3/100,000 ,
בצרפת ו– 173.2/100,00בפינלנד .במחקר הנוכחי נמצאה
שכיחות של  78/100,000בקרב חולים ישראליים .שיעור זה

טבלה :2

מעבדות לביצוע בדיקת דם לרמת קלוזפין בפלסמה בישראל
קוד
משרד
הבריאות

מקום

שיטה

עלות

המעבדה
לטוקסיקולוגיה,
פרמקולוגיה
ופרמקוגנטיקה בקריה
הרפואית רמב"ם ,חיפה

מבחנת ( EDTAפקק
סגול)  10 -מ"ל

 398ש"ח 80299

המעבדה לביוכימיה,
מרכז רפואי "כרמל",
חיפה

מבחנת ג׳ל שקוף
(פקק אדום)  6 -מ"ל

 133ש"ח

54900

נמצא בטווח של השיעור בטיפול בקלוזפין בעולם ,וייתכן
שהוא מלמד כי גם במדינות אחרות יש תת טיפול בקלוזפין,
למעט בפינלנד (שכיחות .)173.2/100,000
ממצא עיקרי נוסף במחקר הוא כי לרוב המטופלים בקלוזפין
( )60%נרשמה בנוסף תרופה נוגדת פסיכוזה אחרת או ליתיום
כמישלב תרופתי עם קלוזפין .המשמעות של רישום כזה היא
לרוב שהטיפול בקלוזפין כטיפול חד תרופתי (מונותרפיה) אינו
מוביל לשיפור קליני מספק ,ולכן הצוות המטפל מוסיף תרופה
פסיכוטרופית נוספת .עשייה קלינית זו אינה נתמכת בראיות,
ובמספר סקירות ומטה–אנליזות ,כולל של מאגר  ,Cochraneלא
נמצא כי תוספת תרופה מסוימת סייעה באופן משכנע [.]18,17
יתרה מכך ,על פי תוצאות המחקר הנוכחי נראה כי תוספת
הטיפול נקשרת בתמותה מוגברת (יחס סיכון של  )2.1לעומת
טיפול יחידני בקלוזפין .ניתן לשער כי התמותה המוגברת
יכולה לנבוע מכך שתוספת תרופתית יכולה להגביר השפעות
לוואי ואינטראקציות תרופתיות ,וכן עוצמת התסמינים
בחולים אלה גבוהה יותר ככל הנראה ,ולכך יש גם תרומה
לתמותה מוגברת עקב מועדות לתאונות ,פציעות ,אובדנות
ומחלות גופניות.
ההשלכות של תגובה קלינית לא מספקת לטיפול בקלוזפין
הן כפולות :מחד גיסא ,היעדר טיפול מבוסס ראיות חליפי
למטופלים עמידים לקלוזפין ומנגד מישלב תרופתי עם תרופה
אחת נוסף לפחות שנקשרה בשיעור תמותה מוגבר .לנוכח
עובדה זו ,נודעת חשיבות מכרעת לטיוב הטיפול התרופתי תוך
הפעלת שיקולים פרמקוקינטיים ופרמקודינמיים כדי לוודא
שאכן המינון מספק לרמה טיפולית של קלוזפין בדם (מעל
 350נ"ג/מ"ל) .במדינות רבות בעולם מקובל ניטור מעבדתי
שוטף של רמת התכשיר בדם וזאת עקב שונות גדולה מאוד
בזמינות הביולוגית של התרופה במתן פומי [ .]19גורמים
שיכולים להשפיע על השונות ברמה בדם כוללים :מין ,גיל,
משקל ,גנטיקה של אנזימים בכבד ,עישון ,תזונה ,תרופות
אחרות ועוד .לדוגמה ,בגבר מעשן דרוש בממוצע מינון יומי
של  525מ"ג להגיע לרמה בדם של  350נ"ג/מ"ל ,ולאישה לא
מעשנת דרוש מינון יומי של  265מ"ג להגיע לאותה רמה [.]20
לכן ,לא ניתן לנבא את הקשר בין המינון לרמה בדם בחולה
מסוים ,ויש הכרח לוודא כי המינון מספק באמצעות בדיקת
דם שגרתית (כפי שנעשה בטיפול בליתיום או נוגדי פרכוסים).
עד לאחרונה ,לא ניתן היה לבצע בדיקות אלה בישראל ,למרות
שבעולם הן זמינות מזה שנים רבות .יחד עם זאת ,בשנתיים
האחרונות קמו בישראל שתי מעבדות שמבצעות את הבדיקה
באופן שגרתי (טבלה  .)2עם זאת ,השימוש במעבדות אלו דל
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 הכולל,מתבצע בישראל טיפול לא מוכח במישלב תרופתי
 ללא אמצעי הניטור המקובלים בעולם,תרופות נוספות
 נראה כי יש לקדם את.)(בדומה מדינות אחרות בעולם
 כמו,המודעות לטיפול בקלוזפין לחולי סע"ל בקרב רופאים
 שילובים,גם לספק מידע על השימוש הנכון בו מבחינת ניטור
 במטרה להגביר את,תרופתיים והתמודדות עם תופעות לוואי
 הלוקה במחלת הנפש,הטיפול הנכון בקלוזפין לאוכלוסייה זו
.הקשה והמגבילה ביותר
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מאוד וההחלטות הטיפוליות בקלוזפין כיום מתקבלות בתנאי
 כך שייתכן שבמקרים רבים בהם מתקבלת החלטה,אי ודאות
 הרקע,להפסיק את הטיפול בקלוזפין או לתת מישלב תרופתי
.להיעדר התגובה המספקת הוא היעדר מינון מספק של קלוזפין
לסיכום
)כשליש מחולי הסכיזופרניה (עשרות אלפי אנשים בישראל
 מאחר,נזקקים לטיפול בתרופה נוגדת הפסיכוזה קלוזפין
 ואין כיום,שהיא היחידה שהוכחה יעילותה בטיפול בסע"ל
 רוב המטופלים הלוקים בסע"ל.תחליף לטיפול בתרופה זו
.בישראל אינם מקבלים את הטיפול היחיד המוכח למצב זה
,נראה שגם במקרים שבהם נעשה שימוש בתכשיר ייחודי זה
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