
 שימוש לרעה במטילפנידט )ריטלין( בקרב 
 מטופלים המקבלים טיפול אחזקתי במתדון, 

והקשר למודעות לסיכונים 

ל' מסלטון, מ' אדלסון, ע' ששון, ש' שרייבר וע' פלס, תל אביב
רקע: למרות שכיחות גבוהה של שימוש לרעה במטילפנידט )ריטלין( 
נכלל  אינו  הוא  במתדון,  אחזקתי  טיפול  המקבלים  מטופלים  בקרב 
לאוכלוסייה  הבריאות  משרד  שעורך  השגרתיות  השתן  בבדיקות 
לזיהוי  במנבאים  צורך  יש  לפיכך  סמים.  הימצאות  נבדקת  ושבהן  זו 

שימוש לרעה בו.
שאלוני  מילאו  במתדון  אחזקתי  טיפול  המקבלים  מטופלים  שיטה: 
לפני  מטילפנידט,  בנטילת  והסיכונים  ההשפעות  ההתוויות,  על  ידע 
שעברו הדרכה בנושא ואחריה. דיווח עצמי על שימוש לרעה נקבע על 
סמך בדיקות שתן שנאספו בשנים 2013 ו־2017 במסגרת שני מחקרי 

חתך של כלל המטופלים וכמה מקרים ספורים אקראיים של סיקור.
שימוש  על  דיווחו   )36.7%(  87 משתתפים,   237 מתוך  תוצאות: 
כך  על  דיווחו  ו–150  )"אי–פעם"(,  בעברם  או  כיום  במטילפנידט 
נחקרים   45 אצל  )"אף–פעם"(.  במטילפנידט  השתמשו  לא  שמעולם 
)19%( תוצאות בדיקות השתן היו חיוביות )36 מהם ]41.4%[ מקרב 
אלה  מקרב   ]6%[ ו–9  "אי–פעם"  זה  חומר  נטלו  כי  שענו  המטופלים 
שענו "אף–פעם", p<0.0005(. הציון בשאלוני הידע )שנע בין 0 ל–19( 
היה גבוה יותר בקבוצת ה"אי–פעם" בהשוואה לקבוצת ה"אף–פעם", 
ועלה באופן משמעותי בעקבות ההדרכה. מבחינת מנבאים לשימוש 
נמצא שלמשתתף בקבוצת ה"אי– לוגיסטית  ברגרסיה  במטילפנידט, 

פעם" היה סיכוי של פי 2.2 להיות "בודד" )לא בזוגיות כלשהי( )95% 
שימוש  גם  לעשות   4.6 פי  של  סיכוי   ,)1.2-4.3 של  סמך  בר  רווח 
בר  רווח   95%( אחזקתי  בטיפול  שנה  לאחר  בבנזודיאזפינים  לרעה 
סמך של 2.5-8.3( וסיכוי גבוה פי 1.1 לציון גבוה במבחן הידע )95% 
נחקרים  גבוה התקבל בקרב 9  ידע  ציון  בר סמך של 1.1-1.2(.  רווח 
שתוצאות בדיקות השתן שלהם למטילפנידט היו חיוביות, אך על פי 
שציון  לסכם  ניתן  פעם".  "אף  לקבוצת  עצמם  שייכו  העצמי  הדיווח 
גבוה במבחן ידע בנושא מטילפנידט מאפיין מטופלים שמשתמשים 
זה.  בחומר  שימוש  על  שלהם  לדיווח  קשר  ללא  במטילפנידט, 

המשתמשים הללו עושים שימוש לרעה גם בבנזודיאזפינים.

 השפעה ספציפית למין של נטילת וזופרסין 
 דרך האף, אך לא של אוקסיטוצין, על הכרה 

רגשית ותפיסה בקרב חולי סכיזופרניה

ב' בלוך, ר' לוין, ל' ודס, ע' שלו, ש' ישראל, פ' יוזפובסקי, ר' גרנות, 
ר' בכנר-מלמן, א' רשף, ר"פ אבשטיין וא' קרמר

הניסוי התקיים בבית חולים העמק בעפולה

ליקויים בהתנהגות ובקוגניציה החברתית, כמו היכולת לזהות  רקע: 
ארגנין  בסכיזופרניה.  בולטים  מאפיינים  הם  אחרים,  של  רגשי  מצב 
וזופרסין ואוקסיטוצין הם נונהפפטידים אשר משפיעים על התנהגות 

 פסיכותרפיה לניצולי שואה – שילוב 
חוויות טראומטיות?

 ק' קלינגר, ק' שווצקה, ל' בידקה, ק' בורצנסקי, 
א' דוממגלסקה-קורדזיל ור' איזדבסקי, פולין

בהתבסס  שואה  לניצולי  פסיכותרפיה  על  הרהורים  מציג  המאמר 
ניסיון של 19 שנים של עבודה אישית וקבוצתית. אנו מתארים  על 
התפיסה  לניצולים.  פסיכותרפיה  לגבי  החשיבה  בפרדיגמת  שינוי 
פגיעה  או  פסיכופתולוגיה  על  הניצולים השתנתה מהסתכלות  לגבי 
במהלך   - השתנו  הטיפול  מטרות  וגם  הסתגלות,  מנגנוני  להכרת 
תהליך הריפוי, מיוחסת חשיבות פחותה לתסמינים, וניתנת עדיפות 
וליכולת לתת משמעות לחיים למרות התסמינים. אנו  להתמודדות 
שואלים שאלות על תנאים המסייעים לשילוב החוויה הטראומתית 
של  תחושה  לתיאור  ״aintegration״  במונח  השתמשנו  בחיים. 
"שילוב"  האדם.  של  והרגשות  החוויות  כל  שילוב  בלי  גם  שלמות, 
העיבוד  מטרת  החברתי.  בהקשר  התחשבות  גם  דורש  העצמי  של 
הדרך  הקולקטיבית.  בתודעה  הכללת השואה  היא  בהקשר החברתי 
משקפת  שלהם  האישית  החוויה  את  לשלב  מנסים  החולים  שבה 
ניסיון השואה  את  חיים משלבת  הם  האופן שבו החברה שבה  את 
בעברה. השאלה עד כמה לא רק הניצולים, אלא גם החברות שבקרבן 
התרחשה השואה מושפעות מאבל, אשמה ובושה - נותרה פתוחה. 

 קנביס לטיפול בהפרעה פוסט־טראומטית: 
סיכון ותועלת, סוגיות אתיות וקווים מנחים לרופא

ס' יברובסקי, י' מרגי וק' גרופ, ירושלים

הקנביס  יעילות  את  המדגימים  מבוקרים  מחקרים  היעדר  למרות 
מגמה  יש  כי  נראה   ,)PTSD( פוסט־טראומטית  בהפרעה  לטיפול 
קליניות  הנחיות  שיש  בלי  זה  טיפול  על  להמליץ  וגוברת  הולכת 
ברורות לשימוש בו. על הרופא להיות בעל ידע מתאים לגבי קנביס 
להפיק תועלת מטיפול  לבחור את המטופלים שעשויים  שיוכל  כדי 
מתסמיני  כתוצאה  שינה  מהפרעות  הסובלים  חולים  לדוגמה  זה, 

עוררות יתר. 
על הרופא להכיר היטב את החולה כדי למזער את האפשרות של 
שימוש לא רפואי בקנביס, למשל שימוש לצורכי בילוי או העברה של 

הקנביס )מתן הקנביס או מכירתו לאנשים ללא היתר(. 
חולים  המטופל.  משפחת  עם  קשר  על  ישמור  שהרופא  מומלץ 
צריכים להישאר במעקב רפואי כדי שאפשר יהיה לפקח על תופעות 

הלוואי ועל פוטנציאל השימוש לרעה בקנביס. 
יש לבצע בדיקות שתן לחולים שיש חשד גבוה כי הם משתמשים 
כי  שידוע  לאנשים  בקנביס  טיפול  ממתן  להימנע  יש  בכלל.  בסמים 
השתמשו בסמים במהלך 12 החודשים שלפני הטיפול או לכאלה שיש 

להם היסטוריה של הפרעת אישיות חמורה או מחלה פסיכוטית. 
ולאנשים  בהיריון  לנשים  בקנביס  טיפול  ממתן  להימנע  מומלץ 

מתחת לגיל 25.
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וקוגניציה חברתית. במחקרים קודמים נמצא שמתן ארגנין וזופרסין 
ואוקסיטוצין דרך האף יכול להשפיע על היכולת לזהות הבעות פנים 
על  האף  דרך  וזופרסין  ארגנין  מתן  של  ושההשפעה  רגש  המביעות 
לחקור  הייתה  העיקרית  המחקר  מטרת  שונה.  היא  השונים  המינים 
וארגנין  אוקסיטוצין  של  חד־פעמית  נטילה  של  ההשפעות  את 
וזופרסין על קוגניציה חברתית של חולי סכיזופרניה. המטרה המשנית 
של המחקר הייתה לבחון את ההשפעות הקשורות למין של מתן דרך 

האף של ארגנין וזופרסין ואוקסיטוצין על קוגניציה חברתית.
חולי   34 זה,  אינבו  מבוקר  סמיות,  כפול  חוצה,  במחקר  שיטות: 
ארגנין  של  מנה  קיבלו  סכיזו־אפקטיבית  הפרעה  או  סכיזופרניה 
וזופרסין, אוקסיטוצין או אינבו בשלוש פגישות שונות. 45 דקות לאחר 
בהבעות  רגשות  לזיהוי  מטלות  שלוש  הנבדקים  ביצעו  החומר  מתן 
,)FACE-ID(נthe Face Emotion Identification Test  פנים: 
 the Face Emotionו־ ,)RMET(נReading Mind in the Eyes Test
סיימו  נבדקים  Discrimination Testנ)FACE-DOSCRIM(.נ30 

את כל המפגשים ורק המידע שלהם נותח.
היכולת  על  הורמון  למתן  משמעותי  אפקט  היה  לא  תוצאות: 
גרם  וזופרסין  ארגנין  מתן  אולם  פנים,  בהבעות  רגשות  לזיהוי 
לשינויים הקשורים למין בזיהוי רגשות במטלת ה־FACE-ID: בקרב 
פרצופים  לזהות  היכולת  את  הפחית  וזופרסין  ארגנין  מתן  גברים, 
היכולת  את  הפחית  וזופרסין  ארגנין  מתן  נשים,  ובקרב  כועסים, 
לזהות פרצופים עצובים ושיפר את היכולת לזהות פרצופים פוחדים.

מסקנות: ממצאים אלה מצביעים על כך שמתן ארגנין וזופרסין 
דרך האף יכול להשפיע על זיהוי רגש בהבעות פנים בצורה שונה אצל 
גברים ונשים. לכן ארגנין וזופרסין יכול להגדיל את השוני בקוגניציה 

החברתית בין גברים ונשים.

רבוקסטין: מחקר אקראי מבוקר בתווית פתוחה 
בקרב ילדים ומתבגרים עם דיכאון מג'ורי 

פ' תורן, ג' גולדשטיין, ג' בן-אמית, י' בן-שטרית ומ' סלון, רמת גן

זה בחן את היעילות של רבוקסטין בטיפול בדיכאון  מחקר  מטרה: 
בקרב ילדים ומתבגרים. 

שיטה: במחקר אקראי מבוקר זה מסוג תווית פתוחה, ל־14 ילדים 
ומתבגרים )בני 9–18 שנים( הלוקים בדיכאון מג'ורי הוקצה אקראית 
ליום(  מ"ג   20( בפלואוקסטין  או  מ"ג/יום(   4( ברבוקסטין  טיפול 
ביחס של 2:1 )לטובת הרבוקסטין(. תוצאות המחקר העיקריות כללו 
Children Depression Rating Scale-Revisedל־  התייחסות 
 Clinical Global Impression-Improvementנ,)R-CDRS(
 .)CDI(נChildren's Depression Inventoryו־  )I-CGI(נscale
או הפחתה   CDRS-Rב־ כהפחתה של 20%  הוגדרה  קלינית  תגובה 

 .CGI-Iשל 2 נקודות ב־
תוצאות: שיפור בדיכאון בעקבות טיפול ברבוקסטין נצפה בתוך 
נצפתה  סטטיסטית  מובהקת  שאינה  נוספת  הפחתה  שבועות.   4
לאחר 8 שבועות, ונמשכה עד לשבוע 12. תגובה קלינית נצפתה אצל 
6 מטופלים )66.7%( עד שבוע 4 ואצל 8 מטופלים )88.9%( עד שבוע 

ותופעות  ויעילים  בטוחים  היו  פלואוקסטין  והן  רבוקסטין  הן   .12
מובהקים  לא  הבדלים  כמה  נמצאו  אך  נסבלות,  היו  שלהם  הלוואי 
לוואי  תופעות  של  כוללת  ושכיחות  יעילות  מבחינת  סטטיסטית 

לטובת פלואוקסטין. 
מגבלות: מדגם קטן, היעדר זרוע אינבו. 

מג'ורי  בדיכאון  לטיפול  ובטוח  יעיל  נמצא  רבוקסטין  מסקנות: 
מעקב  שיכללו  נוספים  מחקרים  דרושים  ומתבגרים.  ילדים  בקרב 
של  יעילותו  את  ולבחון  ממצאינו  את  לשחזר  כדי  טווח  ארוך 

רבוקסטין לעומת יעילותו של פלואוקסטין.

 ההשפעה של מאפייני אישיות פתולוגיים 
 על פגיעה עצמית לא אובדנית קלה 

ובינונית־קשה בקרב מבוגרים צעירים

ל׳ יצחקי, ס׳ פניג וג׳ שחר, ישראל
מחקר זה בדק את ההשפעה של מאפייני אישיות פתולוגיים  רקע: 
על פגיעה עצמית לא אובדנית קלה ובינונית־קשה בקרב אוכלוסייה 

של מבוגרים צעירים. 
מילאו  המשתתפים  סטודנטים.   114 השתתפו  במחקר  שיטה: 
של  סגנונות  אישיות,  הפרעות  של  מאפיינים  המודדים  שאלונים 
אובדנות  דיכאון,  של  תסמינים  דיסוציאציה,  דיכאונית,  אישיות 

ופגיעה עצמית לא אובדנית בשתי נקודות זמן. 
טרדונית־כפייתית  אישיות  הפרעת  של  מאפיינים  תוצאות: 
נמצאו קשורים להתחלה של פגיעה עצמית לא אובדנית קלה בעוד 
קלה  עצמית  פגיעה  של  לחזרתיות  קשורה  הייתה  שדיסוציאציה 

ולהתחלה של פגיעה עצמית בחומרה בינונית־קשה. 
בין  מדגישים את החשיבות של הבחנה  אלו  ממצאים  מסקנות: 
מאפייני  של  התפקיד  את  גם  כמו  עצמית,  לפגיעה  שונות  דרכים 
אישיות טרדונית־כפייתית, ותורמים להבנת הקשר בין דיסוציאציה 

לפגיעה עצמית לא אובדנית.

 מה רגיל אצל המטופל החריג? תסמונת 
 מינכהאוזן אצל חולה מתבגר בעל רקע פסיכיאטרי, 

שהובילה להתערבויות רפואיות פולשניות רבות 

הורוביץ, ב' גרינברג, ח' פלור, ד' כהנא, ר' בלומנזון, ד' פורת 
יודשקין וא' גיזונטרמן, ישראל

רק פרסומים  רבות בקרב מבוגרים, אך  נחקרה  מינכהאוזן  תסמונת 
הקלינית  הלב  תשומת  ילדים.  בקרב  זו  בתסמונת  עסקו  בודדים 
והמחקרית בקרב ילדים ומתבגרים מתמקדת רובה ככולה בהפרעת 
הזיוף על ידי שליח. תיאור מקרה שלפנינו עוסק במתבגר שנהג לזייף 
תסמינים רפואיים וכתוצאה מכך עבר התערבויות רפואיות מורכבות 
ופולשניות מיותרות. אמצעים כגון העלאת המודעות, תיעוד מסודר 
והקמת רשומה ארצית של  זיוף  של סימנים מעוררי חשד להפרעת 
ובמתן  מההפרעה  הסובלים  באיתור  לסייע  יכולים  אלה,  מטופלים 

הטיפול המתאים עבורם. 
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