
ניתוח פרופילים לתסמינים של  מטרת המחקר הייתה לערוך  רקע: 
גברים ושל נשים אשר היו חשופים למתח ביטחוני מתמשך. 

נשים(  ו–59%  גברים   41%( ישראלים   384 כלל  המדגם  שיטה: 
שנחשפו לירי טילים במשך תשע שנים. המדדים שנבחנו היו חשיפה 
פגיעה, אובדן של אדם קרוב(,  )חשיפה אישית, כמעט  אובייקטיבית 
פוסט  גופנית(,  שליטה  ואובדן  אונים  )חוסר  סובייקטיבית  חשיפה 
.)BSI-18 (, חרדה, דיכאון וסומטיזציה )שאלוןPCL טראומה )שאלון

תוצאות: הבדלי מגדר נמצאו ביחס לחשיפה סובייקטיבית )נשים 
יותר מגברים(, אך לא אובייקטיבית. כמו כן זוהו שלושה פרופילים 
"תסמינים  סומטיזציה",  מעט  עם  "חסין  המדגם:  לכלל  סומטיים 
יותר  היה  שהפרופיל  ככל  גבוהה";  ברמה  ו"תסמינים  מתונים" 

תסמיני, נמצא שיעור גבוה יותר של נשים.
נשים  שבקרב  עלה  בנפרד  ולנשים  לגברים  פרופילים  מניתוח 
שהיה להן פרופיל "חסין" או "סומטי" רמות התסמינים היו גבוהות 
"סומטי"  או  "חסין"  פרופיל  להם  שהיה  גברים  בקרב  מאשר  יותר 

בהתאם. 
מחיר  משלמות  שנשים  מלמדות  המחקר  תוצאות  מסקנות: 
חשיפתן  אם  גם  ביטחוני,  למתח  מתמשכת  חשיפה  על  יותר  גבוה 

האובייקטיבית זהה לזו של גברים וגם אם הן מזוהות כחסינות. 

 מוטיבציה לנטילת טיפול תרופתי 
 בקרב אנשים עם סכיזופרניה 

 החיים במרכז שיקום פסיכיאטרי: 
נקודת המבט של תאוריית ההכוונה העצמית

ת' בוזוקאשוילי וע' כ"ץ
באר שבע

עם  המתמודדים  אנשים  בקרב  תרופתי  לטיפול  היענות  חוסר 
המחקר.  בספרות  מוכרת  תופעה  היא  פסיכיאטריות  הפרעות 
מטרתו של המחקר הנוכחי היא להרחיב את ההבנה לגבי ההיבטים 
עם  אנשים  בקרב  תרופתי  טיפול  נטילת  של  המוטיבציוניים 
Self-( סכיזופרניה, מנקודת המבט של תאוריית ההכוונה העצמית

חצי  עומק  ראיונות  נערכו  כך  לשם   .)Determination Theory
מובנים עם 10 משתתפים החיים במרכז שיקום פסיכיאטרי. 

הסביבה  את  מתארים  המשתתפים  כי  עולה  מהממצאים 
פסיכולוגיים  בצרכים  התומכת  כסביבה  השיקום  במרכז  הטיפולית 
ושייכות  בקשר  הצורך  באוטונומיה,  הצורך  כמו  שלהם  בסיסיים 
שלהם  העבר  מחוויות  בשונה  מכך,  כתוצאה  במסוגלות.  והצורך 
המשתתפים  של  המוטיבציה  פסיכיאטריות,  אשפוז  במסגרות 
לנטילת טיפול תרופתי נחווית כאוטונומית יותר, ונובעת מן ההכרה 
החלמתם.  בתהליך  התרופתי  הטיפול  בחשיבות  וגדלה  ההולכת 
הטיפולית  הסביבה  של  חשיבותה  על  מצביעים  המחקר  ממצאי 

ציניות - מושג נפוץ הרלוונטי גם לבריאות הנפש

ד' סופרין פרומר, ש' דורמן אילן, י' פישמן, ר' וינברגר וד' גוטהלף
רמת גן

בספרות  יחסית  מוזנח  תחום  הוא  ציניות  על  המחקר  תחום 
בהיסטוריה  עוסקים  אנו  זה  במאמר  והפסיכיאטריה.  הפסיכולוגיה 
גם  נדונים  במאמר  הפסיכולוגיים.  בהיבטיה  הציניות  מושג  של 
כמנגנון  הציניות  ותפיסת  הציניות  של  ההתפתחותיים  מאפייניה 
לאישיות  להוביל  שעשויים  פסיכולוגיים  מנגנונים  ומוצעים  הגנה, 
פסיכותרפיות  להתערבויות  המלצות  מוצגות  לבסוף  צינית. 

פוטנציאליות לטיפול באנשים המאופיינים באישיות צינית.

 MAOA5 ו־-HTTLPR השפעת הקשר בין 
לבין הסביבה על תחושת רווחה  

ל' שפר־מתן, ר' גלעד־ליסי*, ע' גיא, א' גיא וי' כהן
ראשון לציון

*מחברות אילו תרמו באופן שווה למחקר

לגורמים  מסורתי  באופן  נחשבים   MAOA–ו  5-HTTLPR רקע: 
מטרת  שלילית.  סביבה  של  ההשפעה  את  מחמירים  או  הממתנים 
המחקר הנוכחי הייתה לבחון את האינטראקציה בין גורמים גנטיים 

אלו לבין סביבה מיטיבה. 
לצורך  רוק  דגימות  סיפקו  במכללה  סטודנטים   201 שיטות: 
מדדים  נבחנו  שבהם  עצמי  דיווח  שאלוני  ומילאו   ,DNA מיצוי 
חיים.  אירועי  של  וחוויות  נתפסת  חברתית  תמיכה  היקשרות,  של 
לינארית  רגרסיה  וניתוח  פירסון  של  המתאם  מקדם   ,ANOVA
שימשו לבחינת הקשר בין משתנים מסבירים אלו לבין מדד תוצא של 

תחושת רווחה. 
נמצאה  נבדקים.   166 עבור  התקבלו  מלאים  נתונים  תוצאות: 
תחושת  על  בהשפעתם  לסביבה  גנוטיפ  בין  משמעותית  אינטראקציה 
 5-HTTLPR בפולימורפיזם )s( האושר. רק אנשים שהיה להם אלל קצר
היו  האנזים,  של  נמוכה  בפעילות  שקשורים   MAOA של  גנוטיפים  או 

מאושרים יותר כאשר הם חוו תמיכה רבה יותר מצד חבריהם. 
ומסקנות: אומנם המדגם הוא קטן, אך מתוצאות אלה  מגבלות 
פגיעות  או  חוסן  רק  לא  מעניקים  גנטיים  פולימורפיזמים  כי  עולה 
רגישות  גם  שלהם  לנשאים  מספקים  הם  אלא  דחק,  לגורמי  ביחס 

גבוהה יותר לסביבה מיטיבה.

הבדלים בפרופיל התסמינים של גברים ונשים 
בעקבות חשיפה מתמשכת לירי טילים 

א' לאופר, י' לוין, מ' גלקופף, ל' קרמפטון וז' סלומון
תל אביב
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בקידום המוטיבציה האוטונומית לנטילת טיפול תרופתי גם על רקע 
ההתמודדות עם הפרעה פסיכיאטרית כרונית. 

 תחושת קוהרנטיות בקרב חולים 
 עם הפרעות פסיכיאטריות שונות 

והקשר שלה לאיכות חיים

ק' בדורה־ברוזה, מ' פיאגזה, מ' בלשוט, פ' סזיסלו ופ' גורזיצ'ה 
פולין

 ,)SOC( קוהרנטיות  תחושת  של  הערכה  מציג  המחקר  מטרה: 
חולים  בקרב  ודיכאון  ושל תסמיני חרדה   ,)QOL( חיים  איכות  של 

פסיכיאטריים.
נבדקים שאובחנו כסובלים  במחקר השתתפו 147  המשתתפים: 
 ,)MD( חוזרת  דיכאון משמעותית  )SCH(, מהפרעת  מסכיזופרניה 
מהפרעות דו–קוטביות )BD(, מהפרעות אכילה )ED( או מהפרעות 

.)AD( חרדה
היו סולם SOC-29, סולם SF-36 עם   שיטות: שאלוני המחקר 

.STAI–ו BDI–ובנוסף ה MCS–ו PCS
תוצאות: ציוני SOC ו–QOL בקרב חולי MD ו–ED היו נמוכים 
 ED  ,AD ניכרת בהשוואה למשתתפים אחרים. בקרב חולי  במידה 
ו–MD, היה מתאם חיובי בין ערכי ה–SOC לבין ערכי ה–PCS וה–
MCS של SF-36. בקרב חולי SCH ו–BD, ציון ה–SOC היה קשור 
 SOC–בלבד. אצל כל החולים היה מתאם שלילי בין ערך ה MCS–ל

לבין תסמיני דיכאון וחרדה.
איכות  את  לשפר  עשוי  המטופל  של   SOC–ה שיפור  מסקנה: 

החיים בקרב חולים פסיכיאטריים.

שתייה מופרזת ושימוש בחומרים פסיכואקטיביים 
בקרב קשישים בישראל

ח' בוני־נח וו' נאמן חביב
החוג לקרימינולוגיה אוניברסיטת אריאל, אריאל

בסמים  השימוש  דפוסי  לבחינת  בישראל  המחקרים  מרבית  רקע: 
ובאלכוהול נערכו בקרב מתבגרים, סטודנטים ומבוגרים עד גיל 40. 
כמעט  קשישים  בקרב  פסיכואקטיביים  בחומרים  השימוש  דפוסי 
צריכת  דפוסי  על  הידע  את  להרחיב  נבקש  זה  במחקר  נחקר.  שלא 

אלכוהול וחומרים פסיכואקטיביים בקרב קשישים בישראל.
שיטה: שאלוני דיווח עצמי בנושא עמדות, דפוסי שימוש ואיכות 
ו–145  גברים   157 קשישים:   302 של  נוחות  למדגם  הועברו  חיים 
 74.3 היה  הממוצע  והגיל  ל–93,   65 בין  נע  המשתתפים  גיל  נשים. 

.)SD=8.75(
שלהם  השימוש  דפוסי  על  נשאלו  המשתתפים  תוצאות: 
מהקשישים   47% אחרים.  ובסמים  בקנאביס  באלכוהול,  בסיגריות, 
דיווחו על שתיית אלכוהול, 23% דיווחו על שתיית אלכוהול מופרזת 
ו–15.9% דיווחו על עישון סיגריות בחודש האחרון. 3.4% השתמשו 
מרשם  ללא  בקנאביס  השתמשו  ו–2.1%  מרשם  ללא  במתילפנידאט 
של  בהקשר  מובהקים  מגדריים  הבדלים  נמצאו  האחרונה.  בשנה 

בין  נמצא  מובהק  שלילי  מתאם  אלכוהול.  וצריכת  סיגריות  עישון 
לקשישים  כי  נמצא  עוד  חיים.  איכות  מדד  לבין  מופרזת  שתייה 

עמדות לא מתירניות כלפי שימוש בחומרים פסיכואקטיביים.
המודעות  להעלאת  התערבות  תוכניות  לפתח  יש  מסקנות: 
תוך  קשישים,  בקרב  פסיכואקטיביים  בחומרים  השימוש  לבעיית 
התמקדות מיוחדת בצריכת האלכוהול בקרבם. מומלץ לפתח מודל 
משולב של מניעה, ייעוץ וטיפול, שיכלול גם הדרכות לאנשי מקצוע 

העובדים עם קשישים.

חולים המאושפזים בשל התסמונת הבלתי מתוכננת 
 של גמילה מאלכוהול: משך הזמן עד לאבחנה 

כגורם המשפיע על משך האשפוז

ס' יברובסקי, ג' שמעון ברויאר, מ' טל, ט' בדולח־אברהם, ק' גרופ 
וי' מרגי

המחקר נערך בירושלים

לאבחון  קשה  להיות  יכולה  מאלכוהול  הגמילה  תסמונת  רקע: 
רפואיות  ממחלות  סובל  כשהמטופל  בפרט  החולים,  בית  במסגרת 
נלוות. מחקר זה הוא המחקר הראשון שבו נבדק היחס בין משך הזמן 

עד לאבחנה לבין משך האשפוז.
של  לאבחנה  עד  הזמן  משך  בין  קשר  יש  אם  לקבוע  מטרות: 

תסמונת הגמילה מאלכוהול לבין משך האשפוז.
שיטה: במחקר השתתפו 26 חולים רצופים אשר אובחנו כסובלים 
האחרונות  השנים  חמש  במהלך  מאלכוהול  הגמילה  מתסמונת 
באופן  אותרו  החולים   .5DSM–ב שנקבעו  הקריטריונים  פי  על 
חולים  כללי.  בבי"ח  רפואיות  ברשומות  עיון  ידי  על  רטרוספקטיבי 
ביקורת של 91 חולים שאושפזו באותו תאריך  אלו הושוו לקבוצת 

ובאותה מחלקה ללא אבחנה של תסמונת הגמילה מאלכוהול.
עד  הזמן  משך  בין  חזק  קשר  יש  כי  עולה  מהמחקר  תוצאות: 
זאת,  למרות  בביה"ח.  האשפוז  משך  לבין  התסמונת  של  לאבחנה 
משך  בין  להבחין  אפשר  לא  המחקר  של  הרטרוספקטיבי  התכנון 
הזמן עד פרוץ תסמיני תסמונת הגמילה מאלכוהול לבין האבחנה של 
התסמונת על ידי הרופא. החולים שאובחנו כלוקים בתסמונת זאת 

היו צעירים יותר מחולים שלא אובחנו כלוקים בתסמונת. 
של  האבחנה  עד  הזמן  משך  בין  שהקשר  פי  על  אף  מסקנות: 
ידיעתנו  למיטב  צפוי,  נראה  האשפוז  משך  לבין  מאלכוהול  גמילה 
מחקר זה הוא הראשון שמספק נתונים המצביעים על כך שהסברה 
הזאת נכונה. ממצא זה מחזק את הצורך למודעות על ידי צוות רפואי 
וסיעודי לתופעה  שיש חולי ביה"ח שעלולים לפתח את התסמונת 
יש להבהיר מדוע החולה הפסיק לשתות  כן  גמילה מאלכוהול. כמו 
כדי להפחית את משך האשפוז. יש להיעזר באנשי צוות סיעודי בעלי 
כדי  שונים  בכלים  להשתמש  ואף  באלכוהול,  שימוש  בהפרעת  ידע 

לממש מטרה זו.

טיפול ב־Tardive Oculogyric Crisis על ידי בורנפרין

ס' קוכמור , א' אקיצי, ג' אלבוגה, א' אלטינדג, א' ביסגין
טורקיה
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הטרדיב  מתסמונות  אחת  היא   Tardive Oculogyric crisis
כלל  בדרך  מעלה,  כלפי  העיניים  של  עוויתית  בסטייה  המאופיינות 
טיפוסיים  אנטי־פסיכוטיים  בתכשירים  טווח  ארוך  שימוש  לאחר 
אנטי־ בתכשירים  שימוש  אחרי  רחוקות  ולעיתים  גבוה  במינון 

פסיכוטיים לא טיפוסיים. 
אנטי־פסיכוטי  לטיפול  מעבר  היא  מוצעת  טיפול  אפשרות 
אנטיכולינרגיות  תרופות  לדיסטוניה.  יותר  נמוך  בסיכון  הכרוך 

של  התסמינים  את  לשפר  הן  אף  עשויות   Trihexyphenidyl כמו 
להחמיר  או  לעורר  עשויות  אלו  תרופות  אך  מאוחרת,  דיסטוניה 

דיסקינציה מאוחרת. 
מאוחרות  תנועה  תסמונות  של  מקרה  על  מדווח  זה  במחקר 
על  הראשון  הדיווח  זהו  ידיעתנו,  למיטב  מאתגר.  בהן  שהטיפול 
 Paliperidone–ב לטיפול  הקשור   Oculogyric Tardive Crisis

.Bornaprine–ולטיפול ב Aripiprazole בשילוב עם Palmitate
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