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המוח האובססיבי
ליקוי בסינון המידע במוח הוא הגורם המוביל להפרעה טורדנית
כפייתית ( .)OCDעל אף שההפרעה עלולה לפגוע ב5%-
מהאוכלוסייה ,פעמים רבות לוקח  14שנה בממוצע לאבחן אותה,
בין השאר בגלל חשש המטופל מסטיגמות ותיוג שלילי .לכך
תורמת הצגתה השגויה לעתים — כפי שקרה בתקשורת בתיאור
ההיסטוריה הרפואית של הנאשם המרכזי ברצח מוחמד אבו חדיר

יעל לב ודני דרבי
מוחנו מקבל ללא הרף גירויים
שונים ,פנימיים וחיצוניים .כדי
שנוכל לתפקד ,המוח חייב לסנן מיי
דע שאינו רלוונטי .למשל ,אם תקי
דישו תשומת לב לצורת האותיות
המודפסות או לטמפרטורה בחדר
— תתקשו להבין את הכתבה שאתם
קוראים כעת .בנוסף לסינון ,המוח
צריך לתת אישור שפעולות בוצעו
כהלכה ואפשר להפסיקן.
כשקיים ליקוי בסינון המידע,
מחשבות ,תחושות ופעולות שאי
מורות להיות מסוננות מהמודעות
או לקבל אישור ולהפוך ללא רלי
וונטיות נשארות פעילות .כשמצב
זה קורה באופן עקבי — הפעולות
והמחשבות שחוזרות על עצמן גוי
זלות יותר משעה ביום או פוגעות
בתפקוד — מדובר בהפרעה טורדי
נית כפייתית (OCD: Obsessive
.)Compulsive Disorder
 OCDהיא הפרעה המאופיינת
במחשבות טורדניות ,שחוזרות על
עצמן שוב ושוב ,וצורך לבצע פעוי
לות חוזרות — מעין טקס — על מנת
להפחית את המחשבות הללו ותחוי
שות לא נעימות כגון חרדה ,אשמה
או חוסר ודאות או חוסר שלמות.
המחשבות יכולות להיות בכל נושא
שהוא; מה שמבדיל אותן ממחשבות

"רגילות" אינו התוכן ,אלא שהסוי
בל מההפרעה אינו יכול לסנן אותן.
מאחורי  OCDעומדת גם גישה
אחרת — שלפיה המחשבות הן רק
תוצאת לוואי של הפעולות ,הדרך
של המוח לאשר את ההיגיון שעומד
מאחורי הטקס.
 OCDנחשבה בעבר הפרי
עת חרדה ,אולם הגדרה זו שונתה
ב( DSM-מדריך האבחון הפסיי
כיאטרי האמריקאי) האחרון וכיום
יש לה מקום משלה — כחלק מהי
פרעות הספקטרום הטורדני כפייתי
(שבהן נכללת גם היפוכונדריה למי
של) .משמעות הדבר היא שקיימת
הכרה הולכת וגוברת בכך שמדובר
בהפרעה עם אטיולוגיה ומנגנונים
מוחיים אחרים משל חרדה ,ובהתאם
— גם הטיפול בה צריך להיות שונה.
התיאוריה המובילה כרגע לגי
בי המנגנון המוחי שעומד בבסיס
ה OCD-מדברת על ליקוי במעגל
מוחי הכולל את אזורי המוח הבאים:
הקורטקס (קליפת המוח) האורביטי
לי-פרונטלי ( ,)OFCהתלמוס והגי
רעין הקאודלי .ה OFC-הוא חלק
"גבוה" במוח ,כלומר מפותח יותר
— המידע המגיע אליו עובר למוי
דעות והוא קשור לקבלת החלטות.
התלמוס הוא מעין תחנת ממסר
המעבירה מידע בסיסי ונחוץ מחלי
קי מוח שונים לאזורים המפותחים
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יותר ,כגון ה ,OFC-שיכולים לפעי
נחם ,ותפקידו של הגרעין הקאודלי,
שמקבל גם הוא מידע מהתלמוס,
הוא לסנן מידע לא רלוונטי .הגרעין
הקאודלי והתלמוס למעשה מעבדים
מידע ברמה פשוטה יותר ומסננים
את המידע שיגיע למודעות.
כשהתלמוס מקבל מידע על
איום כלשהו הוא אמור להעביר
אותו ל OFC-דרך הגרעין הקאודלי.
אם המידע אינו רלוונטי או שאינו
מסוכן ,הוא אמור להיעצר בגרי
עין הקאודלי ולא להגיע ל.OFC-
כנ"ל לגבי מידע על פעולה שכבר
נעשתה ואין צורך לעשותה שוב.
ב OCD-קיים ככל הנראה ליקוי
בגרעין הקאודלי המוביל לפגיעה
בתהליך סינון המידע ,כך שמחי
שבות או תחושות לא נעימות ולא
רלוונטיות ופקודות לביצוע פעוי
לות שכבר נעשו יוצאות מהגרעין
הקאודלי ועוברות ל OFC-ונתקי
עות בתודעה.
מקורו של הליקוי בגרעין
הקאודלי הוא כפי הנראה מחסור או
חוסר איזון במוליך העצבי סרוטונין
האחראי בין השאר לוויסות רגשי
ולמצב הרוח .הסרוטונין הוא מוליך
חשוב לתקשורת במעגלים מוחיים
רבים ,בין היתר במעגלים האחי
ראיים לתחושת חוסר ודאות ואי
שלמות ,וחיוני גם לאזורים האחי

מעבר המידע במוח והשיבוש שחל בעת הפרעה טורדנית כפייתית
תלמוס  -תחנת ממסר
המעבירה מידע בסיסי ונחוץ
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הגרעין הקאודלי  -מסנן
את המידע הלא רלוונטי

 – OFCמודעות וקבלת החלטות
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ליקוי בגרעין הקאודלי
גורם למידע לא רלוונטי
לעבור ל OFC-וגורר אחריו
פעולות כפייתיות

איננו מכירים אמנם את מצבו הפסיכיאטרי של הנאשם ברצח
אבו חדיר ,אולם התיאור בתקשורת ,שכלל את המידע על
הניסיון לחנוק את בתו ,אינו של  OCDאלא של מצבים אחרים
כגון פסיכוזה או פסיכופתיות .אם אדם עם  OCDהיה חושב
מחשבות על פגיעה בבתו ,סביר להניח כי דווקא היה נמנע
מלשהות לבד בחברתה
ראים על דחפים "פרימיטיביים"
במוח ,בעיקר דחפים הקשורים
באיתור סכנות והתגוננות בפניהן.
לכן ,כאשר הפרשתו אינה תקינה
באזורים אלו ,נוצרות שתי תופעות
מרכזיות ב :OCD-תחושת חוסר
שלמות ותחושת סכנה לא ריאלית.
באופן תקין ,מולקולות הסרוטוי
נין משוטטות במרווח בין הסינפסות
המוחיות (אזור המפגש בין תא עצב
לתא המטרה שבו מתרחשים תהי
ליכים כימיים הגורמים להעברת
אותות מתא לתא) בצורה אקראית
ונקשרות לקולטנים .כשמולקולת
סרוטונין נקשרת לקולטן הוא "נפי
תח" ,וכשמספיק קולטנים נפתחים
מסר המידע מועבר באופן תקין.
לאחר זמן מה התאים מפעילים
משאבות ששואבות בחזרה את הסי
רוטונין כדי למחזר אותו לשימוש
הבא .המחסור בסרוטונין בOCD-

נובע כפי הנראה בשל ליקוי מבי
ני במרווח הסינפסי ,שבו השאיבה
מהירה מדי ,ומולקולות סרוטונין לא
מספיקות להיקשר למספיק קולטי
נים .לכן פעמים רבות המידע אינו
עובר בצורה תקינה.
כדי להיפטר מהמחשבות לגבי
סכנה או אי נעימות האדם מבצע
פעולות שונות ,כפי שהיה עושה
אם היה נתקל באיום אמיתי ,אולם
בשל הליקוי בגרעין הקאודלי הן
אינן מסייעות לרגיעה .כתוצאה
מכך האדם חוזר שוב ושוב על אותן
פעולות ,עד שהתחושה עוברת.
שכן ,מולקולות הסרוטונין משוי
טטות במרווח שבין הסינפסות באי
קראי ,ואם אותו תהליך יתרחש שוב
ושוב (ישתחררו מולקולות סרוטונין
בכל פעם שהפעולה נעשית) ,בסוי
פו של דבר ייקלט מספיק סרוטונין,
יהיה אישור על הפעולה והפקודה

האנשים שכואבים להם הפנים
 15,000איש בישראל סובלים מתסמונת "העצב המשולש" — התקפי כאב
פתאומיים ועוצמתיים באזור הפנים .מחלה זו היא חלק ממחלות כאב
שמקורן עצבי — שבאופן מפתיע אינן נולדות במוח ובחוט השדרה כפי
שסברו עד כה .מהם הטיפולים הקיימים

חיים משה אדהאן
מחקרים מהעת האחרונה חוי
שפים גילויים מפתיעים על הכאב
הנוירופטי — כאב ממקור עצבי —
התוקף  2%מהאוכלוסייה הכללית.
במחקרים שערכתי בשיתוף פרופ'
מרשל דבור מהמחלקה לביולוגיה
תאית והתפתחותית במכון למי
דעי החיים ומהמרכז לחקר הכאב
באוניברסיטה העברית בירושלים,
מצאנו כי מקור הכאב הוא בתא העי
צבי עצמו — שקצהו יושב ביציאה
מעמוד השדרה או המוח (בגנגליונים
— צבירים של תאי עצב) .זאת בניי
גוד למה שחשבו בעבר — שהכאב
נולד במערכת העצבית המרכזית
(בחוט השדרה או המוח) .כיום אנו
מבינים כי הכאב מתחיל בתא העצי
בי ,ותפקידו של התא העצבי להודיע
למערכת העצבית המרכזית באי
מצעות אותות חשמליים על הנזק
הקיים .זאת אומרת שכאשר רוצים
לטפל בכאב מסוג זה ,יש להסתכל
על החלק הפגוע — העצב עצמו.
כך גילינו למשל במחקר על
כאבי פנטום (שפורסם גם במדור
זה ב" :29.6-כאבי רפאים :לא עוד
פרי דמיון של המוח") :מצאנו כי
מקורם הוא בגופי התא העצביים
הסמוכים לעמוד השדרה .כלומר,
שמקורם יכול להיות בגופי התא
של חישת המגע והכאב שבגני
גליון התחושתי ולא במוח כפי

שסברו עד כה .גופי התא בגנגי
ליון התחושתי הנמצאים לאורך
כל מערכת העצבים המרכזית הם
בעצם מצבור של נוירונים המעי
בירים אותות חשמליים אל המוח.
האותות הללו הם למעשה תשדוי
רות כאב — התגובה המקומית לני
זק או לפגיעה ברקמה .אך כאשר
העצב פגום הנוירונים משחררים
אותות שגויים בשל תחושה מוטי
עית אודות נזק לרקמות.
למעשה ניתן לדמות תאי עצב
לטלפון ואת המוח וחוט השדרה
לרשת תקשורת מסועפת .מצאנו כי
לא תפקוד לקוי של רשת התקשורת
הוא הגורם לכאב אלא הטלפון הרוי
עש בקצה שלה ,ועל כן יש להשקיט
אותו על מנת להקל את הכאב.
למח י
נוספת
דוגמה
לת כאב נוירופטי היא "תסי
מונת העצב המשולש" (TA
— Trigeminal neuralgia
או  ,)Tic Douloureuxשממנה
סובלים כ 15,000-איש בישראל,
המתבטאת בהתקף פתאומי של
כאב בפנים .המדובר בעצב שנמצא
באזור הרכות ומסתעף לשלושה
ענפים גדולים בפנים :בשליש העי
ליון ,האמצעי והתחתון .בארצות
הברית זכתה המחלה לכינוי "מחי
לת ההתאבדות" ,ולא בכדי :היא
גורמת לכאב כה חמור ועוצמתי
עד שמספר לא מבוטל של חולים
בעולם התאבדו בגללה .הכאבים

חמורים ,אינטנסיביים ומורגשים
כדקירות או כשוק חשמלי ,בדרך
כלל רק בצד אחד של הפנים —
בחלק התחתון (חיך או לסת) או
האמצעי (הלחי או האף) ,ולעתים
בחלק העליון (בעין ובמצח).
העצב המשולש הוא עצב תחוי
שתי המעביר את כל התחושות
שמורגשות בפנים למוח ,ובנוסף
הוא משתתף בתנועות לעיסה,
נשיכה ובליעה .הוא נפגע כתוצאה
מלחץ בלתי פוסק ולמשך שנים של
כלי דם שיושב עליו ופועם .לחץ
זה גורם לפגיעה בבידוד (מיאלין)
הקיים בין הסיבים שבעצב — מה
שעלול לגרום לבלבול בעיבוד
החשמלי בו ,ולהוביל לפעילות
חשמלית לקויה בגנגליון באזור
הפנים .בכל עצב ישנם כמה סוגי
סיבי עצב — כאלו שמשדרים למוח
כאב ,מגע נעים ועוד .בעקבות הפי
גיעה בבידוד בין הסיבים ,בזמן נגיי
עה קלה על הפנים למשל — סיבי
העצב שיפעלו ויעבירו אותות
חשמליים למוח יהיו אלו האחראיים
על תחושת הכאב דווקא.
מצבים שכיחים היכולים לעוי
רר ולהגביר את הכאב הם בין היתר
מגע ,דיבור ,אכילה ,שתייה ,לעיי
סה ,צחצוח שיניים ואף נשיקה .זאת
כאמור בשל הבלבול בעיבוד החשי
מלי ובשל הפעלה מוגברת של העי
צב הפגוע .בעת התקף הכאב הפנים
עלולות להתעוות והאדם יישאר

50%
44%
43%
37%
37%
35%
32%
32%
31%
31%
30%
29%
26%
24%
24%
18%

ישראל
ספרד
איטליה
בלגיה
פינלנד
דנמרק
בריטניה
שווייץ
אירלנד
פולין
גרמניה
צרפת
אוסטריה
שוודיה
נורווגיה
הולנד

מקור :סקר על כאב חמור שנערך בקרב כ 300-איש בכל מדינה שסובלים
מכאב כרוני ,בכתב העת 2006, European Journal of Pain

נדיר .הגיל הממוצע להתפרצותה
הוא  — 60-50כאשר נוצר בלאי של
העצב כתוצאה מלחץ כלי הדם שעי
ליו ,ובנוסף יכולת הריפוי של הגוף
דועכת והעצב מתקשה להתמודד
עם פציעת הלחץ החוזרת.
בקרב החולים בטרשת נפוצה
שכיחות התסמונת גבוהה במיוחד
ומטפסת ל 6.3%-בשל חוסר הבידוד
הקיים מלכתחילה בין סיבי העצבים.

הטיפול בתסמונת בתחילתה
הוא לרוב תרופתי :לחולה ניתנות
תרופות שמשקיטות את הפעיי
לות החשמלית הלקויה בעצב,
שלעתים כוללות קנבינואידים
(החומר הפעיל בקנאביס) .רופאים
מסוימים נוטים לתת לחולים גם
משככי כאבים מסוג אופיואידיים,
אך אלו אינם משפיעים על הכאב
והחולים הכואבים עלולים ליטול
מנת יתר מהם.
אחד הפתרונות הלא תרופתיים
הוא טיפול בגלי אולטראסאונד
בעוצמה נמוכה (“Painshield
 )”Treatmentשעשויים לשחי
זר את הבידוד בין סיבי העצבים,
לחזק את יכולת הריפוי של העצב
ולהקל בכאב .מחקר שנעשה במי
רכז הרפואי שיבא ב2012-2008-
מצא כי  80%מהחולים בשלב מתי
קדם (מתוך  30מקרים) דיווחו על
יעילות הטיפול — העצב נרפא ברי
מה מספקת והכאב פסק .טיפול זה
אינו מלווה בתופעות לוואי קשות
והוא אושר על ידי מינהל המזון
והתרופות האמריקאי ( .)FDAאפי
שרות טיפול נוספת היא התערי
בות נוירוכירורגית ,שבה כלי הדם
הפוגע מורחק מהעצב ,והלחץ עליו
פוסק .לשיטה זו הפוטנציאל הגבוה
ביותר להקלה ארוכת טווח בכאב.
כפי שניתן להבין ,כיום ישנן
כמה חזיתות טיפול בתסמונת העי
צב המשולש ,ובכאב נוירופטי בכלל,
ועל כל חולה להתייעץ עם מומחה
לגבי שיטת הטיפול שמתאימה לו
כדי להקל את הכאב הבלתי אפשרי
כמעט ולשפר את איכות החיים.
ד"ר חיים משה אדהאן הוא מנהל המרכז
לשיקום הכאב במרכז הרפואי שיבא ומפתח
שיטת Painshield Treatment

החלפת הברך – רק כשהכאב בה הוא בלתי נסבל יותר
ניתוח השתלת מפרק ברך הוא אמנם אחד הניתוחים
המוצלחים ביותר באורתופדיה המודרנית ומקל
משמעותית את הכאבים ,אך יש לזכור כי המפרק
המלאכותי עלול להישחק וטומן בחובו גם מגבלות
כגון נוקשות ,חריקות ,טווח תנועה מצומצם וקושי
לעלות במדרגות
מיכאל סודרי
ניתוח השתלת מפרק ברך
נחשב לאחד הניתוחים המוצלחים
ביותר באורתופדיה המודרנית
והרביעי מכלל הניתוחים ברי
פואה .ההערכה היא שבארץ לבי
דה מתבצעים מדי שנה כ4,000-
ניתוחי מפרק ברך .ההוריה לניתוח
היא כאב בלתי נסבל הנובע מהרס
מפרק הברך .מפרק הברך מזכיר
צורת שני גלגלים כנגד משטח
ישר ומבנהו בלתי יציב לחלוטין
וחשוף לפגיעות ברקמות הרכות,
במיוחד בספורט מגע כגון כדורגל
או כדורסל ,שבהם נעשות תנועות

פיתול בלתי מבוקרות של הברך.
בנוסף ,המפרק נושא את כל משקל
גופנו וזה אחד הגורמים לשחיקת
הסחוס המפרקי בהדרגה מגיל .50
התהליכים התורמים לניוון הסחוס
המפרקי הם בין היתר תורשה ,עוי
דף משקל ,ועיוות ציר המפרק (צוי
רה של  Xאו  )Oשנגרם בין השאר
בעקבות מצבי טראומה.
בניתוח השתלת מפרק ברך,
המפרק הניזוק מוחלף במשטחי
מתכת ומשטח פלסטי המחבר בין
הרכיבים השונים .בד בבד ,אם קיים
עיוות ציר הוא מתוקן באמצעות
איזון הרצועות שנמצאות בצדי
הברך (בעת העיוות אחת מתאי

רכת ואחת מתקצרת) .מטרתו של
הניתוח היא להפסיק את הכאב,
להקנות יציבות למפרק ולשפר
את טווח התנועה — מיישור מלא
עד כיפוף ממוצע של לפחות 110
מעלות .ביותר מ 90%-מהמקרים
המפרק המלאכותי יכול להחזיק
מעמד בין  10ל 15-שנים .ככל
שמופעל עליו עומס כבד יותר,
בטווח הארוך תיתכן שחיקה מוי
גברת של המשטח הפלסטי או
התרופפות של הרכיבים .לאחר
מכן ניתן להחליפו במפרק חדש,
אך התוצאות עלולות להיות
פחות טובות .הסיבוכים המיידיים
של הניתוח עלולים להיות זיהום
בברך (כ )1%-או פקקת ורידים
ברגליים (כ ,)1%-אך הדבר מתרי
חש פחות ופחות בימינו עקב הכנה
טובה יותר להשתלה .ההתאוששות
מניתוח זה יכולה להימשך שלוי
שה עד שישה חודשים .בתחילה
המטופל יחוש בדרך כלל כאב,

תחושת רדימות באזור ,חריקות,
קליקים ונוקשות ,עד קבלת טווח
תנועה משביע רצון.
כיום מתבצעים מחקרים רבים
לשיפור ביצועי המפרק המלאכותי
שבוחנים את הגדלת טווח הכיפוף,
במיוחד עבור אוכלוסיות כגון אלו
מהמזרח הרחוק והאוכלוסייה המוי
סלמית שזקוקות לכיפוף מלא של
הברך — עד  135מעלות — בכריעה
בתפילתן המסורתית.
במחקר רבימרכזי שנעשה
בארה"ב והוצג בכנס מפרקים
באורלנדו (Current Concepts
 )in Joint Replacementבדי
צמבר  ,2013דווח על  661חולים
שעברו החלפת מפרק ברך .נמי
צא כי לאחר ארבע שנים ,למרות
 90%שביעות רצון מבחינת הכאב
והתפקוד 38% ,דיווחו על נוקשות
בברך 33% ,על רעשים וחריקות
בברך 31% ,על קושי במעבר בין
ישיבה לעמידה ,ו 54% -על קוי

יעל לב היא פסיכולוגית במרכז קוגנטיקה
ישראל; ד"ר דני דרבי הוא פסיכולוג ומומחה
למיניות האדם ,מנהל מרכז קוגנטיקה ישראל

מתעלמים מכאבם

סובלים מכאב חמור

כמעט תמיד קפוא ויימנע מדיבור
או תנועה בפנים .בתחילה ההתי
קף עשוי להימשך כמה שניות עד
דקות ,אך עם השנים המחלה מחי
מירה והכאב הופך לתמידי .במשבר
כאב חמור ,החולים אף עלולים לאי
בד ממשקלם בשל הקושי לאכול.
כיום ,על כל  100,000איש
כ 200-100-ילקו בתסמונת ,בעיקר
בשל גנטיקה או מצב אנטומי שאינו

לבצעה תיכבה .תיאוריה זו נתמכת
במחקרי סריקת מוח המראים היפר
פעילות במסלול המתואר ,וירידה
בפעילות אחרי טיפול.
ולכן מטרת הטיפול בOCD-
היא לשפר את המנגנון הלקוי
באמצעות תרופות המגבירות את
כמותו של הסרוטונין ומסייעות
להעביר את המידע בצורה תקינה;
או באמצעות טיפול קוגניטיבי-התי
נהגותי שמלמד לשאת את התחוי
שות והמחשבות הטורדניות מבלי
לבצע פעולות טורדניות .כשהאדם
אינו מתייחס למחשבות הללו כאל
איום המחייב פעולה ,מתבצע במוח
תהליך למידה ותיקון שמפחית את
עוצמתן ותדירותן.
 OCDהיא הפרעה ששכיחותה
היא  2%-5%מכלל האוכלוסייה .עם
זאת הזמן הממוצע לקבלת אבחנה
נכונה הוא כ 14-שנה .מדוע? ישנן

כמה סיבות :ראשית ,הכפייתיות
לא תמיד גלויה לעין .כשאדם בודק
אם הדלת נעולה שוב ושוב למשל,
קל יחסית לזהות זאת .אולם קשה
לזהות טקסים פיזיים שפעולותיהם
אינן בולטות (למשל קריאה חוזרת
של משפטים) ,וקיימים גם טקסים
ורבליים או מנטליים שאינם ניכי
רים לעין כלל .למשל ,אדם הסובל
מ OCD-שחושש שאולי לא הבין
את דברי הצד השני יכול לשחזר
את השיחה שוב ושוב בראשו (טקס
מנטלי) או לשאול את הצד השני
שאלות הבהרה שחוזרות על עצמן
(טקס ורבלי) .אם ההפרעה לא תיי
בחן לעומק ובצורה מקצועית ,עלוי
לים הסממנים הללו להוביל לאבחון
שגוי .כך למשל ,תלמיד שמקיים
טקסים מנטליים בנוגע לנאמר בכיי
תה וכתוצאה מכך מתקשה להקשיב
בשיעור ,יכול להיות מאובחן בטעות
כבעל הפרעת קשב וריכוז.
שנית ,במקרים מסוימים OCD
יכול להצטייר בטעות כבעיה
פסיכולוגית "פשוטה" יותר .למי
של ,ישנם אנשים שהתלבטותם
במערכת היחסים הזוגית היא קיי
צונית יותר מאצל אחרים ,עד כדי
כפייתית ( - ROCDהפרעה טורי
דנית כפייתית במערכות יחסים).
לדוגמה ,הם לא מפסיקים לבחון
את הקשר — האם הם שלמים עמו,
עם תכונות הפרטנר או עם רגשות
הפרטנר כלפיהם .כך רבים מהם
מסיקים שמדובר בבעיה זוגית בלי
בד ופונים לטיפול פסיכולוגי שאינו
ממוקד ב ,OCD-וגם מטפלים רבים
אינם מכירים ביטוי זה של .OCD
שלישית ,אנשים הסובלים
מ OCD-מודעים לרוב לחוסר
ההיגיון שבפעולות או במחשבות
שלהם ולכן תופסים עצמם כחריי
גים או פגומים וחוששים שגם אחי
רים יראו אותם כך ומסתירים את
בעייתם .זאת ועוד ,מחשבות טוי
רדניות שתוכנן נוגד את הנורמות
החברתיות (למשל לגבי פדופיליה)

או טקסים שנראים משונים מבחוץ
(למשל חזרה על צעדים או אמירת
מלים מסוימות בקול) עשויים להי
גביר את הבושה וההסתרה .סיבה
נוספת לבושה והסתרה היא חשש
מסטיגמות חברתיות על הפרעות
פסיכיאטריות והטיפול בהן.
החשש מסטיגמות ותיוג שלילי
בעקבות  OCDהוא מוצדק פעמים
רבות .רק לאחרונה נחשפנו למקרה
של הצגת  OCDבתקשורת — יוסף
חיים בן דוד ,הנאשם המרכזי ברצח
הנער מוחמד אבו חדיר ,שנכתב כי
הוא סובל מ .OCD-כלי התקשורת
ציינו כי בעבר התוודה בפני הפי
סיכיאטרית כי עולות בו מחשבות
לרצוח את בתו התינוקת ,והוא אף
ניסה לחנוק אותה .אך חשוב לציין,
כפי שנכתב לעיל ,כי אנשים הסוי
בלים מ OCD-מקיימים טקסים ופי
עולות שמטרתם להגן עליהם מפני
המחשבה הטורדנית ,להדחיק אותה
ולהיפטר ממנה .ולכן ,אדם עם OCD
שמפחד שהוא עלול לרצוח ,יימי
נע מכל מה שמזכיר זאת — למשל
ממגע עם סכין .זאת בדומה לאדם
שסובל מ OCD-לניקיון /זיהום שיי
רצה להסיר את תחושת הגועל ויימי
נע למשל מלגעת בידית של דלת.
איננו מכירים אמנם את מצי
בו הפסיכיאטרי של בן דוד ,אולם
התיאור בתקשורת אינו של ,OCD
אלא של מצבים אחרים כגון פסיי
כוזה או הפרעה אנטייסוציאלית
(הידועה כפסיכופתיות) .אם אדם
עם  OCDהיה חושב מחשבות על
פגיעה בבתו ,סביר להניח כי דווקא
היה נמנע מלשהות לבד בחברתה.
גם אם בן דוד סובל מ OCD-מסוג
אחר (שלא קשור ברצח) ,אלימות
אינה מוגדרת כחלק מההפרעה,
והקשר הנרמז בין ההפרעה לבין
האישום ברצח עושה עוול למתמוי
דדים עם .OCD

שי לעלות במדרגות.
כלומר ,למרות הצלחת
הניתוח וההקלה בכאב
ברוב המקרים ,נראה
שהמפרק המלאכותי
ילווה גם במגבלות בחי
לק מהמקרים.
אחד החידושים
שמנסים להאריך את חיי המפי
רק המלאכותי הוא דגם שנבנה
ומותאם במדויק לגודל הברך של
החולה לפי תכנון מוקדם ,באמי
צעות הדמיית  CTאו  MRIלפני
הניתוח .בשיטה זו ניתן גם לדייק
טוב יותר בתיקון עיוותי הציר ,אך
יתרונה לא הוכח עדיין במחקרים
קליניים השוואתיים.
עם זאת חשוב לזכור כי השגת
טווח תנועה משביע רצון בברך
אינה תלויה רק בסוג המפרק המי
לאכותי ,אלא גם במשתנים אחרים
כגון טווח תנועה לפני הניתוח ,עוי
דף משקל שעלול להעמיס על הבי

אנשי מקצוע מסוימים נוטים לאבחן את תסמונת
הכאב פיברומיאלגיה כמצב נפשי בלבד ,אינם מאמינים
לתלונות הגופניות של המטופל ואף מונעים ממנו
טיפול בכאב .כיום גוברת ההכרה בצורך בטיפול
משולב :תרופתי ,פיזיולוגי ונפשי
כנרת דלומי־כהן
נ' ,בתחילת שנות ה 50-לחייה ,החלה לסבול מכאבים בגופה ,מני
דודי שינה ,עייפות והידרדרות במצב הרוח .כיוון שבבדיקות הרפואיות
לא נמצאה סיבה לתלונותיה ,היא לא הבינה מה מתרחש ,חשה חוסר
אונים וייאוש .בביקוריה התכופים אצל רופאים הרגישה שלא מאמינים
לתלונותיה הגופניות ומייחסים אותן לבעיה נפשית .רק לאחר כחמש
שנים אובחנה אצל ריאומטולוגית כלוקה בתסמונת פיברומיאלגיה.
פיברומיאלגיה (דאבת שרירים) היא תסמונת כאב כרוני הפוגעת
בעיקר בנשים ומתאפיינת בכאבים מפושטים בשרירים .רבים מהלוקים
בתסמונת מדווחים בנוסף לכאב על פגיעה חמורה באיכות השינה ועל
עייפות שאליהן מתלווים סבל ומצוקה רגשית המתבטאת בחרדה ודיכאון.
קשה לאבחן את התסמונת מאחר שלא
קיימות בדיקות המוכיחות את הימצאותה.
החולים מופנים לבדיקות מורכבות חוזרות
ונשנות וכך תופח פרק זמן האבחון עד לחמש
שנים .כחלק מתהליך האבחון נבדק אם מוי
פיע כאב ב 11-מתוך " 18נקודות רגישות"
לפחות שלושה חודשים.
לפי הספרות המקצועית ,הסיבה העיקרית
להתפתחותה של התסמונת היא כפי הנראה
הפרעה בתהליך העיבוד והמעבר של הכאב במערכת העצבים המרכזית.
כלומר :ייתכן כי התסמונת נגרמת עקב סף נמוך לכאב ורגישות של
מערכת העצבים לגירויים המפוענחים ככאב ,וייתכן כי תבניות גנטיות
תורמות לכך .חולים רבים מדווחים על הופעת התסמונת גם בעקבות
מחלה זיהומית ,דלקתית ,אוטואימונית או מחלות כרוניות אחרות,
טראומה פיזית כמו תאונת דרכים וטראומה נפשית .זאת מכיוון שהי
מחלות והטראומות הללו עלולות להשפיע באופן שאינו ברור דיו על
מערכת העצבים והמוח ולשנות את סף התגובה לכאב.
מניסיוני בטיפול ,חלק מהחולים ,וכאמור — בעיקר חולות ,מייחסים
את התפרצות התסמונת לטראומת ילדות ולמאפייני אישיות ,כגון
נתינה לאחרים ללא גבולות וחוסר הקשבה לצרכים האישיים לאורך
שנים ,אשר גרמו לגוף לקרוס .הם מבינים שמדובר בהתפרצות גופנית
שגורמת למצוקה נפשית ,אך רבים נמנעים מלפנות לגורמי בריאות
הנפש בשל הפחד מסטיגמה ומתוך חשש שפנייה לטיפול פסיכיאטרי
או רגשי פירושה שאין מדובר במחלה גופנית אמיתית.
אנשי מקצוע מסוימים נוטים לאבחן את המצב הרפואי כנפשי בלבד,
מתעלמים מהתלונות הגופניות ,מטילים ספק בתסמונת או אינם מכיי
רים אותה ,וכך גם מונעים מהחולים טיפול בכאב .החולים חשים בחוסר
האמון ותחושה זו תורמת אף היא למצוקה הנפשית .בנוסף לכך ,התסמונת
אינה משפיעה על המראה החיצוני וכך נוצר פער גדול בינו לבין עוצמת
הכאב וההגבלה בתפקוד — התורם גם הוא לחוסר האמון.
התסמונת ,אשר גורמת לרוב לירידה בתפקוד (לעתים עד למצב סיעוי
די) ,גורמת לחולים גם לנתק קשר עם הסביבה פעמים רבות ,בעיקר בעת
התקפי כאב קשים .במקרים רבים החולים ,שחשים בודדים לעתים ,אינם
מעוניינים להעיק על קרוביהם או לגרום להם לרחם עליהם ,או שאינם
יודעים להסביר ממה הם סובלים .יש האומרים אף שהיו מעדיפים מחלה
אקוטית או נכות ,מצב המאפשר שיקום ומובן יותר לסביבה.
התסמונת פוגעת גם בהורות ובזוגיות .חולות שאינן מסוגלות לטפל
בילדיהן בשל הכאב חשות אשמה בשל חוסר התפקוד האימהי .פעמים
רבות הן אינן יכולות לספק את צורכי ילדיהן ברמה הפיזית וגם אינן
פנויות ברמה הרגשית .והיות שלעתים אינן יכולות לשאת מגע ,אף הקל
והעדין ביותר בגופן ,גם הזוגיות עלולה להיפגע .בנוסף ,חולים רבים חשים
שאינם עוד מי שהיו .מאנשים עובדים ומתפקדים הפכו למוגבלים ,אשר
נלחמים יוםייום להצליח לקום מהמיטה — מצב שפוגע בערך העצמי
שלהם .כיום גוברת ההכרה בצורך בטיפול מתאים ,לא שיפוטי ומכבד,
לסובלים מהתסמונת — שהנו תרופתי ,פיזיולוגי ונפשי .מניסיוני כמנחת
קבוצות לחולי פיברומיאלגיה במכבי ,נראה שטיפול רגשי ,קבוצתי ופרי
טני ,מסייע בהתמודדות .במפגשים קבוצתיים יכולים החולים להביע את
רגשותיהם ולקבל לכך תיקוף .ההכרה של האחר בסבל מקלה ומפחיתה
מהמצוקה הרגשית ,מסייעת ללמוד לחיות עם הכאב והמגבלות ,מפחיתה
את תחושת הבדידות ומגבירה את תחושת השליטה.

רך ועל כיפופה ,טכניקה
ניתוחית שמנסה להשיג
איזון מלא של הרקמות
הרכות סביב הברך ופיי
זיותרפיה מושכלת.
ההצלחה המוגב י
לת בזמן של המפרק
המלאכותי היא הסיבה
לדחיית הניתוח עד שאיכות החיים
הופכת בלתי נסבלת .כיום רצוי
למצות את כל הטיפולים המשמי
רים כגון פיזיותרפיה ,נטילת משי
ככי כאבים ונוגדי דלקת ,מדרסים,
נעליים עם בולמי זעזועים וניתוי
חים משמרים אחרים לפני ההחלטה
להחליף ברך .עם זאת ,ניתן לקבוע
שניתוח מפרק הברך מקל משמעוי
תית את הכאבים הנובעים מניוון
הברך ומשפר את איכות החיים,
בעיקר בקרב האוכלוסייה המתבי
גרת שחשופה לניוונים מתקדמים.

הכותבת היא עובדת סוציאלית במכבי שירותי בריאות ובקליניקה פרטית

פרופ' מיכאל סודרי הוא רופא בכיר במחלקה
האורתופדית במרכז הרפואי הלל יפה
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