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הקדמה
 )Autistic Spectrum Disorders=ASDs( הפרעות על הרצף האוטיסטי
שנות  במהלך  המופיעות  נֵירו–התפתחותיות  לקויות  קבוצת  הן 
בעולם  עדים  אנו  האחרונים,  בעשורים   .]1[ הראשונות  החיים 
לעלייה מתמדת ומדאיגה באבחונן ]2[ לצד שונות גדולה בשכיחותן. 
בארצות הברית מגיעים שיעורי ה–ASDs לשיעור של 2% )1 מכל 68 
ילדים( ]3[, ובישראל יש דיווחים עדכניים המצביעים על אבחון של 
ילד אחד מכל 200 ילדים ]4[, ובמזרח הרחוק מדווח על שיעורים 
נמוכים אף יותר ]5[. עד כה, לא נמצא מקור סגולי )ספציפי( וידוע 
ל–ASDs, אך יש עדויות מסוימות למנגנון גנומי המוביל ככל הנראה 
לשינויים במבנה ובתפקוד המוח ]2[. יתרה מכך, נמצא בעקביות 
ששיעור הבנים המאובחנים על הרצף האוטיסטי גבוה משמעותית 

)כמעט פי חמישה( ]3[ בהשוואה לשיעור הבנות ]6[. 
הוא מדריך   )Diagnostic and Statistical Manual(  DSM–ה
האבחנות הפסיכיאטריות האמריקאי, ורבים משתמשים בו 
לאבחון ומחקר. במהדורה האחרונה, ה–DSM-5 ]7[, נבנתה 
מערכת חדשה לקביעת אבחנות פסיכיאטריות, והיא כוללת 

 .ASDs שינויים מהותיים באבחנה של
המטרות במאמר זה הן לדווח על שינויים אלה, להציג את 
המחקר לגבי משמעותם בהערכה ובאבחון במהלך הילדות 
המוקדמת, לבחון את ההשתמעויות ואת ההשפעות הקליניות 

של שינויים אלה, ולהדגימן בפרשת חולה. 

DSM-5–ל DSM-IV-TR–המעבר מ - ASD

התפתחותיות  כ"הפרעות   ASDs–ל התייחס   DSM-IV-TR–ה
נרחבות" )PDD = Pervasive Developmental Disorders( ]8[ וכלל 12 
תסמינים אפשריים המאוגדים בשלושה אשכולות: אינטראקציה 
חברתית, תקשורת והתנהגויות מוגבלות וחזרתיות. תחת מטרייה 
אבחונית זו התקבצו חמש הפרעות: אוטיזם )Autism(, אספרגר 
)Asperger(, הפרעת התפתחות נרחבת שאינה סגולית )ספציפית( 
דיסאינטגרטיבית של  והפרעה   )Rett( רט  )PDD NOS(, תסמונת 
הילדות )Childhood disintegrative(. במבט על ניתן לראות ששלוש 
חומרה  של  היררכי  בסדר  מאורגנות  הראשונות  ההפרעות 

)מהחמורה ביותר אל הקלה(.
נדרשו שישה  ה–DSM-IV-TR לאבחנה אוטיסטית,  לפי 
תסמינים לאורך כל שלושת האשכולות )שניים מאינטראקציה 
חברתית, אחד לפחות מתקשורת ואחד מהתנהגות(. לקביעת 
תסמונת אספרגר, פרט לקריטריונים סגוליים המתייחסים 
להתפתחות כללית תקינה, נדרשו רק שלושה תסמינים משני 
אשכולות )שניים מאינטראקציה חברתית ואחד מהתנהגות(. 
אם לא נמצאה התאמה לשתי ההפרעות הראשונות, ניתן היה 
לשקול התאמה ל–PDD NOS שלה אין הנחיה של מספר תסמינים. 
בנוסף הודגש גיל הופעת התסמינים, כך שחלקם היה צריך לבלוט 
לפני גיל שלוש שנים. האבחנות של תסמונת רט והפרעה דיס-
אינטגרטיבית של הילדות שונות משלוש האבחנות הראשונות 

DSM-5 ואוטיזם: שינויים אבחוניים והסתמנויות 
קליניות בילדות המוקדמת

הפרעות ברצף האוטיסטי )Autistic Spectrum Disorders=ASDs( מתאפיינות בלקות 
חמורה בתחום התקשורת הבינאישית, עם יחסי גומלין חברתיים ודפוסי התנהגות 
יוצאי דופן. בעשורים האחרונים, שכיחות ההפרעות עולה במידה רבה ובהתמדה, ללא 
סיבה ברורה וידועה. עד לפני כשנה הוגדרו ה־ASDs במדריך האבחנות הפסיכיאטריות 
האמריקאי ה־DSM-IV-TR תחת מטרייה מושגית אחת של "הפרעות התפתחותיות 
נרחבות" )Pervasive Developmental Disorders=PDD(, שאיגדה חמש אבחנות נפרדות. 
בגרסא עדכנית וחדשנית של המדריך )DSM-5(, בוטלו האבחנות הנפרדות ונוצר רצף 
אוטיסטי אחד )Autistic Spectrum Disorder=ASD(, טווח התסמינים צומצם והקריטריונים 
לאבחנה נעשו אחידים מבחינת מספר תסמינים הנדרשים לקביעת אבחנה. בעקבות כך, 

מעתה השונות בין אינדיבידואלים מתבטאת בדירוג הרמה של חומרת ההפרעה. 
במחקרים שנבדקה בהם משמעות המעבר בין PDD ל־ASD נמצאה עלייה בסגוליות 
האבחון, דהיינו ביכולתה הפוטנציאלית לאפשר הבחנה בין אוכלוסיות קליניות לכאלה 
שאינן קליניות. עובדה זו תורמת למהימנותה ויציבותה לאורך זמן. אולם לצד מימצא 
זה נמצאה גם ירידה ברגישות האבחנה, כך שכרבע מהילדים שאובחנו בעבר לא יאובחנו 
כעת, היות שהם אינם עונים על מלוא התסמינים הנדרשים. נמצא שהשינויים הנוכחיים 
משפיעים באופן משמעותי על האבחנה הקלינית של ילדים צעירים, שפעמים התסמינים 
שלהם עדיין לא התגלו במלואם בשל גילם ותהליכי ההבשלה ההתפתחותיים. במאמר 
זה, נדון בהשתמעויות הקליניות של מימצאים אלה ונדגים אותן בדיווח על פרשת חולה. 

DSM-5; הפרעה התפתחותית נרחבת; הפרעה על הרצף האוטיסטי; קריטריונים אבחוניים; התערבות מוקדמת. 
 .DSM-5; ASD; PDD; Diagnostic criteria; Early intervention

מילות מפתח:
:KEY WORDS

מיכל פרוי2,1
גל מאירי2,1

שושנה ארבל2

1היחידה הפסיכיאטרית לגיל הרך, מרכז 

 רפואי אוניברסיטאי סורוקה, באר שבע 
2היחידה הפסיכיאטרית לילדים ונוער, מרכז 

רפואי אוניברסיטאי סורוקה, באר שבע

תקציר:



292

סקירותהרפואה  •  כרך 155  •  חוב' 5  •  מאי 2016

והתמקדו בעיקר בתסוגה )רגרסיה( תפקודית, שכללה בין היתר 
גם נסיגה במיומנויות תקשורת ואינטראקציה חברתית. 

במקביל ל–DSM, יש מדריך נוסף של ארגון הבריאות העולמי 
 )International Classification of Diseases( ICD )WHO( הנקרא 
וגרסתו האחרונה, העשירית במספרה, יצאה בתחילת שנות 
התשעים ]9[. בדומה ל–DSM-IV-TR, גם ה–ICD-10 הגדיר את 
ה–ASDs כ–PDDs המאגד בתוכו את חמש האבחנות שתוארו לעיל 
ומאפיינן באופן דומה. עם זאת, הICD-10 אינו מבנה קריטריונים 
ברורים לגבי כמות תסמינים נדרשת לכל אבחנה. שני המדריכים 
מתייחסים לצורך באבחנה מבדלת בתהליך קביעת האבחנה של 
לקויות תקשורתיות. הן ה–DSM-IV-TR והן ה–ICD-10 מציינים 
בין היתר הפרעות שפה )הבעה וקליטה/הבנה( המתאפיינות 
בלקות שפה, אך כזו שאינה מלווה בקושי בתקשורת חברתית 
ובדפוסי התנהגות. בנוסף, מתייחסים המדריכים לצורך להבחין 
בין הפרעת תקשורת ללקות שכלית )פיגור שכלי(, הקשה במיוחד 

ככל שהלקות השכלית חמורה יותר ]2[. 
לאורך השנים, במחקרים שנערכו על אבחנות ה DSM לא 
הצליחו החוקרים להוכיח באופן מספק שוני פרוגנוסטי בין 
שלוש האבחנות הנפוצות בקטגוריית ה–PDDs; אוטיזם, תסמונת 
אספרגר והפרעה התפתחותית נרחבת שאינה סגולית. כך לדוגמה, 
Mordre וחב' ]10[, שלאורך שנים עקבו אחר ילדים בגיל הגן אשר 
אובחנו עם הפרעה אוטיסטית או עם הפרעת PDD NOS, לא 
מצאו הבדל בתפקודם בבגרות. בניתוח-על )Meta analysis( על 
 ,PDD NOS שמונה מחקרי אורך שעקבו אחר ילדים שאובחנו עם
נמצא שלוש שנים מאוחר יותר, כי רק שליש מהילדים שאובחנו 
מתחת לגיל שלוש שנים הראו יציבות אבחונית בזמן מעקב ]11[. 
כלומר, תת–הסיווגים בתוך ה–PDD לא גילו יציבות מספקת, 
ולפיכך עלתה שאלה לגבי מידת הסגוליות שלהן. בעקבות כך, 
ובמטרה להעלות את העקביות האבחונית לאורך זמן, "קבוצת 
העבודה" )Work group( של ה–DSM-5 החליטה לעבור לגישה 
אבחונית ממדית במקום זו הקטגוריאלית ]12[ ויצרה מספר רב 

 .PDD של שינויים מהותיים באבחנה של
השינוי הראשון ניכר בכך שבמקום חמש אבחנות נפרדות נוצר 
 .)Autism Spectrum Disorder=ASD( רצף אחד של הפרעה אוטיסטית
השינוי השני נעשה במספר האשכולות. במקום שלושה אשכולות 
של תסמינים, כפי שצוין לעיל, הוגדרו שני אשכולות בלבד: 
אשכול אינטראקציה ותקשורת חברתית עם שלושה תסמינים 
שהלקות צריכה להיות נוכחת בכולם, ואשכול של התנהגויות 
מוגבלות וחזרתיות עם ארבעה תסמינים שמתוכם שניים צריכים 
להיות נוכחים. כלומר, משמונה תסמינים אפשריים בתחום 
האינטראקציה והתקשורת ב–DSM-IV-TR, כעת יש שלושה בלבד, 
וכדי להיות מאובחן עם ASD, נדרש בקיומם של חמישה תסמינים 
לפחות. נראה כי זוהי הקשחה בהשוואה ל–DSM-IV-TR, שכן 
בעבר ניתן היה לבסס אבחנה של PDD NOS על אשכול אחד בלבד 
של תסמינים או מספר תת–קליני בכל אחד מהאשכולות. השינוי 
השלישי הינו תסמין חדש המתייחס ללקות חושית שנמצאה 
כמאפיינת יחידים עם הלקות ]13[. השינוי הרביעי הוא בכך שלצד 
הגדרת נוכחות התסמינים יש צורך לדרג את רמת חומרתם בכל 
Reszka וחב' ]14[ מסבירים, כי הרציונל הוא לאפשר  אשכול. 
דירוג של תסמינים על בסיס המשכי )מקל לחמור( במקום קביעה 
בינארית של קיום או היעדר אבחנה. נקבעו שלוש דרגות חומרה 
על בסיס מידת התמיכה התפקודית הנדרשת. בשינוי החמישי 
מוגדרים נתונים סגוליים )ספציפיים( נוספים המאפיינים את 
האבחנה: תפקוד שפתי, אינטלקטואלי, הפרעות פסיכיאטריות 
נלוות ועוד, זאת בניגוד ל–DSM-IV-TR שבו נוספה אבחנה של 

לא סגולי )Not otherwise specified( כסוג של ברירת מחדל כששאר 
האבחנות לא התאימו. בשינוי השישי ה–DSM-5 מצוין, שההפרעה 
צריכה להתפתח במהלך הילדות המוקדמת, אך לא נקבע בו גיל 
סף שבו חלק מהתסמינים צריכים להיות נוכחים. כלומר, יש הכרה 
בכך שבחלק מהמקרים, במיוחד ברמות הגבוהות של התפקוד 
התקשורתי, רק עם העלייה בדרישות החברתיות ובמורכבות יחסי 

הגומלין, התסמינים האוטיסטיים יכולים להתגלות ]15[. 
בשינוי השביעי יש התייחסות לצורך באבחנה מבדלת לגבי 
לקות שכלית או עיכוב כללי בהתפתחות כאחד מהקריטריונים 
לאבחנה עצמה ומציין כפי שכבר נכתב לעיל, שיש לבחון את 
קיומה של אחת מהן או שתיהן גם יחד. בהמשך לכך, השינוי 
השמיני והאחרון הוא ההתייחסות לאבחנות מבדילות אחרות 

עליהן נפרט בהמשך. 

ASD לפי ה–DSM-5 - מחקרים בקרב ילדים

 DSM-IV-TR–ה הגדרות  בין  המעבר  בהם  שנבדק  במחקרים 
להגדרות ה–DSM-5 לגבי ילדים שאובחנו עם ASDs, נבחנו הן את 

והן  האבחנה  של  הסגוליות  מידת 
אלפי  בדקו  שבו  במחקר  רגישותה. 
 PDD עם  שנים   9-6 בני  ילדים 
וקבוצת בקרה, נמצא כי לצד עלייה 
יכולתה  כלומר  בסגוליות האבחנה, 
ילדים מקבוצה  בין  הטובה להבחין 
קלינית לביקורת, נשמרת רגישותה, 
כך שרוב הילדים שאובחנו כלוקים 
 ,DSM-IV-TR–ה פי  על   PDD–ב
ה– פי  על   ASD–ב כלוקים  אובחנו 
אלה  למימצאים   .]16[  DSM-5
ואין  במחקר  מספק  שחזור  אין 

התייחסות לילדים צעירים יותר. 
Worley ו–Matson ]17[ בדקו 360 
DSM-–ילדים בני 3-16 שנים לפי ה

IV-TR ולפי ה–DSM-5, ומצאו ירידה 
בשיעור של 32% במספר הילדים 
פרוספקטיבי  במחקר  שאובחנו. 
Gibbs וחב' ]18[ 132 ילדים  בדקו 
16-2 שנים עם אבחנות של  בני 
PDD. נמצא שכמעט רבע )24%( 
הקריטריונים  על  ענו  לא  מהם 
 .DSM-5 לפי   ASD של  לאבחנה 
כשהסתכלו על תתי–אבחנות בתוך 
10% מהילדים  כי  נמצא,   PDD–ה
16% עם  עם הפרעה אוטיסטית, 

תסמונת אספרגר ו–50% עם PDD NOS כלל לא אובחנו. כל זאת, 
על אף שהתפקוד התקשורתי של הילדים שלא אובחנו באמצעות ה–
DSM-5 היה שונה במובהק מילדים בקבוצת בקרה. גם במחקרים אלה 
הסגוליות של ASD נמצאה טובה. עם זאת נמצאה ירידה ברגישותה. 

מימצאים דומים דווחו ביותר מעשרה מחקרים שונים ]19[.
במחקרים שנמצאה בהם ירידה משמעותית ברגישותה של 
האבחנה, צוינו שתי סיבות עיקריות לכך: )1( חלק מהילדים 
שלא אובחנו לפי ה–DSM-5 הציגו מספר התנהגויות המוגדרות 
כמוגבלות וחזרתיות כגון מחיאות כפיים, זמזום ועוד, אשר בעבר 
תוארו בתסמינים שונים וכיום מסווגות תחת תסמין אחד; )2( 
הלקות צריכה להתבטא בשלושת התסמינים מהאשכול הראשון. 

מדריך האבחנות הפסיכיאטריות  ˆ
האמריקאי ה–DSM-5 ארגן מחדש 

את ההפרעות האוטיסטיות, ויצר 
רצף אחד וקריטריונים אחידים 

מבחינת מספר תסמינים לצד 
שונות בדרוג מידת חומרתם. 

 מחקרים מעלים שלצד  ˆ
עלייה בסגוליות )ספציפיות( 

של ASD, חלה ירידה ברגישות 
האבחנה, כך שכרבע מהילדים 

שאובחנו עד כה בהפרעה 
 ,)PDD( התפתחותית נרחבת 

ייתכן שלא יאובחנו עוד כך. 

נמצא, כי השינויים המאפיינים  ˆ
 ASD את האבחנה החדשה של

משפיעים במיוחד על האבחנה 
הקלינית של ילדים צעירים, 

שאינם מראים תמיד את מלוא 
טווח התסמינים הנדרשים. 

עובדה זו יכולה להשפיע על 
זכאותם למשאבים התומכים 
בשנים קריטיות להתפתחות.
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לדוגמה, לא תמיד נמצא קושי בשימוש בהתנהגויות לא מילוליות 
כמו קשר עין, הצבעה ועוד כנדרש בתסמין השני באשכול זה. 
יתרה מכך, פעמים קשה להעריך את מידת הלקות החברתית–

תקשורתית, שכן ילדים צעירים אינם חשופים תמיד דיים למצבים 
חברתיים, והקשר שלהם עם קבוצת השווים בגילאי שנתיים 

ושלוש יכול להיות מוגבל ומצומצם מאוד. 
מהמוצג לעיל, נראה שהקריטריונים לאבחנת ASD על פי ה–
DSM-5 יוצרים סף אבחוני קפדני יותר מבעבר. McPartland וחב' 
]20[ ציינו, כי מספר הצירופים האפשרי להגיע לסף הקליני מבחינת 
שילובי קריטריונים ותסמינים פחת באופן משמעותי מ–2027 ב–
DSM-IV-TR ל–11 בלבד ב–DSM הנוכחי, ולדעתו עובדה בולטת זו 
מסייעת לחדד את ההבדל בין אוכלוסיות קליניות לבין אלא שאינן 
קליניות. Frazier וחב' ]21[ מוסיפים שכעת, במקרים שאינם חד 
משמעיים, יהיה צורך להרחיב ולהאריך את תהליך ההערכה לצד 
התחלה של טיפול בקשיים הנראים. לצד זה נמצא, שילדים צעירים 
אשר פעמים רבות אינם מבטאים בהתנהגותם את ההסתמנות 
המלאה של ההתנהגויות המאפיינות את ההפרעה, מושפעים באופן 
משמעותי מהשינוי בקריטריונים ותכלול ככל הנראה ירידה בשיעורי 
אבחנתם כ–ASD ]22[. בעקבות זאת, כמה חוקרים הציעו להגמיש 
את האבחנה החדשה באחד משני האופנים הבאים: )1( באשכול 
של יחסי גומלין ותקשורת חברתית הוצע איחוד שני התסמינים 
הראשונית של לקות תקשורתית מילולית ולא מילולית, וכך במקום 
שלושה תסמינים מאפיינים באשכול זה יהיו שניים; )2( הפחתה של 
תסמין אחד לצורך אבחנה, באחד משני האשכולות, כלומר אבחנה 
ניתן יהיה לקבוע עם ארבעה תסמינים במקום חמישה. לטענתם, 
הדבר יעלה במידה רבה )בשיעור של כ–20%( את רגישות האבחנה, 
וסגוליות האבחנה תרד במידה מעטה בלבד, הואיל ומלכתחילה היא 

נמצאה באופן עקבי כגבוהה ]23,21[.
Greaves-Lord וחב' ]24[ מראים במחקרם, כי ייתכן שבקרב 
ילדים גדולים יותר יהיו כעת אבחנות אחרות מתאימות יותר, כמו 
DMDD( Disruptive Mood Dysregulation Disorder( ובעקבותיהן 
המתווה הטיפולי יהיה טוב יותר. ב–DSM-5 מצוין שאם יש 
ASD במלואה,  קשיים בתקשורת, אך אי התאמה לאבחנת 
ייתכן שתסמיניו של המאובחן מתאימים להפרעה חברתית–

תקשורתית )Social Communication Disorder=SCD(. זוהי אבחנה 
חדשה שמשמעותה לקות בממד החברתי–תקשורתי–פרגמטי 
ללא מרכיבים התנהגותיים. עם זאת, בפועל נמצא כי SCD אינו 
מותאם לילדים צעירים ]25[, ותימוכין לכך אפשר למצוא ב–
DSM-5 המציין שאבחנה זו נדירה בקרב ילדים מתחת לגיל ארבע 
שנים, בשל המורכבות התקשורתית והאינטראקטיבית המתוארת 
בתסמינים שיש להעריך. בנוסף, משמעות התמיכה של אבחנה זו 

מבחינה טיפולית, חינוכית וכלכלית עדיין אינה ברורה. 
מבחינת רמות תפקוד, אין כיום כלי מהימן מספיק לקבוע דרגת 
חומרה של ASD, היות שאין מיתאם מספק בין מספר כלים הבודקים 
זאת )לדוגמה, CARS ADOS,(, אף על פי שכל אחד מהם מהימן ותקף 
בפני עצמו. בבדיקה שנעשתה על ידי רסקה ועמיתיו ]14[ נמצא 
מיתאם מספק בין הכלים רק לגבי חצי )מתוך 201( הנבדקים. 
Weitlauf וחב' ]26[ טוענים, כי על אף שיש לקבוע על פי ההנחיות 
את דרגת החומרה לגבי התסמינים הקיימים, חשוב גם להתייחס 
ליכולת הקוגניטיבית וההסתגלותית של המאובחן, שכן מדירוג 
החומרה נגזרת רמת התמיכה הנדרשת. בנוסף, לא ברור מספיק 
כיצד חומרת הלקות משתנה במהלך ההתפתחות ועם העלייה בגיל. 
כלומר, על אף שב–DSM-5 מציינים את ההבדלים הנדרשים כדי 
להבחין בין רמות התפקוד השונות, עדיין אין מספיק ניסיון קליני 

ומחקרי בתחום כדי להיעזר בו בעת קביעת חלק זה באבחנה.

מפרשת החולה
בשל  וחצי  שנתיים  בגיל  המשפחה  רופא  ידי  על  אלינו  הופנה  א' 
מבין שני  הבן הבכור  הוא  א'  כך שאינו מדבר.  על  דאגת ההורים 
בנים לזוג צעיר. ל–א' אחיינית מצד האב עם עיכוב שפתי, מטופלת 
ובמעקב במכון להתפתחות הילד. הוא  ידי קלינאית תקשורת  על 
במשקל  )ספונטנית(  עצמונית  בלידה  טבעי,  הריון  לאחר  נולד 
3,270 גרם. מיד לאחר לידתו לקה א' בצהבת וטופל כמקובל. בשל 
כך הברית התעכבה מעט והתקיימה כשהיה היה בן שבועיים. הוא 
תואר כתינוק נינוח. א' ינק כחודש לבחירת אימו לאחר מכן ניזון 
מתמ"ל וקצב גדילתו היה תקין. בגיל 8-7 חודשים התגלתה לשון 
קשורה שהשתחררה לבד, ושינוי זה השפיע לזמן קצר על המעבר 
ללכת  והחל  לעמידה  ישיבה  מתנוחת  ועבר  זחל  לא  א'  למוצקים. 
בגיל שנה ושלושה חודשים. א' חשוף לשתי שפות, בגיל שנה החל 

להגיד "אבא" ו"אמא" ולאחר כחמישה חודשים הפסיק. 
על פי תפקוד נוכחי )מדיווח והערכה(, א' הוא פעוט חמוד 
ומטופח הנראה כפי גילו. האפקט שלו נינוח ברובו. הוא מגלה 
סקרנות למשחקים בחדר, עובר מאחד לשני במהירות, בוחן 
אותם תוך כדי עמידה ונהנה בעיקר מפעולות של זריקה ושפיכה. 
יש ניצנים ראשונים למשחק דמיוני )האכלת בובה(. הוא מצליח 
במשימות חזותיות–מוטוריות פשוטות ותבניתיות, וכן בפתרון 

בעיות במרחב. א' מגלה הבנה חלקית של קביעות אובייקט. 
בהיבט תקשורתי ואינטראקטיבי: ל–א' קשר עין קצר מאוד, 
והוא אינו מגיב לשמו בעקביות. יש מספר מועט של מחוות 
חברתיות )כמו הפרחת נשיקה באוויר(. א' אינו משתמש במחוות 
לתקשורת יזומה )כמו הצבעה(. כש–א' רוצה דבר–מה, הוא לוקח 
לבד או מוביל את יד ההורה בידו. כאשר הוא מתוסכל, הוא בוכה 
ללא ניסיון להסבר רצונותיו. כאשר א' מועד ונופל, הוא בוכה אך 
לא מחפש נחמה. א' מבצע חלק מההוראות הפשוטות אם הן מלוות 
במחוות גופניות וכן מחקה פעולות פשוטות )כגון הסעת מכונית(. 
פעמים הוא יוזם קשב משותף קצר סביב, כגון בנייה שלו בקוביות 
והנאתו מכך. הוא ממעט להגיב ליוזמה של האחר ולהצטרף אליו. 

בהיבט התנהגותי: יש נטייה להסתובבויות סביב עצמו, עיסוק 
בחפצים עגולים וסיבוביים, רעד ועווית גופני בזמן התרגשות. לא 
דווחו ולא נראו רגישויות מיוחדות או קושי משמעותי בשינויים 
ומעברים או נצמדות לדפוסי התנהגות או טקסים מסוימים. 
תפקודו הקוגניטיבי )נבדק על פי הביילי III( ]27[ מראה על איחור 

התפתחותי קל בתחום "הממוצע נמוך". 

דיון
לפנינו פרשת חולה המדגימה מבחינה קלינית את מורכבות השינוי 
 DSM-IV-R הקודם  המדריך  בין  האוטיסטי  הרצף  על   באבחנה 
כל  תסמינים;  שבעה  ל–א'  הקודם,  המדריך  לפי   .DSM-5 לנוכחי 
מהתקשורתי  שניים  החברתי,  מהאשכול  התסמינים  ארבעת 
שלוש  גיל  לפני  החלו  קשייו  בנוסף,  ההתנהגותי.  מהאשכול  ואחד 
תקשורתית–שפתית  בלקות  ברור  באופן  ביטוי  לידי  ובאים  שנים 
אוטיזם  של  לאבחנה  עונה  זו  הסתמנות  חברתית.  ואינטראקציה 
שלושת  כל  על  ענה  א'  הנוכחי,  המדריך  לפי   .)Autistic disorder(
מהאשכול  התקשורתי–אינטראקטיבי.  מהאשכול  התסמינים 
ההתנהגותי הוא ענה על התסמין הראשון בלבד המתאר התנהגות, 
דיבור או שימוש בחפצים חזרתי וסטריאוטיפי, זאת על אף שהוא 
הראה מספר אופניות התנהגותיות שונות בתחום זה. לכן, תפקודו 
של א' אינו עומד בקריטריונים של אבחנת ASD. בשלב זה, מוגדר 
תפקודו של א' כ"עיכוב התפתחותי קל", במיוחד בתחום התקשורת. 
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לשוני באבחנה יש גם משמעות מבחינת גודל סל השירותים הטיפולי 
והחינוכי אשר לו זכאי.

עניין זה חשוב ומעורר חשיבה עוד יותר, היות ש–Koegel וחב' 
]28[ מצאו, בהמשך לספרות הענפה בתחום, כי התערבות מוקדמת 
היא מנוף לשיפור ניכר בתסמינים של האבחנה בקרב ילדים בדרגות 
תפקוד שונות. כך, לדוגמה, סבירות רבה יותר שילדים אשר אינם 
מדברים בגלל חומרת הלקות יתחילו לדבר אם יטופלו לפני גיל חמש 
שנים. בנוסף להתערבות מוקדמת, נמצאה גם השפעה על הופעתם 
של תסמינים משניים ונלווים שכיחים )כמו תוקפנות, חרדה ועוד(. 
כלומר, ייתכן שדווקא הילדים בעלי הפוטנציאל השיקומי הגבוה 
ביותר, בשל תפקודם ההתחלתי הטוב יותר, יהיו אלה שייהנו פחות 
מהזכאות לשירותים ומשאבים משקמים ]19[. מנגד ניתן לטעון, 
כי מקצת הילדים שאובחנו בעבר אכן אובחנו בטרם עת, ולמעשה, 
הם "מניצים מאוחר" )Late Bloomers( )כ–10% מהילדים המאובחנים 
עם ADSs(, וכעת האבחנה החדשה מאפשרת לתקן עיוות זה ואולי 
אף תמתן את העלייה בשכיחות האבחנה. עם זאת, סביר הוא 
באותה מידה, שבעקבות הטיפול האינטנסיבי שקיבלו ילדים אלה 
בצעירותם, תפקודם השתפר עד לנקודה שבה אינם עונים עוד 

לקריטריונים של האבחנה ]17, 29[. 

לסיכום
ה–DSM-5 ארגן מחדש את ההפרעה האוטיסטית בדרך קוהרנטית 
הירידה   .]30[ והערכה  לאבחון  יותר  יעילה  ליצור מסגרת  במטרה 
את  העלתה   ,DSM-IV-TR–ב שהייתה  כפי  האבחנה,  בגמישות 
מהימנותה של האבחנה וייתכן שגם את יציבותה לאורך זמן, מחד 
ברגישותה  הירידה  לגבי  חשש  עם  יחד  שאלות  עולות  אך  גיסא, 

וברבגוניותה, מאידך גיסא ]15[. 
באשר למשמעויות ארוכות הטווח של שינויים אלה, עדיין 
אין מספיק מידע מבוסס ומהימן ויש צורך ממשי לחקור אותן. 
מהידוע כיום, נראה שהשינוי והשלכותיו הקליניות משמעותי 
במיוחד בקרב ילדים צעירים. אם כן, אתגרו של המאבחן המיומן 
יהיה להסתגל לאבחנה החדשה ולהפנימה לצד שמירה על הכלי 

הטוב ביותר שיש לו, הרושם והשיפוט הקליני. • 
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התפרצויות חצבת ושעלת בארה"ב בעקבות סירוב להתחסן

כרוניקה

קיימת נטייה בקרב שכבות אוכלוסיה מסוימות בארה"ב לסרב לחסן 
את ילדיהן, או לבקש פטור כללי מרשויות הבריאות לקבלת תרכיבים 
נגד מחלות זיהומיות. האם יש קשר בין מגמה זאת לבין התפרצויות 
של שעלת וחצבת? לסוגיה זו נדרשו פאדקה וחב' מאוניברסיטת 
 18 אמורי באטלנטה )JAMA 2016;315:1149(; החוקרים איתרו 
מחקרים על חצבת שכללו 1,416 מקרי מחלה )מהם 178 ילדים מתחת 

לגיל שנה( ויותר ממחציתם ללא כל תיעוד של חיסון נגד הנגיף. 
מתוך 970 מקרי המחלה שלגביהם היו נתוני התחסנות, 574 
לא חוסנו כלל למרות שהיו ראויים לכך, ול־405 מהם היה פטור 
לא רפואי )מסיבות דתיות או פילוסופיות( לעומת 42% מהחולים 
שלהם היה פטור מסיבות רפואיות. מבין 32 דיווחים על התפרצויות 
שעלת, שכללו 10,609 איש, שלגביהם היו נתוני התחסנות, וחמישה 

מחקרים על מגיפות במדינות שונות, 45%-24% מהחולים לא היו 
מחוסנים או שהיו מחוסנים בחסר. עם זאת, מספר התפרצויות 
של שעלת אירעו באוכלוסיה שחוסנה כראוי, תופעה המצביעה 
על דעיכת רמת החיסון עם הזמן. תשעה דיווחים שכללו 12 
התפרצויות שעלת, סיפקו פרטים מדויקים על מצב החיסון של 

הנפגעים, והתברר כי 93%-59% מהם לא חוסנו עקב סירובם. 
המחברים מסכמים כי הסירוב לקבלת חיסונים נגד חצבת היה 
קשור עם הגברת הופעת המחלה בקרב הסרבנים, אך גם בקרב 
אנשים מחוסנים. לגבי התפרצות מחלת השעלת, שיוחסה לדעיכת 
החיסון, גם כאן סירוב לקבלת תרכיבים היה קשור עם הגברת 

הסיכון ללקות במחלה במספר פלחי אוכלוסיה.
איתן ישראלי

הקרן הלאומית לאוסטיאופורוזיס - נייר עמדה חדש:

כרוניקה

השפעת אורח חיים על שיא מסת העצם – סקירת ספרות והמלצות 
ליישום לאורח חיים השפעה של 20%-40% על שיא מסת העצם 
שאדם ישיג ותלווה אותו בבגרותו. ולכן אופטימיזציה של גורמים 
הידועים כמשפיעים על שיא מסת עצם היא אסטרטגיה חשובה 
בהפחתת הסיכון לאוסטאופורוזיס או למסת עצם נמוכה בהמשך 
החיים. הקרן הלאומית לאוסטואופורוזיס פרסמה בתחילת שנת 
2016 נייר עמדה, המבוסס על סקירת ספרות שיטתית עדכנית. 
נייר עמדה זה כולל גם הנחיות שמטרתן לסייע בהשגת שיא מסת 

עצם מרבית )מקסימאלי(. 

בנייר העמדה מספר נושאים חשובים:
דווח על תוצאות סקירת ספרות עדכנית משנת 2000 ואילך של  �

הגורמים המשפיעים על השגת שיא מסת עצם מרבית. 
המלצות לאורח חיים המקדמות השגת בריאות עצם מרבית  �

לאורך מעגל החיים.

תיאור תוכנית מחקר להשלמת הפערים במחקר הקיימים כיום.  �

דרכים להטמעת האסטרטגיות המוצעות:
הכותבים מסכמים, כי ההוכחות חזקות ביותר להשפעה חיובית 
על השגת שיא מסת עצם מרבית של צריכת סידן ופעילות גופנית, 
בייחוד בילדות המאוחרת וטרום תחילת ההתבגרות המינית. 
הוכחות טובות קיימות גם עבור צריכה של ויטמין D ומוצרי חלב. 
מוצרי חלב הם המשפיעים ביותר מבין המזונות על צפיפות העצם. 
אחריהם בדרגת הוכחה C נמצאים החלבון, סיבים, ירקות ופירות 
ובסוף הרשימה מיקרו־נוטריאטים אחרים שאינם סידן וויטמין 
D. הכותבים מציינים, כי נדרשים מחקרים נוספים שתיבחן בהם 
ההשפעה של גורמים תזונתיים ומאפיינים נוספים של אורח החיים 
 Weave & al, Osteoporos Int( על בריאות העצם לאורך מעגל החיים

.)2016; 27:1281
איתן ישראלי




