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הקדמה

Hospital associated functional decline

Activities of Daily Living ADL
Functional trajectories

 שינויים בתפקודם של קשישים בני 70 שנים 
 ומעלה סביב אשפוז חד במחלקות לרפואה 

פנימית: תמונת מצב
הקדמה: נמצא, כי החמרה בתפקוד בקרב קשישים המתאשפזים בעקבות מחלה חדה היא 
גורם המוביל לעלייה במשך אשפוז, בשיעור נפילות, בירידה מתמשכת בתפקוד, באשפוזים 
נשנים ובתמותה. מגמות הזדקנות האוכלוסייה תורמות לכך שמרבית המאושפזים 
במחלקות לרפואה פנימית הם קשישים ומציבות את ההחמרה בתפקוד כאתגר של הרפואה 

הפנימית. 
מטרות: לדווח על נתיבים של שינוי תפקודי בקרב קשישים בתקופת סב�אשפוז חד 

במחלקות לרפואה פנימית.
שיטות מחקר: מחקר עוקבה שכלל 741 קשישים בני 70 שנים ומעלה שהתאשפזו בשנים 
2011-2009 במחלקות לרפואה פנימית בשני בתי חולים כלליים בצפון הארץ. מצב תפקודי 
בסיסי שבועיים לפני האשפוז, בהתקבלות לאשפוז, בשחרור וחודש לאחר השחרור הוערך 
באמצעות Modified Barthel Index (BI). שמונה נתיבים הוגדרו לפי מגמת השינוי בתפקוד 

בכל פרק זמן: לפני האשפוז, במהלך האשפוז ולאחר השחרור מאשפוז. 
תוצאות: בתקופה שלפני המחלה שהובילה לאשפוז, נעה רמת התפקוד של שני שלישים 
מכל הנכללים במחקר בין תלות קלה לבין עצמאות מלאה. כמחצית מהקשישים הגיעו 
לאשפוז עם החמרה בתפקוד טרם פרוץ המחלה החדה, תפקודם של כרבע מהקשישים 
החמיר במהלך האשפוז או נפטרו וכשליש שיפרו את תפקודם בזמן האשפוז. מרבית 
הקשישים שהיו יציבים לפני האשפוז (57.1%) נשארו יציבים לאורכו ולאחריו, אולם מצבם 
של כשליש (33.2%) מהקשישים החמיר במהלך האשפוז או מיד אחריו. בקרב כמחצית מאלה 
עם החמרה בתפקוד לפני האשפוז (44.8%) חלה החמרה נוספת במהלכו או אחריו ברמה של 
5 נקודות לפחות בסולם ה�BI. תפקוד אינסטרומנטאלי טרום מחלה חדה, תחלואה נלווית 

ותסמיני דיכאון נמצאו כמאפיינים המבדילים בין נתיבי תפקוד טרום ותוך אשפוז דומים. 
דיון: במחקר מדווח על שמונה נתיבי תפקוד המאפיינים קשישים במהלך תקופת סב אשפוז 
חד במחלקות לרפואה פנימית. מאפייני המטופל בכניסה לאשפוז עשויים לסייע בזיהוי 
קשישים שנמצאים בסיכון לתוצאי אשפוז שליליים ובכך לשמש בסיס להתערבות מונעת 

בתפר בית חולים�קהילה. 

מצב תפקודי; נתיבי תפקוד; אשפוז חד; קשישים; מחלקה לרפואה פנימית.
.Functional status; Functional trajectories; Acute hospitalization; Older adults; Internal-medicine unit
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Hospitalization Process Effects on Functional Outcomes
and Recovery R (HoPE FOR

מטרות

שיטות מחקר
HoPE FOR

Short Portable Mental
Status Questionnaire

P

P

modified Barthel Index
BI

BI

D
S I

BI

Instrumental Activities
of Daily Living

Lawton Scale

Tucker’s Short Zung
TSZI Instrument

Acute Physiology and
APACHE II Chronic Health Evaluation

תרשים 1: 
הליך איסוף נתוני המחקר

3,622
מאושפזים בני +70 

בתקופת המחקר

2,134 בני +70
ענו לקריטריוני הכללה

1,032 קשישים
נכללו במחקר

1,488 הוצאו:
אשפוז עקב אירוע מוח, תרדמת, הנשמה מלאכותית, 
אשפוז מתוכנן, העברה ממחלקה אחרת, שחרור תוך 

פחות מ–24 שעות, תלות מוחלטת בביצוע פעולות 
יומיומיות שבועיים לפני האשפוז, מחסום שפה 

לא נערך שאלון קבלה תוך 48 שעות מהאשפוז 
(n=517, 24.2%)

 (n=487, 22.8%) סרבו להיכלל
 Short Portable Mental Status) מצב קוגניטיבי ירוד
Questionnaire<5) ללא מטפל או בן משפחה זמין 

 (n=98, 4.6%) באשפוז

 (n=155, 15.0%) הפסיקו היכללותם במהלך האשפוז
(n=56, 5.4%) או חודש לאחר השחרור

לא זמינים לאחר 20 ניסיונות יצירת קשר טלפוני 
(n=15, 1.5%) לאחר השחרור

נתוני תפקוד חסרים באשפוז (n=48, 4.7%) או 
(n=17, 1.6%) חודש לאחר השחרור 741 קשישים:

683 השלימו איסוף 
נתוני תפקוד ב–4 
נקודות זמן סביב 

האשפוז 
19 נפטרו באשפוז 

39 נפטרו חודש 
לאחר השחרור
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CCI Charlson’s Comorbidity Index

T test

P
IBM SPSS Statistics version

תוצאות

SSS
DII

SDD
SDI

DID
SSD

BI
BI

SSS
SSD

מאפיין

כלל 
המדגם
(N=741)

SD ± M ,(69-98) (שנים) 78.6 ± 5.9גיל
 (%) n 373 (50.3)מין, גברים

(%) n 318 (42.9)מצב משפחתי, ללא בן זוג

 (%) n 208 (27.4)מגורים, לבד
SD ± M ,(שנים) 10.4 ± 5.3רמת השכלה
SD ± M ,8.1 ± 2.3סטאטוס קוגניטיבי

SD ± M ,11.5 ± 4.2חומרת מחלה
SD ± M ,2.5 ± 2.1עומס תחלואה
SD ± M ,53.2 ± 15.5תסמיני דיכאון

SD ± M ,10.5 ± 5.3רמת תפקוד אינסטרומנטלי שבועיים לפני אשפוז
SD ± M ,87.7 ± 20.3רמת תפקוד בסיסי שבועיים לפני אשפוז

SD ± M ,76.9 ± 29.7רמת תפקוד בסיסי בכניסה לאשפוז
SD ± M ,179.6 ± 28.7רמת תפקוד בסיסי בשחרור

SD ± M ,281.0 ± 25.5רמת תפקוד בסיסי חודש לאחר השחרור
SD ± M ,6.6 ± 6.3משך אשפוז

(%) n ,13 (1.8)תמותה באשפוז

(%) n ,139 (5.4)תמותה תוך חודש מהשחרור

(%) n ,2309 (44.8)לא חזרו לתפקוד בסיסי חודש לאחר השחרור

טבלה 1:
התפלגות מאפייני המדגם

SD M 

חודש לאחר 
השחרור2

M±SD

שחרור1
M±SD

 כניסה 
לאשפוז

M±SD

שבועיים 
לפני האשפוז

M±SD

99.0±4.4
 ***79.6±17.7

98.5±6.9
94.6±12.9**

98.1±7.8
 91.6±17.2***

97.9±8.3
90.9±18.0***

SSS (n=218, 29.4%)
SSD (n=94, 12.7%)

82.1±24.6
79.6±17.7**

71.0±29.2
74.9±20.2

84.8±24.4
84.6±16.3

83.8±5.8
85.9±17.5

SDI (n=37, 5.0%)
SDD (n=33, 4.5%)

80.8±25.3
63.5±26.9***

68.5±31.2
78.2±26.1**

54.8±33.0
 63.0±28.2*

 85.8±20.8
 80.0±22.9*

DII (n=148, 20.0%)
DID (n=108, 14.6%)

 69.4±26.5
41.8±41.8***

 47.6±28.9
41.8±30.3

 59.9±30.1
 57±27.9

76.7±18.0
 75.6±8.3

DDI (n=50, 6.7%)
DDS (n=53, 7.2%)

t P P P
DDS DID DDI SDD DII SSD SDI SSS

Modified Barthel Index
SSS

SSD
SDI

DII SDD
DID

DDI
DDS

תרשים 2: 
התפלגות נתיבי תפקוד סביב אשפוז 
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SDD SDI

DII

תרשים 3: 
M±SD ,השוואת מאפיינים קליניים בכניסה לאשפוז לפי נתיבי תפקוד טרום ותוך אשפוז

t P P P

מצבם 
יציב 

לאחר 
אשפוז 
14.5±3.0

מצבם 
החמיר 
לאחר 
אשפוז 
11.0±4.8

מצבם 
השתפר 
לאחר 
אשפוז 
9.9±5.3

מצבם 
החמיר 
לאחר 
אשפוז 
8.9±4.4

מצבם 
השתפר 
לאחר 
אשפוז 
7.6±5.6

מצבם 
החמיר 
לאחר 
אשפוז 
6.3±4.2

מצבם 
השתפר 
לאחר 
אשפוז 
 9.4±5.3

מצבם 
החמיר 
לאחר 
אשפוז 
7.2±4.5

מצבם יציב בזמן 
אשפוז***

מצבם החמיר 
בזמן אשפוז 

מצבם השתפר 
בזמן אשפוז

מצבם החמיר 
בזמן אשפוז***

מצבם החמיר לפני אשפוזמצבם יציב לפני אשפוז

מצבם 
יציב 

לאחר 
אשפוז 
46±13.4

מצבם 
החמיר 
לאחר 
אשפוז 
 51.4±14.6

מצבם 
השתפר 
לאחר 
אשפוז 
58.8±16.4

מצבם 
השתפר 
לאחר 
אשפוז

 54.8±14.2

מצבם 
השתפר 
לאחר 
אשפוז
55.8±15.6

מצבם 
החמיר 
לאחר 
אשפוז 
58.1±15.1

מצבם 
השתפר 
לאחר 
אשפוז 
 60.9±14.6

מצבם 
החמיר 
לאחר 
אשפוז 
58.8±14.7

מצבם יציב בזמן 
אשפוז**

מצבם החמיר 
בזמן אשפוז 

מצבם השתפר 
בזמן אשפוז*

מצבם החמיר 
בזמן אשפוז

מצבם החמיר לפני אשפוזמצבם יציב לפני אשפוז

תסמיני דיכאון

מצבם 
יציב 

לאחר 
אשפוז 
10.4±3.7

מצבם 
החמיר 
לאחר 
אשפוז 
11.2±3.4

מצבם 
השתפר 
לאחר 
אשפוז 
10.8±3.9

מצבם 
החמיר 
לאחר 
אשפוז 

 12.6±4.8

מצבם 
השתפר 
לאחר 
אשפוז 
12.1±4.8

מצבם 
החמיר 
לאחר 
אשפוז 
12.2±3.7

מצבם 
השתפר 
לאחר 
אשפוז 
13.5±5.2

מצבם 
החמיר 
לאחר 
אשפוז 
11.9±4.7

מצבם יציב בזמן 
אשפוז

מצבם החמיר 
בזמן אשפוז

מצבם השתפר 
בזמן אשפוז

מצבם החמיר 
בזמן אשפוז

מצבם החמיר לפני אשפוזמצבם יציב לפני אשפוז

מצבם חומרת המחלה
יציב 

לאחר 
אשפוז 
2.0±2.0

מצבם 
החמיר 
לאחר 
אשפוז 
 3.2±2.4

מצבם 
השתפר 
לאחר 
אשפוז 
1.6±1.6

מצבם 
החמיר 
לאחר 
אשפוז 
3.5±2.1

מצבם 
השתפר 
לאחר 
אשפוז 
2.1±1.8

מצבם 
החמיר 
לאחר 
אשפוז 
2.7±2.2

מצבם 
השתפר 
לאחר 
אשפוז 
3.1±2.1

מצבם 
החמיר 
לאחר 
אשפוז 
2.9±2.3

מצבם יציב בזמן 
אשפוז***

מצבם החמיר 
בזמן אשפוז*** 

מצבם השתפר 
בזמן אשפוז**

מצבם החמיר 
בזמן אשפוז

מצבם החמיר לפני אשפוזמצבם יציב לפני אשפוז

עומס תחלואה

מצבם 
יציב 

לאחר 
אשפוז 
9.3±0.9

מצבם 
החמיר 
לאחר 
אשפוז 
8.4±1.8

מצבם 
השתפר 
לאחר 
אשפוז 
7.7±2.2

מצבם 
החמיר 
לאחר 
אשפוז 
8.4±1.7

מצבם 
השתפר 
לאחר 
אשפוז 
7.5±2.6

מצבם 
החמיר 
לאחר 
אשפוז 
7.4±2.6

מצבם 
השתפר 
לאחר 
אשפוז 
6.8±2.8

מצבם 
החמיר 
לאחר 
אשפוז 
7.0±2.6

מצבם יציב בזמן 
אשפוז***

מצבם החמיר 
בזמן אשפוז 

מצבם השתפר 
בזמן אשפוז

מצבם החמיר 
בזמן אשפוז

מצבם החמיר לפני אשפוזמצבם יציב לפני אשפוז

מצב קוגניטיבי

תפקוד אינסטרומנטאלי שבועיים 
לפני ההתקבלות לאשפוז

14.5119.98.97.66.39.47.2
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פריונים נמצאו בעור של חולי קרויצפלד–יעקב

כרוניקה

מחלת קרויצפלד�יעקב נמנית על שורת המחלות הנקראות ספגת 
המוח, המתבטאות בבעלי חיים ובבני אדם. צורתה האקראית של 
המחלה מופיעה באוכלוסיה בשכיחות של אחד למיליון תושבים 
לשנה. המחלה אינה מדבקת מאדם לאדם, אך יש תיעוד על 
הדבקות עקב חתכים בזמן ניתוח ובהשתלות קרנית או החומר 

הקשה במוח. 
כמו כן, היו מאות הדבקות בילדים שטופלו בעבר בהורמון 
גדילה שהופק מיתרות מוח של נפטרים, שזוהמו בחומר הפתוגני 
הפריון. חלבון הפריון הוא חלבון טבעי ונמצא בקרומיות של רוב 
רקמות הגוף, אך במחלה זו הוא מתבטא ונמצא בריכוזים גבוהים 
בעיקר ברקמת עצב. עדויות מסוימות טענו כי היו הדבקות לאחר 
ניתוחים שעירבו את העור, אך לא היו הוכחות שפריונים פתוגנים 

מצויים בעור. 
אורו וחב' (Science Transl Med 2017;9:eaam7785) מדווחים 
על מציאת פריונים אלה בדרמיס של חולי קרויצפלד�יעקב 
שנפטרו. החוקרים נטלו דגימות מ�38 גופות (21 שחלו בצורה 
ו�15  האקראית, שניים שלקו בווריאנט החדש של המחלה 
חולים שלקו במחלות מערכת העצבים אחרות, כקבוצת בקרה), 
ובשיטת RT- QuIC, המסוגלת לזהות פריונים פתוגנים ברגישות 

ואמינות גבוהות, אכן מצאו חלבונים אלה בשכבת הדרמיס של 
העור בכל דגימות החולים, אך לא בדגימות קבוצת הבקרה. 
 CJD החוקרים הזריקו הומוגנט דגימות מהעור של שניים מחולי
למוחות של עכברים מהונדסים ברקמות של אדם (מאונשים), 
והעכברים אומנם לקו בספגת המוח לאחר 564 ימים לערך (פרק 

זמן ארוך יותר מאשר לאחר הזרקת רקמת מוח של חולה). 
אומנם ריכוז הפריונים הפתוגנים בעור היה נמוך בשלושה 
עד חמישה סדרי גודל מאשר הריכוז במוח, אך הוא עדיין הספיק 
לחולל את המחלה. ממצאים אלה מוכיחים כי הפריונים הפתוגניים 
נמצאים בעור של חולים ומסוגלים לגרום הדבקות, ומעלה את 
שאלת בטיחות הצוות המטפל ואף המטופלים האחרים. יש לתת 
את הדעת על אפשרות זו ולנקוט אמצעי מיגון בכל טיפול בחולי 
CJD עם זהירות מוגברת בחפצים שחדרו לעורם. רצוי להשתמש 
באביזרים חד פעמיים, ולחטא אחרים בתמיסת בסיס הנתרן 
בריכוז גבוה (N6) או באקונומיקה בריכוז 2% למשך מספר שעות. 
שיטות אלה מפחיתות מספר סדרי גודל בכושר ההדבקה של 
הפריונים, אך עדיין עלולה להיות פעילות שאריתית מסוימת. 

שריפה היא הדרך היחידה והבטוחה למגרם.
איתן ישראלי


