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הקדמה

ירידה בשמיעה בגיל המבוגר

Age related

Presbycusis

הקשר בין ירידה בשמיעה לירידה קוגניטיבית

יעילות שיקום השמיעה במניעת ירידה קוגניטיבית 
בקשישים - הקשר בין שמיעה–קוגניציה

שיעור הקשישים באוכלוסיית מדינת ישראל נמצא במגמת עלייה, וכך גם שכיחות 
התחלואה האופיינית בקשישים. ירידה בשמיעה נפוצה ומשפיעה על למעלה משליש 
מבני 65 שנים ומעלה. קיהיון (דמנציה) אף הוא מהבעיות הנפוצות בקשישים, ושכיחותו 

מוכפלת כל חמש שנים לאחר גיל 65 שנים. 
לירידה בשמיעה יש השלכות שליליות רבות, ביניהן פגיעה באיכות החיים ובשביעות 
הרצון, בידוד חברתי ודיכאון. בשני העשורים האחרונים הודגם במחקרים רבים קשר ישיר 
בין ירידה בשמיעה לבין ירידה קוגניטיבית. שיקום שמיעה מוצלח מועיל לבלימת השלכות 
אלו, ולאחרונה הודגם במחקרים קליניים כי שיקום שמיעה באמצעות שתל שבלול הביא 
לבלימת הירידה הקוגניטיבית. במרבית המטופלים נעשה שיקום השמיעה באמצעות 
מכשירי שמיעה, אולם מבוגרים רבים אינם מסתדרים עם המכשירים. אומנם שיקום שמיעה 
עם שתלי שבלול עשוי לסייע במידה רבה כשירידת השמיעה היא חמורה, אך עם זאת רבים 

אינם עוברים הערכה בשל גילם, למרות עדויות לבטיחות ההליך ותוצאותיו החיוביות.
לסיכום, בסקירה זו אנו מציגים את ההשפעה השלילית שיש לירידה בשמיעה על מבוגרים 
רבים, את העדויות ממחקרים הקושרות בין ירידה בשמיעה ובין ירידה קוגניטיבית, ואת 
ההשפעה של שיקום שמיעה מוצלח על איכות חייהם של הקשישים ועל הסיכון ללקות 

בקיהיון.

ירידה השמיעה; ירידה קוגניטיבית; קיהיון (דמנציה); שתל שבלול; שיקום שמיעה.
 .Hearing loss; Cognitive decline; Dementia; Cochlear implant; Hearing rehabilitation
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 שיקום שמיעה בחולים מבוגרים, מכשירי 
שמיעה לעומת שתלים

יעילות שתלי שבלול: מבוגרים לעומת צעירים

Shin

Carlson

קיים קשר ישיר בין ירידה  ˆ
 קוגניטיבית לירידה 
בשמיעה במבוגרים.

 שיקום שמיעה באמצעות  ˆ
שתל שבלול משיג תוצאות 

 שמיעה ושיפור באיכות 
החיים במידה דומה בחולים 

צעירים ומבוגרים.

יש עדויות התומכות בשיפור  ˆ
במצב הקוגניטיבי לאחר 

השתלת שתל שבלול בקשישים 
עם ירידה קוגניטיבית קלה.
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 דיפלומטים אמריקאים בהוואנה עם 
תסמינים מדמי זעזוע מוח

כרוניקה

בסוף שנת 2016 פנו רבים מהצוות הדיפלומטי של שגרירות 
ארה"ב בהוואנה למרפאה עם תלונות על כאבי ראש, כאב 
אוזניים, הפרעות בשיווי משקל, קשיים בהבנה, הפרעות שינה 
ומיקוד ראייה. היו אלה עשרה גברים בגיל ממוצע של 39 שנים 
ו�11 נשים בגיל ממוצע של 47 שנים. רוב הפונים דיווחו על 
שמיעת צלילים מוזרים בתדר גבוה לפני הופעת התסמינים, 
שנמשכו שלושה חודשים לפחות. מזמן החשיפה "להתקפת 
הצלילים" עד בדיקה רפואית חלפו כ�200 ימים, ו�14 מהעובדים 

עדיין לא חזרו לעבודה ושלושה מהם נזקקו למכשירי שמיעה. 
תסמינים אלה אובחנו כ"דמויי זעזוע מוח", בדומה לתסמינים 
המופיעים לאחר תאונות או התפוצצות, אך במקרים אלה לא היו 
מעורבות תקריות מסוג זה. כמו כן, בסקירות תהודה מגנטית 
לא הודגמו כל שינויים במוח הנבדקים העלולים להצביע על 
גורם משותף לתופעות הללו. הרשויות חשדו כי הייתה מעין 

"התקפה" מכוונת של שידור צלילים בתדר על�שמע או תת�שמע 
נגד עובדי השגרירות, אך מומחים טוענים שהתקפה מסוג זה לא 

תיתכן למעשה. 
ועדת בדיקה מקומית שקיבלה הקלטות של הצלילים 
החשודים, קבעה כי הם עשויים להשתייך לצרצר מסוים. הסבר 
אחר שניתן לתופעה הוא מחלה פסיכוגנית, העלולה להתרחש 
בקבוצת אנשים החולקים אזורי עבודה או מגורים משותפים. 
עם זאת, יש מתנגדים לסברה זאת, בטענה שחלק מהלוקים 
בתופעה כלל לא הכירו את כל הנפגעים האחרים ולא ידעו כלל 
על התופעות אצל חבריהם לשגרירות. הסבר לתופעה עדיין אין, 
היא בגדר תעלומה, והחוקרים עדיין מנסים לנתח את התופעות 
 JAMA) ולעקוב אחר הלוקים בה במסגרת מעקב ארוך טווח

.(2018;319:1079
איתן ישראלי

טיפול גני ניסויי לתלסמיה

כרוניקה

ביתא�תלסמיה היא מחלה שבה מוטציה בחלבון גלובין ביתא 
גורמת לכך שלא יקשור חמצן כראוי, והלוקים במחלה זו נזקקים 

לעירויי דם נשנים. 
וחב' (NEJM 2018;378:1479) ערכו ניסוי רפואי  תומסון 
מצומצם שבו הוכללו 22 לוקים בתלסמיה. החוקרים בודדו תאי 
גזע המטופויאטיים מהמטופלים, השתמשו בנגיף לנטי להחדיר 

לתוכם גן תקין של גלובין ביתא, והחזירו תאים אלה למטופלים. 
כעבור 26 חודשים נצפה בכל המטופלים ביטוי מתמשך של 
החלבון, וכ�70% מהם לא נזקקו לעירויי דם. ביצוע מחקר זה 
לטווח ארוך עשוי לסייע במציאת פיתרון ללוקים בתלסמיה כך 

שלא יזדקקו לעירויים נשנים.
איתן ישראלי


