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הקדמה
ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder

DMS

הפרעת קשב בגיל המבוגר: אבחנה מבדלת 
חדשה?

תלונות סובייקטיביות על ירידה קוגניטיבית הן שכיחות בגילאים המבוגרים. 
האבחנות המתייחסות למצבים אלו הן ירידה קוגניטיבית התלויה בגיל, הפרעה 
קוגניטיבית קלה וקיהיון (Dementia). ידוע שמצבים רפואיים שונים הם גורמי 
סיכון לירידה קוגניטיבית. בין גורמים אלו, התרומה של הפרעת קשב לא 
מאובחנת אינה מובאת בחשבון. המטרה במחקר הנוכחי היא לבחון האם הפרעת 

קשב רלוונטית לאבחנה מבדלת בתלונות על ירידה קוגניטיבית בגיל המבוגר. 
כלים ושיטות: במחקר נכללו 36 נבדקים, בין הגילים 70-50 שנים, שאובחנו 
כלוקים בהפרעת קשב, ו�29 נבדקי קבוצת בקרה נכללו במחקר זה. קבוצת 
הנבדקים בעלי הפרעת קשב סווגה לשתי קבוצות. בקבוצה הראשונה היו 12 
נבדקים שפנו למרפאה בתלונות על ירידה קוגניטיבית או קשיי זיכרון. נבדקים 
אלו לא אובחנו בעבר כסובלים מהפרעת קשב, אולם הראו תסמינים של קשיי 
קשב במהלך חייהם וענו על הקריטריון להפרעת קשב לפי ה�DSM-5. הקבוצה 
השנייה (ADHD-B) כללה 24 נבדקים שילדיהם אובחנו כבעלי הפרעת קשב, 
אשר עונים בעצמם על הקריטריון להפרעת קשב, אולם אינם מתלוננים על 
ירידה קוגניטיבית. ההערכה הנוירופסיכולוגית כללה שאלוני קונרס לאבחון 
הפרעת קשב במבוגרים, שאלון לדיכאון, ומבחנים קוגניטיביים הכוללים מטלות 
 California Verbal Learning Test) ורשימת מילים (LM- WMS) זיכרון סיפורי
 CANTAB) מטלות הבודקות גמישות מחשבתית וזיכרון עבודה ,(short form
PAL, IED) ומטלת קשב מתמשך (TOVA). המחקר נערך במכון הקוגניטיבי במרכז 

הרפואי רמב"ם ועבר אישור של ועדת האתיקה. 
תוצאות: הנבדקים עם הפרעת הקשב שהתלוננו על ירידה קוגניטיבית הראו 
ליקוי בתפקודי קשב, בעוד שתפקודם במטלות זיכרון ותפקודים ניהוליים 
היה תקין. הנבדקים עם הפרעת הקשב ללא תלונות קוגניטיביות, לא הדגימו 
ליקויים נוירופסיכולוגיים כלשהם בתחום הקשב או קשיים נוירופסיכולוגיים 
אחרים. נבדקים מכל הקבוצות לא מילאו קריטריון להפרעה קוגניטיבית קלה 

או קיהיון. 
מסקנות: יש להביא בחשבון הפרעת קשב כמצב נוסף או חדש באבחנה מבדלת 
לתלונות סובייקיטיביות על ירידה קוגניטיבית בגיל המבוגר. ההכרה בפרופיל 
קוגניטיבי והתנהגותי של הפרעת קשב יכול לתרום לאבחנה בין מצב זה למצב 
של טרום�קיהיון ולעזור בהורייה לטיפול תרופתי תואם. יש צורך במחקר המשך 
לצורך הבנת הפתופיזיולוגיה והבנת ההשלכות של הפרעת הקשב בגילאים 
מבוגרים. בבדיקה של האוכלוסיה המבוגרת יש להכליל באבחנה המבדלת 

אפשרות של הפרעת קשב.

ADHD; הפרעת קשב; קיהיון; תלונות זיכרון סובייקטיביות.

.ADHD; Dementia; MCI; Subjective memory complaints
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non amnestic MCI

MCI
Subjective cognitive impairment

SCI

מטרות

שיטות המחקר
נבדקים: 

ADHD A

DSM

ADHD B

ADHD

Conners' Adult
ADHD Rating Scale SL

Beck
Depression Inventory BDI

Wechsler Memory Scale Logical memory
California Verbal CLVT

Learning Test short form
CANTAB
Neuropsychological Test Automated Battery Intra Cambridge

IED Extra Dimensional

Paired Associates PAL
Learning

Test of variables of Attention TOVA

TOVA
Omission

Commission

Response time



הרפואה    כרך 158    חוב' 6    יוני 2019מאמרים

Response time variability

תוצאות
ניתוחים סטטיסטיים:

t
ADHD
F

אוכלוסיית המחקר:

ADHD

גיל: 
ADHD

t p
M SD

M SD ADHD B

ADHD A ADHD B

תוצאות הערכה נירופסיכולוגית:
H score H

ADHD
ADHD A

F P ADHD B
BDI

תוצאות מבחנים קוגניטיביים:
Logical

t n s memory
t n s

t n s t n s
CVLT

t n s
Free recall short delayed CVLT

t p memory 
M SD Z ADHD

M SD

CANTAB working memory
PAL t n s

CANTAB IED t n s
TOVA

t n s

t n s TOVA

response time Variability
TOVA t p variability

 High CV risk
(%) category

DSM-5 hyper/
impuls>5

 DSM-5
atten>5

שנות 
לימוד

גיל 
(שנים)

 מין 
(ז) מספר

42 8 6 15 60.5 50% 12 ADHD-A
�מתלוננים� 
התלוננו על 

הפרעות 
קוגניטיביות

21 3 9 14 58 41.6% 24 ADHD-B
�הורים� 

ללא תלונות 
על הפרעות 

קוגנטיביות
48 0 0 15.5 64.6 31% 29 קבוצת בקרה

טבלה 1: 
 DSM-5 על פי ADHD–סיווג הנכללים על פי מידע דמוגרפי, מספר הקריטריונים ל

ושיעור הנבדקים שלקו בגורמי סיכון קרדיווסקולריים

תרשים 1:
 .(TOVA) Test of Variables of Attention–תוצאות הקבוצות במטלת ה

משמאל לימין מוצגים ארבעה פרמטרים עיקריים: השמטה 
(TOVA om), הנבדק לא לחץ על הכפתור בעת הופעת גירוי–מדד 
למוסחות, הוספה (TOVA com), הנבדק לחץ על הכפתור בהיעדר 

גירוי–מדד לאימפולסיביות, זמן תגובה (TOVA RT), פרק הזמן שעבר 
מרגע הופעת הגירוי ועד לחיצה על כפתור התגובה ויציבות זמן 

התגובה (TOVA RTV), היציבות באופן התייחסותו של הנבדק לגירוי, 
המהווה מדד למאמץ המושקע בביצוע. ADHD-A= נבדקים אשר 
התלוננו על ירידה קוגניטיבית או ירידה בזיכרון, שלא אובחנו 

בעבר כסובלים מהפרעת קשב, ובבדיקה ענו על הקריטריון המלא 
להפרעת קשב על פי ה–DSM 5.נADHD-B= הורים לנבדקים צעירים 

שאובחנו כסובלים מהפרעת קשב, ללא תלונות על שינויים 
קוגניטיביים, שאותרו כבעלי תסמינים של הפרעת קשב
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M SD ADHD
M SD

Commissions
t p TOVA

M SD ADHD
M SD

t p TOVA Omissions
M SD ADHD

M SD

CVLT Short delayed
one way ANOVA TOVA

ADHD ADHD A
ADHD B

מתלוננים לעומת הורים ו�ADHD לעומת קבוצת בקרה: 
CVLT
free recall short delayed memory

TOVA F n s
F n s

F n s TOVA

response time variability variability
TOVA F p

scheffe post hoc

M SD
M SD

M SD

F p TOVA

M SD
M SD

M SD

TOVA
F p

M SD
M

M SD SD

מסקנות

דיון 

ADHD

Ivanchak
ADHD

MCI

MCI ADHD

ADHD

ADHD

תרשים 2:
 Conners' Adult) תוצאות הקבוצות בסולם הכללי של שאלון הקונרס
ADHD Rating Scale-SL) הבוחן דיווח עצמי של תסמיני הפרעת קשב, 

ההבדלים בין הקבוצות מובהקים ב–ADHD-A .p<0.001= נבדקים 
אשר התלוננו על ירידה קוגניטיבית או ירידה בזיכרון, שלא אובחנו 
בעבר כסובלים מהפרעת קשב, ובבדיקה ענו על הקריטריון המלא 

להפרעת קשב על פי ה–ADHD-B .DSM 5= הורים לנבדקים צעירים 
שאובחנו כסובלים מהפרעת קשב, ללא תלונות על שינויים 

קוגניטיביים, שאותרו כבעלי תסמינים של הפרעת קשב
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ביבליוגרפיה

חיידקי השחפת עוזרים בהעברת נגיפי איידס בין תאים

כרוניקה

מחלת השחפת היא גורם ידוע בהחמרת מחלת האיידס, ועתה 
 Cell Rep) 'סוריאנט וחב נמצא המנגנון שבבסיס התופעה. 
26:3586;2019) חקרו את יחסי הגומלין בין שני פתוגנים אלה 
בתרבית תאים. החוקרים מצאו כי מאקרופגים שהושרו על ידי 
חיידקי שחפת, נעשו רגישים יותר להדבקה בנגיפי HIV. קבוצה 
אחת של מאקרופגים הנקראת Mנ(IL-10) הייתה נפוצה יותר 
בזמן הדבקה משותפת עם שני הגורמים (וגם עם SIV בדגם של 

תאי קוף). 

החוקרים מצאו, כי הדבקת התאים בחיידק השחפת גרמה 
(TNT), שחיברו בין תאים ואיפשרו  ליצירת צינוריות גישור 
העברת נגיף HIV מתא לתא ישירות. התפשטות הנגיף במנגנון זה 
לא הייתה קשורה ולא השפיעה על חדירת נגיף לתאים, שפעול 
הנגיף או גורמי הגבלה של הנגיף. החוקרים סוברים כי חיידקי 
השחפת עוזרים בסביבה המיידית שלהם לנגיף האיידס לשגשג 

ולהתרבות.
איתן ישראלי


