
 הפרעה ביפולרית ופסיכוזה

 ר ירדן לוינסקי"ד

 שירותי בריאות כללית, חטיבת הקהילה , יועץ פסיכיאטריה ראשי

 

 

 הדברים שאנחנו מפחדים מהם בהתמודדות  

 עם הפרעת קשב



  



  



שיעור הקרובים מדרגה ראשונה של  "

אנשים עם הפרעת קשב הסובלים  

מהפרעה דו קוטבית או סכיזופרניה הוא  

 "פי שניים מהאוכלוסיה

Risk of bipolar disorder and schizophrenia in relatives of people with attention-deficit hyperactivity 

disorder.Larsson H, Rydén E, Boman M, Långström N, Lichtenstein P, Landén M 

Br J Psychiatry. 2013 Aug; 203(2):103-6. 



 ר במבוגרים עם ביפולר"מהסובלים מהק 20%

 ר"מהסובלים מביפולר עם הק 20%-10%

 

Comorbidity 
Risk of bipolar disorder and schizophrenia in relatives of people with attention-deficit hyperactivity disorder. 

Larsson et al, Br J Psychiatry. 2013 Aug;203(2):103-6. 

Psychotic Disorders Comorbid With Attention-Deficit Hyperactivity Disorder: An Important Knowledge Gap 

Levy, E. Et al. Can J Psychiatry. 2015 Mar; 60(3 Suppl 2): S48–S52. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23703314/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4418622/


 ירידה בריכוז 

 פגיעה בתפקודים ניהוליים

 קושי בפיענוח ובויסות רגשות

Comorbidity 
Beyond words: how do children with ADHD and/or conduct problems process nonverbal information about affect?Cadesky EB, 

Mota VL, Schachar RJ, J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2000 Sep; 39(9):1160-7. 

ADHD and schizophrenia phenomenology: visual scanpaths to emotional faces as a potential psychophysiological marker?Marsh 

PJ, Williams LM , Neurosci Biobehav Rev. 2006; 30(5):651-65. 

 



 הדיווח הנפוץ ביותר –ירידה בריכוז בילדות 

 מהסובלים דיווחו על בעיות קשב בילדות 32%

 סיכוי לאבחנה של הפרעת קשב בילדות 2פי 

ר מעלים סיכוי "סימנים מוקדמים של הק

 לפסיכוזה

 

 Comorbidity 
Attention-deficit hyperactivity disorder and comorbid psychosis: a review and two clinical presentations.Pine DS, et al.  

J Clin Psychiatry. 1993 Apr; 54(4):140-5. 

dult psychiatric diagnosis and symptoms compatible with the hyperactive child syndrome: a retrospective study. Gomez RL,  

J Clin Psychiatry. 1981 Oct; 42(10):389-94. 

Attention, memory, and motor skills as childhood predictors of schizophrenia-related psychoses: the New York High-Risk Project.Erlenmeyer-Kimling  

Am J Psychiatry. 2000 Sep; 157(9):1416-22. 

 

 



  

 שאלה אבחנתית



  



Differential diagnosis 
Based on physician clinical experience 



 ?מה קורה לאורך כל שלבי החיים

 ?מה קורה בתקופות משבר

 ?תרופות/האם התסמינים קשורים בחומרים

 

?מה לעשות מבחינה אבחנתית  
Based on physician clinical experience 



  

 ?האם כדאי לטפל



המנעות מטיפול בתחלואה אחת מקשה "

 ."על הטיפול בתחלואה השניה



  



  



,  פסיכוזה היא הפרעה של עודף דופמין"

והפרעת קשב הפרעה של מחסור  

אנטי פסיכוטים וממריצים . בדופמין

 . "עובדים בצורה מנוגדת



 



Lower levels of DA in the 

mesocortical pathway are associated 

with overactive phasic DA signalling 

in the mesolimbic pathway. This is 

believed to play a role in the 

development of positive symptoms, 

such as delusions and hallucination 

Dopamine in schizophrenia: a review and reconceptualization.Davis KL, Kahn RS, Ko G, Davidson M 

Am J Psychiatry. 1991 Nov; 148(11):1474-86. 



Stimulants- Mechanism of Action 



• interacting DA signaling mechanisms: tonic and 

the other phasic 

• Phasic signaling corresponds to fast spikes of 

DA release that engage postsynaptic receptors 

and whose action is rapidly terminated through 

reuptake by DAT 

• Tonic signaling depends on the overall level of 

DA surrounding the synapse. It activates high-

affinity presynaptic DA D2 autoreceptors and 

consequently tunes down phasic DA signaling 

A systematic review of psychostimulant treatment of negative symptoms of schizophrenia: challenges and therapeutic 

 opportunities.Lindenmayer JP, Et al Schizophr Res. 2013 Jul; 147(2-3):241-52. 

stimulants 



• Low doses of psychostimulants have been 

shown to increase tonic transmission and 

decrease phasic DA spikes.  

 
• High doses of psychostimulants can massively 

increase both types of transmission 

 

• in patients who are stabilized on APs, the use 

of DA agonists as an adjunctive treatment 

results in an overall improvement in negative 

symptoms. 

A systematic review of psychostimulant treatment of negative symptoms of schizophrenia: challenges and therapeutic 

 opportunities.Lindenmayer JP, Et al Schizophr Res. 2013 Jul; 147(2-3):241-52. 

Importance 



 פרוטוקול הטיפול



 אבחון מדוייק

 מאניה אקוטית/ טיפול בפסיכוזה 

 טיפול מונע באנשים עם הסטוריה של פסיכוזה

 טיפול לא תרופתי

 טיפול לא סטימולנטי

 

Treatment Protocol 
Managing the risks of ADHD treatments.Schneider BN, Enenbach M 

Curr Psychiatry Rep. 2014 Oct; 16(10):479. 



 מטפל/הדרכת מטופל+ טיפול בסטימולנטים 

 או ארוכי/נטילה יומית ו: חשש משימוש לרעה

 טווח

 הפסקת הסטימולנט –במקרה של החמרה 

 ניתן לשקול תכשיר אחר

    

Treatment Protocol 
Psychotic and manic-like symptoms during stimulant treatment of attention deficit hyperactivity disorder.Ross RG 

Am J Psychiatry. 2006 Jul; 163(7):1149-52. 



  



תודה על ההקשבה    

ר ירדן לוינסקי"ד  


