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 תודות
 

. על ההנחייה בכתיבת עבודה זו דני הופייןולפרופ'  אודי שביטלפרופ' מקרב לב ברצוני להודות 

א' ועד ת'. התובנות והעצות שנתתם לאורך -למדתי מכם כיצד צריכה להתנהל עבודת מחקר מדעית מ

ם. אני מודה כהדרך סייעו לי להגיע לתוצאה הסופית, אך גם התהליך עצמו היה משמעותי ביותר בזכות

, תוך וכתיבת העבודה המחקרניהול לכם על שאיפשרתם לי להתנהל באופן עצמאי ולקחת אחריות על 

 . מתמדת הדרכה

, הזמינות בכל עת על הליווי הצמוד לכל אורך הדרך - בן ציון בייליןתודה מעומק הלב לפרופ' 

והקליטה הנעימה במחלקת ההרדמה, שגרמה לי להרגיש ממש חלק מהצוות. מחויבותך למחקר 

זכיתי בעת העבודה ו ב שלך והמקצועיות שלך הותירו בי רושם עמוק, כמו גם היחס הנעים והאנושי

 .המשותפת שלנו

בית חולים 'השרון' בפתח תקווה, אשר בלעדיו בלצוות מחלקת ההרדמה  מיוחדת נתונהתודה 

, אשר סייעה רבות הן בגיוס ר טטיאנה בלקיןבראש ובראשונה ד" לא יכול היה להתקיים:זה מחקר 

ד"ר  והרצת הנבדקים והן באיסוף וארגון הנתונים, והייתה נכונה לעזור בכל עת באדיבות ובמסירות; 

ד"ר ד מרכזי בגיוס והרצת הנבדקים; אשר היו בעלי תפקיניקוב, בולדיסלב ד"ר ונקו אסמולרולדימיר 

שושי גב' ואשר סייעו בתיאומים ובהקצאת מרדימים לצורך המחקר;  ,דויטשאנה ד"ר ו ירדניישראל 

 ., אשר סייעה בהיבט האדמיניסטרטיביואנה

תודה ליחידה לגסטרואנטרולוגיה בבית חולים 'השרון' על שיתוף הפעולה והנכונות להקצות 

על אף המעמד המלחיץ של בדיקת הסכימו לשתף פעולה שלנבדקים , לצורך המחקרמשאבים 

 בשמחה וללא כל תמורה.במחקר לנבדקי קבוצת הביקורת אשר השתתפו כמובן הקולונוסקופיה, ו

הדרבון כשצריך, המילה הטובה ההתעניינות, לסיום, תודה למשפחתי ולחבריי על התמיכה, 

 . על לקיחת חלק פעיל במחקר –כשקצת מייאש, וכמובן 

 רך כל הדרך, ועוד יתמוך בהמשך.שפירגן ותמך לאו יונילבן זוגי האהוב אחרונה ומיוחדת ותודה 

 

 נעמה קיביליס         
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 תקציר 

 נהוגבבדיקה . האחרונות בשנים עולה ששכיחותה רפואית בדיקה היא קולונוסקופיה בדיקת

. שלאחר הבדיקה המיידי הזמן בטווח הקוגניטיבי בתפקוד לירידהאשר גורמים  טשטושלהשתמש בחומרי 

 המערכת הכולינרגית.של חומרי הטשטוש על  תלהשפעה האנטגוניסטי , בין היתר,ירידה זו קשורה

-הדם מחסום את עובר אשר שלישוני אסטראז כולין אצטיל מעכב הינו( Physostigmine) פיזוסטיגמין

כי הוא בעל . במחקרים שנערכו נמצא M1 מוסקריני הכולינרגי הרצפטור של אגוניסטומתפקד כ מוח

 .ויזואלי עבודה זיכרוןו סלקטיבי קשבמטלות הדורשות תפקוד הקוגניטיבי בהשפעה מיטיבה על ה

, פיזוסטיגמיןה )קולונוסקופי בדיקות בעת בעבר נוסה שטרם חומרים שילובבודק  הנוכחי מחקרה

 שילוב זה יפחית את הירידה הקוגניטיבית הנגרמת בעקבות הטשטוש.מתוך מחשבה כי  (,ופנטניל פרופופול

מ"ל סליין  0נבדקים שקיבלו  62קבוצת סליין ) נבדקים אשר חולקו לשלוש קבוצות: 044השתתפו  במחקר

מ"ל פיזוסטיגמין לקראת סוף הבדיקה(  0נבדקים שקיבלו  50לקראת סוף הבדיקה(, קבוצת פיזוסטיגמין )

הנבדקים עברו סוללת מבחנים כלל נבדקים שלא עברו כלל את הבדיקה(.  25וקבוצת ביקורת )

דקות של השהייה(. המבחנים  61לפני ואחרי לפני ואחרי הבדיקה או בשתי נקודות זמן )נוירופסיכולוגיים 

, מוסחות, תגובה עיכוב, ויזואלית הבחנה יכולת, פסיכומוטורי תפקודבחנו יכולות קוגניטיביות כגון: 

 .מתמשך וקשב עובד זיכרון

שעברו את בעקבות הטשטוש של שתי הקבוצות התוצאות שהתקבלו העידו על ירידה קוגניטיבית 

 .(CPT, Continous Performance Test) קשב מתמשך בלבד שבחנו באינדקסיםירידה זו נמצאה . הבדיקה

ביצועים ירודים לעומת  קבוצת הפיזוסטיגמיןהציגה במספר אינדקסים שנבדקו בניגוד למשוער, נמצא כי 

אשר בחנו מהירות תגובה במטלת הבחנה ויזואלית בא לידי ביטוי באינדקסים ממצא זה  .קבוצת הסליין

(Simple Complex Reaction Time ,SCRTוכן דיוק וזמן תגובה במטלת קשב מתמשך ,) (CPT) . 

במחקר הנוכחי עשויות להשפעתו המנוגדת למשוער של פיזוסטיגמין על התפקוד הקוגניטיבי 

עשויה  ושלהזרקה ממושכת לרק פעמי של פיזוסטיגמין, -בניגוד למתן חד( 0: להיות מספר סיבות אפשריות

הזמן שעבר בין מתן פיזוסטיגמין להעברת הסוללה ( 2; להיות השפעה על התפקוד הקוגניטיבי

 רמתהשפעת ( 3חומר פחתה; הנוירופסיכולוגית השנייה היה ארוך במידה כזו שהשפעתו המיטיבה של ה

: רמה גבוהה מדי או נמוכה מדי 'הפוכה U' עקומתהינה כמו  הנוירונלית העיבוד יכולת על כולין האצטיל

מתן פיזוסטיגמין לקראת סוף הבדיקה ( 4ה ממוצעת מובילה לתפקוד אופטימלי; פוגעת בתפקוד, ואילו רמ

 .רח מוביל לשיפור במצב הקוגניטיבילא בהכאמנם גורם לעוררות ויציאה ממצב חוסר ההכרה, אולם 
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Abstract 

Colonoscopy is a medical examination which prevalence is rising in recent years. 

Sedatives are commonly used during colonoscopy and may cause a decrease in cognitive 

functioning in the immediate period after the procedure. This decrease is related to, among other 

things, the antagonistic influence of sedatives on the cholinergic system. Physostigmine is a 

tertiary acetylcholine esterase inhibitor which passes the blood-brain barrier and functions as an 

agonist of the cholinergic muscarinic receptor M1. Studies had shown that it has a beneficial 

effect on cognitive performance in tasks requiring selective attention and visual working memory. 

This study examines a combination of drugs that had never been used before during 

colonoscopy (Physostigmine, Propofol and Fentanyl), under the assumption that this combination 

will reduce the cognitive decline caused by sedation. The study included 144 patients who were 

divided into three groups: Saline group (62 subjects who received 1 ml Saline towards the end of 

the medical procedure), Physostigmine group (57 patients who received 1 ml Physostigmine 

towards the end of the medical procedure) and a control group (25 patients who did not undergo 

the medical procedure at all). All subjects underwent a neuropsychological test battery at two 

time points (before and after the medical procedure, or before and after a 60 minutes delay). The 

tests examined cognitive abilities such as psychomotor functioning, visual discrimination, 

response inhibition, distractibility, working memory and sustained attention. 

Cognitive decline following sedation was found in two groups (saline and 

physostigmine). This decline appeared only in indices examining sustained attention (Continuous 

Performance Test, CPT). Contrary to our hypothesis, the physostigmine group showed poor 

performance compared with the saline group in number of indices examining visual 

discrimination reaction time (Simple Complex Reaction Time, SCRT) and accuracy and reaction 

time at a sustained attention task (CPT). 

This unexpected effect of physostygmine on cognitive functioning may have several 

possible explanations: 1) Only prolonged injection of physostigmine may have an effect on 

cognitive functioning; 2) The time elapsed between physostigmine injection and the second 

neuropsychological testing was too long and diminished the beneficial effect of physostigmine;        

3) The impact of acetyl choline level on the neuronal processing capacity is like an 'inverted U 

curve': too high or too low levels reduces performance, while an average level leads to optimal 

functioning; 4) Injecting physostigmine at the end of the procedure may lead to arousal and 

regaining consciousness, but does not necessarily lead to an improvement in cognitive 

functioning.  
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 תיאורטי רקע

 כללי מבוא

 בזכות בעיקר, האחרונות בשנים עולה ששכיחותה רפואית בדיקה היא קולונוסקופיה בדיקת 

 טשטוש לבצע נהוג הבדיקה במהלך. הגס המעי סרטן מקרי של ומניעה באיתור היחסית הצלחתה

 הדרכים אחת(. Freeman, 2003) האנדוסקופיה ביצועעת בלסייע  כדי, מסוימים חומרים באמצעות

, למשל) הבנזודיאזפינים ממשפחת חומרים שילוב באמצעות היא מתונה טשטוש רמת להשגת הנפוצות

 על ומקל ובטוח אפקטיבי לטשטוש מוביל לנבדק אלו חומרים מתן(. פנטניל, למשל) והאופיאטים( מידזולם

 שלאחריה המיידי הזמן בטווח הקוגניטיבי בתפקוד לירידה המקרים במרבית גורם אולם, הבדיקה ביצוע

(Padmanabhan, 2009 .)לגרום ואף לביתם הנבדקים שחרור את לעכב עלול הלקוי הקוגניטיבי התפקוד 

 .יומיים עד ספורות שעות של זמן בטווח מורכבות יומיות-יום מטלות בביצוע קושי להם

 החל ובמורכבותן המבוצעות הקולונוסקופיה בדיקות במספר עלייה עקב, האחרונות בשנים

 זמן תוך עמוקה טשטוש לרמת מוביל אשר, פרופופול בשם טווח-קצר היפנוטי בחומר גם תדיר שימוש

 אף הוא חריגים במינונים. הסימפתטית העצבים מערכת תגובת את ומפחית עמוקה לאמנזיה גורם, קצר

, עצמו בפני אנלגטית השפעה לו שאין מכיוון(. Miner, 2007) נמוך דם וללחץ נשימתי לדיכוי לגרום עשוי

 (. Cohen, 2004) פנטניל של נמוכים מינונים עם כלל בדרך ניתן הוא

 הקוגניטיבי בתפקוד ירידה נצפית עדיין, שונים חומרים לשלב והניסיון בתחום ההתקדמות אף על

 אשר חומרים שילוב ולמצוא לנסות יש כי למסקנה מוביל זה ממצא. הבדיקה לאחר המיידי הזמן בטווח

 בסקירת. הפרוצדורה לאחר הקוגניטיבית הירידה של מירבי צמצום תוך, אופטימליים בדיקה תנאי יאפשר

 הבסיס את ומהווים זו ירידה להסביר העשויים ממצאים יפורטו זה פרק בהמשך תוצג אשר הרקע חומר

 .הנוכחי המחקר לעריכת התיאורטי

 

 הקוגניטיבי התפקוד על והשפעתה הכולינרגית המערכת

 שינוי הינו, קולונוסקופיה בדיקת לאחר הנצפית הקוגניטיבית לירידה האפשריים המקורות אחד

 המערכת(. Pratico, 2005) לעיל שצוינו בחומרים השימוש בעקבות הכולינרגית המערכת בתפקוד
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 במערכת פועל אשר נוירוטרנסימטור, (ACh) כולין אצטיל המייצרים מנוירונים מורכבת הכולינרגית

 (: 0. מס תמונה) קבוצות לשתי הכולינרגיים הנוירונים את לחלק נהוג. וההיקפית המרכזית העצבים

 : הבאיםאזורים ה את וכוללת Basal Forebrain–ב נמצאת אשר המגנוסלולרית הכולינרגית המערכת (1

Medial Septal Nucleus (MS), Vertical diagonal band of Broca (vdB), Horizontal diagonal band 

of Broca (hdB), Nucleus Basalis of Meynert (NBM .)מבחינה מזה זה נפרדים אלו שאזורים אף על 

 נוירונים(. Mesulam, 1983) הכולינרגית במערכת אחד כרצף אליהם להתייחס נהוג, נוירואנטומית

, ההיפוקמפוס כגון מבנים וכן Cingulate cortex-ב אזורים, נאוקורטיקליים אזורים מעצבבים זו במערכת

 . Olfactory bulb-וה האמיגדלה

  Pedunculopontine tegmentalים הבאים: אזורב המוח בגזע נמצאת אשר הכולינרגית המערכת (2

nucleus ((PPTg ,Laterodorsal tegmental nucleus (LTDg) ,Subpeduncular Tegmental nucleus 

(SPTg .)הקדמי במוח אזורים וכן התלמוס את בעיקר מעצבבים זו במערכת נוירונים (Everitt, 1997 .) 

 (Perry, 1999) האדם במוח כולינרגיות מערכות: 1. מס תמונה

 

 

 

 

 

 

ms - Medial Septal Nucleus ;nb - Nucleus Basalis. 

מסלולים  – קו רציף) Basal Forebrain–ב נמצאת אשר המגנוסלולרית הכולינרגית המערכת :אדום

  .מסלול לאיזורים היפוקמפליים ולאמיגדלה( – קו מקווקולאיזורים קורטיקליים; 

מסלולים לאיזורים תלמיים ובגזע המוח;  – קו רציף) .המוח בגזע נמצאת אשר הכולינרגית המערכת: כחול

  מסלולים לאיזורים קורטיקליים(. – קו מקווקו
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 עשויה מהן אחת לכל אשר כולינרגיות מערכות-תתי מספר כוללות לעיל שצוינו הקבוצות שתי

. ויזואלית הבחנה או מרחבי עבודה זיכרון, ויזואלי קשב: כגון, קוגניטיביים תפקודים על השפעה להיות

אזורים  מעצבבים בו הנוירונים אשר, NBM-ה אזורב פגיעה כי נמצא במכרסמים שנערכו מחקרים בסדרת

 הקוגניטיביים המבחנים. ומתמשך סלקטיבי ויזואלי קשב בתהליכי לפגיעה הובילה, קורטיקליים

 היה בהם(, Muir, 1994 ;Robbins, 1989) ויזואלי בגירוי הבחנה מבחני היו שימוש נעשה בהם העיקריים

 גירויים שני בין להבחין המכרסם על היה בהם מבחנים; לו שהוצג בודד ויזואלי לגירוי להגיב המכרסם על

 ולהתעלם בלבד אחד ויזואלי לגירוי להגיב המכרסם על היה בהם מבחנים וכן( Pang, 1993) ויזואליים

 הדיוק שרמת בכך הקשבי הליקוי ביטוי לידי בא אלו במבחנים(. McGaughy, 1996) הגירויים משאר

 הליקוי כינמצא בהתאמה  המחקרים אחדב .יותר קצר זמן למשך הוצג הרלבנטי שהגירוי ככל פחתה

 אך, ניקוטין או פיזוסטיגמין כגון כולין אצטיל של אגוניסטים לחיות מוזרקים כאשר להיעלם עשוי הקשבי

 של אנטגוניסט שהינו, אונדנסטרון למשל, אחר נוירוטרנסמיטור של אנטגוניסט להן מוזרק כאשר לא

 (. Muir, 1995) לסרוטונין רצפטור

 בעלי קופיםשבדק  מחקרב. קופים של מוחיות בלזיות שעסקו במחקרים התגלו דומות מסקנות

 מטרה לגירויי תגובה זמן מדידת ידי על ממוקד קשב יכולותנבחנו , vDB-ו NBM ,MSבאיזורים  לזיות

 אלצהיימר חולי של לתפקודם דומה באופן לקויים קשב תפקודי הציגו. הקופים הפגועים ויזואליים

(Voytko, 1994 .)בצורה העיד דהיינו, מהצעדים 11%-ב תקף שהיה מטרים ויזואלי רמז כללה המטלה 

 ארוכים תגובה בזמני ביטוי לידי בא הקשבי הליקוי. אחריו שהופיע המטרה גירוי של מיקומו על מדויקת

 נמצאבמחקר אחר . תקפים לא היו הרמזים כאשר בעיקר, פריפריאליים רמזים לאחר שהופיעו לגירויים

 אצטיל של מחדש ספיגה חוסםאשר מתפקד כאנטגוניסט ו חומר, המיכוליניום של ורידית-תוך הזרקה כי

 לאלו בדומה ויזואלי בקשב לליקויים הובילה(, ספציפיים מוחיים באזורים דווקא לאו) בסינפסה כולין

הליקויים כללו ירידה בדיוק וזמני תגובה ארוכים יותר במטלות . NBM-ב מקומית לזיה לאחר שנצפו

 פיזוסטיגמין לחיות הוזרק כאשר, שנסקרו הקודמים מחקריםבדומה ל, נעלמו אלו ליקוייםויזואליות. 

(Muir, 1992 .)שיוצאים הכולינרגיים הנוירונים במערכת פגיעה כי היא אלו מחקרים מסדרת המסקנה 

 ידי על שהוצעו מנגנונים שני. קשב במנגנוני לליקוי מובילה קורטיקליים אזורים ומעצבבים NBM-מה

 תהליכי מווסתים אשר, פריאטליים-פרונטואזורים  על הן NBM-ה מערכת-תת של השפעה היו חוקרים
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Top-down ;גירויים בעיבוד מסייעים אשר, סנסוריים קורטיקלייםאזורים  על והן Bottom-up (Sarter, 

2001.) 

 הכולינרגיים הנוירונים אשר, Septo-hippocampal-ה מערכת היא נוספת כולינרגית מערכת-תת

 להוביל עשויה זו במערכת ממוקדת פגיעה. והאמיגדלה ההיפוקמפוס את ומעצבבים MS-מה יוצאים שלה

, MS-ב ממוקדות לזיות שעברו מכרסמים נבדקו בו במחקר. אברסיבי( CS) מותנה גירוי בלמידת לפגיעה

 ליקוי ידי על הוסבר אשר, מותנה גירוי של( Trace conditioning) עקבה התניית ברכישת קושי נמצא

 הקלט תקין במצב כי עולה שהוצע הנוירונלי המנגנון פי על(. McAlonan, 1995) קצר לטווח בזיכרון

 הפעילות משך להארכת קשור והוא(, Buzsáki, 1989) אינהיביטורי הינו להיפוקמפוס שמגיע הכולינרגי

 המותנה הגירוי בין הקשר מתחזק זו הארכה ידי על. המותנה הגירוי בייצוג מסייעת אשר הנוירונלית

-ויזואו עבודה בזכרון ליקויים מצא נוסף מחקר. תקינה עקבה התניית ונוצרת( US) מותנה הבלתי לגירוי

 לזיה שעברו במכרסמים Delayed non-matching to position (DNMP) במטלת ביטוי לידי שבאו מרחבי

 כי גרס זה במקרה שהוצע המנגנון גםNBM (Torres, 1994 .)-ב לזיה שעברו באלו לא אך, MS-ב ממוקדת

 נוצר וכך, השהייה במהלך זמן לאורך נשמר לא המרחבי המידע, ההיפוקמפוס של כולינרגי ויסות בהיעדר

 .קצר לטווח מרחבי בזיכרון ליקוי

 להוביל עשויה, Cingulate Cortex-באזורים  מעצבבים בו הנוירונים אשר, vdB אזורב פגיעה

 ,NBM( )Marston-ה מערכת-תת סקירת' ר) לעיל שצוינו ויזואלית הבחנה מטלות אותן בביצוע לפגיעה

 ,Muir) ויזואליות הבחנה מטלות של מושהה בביצוע לליקוי הובילה vdB-ב פגיעה כי נמצא עוד(. 1994

 בפועל משפרת הכולינרגית שהפעילות הייתה, vdB אזורב שעסקו ונוספים אלו מניסויים המסקנה(. 1996

 .קורטיקלייםאזורים  במספר אינפורמציה עיבוד לצורך לרעש-האות יחס את

. המוח בגזע נמצאת אשר הכולינרגית המערכת תפקודי גם נחקרו, לעיל שנסקרו למחקרים בנוסף

. ערות/שינה ומעגלי עוררות מצבי בויסות תפקיד זו כולינרגית למערכת כי נמצא בתחום שנערכו ממחקרים

-תלמו בתאים ממושכת פולריזציה-הד משרים הכולינרגיים שהנוירונים הוא שהוצע הנוירונלי המנגנון

 אשר דלתא גלי ושל Spindles של התפתחותם את הכולינרגית המערכת מעכבת וכך קורטיקליים

 מרכזי תפקיד זו כולינרגית שלמערכת נמצא, כן כמו(. Steriade, 1993) גלים איטיים תנש מאפיינים
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( Kobayashi, 2002) בקופים ויזואלי קשב של במטלותלמשל  ,ולמידה זיכרון, קשב תפקודי בויסות

שעברו פגיעה  קופים נבדקו בו נוסף במחקר(. Kozak, 2005) במכרסמים מתמשך קשב של במטלותו

 לפגיעה המקושר העובד בזיכרון ליקוי נמצא במערכת הכולינרגית באמצעות האנטגוניסט סקופולאמין,

 Basal forebrain-ב אשר הכולינרגית במערכת לפגיעה במקביל, המוח בגזע שמקורה הכולינרגית במערכת

(Yamamoto, 2011.) 

 ניקוטיניים: בה הפועלים רצפטורים סוגי לשני היא הכולינרגית המערכת של נוספת חלוקה

 נמצאים אשר יונוטרופיים רצפטורים הינם( nAChR) הניקוטיניים הכולינרגיים הרצפטורים. ומוסקריניים

 אקסוניות-אקסו בסינפסות וכן האוטונומית המערכת בתאיNeuromuscular Junction(NMJ ,) -ב בעיקר

 רצפטורים הינם( mAChR) המוסקריניים הכולינרגיים הרצפטורים. המרכזית העצבים במערכת

 ,M1, M2: סוגים 5-ל מחולקים הם. המרכזית העצבים מערכת בתאי בעיקר הנמצאים מטאבוטרופיים

M3, M4, M5 .הללו הסוגים חמשת מבין ,M1 הקדמי המוח באזור ביותר השכיח הרצפטור הינו 

 זיכרון בתהליכי לליקויים הקשור M1 רצפטור של שחסימה לכך מחקריות עדויות קיימות. וההיפוקמפוס

 זה לרצפטור אגוניסטים חומרים מתן כי. כמו כן נמצא (Bymaster, 1993; Ohno, 1994) ולמידה

 של ויזואלי וזיכרון זיהוי המצריכה במטלה למשל, מכרסמים של הקוגניטיבי התפקוד את משפרים

 (.Bradley, 2010) חדשים אובייקטים מול מוכרים אובייקטים

(. Oki, 2005) השדרה ובחוט המוח בגזע השכיח המוסקריני הרצפטור הוא M2 הרצפטור

 למתן ואף מרחבי בזכרון לשיפור הביאל עשוי M2 לרצפטור אנטגוניסטים מתן כי נמצא שנערכו במחקרים

; Baratti, 1993; Bymaster, 1993) כולין אצטיל שחרור ידי על, M1 רצפטור חסימת של ההשפעות את

Rowe, 2003 .)במחקרו של , מנגדBainbridge באמצעים זה רצפטור של מוחלטת מחיקה כי נמצא 

 מחד חסימה בעקבות, אלו מנוגדות השפעות. מכרסמים בקרב העובד בזיכרון לליקוי גרמה, גנטיים

 היא הזכרון בתפקודי M2 רצפטור של חשיבותו כי למסקנה החוקרים את הובילו, מאידך גנטית ומחיקה

 .(Bainbridge, 2008) כולינרגית פעילות של אופטימלי מינון על בשמירה

  ולמידה זיכרון תהליכי על להשפיע הוא אף עשוי, ההיפוקמפוס באזור נמצא אשר, M3 הרצפטור
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 פחד התניית של וזיכרון למידה בתהליכי מפתח תפקיד לו שיש נמצא, בפרט. ההיפוקמפוס את המערבים

(Poulin, 2010 .)ידי על הרצפטור של לפוספורילציה הפחד התניית תהליך את קשר שהוצע המנגנון 

 .נפגע הפחד התניית תהליך גם, הפוספורילציה בתהליך ליקוי ישנו כאשר נובע כי  מכאן. שלו אגוניסט

, סנסורית קליטה תפקודי שיפרה הניקוטין מולקולת כי נמצא בהתייחס לרצפטורים הניקוטיניים

 המחלה של מוקדמים בשלבים אלצהיימר חולי. האוכלוסיות הנחקרות כללו אדם בבני וזיכרון קשב

(Sahakian, 1994 ,)סכיזופרניה חולי (Woznica, 2009 )בריאים ונבדקים (Knott, 2010.) 

 בשימוש נפוצים( acetyl choline esterase inhibitors AChEI;) אסטראז כולין אצטיל מעכבי

 מולקולת של להידרוליזה גורם אשר אנזים הינו( AChE) אסטראז כולין אצטיל. אלצהיימר חולילטיפול ב

 אצטיל מולקולות של הסינפטית ההעברה להפסקת מסייע ובכך, וכולין אצטית לחומצה כולין האצטיל

 Amyloid Precursor Protein ה שליצירה בויסות מולקולות אלו מעורבות כי מחשבה קיימת .כולין

(APP) ,שנחשב כאחד מגורמי המחלה עמילואיד-ביתא ליצירת מקדים חלבון המהווה (Racchi, 2004 .)

 והכללי הקוגניטיבי בתפקוד לשיפור הוביל אלצהיימר חולי בקרבבמעכבי אצטיל כולין אסטראז  שימוש

 (Repantis, 2010) נרחב סקירה במאמר. במחלוקת שנוי נותר לעיל שהוצע הנוירונלי המנגנון אולם, שלהם

 דונפזיל של השפעתם נבדקה, בריאים נבדקים של הקוגניטיבי התפקוד על אלו מעכבים השפעת בחן אשר

, ערנות, ניהוליים תפקודים, זיכרון, ריכוז, קשב: כגון ורגשיים קוגניטיביים תפקודים על וריבסטיגמין

 התפקוד נבדק בהם במחקרים. עקביות אינן, הצער למרבה, התוצאות. ועוד חרדה, רוח מצב, קואורדינציה

 באופן המעובדות מילים של מילולי זיכרון הבודקות במטלות שיפור נמצא דונפזיל מתן לאחר הקוגניטיבי

 לתפקודי הנוגעים הממצאים את סתרו אחרים מחקרים, זאת עם. אפיזודי זיכרון במטלת וכן סמנטי

 עשוי אשר שנסקרו במחקרים החסרונות אחד. אלו בתפקודים ירידה דווקא ומצאו האפיזודי הזיכרון

 נבדקים בקרב כי יתכן. המעכב החומר של פעמי-חד מתן הינו במחלוקת השנויים הממצאים את להסביר

 ממושכת לקיחה לאחר רק לידי ביטוי תבוא המעכבים החומרים של השפעתם, לחולים בדומה, בריאים

בריאים תהיה שונה מהשפעתם השפעת החומרים המעכבים על נבדקים הסבר אפשרי נוסף הוא ש .שלהם

 על חולים עם פגיעה במערכת הכולינרגית.

, בהמשך שיפורט כפי(. Beilin, 1997) כאב תהליכי בויסות גם חשוב תפקיד הכולינרגית למערכת

 כי גורס שהוצע המנגנון. כאב כנוגדי מתפקדים אשר, אסטראז כולין אצטיל מעכבי שהינם חומרים ישנם

 ה, ולהפעלהמולקולה פירוק-אילהצטברות אצטיל כולין במרווח הסינפטי כתוצאה מ מובילים חומרים אלו
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-סופרה כאב-נוגדי מנגנונים ה שללהפעל ובדרך זו, וניקוטיניים מוסקריניים כולינרגיים רצפטורים של

 .ספינאליים

 

 פיזוסטיגמין

 מחסום את עובר אשר שלישוני אסטראז כולין אצטיל מעכב הינו( Physostigmine) פיזוסטיגמין

 את מונע, הסינפטי במרווח פועל הוא, ככזה. הכולינרגית המערכת ויסות על להשפיע יכול ובכך, מוח-הדם

 הוא. כולין אצטיל של פעולתו משך את ומאריך אסטראז כולין אצטיל ידי על כולין אצטיל של ההידרוליזה

 כולין האצטיל רמת את לשמר מסייע זה ובאופן, M1 מוסקריני הכולינרגי הרצפטור של כאגוניסט משמש

לפיזוסטיגמין זמן מחצית חיים קצר אשר נע  .(Hallak, 1986) במוח מסוימיםאזורים ב גבוהים בריכוזים

 30-ל 00ל' לדקה. הזמינות הביולוגית שלו נעה בין  0.5-2.1דקות וקצב סילוקו מהפלסמה הינו  31-ל 21בין 

 (.Hartvig, 1986וך ורידי של החומר במהלך ניתוח )אחוזים בקרב נבדקים שקיבלו עירוי ת

 הפעילות הגברת כי נמצא קוגניטיבי תפקוד על פיזוסטיגמין בהשפעת שעסקו במחקרים

 מטלות בביצוע ולשיפור הסלקטיבי הקשב רמת להעלאת הובילה פיזוסטיגמין מתן בעקבות הכולינרגית

 הבחנה משימת לבצע נבדקים על היה בו (Bentley, 2003) במחקר. ויזואלי עבודה זיכרון הדורשות

 מוגברת פעילותפיזוסטיגמין  קיבלו אשר נבדקים בקרב נמצאה ופרצופים בתים תמונות שכללה ויזואלית

 הקורטקס אזורב מוגברת פעילות נמצאה לא אולם; פרצופים לזיהוי המקושר, Fusiform gyrus-ה אזורב

 נבחנו במהלכו (Freo, 2005) נוסף במחקר. בתים לזיהוי מקושר אשר לטרלי-הפוסטרו האוקסיפיטלי

 בעקבות ההושפעפעילותם  אשר פרונטלי-הפרה בקורטקסאזורים  נמצאו ,ויזואלי עבודה זיכרון תפקודי

 מוחייםאזורים ב נוירונלית פעילות על פיזוסטיגמין בהשפעת הבדלים נמצאו, זאת עם. פיזוסטיגמין מתן

 פרונטליים אזורב נוירונלית בפעילות ירידה החל צעירים נבדקים אצל. הנבדקים בגיל כתלות מסוימים

-פרהאזורים ב נוירונלית בפעילות ירידה החל מבוגרים נבדקים אצל ואילו, מדיאליים-דורסליים

 על כך, זו תופעה בבסיס העומד המנגנון. לצעירים בהשוואה יותר וונטרליים-ו קדמיים, ימניים פרונטליים

 הקשב למיקוד מובילה פיזוסטיגמין מתן בעקבות הכולינרגית הפעילות שהגברת לכך קשור, החוקרים פי

 בשלבים כבר המידע עיבוד תהליך, מכך כתוצאה. הויזואלי בקורטקס תפיסתיים ייצוגים ביצירת

 ,Furey) פוחת העיבוד בתהליך פרונטליים-פרהאזורים  בהשתתפות והצורך, יותר יעיל המוקדמים

2000b .)ידי על אסטראז כולין האצטיל עיכוב מסוימים מוחייםאזורים ב כי עדויות ישנן, בנוסף 
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. זהה היה בהם הפיזוסטיגמין ריכוז כאשר גם, אחריםאזורים מב יותר משמעותי הינו פיזוסטיגמין

 כולין האצטיל ריכוז את להעלות סיוןינ נעשה בהם במקרים בעיקר השלכות להיות עשויות זו לתופעה

 .(Hallak, 1986)( Cholinomimetics) כולין חקייני באמצעות במוח מסוימיםאזורים ב

 ובתפקודים בזיכרון מסוים לשיפור הוביל פיזוסטיגמין מתן כי נמצא אלצהיימר חולי בקרב גם

(. Weinstock, 1995) החומר של הטווח קצרת השפעתו עקב בלבד חלקי באופן אולם, נוספים קוגניטיביים

 אלצהיימר חולי בקרב מוחיים פעילות דפוסי לשינוי מוביל פיזוסטיגמין כי עולה בתחום הדמיה ממחקרי

; פריאטליים-ופרונטו סטריאטיים-אקסטרהאזורים  כמו, ויזואלי סלקטיבי לקשב המקושריםאזורים ב

 בקשב העוסקים עיבוד תהליכי על שלילית השפעה להיות עלולה בריאים לנבדקים החומר מתןל אולם

 אצטיל של אופטימלית לרמה קשור להיות עשוי אלו מנוגדות לתוצאות ההסבר(. Bentley, 2008) ויזואלי

 של הנוירונלי העיבוד כן ועל, כולין אצטיל של מהנדרש נמוכה רמה ישנה אלצהיימר חולי בקרב. כולין

 לרמת בהשוואה) כולין האצטיל ריכוז עולה, אלו לחולים פיזוסטיגמין מתן לאחר. נפגע ויזואליים גירויים

 מסייעים אשר פריאטליים-פרונטו סטריאטיים-אקסטרהאזורים ב מוגברת פעילות וישנה( הנמוכה הבסיס

 בריאים נבדקים בקרב כמו, מהנורמה גבוה ריכוז של במצב, זאת לעומת. קשב הדורשות מטלות בביצוע

 בעת צורך בהם שאין אף על אלואזורים  כן גם מופעלים, כולין באצטיל חוסר מלכתחילה אין אצלם אשר

 הנוירונלית העיבוד יכולת על כולין האצטיל רמת השפעת את לתאר ניתן, למעשה. דומות מטלות ביצוע

 .קוגניטיבי תפקוד על המשפיעים נוספים נוירומודולטורים של הפעילות לדפוס בדומה', הפוכה U' כעקומת

 מטלת בעת פיזוסטיגמין בריאים לנבדקים הוזרק בו, PET באמצעות ההדמייה ממחקרי באחד

 לאחר רק התייצבו AChE-ה עיכוב על הישירה והשפעתו בדם החומר ריכוז כי נמצא ויזואלי עבודה זכרון

 פרונטליים-פרהאזורים ב( rCBF) המוחית הדם זרימת על פיזוסטיגמין השפעת ;הזרקתו מרגע דקות 31-41

 אשר, הקוגניטיבי התפקוד על פיזוסטיגמין של השפעתו ואילו; דקות 41 לאחר רק מובהקת הייתה ימניים

 ונותרה החומר הזרקת לאחר דקות 21-כ החלה, ויזואליים לגירויים תגובה זמן מדידת באמצעות נמדד

 (. Furey, 2000a) החומר של קבוע מינון לנבדקים הוזרק עוד כל יציבה

 אופיאטים או מורפין עם בשילוב ,ניתוח לאחר פיזוסטיגמין מתן כי עולה הכאב בתחום ממחקרים 

 הנגרם הנשימתי הדיכוי רמת את להקטין עשוי הוא, כן כמו(. Beilin, 2005) כאבים לשיכוך מסייע ,אחרים

(. Snir-Mor, 1983 ;Ries, 1999) הניתוח לאחר ההכרה וחוסר הישנוניות רמת את ולהפחית מורפין ידי על
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 לאחר להתפתח נוטה אשר כולינרגית-האנטי התסמונת של השפעותיה את למתן פיזוסטיגמין עשוי, בנוסף

 (.Schneck, 1989) נשימתי ודיכוי דיסאוריינטציה, באגיטציה ומאופיינת ניתוחים

 

 ופנטניל פרופופול

 הוא פרופופול. המוסקרינית הכולינרגית המערכת של אנטגוניסטים שניהם ופנטניל פרופופול

 הרצפטור של פעילותו את מעכב פנטניל ואילו M1 המוסקריני הרצפטור של פעילותו את מעכב אשר חומר

בנוסף להשפעתם על המערכת הכולינרגית פועלים חומרי הטשטוש הללו גם במנגנונים . M3 המוסקריני

פולריזציה של -גורם להיפרוהקישור ביניהם , GABAAנוספים. פרופופול הינו אגוניסט של הרצפטור 

פרשת בהגורם לעיכוב והקישור ביניהם , μנוירונים; ואילו פנטניל הינו אגוניסט של הרצפטור האופיואידי 

  .כאבתחושות נוירוטרנסמיטורים הקשורים ל

 ויתרונותיו, כללית הרדמה או טשטוש הדורשות רפואיות בפרוצדורות שכיח חומר הינו פרופופול

בהתפשטותו המהירה , ההרדמה בעת שלו והממושכת המדויקת ההזרקה באפשרות יביטו לידי באים

 סילוקובו )מספר דקות( שלו הקצר החיים מחצית בזמןמוח(, -ברקמות הגוף )כולל מעבר מחסום הדם

 כגון לוואי תופעותל לגרום עשוי הוא .(נוגדת בחילה) כן, יש לו השפעה אנטי אמטיתמו כ .מהגוף המהיר

 בתוך כי נמצא פרופופול באמצעות הרדמה לאחר שנערכו במחקרים, זאת עם. ועייפות ממושך טשטוש

: כללו שנבדקו התפקודים. תקינה לרמה הפסיכומוטוריים התפקודים חוזרים ההרדמה מתום שעות ארבע

 . (Pratico, 2005) תגובה עיכוב ויכולת ואודיטורי ויזואלי תגובה זמן, ומושהה מיידי יד-עין תיאום

שלאחר מתן פרופופול  נצפה, M1 המוסקריני הכולינרגי הרצפטור של באנטגוניסט שמדובר מכיוון

 שנערכו במחקרים, ואכן. לעיל שהובאה בסקירה שפורט כפי ולמידה זיכרון בתהליכי ליקוייםיחולו 

 ויכולת מושהה זיכרון, קצר לטווח זיכרון, תכנון, קשב הכוללים קוגניטיביים בתפקודים ירידה נצפתה

 שעות 6 לאחר ורק, ההרדמה תום לאחר שעות 0-3 בין נמשכה זו ירידה. לאחר מתן החומר מילולית הבנה

 כאשר גם כי נמצא עוד(. Sanou, 1996) ההרדמה טרם שנצפתה הבסיס לרמת התפקוד חזר בממוצע

 לא, זאת עם. בפרופופול השימוש בעקבות קוגניטיבית ירידה מתרחשת קצרה היא הרפואית הפרוצדורה

 ,N'Kaoua) קצרה פרוצדורה ביצוע בעת שונות גיל קבוצות בין הקוגניטיבית בירידה הבדלים נמצאו

2002.) 
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 כלפי אנטגוניסטית היא השפעתו, כאמור. האופיאטים ממשפחת אנלגטי חומר הינו פנטניל

(. µ-receptors) מיו מסוג אופיאטיים לרצפטורים קישור דרך, M3 המוסקריני הכולינרגי הרצפטור

Periaqueductal grey (PAG )-ב, בתלמוס, Perigenual cingulate-ב בעיקר נמצאים אלו רצפטורים

 מקושר, PAG-ה את מעצבב היתר בין אשר, Perigenual cingulate-ה אזור. פרונטליים-פרהאזורים וב

 כאב-נוגדות תגובות וכן אוטונומיות תגובות, ורגשיים קשביים תהליכים ביניהן, פונקציות למספר

(Devinsky, 1995 .) ,רצפטור חסימתכמו כן M3 את המערבים ולמידה זיכרון תהליכי על להשפיע עשויה 

 .ההיפוקמפוס

 

 קולונוסקופיה בדיקת ביצוע לאחר קוגניטיבית ירידה

 בקרב הקוגניטיבי בתפקוד ירידהמתרחשת  קולונוסקופיה בדיקת שלאחר המיידית בתקופה

 בין שהשווה במחקר, למשל. נוספים חומרים עם לעיתים, ופנטניל פרופופול של שילוב קיבלו אשר נבדקים

 טושטשו אשר נבדקים קבוצתבין ל( N2O) חנקני-דו חמצן באמצעות טשטוש עברה אשר נבדקים קבוצת

 בקרב יותר משמעותית קוגניטיבית ירידה נמצאה ,ופרופופול פנטניל, מידזולם של שילוב באמצעות

 קבוצות שבדק במחקר(. Theodorou, 2001) פסיכומוטורית יכולת הבודקות במטלות האחרונה הקבוצה

 פגיעה נמצאה, מידזולם באמצעות טשטוש עברו וחלקן פרופופול באמצעות טשטוש עברו שחלקן נבדקים

 כי נמצא, זאת עם. פסיכומוטוריות ויכולות אקספליציטי זיכרון הבודקות במשימות הקבוצות בין דומה

 .(Sarasin, 1996) מידזולם לעומת טווח קצרת הייתה הקוגניטיבית הירידה על פרופופול לש השפעתו

 בתוספת פרופופול באמצעות טשטוש לבין בלבד פרופופול באמצעות טשטוש בין השווה אשר במחקר

 המדדים. הקבוצות שלוש בין דומה הקוגניטיבי בתפקוד הירידה כי נמצא ,פנטניל בתוספת או מידזולם

 עובד וזיכרון חזותי זיכרון, קשב תפקודי וכן פסיכומוטוריים תפקודים היו זה במחקר שנבדקו

(Padmanabhan, 2009 .)טשטוש לבין פרופופול באמצעות טשטוש בין השווה אשר נוסף במחקר 

, טשטוש היה מלווה בזמנים קצרים יותר של פרופופול מתן כי נמצא ומפרידין מידזולם באמצעות

 נבדקים של תפקודם כי נמצאכמו כן . ומפרידין מידזולם מתןל בהשוואה מהקליניקה ושחרור התאוששות

 מטלותמספר ב ,השנייה בקבוצה נבדקיםבהשוואה ל יותר טוב היה פרופופול באמצעות שטושטשו

 וזיכרון למידה וכן ומפוצל ממוקד קשב, עובד זיכרון, מחשבתית גמישות, פסיכומוטורי תפקוד הבוחנות

 (. Sipe, 2002) מילוליים
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 הנוכחי במחקר ופנטניל פרופופול, פיזוסטיגמין החומרים שילוב

 :קולונוסקופיה בדיקות בעת בעבר נוסה שטרם חומרים שילוב לבדוק ביקשנו הנוכחי במחקר 

 הללו החומרים שלושת שילוב כי ציפינו. פיזוסטיגמין פרופופול ופנטניל עם תוספת מאוחרת יותר של

 לשחרור עד יותר מהיר התאוששות לזמן ויוביל הנבדקים בקרב הקוגניטיבי בתפקוד הירידה את יצמצם

 . החולים מבית

המנוגדים של החומרים פיזוסטיגמין ופרופופול. הכימית השערתנו מתבססת על דפוסי הפעילות 

הרדמה  שנערך בקרב נבדקים בריאים אשר עברו PETעדות לכך ניתן למצוא במחקר הדמייה באמצעות 

(. במחקר זה נמצא כי חוסר ההכרה שהושג באמצעות מתן פרופופול קשור Xie, 2011באמצעות פרופופול )

והקורטקס  Precuneus-התלמוס, גרעין המדיאלי דורסלי של הדם מוחית מופחתת באיזור ה לזרימת

פיזוסטיגמין השפעה אפילו בעת מתן מינון קבוע של פרופופול יש לנמצא כי עוד . הפריאטלי לטרלי

בהדמייה שנערכה לנבדקים נראה כי בעקבות מתן מעוררת, כלומר הפוכה לזו שגורם פרופופול. 

המנגנון פיזוסטיגמין שבה זרימת הדם המוחית באיזור התלמוס לרמתה המקורית, בטרם ההרדמה. 

ת, ובאופן ההשפעה המנוגדת של שני החומרים על המערכת הכולינרגי התבסס עלשהוצע במחקר זה 

בעוד שפרופופול חוסם את הקישור בין הרצפטור לבין  :M1על הרצפטור הכולינרגי המוסקריני  –ספציפי 

מפצה פיזוסטיגמין גורם להעלאת ריכוז האצטיל כולין במרווח הסינפטי ולמעשה , המתקשר אליו Gחלבון 

 .(Meuret, 2000השפעתו האנטגוניסטית של פרופופול )על 

 החומרים שילוב את וקיבלות הקולונוסקופיה בדיק את שעברו נבדקים קבוצת במחקר הנוכחי,

 החומרים שילוב את שקיבלו נבדקים לקבוצת תההושווולאחר מכן פיזוסטיגמין,  ופנטניל פרופופול

( אשר אין לה NaClסליין הינו תמיסה המורכבת ממים ומנתרן כלורי ). ולאחר מכן סליין ופנטניל פרופופול

כל השפעה על התפקוד הקוגניטיבי ו/או תופעות לוואי אחרות. תמיסת הסליין הוזרקה לקראת סיום 

הוזרק פיזוסטיגמין הבדיקה בנפח זהה לזה של פיזוסטיגמין, ושימשה לשם השוואה של חומר זה. 

. שתי מהגוף מסולק להיות מתחיל פרופופול כאשר ,הבדיקה סיום לקראתהנוכחי  במחקר לנבדקים

 .הרפואית הבדיקה את כלל עברו לא אשר נבדקים שלמזדמנת  ביקורת לקבוצת הקבוצות הושוו גם

ללא , וביצוע במבחנים חוזרים הנורמלי הקוגניטיבי התפקוד של בחינה לשם נועדהזו  ביקורת קבוצת

 מערכת על להשפיע העשויים כימיים חומריםמתן  ללאקולונוסקופיה ובדיקת השל הרפואית הפרוצדורה 

 .המרכזית העצבים
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נמדדה רמת החרדה של הנבדקים באמצעות שאלון דיווח עצמי.  בדיקת הקולונוסקופיהבטרם 

, וביקשנו לבדוק האם הוא הנוירופסיכולוגייםתפקוד במבחנים המדובר במשתנה שעשוי להשפיע לרעה על 

 באמצעות, הקולונוסקופיה בדיקת ואחרי לפני נבדק הקוגניטיבי התפקודדומה בין שתי קבוצות הניסוי. 

 וקשב עובד זיכרון, מוסחות, תגובה עיכוב, ויזואלית הבחנה יכולת, פסיכומוטורי תפקוד הבוחנות מטלות

 נמצאים בהם קדמיים מוחייםאזורים ל מקושרים, שלעיל בסקירה שצוין כפי, אלו תפקודים. מתמשך

 תהיה הבדיקה במהלך ופנטניל פרופופול החומרים מתן שלאחר ציפינו. גבוה בריכוז M1 מסוג רצפטורים

 . הכולינרגית המערכת על הםשל האנטגוניסטיות להשפעות המשויכת קוגניטיבית ירידה

 הכימיים לתהליכים הודות להתרחש היה צפוי הקוגניטיבית הירידה צמצוםכפי שצוין לעיל, 

 מחצית זמן בעל M1 רצפטור של אנטגוניסט הינו שפרופופול בעוד: ופיזוסטיגמין פרופופול של המנוגדים

 המווסתת הכולינרגית הפעילות כי נצפה, זה במצב. זה רצפטור של אגוניסט הינו פיזוסטיגמין ,קצר חיים

מהיר יותר בעקבות השפעת  לתפקוד תשוב, פרופופול מתן ידי על' נוטרלה'ש, M1 רצפטור ידי על

 . הפיזוסטיגמין

 של בקריטריונים עמד שהנבדק ועד הבדיקה סיום מרגע שעובר כזמן נקבע ההתאוששות זמן

 ניתוח לאחר דימום, כאב, הקאה/בחילה, ניידות, חיוניים סימנים: הכוללים, החולים מבית שחרור

(Chung, 1995 .)רמת את ולהפחית הנשימתי הדיכוי רמת את להקטין עשוי שפיזוסטיגמין מכיוון 

 הניידות קריטריון והן החיוניים הסימנים קריטריון הן כי נצפה, הניתוח לאחר ההכרה וחוסר הישנוניות

 בשאר. שטופלו בפיזוסטיגמין )בהשוואה לנבדקים שקיבלו סליין( נבדקים אצל יותר קצר זמן תוך יושגו

 לצפות ניתן באופן כלליש כך, להשגתם עד הזמן משך מבחינת משמעותי להבדל נצפה לא הקריטריונים

 .פיזוסטיגמיןב שטופלו נבדקים בקרב יותר קצר התאוששות לזמן

אחת הירידה הקוגניטיבית, שהיא ניסיון לצמצם את בהנוכחי היא חשיבותו הקלינית של המחקר 

 לשוב לתפקוד מלאעל הנבדקים מקשה לאחר בדיקת קולונוסקופיה ומתופעות הלוואי השכיחות ביותר 

ישיג מטרה זו עשוי אשר חומרים השילוב  מציאת .לאחר הבדיקה (ולעיתים אף ימים) בטווח של שעות

הגסטרואנטרולוגיות  מחלקותבלהפחית את העומס  –וכפועל יוצא  ההתאוששות מהבדיקהזמן את  לקצר

 . מלאלתפקוד עצמאי חזרתו של הנבדק בבתי החולים ולקדם את 
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 השערות

 :הבאות ההשערות נבדקו התוצאות בניתוח, לעיל שפורטה התיאורטית הסקירה לאור 

 של הםביצועילירידה ב נצפה הקולונוסקופיה בדיקת את תעבורנה אשר הניסוי קבוצות בשתי 

, בהשוואה החולים מבית השחרור במעמדשיבצעו  הנוירופסיכולוגיים המבחנים בסוללתים הנבדק

 בה, הקולונוסקופיה בדיקת את עברה לא אשר ביקורת קבוצת לעומת זאת; הבדיקה לפנילביצועיהם 

 הנוירופסיכולוגיים המבחנים בסוללת יםהנבדק של הםביצועי בין לשיפור או היעדר ירידה נצפה

 .דקות( 61-)לאחר כ השנייה בסוללה הםביצועילבין  הראשונה

 קבוצת  פיזוסטיגמיןגם  הפרוצדורהולקראת תום  ,ופרופופול פנטניל קיבלה אשר הניסוי בקבוצת(

 הנוירופסיכולוגיים המבחנים בסוללת יםהנבדק של הםביצועיב יותרלירידה קטנה  נצפה פיזוסטיגמין(

 קבוצת לעומת זאת; הבדיקה לפני, בהשוואה לביצועיהם החולים מבית השחרור במעמדשיבצעו 

 .)קבוצת סליין( קיבלה סליין הפרוצדורה, ולקראת תום ופרופופול פנטניל קיבלה אשר הניסוי

  הניסוי אשר תעבורנה את בדיקת הקולונוסקופיה במשתנה לא נצפה להבדלים בין שתי קבוצות

 החרדה בטרם הבדיקה.

 בשחרור ביטוי לידי תבוא אשר, מהבדיקה יותר מהירה להתאוששות נצפה פיזוסטיגמיןה בקבוצת 

 .ת הסלייןקבוצ לעומת יותר קצר זמן פרק לאחר החולים מבית
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 המחקר ביצוע שיטת

 

 נבדקים

(. 4נספח מס. , 26/5/2101) המחקר לביצוע מוסדי הלסינקי ועדת אישור קבלת לאחר נערך המחקר

 ניסוי קבוצות שתי - קבוצות לשלוש חולקו אשר( גברים 03, נשים 00) נבדקים 044 השתתפו במחקר

 :(0)טבלה מס.  הבא הפירוט פי על, אחת ביקורת וקבוצת

 קולונוסקופיה לבדיקת הגיעו אשר( גברים 62, נשים 50) בריאים נבדקים 001: הניסוי קבוצות

 טופס על הוחתמו הנבדקים. תקווה בפתח" השרון" חולים בבית הגסטרואנטרולוגית ביחידה אלקטיבית

 משתי לאחת( Double blind) סמיות-כפול רנדומלי באופן והוקצו בניסוי להשתתפות מדעת הסכמה

 0 וכן  פרופופול, פנטניל שקיבלה קבוצה –גברים(  33נשים,  21: נבדקים 62) סליין קבוצת: הניסוי קבוצות

 –גברים(  21נשים,  21נבדקים:  50) פיזוסטיגמין קבוצת; הקולונוסקופיה בדיקת סוף לקראת סליין ל"מ

 . הבדיקה סוף לקראת פיזוסטיגמין ג"מ 0 של מינון וכן  פרופופול, פנטניל שקיבלה קבוצה

. מזדמנת ביקורת קבוצתכ שימשו( גברים 00, נשים 04) נוספים נבדקים 25: הביקורת קבוצת

 נבדקו הם. ומגדר גיל מבחינת המחקר לנבדקי המותאמת אוכלוסיה מתוך מקרי באופן נדגמו אלו נבדקים

 '(.  וכד עבודתם במקום, בביתם) נוחותם פי על, שונים במיקומים קבועה נסיינית ידי על

 

 המחקר קבוצות שלוש של מאפיינים: 1. מס טבלה

 כ"סה ביקורת קבוצת פיזוסטיגמין קבוצת סליין קבוצת 

 044 25 50 62 נבדקים מספר

 ש'נ 00/  ב'ג 03 ש'נ 04/  ב'ג 00 ש'נ 21/  ב'ג 21 ש'נ 21/  ב'ג 33 מגדר

  גיל
 )ממוצע, ס.ת וטווח(

(00.0 )±50.1 

 (26-11)טווח: 

(1.4 )±50.4 

 (21-00)טווח: 

(01.4 )±51.2 

 (21-01)טווח: 

(01.6)± 50.0 

 (26-11)טווח: 

 השכלה שנות
 )ממוצע וס.ת(

(2.1 )±04.0 (3.1 )±03.6 (3.1 )±04.6 (3.1 )±04 

 משקל
 )ממוצע וס.ת(

(05.3 )±01 (01.1 )±00.0 (04.0 )±02.2 (06.0 )±06.0 

 .0קבוצות המחקר באף אחד מהמשתנים הנסקרים בטבלה מס. שלוש בין  מובהקים לא נמצאו הבדלים
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 באחת( אם שפת ברמת) טובה ושליטה תקינות ושמיעה ראיה יכולות בעלי היו הנבדקים כלל

 ASA I-III של בטווח שאינם נבדקים במחקר נכללו לא. ערבית, רוסית, עברית: הבאות מהשפות

(American Society of Anesthesiologists Physical Status Classification ;)מחלות עם נבדקים 

 New York Heart Association Functional) משמעותית לב ספיקת-אי עם נבדקים; הנשימה במערכת

Classification > 3 ;)ראש פגיעות של היסטוריה עם נבדקים; משמעותית כבד ספיקת-אי עם נבדקים ,

 .דיכאון נוגדות תרופות או הרגעה בתרופות שימוש, בסמים שימוש, אלכוהוליזם, נוירולוגיות מחלות

 

 חומרים

מתן  באמצעות בוצע אשר, הקולונוסקופיה בדיקת במהלך טשטוש עברו הניסוי קבוצות שתי 

, חומר נוסף הוזרק ג"ק/ג"מ 1.5-0: ראשונית כמות) משתנים במינונים פרופופול של ים חוזריםבולוס

. בפרק התוצאות 2פירוט הכמויות המדויקות מובא בטבלה מס. ופנטניל.  (בהתאם לאורך הפרוצדורה

 .ל"מ 0/ג"מ 0 של קבוע במינון פיזוסטיגמין שלבולוס  מהנבדקים למחצית הוזרק הבדיקה סיום לקראת

 קבוצת נבדקי. ל"מ 0 של קבוע במינון( NaCl 0.9%) סליין שלבולוס  הוזרק הנבדקים של השנייה למחצית

 חומרים להם הוזרקו לא לפיכך, הטשטוש הליך את או/ו הקולונוסקופיה בדיקת את עברו לא הביקורת

 .כלשהם
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 המחקר מערך

 לבדיקת שהגיע נבדק כל(: Double blind) סמיות-כפול מחקר, כאמור, הוא שנערך המחקר

 קבוצת או סליין קבוצת) הניסוי קבוצות משתי לאחת רנדומלי באופן הוקצה הקולונוסקופיה

 הקבוצתי לשיוך מודעים היו לא הנסיינים והן המרדימים הרופאים הן, הנבדקים הן כאשר(, פיזוסטיגמין

 אשר, בלבד סידוריים מספרים רשומים היו עליהם במזרקים השתמשו המרדימים הרופאים. הנבדקים של

 .הניסוי קבוצות לשתי הנבדקים שויכו לפיהם סידוריים מספרים טבלת עם הבדיקה סיום לאחר הוצלבו

 :הבא הפירוט לפי, חוזרות מדידות עם גורמי-דו הינו המחקר מערך

   (; נבדקי-בין) ביקורת/  סליין תוספת/  פיזוסטיגמין תוספת :  תלויים בלתי משתנים

 (.נבדקי-תוך) דקות 61 של השהייה או הקולונוסקופיה ביצוע אחרי/  לפני מדידה   

  .החולים מבית לשחרור עד זמןוה הנוירופסיכולוגיים המבחנים תוצאות :  תלויים משתנים

 

 נמדדו שני משתנים נוספים:  ,בנוסף

בסיום העברת נמדדה   -מבדיקת הקולונוסקופיה שהם עומדים לעבור  יםמידת החרדה של הנבדק (0

לבדוק הסוללה הנוירופסיכולוגית הראשונה ובטרם הכניסה לבדיקה. מטרת מדידה זו הייתה 

להשפיע על ביצועיהם האם ישנם הבדלים בתחושות הסובייקטיביות של הנבדקים אשר עשויים 

או  Covariateבמשתנים התלויים האחרים. במילים אחרות, ביקשנו לבדוק האם משתנה זה הינו 

 שניתן להתייחס אליו כמשתנה אקספלורטיבי בלבד.

של במעמד השחרור  הנמדד -מהטיפול שקיבלו בבית החולים  יםהנבדק רצון שביעות מידת (2

 אקספלורטיבי בלבד.משתנה ושימשה כ לביתםהנבדקים 
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 המחקר מהלך

 מהות על המרדים מהרופא הסבר הניסוי מקבוצות נבדק כל קיבל הקולונוסקופיה לבדיקת בהגיעו 

 הנבדק עבר, מכן לאחר. אישיים פרטים טופס למלא וכן מדעת הסכמה טופס על לחתום והתבקש המחקר

 נפרד בחדר נסיינית ידי על הועברו אלו מבחנים. נוירופסיכולוגיים מבחנים של( דקות 01-כ) קצרה סוללה

 אשר, הבאות המטלות את וכללו(, אינטש 04.0: מסך גודל) Lenovo 300 N200 מדגם נייד מחשב גבי על

 :המבחנים סוללת במסגרת רנדומלי בסדר הועברו

 המסך במרכז – (Lezak, 2004)( SRT, Simple eye-hand Reaction Time) פשוט תגובה זמן מטלת (א

 מקש על הדומיננטית בידו ללחוץ הנבדק על לירוק הופך העיגול כשצבע. מ"ס 5 בקוטר לבן עיגול מופיע

 5-ל 0 בין שנע זמן במרווח, התראה צליל מופיע הירוק הצבע הופעת טרם. מהר שיותר כמה הרווח

 מהירות, ויזואלית הבחנה יכולת, ממוקד קשב של היבטים בודקת זו מטלה. אקראי באופן שניות

 הופעת מרגע( שנייה באלפיות) הזמן משך: SRT הוא הנמדד המשתנה. פסיכומוטורי תפקוד, עיבוד

 לכל. ניסוי צעדי 02+  אימון צעדי 4 בוצעו כ"בסה. הרווח מקש על הנבדק ללחיצת ועד הירוק העיגול

 .הניסוי צעדי 02-ל מעבר הממוצע SRT-ה חושב נבדק

 במרכז –( Simple-Complex eye-hand Reaction Time ,SCRT) מורכב-פשוט תגובה זמן מטלת (ב

 הופך הימני העיגול כשצבע. מזה זה מ"ס 5 במרחק, מ"ס 5 בקוטר לבנים עיגולים שני מופיעים המסך

 השמאלי העיגול כשצבע. מהר שיותר כמה הרווח מקש על הדומיננטית בידו ללחוץ הנבדק על לירוק

, התראה צליל מופיע האדום או הירוק הצבע הופעת טרם. הרווח מקש על ללחוץ לו אסור לאדום הופך

, ויזואלית הבחנה יכולת של היבטים בודקת זו מטלה. אקראי באופן שניות 5-ל 0 בין שנע זמן במרווח

 הוא הנמדד המשתנה. פסיכומוטורי תפקוד וכן תגובה עיכוב יכולת, ממוקד קשב, עיבוד מהירות

SCRT :הרווח מקש על הנבדק ללחיצת ועד הירוק העיגול הופעת מרגע( שנייה באלפיות) הזמן משך .

 צעדים 6-ל מעבר הממוצע SCRT-ה מחושב נבדק לכל. ניסוי צעדי 02+  אימון צעדי 4 בוצעו כ"בסה

 .תגובה הדורשים

 במרכז -( Complex-Complex eye-hand Reaction Time ,CCRT) מורכב-מורכב תגובה זמן מטלת (ג

 הופך העיגולים כשאחד. מזה זה מ"ס 5 במרחק, מ"ס 5 בקוטר לבנים עיגולים שני מופיעים המסך

 הופך העיגולים כשאחד. מהר שיותר כמה הרווח מקש על הדומיננטית בידו ללחוץ הנבדק על לירוק

, התראה צליל מופיע האדום או הירוק הצבע הופעת טרם. הרווח מקש על ללחוץ לו אסור לאדום
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, ויזואלית הבחנה יכולת של היבטים בודקת זו מטלה. אקראי באופן שניות 5-ל 0 בין שנע זמן במרווח

 הוא הנמדד המשתנה. פסיכומוטורי תפקוד וכן תגובה עיכוב יכולת, ממוקד קשב, עיבוד מהירות

CCRT :הרווח מקש על הנבדק ללחיצת ועד הירוק העיגול הופעת מרגע( שנייה באלפיות) הזמן משך .

 צעדים 6-ל מעבר הממוצע CCRT-ה מחושב נבדק לכל. ניסוי צעדי 02+  אימון צעדי 4 בוצעו כ"בסה

 .תגובה הדורשים

 במרכז –( Rosvold, 1956)( CPT, Continuous Performance Test) תנאי עם מתמשך קשב מטלת (ד

 בקצב, זו אחר זו מופיעות הספרות. מ"ס 5 של בגודל לבן בצבע( 1-ל 1 בין) בודדת ספרה מופיעה המסך

 הדומיננטית בידו ללחוץ הנבדק על. רצופות דקות 3 למשך, ביניהן הפסקה ללא לשנייה אחת ספרה של

 בודקת זו מטלה. 1 ואחריה 1 הספרה את המכיל רצף מופיע כאשר הרווח מקש על מהר שיותר כמה

                : הם הנמדדים המשתנים. עובד זיכרון וכן מתמשך קשב, פסיכומוטורי תפקוד של היבטים

                 ; הנכונים הרצפים כלל מתוך הנבדק הגיב אליהם הנכונים הרצפים אחוז –CPT-%Abs ( א

            ; הגיב אליהם הרצפים כלל מתוך הנבדק הגיב אליהם הנכונים הרצפים אחוז – CPT-%Rel( ב

 מרגע שעבר( שנייה באלפיות) הזמן משך כלומר, הנכונים לרצפים התגובה זמן ממוצע – CPT-RT( ג

 שצוינו הראשונים המדדים שני. הרווח מקש על הנבדק ללחיצת ועד תגובה הדורש הרצף הופעת

 למהירות כאומדן ישמש השלישי המדד ואילו, המתמשך הקשב מידת של עקביים כאומדנים נחשבים

 .העיבוד

 מעל מופיע צעד כל בתחילת. פיקסציה נקודת המסך במרכז –( (Like-Stroop (SL) Tsal, 2005 מטלת (ה

 או( ↑) מעלה כלפי מצביע החץ. מ"ס 1.1 וברוחב מ"ס 0.0 באורך לבן חץ הפיקסציה לנקודת מתחת או

"; ט" המקש על מהר שיותר כמה ללחוץ הנבדק על, מעלה כלפי מצביע החץ כאשר(. ↓) מטה כלפי

 הם מהצעדים מחצית". נ" המקש על מהר שיותר כמה ללחוץ הנבדק על, מטה כלפי מצביע החץ כאשר

 בהם צעדים או, הפיקסציה לנקודת מעל ונמצא מעלה כלפי מצביע החץ בהם צעדים' )הולמים' צעדים

-בלתי' צעדים הם מהצעדים ומחצית( הפיקסציה לנקודת מתחת ונמצא מטה כלפי מצביע החץ

 החץ בהם צעדים או, הפיקסציה לנקודת מעל ונמצא מטה כלפי מצביע החץ בהם צעדים' )הולמים

 תפקוד של היבטים בודקת זו מטלה(. הפיקסציה לנקודת מתחת ונמצא מעלה כלפי מצביע

. תגובה ועיכוב מסיחים מגירויים התעלמות יכולת, עובד זיכרון, עיבוד מהירות, פסיכומוטורי

 לצעדים הממוצע התגובה זמן בין( שנייה באלפיות) ההפרש כלומר, SL-RT  הוא הנמדד המשתנה
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. ניסוי צעדי 21+  אימון צעדי 1 בוצעו כ"בסה. הולמים לצעדים הממוצע התגובה לזמןהולמים -בלתי

 .הניסוי צעדי 21-ל מעבר הממוצע SL-RT  מחושב נבדק לכל

 VAS (Visual Analogue שאלון הנבדק מילא הנוירופסיכולוגיים המבחנים סוללת השלמת לאחר

Scale )שלו החרדה רמת להערכת (Kindler, 2000 .)מאוזן קו גבי על עט באמצעות לסמן התבקש הנבדק 

 הקצה בין המרחק(. 2מס.  נספח) לבצע עומד שהוא הבדיקה לקראת שלו החרדה רמת את מ"מ 011 באורך

 עד ועוגל סרגל באמצעות נמדד הנבדק של הסימון לבין( החרדה ברמת 1 של ציון) הקו של השמאלי

 .ביותר הקרוב השלם למילימטר

 ניטור למכשירי חובר שם, הקולונוסקופיה בדיקת מתבצעת בו לחדר הנבדק הוכנס, מכן לאחר

 חמצן מסיכת לו והותאמה( ECG, Non-Invasive Blood Pressure, Pulse Oximetry) סטנדרטיים

 במינונים ופנטניל פרופופול של בולוסים חוזריםמתן  באמצעות, כאמור, נעשה הטשטוש. פלסטית

בולוס  מהנבדקים מחצית קיבלו, הגסטרואנטרולוג עם בתיאום ,הבדיקה סיום לפני דקות 3-5-כ. משתנים

 של במתכונת נערך אכן המחקר כי לוודא כדי. סליין שלבולוס  קיבלה השנייה והמחצית פיזוסטיגמין של

Double Blind ,המשנה חוקרי. בלבד החולה במספר שסומן ממזרק בוצעה זה בשלב החומרים הזרקת 

 טבלת פי על הבדיקה את החל בטרם הקבוצות לאחת הנבדק שיוך על אחראים היו( המרדימים הרופאים)

 הועבר הבדיקה סיום לאחר. הבדיקה בעת המזרקים לתכולת מודעים היו לא אולם, רנדומליים מספרים

 .התאוששות לחדר הנבדק

על פי  קריטריוניםה טבלתב 1 מעל ציון) החולים מבית שחרור של בקריטריונים עמד הנבדק כאשר

Chung, 1995 ,היו זהות  המטלות. בשנית הנוירופסיכולוגיים המבחנים סוללת לו הועברה(, 0מס.  נספח

 ועל הראשונה בפעם הנבדק נבחן בו חדר באותו, רנדומלי בסדר הועברו העברה הראשונה וגם הןלמטלות ב

 הנבדק. מהטיפול שלו הרצון שביעות מידת להערכת VAS שאלון הנבדק מילא, בנוסף. נסיינית אותה ידי

 מהטיפול שלו הרצון שביעות מידת את מ"מ 011 באורך מאוזן קו גבי על עט באמצעות לסמן התבקש

( הרצון שביעות ברמת 1 של ציון) הקו של השמאלי הקצה בין המרחק(. 3נספח מס. ) החולים בבית שקיבל

 .ביותר הקרוב השלם למילימטר עד ועוגל סרגל באמצעות נמדד הנבדק של הסימון לבין

 אישיים פרטים טופס ולמלא מדעת הסכמה טופס על לחתום התבקשו הביקורת קבוצת נבדקי

 שעברו נוירופסיכולוגיים מבחנים סוללת אותה נבדק כל עבר מכן לאחר. הניסוי קבוצות לנבדקי בדומה

 גבי על שקט בחדר נסיינית ידי על הועברו אלו מבחנים. לחלוטין זהה בפרוצדורה, הניסוי קבוצות נבדקי
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 לחדר /תהנבדק /השב דקות 61-כ לאחר(. אינטש 04.0: מסך גודל) Dell Latitude D620 מדגם נייד מחשב

 את מילאו לא הביקורת קבוצת נבדקי. בשנית הנוירופסיכולוגיים המבחנים סוללת את ועבר הניסוי

 .שלהם הרצון שביעות או/ו החרדה רמת להערכת VAS שאלוני

 

 הנתונים עיבוד שיטת

למדגמים לא מזווגים כדי לבדוק את ההבדל בין שתי קבוצות הניסוי  tראשית, נערכו מבחני 

 )סליין ופיזוסטיגמין( במשתנים רמת החרדה בטרם הבדיקה.

 חמש על המתבססים אינדקסים שבעה נבדק לכל חושבו הנוירופסיכולוגית הסוללה מתוך

. SRT ,SCRT ,CCRT ,CPT-%Abs ,CPT-%Rel ,CPT-RT , SL-RT: מההעברות אחת בכל שביצע המטלות

 הראשונה המבחנים בהעברת שבע: שצוינו באינדקסים תוצאות עשרה ארבע נבדק לכל התקבלו כ"בסה

 מרוחקות שהיו התצפיות הושמטו אינדקס שבכל כך בוצע חריגות תצפיות ניכוי. השנייה בהעברה ושבע

 .ההעברות לשתי מעבר קבוצתן מממוצע תקן סטיות 3-מ ביותר

 עם שונות ניתוחי נערכו, שצוינו במדדים הקבוצות שלוש ביצועי בין ההבדלים בדיקת לצורך

 משתנה, הניסוי קבוצת הוא נבדקי-הבין המשתנה(. Repeated measures ANOVA) חוזרות מדידות

 הוא נבדקי-התוך והמשתנה; ביקורת וקבוצת סליין קבוצת, פיזוסטיגמין קבוצת: רמות שלוש בעל שהינו

 הקולונוסקופיה בדיקת לפניההעברה הראשונה ): רמות שתי בעל שהינו משתנה, הסוללה העברת זמן

בדיקת  אחריההעברה השנייה )ו ,(T1 -בקבוצת הביקורת  בקבוצות הניסוי / לפני השהייה של שעה

 (. T2 -בקבוצות הניסוי / אחרי השהייה של שעה בקבוצת הביקורת  הקולונוסקופיה

 :הבאות המניפולציות נעשו בהם נוספיםסטטיסטיים  ניתוחים נעשו, זה כללי לניתוח מעבר

 קוגניטיביות יכולות צעירים לנבדקים כי מחשבה מתוך(. ומבוגרים צעירים) חציוני גיל פי על חלוקה 

 בלתי משתנה יהווה הגיל משתנה בו ניתוח לבצע לנכון ראינו, מבוגרים מנבדקים( יותר טובות) שונות

 ידי על המוסברת לשונות במערך מוסברת הבלתי מהשונות חלק להפוך במטרה, זאת. נוסף תלוי

 (.Md=59) הקבוצות בשלוש זהה היה הגילאים חציון. הגיל משתנה
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 להשמטת במהותה דומה זו פרוצדורה .הראשונה בהעברה ביותר הגרועות התצפיות שלישון השמטת 

 להתקבל עשויות גרועות שתוצאות בכך מתחשבת היא אולם, אינדקס בכל המבוגרים מהנבדקים חלק

 התצפיות שלישון השמטת ידי על בוצעה היא. מבוגרים נבדקים בקרב דווקא ולאו, הגילאים בכל

 .בנפרד הניסוי קבוצות משלוש אחת כל עבור( T1) בלבד הראשונה בהעברה ביותר הגרועות

 להשמטת במהותה דומה זו פרוצדורה .הראשונה בהעברה ביותר הטובות התצפיות שלישון השמטת 

 להתקבל עשויות טובות שתוצאות בכך מתחשבת היא אולם, אינדקס בכל הצעירים מהנבדקים חלק

 התצפיות שלישון השמטת ידי על בוצעה היא. צעירים נבדקים בקרב דווקא ולאו, הגילאים בכל

 .בנפרד הניסוי קבוצות משלוש אחת כל עבור( T1) בלבד הראשונה בהעברה ביותר הטובות

 שתי בין מובהק הבדל נמצא, בהמשך שיפורט כפי. פרופופול של גבוה מינון שקיבלו נבדקים השמטת 

, יותר גבוה מינון קיבלה הפיזוסטיגמין שקבוצת כך, להן שניתן הפרופופול במינון הניסוי קבוצות

 הקוגניטיביים הביצועים על השפעה להיות עשויה זה שלחומר מכיוון. הסליין קבוצת לעומת, בממוצע

, (Theodorou, 2001; Padmanabhan, 2009) הבדיקה שלאחר המיידית הזמן בתקופה הנבדקים של

 ובכך( ג"מ 061-מ יותר) פרופופול של גבוה מינון שקיבלו נבדקים הניתוח מן להשמיט לנכון ראינו

 נוצר זה בהליך, זאת עם. הקבוצות בשתי הנבדקים שקיבלו הממוצע הפרופופול במינון איזון ליצור

 בין המספרי האיזון הופר ולכן, הפיזוסטיגמין קבוצת מקרב היו שהושמטו הנבדקים מרבית בו מצב

 .הקבוצות

 על פרופופול של גבוה למינון השפעה יש אכן האם לבדוק בכדי. חציוני פרופול מינון פי על חלוקה 

 שנעשה כפי, תצפיות ולהשמיט הקבוצות בין המספרי האיזון את להפר מבלי הקוגניטיביות היכולות

 ומינון פרופופול של גבוה מינון שקיבלו לכאלו הנבדקים כלל של חלוקה נעשתה, שתואר הקודם בסעיף

 בקבוצת Md=130; סליין בקבוצת Md=110) קבוצה בכל החציוני המינון פי על נעשתה החלוקה. נמוך

 (.פיזוסטיגמין

 המבחנים העברת לבין הקולונוסקופיה בדיקת סיום בין( בדקות) שעבר הזמן חציון פי על חלוקה 

 לפיזוסטיגמין והן המטשטשים לחומרים שהן מכך נבע זו פרוצדורה מאחורי הרציונל (.T2) השנייה

 סיום בין יותר רב זמן פרק שעברו שנבדקים יתכן ולכן(, Weinstock, 1995) טווח קצרת השפעה

 של קצר זמן פרק שעברו מאלו שונות תוצאות יציגו השנייה המבחנים להעברת הקולונוסקופיה בדיקת

 החומרים השפעת, יותר רב זמן פרק שיעבור שככל יתכן: כיוונית-דו להיות עשויה ההשפעה. המתנה

 בו מצב להיות עשוי, זאת עם; קצר זמן פרק לעומת יותר טובים יהיו הביצועים ולכן תפוג המטשטשים
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 לעומת ,טובים פחות יהיו הביצועים ולכן תפוג הפיזוסטיגמין השפעת יותר רב זמן פרק שיעבור ככל

 עקב שנגרמת הקוגניטיבית הירידה את להפחית ואמור פעיל עדיין הפיזוסטיגמין בו קצר זמן פרק

; סליין בקבוצת Md=47.5 ,Range=21-76) בנפרד קבוצה כל עבור חושב שעבר הזמן חציון. הטשטוש

Md=49 ,Range=17-80 פיזוסטיגמין בקבוצת.) 

 לכל תקן ציוני חישוב באמצעות הייתה הבדיקה לאחר הקוגניטיבית הירידה להערכת נוספת דרך

 חושבו( סליין או פיזוסטיגמין) הניסוי מקבוצות נבדק כל עבור(: Rasmussen, 2001) הבא באופן אינדקס

 בהעברה מציונו( X2) השנייה בהעברה הנבדק ציון של החסרה ידי על( Xi ) אינדקס בכל ההפרשים ציוני

 יהווה שלילי Xi  שערך כך חושבו הציונים .מהמטלות אחת בכל Xi=X1-X2 : הבא באופן(, X1) הראשונה

 הביקורת קבוצת מנבדקי אחד לכל הציונים הפרש חושב, דומה באופן. בתפקוד לירידה אינדיקציה תמיד

̅̅  ) זו בקבוצה הנבדקים לכלל מעבר ההפרשים ממוצע חושב מכן ולאחר( XC ) מהאינדקסים אחד בכל ̅̅ C )

 .        ההפרשים של התקן וסטיית

 שימוש נעשה(, Zi) מסוים באינדקס שלו התקן ציון את הניסוי בקבוצת נבדק לכל לחשב כדי

   : הבאה בנוסחא
      ̅̅ ̅̅  

       
 האינדקסים בכל נבדק כל של התקן ציוני נסכמו מכן לאחר. 

          :  הבאה הנוסחא לפי אחד ציון לכדי וחושבו(               ∑)
∑              

   ∑   
 ירידה .

( -2)-מ הקטנים ומעלה אינדקסים בשני תקן ציוני או(, -2)-מ הקטן Zcombined כערך הוגדרה קוגניטיבית

(Beilin ,2008 .) 

 נבדק לכל חושבו החולים בבית מהטיפול הרצון ושביעות הבדיקה בטרם החרדה רמת מדידת לשם

 של הסימון לבין( 1 שערכו) הסולם של השמאלי הקצה בין המרחק מדידת ידי על, VAS-הבשאלוני  ציונים

 רמת) מזווגים לא למדגמים זנביים-דו t מבחני באמצעות. שלם מילימטר לכדי עוגל זה מרחק. הנבדק

) של מובהקות 05.0 הרצון ושביעות החרדה רמת במשתנים הקבוצות בין ההבדלים נבדקו. 

 השחרורלמעמד  ועד הבדיקה מתחילת הכולל הזמן משך חושב מהקבוצות אחת כל עבורכמו כן, 

) של מובהקות רמת) מזווגים לא למדגמים זנבי-חד t מבחן באמצעות. החולים מבית 05.0 נבדקו 

 .הקבוצות בין ההבדלים
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 תוצאות

 

 מטשטשים חומרים ומינון חרדה רמת, דמוגרפיים משתנים

( לגברים נשים בין יחס) מגדר, השכלה שנות, גיל: במשתנים מזו זו נבדלו לא הקבוצות שלוש

היו יציבים מבחינה קבוצות הניסוי שעברו את הבדיקה בשתי נבדקים הכל . (0)טבלה מס.  ומשקל

, כן כמו. נבדקים מן המחקראו הוצאת  התרחשו אירועים הדורשים את הפסקת הבדיקהלא . המודינמית

. הציון הממוצע הניסוי קבוצות שתי בין הבדיקה בטרם החרדה ברמת מובהקים הבדלים נמצאו לא

 (.3.5)ס"ת:  4.5 –(, ואילו בקבוצת פיזוסטיגמין 3.3)ס"ת:  4.2בקבוצת הסליין עמד על  VASבשאלון 

 במינון מובהק הבדל נמצא הניסוי קבוצות שתי שקיבלו המטשטשות התרופות מינון מבחינת

(. p=0.004, t117=2.96) הסליין קבוצת לעומת גבוה מינון קיבלה הפיזוסטיגמין קבוצת כאשר, הפרופופול

כיוון שמינון הפרופופול נקבע במהלך וא ככל הנראה נגרם באופן אקראי מהבדל זה אומנם מובהק, אולם ה

ע"י הרופא המרדים בהתאם למשקל הגוף של הנבדק ומשך הפרוצדורה הרפואית, עוד לפני  הפרוצדורה

 .(2טבלה מס. ) הקבוצות שתי בלוקיש הפנטניל במינון מובהק הבדל נמצא לאמתן הפיזוסטיגמין. 

 

 הניסוי קבוצות לנבדקי שניתנה ממוצעת חומרים כמות: 2. מס טבלה

 כ"סה פיזוסטיגמין קבוצת סליין קבוצת 

 ±63.3( 22.0) ±60.0( 23.0) ±51.1( 20.4) (ג"מק) פנטניל מינון

 ±021.0( 41.6) ±043.1( 52.6) ±000.4( 40.3) *(ג"מ) לפופרופו מינון

פיזוסטיגמין קיבלה מינון גבוה ה, כך שקבוצת (p=0.004)הניסוי בין שתי הקבוצות מובהק הבדל נמצא * 

 .יותר של פרופופול לעומת קבוצת הסליין
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 נוירופסיכולוגיים מבחנים

, בשתי מרוכזים ציוני הנבדקים בכל אחת מהקבוצות בשבעת האינדקסים שנבדקו 3בטבלה מס.  

יוצגו התוצאות בפירוט, כולל ביצוע המבחנים הסטטיסטיים פרק זה . בהמשך נקודות הזמן של ההעברה

 שצוינו בפרק 'שיטת עיבוד הנתונים'.

 

 (כללי ניתוח) קבוצות בחתך אינדקסים ציוני: 3. מס טבלה

 הנבדק האינדקס 

 )יחידת המדידה(

 T1 – ראשונה העברה ממוצע

 )סטיית תקן(

 T2 – שנייה העברה ממוצע

 )סטיית תקן(

 סלייןקבוצת 

(N=62) 

SRT (mSec)* 
SCRT (mSec)** 
CCRT (mSec) 
CPT-%Abs (%)*** 
CPT-%Rel (%)**** 
CPT-RT (mSec)***** 
Delta-SL-RT (mSec) 

358.9 (58.7) 
446.7 (84.6) 
485.1 (86.3) 
90.3 (10.1) 
90.3 (13.7) 

670.5 (97.5) 
69.2 (58.1) 

395.3 (61.8) 
447.2 (74.2) 
499.4 (71.3) 
92.3 (10.2) 
92.0 (10.3) 

652.6 (77.8) 
62.8 (51.8) 

קבוצת 

 פיזוסטיגמין

(N=57) 

SRT (mSec)* 
SCRT (mSec)** 
CCRT (mSec) 
CPT-%Abs (%)*** 
CPT-%Rel (%)**** 
CPT-RT (mSec)***** 
Delta-SL-RT (mSec) 

373.2 (69.2) 
454.1 (98.8) 
501.0 (96.0) 
90.3 (10.5) 
84.5 (17.7) 

681.0 (77.2) 
73.3 (60.3) 

409.4 (74.3) 
480.5 (103.1) 
509.1 (89.1) 
90.4 (11.4) 
90.3 (11.9) 

684.3 (70.1) 
73.4 (77.2) 

קבוצת 

 ביקורת

(N=25) 

SRT (mSec)* 
SCRT (mSec)** 
CCRT (mSec) 
CPT-%Abs (%)*** 
CPT-%Rel (%)**** 
CPT-RT (mSec)***** 
Delta-SL-RT (mSec) 

353.3 (86.3) 
455.9 (80.1) 
505.1 (99.6) 

95.8 (6.4) 
93.3 (7.6) 

669.8 (72.4) 
65.9 (56.0) 

385.4 (54.6) 
452.2 (79.6) 
490.6 (85.8 
97.7 (3.6) 
95.8 (5.5) 

637.6 (56.3) 
62.8 (51.8) 

SRT – Simple Reaction Time; SCRT – Simple Complex Reaction Time; CCRT – Complex Complex 

Reaction Time; CPT – Continous Performance Test; SL-RT – Stroop-like Reaction Time. 

 .(p<0.0001) של המבחנים הנוירופסיכולוגיים * נמצא אפקט עיקרי מובהק לזמן ההעברה

 (.p=0.084זמן העברה קרוב למובהק ) X** נמצא אפקט אינטרקציה קבוצה 

 .(p=0.017***  נמצא אפקט עיקרי מובהק לקבוצה )

 .(p=0.008( ולזמן ההעברה )p=0.037**** נמצאו אפקטים עיקריים מובהקים לקבוצה )

 (.p=0.026מן ההעברה )***** נמצא אפקט עיקרי מובהק לז
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 של ההעברה לזמן מובהק עיקרי אפקט נמצא( 4וטבלה מס.  א'0)תרשים מס.  הכללי בניתוח .SRT אינדקס

 התגובה זמן( T2) השנייה שבהעברה כך(, p<0.0001 ,F1,136=36.798) הנוירופסיכולוגיים המבחנים

 הופיעה, בביצועים ירידה על המצביעה, זו מגמה(. T1) הראשונה ההעברה לעומת ארוך היה הממוצע

 חומרי להשפעת קשורה הירידה והפיזוסטיגמין הסליין שבקבוצותלהניח  סביר .הקבוצות בשלוש

 קבוצתב, זאת עם. , והיא תואמת את השערת המחקר שלנו לגבי קבוצות אלוהנבדקים שקיבלו הטשטוש

 אימון אפקטלמצוא  ציפינומשום שאצלם , ומנוגד להשערתנו חריג בממצא מדוברהמזדמנת  הביקורת

 כי עוד יצוין. בפועל שנמצאה בביצוע כפי ירידה ולא( השנייה בהעברה יותר מהירים תגובה זמני, דהיינו)

 . העברה לזמן קבוצה בין אינטראקציהל או לקבוצה עיקרי אפקט נמצא לא

 

 הקבוצות בשלושSRT (Simple Reaction Time ) אינדקס תוצאות: א'1. מס תרשים

 

 הקבוצות בשלושSRT (Simple Reaction Time ) של אינדקסממוצעים וטעויות תקן : 4טבלה מס. 

 SRT Admission* Mean SRT Std. Error 

Control T1 353.296 13.699 
T2 385.443 13.185 

Physostigmine T1 373.160 9.236 
T2 409.365 8.889 

Saline T1 358.947 8.917 
T2 395.264 8.583 

 (.p<0.0001) הנוירופסיכולוגיים המבחנים של ההעברה לזמן מובהק עיקרי אפקט* נמצא 

T1 T2 

R
T 

(m
Se

c)
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במגמה דומה לזו שנמצאה בניתוח  הנוירופסיכולוגיים המבחנים של ההעברה לזמן עיקרי אפקט

 בהעברה ביותר הגרועות התצפיות שלישון השמטתהכללי, נמצא גם בעת ביצוע הפרוצדורות הבאות: 

  הראשונה בהעברה ביותר הטובות התצפיות שלישון השמטת; (p<0.0001 ,F1,91=80.4) הראשונה

(p=0.01 ,F1,90=6.97); ג"מ 061-יותר מ) פרופופול של גבוה מינון שקיבלו הנבדקים השמטת( )p<0.0001 ,

F1,108=29.03) ;חציוני פרופופול מינון פי על חלוקה (p<0.0001 ,F1,110=42.17) תוצאות אלו מצביעות על .

עקבית בביצועים בין שתי העברות המבחנים הנוירופסיכולוגיים, מעבר לכל הקבוצות. בקרב  ירידה

קבוצות הפיזוסטיגמין והסליין תואמת ירידה זו את השערתנו, אולם לגבי קבוצת הביקורת המזדמנת 

ציפינו לאפקט אימון )דהיינו, לשיפור בביצוע כאמור מדובר בממצא שמנוגד להשערתנו, משום שאצלם 

 העברת המבחנים השנייה(.ב

 המבחנים העברת לבין הקולונוסקופיה בדיקת סיום בין( בדקות) שעבר הזמן חציון פי על בחלוקה

 לזמן מובהק עיקרי אפקט נמצא( סליין בקבוצת דקות 40.5; פיזוסטיגמין בקבוצת דקות 41) השנייה

תרשים מס. ) הכללי לניתוח בדומה( p<0.0001 ,F1,109=40.38) הנוירופסיכולוגיים המבחנים של ההעברה

 המבחנים להעברת הבדיקה סיום בין שעבר לזמן מובהק עיקרי אפקט נמצא, בנוסף. (5וטבלה מס.  'ב0

הקולונוסקופיה להעברת  בין ארוך זמן פרק עבר שכאשר כזה באופן(, p=0.01 ,F1,109=11.32) השנייה

נבע הבדל זה . קצר זמן פרק לאחר מאשר יותר ארוכים תגובה זמני הראו כל הקבוצות נבדקי המבחנים

 הזמן ביןמובהק  אינטראקציה אפקט נמצא עוד. פיזוסטיגמיןההתגובה בקבוצת  בזמני העלייהן בעיקר מ

 היו התגובה זמן ממוצעי הסליין קבוצת שבקרב כך( p=0.011 ,F1,109=6.7) הניסוי קבוצת לבין שעבר

 היו התגובה זמן ממוצעי הפיזוסטיגמין בקבוצת ואילו( קצר/ארוך) שעברו הזמן משכי לשני מעבר דומים

מנוגדים להשערתנו, האפקטים שצוינו לעיל  .הפרוצדורות בין יותר ארוך זמן פרק שעבר ככל יותר ארוכים

משום שציפינו שנבדקי קבוצת הפיזוסטיגמין יציגו ביצועים טובים יותר לעומת קבוצת הסליין. הסבר 

שעבר פרק זמן כל כ השל פיזוסטיגמין פחתלכך שהשפעתו המיטיבה  היות קשוראפשרי לתוצאות עשוי ל

 הגוף.ן מסולק התחיל להיות ממשום שככל הנראה , ארוך יותר
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 בדיקת סיום בין שעבר זמןה חציון פי עלבחלוקה  SRT אינדקס תוצאות: ב'1. מס תרשים

 השנייה המבחנים העברת לבין הקולונוסקופיה
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 בדיקת סיום בין שעבר זמןה חציון פי על בחלוקה SRT ם וטעויות תקן של אינדקסממוצעי: 5. מס טבלה

 השנייה המבחנים העברת לבין הקולונוסקופיה

 Group devided by median 
value of Time III**,***(A) 

SRT 
Admission* 

Mean SRT Std. Error 

Physostigmine Short (<49) T1 336.665 11.566 

T2 377.695 12.601 

Long (>49) T1 401.830 11.145 

T2 433.043 12.143 

Saline Short (>47.5) T1 357.048 10.767 

T2 389.444 11.731 

Long (>47.5) T1 360.912 10.951 

T2 401.286 11.931 

(A) Time III – סוללת העברת תחילת לבין הקולונוסקופיה בדיקת סיום בין( בדקות) שעבר הזמן 

 (.סליין בקבוצת דקות 40.5; פיזוסטיגמין בקבוצת דקות 41חציון: ) השנייה המבחנים

  (,p<0.0001) הנוירופסיכולוגיים המבחנים של ההעברה לזמן מובהק עיקרי אפקט* נמצא 

 (.p=0.01) השנייה המבחנים להעברת הבדיקה סיום בין שעבר לזמן מובהק עיקרי אפקט** נמצא 

 .(p=0.011) הניסוי קבוצת לבין שעבר הזמן ביןמובהק  אינטראקציה אפקט*** נמצא 

 

 המבחנים של ההעברה לזמן מובהק עיקרי אפקט נמצא( Md=59) החציוני הגיל פי על בחלוקה

 (.6וטבלה מס.  'ג0)תרשים מס.  הכללי לניתוח בדומה(, p<0.0001 ,F1,133=36.96) הנוירופסיכולוגיים

 הציגה המבוגרים שקבוצת כזה באופן(, p=0.011 ,F1,133=6.67) לגיל מובהק עיקרי אפקט נמצא, בנוסף

 זמן בין למובהק קרוב אינטראקציה אפקט נמצא עוד .הצעירים קבוצת לעומת יותר ארוכים תגובה זמני

, לפיו בקבוצת המבוגרים העלייה בזמן התגובה בין ההעברה (p=0.073 ,F1,133=3.27) לגיל ההעברה

ממצא זה  הראשונה להעברה השנייה הייתה גדולה יותר לעומת העלייה בזמן התגובה בקבוצת הצעירים.

גרועים  שנבדקים מבוגרים יציגו ביצועים -עשתה החלוקה לגילאים השונים תואם את ההנחה שבבסיסה נ

 יותר לעומת נבדקים צעירים.
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 (Md=59בחלוקה על פי גיל חציוני ) SRT אינדקס תוצאות: 'ג1. מס תרשים
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 (Md=59גיל חציוני ) פי על בחלוקה SRTממוצעים וטעויות תקן של אינדקס : 6. מס טבלה

 Group devided by 
median value of Age**,*** 

SRT Admission* Mean SRT Std. Error 

Control Young (<59) T1 350.482 18.985 

T2 371.455 17.477 

Old (>59) T1 356.345 19.761 

T2 400.596 18.190 

Physostigmine Young (<59) T1 359.985 13.425 

T2 377.794 12.358 

Old (>59) T1 384.973 12.711 

T2 437.670 11.701 

Saline Young (<59) T1 348.662 12.711 

T2 383.052 11.701 

Old (>59) T1 368.889 12.498 

T2 407.069 11.505 

  (.p<0.0001) הנוירופסיכולוגיים המבחנים של ההעברה לזמן מובהק עיקרי אפקט נמצא* 

  .(p=0.011) לגיל מובהק עיקרי אפקט נמצא** 

  (p=0.073) לגיל ההעברה זמן בין למובהק קרוב אינטראקציה אפקט נמצא*** 
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 למובהק קרוב אפקט נמצא( 0וטבלה מס.  א'2תרשים מס. ) הכללי בניתוח .SCRT אינדקס

, p=0.084) הנוירופסיכולוגיים המבחנים של ההעברה לזמן הניסוי קבוצת בין ציהאקלאינטר

F2,138=2.52 .)לשנייה הראשונה ההעברה בין בביצועים ניכר שינוי אין והביקורת הסליין שבקבוצות בעוד ,

 - הביצועים ברמת הרעה דהיינו, ההעברות שתי בין התגובה בזמן עלייה נמצאה הפיזוסטיגמין בקבוצת

 . ת המחקרלהשער בניגוד

 

 הקבוצות בשלושSCRT (Simple Complex Reaction Time ) אינדקס תוצאות: א'2. מס תרשים

 

 

 הקבוצות בשלוש SCRT (Simple Complex Reaction Time) ממוצעים וטעויות תקן של אינדקס: 7טבלה מס. 

 SCRT Admission* Mean SCRT Std. Error 

Control T1 455.907 17.987 

T2 452.198 17.585 

Physostigmine T1 454.146 11.912 

T2 480.466 11.646 

Saline T1 446.725 11.708 

T2 447.198 11.447 
 המבחנים של ההעברה לזמן הניסוי קבוצת בין ציהאקלאינטר למובהק קרוב אפקט נמצא* 

 (.p=0.084) הנוירופסיכולוגיים

T1 T2 

R
T 

(m
Se

c)
 



 קולונוסקופיה ביצוע לצורך טשטוש שלאחר המיידית בתקופה קוגניטיבי תפקוד על פיזוסטיגמין השפעת

 
37 

 

(, p=0.043 ,F1,135=4.19) לגיל מובהק עיקרי אפקט נמצא( Md=59) החציוני הגיל פי על בחלוקה

גם  .(1טבלה מס. ) הצעירים קבוצת לעומת יותר ארוכים תגובה זמני הציגה המבוגרים שקבוצת כזה באופן

מובהקת , אולם היא איננה קבוצת הפיזוסטיגמיןקרב בברמת הביצועים ירידה  התנצפבניתוח זה 

 בהשוואה לשתי הקבוצות האחרות.

 

 (Md=59גיל חציוני ) פי על בחלוקה SCRTממוצעים וטעויות תקן של אינדקס : 8. מס טבלה

 Group devided by 
median value of Age* 

SCRT Admission Mean SCRT Std. Error 

Control Young (<59) T1 455.153 24.929 

T2 442.488 23.540 

Old (>59) T1 456.723 25.947 

T2 462.717 24.501 

Physostigmine Young (<59) T1 433.463 17.628 

T2 438.718 16.645 

Old (>59) T1 471.494 16.144 

T2 515.480 15.244 

Saline Young (<59) T1 437.679 16.411 

T2 435.400 15.496 

Old (>59) T1 456.083 16.691 

T2 459.403 15.761 

 (.p=0.043) לגיל מובהק עיקרי אפקט נמצא* 

 

 לזמן מובהק עיקרי אפקט נמצא הראשונה בהעברה ביותר הגרועות התצפיות שלישון בהשמטת

, הקבוצות לשלוש מעבר כי נמצא(. p=0.003 ,F1,91=9.56) הנוירופסיכולוגיים המבחנים של ההעברה

 בקבוצת, זאת עם. הראשונה ההעברה לעומת כיםארו והי יםהממוצע התגובה ניזמ השנייה בהעברה

, הראשונה ההעברה לעומת השנייה בהעברה יותר קצר מעט היה הממוצע התגובה שזמן נראה הביקורת

 שתי בין התארכו התגובה זמני האחרות הניסוי קבוצות בשתי ואילו; כמצופה אימון אפקט התרחש דהיינו

 'ב2תרשים מס. ) הנבדקים שקיבלו הטשטוש חומרי של האפקט בשל הנראה ככל, המבחנים של ההעברות

  (.1וטבלה מס. 
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בהשמטת שלישון התצפיות הגרועות ביותר בהעברה הראשונה SCRT אינדקס תוצאות: 'ב2. מס תרשים

 

 

 

התצפיות הגרועות ביותר  בהשמטת שלישון SCRT ממוצעים וטעויות תקן של אינדקס: 9טבלה מס. 

 בהעברה הראשונה

 SCRT Admission* Mean SCRT Std. Error 

Control T1 414.746 10.653 

T2 413.664 18.229 

Physostigmine T1 400.273 7.125 

T2 438.106 12.193 

Saline T1 399.130 7.033 

T2 428.278 12.036 

 (.p=0.003) הנוירופסיכולוגיים המבחנים של ההעברה לזמן מובהק עיקרי אפקט נמצא* 

 

 . מובהקים אפקטים כלל נמצאו לא הראשונה בהעברה ביותר הטובות התצפיות שלישון בהשמטת
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 נמצא( ג"מ 061-מ יותר) פרופופול של גבוה מינון שקיבלו הנבדקים השמטת את שכלל בניתוח

 הנוירופסיכולוגיים המבחנים של ההעברה זמן לבין הקבוצה בין למובהק קרוב אינטראקציה אפקט

(p=0.068 ,F2,109=2.75) :התגובה זמני והביקורת הסליין בקבוצות, בדומה למגמה שנצפתה בניתוח הכללי 

 ואילו, הראשונה בהעברה מאשר הנוירופסיכולוגיים המבחנים של השנייה בהעברה יותר קצרים היו

 .הראשונה ההעברה לעומת השנייה בהעברה יותר ארוכים היו דווקא התגובה זמני הפיזוסטיגמין בקבוצת

 של ההעברה זמן של למובהק קרוב עיקרי אפקט התקבל חציוני פרופופול מינון פי על בחלוקה

 היה הממוצע התגובה זמן השנייה שבהעברה כך(, p=0.052 ,F1,112=3.85) הנוירופסיכולוגיים המבחנים

 ההעברה לזמן הקבוצה בין למובהק קרוב אינטראקציה אפקטעוד נמצא  .הראשונה ההעברה לעומת ארוך

בדפוס דומה לזה שנצפה בניתוח הכללי )טבלה (, p=0.070 ,F1,112=3.34) הנוירופסיכולוגיים המבחנים של

 (. 01מס. 

 

 ניחציומינון פרופופול  פי על בחלוקה SCRTם וטעויות תקן של אינדקס ממוצעי: 11. מס טבלה

 Group devided by median 
value of Propofol dose 

SCRT admission*,** Mean 
SCRT 

Std. Error 

Physostigmine Low T1 478.996 16.883 

T2 500.673 16.519 

High T1 428.410 17.181 

T2 459.537 16.812 

Saline Low T1 446.143 17.181 

T2 456.060 16.812 

High T1 447.250 16.329 

T2 439.194 15.978 

 (.p=0.052) הנוירופסיכולוגיים המבחנים של ההעברה זמן של למובהק קרוב עיקרי אפקט* נמצא 

 המבחנים של ההעברה לזמן הקבוצה בין למובהק קרוב אינטראקציה אפקט** נמצא 

 (.p=0.070) הנוירופסיכולוגיים
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 המבחנים העברת לבין הקולונוסקופיה בדיקת סיום בין( בדקות) שעבר הזמן חציון פי על בחלוקה

, p=0.056) הנוירופסיכולוגיים המבחנים של ההעברה לזמן למובהק קרוב עיקרי אפקט נמצא השנייה

F1,111=3.72 ,)תרשים ) הראשונה ההעברה לעומת ארוך היה הממוצע התגובה זמן השנייה שבהעברה כך

 כך(, p=0.002 ,F1,111=10.03) שעבר לזמן מובהק עיקרי אפקט נמצא, בנוסף. (00וטבלה מס.  'ג2מס. 

 זמןפרק  חלף כאשר שלהם התגובה זמני לעומת קצר זמן פרק חלף כאשר יותר קצרים היו התגובה שזמני

ממצא זה עשוי להיות מוסבר בקבוצת הפיזוסטיגמין על ידי כך שכאשר עובר פרק זמן ארוך יותר, . ארוך

החומר מסולק מהגוף ולכן השפעתו המיטיבה פוחתת; אולם הסבר זה אינו מספק כאשר מדובר בזמני 

 ןלבי הקבוצה בין אינטראקציהל מובהק אפקט נמצאקבוצת הסליין. בנוסף, יותר של התגובה האיטיים 

 בין הביצועים דפוס יותר רב זמן שעבר ככל הסליין שבקבוצת כך, (p=0.009 ,F1,111=7.13) שעבר הזמן

 המבחנים של השנייה בהעברה יותר קצרים תגובה זמני נצפו קצר זמן עבר כאשר: התהפך ההעברות שתי

 בהעברה יותר ארוכים תגובה זמני נצפו יותר ארוך זמן עבר כאשר ואילו, הראשונה ההעברה לעומת

 תגובה זמני נראו, זאת לעומת, הפיזוסטיגמין בקבוצת. הראשונה ההעברה לעומת המבחנים של השנייה

ממצא זה מנוגד  .שעבר הזמן קבוצות בשתי הראשונה ההעברה לעומת השנייה בהעברה יותר ארוכים

הזמן הקצר שעבר היינו מצפים שלפחות במשך . פיזוסטיגמיןבדבר השפעתו המיטיבה של להשערתנו 

, ולא כפי )או שישתפרו במידה מועטה( הביצועים ישתפרו בקבוצת הפיזוסטיגמין ויירדו בקבוצת הסליין

 של ההעברה זמן לבין הקבוצה בין למובהק קרוב אינטראקציה אפקט נמצא בנוסף, .שהתקבל בפועל

 בקבוצת, שעבר הזמן קבוצות לשתי שמעבר כך(, p=0.068 ,F1,111=3.39) הנוירופסיכולוגיים המבחנים

 בקבוצת ואילו, הראשונה ההעברה לעומת השנייה בהעברה התגובה בזמן זעירה עלייה נראתה הסליין

 .הראשונה ההעברה לעומת השנייה בהעברה יותר ארוכים תגובה זמני נראו הפיזוסטיגמין
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 הקולונוסקופיה בדיקת סיום בין שעבר זמן חציון פי על בחלוקה SCRTאינדקס  תוצאות: 11. מס טבלה

 השנייה המבחנים העברת לבין

 Group devided by median 
value of TimeIII**,*** 

SCRT 
admission*,**** 

 Mean SCRT  Std. Error 

Physostigmine Short (<49) T1 411.020 17.053 

T2 427.623 16.231 

Long (>49) T1 484.266 15.875 

T2 520.468 15.110 

Saline Short (<47.5) T1 447.370 15.875 

T2 439.617 15.110 

Long (>47.5) T1 446.058 16.147 

T2 455.040 15.369 

 (.p=0.056) הנוירופסיכולוגיים המבחנים של ההעברה לזמן למובהק קרוב עיקרי אפקט נמצא *

 (.p=0.002) שעבר לזמן מובהק עיקרי אפקט נמצא** 

 (.p=0.009) שעבר הזמן לבין הקבוצה בין לאינטראקציה מובהק אפקט נמצא ***

 המבחנים של ההעברה זמן לבין הקבוצה בין למובהק קרוב אינטראקציה אפקט נמצא**** 

 (.p=0.068) הנוירופסיכולוגיים

 

 

 בדיקת סיום בין שעבר זמןה חציון פי עלבחלוקה  SCRT אינדקס תוצאות: 'ג2 .מס תרשים

 השנייה המבחנים העברת לבין הקולונוסקופיה
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 בדיקת סיום בין שעבר זמןה חציון פי עלבחלוקה  SCRT אינדקס תוצאות: ג' )המשך(2 .מס תרשים

 השנייה המבחנים העברת לבין הקולונוסקופיה

 

 
  T1 T2 

R
T 
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c)
 

 זמן ארוך
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 אפקטים כלל נמצאו לא, כן כמו. מובהקים אפקטים כלל נמצאו לא הכללי בניתוח .CCRT אינדקס

 בהעברה ביותר הטובות התצפיות שלישון השמטת: הבאות הפרוצדורות את שכללו בניתוחים מובהקים

 מינון פי על חלוקה(; ג"מ 061-מ יותר) פרופופול של גבוה מינון שקיבלו הנבדקים השמטת; הראשונה

, p=0.009) לגיל מובהק עיקרי אפקט נמצא( Md=59) החציוני הגיל פי על בחלוקה .חציוני פרופופול

F1,134=7.01 ,)הצעירים קבוצת לעומת יותר ארוכים תגובה זמני הציגה המבוגרים שקבוצת כזה באופן 

 . (02טבלה מס. )

 

 (Md=59גיל חציוני ) פי על בחלוקה CCRTממוצעים וטעויות תקן של אינדקס : 12. מס טבלה

 Group devided by 
median value of Age* 

CCRT Admission Mean CCRT Std. Error 

Control Young (<59) T1 483.565 25.432 

T2 473.398 22.386 

Old (>59) T1 528.444 26.470 

T2 509.153 23.300 

Physostigmine Young (<59) T1 484.358 17.983 

T2 488.441 15.829 

Old (>59) T1 515.468 16.741 

T2 527.000 14.736 

Saline Young (<59) T1 464.239 17.027 

T2 487.908 14.988 

Old (>59) T1 505.228 16.741 

T2 510.415 14.736 

 (.p=0.009) לגיל מובהק עיקרי אפקט* נמצא 

 

 לזמן מובהק עיקרי אפקט נמצא הראשונה בהעברה ביותר הגרועות התצפיות שלישון בהשמטת

 התגובה זמן השנייה שבהעברה כך(, p<0.0001 ,F1,90=18.75) הנוירופסיכולוגיים המבחנים של ההעברה

 מהווה היא וכאמור, הקבוצות בשלוש הופיעה זו מגמה. הראשונה ההעברה לעומת ארוך היה הממוצע

 בין האימון אפקט בזכות התגובה בזמני לירידה דווקא ציפינו שבה, הביקורת לקבוצת ביחס חריג ממצא

 . (03וטבלה מס.  'א3רשים מס. ת) ההעברות
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 בהשמטת שלישון התצפיות הגרועות ביותר בהעברה הראשונה CCRT אינדקס תוצאות: 'א3. מס תרשים

 

 

בהשמטת שלישון התצפיות הגרועות ביותר  CCRT ממוצעים וטעויות תקן של אינדקס: 13טבלה מס. 

 בהעברה הראשונה

 CCRT Admission* Mean CCRT Std. Error 

Control T1 450.166 10.416 

T2 465.657 17.409 

Physostigmine T1 449.400 7.060 

T2 485.868 11.801 

Saline T1 439.971 6.877 

T2 473.735 11.494 

 (.p<0.0001) הנוירופסיכולוגיים המבחנים של ההעברה לזמן מובהק עיקרי אפקט נמצא* 
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 המבחנים העברת לבין הקולונוסקופיה בדיקת סיום בין( בדקות) שעבר הזמן חציון פי על בחלוקה

 יותר קצרים היו התגובה שזמני כך(, p=0.003 ,F1,110=9.5) שעבר לזמן מובהק עיקרי אפקט נמצא השנייה

טבלה ) ארוך זמן משך המתינו כאשר שלהם התגובה זמני לעומת קצר זמן משך המתינו הנבדקים כאשר

 המבחנים של ההעברה זמן של למובהק קרוב עיקרי אפקט נמצא, בנוסף. '(ב3תרשים מס. ו 04מס. 

 לעומת ארוך היה הממוצע התגובה זמן השנייה שבהעברה כך(, p=0.076 ,F1,110=3.22) הנוירופסיכולוגיים

 של ההעברה לזמן הקבוצה בין מובהק משולשת אינטראקציה אפקט נמצא עוד. הראשונה ההעברה

 השנייה המבחנים להעברת הקולונוסקופיה בדיקת סיום בין שעבר לזמן הנוירופסיכולוגיים המבחנים

(p=0.031 ,F1,110=4.79 .)כאשר הקבוצות בשתי יותר קצרים תגובה בזמני הן ביטוי לידי בא זה ממצא 

, קצר היה משך הזמן שעבר כאשר: הפיזוסטיגמין בקבוצת מגמה בהיפוך והן, קצר היה ההמתנה זמן משך

 ואילו; בביצועים שיפור דהיינו, הראשונה ההעברה לעומת השנייה בהעברה יותר קצרים תגובה זמני נצפו

 ההעברה לעומת השנייה בהעברה יותר ארוכים תגובה זמני נצפו, ארוך היהמשך הזמן שעבר  כאשר

ממצא זה עשוי להיות מוסבר באמצעות סילוקו של פיזוסטיגמין מהגוף  .בביצועים ירידה דהיינו, הראשונה

 . ככל שעובר זמן רב יותר בין הבדיקה להעברת המבחנים, וכפועל יוצא גם השפעתו המיטיבה פוחתת

 

 בדיקת סיום בין שעבר זמן חציון פי על בחלוקה CCRT במטלת תגובה זמן ממוצעי: 14. מס טבלה

 השנייה המבחנים העברת לבין הקולונוסקופיה

 Group devided by median 
value of Time III*,*** 

CCRT 
Admission**,*** 

Mean CCRT Std. Error 

Physostigmine Short (<49) T1 479.150 16.474 

T2 470.898 15.130 

Long (>49) T1 508.476 15.599 

T2 543.878 14.326 

Saline Short (<47.5) T1 464.931 15.337 

T2 490.911 14.085 

Long (>47.5) T1 505.926 15.599 

T2 508.084 14.326 

 .(p=0.003) שעבר לזמן מובהק עיקרי אפקט נמצא* 

 (.p=0.076) הנוירופסיכולוגיים המבחנים של ההעברה זמן של למובהק קרוב עיקרי אפקט נמצא** 

 המבחנים של ההעברה לזמן הקבוצה בין מובהק משולשת אינטראקציה אפקט נמצא*** 

 (.p=0.031) השנייה המבחנים להעברת הקולונוסקופיה בדיקת סיום בין שעבר לזמן הנוירופסיכולוגיים
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 בדיקת סיום בין שעבר זמןה חציון פי עלבחלוקה  CRTC אינדקס תוצאות: 'ב3 .מס תרשים

 השנייה המבחנים העברת לבין הקולונוסקופיה
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(, p=0.017 ,=4.212,118F) לקבוצה מובהק עיקרי אפקט נמצא הכללי בניתוח. Abs-CPT% אינדקס

 בהעברה הן, האחרות הניסוי קבוצות שתי לעומת יותר גבוהים הצלחה אחוזי הציגה הביקורת שקבוצת כך

כדי  .(05וטבלה מס.  א'4מס. תרשים ) השנייה בהעברה והן הנוירופסיכולוגיים המבחנים של הראשונה

המצב הנוכחי, נערך ניתוח סטטיסטי באמצעות ציוני בעית ההבדלים ההתחלתיים העולה מתוך לפתור את 

 תוצאותיו יפורטו בהמשך.( אשר ''שיטת עיבוד הנתוניםפרק ר' תקן )

 

 הקבוצות בשלוש Abs-CPT% אינדקס תוצאות: א'4. מס תרשים

 
 

 

 

 הקבוצות בשלוש Abs-CPT% ממוצעים וטעויות תקן של אינדקס: 15טבלה מס. 

 CPT-%Abs Admission Mean CPT-%Abs Std. Error 

Control* T1 95.792 2.127 

T2 97.702 2.167 

Physostigmine* T1 90.306 1.407 

T2 90.444 1.433 

Saline* T1 90.289 1.351 

T2 92.294 1.377 

 (.p=0.017) לקבוצה מובהק עיקרי אפקט* נמצא 

  

T1 T2 

% 
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 הזמן חציון פי על בחלוקה וכן הראשונה בהעברה ביותר הגרועות התצפיות שלישון בהשמטת

 אפקטים כלל נמצאו לא השנייה המבחנים העברת לבין הקולונוסקופיה בדיקת סיום בין( בדקות) שעבר

 .מובהקים

, p=0.01) לקבוצה מובהק עיקרי אפקט נמצא( Md=59) החציוני הגיל פי על בחלוקה

F2,115=4.81 ,)לגיל מובהק עיקרי אפקט נמצא כן. הכללי לניתוח דומה במגמה (p=0.001 ,F1,115=11.19  ,)

, ממצא הצעירים קבוצת לעומת במשימה יותר נמוכים הצלחה אחוזי הציגה המבוגרים שקבוצת כך

, בנוסף. ב'(4תרשים מס. ו 06טבלה מס. )לעומת צעירים  התואם את הנחתנו בדבר ביצוע ירוד של מבוגרים

 בכך ביטוי לידי בא זה אפקט(. p=0.014 ,F2,115=4.4) לגיל הקבוצה בין אינטראקציהל מובהק אפקט נמצא

 והן הביקורת בקבוצת הן המבחנים העברות שתי בין בביצועים דומה שיפור נראה הצעירים שבקבוצת

 המבוגרים בקבוצתלעומת זאת, . בלבד מתון שיפור נראה הפיזוסטיגמין בקבוצת ואילו, הסליין בקבוצת

 הפיזוסטיגמין בקבוצת ואילו, והסליין הביקורת בקבוצות ההעברות שתי בין בלבד מתון שיפור נראה

בדבר השפעתו המיטיבה של  להשערתנו יםהמנוגד יםממצאשני . מדובר בבביצועים ירידה דווקא נראתה

 .פיזוסטיגמין

 

 (Md=59גיל חציוני ) פי על בחלוקה Abs-CPT% במטלת במשימה הצלחה אחוזי ממוצעי: 61. מס טבלה

 Group devided by 
median value of Age**,*** 

CPT-%Abs 
Admission 

Mean 
CPT-%Abs 

Std. Error 

Control* Young (<59) T1 94.297 2.756 

T2 97.086 2.717 

Old (>59) T1 97.437 2.890 

T2 98.380 2.849 

Physostigmine* Young (<59) T1 94.850 1.949 

T2 95.766 1.921 

Old (>59) T1 86.461 1.792 

T2 85.940 1.767 

Saline* Young (<59) T1 94.131 1.828 

T2 97.168 1.802 

Old (>59) T1 86.732 1.759 

T2 87.781 1.734 

 (p=0.01) לקבוצה מובהק עיקרי אפקט* נמצא 

 (p=0.001) לגיל מובהק עיקרי אפקט נמצא** 

 (.p=0.014) לגיל הקבוצה בין לאינטראקציה מובהק אפקט נמצא*** 
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 (Md=59בחלוקה על פי גיל חציוני ) Abs-CPT% אינדקס תוצאות: ב'4. מס תרשים

 
 
 
 

 
  

 (ומטה 51בני ם )הצעירי קבוצת

T1 T2 

 (51-בני יותר מ) המבוגרים קבוצת

T1 T2 

% 

% 
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 נמצא( ג"מ 061-)יותר מ פרופופול של גבוה מינון שקיבלו הנבדקים השמטת את שכלל בניתוח

 שלישון בהשמטתגם  .הכללי לניתוח דומה במגמה(, p=0.015 ,F2,96=4.4) לקבוצה מובהק עיקרי אפקט

(, p=0.012 ,F2,72=4.75) לקבוצה מובהק עיקרי אפקט נמצא הראשונה בהעברה ביותר הטובות התצפיות

 של ההעברה לזמן מובהק עיקרי אפקט נמצא, בנוסף. (00טבלה מס. ) הכללי לניתוח דומה במגמה

 גבוהים הצלחה אחוזי הושגו השנייה שבהעברה כך(, p=0.004 ,F1,72=8.91) הנוירופסיכולוגיים המבחנים

 אפקט של קיומו על להצביע ועשויה, הקבוצות בשלוש הודגמה זו מגמה. הראשונה ההעברה לעומת יותר

 הקבוצות שתי לעומת הביקורת בקבוצת יותר גדול היה בביצועים השיפור כי יצוין, זאת עם. אימון

 .אלו בקבוצות הנבדקים שעברו הטשטוש ידי על מוסבר להיות שעשוי דבר, האחרות

 

בהשמטת שלישון התצפיות הטובות  Abs-CPT% ממוצעים וטעויות תקן של אינדקס: 17טבלה מס. 

 ביותר בהעברה הראשונה

 CPT-%Abs Admission** Mean CPT-%Abs Std. Error 

Control* T1 91.164 2.850 

T2 98.936 3.480 

Physostigmine* T1 84.989 1.618 

T2 86.393 1.976 

Saline* T1 85.288 1.545 

T2 89.404 1.887 

 . (p=0.012) לקבוצה מובהק עיקרי אפקט* נמצא 

 (.p=0.004) הנוירופסיכולוגיים המבחנים של ההעברה לזמן מובהק עיקרי אפקט נמצא** 

 

 הקבוצה בין מובהק משולשת אינטראקציה אפקט נמצא חציוני פרופופול מינון פי על בחלוקה

 'ג4תרשים מס. ; p=0.027 ,F1,96=5.05) הפרופופול למינון הנוירופסיכולוגיים המבחנים של ההעברה לזמן

 מינון כאשר: הפיזוסטיגמין בקבוצת מגמה בהיפוך ביטוי לידי באה אינטראקציהה(. 01וטבלה מס. 

 של השנייה להעברה הראשונה ההעברה בין בביצועים שיפור הציגו הנבדקים, נמוך היה הפרופופול

 ההעברה בין ירידה הציגו הנבדקים, גבוה היה הפרופופול מינון כאשר ואילו; הנוירופסיכולוגיים המבחנים

ן ההסבר לתופעה זו עשוי להיות נעוץ באינטרקציה הכימית בין פרופופול לפיזוסטיגמי .לשנייה הראשונה

, הסליין בקבוצת . נקודה זו תידון בהרחבה בפרק הדיון.M1והתחרות על אתר הקישור של הרצפטור 

 פרופופול במינון והן נמוך פרופופול במינון הן לשנייה הראשונה ההעברה בין שיפור נצפה, זאת לעומת

 . גבוה
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 בחלוקה על פי מינון פרופופול חציוני Abs-CPT% אינדקס תוצאות: 'ג4. מס תרשים

 

 

 

 

 ניחציומינון פרופופול  פי על בחלוקה Abs-CPT% במטלת במשימה הצלחה אחוזי ממוצעי: 18. מס טבלה

 Group devided by median value 
of Propofol dose* 

CPT-%Abs 
admission* 

Mean CPT-
%Abs 

Std. Error 

Physostigmine Low T1 88.292 2.049 

T2 90.998 2.176 

High T1 92.495 2.136 

T2 89.842 2.268 

Saline Low T1 91.704 2.009 

T2 92.011 2.133 

High T1 88.874 2.009 

T2 92.576 2.133 

 המבחנים של ההעברה לזמן הקבוצה בין מובהק משולשת אינטראקציה אפקט נמצא* 

 (.p=0.027) הפרופופול למינון הנוירופסיכולוגיים

 מינון נמוך של פרופופול
<(51) 

T1 T2 

 מינון גבוה של פרופופול
<(51) 

T1 T2 

% 

% 
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(, p=0.037, =3.392,118F) לקבוצה מובהק עיקרי אפקט נמצא הכללי בניתוח. l%Re-CPT אינדקס

 קבוצת אחריה, ההעברות בשתי ביותר הגבוהים ההצלחה אחוזי בעלת הייתה הביקורת שקבוצת כך

 בשתי במשימה ביותר הנמוכים ההצלחה אחוזי בעלת שהייתה, הפיזוסטיגמין קבוצת ואחריה הסליין

חשוב לציין כי קיימים הבדלים התחלתיים בין שלוש  .(01וטבלה מס.  א'5תרשים מס. ) ההעברות

הקבוצות, עוד בטרם הבדיקה, וכדי לנטרל את השפעת של הבדלים אלו נערך ניתוח סטטיסטי באמצעות 

 עיקרי אפקט נמצאציוני תקן )ר' פרק 'שיטת עיבוד הנתונים'( אשר תוצאותיו יפורטו בהמשך. בנוסף 

 השנייה שבהעברה כך(, p=0.008 ,F1,118=7.38) רופסיכולוגייםהנוי המבחנים של ההעברה לזמן מובהק

שיפור זה עשוי להיות מוסבר על ידי אפקט  .הראשונה ההעברה לעומת יותר גבוהים הצלחה אחוזי הושגו

, אולם הוא מנוגד להשערתנו בדבר הירידה הקוגניטיבית שבא לידי ביטוי בשלוש הקבוצות אימון

)דהיינו, השיפור בין ההעברה ביותר  הגדולאפקט האימון  יצוין כי עוד. שמתרחשת בעקבות הטשטוש

איננו בקרב קבוצת הביקורת כי אם בקרב קבוצת הפיזוסטיגמין. ממצא זה עשוי להיות הראשונה לשנייה( 

היה אפקט תקרה שמוסבר על ידי ההישגים ההתחלתיים הגבוהים של קבוצת הביקורת, אצלה יתכן 

ות. זאת, לעומת ההישגים ההתחלתיים הנמוכים של קבוצת הפיזוסטיגמין השיפור בתוצאשהגביל את 

 אשר אצלם האפשרות לשיפור הייתה משמעותית יותר.

 הקבוצות בשלוש Rel-CPT% אינדקס תוצאות: א'5. מס תרשים

 

  
T1 T2 

% 
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 הקבוצות בשלוש Rel%-CPT ממוצעים וטעויות תקן של אינדקס: 19טבלה מס. 

 CPT-%Rel Admission** Mean CPT-%Rel Std. Error 

Control* T1 93.266 3.207 

T2 95.847 2.260 

Physostigmine* T1 84.484 2.121 

T2 90.293 1.495 

Saline* T1 90.335 2.038 

T2 92.046 1.436 

 (.p=0.037) לקבוצה מובהק עיקרי אפקט נמצא* 

 (.p=0.008) הנוירופסיכולוגיים המבחנים של ההעברה לזמן מובהק עיקרי אפקט נמצא** 

 
 

 מובהקים עיקריים אפקטים נמצאו הראשונה בהעברה ביותר הטובות התצפיות שלישון בהשמטת

, p<0.000) הנוירופסיכולוגיים המבחנים של ההעברה לזמן והן( p=0.022 ,F2,69=4.04) לקבוצה הן

F1,69=19.21 ,)של גבוה מינון שקיבלו הנבדקים השמטת את שכלל בניתוחגם  .הכללי לניתוח דומה במגמה 

 לזמןו( p=0.013 ,F2,96=4.56) לקבוצה מובהקים עיקריים אפקטים נמצאו( ג"מ 061-יותר מ) פרופופול

 בחלוקה. הכללי לניתוח דומה במגמה(, p=0.004 ,F1,96=8.83) הנוירופסיכולוגיים המבחנים של ההעברה

 הנוירופסיכולוגיים המבחנים של ההעברה לזמן מובהק עיקרי אפקט נמצא חציוני פרופופול מינון פי על

(p=0.007 ,F1,96=7.72 ,) בדומה לניתוח הכללי, כך שמעבר לשני המינונים ושתי הקבוצות, אחוזי ההצלחה

 .בהעברה השנייה של המבחנים היו גבוהים יותר לעומת ההעברה הראשונה

 מובהק עיקרי אפקט נמצא הראשונה בהעברה ביותר הגרועות התצפיות שלישון בהשמטת

 ההצלחה אחוזי בעלתמלכתחילה  הייתה הפיזוסטיגמין קבוצת כאשר(, p=0.007 ,F2,80=5.32) לקבוצה

  .(21)טבלה מס.  האחרות הקבוצות שתי לעומת, ההעברות בשתי ביותר הנמוכים

בהשמטת שלישון התצפיות הגרועות  Rel-CPT% ממוצעים וטעויות תקן של אינדקס: 21טבלה מס. 

 ביותר בהעברה הראשונה

 CPT-%Rel Admission Mean CPT-%Rel Std. Error 

Control* T1 97.142 1.177 

T2 96.692 1.903 

Physostigmine* T1 94.181 .767 

T2 93.081 1.240 

Saline* T1 97.797 .734 

T2 96.222 1.187 

 (.p=0.007) לקבוצה מובהק עיקרי אפקט* נמצא 



 קולונוסקופיה ביצוע לצורך טשטוש שלאחר המיידית בתקופה קוגניטיבי תפקוד על פיזוסטיגמין השפעת

 
54 

 

, p=0.035) לקבוצה מובהקים עיקריים אפקטים נמצאו( Md=59) החציוני הגיל פי על בחלוקה

F1,115=3.44 )הנוירופסיכולוגיים המבחנים של ההעברה ולזמן (p=0.01 ,F1,115=6.93 ,)דומה במגמה 

 המבוגרים שקבוצת כך(, p=0.018 ,F1,115=5.71) לגיל מובהק עיקרי אפקט נמצא עוד. הכללי לניתוח

 .(20טבלה מס. ) הצעירים קבוצת לעומת במשימה יותר נמוכים הצלחה אחוזי הציגה

 

 (Md=59גיל חציוני ) פי על בחלוקה Rel-CPT% במטלת במשימה הצלחה אחוזי ממוצעי: 21. מס טבלה

 Group devided by median 
value of Age*** 

CPT-%Rel 
Admission** 

Mean 
CPT-%Rel 

Std. Error 

Control* Young (<59) T1 92.418 4.255 

T2 95.301 3.029 

Old (>59) T1 94.198 4.462 

T2 96.448 3.177 

Physostigmine* Young (<59) T1 90.224 3.009 

T2 92.800 2.142 

Old (>59) T1 79.626 2.768 

T2 88.172 1.970 

Saline* Young (<59) T1 95.400 2.822 

T2 96.080 2.009 

Old (>59) T1 85.644 2.716 

T2 88.311 1.933 

 (.p=0.035) לקבוצה מובהק עיקרי אפקט נמצא* 

  (.p=0.01) הנוירופסיכולוגיים המבחנים של ההעברה לזמן מובהק עיקרי אפקט נמצא** 

 (.p=0.018) לגיל מובהק עיקרי אפקט נמצא*** 

 

 המבחנים העברת לבין הקולונוסקופיה בדיקת סיום בין( בדקות) שעבר הזמן חציון פי על בחלוקה

(, p=0.01 ,F1,95=6.99) הנוירופסיכולוגיים המבחנים של ההעברה לזמן מובהק עיקרי אפקט נמצא השנייה

 בין מובהק אינטראקציה אפקט נמצא עוד. (22וטבלה מס.  'ב5תרשים מס. ) הכללי לניתוח דומה במגמה

 קבוצת נבדקי, קצר היה שעבר הזמן שכאשר כזה באופן(, p=0.032 ,F1,95=4.73) שעבר לזמן הקבוצה

 ואילו; הפיזוסטיגמין קבוצת לעומת ההעברות בשתי במשימה יותר נמוכים הצלחה אחוזי השיגו הסליין

 בשתי במשימה יותר גבוהים הצלחה אחוזי השיגו הסליין קבוצת נבדקי, ארוך היה שעבר הזמן כאשר

ממצא זה עשוי להיות מוסבר על ידי השפעתו המיטיבה של  .הפיזוסטיגמין קבוצת לעומת ההעברות

עובר פרק זמן  לעומת מצב בופיזוסטיגמין כאשר עובר פרק זמן קצר והוא עדיין אינו מסולק מן הגוף, 

 השפעתו המיטיבה פוחתת.והוא מסולק מן הגוף כך שארוך 
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 בדיקת סיום בין שעבר זמןה חציון פי עלבחלוקה  Rel-CPT% אינדקס תוצאות: 'ב5. מס תרשים

 השנייה המבחנים העברת לבין הקולונוסקופיה

 

 

 
 

 

 בדיקת סיום בין שעבר זמן חציון פי על בחלוקה Rel-CPT% במטלת תגובה זמן ממוצעי: 22. מס טבלה

 השנייה המבחנים העברת לבין הקולונוסקופיה

 Group devided by median value 
of Time III** 

CPT-%Rel 
Admission* 

Mean 
CPT-%Rel 

Std. Error 

Physostigmine Short (<49) T1 87.972 3.405 

T2 92.909 2.405 

Long (>49) T1 82.407 3.060 

T2 88.127 2.162 

Saline Short (<47.5) T1 87.189 3.121 

T2 89.825 2.204 

Long (>47.5) T1 93.247 3.003 

T2 94.103 2.121 

  .(p=0.01) הנוירופסיכולוגיים המבחנים של ההעברה לזמן מובהק עיקרי אפקט נמצא* 

 (.p=0.032) שעבר לזמן הקבוצה בין מובהק אינטראקציה אפקט נמצא** 

T1 T2 

 זמן קצר

T1 T2 

 זמן ארוך

% 

% 
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 המבחנים של ההעברה לזמן מובהק עיקרי אפקט נמצא הכללי בניתוח .RT-CPT אינדקס

 השנייה בהעברה יותר קצר היה הממוצע התגובה שזמן כך(, p=0.026 ,F1,121=5.05) הנוירופסיכולוגיים

, הסליין בקבוצת והן הביקורת בקבוצת הן הודגמה התגובה בזמני זו ירידה. הראשונה ההעברה לעומת

, בניגוד ההעברות בין התגובה בזמני מתונה עלייה אם כי ירידה הייתה לא הפיזוסטיגמין בקבוצת ואילו

 .(23וטבלה מס.  א'6תרשים מס. ) למשוער

 

 הקבוצות בשלוש RT-CPT אינדקס תוצאות: א'6. מס תרשים

 

 

 הקבוצות בשלוש RT-CPT ממוצעים וטעויות תקן של אינדקס: 23טבלה מס. 

 CPT-RT Admission* Mean CPT-RT Std. Error 

Control T1 669.826 17.883 

T2 637.565 14.919 

Physostigmine T1 681.002 12.379 

T2 684.295 10.327 

Saline T1 670.476 11.781 

T2 652.598 9.828 

 (.p=0.026) הנוירופסיכולוגיים המבחנים של ההעברה לזמן מובהק עיקרי אפקט נמצא* 

T1 T2 

R
T 

(m
Se

c)
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(, p=0.008 ,F1,118=7.33) לגיל מובהק עיקרי אפקט נמצא( Md=59) החציוני הגיל פי על בחלוקה

 עיקרי אפקט נמצא עוד. הצעירים קבוצת לעומת יותר איטיים תגובה זמני הציגה המבוגרים שקבוצת כך

 בניתוח למגמה בדומה(, p=0.03 ,F1,118=4.84) הנוירופסיכולוגיים המבחנים של ההעברה לזמן מובהק

 .הכללי

 לזמן מובהק עיקרי אפקט נמצא הראשונה בהעברה ביותר הטובות התצפיות שלישון בהשמטת

 עוד. הכללי בניתוח למגמה בדומה(, p=0.003 ,F1,80=9.24) הנוירופסיכולוגיים המבחנים של ההעברה

 הקצרים התגובה זמני בעלת שהקבוצה כך(, p=0.044 ,F2,80=3.24) לקבוצה מובהק עיקרי אפקט נמצא

, הפיזוסטיגמין קבוצת ולבסוף הסליין קבוצת אחריה, הביקורת קבוצת הייתה ההעברות בשתי ביותר

כדי לפתור  .(24ב' וטבלה מס. 6תרשים מס. ) ההעברות בשתי ביותר האיטיים התגובה זמני בעלת שהייתה

את בעיית ההבדלים ההתחלתיים המובהקים בין הקבוצות נעשה ניתוח באמצעות ציוני תקן )ר' פרק 

 'שיטת עיבוד הנתונים'( אשר תוצאותיו יפורטו בהמשך.

 

בהשמטת שלישון התצפיות הטובות ביותר בהעברה  RT-CPT אינדקס תוצאות: 'ב6. מס תרשים

 הראשונה

 
T1 T2 

R
T 

(m
Se

c)
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בהשמטת שלישון התצפיות הטובות ביותר  RT-CPT ממוצעים וטעויות תקן של אינדקס: 24טבלה מס. 

 בהעברה הראשונה

 CPT-RT 
Admission* 

Mean CPT-RT Std. Error 

Control** T1 695.937 18.158 

T2 651.000 16.737 

Physostigmine** T1 720.890 12.840 

T2 714.058 11.835 

Saline** T1 717.096 12.277 

T2 682.257 11.316 

 (.p=0.003) הנוירופסיכולוגיים המבחנים של ההעברה לזמן מובהק עיקרי אפקט נמצא* 

 (.p=0.044) לקבוצה מובהק עיקרי אפקט נמצא** 

 

 שלישון השמטת: הבאות הפרוצדורות את שכללו בניתוחים מובהקים אפקטים כלל נמצאו לא

 הנבדקים השמטת; חציוני פרופופול מינון פי על חלוקה; הראשונה בהעברה ביותר הגרועות התצפיות

 סיום בין( בדקות) שעבר הזמן חציון פי על חלוקה(; ג"מ 061-מ יותר) פרופופול של גבוה מינון שקיבלו

 .השנייה המבחנים העברת לבין הקולונוסקופיה בדיקת
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 כלל נמצאו לא, כן כמו. מובהקים אפקטים כלל נמצאו לא הכללי בניתוח. RT-SL-Delta אינדקס

(; Md=59) החציוני הגיל פי על חלוקה: הבאות הפרוצדורות את שכללו בניתוחים מובהקים אפקטים

 (.ג"מ 061-מ יותר) פרופופול של גבוה מינון שקיבלו הנבדקים השמטת; חציוני פרופופול מינון פי על חלוקה

 לזמן מובהק עיקרי אפקט נמצא הראשונה בהעברה ביותר הגרועות התצפיות שלישון בהשמטת

 המוסחות אפקט השנייה שבהעברה כך(, p=0.022 ,F1,86=5.48) הנוירופסיכולוגיים המבחנים של ההעברה

 זו מגמה. הראשונה ההעברה לעומת יותר גדול( הולמים לצעדיםהולמים -בלתי צעדים בין ההפרש)=

 מאשר יותר גדול היה המוסחות אפקט מיןוהפיזוסטיג הסליין בקבוצות אך, הקבוצות בשלוש הופיעה

מוביל  טשטושתואם להשערתנו כי מתן חומרי  הדבר. (25וטבלה מס.  א'0תרשים מס. ) הביקורת בקבוצת

 ביחס חריג בממצא מדובר הפיזוסטיגמין והסליין. עם זאת, בקבוצות נבדקיםלירידה קוגניטיבית בקרב 

, ()ולא עלייה השנייה בהעברה המוסחות באפקט ירידה לראות מצפים היינו שבה שוםמ הביקורת לקבוצת

 .להתרחש שצפוי אימון לאפקט הודות

 

בהשמטת שלישון התצפיות הגרועות ביותר  RT-SL-Delta אינדקס תוצאות: א'7. מס תרשים

 בהעברה הראשונה
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בהשמטת שלישון התצפיות הגרועות  RT-SL-Delta וטעויות תקן של אינדקסממוצעים : 52טבלה מס. 

 ביותר בהעברה הראשונה

 Delta-SL-RT Admission** Mean Delta-SL-RT Std. Error 

Control T1 41.759 11.543 

T2 46.944 13.319 

Physostigmine T1 41.585 7.301 

T2 59.681 8.424 

Saline T1 38.967 6.829 

T2 63.964 7.880 

 (.p=0.022) הנוירופסיכולוגיים המבחנים של ההעברה לזמן מובהק עיקרי אפקט נמצא* 

 

 לזמן מובהק עיקרי אפקט נמצא הראשונה בהעברה ביותר הטובות התצפיות שלישון בהשמטת

 אפקט השנייה שבהעברה כך(, p<0.0001 ,F1,87=15.32) הנוירופסיכולוגיים המבחנים של ההעברה

ממצא זה מנוגד להשערתנו כי הטשטוש יוביל  .(26טבלה מס. ) הקבוצות שלוש בכל קטןדווקא  המוסחות

 לירידה קוגניטיבית, במקום לשיפור.

 

בהשמטת שלישון התצפיות הטובות  RT-SL-Delta ממוצעים וטעויות תקן של אינדקס: 26טבלה מס. 

 ביותר בהעברה הראשונה

 Delta-SL-RT Admission* Mean Delta-SL-RT Std. Error 

Control T1 91.308 10.444 

T2 58.447 15.645 

Physostigmine T1 104.246 6.742 

T2 81.701 10.099 

Saline T1 97.354 6.477 

T2 63.773 9.703 

 (.p<0.0001) הנוירופסיכולוגיים המבחנים של ההעברה לזמן מובהק עיקרי אפקט נמצא* 
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 המבחנים העברת לבין הקולונוסקופיה בדיקת סיום בין( בדקות) שעבר הזמן חציון פי על בחלוקה

 ההעברה זמן, קבוצה :שלושת המשתנים בין למובהק קרוב משולשת אינטראקציה אפקט נמצא השנייה

 המבחנים להעברת הקולונוסקופיה בדיקת סיום בין שעבר זמןמשך הו הנוירופסיכולוגיים המבחנים של

 הן ביטוי לידי באה אינטראקציהה(. 20ב' וטבלה מס. 0, תרשים מס. p=0.059 ,F1,107=3.66) השנייה

 כאשר: הסליין בקבוצת מגמה בהיפוך והן; יותר ארוך היה שעבר הזמןש ככל יותר גדול מוסחות באפקט

 של השנייה להעברה הראשונה ההעברה בין המוסחות באפקט עלייה נצפתה, קצר היה ההמתנה זמן

 ירידה נצפתה, ארוך היה ההמתנה זמן כאשר ואילו; בביצועים ירידה דהיינו, הנוירופסיכולוגיים המבחנים

ניתן לייחס זאת להתפוגגות  .בביצועים שיפור כלומר, לשנייה הראשונה ההעברה בין המוסחות באפקט

, זאת תלעומ השפעתם של חומרי הטשטוש והתרחשותו של אפקט אימון כאשר עבר פרק זמן ארוך.

 פרקי בשני ההעברות שתי בין( בביצועים ירידה)= המוסחות באפקט עלייה נצפתה הפיזוסטיגמין בקבוצת

ממצא זה מנוגד להשערתנו בדבר השפעתו המיטיבה של פיזוסטיגמין על התפקוד . שחלפו הזמן

 טווח.-הקוגניטיבי, גם אם מדובר בהשפעה שהיא קצרת

 

 בדיקת סיום בין שעבר זמן חציון פי על בחלוקה RT-SL-Delta מטלת תוצאות: 27. מס טבלה

 השנייה המבחנים העברת לבין הקולונוסקופיה

 Group devided by  
median value of TimeIII* 

Delta-SL-RT 
admission* 

Delta-SL-RT Mean Std. Error 

Physostigmine* Short (<49) T1 65.425 11.761 

T2 66.476 12.115 

Long (>49) T1 78.184 11.317 

T2 88.942 11.658 

Saline* Short (<47.5) T1 57.460 10.736 

T2 71.398 11.060 

Long (>47.5) T1 81.356 10.920 

T2 53.836 11.249 
 המבחנים של ההעברה זמןל קבוצהה בין למובהק קרוב משולשת אינטראקציה אפקט נמצא* 

 השנייה המבחנים להעברת הקולונוסקופיה בדיקת סיום בין שעבר זמןלמשך ה הנוירופסיכולוגיים

(p=0.059.) 
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 בדיקת סיום בין שעבר זמןה חציון פי עלבחלוקה  RT-SL-Delta אינדקס תוצאות: 'ב7. מס תרשים

 השנייה המבחנים העברת לבין הקולונוסקופיה
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 בונפרוני תיקון עם) מתוכננים קונטרסטים באמצעות .תקן ציוני באמצעות האינדקסים ניתוח

 אינדקס כל של התקן בציוני ההבדלים נבחנו( 05.0 של כוללת מובהקות רמת, השוואות לריבוי

 לקבוצת הסליין קבוצת ובין ,הביקורת לקבוצת הניסוי קבוצות שתי בין, Zcombined בציון וכן בנפרד

 . (21. מס טבלה) שנערכה השוואה באף מובהקים הבדלים נמצאו לא. הפיזוסטיגמין

 

 המשולב התקן וציון האינדקסים שבעת של התקן ציוני ממוצעי: 28 .מס טבלה

  Z-SRT Z-SCRT Z-CCRT Z-CPT-
%Abs 

Z-CPT-
%Rel 

Z-CPT-
RT 

Z-Delta-
SL-RT 

Z-combined
(A)

 

Control Mean 0 0 0 0 0 0 0 -0.093 
Std. Error 
of Mean 

0.17 0.29 0.21 0.28 0.32 0.26 0.25 0.28 
Physostigmine Mean -0.054 -0.621 -0.263 -0.24 0.38 -0.61 0.00 -0.432 

Std. Error 
of Mean 

0.11 0.19 0.14 0.18 0.21 0.18 0.17 0.19 
Saline Mean 0.055 -0.086 -0.332 0.01 -0.1 -0.25 0.11 -0.331 

Std. Error 
of Mean 

0.11 0.19 0.13 0.18 0.21 0.17 0.16 0.18 

(A) בחישוב Z-combined שבעת בכל תקן ציוני בעלי היו אשר נבדקים ורק אך בחשבון נלקחו 

 .האינדקסים
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 מהטיפול הרצון ושביעות החולים מבית לשחרור עד הכולל הזמן

 לקבוצת הפיזוסטיגמין קבוצת בין החולים מבית לשחרור עד הכולל בזמן ההבדל בדיקת לשם

 לתחילת ועד הקולונוסקופיה לבדיקת הנבדק של כניסתו מרגע שעבר( בדקות) הזמן משך נמדד הסליין

 את והן עצמה הבדיקה את הן כולל זה זמן משך. הנוירופסיכולוגיים המבחנים של השנייה ההעברה

. (21)טבלה מס.  החולים מבית לשחרור בקריטריונים עמד הנבדק בו למצב עד, ההתאוששות תקופת

, p=0.002) שוערמל המנוגד בכיוון הקבוצות שתי בין מובהק הבדל נמצא תלויים בלתי למדגמים t במבחן

t116=3.104) היה ארוך יותר  החוליםהכולל עד לשחרור מבין , כך שבקבוצת הפיזוסטיגמין משך הזמן

 לעומת קבוצת הסליין. 

  .הקבוצות שתי בין מובהק הבדל נמצא לא הרצון שביעות במשתנה

 

 הניסוי קבוצות נבדקיהזמן הכולל עד לשחרור מבית החולים ורמת שביעות הרצון בקרב : 29. מס טבלה

 כ"סה פיזוסטיגמין קבוצת סליין קבוצת 

עד  )בדקות( הזמן הכולל

 *לשחרור מבית החולים

(01.5 )±11.3 (26.5 )±010.5 (23.1)± 14.6 

 ±1.5 (1.1 )±1.6 (0.0 )±1.6( 0.2) (VASרמת שביעות הרצון )

 (.p=0.002)הניסוי  קבוצות שתי בין מובהק הבדל נמצא* 
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 דיון

 נעשה לראשונה שימוש בשילוב חומרים שלא נוסה בעבר במהלך בדיקות במחקר זה

מחקר גרסו כי עקב מתן הקולונוסקופיה: פרופופול, פנטניל ופיזוסטיגמין. ההשערות שעמדו בבסיס 

מתרחשת ירידה קוגניטיבית בקרב נבדקים שעוברים בדיקת )פרופופול ופנטניל( החומרים המטשטשים 

וצאות קולונוסקופיה, וכי מתן פיזוסטיגמין לקראת סוף הבדיקה עשוי להפחית ירידה זו. לצערנו, הת

שהתקבלו לא עלו בקנה אחד עם ההשערות בנוגע להשפעת פיזוסטיגמין על הירידה הקוגניטיבית. בפרק זה 

 בין ההשערות לתוצאות.שנצפה סיבות אפשריות לפער ויידונו ההממצאים  יסוכמו

 :נקודות ראויות לציוןמספר ישנן ניתוח שבעת האינדקסים של המבחנים הנוירופסיכולוגיים ב

בעקבות הטשטוש נצפתה ירידה קוגניטיבית אשר באה לידי ביטוי בירידה בביצועים של שתי ראשית, 

הולם את השערתנו בדבר הירידה אמנם ממצא זה קבוצות הניסוי בהשוואה לקבוצת הביקורת. 

-ו CPT-%Absבא לידי ביטוי באינדקסים הקוגניטיבית הצפויה לאחר הבדיקה, אולם חשוב לציין כי הוא 

CPT-%Rel .ביתר האינדקסים לא נמצאה מגמה ברורה של ירידה קוגניטיבית בקרב קבוצות הניסוי בלבד 

שני האינדקסים הללו הם היחידים בסוללת המבחנים כי הנקודה המעניינת היא . לעומת קבוצת הביקורת

הוא לממצא זה הסבר אפשרי . מתמשךה קשבהנוירופסיכולוגיים שהועברה אשר בוחנים את מידת ה

מתרחשת לאחר מתן פנטניל ופרופופול במהלך הכמו זו  ,במערכת הכולינרגיתוהפיכה עה זמנית שפגי

דרך השפעה על רמת  ,הקשב המתמשך בצורה משמעותיתרמת בדיקת הקולונוסקופיה, משפיעה על 

מעצבבת שהשערה זו מתקשרת לתפקידה של המערכת הכולינרגית שמקורה בגזע המוח, . העוררות

יתר כי יתכן . (Xie, 2011) וקדמיים יותר אשר קשורים לויסות העוררות ומצב ההכרה איזורים תלמיים

 יכולתמהירות עיבוד, , פסיכומוטורי תפקודהיכולות הקוגניטיביות שנבחנו במחקר זה )קשב ממוקד, 

( אינן רגישות בצורה משמעותית להשפעת חומרי עובד זיכרון, מוסחות, תגובה עיכוב, ויזואלית הבחנה

 . ולכן לא התקבלו ממצאים חד משמעיים בדבר הירידה הקוגניטיבית בתפקודים אלו שטושהט

שיערנו כי בקרב הנבדקים ירידה קוגניטיבית בקרב שתי קבוצות הניסוי, בנוסף לקיומה של 

שקיבלו פיזוסטיגמין הירידה הקוגניטיבית תצטמצם לעומת הנבדקים שקיבלו סליין. דהיינו, ציפינו 

לעומת נבדקי קבוצת במבחנים הנוירופסיכולוגיים שנבדקי קבוצת הסליין יציגו ביצועים ירודים 

ביצועים ירודים ין דווקא וסטיגמבמספר אינדקסים שנבדקו הציגה קבוצת הפיזהפיזוסטיגמין. עם זאת, 
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-ו ,SCRT ,CPT-%Absבא לידי ביטוי באינדקסים  , המנוגד להשערתנו,ממצא זהצת הסליין. לעומת קבו

CPT-RT בהרחבה בהמשך פרק זה. נויידו. ההסברים האפשריים 

היה למצוא אפקטים מובהקים, הן בגלל הבדלים בניתוחים הסטטיסטיים הכלליים שנערכו קשה 

ניתוחים בוצעו  ,. לכןנבדקית גדולה-ביןמשתנים מתערבים אשר תרמו לשונות התחלתיים והן בגלל 

את הפרוצדורות הבאות: חלוקה על פי גיל חציוני, השמטת שלישון  אשר כללו סטטיסטיים נוספים

המבחנים הראשונה, השמטת נבדקים שקיבלו מינון ביותר בהעברת  התצפיות הגרועות ביותר או הטובות

גבוה של פרופופול, חלוקה על פי מינון פרופופול חציוני, חלוקה על פי חציון הזמן שעבר בין סיום בדיקת 

בכך, לציוני תקן.  הקולונוסקופיה לבין העברת המבחנים השנייה וכן המרת התוצאות בכל אינדקס

תונים בדרכים שונות כדי למצוא אפקט כלשהו, אם אכן קיים כזה, של למעשה, נעשה ניסיון 'לנקות' את הנ

להבנת תרומה משמעותית פרוצדורות אלו אמנם לא הניבו תוצאות עקביות, אולם תרמו פיזוסטיגמין. 

בחלוקת הקבוצות על פי גיל חציוני לא התקבל הבדל בין הקשר בין פיזוסטיגמין לירידה הקוגניטיבית. 

השמטת שלישון , בעת מתן פיזוסטיגמין. גם בהשמטת שלישון התצפיות הגרועות ביותרמבוגרים לצעירים 

בין  יםהבדל ולא התקבלוהשמטת נבדקים שקיבלו מינון גבוה של פרופופול התצפיות הטובות ביותר 

 קבוצות הניסוי בכיוון המשוער.

העברה השנייה של בחלוקת הקבוצות על פי חציון הזמן שעבר בין סיום בדיקת הקולונוסקופיה ל

-)פחות מ היה קצרשעבר סוללת המבחנים נמצא הבדל בין קבוצות הניסוי באופן הבא: כאשר משך הזמן 

, קבוצת הפיזוסטיגמין הציגה ביצועים טובים דקות בקבוצת הסליין או הפיזוסטיגמין, בהתאמה( 41או  40

דקות בקבוצת הסליין או  41או  40-)יותר מיותר לעומת קבוצת הסליין. כאשר משך הזמן היה ארוך 

מגמה התהפכה וקבוצת הפיזוסטיגמין הציגה ביצוע ירוד לעומת קבוצת ה –הפיזוסטיגמין, בהתאמה( 

ת פיזוסטיגמין השפעעשוי להעיד על כך ש, וCPT-%Rel-ו SRT ,CCRTבאינדקסים ממצא זה הופיע הסליין. 

, וכי ההשפעה פוחתת הזרקתו מרגע מסוים זמןפרק  לאחר רקעל התפקוד הקוגניטיבי באה לידי ביטוי 

דקות בין הזרקת  11-ל 00ככל שעובר פרק זמן ארוך יותר. במחקר הנוכחי עבר פרק זמן בטווח שבין 

פיזוסטיגמין לבין בדיקת התפקוד הקוגניטיבי. יתכן שכאשר עובר זמן ממושך החומר מתחיל להיות 

עולה בקנה אחד זו השערה  ולכן השפעתו פוחתת. טבפרבכלל וממערכת העצבים המרכזית  מסולק מן הגוף

 (.Hartvig, 1986דקות ) 31-ל 21בין  -עם הידע אודות זמן מחצית החיים הקצר של פיזוסטיגמין 

נמצא הבדל נוסף בין קבוצות הניסוי באופן הבא:  חציוני פרופופול מינון פי עלהקבוצות  תבחלוק

 מ"ג בקבוצת הסליין או הפיזוסטיגמין, בהתאמה( 031או  001-)פחות מ נמוך היה הפרופופול מינון כאשר
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 המבחנים של השנייה להעברה הראשונה ההעברה בין בביצועים שיפור קבוצת הפיזוסטיגמין נבדקיהציגו 

מ"ג בקבוצת הסליין או  031או  001-)יותר מ גבוה היה הפרופופול מינון כאשר ואילו; הנוירופסיכולוגיים

. לשנייה הראשונה ההעברה בין ירידה קבוצת הפיזוסטיגמין נבדקי הציגו הפיזוסטיגמין, בהתאמה(

 והן נמוך פרופופול במינון הן לשנייה הראשונה ההעברה בין שיפור נצפה, זאת לעומת, הסליין בקבוצת

 היעד אתר לפרופופול ופיזוסטיגמין ע בין התחרות לממצאים אלו הינוהסבר אפשרי . גבוה פרופופול במינון

הפרופופול עדיין לא מסולק מכל אתרי הקישור של  ,במצב של מינון גבוה. M1הכולינרגי  רצפטורה: שלהם

לא האגוניסטית על הרצפטורים לכן כאשר מוזרק לנבדקים פיזוסטיגמין השפעתו  ,M1ים מסוג הרצפטור

של  לאחר זמן מה מאתרי הקישור מסולקהוא  ,נמוך. מנגד, כאשר מינון הפרופופול באה לידי ביטוי

משפיע באופן , של הפרופופול מקומו אתהאחרון  תופססטיגמין פיזוכאשר מוזרק לנבדקים והרצפטורים 

  ומוביל לשיפור בביצועים. אגוניסטי על פעילותם של הרצפטורים

מהניתוחים הסטטיסטיים שהוצגו לעיל ניתן לסכם ולומר כי השפעתו המיטיבה של פיזוסטיגמין 

נמוך ועבר היה כאשר מינון הפרופופול רק בחלק מהמדדים, וזאת לידי ביטוי באה על התפקוד הקוגניטיבי 

הינו בעל  ממצא זהפרק זמן קצר בין סיום בדיקת הקולונוסקופיה לבין העברת סוללת המבחנים השנייה. 

יתכן כי השפעתו המיטיבה של פיזוסטיגמין על התפקוד  –משמעות קלינית מבחינת חשיבות המחקר 

 הקוגניטיבי מוגבלת לטווח זמן קצר בלבד מרגע הזרקתו.

בניתוח על פי ציוני תקן, אשר מטרתו הייתה לנטרל את השפעת ההבדלים ההתחלתיים בין 

המסקנה העולה משימוש בניתוח זה היא שהירידה . מובהקותהקבוצות, לא התקבלו תוצאות 

הקוגניטיבית, גם אם קיימת, אינה משמעותית מספיק בכדי ליצור הבדלים מובהקים בין שתי קבוצות 

 עצמן. הניסוי לביןהניסוי לקבוצת הביקורת ובין שתי קבוצות 

ד לשחרור בנוסף, נבחנה במחקר זה ההשערה בדבר השפעתו של פיזוסטיגמין על הזמן הכולל ע

מבית נבדקי קבוצת הפיזוסטיגמין השתחררו בניגוד למשוער, זה התגלה כי בהקשר מבית החולים. 

 בהשוואה לנבדקי קבוצת הסליין.החולים לאחר זמן ממושך יותר 

של פיזוסטיגמין על התפקוד הקוגניטיבי עשויות להיות מספר למשוער ברובה המנוגדת להשפעתו 

כפי שצוין לעיל, יתכן שהשפעתו של החומר על התפקוד הקוגניטיבי מוגבלת לטווח זמן סיבות אפשריות. 

משפיע על התפקוד אינו  בריאיםפיזוסטיגמין לנבדקים  של פעמי-חד מתןשיתכן קצר בלבד. בנוסף, 

(. Repantis, 2010עשויה להוביל לכך )לאורך זמן ממושך אלא רק הזרקה של החומר  הקוגניטיבי שלהם,

שנסקר בפרק המבוא, גם במחקרים בהם הוערך התפקוד הקוגניטיבי בעת הזרקה מתמשכת של כפי 
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 ונותרה החומר הזרקת לאחר דקות 21-כ החלה הקוגניטיבי התפקוד על השפעתופיזוסטיגמין נמצא כי 

(. במחקר הנוכחי, כאמור, מדובר Furey, 2000a) החומר של קבוע מינון לנבדקים הוזרק עוד כל יציבה

פעמי של פיזוסטיגמין ולכן סביר להניח שההשפעה על התפקוד הקוגניטיבי תהיה מינורית -היה במתן חד

 לעומת מצב של הזרקה ממושכת שלו. 

עם זאת, ההסבר שסופק לעיל אינו מסביר את הירידה הקוגניטיבית של קבוצת הפיזוסטיגמין 

התפקוד הקוגניטיבי השפעת פיזוסטיגמין על יתכן כי ה במספר אינדקסים. לעומת קבוצת הסליין שנצפת

, תהיה כמו במחקר הנוכחי נבדקים בריאים, גם כאלו שעברו פגיעה זמנית והפיכה במערכת הכולינרגיתשל 

בהם נצפה  שונה מהשפעתם על חולים עם פגיעה ממושכת במערכת הכולינרגית, למשל חולי אלצהיימר

למעשה, ממצאי המחקר . (Bentley, 2008)אפקט מיטיב של פיזוסטיגמין על התפקוד הקוגניטיבי 

ניתנת  הנוירונלית העיבוד יכולת על כולין האצטיל רמת השפעתלפיה השערה ים מחזקים את היהנוכח

ת ביניים רמה גבוהה מדי או נמוכה מדי פוגעת בתפקוד, ואילו רמ :'הפוכה U' עקומתבאמצעות לתיאור 

במערכת הכולינרגית,  ממושכת מובילה לתפקוד אופטימלי. מכיוון שבמחקר זה נבדקו אנשים ללא פגיעה

הרי שמתן מעכב של אצטיל כולין אסטראז כפיזוסטיגמין עשוי להביא את האצטיל כולין לרמה גבוהה מדי 

  אשר פוגעת בתפקוד.

את הממצאים, והיא כי מתן פיזוסטיגמין לקראת סוף הבדיקה אמנם  לפרשישנה אפשרות נוספת 

גורם לעוררות ויציאה ממצב חוסר ההכרה, אולם לא בהכרח מוביל לשיפור במצב הקוגניטיבי. כפי שתואר 

היא  כי השפעתו המעוררת של פיזוסטיגמין לאחר הרדמה באמצעות פרופופולבעבר בפרק המבוא, נמצא 

 ,Xie) והקורטקס הפריאטלי לטרלי Precuneus-, הדרך הגברת זרימת הדם המוחית באיזור התלמוס

, היא M1. המנגנון שהוצע, לפיו קיימת תחרות בין פרופופול לפיזוסטיגמין על הפעלתו של רצפטור (2011

מרבית זו שמובילה בסופו של דבר לפעילות המוגברת בתלמוס וליציאה ממצב חוסר ההכרה. עם זאת, 

התפקודים הקוגניטיביים שנבדקו במחקר זה אינם מקושרים בעיקרם לאיזור התלמוס, אלא דווקא 

העברת לעד  חזר לרמה תקינהשל איזורים אלו יתכן שתפקודם . קדמייםקורטיקליים ו לאזורים מוחיים

 . , או שכלל לא נפגע בעקבות הטשטושהמבחנים השנייהסוללת 

מעניין לראות כי הביצועים הירודים באו לידי ביטוי בשתי קבוצות הניסוי בהקשר זה, 

קשור בצורה הדוקה לרמת העוררות, ומכאן שהטשטוש קשב מתמשך באינדקסים שמדדו קשב מתמשך. 

; אולם ביתר התפקודים לא נראו הבדלים משמעותיים בין לרעה באמצעות פרופופול אכן השפיע עליו

זאת ועוד, אמנם תפקודי הקשב המתמשך נפגעו, אולם לא היה הבדל  קבוצות הניסוי לקבוצת הביקורת.
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בין קבוצת הסליין לקבוצת הפיזוסטיגמין בהיבט זה, ולכן יתכן שלפיזוסטיגמין אכן לא הייתה השפעה 

 מכלול הסיבות שצוינו לעיל.יתכן שבעקבות  ,על התפקוד הקוגניטיבימיטיבה 

נראה כי  .ההשערות ששוערו במחקר לבין התוצאותפער בין קיים ניתן לראות כי  ,לסיכום חלק זה

 אינה השפעתו של פיזוסטיגמין על התפקוד הקוגניטיבי בטווח הזמן המיידי שלאחר בדיקת קולונוסקופיה

לאחר הרדמה באמצעות  ותעוררהידוע שלו על רמת ה המיטיבעם האפקט באופן פשוט עולה בקנה אחד 

  .פרופופול

על של פיזוסטיגמין פרוצדורות שנעשו במהלך המחקר הובילו להשפעה מינורית/אפסית היתכן כי 

הזרקה ממושכת של פיזוסטיגמין מסיום ש . יתכןפעמי של החומר-, לדוגמא מתן חדהתפקוד הקוגניטיבי

  משפרת את התפקוד הקוגניטיבי.הפרוצדורה הרפואית ועד לתחילת המבחנים הנוירופסיכולוגיים הייתה 

ביצועיהם של נבדקי קבוצות הניסוי ביום ביצוע את ניתן היה להשוות מבחינה מתודולוגית, 

השפעתם של גורמים מתערבים כדי לצמצם את  ,במועד אחר. זאתמול ביצועיהם בדיקת הקולונוסקופיה 

נובעים משימוש בקבוצת ביקורת של נבדקים אחרים בעלי רמת בסיס שונה, כפי והבדלים בין אישיים ה

, שנצפה בחלק מהאינדקסים. שיטת איסוף נתונים כזו הייתה מאפשרת גם לבדוק את מהימנות התוצאות

 .פעמית של התפקוד הקוגניטיבי-מעבר לבדיקה חד

 ההשפעה של מתן אגוניסט כולינרגי המחקר הראשון שבדק אתוהוא בהיקפו,  גדולהמחקר שנערך 

מחקרים נוספים כדי לקבל מושג רחב יותר לגבי ההשפעה  יםבמסגרת בדיקות קולונוסקופיה. יתכן שנדרש

 על התפקוד הקוגניטיבי לאחר בדיקת קולונוסקופיה.זה או אחר חומרים שילוב של 
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 נספחים

 

 (Chung, 1995) פעולה/ניתוח לאחר חולה שחרור לקראת תפקוד מדד: 1. מס נספח

 

 חיוניים סימנים .0

 פעולה/  ניתוח לפני מערך 21%= 2 

 פעולה/  ניתוח לפני מערך 21-41%= 0 

 פעולה/  ניתוח לפני מערך 41%= 1 

 

 ניידות .2

 סחרחורת ללא יציבה הליכה= 2 

 עזרה עם הליכה= 0 

  סחרחורת/  הליכה ללא= 1 

 

 הקאה/  בחילה .3

 מינימלית= 2 

 בינונית= 0 

 חמורה= 1 

 

 כאב .4

 מינימלי= 2 

 בינוני= 0 

 חמור= 1 

 

 פעולה/  ניתוח לאחר דימום .5

 מינימלי= 2 

 בינוני= 0 

 חמור= 1 

 

 .הביתה לשחרור כמתאים נחשב 01 או 1 ציון שמקבל חולה.  01: מקסימלי ציון
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 (מ"מ 111: אורך) החרדה רמת להערכת VAS סולם:2. מס נספח

 

 :לעבור ת/עומד ה/שאת מהבדיקה שלך החרדה מידת את הציר גבי על י/סמן אנא

 (חרדה קיימת לא כלל) 1| ---------------------------------------------| 11( ביותר רבה חרדה)

 

 

 (מ"מ 111: אורך) הנבדק רצון שביעות להערכת VAS סולם: 3. מס נספח

 

 :החולים בבית שהותך במהלך שקיבלת מהטיפול רצונך שביעות מידת את הציר גבי על י/סמן אנא

 (כלל מרוצה לא) 1| ---------------------------------------------| 11( לחלוטין מרוצה)

  



 קולונוסקופיה ביצוע לצורך טשטוש שלאחר המיידית בתקופה קוגניטיבי תפקוד על פיזוסטיגמין השפעת

 
72 

 

(26/5/2111) קרהמח לביצוע מוסדי הלסינקי ועדת אישור: 4. מס נספח
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