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 2112 נובמבר

 מבוא 

 

. Hydeעל ידי  1111 -מחלת עור כרונית שתוארה בהיא , (prurigo nodularis, PNנודולריס ) פרוריגו

ועל ידי  כ"גידולי עור מרובים המלווים בגרד עז", 1881 -ב Hardwayעל ידי  המחלה הוזכרהלפני כן 

Brocq כ  1111 -בLichen obtususcorneus"   ."ברורה.  אינהאטיולוגיה והשכיחה,  לאמחלה ה

בדים ליכנואידים, לעיתים רונוקשות, קרניות  ( נודולותקשריות )הינם   PNל נגעים האופייניםה

נע מספר הנגעים ו ס"מ 1-5גודל הנגעים הוא בין  דלקתית מוקדית וסימני גרד. –היפרפיגמנטציה בתר 

בלתי  מהאדו הילהאדמדם או מעט כהה, מוקפות בדרך כלל ב ןשצבעקשריות ה בין אחדים למאות.

ואזור הסקרום. בטן האספקט המיישר של הגפיים, ה מיוחד מעורבותב תהפיזור סימטרי, ואופייני .סדירה

.  תקין או יבשכפות הידיים והרגליים והפנים מעורבים לעיתים רחוקות בלבד. העור בין הנגעים נראה 

 PN -בלוקים ב. המחלה יכולה לתקוף בכל גיל, אך שכיחה יותר במבוגרים ובעיקר בנשים בגיל העמידה

 (. 1,2)מחלה מוקדמת יותר , התפרצות (atopic dermatitis) דרמטיטיס אטופיקלבנוסף 

 

לא אפידרמיס( ה ואקנטוזיס )עיבויבוי שכבת הקרן( י)ע כוללת היפרקרטוזיס PNשל נגעי  ההיסטולוגיה

 ולעיתים אאוזינופילים. מאסטלימפוציטים, היסטוציטים, תאי בדרמיס נראה תסנין דלקתי המכיל . סדיר

עליה במספר תאי נצפתה  PNבנגעי בהופעת הקשריות:  העצבים מערכתיש עדויות למעורבותה של 

ושינוי בצורתם. כמו כן,  slowly adapting sensory touch receptors (1,2)-מרקל, המשמשים כ

 צרורות עצב שנלקחו מנגעים, וב(4)בדרמיס פרוליפרציה והיפרטרופיה של עצבים פריפריים תוארה 

פפטידים ורינו ; calcitonin gene related protein-ול  substance P -תגובתיות יתר לנראתה 

עליה בביטוי של הודגמה ו ושותפי Takadaבמחקריו של  (.1,5סטמין )יהגורמים לגרד ע"י שחרור ה

. C (6)שהוא מעכב גדילה לסיבי עצב מסוג  SEMA3Aפקטור גדילה לסיבי עצב וירידה בביטוי 

 intraepithelial nerve,םדרמלייתוך אפיירידה בצפיפות של סיבי עצב  מצאונבודות אחרונות בע

fibers,  (.7חומרת הגרד )לאו הנגעים מיקום ל, המטופלים ללא קשר לגילוזאת 
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 מהווים של העור יםמתמידהגרוד הוחיכוך ה. מוגדרות החולים חשים את הגרד בנקודותגרד עז.   PN -ב

 ,מרגע הופעתן ,הקשריות .יתר ולשינויי פיגמנט לעיבוי העור, להתקרנותיכולה לגרום , שנשניתראומה ט

מחלה ראשונית או מדובר בבכלל כך, אם אם לא ברור כ אינן נסוגות באופן ספונטני. "בדומגרדות בעצמן 

כאל תגובה  PN  נגעירבים מתייחסים לחוקרים  .(1,2,8) תגובה פתולוגית לגרד ולשפשוףבאך ורק 

, "itch scratch cycle" -יש לציין כי המעגל ההרסני, ה . (scratch) גרוד כרוני של העוראפשרית ל

דלקתיים שבעצמם יוצרים או מגבירים את הגרד הראשוני מתווכים משוחררים  , בעקבות גרוד העור,שבו

 .  מחלה זואינו ייחודי רק ל ,לגרודמשנים ומתהווים נגעי עור 

 

אטופית, רגישות אלרגית למגע,  דרמטיטיס כמו)חולים קיימת מחלת עור ראשונית אחוז מן ה 51 -בכ

לות של בלוטת יותרת התריס עודף פעידוגמת  ,מצב מטבולי הגורם לגרדאו (, דלקת של זקיקי שיער

אי , ומעוררים גרד מתרכזים מתחת לעורה המאופיין ברמות גבוהות של מלחי סידן, מגנזיום ופוספט

נמצא גם קשר . אנמיהסוכרת ו, או תת פעילות של בלוטת התריסיתר אי ספיקת כליה, ספיקת כבד, 

גם  (.2) מסיבה בלתי ידועה עים,שיפור בנגלמת תורדיאטה נטולת גלוטן  ,לוקים בהלמחלת צליאק, שב

ב הנגעים ממוקמים ו. במקרה זה יהיו רלהיות טריגר להתפרצות המחלה ה, יכולתורידיאי ספיקה 

 (.1,1) בשוקיים התחתונות

 

PN  ופוליציטמיה  קין'מחלת הודגכמו ממאירויות המקושרות באופן קלסי לגרד ולסימני גרד תואר עם

 (.1,2תסמונת קרצינואיד )ו , דוגמת אדנוקרצינומה של הקיבהסולידים גידוליםדווח גם עם אך , ורה

בגרד ובהופעת לעיתים מלווה ה תסמונת הכשל החיסוני הנרכשדווח עם  PNמבין המחלות הזיהומיות, 

.  substance Pשחרורגרד על ידי זיהום ישיר של סיב העצב גורם לאחד ההסברים הינו כי . קשריות

 בכמותלעומת עליה  האפידרמלים ירידה במספר תאי לנגנהרסו CD8ל  CD4ס בין היחשינוי יתכן גם כי 

תסמונת הכשל תגובות לאנטיגנים. בחולי לעירור בהגברה ל תורמיםבשכבת הדרמיס,  התאים הדנדריטים

לרשימה  B (1.)של תאי חיסוניים ואקטיבציה של קומפלקסים  IgE-עליה בגם יש  החיסוני הנרכש,

החולים אין כל יש להדגיש כי במחצית . 1מס'  טבלהראה  PNמפורטת של המצבים הגופניים שנקשרו ל 

 מחלת רקע. 
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 נודולריס נקשרו לפרוריגומחלות ש:  1 מס. טבלה
 

Skin diseases    

 atopic dermatitis  (2)  

Endocrinological 
conditions  

  

 hyperparathyroidism  (1)  

 hyper/hypothyroidism  (1)  

 Diabetes (1)  

Gastrointestinal    

 gluten-sensitive enteropathy (8)  

 gastric malignancy (8)  

 obstructive biliary disease (8)  

Chronic renal failure   (1)  

Hematological    

 iron-deficiency anaemia (2,1)  

 polycythaemiarubravera (1)  

 Lymphoma (1)  

 Leukaemia (1)  

Infectious diseases   

 Mycobacteriae (1)  

 HIV (1)  

 Hepatitis B virus (1)  

 Hepatitis C virus (1)  

Focal causes   

 insect bite reactions (1)  

 venous stasis (1)  

 folliculitis  (1)  

 discoid eczema (1)  
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(. 8) ל"נפש" הקשורהמחלת עור , (11) רודרמטיטיסאוצורה של נ נההי PNהחוקרים סבור כי חלק מ

 .התסמינים בעור הינם אפיק שאליו "מתנקזת" תחלואה נפשית דרמטיטיסאורובמחלות עור המסווגות כנ

 PNוכנראה  פלנוס , ליכןדרמטיטיס, פסוריאזיס, אקזמה סבוראית אטופיק גוןכ ,מחלות עור לא מעטותב

את שיווי  כנראה מפר הנפשי הלחץ. תופעות המחלהמחמירה את  עקה נפשיתידוע מזה שנים ש, (11)

התפרצות ראשונה יכול להוות טריגר לוומערכת העצבים,  חיסוניתהמשקל בין המערכת האנדוקרינית, ה

)כמו פסוריאזיס או זמנית במחלת עור -לקות בוכן,  כמו (.8,12) מחלה קיימת להגבירמחלה או של ה

עצם , וכמובן, קומפולסיבית הינה נפוצה –ובדיכאון, חרדה או תסמונת אובססיבית דרמטיטיס(  אטופיק

 עקה נפשית.  קיום התסמינים העוריים פוגע בהערכה העצמית ובתדמית הגוף ומחמיר

itch–scratch cycle  חס למעגל הקסמים השלילי שבו שרויים מוכר שנים רבות, ומתייהמונח הינו

(, המעוררת דחף לגרד את itch) ראשונית יש תחושת גרד .PNחולים במחלות עור מגרדות, וביניהם 

פעולת הגירוד יוצר נגעים שמחמירים את תחושת הגרד וכך נוצר  דייל הנזק לעור ע. scratch)העור )

אופי אובססיבי חוזרת ונשנית של העור יש לעיתים לפעולת הגרוד ה. (12) מעגל קסמים של החמרה

סובלים תפקיד של הפחתת חרדה ומתח בחולים הממלאת , והיא למעשה קומפולסיבי או אימפולסיבי

 בושה. ו קושי בהתמודדות עם דחפים או מדימוי עצמי נמוך

 

דיכאון, סוגי התחלואה שתוארו הם . PNנפשית בחולי התחלואה השכיחות את עבודות מעטות בדקו 

י וובקהפרעות יותר גם  PNלחולי (. 2,1שים אחוז מן החולים )כחמיב, חרדה והפרעות סומטופורמיות

 (. 14) אישיות

 

 דחף מופרז לגרדקיים מהמצב הקודם שבו קיימת תחושת גרד ראשונית בעור,  להבדילבגרוד פסיכוגני, 

עלות בדיקה הגופנית ובדיקות המעבדה לא מ, ההיסטוריה הרפואית. אפשרות זו עולה כאשר הילעור נורמ

הפרעה תסמין של פסיכוגני יכול להופיע בצורה מבודדת או כ ודגרד. ואפשרית לתופעת הגרסיבה 

 החרדה, הפרעהפרעת אובססיבית קומפולסיבית, הפרעה כאון, יד מוכמורכבת פסיכיאטרית 

, דחף כפייתי trichotillomania) טריכוטילומניה ושימוש בסמים. פסיכוטית סומטופורמית, מאניה

דחף כפייתי לנקר או לנבור בעור הם הפרעות דומות. ,  pathological skin picking-ו (למריטת שיער
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דחף כפייתי ו הפרעה בשליטה בדחפיםכמסווגת  טריכוטילומניה , כאשרDSM-Vמסווגים ב  דחפים אלו

לטריכוטילומניה (. *1לסיבי )ופקומ-ם האובססיביוכהפרעה בספקטר מסווגלניקור ונבירה 

סטיגמטה משלהם, המאפשרים אבחון קליני. לכאורה, קיימת אפשרות   pathological skin pickingול

 .הם הסטיגמטה של גרוד פסיכוגני PNשנגעי 

 

מספר  ותמשתייכת הנאורופטיות הסנסוריות הינה בעצם נאורופטיה סנסורית. לקבוצ PNכי  ,הסוברים יש

וגרד  פרסטטיקה , כגון נוטלגיהותשל גרד עם שינויי עור שבעבר נחשבו אידיופתיתסמונות 

במסלול האפרנטי המוליך מאיזור העור פתולוגיה  מחלות אלו נגרמות בשלהתברר ש. ברכיאורדיאלי

 PNכי גם ב גילו  וחבריו Bharati. הפריפרים , כלומר בנאורוניםהמעורב עד למערכת העצבים המרכזית

 nerveקלינית, וזאת בחמישה מתוך שמונה חולים שבדקו באמצעות-רופטיה פריפרית תתקיימת נאו

conduction studies (15) . 

 

, של כמות דלה של סיבי עצב תוך אפידרמלים, משותף PN -יש לציין כי הממצא ההסטולוגי שתואר ב 

. מחלה זו מתבטאת , האבטיפוס של הנאורופטיה הפריפרית small fiber neuropathyלמחלה זו  ול

הגרד אינו  PN -. גם בבדרך כלל בכאב, למשל, בכפות רגליים שורפות, אך לעיתים קרובות גם בגרד

בתחושות של צריבה והפרעות חישה. רשימת המחלות המלוות ב לעיתים , אלא מלווה בד"כ ממצא יחידי

PN  ובsmall fiber neuropathy  רופתיה אובנ. (7) גם היא דומה, וכוללת בשני המקרים סכרת

נוגד דיכאון  ,cymbalta((duloxetine קיימת התוויה לטיפול בתרופה פריפרית שסיבתה סכרת, 

 .SNRI ,serotonine norepinephrine reuptake inhibitor) )(16)  -מקבוצת ה

 

, כגון צורות מחלות עור אחרותדלת גם ברורה בדרך כלל. באבחנה המב  PNשל  הקלינית האבחנה

ניתן להעזר  . לברור האבחנה המבדלת(1,2,8,1) פמפיגואיד בולוסאו  בולוזה מסוימות של אפידרמוליזיס

בדרך ביע המ חולה,הסימן נוסף למחלה הוא בהתנהגות בבדיקות הסטולוגיות ובאימונו פלואורסנציה. 

. התחושות המתוארות בנוגע לנגעים הן גרד, צריבה או לנגעיםדאגה, חרדה ואפילו אובססיה בנוגע כלל 

 אלא מחכך או מגרד אותם.נגעי העור  הוא לא מצביע על ,מתפשטהמטופל כאשר עקצוץ. 
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לשם כך יש לשבור את מעגל הגרד הגורם לפציעת העור ולגרד נוסף.  סיוןיהינו נ PN -י בהבסיס הטיפול

היות ויובש העור לחות על ידי משחות,  יףהוסלויים גזורות ר על ציפורנושמלהנחות את המטופלים ל

. לעיתים עוזר ליותסטרואידמשחות ו גרדהו"הרגעת"  ןלריענו מניטולב רלהיעזבעצמו מעורר גרד. ניתן 

רופתיה אונבמצבי הקלת כאב שההתוויה הרשומה לו היא טיפול בקפסאיצין )תוצר פלפל הצ'ילי(, 

תהליכי דלקת.  יםטופיקלי(, המעכב  FK506-)פרוטופיק קלצינאוריןאנזים הבמעכבי  או פריפרית

ה ם אולטרקרניטיפול בגם ל .האו כרית בחנקן נוזלי הקפאת הנגעעל ידי בנגעים בודדים ניתן לטפל 

 UVB -וטיפול ממוקד ב PUVA  ,UVA-1אמבטיות הן יעילות מכולן ה . PNבות יעיל (UV)סגוליות 

יפול בטיעילות המראות סיסטמיות התרופות ה (.17הינה שכיחה )לאחר הפסקת הטיפול . חזרת המחלה 

תופעות הלוואי מועט ככל האפשר בשל  בשימושם מצויים יסיסטמי סטרואידים: הן מעטות מחלהב

 .PN (18)ואף  דרמטיטיס אטופיק, עילה למחלות עור רבות ביניהן פסוריאזיסי,A  ציקלוספורין רבות.ה

של הטיפול . החסרונות לטיפול במילומה נפוצה ובתסמונת מילודיספלסטית תתלידומיד , המשמשכך גם 

פתיה אורונמחירן הגבוה של התרופות ופרופיל תופעות הלוואי, כולל הן ובתלידומיד   A בציקלוספורין

 ,ריתפתיה פריפאורואנלוג של תלידומיד, עם סיכון מופחת לנ הוא Lenalidomide (.18,11) פריפרית

גם תרופה זו טרטוגנית מאוד ויש בדומה לתלידומיד,  (.21) קטנים בשני מחקרים  PNב יעיל נמצא ש

בעיקר לטיפול  תהמשמשתרופה פנטין, אגבנוסף הוא ב יניסיונטיפול  להשתמש בה בזהירות רבה בנשים.

מסוימת, אך גם יעילות לתרופה זו בתסמונות כאב מרכזיות ובפיברומיאלגיה ראומטיקה. בפירכוסים, 

 (.21) תופעות לוואי קשות

 

, תכונות של אנטי היסטמין תבעל, מקבוצת הטריציקלים( Gilexדוקספין ) התרופה האנטי דכאונית

. במחלות בעלות אטיולוגיה נפשית ברורה, (22) אטיולוגיה ברורהטיפול בגרד ללא למשמשת מזה שנים, 

קבוצת  (.22ביעילות טובה )תרופות נוגדות דכאון לטפל בניתן trichotillomania -ו skin pickingכמו 

 selective serotonine reuptake inhibitors"מעכבי הקליטה החוזרת של סרוטונין"התרופות הקרויה 

,SSRIs  ספקטרום האובססיבי קומפולסיבי. ומגוון מצבים בחרדה,  ,לטיפול בדיכאון הואושר הפותח

מחזירים ה על טרנספורטיםפועלים SSRIs  -ה פרופיל בטיחותי טוב. SSRIsמקבוצת ה נוגדי דכאון ל
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כוז יגורם לעליה ברספיגת הסרוטונין בתאים  עכוב. וחררוששלאחר  יםטסינפ – קדםסרוטונין לתאים ה

 . יםטסינפי ולהגברה של פעילותו על הרצפטורים הפוסט טסרוטונין במרווח הסינפ

 

רצמית המכילה שמהווה תערובת  SSRIs-התרופות ממשפחת הנה אחת יה, citalopram)) ציטלופרם

הנחת  R-citalopram. -ו  S-citalopramכמות שווה של שני האננטיומרים של המולקולה ציטלופרם:

אננטיומר מהווה מרכיב אינרטי וחסר פעילות ביולוגית  R --ה העבודה במחקרים המוקדמים הייתה כי

.  Sמסוג  את יעילותה על ידי העלאת הריכוז של החומר הפעילכמעט, ולכן הוצאתו מהתרופה משפרת 

מחזק את הקישור שלו עצמו לנשא הסרוטונין בעזרת יצירת קישור נוסף עם אתר  S אננטיומרהשנמצא 

אותו ל S אננטיומרמקטין את הקישור של R  אננטיומראלוסטרי אחר הנמצא על גבי הנשא לסרוטונין, ו

  (.24ובכך מפריע לפעילותו )אתר 

 

הינה , S אננטיומרהמכילה אך ורק את , (escitalopram=S-citalopram)  אסציטלופרםתרופה ה

הנמצאות , SSRIsמבין התרופות השייכות לקבוצת ה. תרופה פוטנטית יותר מהציטלופרם המקורילפיכך 

. כיום בשוק, לאסציטלופרם יש את האפיניות הגבוהה ביותר לנשא הסרוטונין באדם

לטיפול באוכלוסייה בוגרת , FDA-ה ,מאושרת על ידי ארגון המזון והתרופות האמריקני פרםסציטלוא

 .ו התקפי חרדהא חרדה חברתית, הפרעת חרדה מוכללת ,דיכאוןמ ים, הסובל12מתבגרים החל מגיל בו

הפרעה טורדנית ו פניקה, התרופה מאושרת בישראל להתוויות הבאות: דיכאון, חרדה חברתית, מוכללת

 .(25,26,27) יטלופרםצ, כולל באסSSRIטופל בהצלחה בכמה סוגים של בלתי מוסבר גרד  .כפייתית

 דרמטיטיס, פוליציטמיה ורה, נאופלסטי ובגרד כרוני של אטופיקאגם בגרד פר ותיעיל ונמצא ותהתרופ

 . (25,26,27), לימפומה סיסטמית וקרצינומה סולידיתשחמת ביליארית ראשונית

 

Sertraline , נוספת מקבוצת ה תרופה נוגדת דיכאון-SSRI , כקו רביעי בטיפול בגרד בשל  צתמומל

טרם  ,ושל אסציטלופרם בפרט SSRIsשל תרופות מקבוצת ה  גרדנוגד ההמנגנון  (.28כולסטאזיס )

גירוי מתמיד של של רצפטורים לסרוטונין בשל   down regulationהובהר, אך משערים שהוא קשור ל

http://he.wikipedia.org/wiki/FDA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%99%D7%9B%D7%90%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A2%D7%AA_%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%94_%D7%9E%D7%95%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A2%D7%AA_%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%94_%D7%9E%D7%95%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%94_%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A2%D7%94_%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%A0%D7%99%D7%AA_%D7%9B%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%AA%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A2%D7%94_%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%A0%D7%99%D7%AA_%D7%9B%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%AA%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A2%D7%94_%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%A0%D7%99%D7%AA_%D7%9B%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%AA%D7%99%D7%AA
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במספר עבודות שבוצעו על  יש לציין כי  .או לפעילות התרופה על רצפטורים אופיאואידים, הרצפטורים

skin pickingטובה ל משמעותית  , נמצאה תגובהSSRIs (25) . 

 

PN, אינה כיוון ש, אתגר טיפולי מורכב המציגמחלה ה גורמת סבל רב ללוקים בה.המחלה כרונית,  היא

 . היטב ולאורך זמן לטיפולים מקובליםמגיבה 

 -ש היא הנחתנו

 השפעה ישירה על גרד במנגנונים שטרם הובהרו. SSRIs. לתרופות מקבוצת ה 1

-שמגיבים באופן טבעי לטיפול ב והחרדהתסמינים נפשיים בתחום הדיכאון  נודולריס פרוריגולחולי  .2

SSRI . ,אל מעגל ה כמו כן- itch-scratch   ספקטרום האופייני למחלה ניתן להתייחס כאל הפרעה ב

 .SSRIsגם במצבים אלו נהוג לטפל בנוגדי דכאון מקבוצת ה  קומפולסיבי.-האובססיבי

( itch)את תחושת הגרד הן  PNבחולי וכל להפחית , ת SSRI-אסציטלופרם )ציפרלקס(, מקבוצת ה. 2

. התוצאה תהיה הפחתה ושיפור של כפייתי טורדנישיש בה מרכיב  scratch))את פעולת ההתגרדות הן ו

 .סימפטומים נפשיים כלשהם, במידה וימצאו נגעי העור. הטיפול התרופתי צפוי להפחית

הסיכוי שנוכל  יעלה אתאידיופתי, ללא מחלת רקע פיזיולוגית  PN -ב טיפול שינתן לחולים הלוקים . 4

 אינו גדול. לבודד השפעה חיובית של התרופה, גם אם גודל המדגם
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 :המחקר מטרות

 .אדיופטיתPN  -ב חוליםבקרב קבוצת נפשיות שכיחות ואופי הפרעות לבדוק . 1

 . חוליםנפשי של ההעל מחלת העור ועל המצב  יטלופרםצהטיפול באסהשלכות . לבדוק את 2
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 ושיטות יםחומר

 

נוספת או מחלה פנימית שמיוחס , ללא מחלת עור PN -הסובלים מ, 71 – 18 נימטופלים, בגויסו למחקר 

מרכז הרפואי מחלקת עור, בחוץ של העור וממרפאת חלקת המטופלים גויסו ממ. , או מחלה קשהלה גרד

 .בירושלים הדסה עין כרם

 האנמנזה, בוצע הלקחנלאחר אימות האבחנה,  סטופתולוגית.יבבדיקה קלינית וה האומתהמחלה אבחנת 

, גלוקוז, תפקודי כבד ספירת דם: בדיקות הדם הבאות לקחונה. בדיקה גופנית מקיפסקירת מערכות ו

, Cו  Bפרופיל נוגדנים לצהבת מסוג , אלקטרופורזה של חלבוןוכליה, תפקודי תירואיד ופרתירואיד, 

 .ממאירויות תלשליל צילום חזה ואולטרה סאונד בטן. בנוסף בוצעו IgE ו , HIV ,ANA , עגבת

נטילתן פסיק את עליו לההיה כמו סטטינים, חשודות בגרימת גרד, תרופות האם המועמד למחקר נטל 

 לשלול גרד הנגרם על ידי תרופות., כדי שבועות לפני תחילת המחקר לארבעה

גויסו ובעלי בדיקות דם תקינות רלבנטית לנושא הגרד הכרוני רק מטופלים ללא סימנים למחלה סיסטמית 

ניסיון טיפולי אחד על ידי סטרואידים מקומיים, לפחות עברו לפני גיוסם למחקר  המטופליםכל למחקר. 

 יתפסיכיאטרעל ידי הערכה פסיכיאטרית,  הבוצעלפני תחילת המחקר, . אנטי היסטמיניםאו  UVBקרני 

 .יתמומח

 

 קריטריונים להכללות במחקר: 

 סטולוגיתיקלינית וה ןשאובח נודולריס קיום פרוריגו. 

  נלווית ובדיקות דם תקינות.העדר מחלה 

  70עד  81גיל . 

 

 : כללותקריטריונים לאי ה

 00או מבוגר מ 81גיל צעיר מ . 

 מיניקות או שאינן משתמשות באמצעי מניעה ,נשים הרות. 

  לגרד כרוניגורם מקדים מחלות רקע העלולות להוות . 
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  (כרוניות לוגיותאורומחלות נ, מחלות כרוניות כמו סרטן)מצבים רפואיים מורכבים. 

  מועמדים בעלי סיכון להתאבדות(י "כפי שמוגדר עHAM-D item 3 (suicide) >2) 

(21,21). 

 פולרית-מועמדים הסובלים ממצב פסיכוטי או מחלה בי. 

 משתמשים בסמים או באלכוהול. 

  שנה האחרונהתרופות נוגדות דכאון בשנטלו מועמדים. 

 יטלופרםצאסבעלי רגישות ידועה ל. 

 

, בשבוע מ"ג ליום 11במינון של )ציפרלקס(  יטלופרםצמסוג אס SSRIטופלו בהמשתתפים בניסוי 

מטופלים  .שבועות 12, לאחר לסיום הניסוי עדמ"ג ליום וכך  21המינון ל מכן הועלה לאחר הראשון. 

, ללא תועלת של קו ראשון לטיפול בגרד, סטרואידים מקומיים ואנטיהיסטמיניםההשתמשו בתרופות מש

להפסיק טיפולי היה על המטופלים . ורשו להמשיך ולהשתמש בתכשירים אלוהממש לפני תחילת המחקר, 

 פוטותרפיה או תרופות סיסטמיות אחרות שנטלו למחלתם, כחודש לפני תחילת המחקר ובמהלכו. 

 

 הערכה דרמטולוגית ומעקב

 ספרונקשריות הוע"י הסטודנט.  עור תופאי ר"עהמשתתפים בדקו וסיומו נבמהלכו  ,בתחילת המחקר

 )ראה מוספים( על ידי שימוש בכלים הבאים:הנחקר עורו של מצב ערך והתועדו בצילום. בכל ביקור ו

 The Clinical Global Impression (CGI) 

, CGI-Severity Subscale ,בחלק הראשון ם:מדד כולל להערכת חומרת מחלה. למדד זה שני חלקיזהו 

, CGI-Improvement Subscale ,חולי חמור. בחלק השני – 7נורמלי ללא מחלה, ל  – 1נע בין הניקוד 

החמרה משמעותית ביותר.  – 7ללא שינוי, ל  – 4שיפור משמעותי ביותר, דרך  – 1הניקוד נע בין 

ספירת הנגעים והערכת פרמטרים של גודל, על  התבססהההערכה הקלינית לשאלון זה מהימנות גבוהה. 

 בהשוואה למצב הקודם. כל זאת הופעת נגעים חדשים, ובוי, קשקשת יאריטמה, ע

 )1(3Itch Severity Scale (ISS) 

 .21 -ל 1ע בין הציון משקלל את התשובות לשאלות ונד: שבע שאלות להערכת חומרת גר
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 )2(3SSS)-Massachusetts General Hospital Skin Scratching Score (MGH 

ד ואת הגר ותמעריכהבאות שלוש itch) ) את הדחף לגרד ותמעריכהראשונות  שבע שאלות, שלוש

((scratch 28 -ל 1 בין נע ציון. את ההשלכה המנטאלית של הגרדהאחרונה ו. 

 )33( Index (DLQI) Qualityatology Life mDer 

  .ותשונעור חלות הנמצא בשימוש נרחב במ ,כלי דרמטולוגי להערכת איכות חיים, בעל עשר שאלות

, פעילות אישית הרגשהעוסק בהשפעת המצב העורי על מגוון תחומים המרכיבים איכות חיים: השאלון 

 . 21 -ל 1 בין נע ציון .פנאי, עבודה ולימודים, קשר בינאישיפעילות יומיומית, 

 . השאלונים, בעברית, מולאו ע"י הנחקרים

 

 הערכה פסיכיאטרית ומעקב

 על ידי , המטופלים הערכה פסיכיאטרית מקיפהעברו  ההראשונפגישה ב

Structured Clinical Interview for Axis I DSM-4 Disorders (SCID).  בסיסי כלי מחקריזהו 

רופאה ולא על ידי ה, שמ)בעבר או בהווה( Iציר מקיומן של הפרעות פסיכיאטריות את להעריך שמטרתו 

 בכלים הבאים: , במהלכו ובסיומו, בתחילת המחקרכמו כן, השתמשנו . הפסיכיאטרית

 D)-Rating Scale for Depression (HAM Hamilton 

)הערכה  נייםדיכאותסמינים של מעריך את קיומם ה על ידי הבודק,למילוי שאלות  21בן שאלון 

 קטיבית(.יאובי

 A)-Anxiety Rating Scale (HAM Hamilton 

 .קטיבית(י)הערכה אובי חרדהשל תסמינים . מעריך על ידי הבודקלמילוי שאלות  14בן שאלון 

 Beck Depression Inventory (BDI) 

)הערכה  דיכאוןשל תסמינים להערכת ומשמש בשימוש נרחב  נמצא. למילוי עצמישאלות  21בן שאלון 

 .סובייקטיבית(

 Adverse Event Inventory (AEI) 

תופעות הלוואי . SSRIsתופעות לוואי העלולות להיות קשורות לשימוש ב קיומן של שאלון להערכת 

 .ותוחמור ותבינוני, ותעטומ, לא קיימות –מתועדות כ 

 נמשך המחקר. שבהם השבועות  12במשך אחת לשלושה שבועות, מולאו על ידי המשתתפים שאלונים ה
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 שיטות סטטיסטיות

 . IBM SPSS statistics 19העיבודים לניתוח התוצאות בוצעו בתוכנת 

למדגמים מזווגים עבור משתנים רצפים, ומבחן  T-test two tailedנעשה שימוש במדדי פיזור, מבחן 

chi-square .למשתנים שמיים 

 נחשב משמעותי סטטיסטית. 1.15קטן שווה ל  pערך 
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 תוצאות

 המטופלים:

וחתמו על  גויסומתוכם  12. במחקרהתאימו לקריטריונים להכללה והוצע להם להשתתף מטופלים  18

השתתף במחקר קליני כלל ללא היו מעוניינים שלושה הנותרים סירבו להשתתף:  חמשתהסכמה מדעת ו

(, וחמישה 61.5%נשים )שמונה קבוצת הנחקרים כללה דיכאוני. -טיפול תרופתי אנטילסירבו שניים ו

המשתתפים סיימו את הניסוי  12. (71 גיל עד 21 מגיל) שנים  45.2 יהההגיל הממוצע .(28.5%גברים )

. קודמת לשלושה מטופלים הייתה אבחנה פסיכיאטריתבהפחתה של מנון התרופה.  צורךללא  ,במועד

)אבחנה  הפרעת אישיות גבוליתה בתלק תואח מאג'ורידיכאון אפיזודה של בעברם ב לקושניים 

 . על כן שאלוניבזמן המחקר Iבציר פעילה פסיכיאטרית  לקה בהפרעהאיש מהמשתתפים לא . מתמשכת(

שימשו רק להערכת קיומם וחומרתם של סימפטומים דיכאוניים  BDIו  HAM-D   ,HAM-A -ה

בין הגברים  נפשייםהתסמינים הבדל משמעותי בנמצא לא  בתחילת המחקר וחרדתיים בקרב הנבדקים.

 והנשים שהשתתפו בניסוי. 

 

שנים(, אך לא  11.5שנה )ממוצע  25שנה ועד ממשך הגרד ותסמיני העור אצל המשתתפים במחקר נע 

טופלו  2112 -ו 8112החל בילדות המוקדמת אצל איש. כל המשתתפים קיבלו בעבר טיפולים יעודיים: 

משתתפים אושפזו  11112טופלו בציקלוספורין.  2112בהתאמה.  UVA-1ו  UVBבפוטותרפיה מסוג 

כבעלת חומרה  CGIחלקת עור, בין פעם אחת ועד ארבע פעמים בעבר. המחלה הוגדרה בשאלון במ

 .דרגת חומרה בינונית, כלומר בבטרם נכנסו המטופלים למחקר 4.15ממוצעת של 

מטופל ו שני מטופלים היה יתר לחץ דםלמטופל אחד סבל ממחלה קרדיווסקולרית, מבחינת מחלות רקע: 

 על רקע בלתי ידוע.  אחד סבל מהיפוגונדיזם

 

 לטיפול:עורית תגובה 

ירידה משמעותית במדדי ניתן לראות כי נמצאה  2 בטבלה. במהלך המחקר חל שיפור בתסמינים העוריים

 . MGH-SSS   , ISS, DLQI ת, כפי שבאו לידי ביטוי בשאלונים העוריחומרה ה
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 CGI – severityשל השאלון,  1ממוצע הציונים של כל הנבדקים בשאלה  .שיפורהראה   CGI גם מדד

subscale ( בהתחלה  4.15,היה גבוה יותר בתחילת הניסוי מאשר בסיומו, מה שמעיד על ירידה בחומרה

  – CGI , 2שאלה ב ציוניםהממוצע היה  כמו כן, בסיום המחקר(. P=0.018, בסיום  2.28לעומת 

improvement subscale   2.177 , חוסר שינוימציין  4ציון ובמדד זה מציין שיפור קל  2ציון כאשר . 

הראו תגובה  שנייםלטיפול : טובה (, הראו תגובה 54%מטופלים )מתוך שלושה עשר שבעה בפרוט, 

(, שניים המחקר בסיום, "שיפור רב ביותר",  CGI improvement subscale=1מאוד משמעותית, )

 שלושה(, המחקר בסיום, "שיפור רב",  CGI improvement subscale=2משמעותית )הראו תגובה 

 מטופלים(. ששה המחקר בסיום,"שיפור קל",  CGI improvement subscale=3) קלההראו תגובה 

 CGI improvement subscale =4שינוי ) נצפהמטופלים לא  בחמישה: לא הראו תגובה לטיפול 

 (.המחקר בסיום, CGI improvement subscale =5. )אה החמרה קלההר ואחד(, המחקר בסיום,

 

 נפשית לטיפול: תגובה 

, 1ג'ורית מציר אבעיה פסיכיאטרית מלא העלתה בראיון הפסיכיאטרי המלא ראשונית ההערכה הכאמור, 

, פסיכיאטריים תסמינים ודלמד)השאלונים( המדדים הפסיכיאטריים היה על לכן, באיש מן המשתתפים. 

בהשוואה בין תחילת  ם בהם לאורך זמן הטיפול.ויולעקוב אחר שינ שאינם מספיקים לאבחנה מלאה

 BDI, כפי שנמדדו ב דיכאון, גם מבחינה סובייקטיביתתסמיני ירידה משמעותית ב המצאנהטיפול לסופו 

פו, בסו 2בתחילת המחקר לעומת  8.77)ממוצע של  D-HAM, כפי שנמדדו ב וגם מבחינה אובייקטיבית

p=0.004 ). חרדה, כפי שנמדדו ב תסמינינמצאה גם ירידה משמעותית ב -    A-HAM (של  ממוצע

 כאמור,  הערכים בתחילת המחקר .(2 טבלה) (.p=0.005בסופו,  1.85בתחילת המחקר לעומת  11.26

 נמוכים מכדי לשקף "דכאון" ו"חרדה" של ממש.  ובוודאי שבסיומו, 
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הניסוי ובסיומו לפני ופסיכיאטריים עוריים סימפטומים  - 2טבלה   
 

 

 בתחילת ממוצע

 הניסוי

 בסיום ממוצע

  הניסוי

P value 

CGI-dermatological severity subscale 4.15 3.38 0.018 

CGI-dermatological improvement subscale 3.077 אין  

Itch Severity Scale (ISS) 10.24 7.3 0.006 

Massachusetts General Hospital Skin 

Scratching Score (MGH-SSS) 

21.17 13.25 0.000 

Dermatology Life Quality Index (DLQI) 16.46 10.38 0.001 

Hamilton Rating Scale for Depression (HAM-D) 8.77 2 0.004 

Hamilton Anxiety Rating Scale (HAM-A) 10.62 1.85 0.005 

Beck Depression Inventory (BDI)  9.62 3.54 0.001 

 

 

 בתחילת הטיפול )שמאל( ובסיומו )ימין(: improvement subscale CGI  -ה מדד של גרפית תצוגה

p=0.018 
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 מתאם )קורלציה( של תגובה לטיפול ומשתנים:
 

  CGIדד ה מבניגוד למדדים האחרים המשקפים את דעתו הסובייקטיבית של המטופל בנוגע למצבו, 

 לתמונותמך על הערכה קלינית ועל השוואה תסהוסטודנט העור וה תרופאנקבע על ידי העור  למצב

כאמור, מדד זה השתפר  לטיפול. עוריתהתגובה ה להערכת ביותרמדויק ה, זהו המדד להערכתנו קודמות.

 CGI -במדד הלא נמצא מתאם בין התגובה לטיפול זאת, עם  משמעותית במהלך הטיפול.

improvement subscale מצב משפחתי, השכלה או אמונה דתית. ,בין פקטורים דמוגרפיים כגון גילל 

 CGI severity -על ידי הלבין חומרת המחלה כפי שהוערכה באותו מדד לא נמצא מתאם בין השיפור 

subscale  .על פי ה לטיפול  העוריתבין התגובה מתאם כן, לא נמצא  כמובתחילת הטיפול- CGI 

severity subscale סימפטומים פסיכיאטריים בתחילת הניסוי או שינוי בסימפטומים של  םמקיובין ל

 לאורך הניסוי.

 

 סבילות לטיפול

)כאבי בטן,  על תופעות לוואי קלות עד בינוניות  נו הסבילות לטיפול הייתה גבוהה. מספר מטופלים התלונ

אף  ניסוי. רוב התופעות נעלמו במשך הזמן.לשונים במהלך השבועות הראכאבי ראש, בחילות, עצבנות( 

 .או נאלץ להפסיק את הטיפול אחד מהמטופלים לא פיתח תופעת לוואי חמורה
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 מסקנות ודיון

PN כרונית מציקה ביותר, המשלבת הפרעה קוסמטית וגרד בלתי נסבל ופוגעת בשל כך  היא מחלת עור

הטיפולים הנהוגים במחלה הינם בלתי יעילים או בעלי  במידה משמעותית באיכות חיי המטופלים.

משמעויות חמורות, רפואיות וכלכליות.  האטיולוגיה של המחלה אינה ידועה, ובכל זאת, נראה כי תחושת 

 הגרד הינה ראשונית, ומביאה בשל החיכוך וההתגרדות הבלתי פוסקים לתופעות העוריות האופייניות. 

מים חושפים למחלה אך הספרות מעלה שאלה של מרכיב נפשי, דכאוני, ידוע כי מצבים רפואיים סיסט

או מרכיב נאורופטי.  כדי להעריך עד כמה חמור המרכיב הנפשי בקרב  קומפולסיבי-או אובססיביחרדתי 

החולים והאם ניתן לסייע להם באמצעות תרופה מקובלת בבריאות הנפש, בחרנו לטפל בקבוצת חולים 

ופרם. מכיון שקבוצת החולים שטופלה היתה קטנה, בחרנו לכלול אך ורק כאלו במחלה באמצעות אסציטל

 שאינם סובלים ממחלות רקע הדורשות טיפול אחר.

 

, שנבדק ע"י החוקרים. מצאנו כי הטיפול CGIהשתמשנו בשאלונים דרמטולוגים סובייקטיבים ובמדד 

שדווחו על ידי המטופלים עצמם. מדד התרופתי הפחית באופן משמעותי את המדדים הדרמטולוגים, כפי 

שבועות  12הטיפול באסציטלופרם לשיפור עורי, וזאת תוך סייע הראה כי בכמחצית מהחולים  CGI -ה

 בלבד. 

 

המטופלים לא ניתן היה לאבחן הפרעה נפשית בתחילת המחקר. אמנם נמצאו סימפטומים  12באיש מתוך 

ידי חלק מהמטופלים, אך סכום השאלון והרושם הקליני נפשיים, כלומר, חלק מהשאלות נענו בחיוב על 

לא תמכו באבחנת מחלה פעילה. למרות גודל הקבוצה הקטן, אנו מסיקים כי בניגוד ל"הרגשה" הקודמת, 

PN  של מחלה נפשית. אמנם, בסימפטומים  ישיראינה נאורודרמטיטיס במובן זה שאינה ביטוי עורי

ול בתרופה, אך לא היתה קורלציה בין השיפור העורי לשיפור המבודדים שנמצאו חל שיפור בזמן הטיפ

 הנפשי. יש לקחת בחשבון כי האנליזה הסטטיסטית מוגבלת על ידי גודל המדגם הקטן. 

אם כך, כיצד ניתן להסביר את פעילות התרופה? כאמור, אין לכך כיום תשובה. ידוע שהמערכת 

 –וספות פרט לבריאות נפשית, כמו במעגל ההרדמות הסרוטונינרגית בגוף מעורבת בפונקציות מרכזיות נ

ורגולציה אוטונומית. יתכן כי רצפטורים לסרוטונין משחקים תפקיד גם  ספציה-נוסייקיצה, אנלגזיה, 
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   -בבקרה המרכזית על תחושת הגרד והפעלתם המתמשכת ע"י סרוטונין בהשפעת התרופות מקבוצת ה

SSRI תאוריה נוספת מתייחסת להשפעת התרופות דווקא דרך רצפטורים גורמת להפחתה בתגובתיותם .

אופיאואידים. מסתבר כי במודל בבעלי חיים האפקט האנטי נוסיספטיבי של פרוקסטין )תרופה נוספת 

כמו כן,  (.25( שותק ע"י מתן נלוקסון, שהוא אנטגוניסט לרצפטורים אופיאואידים )SSRI -מקבוצת ה

ם אינה משפיעה על גרד במנגנון מרכזי כלל. יתכן שהיא משפיעה לטובה על קיימת אפשרות שאסציטלופר

הנאורופטיה הסנסורית שלכאורה עומדת בבסיסה של מחלת העור ובדרך זו גורמת להחלשת הגרד 

 (.  16,24ולהעלמות הנגעים בעור )

 

, תרופה נוגדת יכולים להנות מטיפול באסציטלופרם PNעל סמך תוצאות עבודה זו ניתן להציע כי חולי 

דיכאון מקובלת, ולחוות שיפור במצב העור. העדר הקורלציה בין השיפור בתסמיני הנפש לתסמיני הגוף 

אינה קשורה במישרין לפעילותה בתחום  PN -מעלה את האפשרות שפעילותה המיטיבה של התרופה ב

 הפרעות הנפש. 
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 סיכום

גירוד חמור וחוזר לוב החוקרים כתגובה עורית ע"י ר, המסווגת (, היא מחלה עוריתPNריגונודולריס )ופר

הנובע מתחושת גרד חזקה וכרונית. הגורמים האפשריים למחלה הם רבים. מערכת העצבים המרכזית 

מטופלים רבים סובלים מתסמיני דכאון, מחקרי עבר העידו כי . במחלה ותוההיקפית ככל הנראה מעורב

 תהמשמש SSRI-ה יטלופרם הוא תרופה ממשפחתצאסחרדה והתנהגות אובססיבית קומפולסיבית. 

 במספר מצבים.  בעלת אפקט נוגד גרד נהשהוכח שהי ,לטיפול בדיכאון וחרדה

 

 אידיופטי.  PNמ"ג על חולי  21יטלופרם במינון צאסהתרופה לבדוק את השפעת  ההיית מטרת המחקר

עמיד וללא מחלות רקע עוריות או סיסטמיות הקשורות    PN-הסובלים ממטופלים  12למחקר גויסו 

רופאה ו, סטודנט עור תמ"ג ליום ונבדקו על ידי רופא 21יטלופרם צגרד. המטופלים טופלו באסב

 שבועות של טיפול בה.  12לפני מתן התרופה, ולאחר , בעזרת שאלונים, יתפסיכיאטר

ם הייתה היסטוריה של מחלות לשלושה מטופלי. גברים 5נשים ו  8בסה"כ השתתפו במחקר 

לא אך איש , תסמינים קלים יחסית של חרדה ודכאון בכניסתם למחקר. חלק מהם הראו פסיכיאטריות

 .מאג'ורית יתנפש הפרעהמ כסובל ןאובח

 

מחלת העור, כפי בבכמחצית מהחולים הפחתה משמעותית  שבועות של טיפול, נמצאה 12לאחר 

חרדה. לא נמצא הדיכאון והבתסמיני החוקרים. נמצאה גם הפחתה  שהוערכה הן ע"י המטופלים והן ע"י

הם שינוי בהאו טיפול פסיכיאטריים בתחילת ההתסמינים התגובה העורית לטיפול לבין המתאם בין 

 כו. במהל

 

,  PNבחולי יכולות להשפיע לטובה על תסמיני העור  SSRIרופות אנטי דיכאוניות מסוג אנו מסיקים כי ת

 פעולה אחר. מנגנוןבכפי הנראה , אלא ואנטי חרדתית האנטי דיכאונית ןתלות בהשפעתללא וזאת 
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Background: Prurigo nodularis (PN) is a common dermatological disorder. Most 

researchers classify PN as a common cutaneous reaction pattern to repeated severe 

scratching preceded by intense chronic pruritus. The underlying possible conditions 

responsible for PN are variable. The central and peripheral nervous systems are 

implicated in the origin of PN, as many patients suffer from concomitant depression, 

anxiety or obsessive-compulsive traits. Escitalopram is a SSRI drug for depression 

and anxiety that has been shown to affect pruritus.  

Objective: To examine the effect of escitalopram on idiopathic PN.   

Methods: Thirteen concomitant patients with long standing PN and no underlying 

itch-associated dermatological or systemic illness were recruited. The patients were 

treated with escitalopram 20 mg a day and were evaluated for 12 weeks in regular 

time intervals by a dermatologist and a psychiatrist, with the aid of questionnaires. 

Results:  There were 8 females (61.5%) and 5 (38.5%) males. Three patients had a 

history of a psychiatric diagnosis. We found a significant reduction in depressive 

symptom, both subjectively and objectively along with a significant reduction in 

anxiety symptoms. There was a significant reduction in all dermatological rating 

scales. No correlation was found between baseline psychiatric symptoms or a change 

in symptoms over treatment and dermatological response.  

Conclusion: SSRI anti-depressant escitalopram has improved the outcome of PN 

patients regardless of its anti-depressant qualities but rather through an alternative 

mode of action.    
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תאריך ______________               ______________            מספר בדיקה ________________      נבדק מספר  
 
 
 

 CGIקלינית כללית  התרשמות
 

 א. חומרת המחלה 
 ? כעת החולה של מחלתו חמורה כמה עד, בנסיונך בהתחשב

 
 . נורמלי, אינו חולה כלל1
 . גבולי2
 . חולה קלות3
 . חולה במידה בינונית4
 . חולה מאוד5
 . בין החולים ביותר6
 

 ב. שיפור כללי
 בהשוואה למצבו של החולה מתחילת הטיפול בו, עד כמה השתנה מצבו? 

 
 . חל שיפור רב ביותר1
 . חל שיפור רב2
 . חל שיפור קל3
 . אין שינוי4
 . חלה התדרדרות קלה5
 . חלה התדרדרות רבה6
 . חלה התדרדרות רבה ביותר7
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 itch severity scale –גרד  עוצמת להערכת שאלון
 
 (טבלהבמקום הנכון ב X. באיזו תדירות את/ה סובל/ת מגרד במשך היום? )אנא סמן 1
 

 מגרד/ת  תמיד כלל מגרד/ת  בדרך /ת לעיתים מגרד /תמגרד לא לעולם 
     בוקר

     צהרים
     ערב

     לילה
   
 (טבלהבמקום הנכון ב X. באיזו מידה ניתן לתאר את הגרד בעזרת המונחים הבאים? )אנא סמן 2
 

 רבה  במידה מה במידת מעט לא כלל 
     מעקצץ

     דוקר
     שורף

     מרגיז
     נסבל בלתי

     מדאיג
 
 המגרדים הגוף אזורי את סמן אנא. 3
 

 
 
 (טבלהבמקום הנכון ב X. עד כמה חמור הגרד ממנו את/ה סובל/ת? )אנא סמן 4
 

 מאוד חזק גרד חזק גרד בינוני גרד קל  גרד כלל גרד אין 
      רגיל במצב
      רע במצב
      טוב במצב

 
 (אחת מתשובה יותר לסמן)ניתן  הגרד בגלל השתנה רוחך מצב האם. 5
 הרוח במצב שינוי אין. א
 ירוד רוח במצב אני. ב
 עצבני אני. ג
 להתרכז מתקשה אני. ד
 חרד אני. ה
 
 (טבלהבמקום הנכון ב X. כיצד משפיע הגרד על: )סמן 6
 

 ירידה  יש שינוי  אין 
   מינית תשוקה
   מיני  תפקוד

  
 במקום הנכון( X. עד כמה מושפעת השינה מן הגרד? )אנא סמן 7
 

 תמיד  כמעט לפעמים פעם  אף 
מתקשה להרדם בגלל  אני

 הגרד 
   

    גרד בגלל/ת מתעורר אני
 בתרופות משתמש אני

 שינה
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The Massachusetts General Hospital Skin Scratcing Scale 

 

הוראות: לכל משפט יש לבחור את ההצהרה שמתארת בצורה הטובה ביותר את התנהגותך או1ו 

תחושותיך, במהלך השבוע האחרון. אם היו לך רגעי משבר ורגעים יותר טובים, נסה להעריך את ממוצע 

 את כל ההצהרות בכל שאלה לפני בחירתך.התחושה לשבוע האחרון. הקפד לקרוא 

 

 לגרד את העור. דחףלהשאלות הבאות, תן ציון  בשלוש

 ביום ממוצע, באיזו תדירות אתה חש דחף לגרד את העור? –. תדירות הגרד 1

 השבוע לא חשתי דחף לגרד את העור. – 1 -

 השבוע חשתי מדי פעם דחף לגרד את העור. –1 -

 דחף לגרד את העור . השבוע חשתי לעיתים קרובות –2 -

 השבוע חשתי לעיתים מאוד קרובות דחף לגרד את העור. –2 -

 השבוע חשתי דחף כמעט קבוע לגרד את העור. – 4 -

 

 ביום ממוצע, כמה חזק או אינטנסיבי היה הדחף לגרד את העור? –. עוצמת הדחף לגרד 2

 ת העור.השבוע לא הרגשתי כל דחף לגרד א – 1 -

 השבוע חשתי דחף קל לגרד את העור. – 1 -

 השבוע חשתי דחף בינוני לגרד את העור. – 2 -

 השבוע חשתי דחף חמור לגרד את העור. – 2 -

 השבוע חשתי דחף עז ביותר לגרד את העור. – 4 -

 

 ביום ממוצע, כמה שליטה הייתה לך על הדחף לגרד את העור? –. היכולת לשלוט על הדחף 2

 בשבוע זה יכולתי לשלוט על הדחף לגרד את העור כל הזמן, או שלא היה לי דחף לגרד את העור. – 1 -

 בשבוע זה יכולתי להסיח את דעתי מהדחף לגרד את העור כמעט כל הזמן. – 1 -

 בשבוע זה יכולתי להסיח את דעתי מהדחף לגרד את העור חלק מהזמן. – 2 -

 מהדחף לגרד את העור לעיתים רחוקות. בשבוע זה יכולתי להסיח את דעתי - 2 -

 בשבוע זה לא יכולתי להסיח את דעתי מהדחף לגרד את העור. - 4 -

 

 .הנוכחי דוהגר את רק ציין. הבאות השאלות בשלושת

 

 ביום ממוצע כמה פעמים גרדת את העור? -. תדירות הגרוד 4

 את העור. יהשבוע לא גירדת – 1 -

 את העור מדי פעם יהשבוע גירדת – 1 -



26 
 

 את העור לעיתים קרובות. יהשבוע גירדת – 2 -

 השבוע גירדתי את העור לעיתים מאוד קרובות. – 2 -

 השבוע גירדתי את העור לעיתים כל כך קרובות עד שחשתי כאילו כל הזמן אני עושה זאת. – 4 -

 

 את עצמך מלהתגרד? ביום ממוצע, כמה פעמים ניסית לעצור –להתנגד לגרוד העור  ת. ניסיונו5

 השבוע לא הרגשתי כל דחף לגרד את העור. – 1 -

 השבוע ניסיתי להתנגד לדחף לגרד כמעט כל הזמן. – 1 -

 השבוע ניסיתי להתנגד לדחף לגרד בחלק מהזמן. – 2 -

 השבוע ניסיתי להתנגד לדחף לגרד לעיתים רחוקות. – 2 -

 .השבוע לא ניסיתי להתנגד לדחף לגרד את העור – 4 -

 

 ביום ממוצע, כמה פעמים הצלחת למנוע מעצמך לגרד את העור? –. שליטה על גרוד העור 6

 את העור. יהשבוע לא גירדת – 1 -

 השבוע הצלחתי להתנגד לדחף לגרד את העור כמעט בכל פעם. – 1 -

 השבוע הצלחתי להתנגד לדחף לגרד את העור רוב הפעמים. - 2 -

 לגרד את העור בחלק מהזמן. השבוע הצלחתי להתנגד לדחף - 2 -

 השבוע הצלחתי להתנגד לדחף לגרד את העור לעיתים רחוקות מאוד. - 4 -

 

 .העור גרד של ההשלכות את ציין, האחרונה בשאלה

 

גרד עור יכול לגרום לחלק מהאנשים להרגיש מדוכדכים, לחוצים או עצובים. במהלך  –. מצוקה נלוות 7

 השבוע האחרון, באיזו מידה של אי נוחות גרם לך גרד העור להרגיש?

 השבוע לא חשתי חוסר נוחות בשל גרד העור שלי. – 1 -

 השבוע כמעט ולא חשתי חוסר נוחות בשל גרד העור שלי. – 1 -

 לב, שחשתי חוסר נוחות בשל גרד העור שלי.השבוע שמתי  – 2 -

 השבוע חשתי באופן מובהק, חוסר נוחות בשל גרד העור שלי. - 2 -

 השבוע חשתי חוסר נוחות בצורה אינטנסיבית, בשל גרד העור שלי. - 4 -
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DLQI  דרמטולוגית מבחינה החיים איכות מדד 
 :ניקוד                                                                                    :תאריך :               החולים בית מספר

 

 

 תיבה י/סמנ נא .האחרון השבוע במהלך חייך על השפיעה שלך העור בעיית מידה באיזו להעריך היא זה שאלון מטרת
 .שאלה בכל אחת

 

 בעור שלך עקצוץ או כאב ,רגישות ,גירוד חשת מידה באיזו ,האחרון השבוע במהלך? 
 מאוד רבה במידה
 רבה במידה

 מועטה במידה
 לא בכלל

 שלך העור בגלל העצמי בבטחון ירידה או מבוכה חשת מידה באיזו ,האחרון השבוע במהלך? 
 מאוד רבה במידה
 רבה במידה

 מועטה במידה
 לא בכלל

 שלך בגינה או בבית לטפל או לקניות לצאת לך הפריע שלך העור מידה באיזו ,האחרון השבוע במהלך? 
 מאוד רבה במידה
 רבה במידה

 מועטה במידה
 לא בכלל

 שלבשת הבגדים על השפיע שלך העור מידה באיזו ,האחרון השבוע במהלך? 
 מאוד רבה במידה
 רבה במידה

 מועטה במידה
 לא בכלל

 כלשהן פנאי פעילויות או חברתיות פעילויות על השפיע שלך העור מידה באיזו ,האחרון השבוע במהלך? 
 מאוד רבה במידה

 רבה במידה
 מועטה במידה

 לא בכלל

 כלשהי ספורטיבית פעילות לבצע עליך הקשה שלך העור מידה באיזו ,האחרון השבוע במהלך? 
 מאוד רבה במידה

 רבה במידה
 מועטה במידה

 לא בכלל

 ללמוד או לעבוד ממך מנעה שלך העור בעיית האם ,האחרון השבוע במהלך?  
 לאכן /

 בלימודים או בעבודה בעיה היווה שלך העור מידה באיזו ,האחרון השבוע במהלך ,"לא" אם? 
 רבה במידה
 מועטה במידה

 לא בכלל

 עם או ה/קרוב ה/חבר עם או שלך הזוג בת/בן עם לבעיות גרם שלך העור מידה באיזו ,האחרון השבוע במהלך 
 ?כלשהם משפחה ת/קרוב

 מאוד רבה במידה

 רבה במידה
 מועטה במידה

 לא בכלל

 מינית מבחינה כלשהם לקשיים גרם שלך העור מידה באיזו ,האחרון השבוע במהלך? 
 מאוד רבה במידה

 רבה במידה
 מועטה במידה

 לא בכלל

 דרש או ,בביתך "בלאגן"ל גרם ,למשל ,בעיה היווה שלך בעור הטיפול מידה באיזו ,האחרון השבוע במהלך 
 ?זמן

 מאוד רבה במידה
 רבה במידה
 מועטה במידה
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