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מחקרים

מחקר ישראלי :האנשים שכועסים ועלולים לסבול מהפרעה נפשית
חוקרים מצאו קשר בין הבסיס המוחי האחראי להתעוררות כעס והיכולת לווסתו לבין הסיכון לפתח תסמיני
פוסט-טראומה
גדי גילעם ותלמה הנדלר
פורסם ב02.09.17-

כעס הוא רגש עוצמתי אשר מתעורר לרוב במצבים בין-אישיים ועלול להתבטא
באלימות מתפרצת – מילולית או פיזית  -כלפי הסביבה .לפיכך ,קיים הצורך
התדיר לווסתו ולהתאימו לנורמות החברתיות .כעס בלטי נשלט ,שיכול להגיע עד
לכדי התקפי זעם ,הוא תסמין של מגוון הפרעות פסיכיאטריות .למשל,
פוסט-טראומה )ובשמה הרשמי :הפרעת דחק פוסט-טראומטית  .(PTSD -מדובר
בהפרעת חרדה הנגרמת בעקבות חשיפה לאירוע קשה ,מעורר דחק ,מצוקה או
פחד ,שבו קיים איום פיזי או רגשי על חייו או רווחתו של האדם .אירוע זה יכול
להתרחש בבת אחת או באופן מתמשך .ניתן לכנות אירוע מתמשך שכזה גם
כ"לחץ כרוני".
במחקר שערכנו ,שחלקו הראשון התפרסם לפני כשנתיים בכתב העת
 Neuroimageוחלקו השני התפרסם לפני כחודשיים בכתב העת
 ,Psychological Medicineבחנו את הקשר בין הבסיס המוחי האחראי
להתעוררות כעס בקונפליקט חברתי והיכולת לווסתו לבין הסיכון לפתח תסמינים
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של  .PTSDלמשל ,הפרעות שינה ,מחשבות חרדתיות חוזרות ונשנות ,מצב רוח
ירוד ורגזנות.
מחקרנו בוצע במרכז סגול לתפקודי המוח במרכז הרפואי תל אביב ,בשיתוף
אוניברסיטת תל אביב וד"ר אייל פרוכטר וד"ר קרן גינת ממערך בריאות הנפש
של חיל הרפואה .במסגרתו מדדנו ב) fMRI-דימות תהודה מגנטית תפקודי( את
הפעילות המוחית של  29חיילים קרביים בשתי נקודות זמן  -בתחילת הטירונות
וכשנה לאחר מכן ,בסיום אימון קרבי מתקדם .בתווך ,במהלך האימון הקרבי,
מתמודדים החיילים עם מצבי קיצון כגון מגבלות שינה ואתגרי הישרדות.
המאמצים הנפשיים והפיזיים הממושכים שנדרשים מהם עלולים לגרום ללחץ
כרוני ,והוא עלול לגרום לתסמיני פוסט-טראומה .לחץ כרוני שכזה יכול להתפתח
במצבים נוספים ,כגון תקופות מבחנים ,עבודה מלחיצה סביב השעון ,ומצב
כלכלי קשה ומתמשך .בנוסף ,בחנו את הפעילות המוחית של  17אזרחים בגיל
דומה ,שהתנדבו לשנת שירות )לפני שירותם הצבאי( ,גם כן בשתי נקודות זמן -
בתחילת שנת השירות ובסופה.

מיטב הכתבות והפרשנויות ,מדי יום ישירות
אליכם למייל
הרשמה בקליק

בשתי נקודות הזמן שבחן המחקר ,הן אצל החיילים והן אצל האזרחים ,הפעילות
המוחית שנמדדה במעבדה היתה בעת משחק שמטרתו לעורר כעס ,אשר כלל
הצעות לחלוקת כסף בין שני שחקנים .הצעות אלו הוצגו לכאורה על ידי שחקן
מתחרה )שחקן מקצועי שהכשרנו לטובת העניין( ,היו לא הוגנות במכוון )סכום
גדול יותר למציע( ולוו בהערות מילוליות מעצבנות )כגון "אל תתבכיין"( .הנבדקים
ידעו שהם בניסוי אך לא על המניפולציה שהם עוברים .בנוסף ,בשתי נקודות
הזמן בחנו אם הנבדקים סובלים מתסמיני פוסט-טראומה ואת רמתם של
תסמינים אלו באמצעות שאלון מתוקף .בו הם נשאלו למשל "עד כמה אתה
סובל מקושי להירדם /מחלומות מטרידים חוזרים ונשנים /מהזעות /מדפיקות
לב" ,והתבקשו לענות מ) 1-בכלל לא( עד ) 5הרבה מאוד(.
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חיילים קרביים יעברו אימון ממוחשב למניעת פוסט־טראומה
כיצד ניתן להתגונן מפני פוסט-טראומה בדומה לבעלי חיים

בחלק הראשון של המחקר אפיינו מנגנון מוחי הקשור להתפתחות כעס
בקונפליקט חברתי ,כפי שהתעורר במשחק .מצאנו שלנבדקים שהגיבו יותר
בפיוס ,הסכימו לקבל יותר הצעות ,וכך גם הרוויחו יותר כסף ,ודיווחו על פחות
כעס  -כפי שנמדד בסולם שבין ) 0לא כועס( ל) 6-כועס מאוד(  -היתה פעילות
יתר באזור שנמצא במרכז האונה הקדם-מצחית הפנימית )Ventromedial
 ,Prefrontal Cortexובקיצור  .(vmPFCאזור זה אחראי בין השאר לבקרת
רגשות וויסותם .כלומר ,פעילות באזור זה קשורה להפחתת כעס וקבלת החלטות
שקולה יותר .לעומת זאת מצאנו שלנבדקים שהגיבו יותר באגרסיביות ,דחו יותר
הצעות ודיווחו על יותר כעס ,היתה פעילות יתר בגרעין ששמו )Locus
 .Coeruleus (LCגרעין זה מפריש את המוליך העצבי המעורר נוראדרנלין,
בעיקר בעת מצבי דחק ,וידוע כי הוא מעורב בהתנהגויות אגרסיביות.
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צילום :ד"ר גדי גילעם

בחלק השני של המחקר רצינו לבחון איך המוח של הנבדקים מגיב לכעס
)כאמור ,באמצעות המשחק( כעבור שנה – כלומר בתום האימון הקרבי /שנת
השירות .משמע ,עוררנו בהם שוב כעס כדי לבחון אם התקופה הקשה שעברו
משפיעה על תגובתם המוחית .ראשית גילינו באמצעות השאלון כי בעקבות
השנה הזאת אכן חלה אצל החיילים עלייה בתסמיני פוסט-טראומה ,אך לא אצל
האזרחים .לאחר מכן מצאנו כי החיילים שהיתה להם פעילות חזקה יותר ב-
 vmPFCבנקודת הזמן הראשונה )תחילת הטירונות( ,כלומר כאלו עם ויסות כעס
טוב יותר ,פחות סבלו מתסמיני פוסט-טראומה בנקודת הזמן השנייה )בסוף
האימון הקרבי( .בנוסף ,מצאנו כי ככל שעלתה פעילות הLC -בין שתי נקודות
הזמן ,כלומר ככל שעלתה מעורבותו של אזור זה בתגובה לפרובוקציה המכעיסה
במשחק ,כך היו יותר תסמיני פוסט-טראומה אצל החיילים.
 -פרסומת -

לפי ממצאים אלו ,ניתן לראות כי מי שמצליח לווסת כעס טוב יותר הוא בעל סיכון
נמוך יותר לפתח תסמיני פוסט-טראומה .כלומר הוא מתמודד טוב יותר עם לחץ
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כרוני .הממצאים למעשה ממחישים את הקשר הייחודי הקיים בין תגובת המוח
לכעס לבין האפשרות לפתח תסמיני פוסט-טראומה .קרי ,גילינו סמן מוחי שמעיד
על רגישות להפרעה פסיכיאטרית .במקביל מצאנו כי תגובת המוח לכעס )בפרט
פעילות ה (LC-גוברת בעקבות לחץ כרוני ומלווה בהתפתחות התסמינים .ייתכן
שזו הסיבה שחולים ב PTSD-סובלים מרגזנות ואגרסיביות .יש לציין שהנבדקים
שהתנדבו להשתתף במחקר )ועל כך נתונה להם תודתנו( לא אובחנו ב,PTSD-
גם לא לקראת שחרורם מהצבא ,אלא רק סבלו מתסמיני ההפרעה .נדרשים
מחקרי המשך אשר יכללו נבדקים שאובחנו בהפרעה.
ולסיכום ,אם נוכל לשפר את יכולת ויסות הכעס ואולי אף את יכולת הוויסות
הרגשי של אנשים ,נוכל להפוך אותם לעמידים יותר ללחץ כרוני ולהשפעתו
השלילית .כלומר המחקר מניח את הבסיס לטיפול מוחי עתידי ,בפרט בהפרעות
שכוללות כעס בלתי נשלט .כיום אנו בוחנים אפשרות שכזו במסגרת מחקר
המשך )בשיתוף ד"ר רני אבנד מהמכון הלאומי לבריאות הנפש בארה"ב,
 - (NIMHגרייה חשמלית להגברת פעילות ה vmPFC-של נבדקים בריאים
במטרה להפחית כעס ואגרסיות.
ד"ר גדי גילעם הוא פוסט-דוקטורנט במרכז סגול לתפקודי המוח שבמרכז
הרפואי ת"א ובבית הספר למדעי הפסיכולוגיה באוניברסיטת ת"א; פרופ'
תלמה הנדלר היא ראש מרכז סגול לתפקודי המוח במרכז הרפואי ת"א,
ופרופסור מן המניין בבית הספר למדעי הפסיכולוגיה ,בבית הספר
לרפואה ובבית הספר סגול למדעי המוח באוניברסיטת ת"א
תגיות :מוח צבא

פרסומת :משהו קורה על גגות תל-אביב

כתבות מומלצות
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