1
השוואה בי טיפול קוגניטיביהתנהגותי ) (CBTלעומת טיפול תרופתי בדיכאו מאז'ורי
אלו בר

1

דיכאו הינה הפרעה שכיחה ובעלת השלכות נרחבות על החולה וסביבתו ).(Kessler et al, 2005
ההערכות השונות טוענות כי עד שנת  ,2020דיכאו תהיה ההפרעה השניה בשכיחותה )אחרי
מחלות לב( בגרימת פגיעה תפקודית בארה"ב ) .(Murray & Lopez, 2007הדור הראשו של
הטיפולי התרופתיי ,הציג יעילות לא גבוהה בצד תופעות לוואי משמעותיות .במקביל ,הטיפול
הפסיכולוגי שאינו מבוסס מחקר ,הציג ,יעילות טיפולית נמוכה בהשוואה לתרופות ) Spielmans et

 .(al, 2011ההתפתחות התרופתית של שנות ה  90והתרופות האנטי דכאוניות )בעיקר,SSRI :
להל :טיפול תרופתי( ששווקו תחת הש המסחרי פרוזאק ,חוללו מהפיכה ביעילות התרופתית
לדיכאו ובכלל זה מיעוט תופעות הלוואי .מנגד ,יעילות הטיפולי הפסיכולוגיי ,נחקרה מעט
יחסית ובמחקרי המעטי שבוצעו ,נמצאה ע יעילות טיפולית נמוכה.
בחלו #הזמ ,מחקרי שוני הצביעו על היעילות החלקית של התרופות .לדוגמא ,ממצאי
שהצביעו על יעילות דומה לטיפול תרופתי ולפלסבו ,בדיכאו ברמת חומרה קלה – בינונית .בנוס,#
נמצאו אחוזי גבוהי של חזרת הדיכאו ) (Relapseלאחר הפסקת התרופות.
ע התפתחות המחקר בפסיכולוגי יישומית ,נמצאה יעילות משמעותית לטיפול קוגנטיבי –
התנהגותי ,ה מבחינת מהירות השינוי וה מבחינת עוצמת השינוי .יתר על כ ,מחקרי שוני
בדיכאו ,הראו יעילות דומה של טיפול קוגנטיבי – התנהגותי לעומת טיפול תרופתי .בעקבות כ,%
בספרות המחקרית העדכנית ,מקובל להתייחס לשני הטיפולי ,טיפול קוגנטיבי – התנהגותי
וטיפול תרופתי ,כטיפולי "קו ראשו בדיכאו" .יחד ע זאת ,היעילות הטיפולית של כלל
הטיפולי לדיכאו ,נמצאת סביב  70%ורק כ  30)40%מהמטופלי מגיעי לרמיסיה מלאה
) .(DeRubies et al, 2005בהמש %לכ ,%מחקרי עכשוויי ,מנסי להתאי את הטיפול
למאפייני ספציפיי של המטופל בשורות הבאות ,אסקור את הגורמי שעשויי להשפיע על
הבחירה בטיפול כזה או אחר.
.1

מאפייני המטופל :ישנ מטופלי שלמרות ההסבר שקיבלו על יעילות דומה לטיפולי
השוני ,מעדיפי באופ ברור ,טיפול תרופתי או טיפול קוגנטיבי – התנהגותי .בדומה ,ישנ
מטופלי שמסיבות שונות ,לא מתאימי לאחד מאופני הטיפול .לדוגמא ,בעבודתי בביה"ח ע
מטופלי פגועי ראש ,פגשתי מטופלי שמבחינה קוגניטיבית לא מתאימי לטיפול קוגנטיבי –
 1פסיכולוג שיקומי מומחה ,מטפל קוגניטיבי-התנהגותי מוסמךalonbehr@gmail.com :
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התנהגותי א %מסכימי ומסתייעי בטיפול תרופתי .כאמור ,במצבי בה היעילות של
הטיפולי דומה ,הנטייה היא להשאיר את הבחירה אצל המטופל .א #שמחקרי על השפעת
יכולת הבחירה של המטופל על תוצאות הטיפול ,מראי תוצאות מעורבות ) & Craihead
.(Dunlop, 2013
.2

מאפייני הדיכאו :מחקרי רבי בדקו את מאפייני ההפרעה כמשתנה המשפיע על
העדפת טיפול כזה או אחר .בהקשר זה ,אחד המשתני שנבדקו היה חומרת ההפרעה .במחקרי
השוני ,נמצא שבדיכאו ברמת חומרה קלה עד בינונית ,אי עדיפות לטיפולי השוני )תרופות
או טיפול קוגנטיבי – התנהגותי( .בדיכאו ברמת חומרה קשה ,התוצאות מעורבות כאשר יש
מחקרי המצביעי על יעילות דומה ויש מחקרי המצביעי על עדיפות לטיפול התרופתי.
בדומה ,מחקרי על טיפול בדיסטימיה )דיכאו מתמש %ברמה מתונה( הצביעו על עדיפות לטיפול
תרופתי ) .(Cuijpers et al, 2008לבסו ,#במחקרי על טיפול בדיכאו כרוני ,ישנה עדיפות לטיפול
משולב על פני טיפול בגישה יחידה ).(Craihead & Dunlop, 2013

.3

מהירות השפעת הטיפול :אחד המשתני המשמעותיי ביעילות טיפול נפשי הוא מהירות
השינוי .בהקשר של דיכאו ,כאשר ישנה פגיעה תפקודית משמעותית )לדוגמא :אי הגעה לביה"ס
או לעבודה( ,ישנה חשיבות גדולה במיוחד למהירות השינוי ,כדי למנוע תגובות סביבתיות שליליות
שיעצימו את הדיכאו )לדוגמא :פיטורי או הרחקה ממסגרת חינוכית( .מצב דומה ,קיי כאשר
הדיכאו מביא לסיכו לאד או לסביבתו .מספר מחקרי שהשוו בי טיפול תרופתי לטיפול
קוגנטיבי – התנהגותי ,הצביעו על כ %שטיפול תרופתי בדיכאו מביא לשינוי מהיר יותר א%
התוצאות ארוכות הטווח שלו חלשות יותר ).(Craihead & Dunlop, 2013

.4

הא ישנה עדיפות לטיפול משולב )תרופות וטיפול קוגנטיבי – התנהגותי( על פני טיפול
יחיד? :על פניו ,נראה שלאור היעילות החלקית של כל טיפול והמכניז הטיפולי השונה ,השילוב
של שני הטיפולי יביא לתוצאות טובות יותר .2על א #ההיגיו האפריורי לשלב בי הטיפולי,
במאמר סקירה רחב ) (Craihead & Dunlop, 2013שבדק מטה אנליזות שונות על יעילות טיפול
משולב לעומת טיפולי נפרדי )תרופות או טיפול קוגנטיבי – התנהגותי( ,נמצאו תוצאות
מעורבות שמרבית לא מצאו שיפור משמעותי בשילוב הטיפולי .בשלב הראשו של הטיפול
 2במאמר סקירה בנושא ) ,(Craihead & Dunlop, 2013העלו הכותבים מספר אפשרויות להשפעות טובות יותר של טיפול
משולב ובהם :מודל של תוספת ) – Additive Modelכיוון שכל גישה עוזרת רק לחלק מהמטופלים ולא בהכרח לאותו חלק
בכלל החולים ,השילוב יביא לשיפור כללי אצל יותר מטופלים( ,מודל סינרגי )כל גישה תעצים את השניה( ,שיפור ההיענות
לטיפול )כל טיפול מסייע בהיענות לטיפול השני .לדוגמא :פסיכותרפיה משפרת היענות לטיפול התרופתי ואילו טיפול תרופתי
מגביר אנרגיה לצורך הגעה לטיפול והכנת מטלות הבית(.
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)השלב האקוטי – עד  3חודשי מתחילת הטיפול( ,לא נמצא שיפור ביעילות של טיפול קוגנטיבי –
התנהגותי כאשר נוס #לו טיפול תרופתי .מנגד ,נמצאה יעילות מסוימת בטיפול תרופתי כאשר
נוס #לו טיפול פסיכולוגי מבוסס מחקר )המטה אנליזה ,לא התייחסה רק לטיפול קוגנטיבי –
התנהגותי( .בשונה מכ ,%בדיכאו כרוני ,נמצאה יעילות משמעותית לטיפול משולב לעומת טיפול
תרופתי ).(Von Wolff et al, 2012
מניעת הישנות ) :(Relapse Prevnionאחת הבעיות המרכזיות בטיפול בדיכאו הינה

.5

חזרה לאחר החלמה .במחקרי שוני ,נמצא שטיפול טיפול קוגנטיבי – התנהגותי יעיל יותר
במניעת הישנות ) .(Gloaguen et al, 1998בדומה ,במטה אנליזה )(Piet & Hogaard, 2011
שהשוותה שילוב של ) MBCTטיפול  CBTמבוסס מיינדפולנס( בשילוב טיפול תרופתי ,לעומת
טיפול תרופתי לבד ,נמצאה ירידה גדולה יותר בהישנות של הדיכאו ,בקבוצה שקיבלה טיפול
משולב.

דיו
ממצאי המחקר לטיפול בדיכאו מעורבי .במרבית המחקרי העדכניי ,לא נמצא הבדל בי
יעילות הטיפול התרופתי לטיפול הקוגנטיבי התנהגותי .ע זאת ,ישנ מצבי שבה נמצאה
עדיפות לטיפול מסוי ומצבי אחרי בה נמצאה עדיפות לשילוב הטיפולי .על א #הממצאי
המעודדי ,נראה שהמחקר בתחו נמצא רק בתחילתו .בהקשר זה ,חשוב לציי את העדיפות שיש
למחקר הרפואי על פני המחקר בפסיכולוגיה .ה מבחינת התרבות המקצועית של הרפואה
כמבוססת מחקר וה מבחינת היק #התקציבי של חברות התרופות .ע זאת ולמרות מיעוט
משאבי המחקר ,דומה שהפסיכולוגיה המחקרית ,מציגה ממצאי מרשימי ביעילות הטיפול
הפסיכולוגי בדיכאו .לסיו ,נראה נכו להזכיר שעל א #התקדמות הטיפולי ,היק #חולי
הדיכאו נמצא במגמת עליה ,כ %שהאתגר המקצועי עודנו גדול ,ה עבור הפסיכיאטריה וה עבור
הפסיכולוגיה היישומית.

סיכו ויישו קליני של המחקרי:
•

סיכו כולל :במרבית המחקרי על דיכאו ,נמצאה יעילות דומה לטיפול קוגנטיבי –
התנהגותי לעומת טיפול תרופתי ).(SSRI

4
. ישנ מטופלי שמעדיפי או מתאימי יותר לסוג טיפול מסוי:מאפייני המטופלי

•

 משפיעי על יעילות, לא ברור עד כמה יכולת ההעדפה והבחירה האישית,יחד ע זאת
.הטיפול
. אי הבדל ביעילות הטיפולי בדיכאו ברמת חומרה קלה – בינונית:מאפייני הדיכאו

•

 בדיכאו, כמו כ. ישנה עדיפות לטיפול תרופתי בדיסטימיה ובדיכאו קשה,ככל הנראה
. ישנה עדיפות לטיפול משולב,כרוני
 תוצאות המחקרי לא עקביות ולא ברור הא טיפול תרופתי:מהירות ויציבות השינוי

•

 הסיכו לחזרת, יחד ע זאת.מביא לשינוי מהיר יותר מטיפול קוגנטיבי – התנהגותי
. גבוה יותר בטיפול תרופתי,(Relapse) הדיכאו לאחר סיו הטיפול
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