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 לכבוד
 חברי סגל הפקולטה למדעי הבריאות

 אוניברסיטת אריאל בשומרון
 

 הנדון: סמינריון הפקולטה למדעי הבריאות: סיכום מפגש 
 

 שלום רב,
 סמינריון הפקולטה למדעי הבריאותה האחרונה של פגישההתקיימה  8102 במאי 82 -, החמישיביום   

מהמחלקה להפרעות תקשורת, , בשט בן -עדי ליפשיץשל ד"ר ה הועברה הרצאת, בה לשנת הלימודים תשע"ה
לשיפור הדיבור של מבוגרים בריאים   tDCSגריה חשמלית לא פולשנית מסוג  -נו איך קוראים לזה?בנושא: "

בית של קופת קלינאית תקשורת ביחידה לביקורי ד"ר ליפשיץ הינה ". וחולים עם אפזיה לאחר אירוע מוחי
כיום  .מחוז מרכז של קופת חולים מאוחדתבקלינאית תקשורת מחוזית הייתה בעבר , םמאוחדת ירושלי חולים

 י.חברה בועדה ארצית בנוגע לאפזיה וכן נציגת ישראל בועדת אבחונים של ארגון האפזיה של האיחוד האירופא
 
 

 :בן בשט( -)מאת ד"ר ליפשיץ סיכום ההרצאה
לשיפור יכולות שליפת המילים של   tDCS-transcranial direct current stimulationשימוש בטכניקת 

 בן בשט -ד"ר עדי ליפשיץ -בריאיםמבוגרים עם אפזיה לאחר אירוע מוחי ושל מבוגרים 
ומנגנון פעולתו. מדובר בבטרייה  המחוללת זרם חשמלי.  tDCS-בהרצאה נערכה סקירה כללית על מכשיר ה

ָאנוָדה המושכת יונים שליליים ומכאן שמה והאחת שלילית ָקטודה,  -ת: האחת חיוביתאלקטרודו 8למכשיר 
המושכת יונים חיובים ומכאן שמה. הגרייה משנה את קוטביות סביבת ממברנת תא העצב ובכך משפיעה על 

זור התכנות ירי נוירונאלי, אולם איננה מביאה לירי של תאי עצב באופן ישיר. האלקטרודות מונחות על אי
המטרה בקורטקס אותו נרצה לגרות כאשר ניתן להשתמש בפרוטוקול יוני לטראלי )אלקטרודה אחת מגרה( 

לטראלי, שתי האלקטרודות מונחות על שני -והשניה מהווה אלקטרודת ייחוס )רפרנס( או בפקוטוקול בי
פיזיקאלים של הגירוי אזורים קורטיקאלים שונים בהם ניתנת גרייה בו זמנית. הגרייה מושפעת ממאפיינים 

כגון: עוצמת הזרם, גודל האלקטרודות, משך הגרייה וכדומה. נמצא בספרות כי לאלקטרודה החיובית )אנודה( 
 יש השפעה מעוררת על האזור המגורה ואילו לאלקטרודה השלילית השפעה מעכבת.

הפרעות מוטוריות כגון: בהמשך ניתנה סקירה של הפרעות מוטוריות ושפתיות לאחר פגיעות מוחיות. הוזכרו 
דיסארטריה, אפרקסיה, ודיספוניה וכן הפרעות שפתיות אחרי אירועים מוחיים כגון: אגנוזיה ורבלית, אפזיה 

 ודיסנומיה.
נבדקים עם אפזיה  7על יכולות השיום של   tDCSתוארה עבודת הדוקטורט של עדי בה נבחנה השפעת גריית 

אישית לכל נבדק מבחינת מיקום וסוג הגרייה. ממוצע ביצועי כל כרונית, תוך שימוש בפרוטוקול המותאם 
הנבדקים, הראה שיפור משמעותי סטטיסטי באחוז המילים שנשלפו נכון אחרי לעומת לפני טיפול. שיפור כזה 

לא נמצא אחרי גריית פלצבו )שאם(. נמצא אפקט שארי לטיפול שלושה חודשים מתום הטיפול. הממצאים 
ככלי טיפולי. הודגש כי מדובר על יכולת שפתית מצומצמת של שיום וכי  tDCS-אל הגלום במעידים על הפוטנצי

יש לבדוק את השפעת הגרייה על יכולות שפתיות נוספות וכן כי מומלץ לשלב טיפול גרייה עם טיפול שפתי של 
ם בקרב קלינאית תקשורת. בהמשך תואר מחקר שבחן את השפעת הגרייה על זמני התגובה של שליפת מילי

מבוגרים בריאים. ניכר קיצור משמעותי סטטיסטית בזמני התגובה, רק אצל נבדקים שקיבלו גרייה בי 
לטראלית )אנודה לאזור ברוקה וקטודה לאיזור ההומולוגי בהמיספרה ימין( ובקרב קבוצה זו השיפור נמצא רק 

 עבור אלו שקיבלו את הגרייה הפעילה לאחר גריית השאם )שהיוותה אימון(.
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