
  13/11/2019 - סמינריון הפקולטה למדעי הבריאות

 

 .נירית גבעהרצאתה של ד"ר 

 בנושא: השפעה של סטרס על תפישת הכאב ועל מודולציה של כאב 

במקצועה. את עבודת הדוקטורט שלה ביצעה במעבדה לחקר הכאב ד"ר גבע היא פיזיותרפיסטית 

אביב בהנחיית פרופ' רות דפרין. במקביל הועסקה כמרצה בחוג. -בחוג לפיזיותרפיה באוניברסיטת תל

גוריון, -דוקטורט בחוג לפיזיותרפיה באוניברסיטת בן-בסיום הדוקטורט המשיכה לפרוייקט פוסט

צדק. זאת במקביל להעסקתה כמרצה בחוג. -של ד"ר שלי לויבמעבדה לחקר הקוגניציה והשיקום 

המחקרים שלה עוסקים בחקר הכאב ובעיקר בהשפעה של סטרס על תפישת הכאב ועל מודולציה של 

 כאב.  

 ההרצאה:  סיכוםלהלן 

(. לא nociception( ועוצמתו, לבין חוויית או תפישת הכאב )painהמחקר בתחום מבחין בין כאב )

מה מלאה ביניהם, למשל במצבים של כאבי פנטום, או בשדה הקרב ייתכן מצב בו חייל תמיד יש הלי

נפצע, אך ממשיך בלחימה ללא מודעות לכאב הפציעה. העוסקים בתחום ניסו לבדוק האם פעילות 

גופנית משפיעה על תפישת כאב? יש מחקר רב בנושא זה, הן בקרב בע"ח והן בקרב אנשים, והוא 

ת גופנית גורמת להפחתה זמנית בעוצמת הכאב ולירידה זמנית ברגישות לכאב מעיד על כך שפעילו

(hypoalgesia האם אצל ספורטאים שמבצעים פעילות גופנית עצימה וממושכת, תפיסת הכאב .)

 שונה?  

בהקשר זה, יש להזכיר מספר דרכים למדידת עוצמת כאב. מקובל לתת גירוי שאינו כאב )כמו גירוי 

לחץ, או גירוי כימי עם מיצוי של פלפל חריף(, ולמדוד את סף  –ור, גירוי מכאני חום או ק –תרמי 

הכאב ואת הסבילות לכאב )מה רמת הכאב המקסימלית שניתן לסבול(. הנבדק מתבקש לדרג את 

הכאב על גבי סרגל. אלו מדדי כאב סטטיים, המודדים תפיסת כאב ברגע מסויים. אולם, ידוע כי כאב 

 –נה, וקיימים תהליכים של ויסות )או מודולציה של( כאב. ניתן למדוד תהליכים אלו הוא דינאמי ומשת

 CPM (Conditioned Painשל דיכוי או הגברה של המידע הנוסיספטיבי. למשל, מדד של 

Modulation מודד דיכוי של כאב, באמצעות שימוש במנגנון של גירוי כאב במקום אחר בגוף )

ר הגירוי הופיע לבדו, או מלווה בגירוי נוסף(. באופן דומה ניתן לבדוק )משווים את מידת הכאב כאש

(, עד כמה המערכת מעוררת. בדרך TSP – Temporal Summation of Painאקסיטציה של כאב )

 כלל רואים שעם הזמן, תחושת הכאב עולה. 

ון( לעומת נחזור לשאלות המחקר, שעסקו בתפישת כאב של ספורטאים מקצועיים )ספורטאי תריאטל

אנשים בריאים שאינם ספורטאים. ניתן לשער שיש להם יותר סבילות לכאב, בשל האימונים הקבועים 

והעצימים. המחקר של ד"ר גבע מצא כי סף הכאב של שתי הקבוצות דומה, אך לספורטאים יש 

כת הדיכוי סבילות גבוהה יותר )דירוגי כאב נמוכים יותר(. עוצמת דיכוי הכאב שלהם גבוהה יותר )מער

, stressיותר יעילה(. סיבה אפשרית לכך היא ניסיון של שנים באימונים, ואולי גם רמת הדחק )

יכולת לחזות מראש, הקשורה לתגובות פיזיולוגיות שונות(  ךתפיסה קוגניטיבית של חוסר שליטה וחוס

ק גבוהות, כך ככל שדיווחו על רמות דח –הגבוהה בתחרויות. ואכן נמצא מתאם בין שני הגורמים 

 דיכוי הכאב היה טוב יותר. 

על מנת ליצור רמות גבוהות של דחק במחקר, הפעילו מניפולציה חברתית )מבחן ממוחשב 

שהנבדקים נכשלים בו בעת שצופים בהם(. המניפולציה הזו גרמה לעלייה ברמות הדחק. אצל נבדקי 

לות לכאב, אך השפיעו על דיכוי הביקורת, רמות הדחק הגבוהות לא השפיעו על סף הכאב ועל הסבי

הכאב )הדחק קילקל את יכולת דיכוי הכאב(, בעיקר אצל אלו שהגיבו בחוזקה לדחק. אצל 

הספורטאים, ספי הכאב ירדו בעקבות הדחק, יכולת דיכוי הכאב התקלקלה, והם שמרו על רמה דומה 

 של עירור כאב.      


