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 שמואל אטיאס  שם:

 

הערכת יעילות טיפול שמרני לעומת שילובו עם רפלקסולוגיה ורפלקסולוגית דמה  שם העבודה:

על  חרדה טרום ניתוחית ועל תחלואה ואיכות חיים בתר ניתוחית בחולים העוברים כריתת כיס 

 בשיטה לפרוסקופית: מחקר קליני מבוקר, חד סמיות ואקראי.מרה 

 פרופ' ליטל קינן בוקר, דר' שיף אלעד מנחים:
 

 תקציר: 

חרדה טרום ניתוחית הינה תופעה שכיחה. למרות הטיפול השמרני המקובל באמצעות   רקע:

נוגדי חרדה, אחוז ניכר מהמנותחים ממשיך לדווח על רמת חרדה משמעותית. במספר לא מבוטל 

של מחקרים נמצא מתאם בין חרדה טרום ניתוחית, בפרט בניתוחי כיס מרה, לבין תחלואה בתר 

יפוי פצעים, לקוי ועיכוב תהליך השיקום(. שיטות שונות ברפואה ניתוחית )כאב, בחילה, ר

ניתוחית ובכללם טיפול ברפלקסולוגיה, -המשלימה )ר"מ( נמצאו יעילות בהפחתת חרדה טרום

אשר יעילותו נבדקה בהקשר זה בעבודות בודדות. עד כה לא נעשה מחקר מבוקר ואקראי הבוחן 

ה בהפחתת חרדה טרום ניתוחית וסיבוכים בתר את יעילותו של טיפול באמצעות רפלקסולוגי

דמה ולטיפול השמרני הכולל טיפול תרופתי בנוגדי -ניתוחיים בהשוואה לטיפול ברפלקסולוגית

 חרדה.

: לבחון את יעילותו של  טיפול משולב של רפלקסולוגיה + טיפול שמרני )קונבנציונלי( מטרה

ל שמרני ובהשוואה לטיפול שמרני בלבד דמה + טיפו-בהשוואה לטיפול משולב של רפלקסולוגית

בהפחתת חרדה טרום ניתוחית וכן תחלואה ואיכות חיים בתר ניתוחית, במנותחי כיס מרה 

 בגישה לפרוסקופית.

מטופלים  300-: ניסוי התערבותי  עם הקצאה אקראית מלאה וחד סמוייה, על כשיטות

 3 -ופית. המטופלים יחולקו להמועמדים לניתוח אלקטיבי של כריתת כיס מרה בגישה לפרוסק

. טיפול 1קבוצות שוות בגודלן, ויקבלו את ההתערבויות הבאות להפחתת חרדה לפני הניתוח: 

. טיפול 3. טיפול שמרני + טיפול ברפלקסולוגיה. 2שמרני  המבוסס על תרופות נוגדות חרדה. 

אופן אקראי שמרני + טיפול ברפלקסולוגית דמה. ההקצאה לשלוש זרועות המחקר תתבצע ב

באמצעות מחשב. הערכת ציפיות ועמדות ביחס לרפלקסולוגיה תתבצע לפני הניתוח יחד עם 

הערכה לחרדה מצבית ותכונתית ע"י שאלון ספילברגר.  הערכת חרדה בחדר אינדוקציה )חדר 

המתנה לניתוח( תערך לפני מתן הטיפולים ברפלקסולוגיה, בסמוך לכניסה לחדר הכנה לניתוח 

ושוב לאחר מתן הטיפול ועדיין לפני הניתוח, סמוך להעברה לחדר ניתוח )"אחרי"(, עפ"י  )"לפני"(
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. 0-10( שבאמצעותו ידרג המטופל את עוצמת החרדה בין Visual Analogue Scale)  VASשאלון

. הערכת VASכמו כן, הערכת תסמינים לאחר הניתוח )חרדה, כאב, בחילה( תתבצע ע"י שאלון 

וחיים תתבצע באמצעות מעקב אחר גיליון החולה. לבסוף ימלאו המשתתפים סיבוכים בתר נית

                                                                 להערכת איכות חיים )טרם הניתוח וכחודש לאחר ההליך הכירורגי(.                                                                    SF12שאלון 

ניתוח תיאורי של משתני המחקר יכלול ממוצעים, סטיות תקן, חציונים וטווחים, על פי הצורך. 

  )המתאר את  VASיחושב עבור כל חולה לשם בחינת ההפרש בין דרוג  Paired T-TESTמבחן  

בתוספת  ANOVAלאחר הטיפול. מבחן  VASניתוחית( לפני הטיפול לרמת -רמת החרדה הטרום

Post-Hoc פרמטרי יבוצע לשם בחינת הקשר בין סוג הטיפול  והשינוי ברמת החרדה -או מבחן א

רגרסיה לפני ואחרי התערבות וכן לצורך בדיקת המתאם בין ציפיות מהטיפול לבין התוצאים. 

לינארית או מקדם המתאם של פירסון יחושבו להערכת  המתאם בין רמות חרדה לפני הניתוח 

מודל למדידות חוזרות יבוצע לניבוי  , אחרי תקנון למשתנים רלבנטיים.לתסמינים  לאחר הניתוח

המתאם בין רמות חרדה "לפני" ואחרי" לפני הניתוח לתסמינים לאחר הניתוח אחרי תקנון 

                                   .                                                            p<0.014מובהקות סטטיסטית תוגדר כערך  למשתנים רלבנטיים.

הבוחנת את גודל המדגם בהתייחסות לניתוח   GPower  חישוב גודל המדגם נעשה בעזרת תוכנת

, 95%.  ההשוואה בין שלושת הקבוצות השונות דרשה, בהנחה של רמת בטחון ANOVAשונות 

נבדקים  45 -ם של לפחות, גודל מדגCohen’s  0.25וגודל אפקט המוגדר כבינוני לפי  85%עוצמה 

  VASבכל קבוצה. עקב תכנון לעיבוד הנתונים עפ"י ריבוד לקבוצות שונות וכן בתקנון לגיל, מין, 

)חרדה נמוכה(, ציפיות גבוהות ונמוכות מהטיפול,   4-)חרדה בינונית עד גבוהה( ומתחת ל 4מעל 

 נבדקים בכל קבוצה.   100 -הוגדל המדגם ל

 

(, שאלון ספילברגר להערכת IBEARוציפיות ביחס לטיפול ברפלקסולוגיה ): שאלון לעמדות כלים

להערכת עוצמת החרדה, הכאב, רמת התפקוד, בחילה  VASחרדה מצבית ותכונתית, שאלון  

להערכת איכות חיים לפני הניתוח  SF12שעות לאחר הניתוח, ושאלון  24-והקאה לפני הניתוח וכ

. העיבוד PCם יתבצע באמצעות שאלונים מודפסים ומחשב וכחודש לאחר הניתוח. איסוף הנתוני

 . SPSSהסטטיסטי ייעשה באמצעות תוכנת 

: מחקרים שונים מצאו מתאם בין עוצמת החרדה שלפני ניתוח לבין סיבוכים חשיבות המחקר

ניתוחיים, כגון: שיקום ארוך יותר, ריפוי פצעים איטי יותר, בחילה והקאה, -ניתוחיים ובתר
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היקף גדולה יותר, דימום לאחר ניתוח ופגיעה מסוימת במערכת החיסונית. עוצמת כאב 

מיליון ניתוחים   1.5-מיליון בכל שנה. בארה"ב לבדה, כ 234-הניתוחים ברחבי העולם מתקרב ל

 ניתוחים מסוג זה 10,000מתבצעים מעל בישראל בכל שנה הם ניתוחי כיס מרה בלפרוסקופיה. 

שרובם ככולם אלקטיביים, מסתיימים בסיבוכים ברמות שונות  בכל שנה. חלק מניתוחים אלה,

 שלא מנוטרים באופן מלא ע"י בתי החולים ולכן אינם זמינים לחוקרים ולמשרד הבריאות. 

כאמור, חרדה טרום ניתוחית הינה בעיה שכיחה שאינה מטופלת אופטימלית בגישה השמרנית 

מחקריות על הקשר בין רמת חרדה טרום  וכרוכה בתחלואה ניכרת ואף תמותה. קיימות עדויות

ניתוחית ותחלואה לאחר ניתוחים ובכלל זה בכריתת כיס מרה לפרוסקופית. הפחתה בחרדה 

ניתוחית של כריתת כיס מרה בגישה לפרוסקופית יכולה להפחית חלק מסיבוכים אלה -הטרום

ל בעבר ברפואה ולתרום לרווחתם של המטופלים. אחוז ניכר מהמנותחים בכל שנה בישראל טופ

משלימה או מביע עניין בטיפולים אלו כאשר נקלע לבעיה בריאותית. מכאן שציבור זה עשוי 

להיות מעונין בטיפולי רפואה משלימה ובכללם רפלקסולוגיה במקביל או במקום תרופות נוגדות 

 חרדה המהוות את הטיפול הסטנדרטי כיום. לאור זאת, נראה כי יש מקום לבדוק את היעילות

של רפלקסולוגיה בהשוואה לגישה השמרנית בטיפול בחרדה טרום ניתוחית ובצמצום סיבוכים 

הנלווים לחרדה, כמו גם ההשפעות על איכות החיים של המטופלים. חשוב לבדוק זאת בניסוי 

קליני מבוקר, ולהתייחס לא רק ליעילותו של טיפול רפלקסולוגי אלא גם לאפקט הפלצבו הכרוך 

וסיף למערך הניסוי גם זרוע של רפלקסולוגית דמה. במידה והטיפול הרפלקסולוגי בו, ולפיכך לה

ניתוחית של כריתת כיס המרה. -יימצא יעיל, אזי תורחבנה החלופות הטיפוליות בחרדה טרום

תוצאות המחקר עשויות להיות בעלות משמעות לא רק למנותחי כיס מרה אלא לקהילה רחבה 

 ראל ובעולם.יותר של חולים כירורגיים ביש


