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"  אורגנית"האם הפסיכוזה 

תמיד, כן
:  השאלה היא האם היא

או, מחלה ראשונית

פרזנטציה של מחלת מוח אחרת



האגף לרפואת המוח

The Department of Neurology
Division of Clinical Neurosciences

PSYCHIATRY
NEURO-

SURGERY

NEUROLOGY

3 disciplines with different 
languages and cultures treating 
one brain

Formation of integral teams in:

- Stroke

- Parkinson (movement disorders)

- Epilepsy

- Neuro-oncology

- Neuropsychiatry



תרופות וסמים

DLBD (בגיל המבוגרופרקינסוניזםהלוצינציות , דמנציה)

 למשל)אפילפסיה :post-ictal psychosis)

Autoimmune / Limbic / Hashimoto encephalitis 

עם פסיכוזה" אורגניות"מחלות מוח 

האם הופעת פסיכוזה יכולה להיות הפרזנטציה של מחלת מוח  

?אורגנית

?כיצד נבדיל בין פסיכוזה ראשונית לפסיכוזה סימפטומתית

האם יש לפסיכוזה במחלות אלו מאפיינים ייחודיים  

?המבדילים אותם ממחלות פסיכיאטריות ראשוניות



 לעיתים עם תובנה, (זוחלים, דמויות)הלוצינציות ראייה.

ירידה קוגניטיבית.

פרקינסוניזם.

או לכל המאוחר  , הירידה הקוגניטיבית והלוצינציות מקדימות

.בשנה הראשונה להופעת סימני פרקינסון

בולטותפלוקטואציות.

פסיכוטים-ולאנטידופה-רגישות יתר לתכשירי לבו.

Diffuse Lewy Body Dementia



Post-Ictal Psychosis

התקף  

אפילפטי  

 Lucid“כללי
interval”

מצב פסיכוטי  

למשך עד  

שבועיים

[חזרה להכרה מלאה]

“Forced normalization of EEG” האבחנה אפשרית רק לפי אנמנזה של התקף 

אפילפטי שהקדים את ההתקף הפסיכוטי



אנצפליטיס אוטואימונית



Keller S, et al, Case Rep Psychiatry. 2014

 כ בריאה"בד, 32בת

5טלפון  )"הלוצינציות שמיעתיות פשוטות , אגיטציה, ימים של חוסר שינה
"(מצלצל

בדיקה נוירולוגית תקינה ,CTמצב פסיכוטי: בדיקה פסיכיאטרית. ראש תקין ,
.הוחל אולנזפין ללא שיפור

 בקבלתה מצב חרדתי קשה"(imminent doom)" ,קולות צלצול קבועים  ,
.התמצאות תקינה במקום ובזמן

התקף אפילפטי כללי

התנהגות לא , התפרצויות צעקות, יבריש'דיבור ג, התפתחות מצב בלבולי
.צורך בזונדה וקשירה. חוסר שתיה ואכילה, נגטיביזם, מאורגנת

 עירוי וליום". אגיטציה קטטונית קשה"תמונה של

?בגלל חסך שינה ונוירולפטיקה המורידים סף אפילפטי

Anti-NMDA Receptor Encephalitis Presenting as an 
Acute Psychotic Episode in a Young Woman



 ג בימים  "ק3.5דיאטה וירידה לאחרונה , לא ידוע על רקע רפואי, 4+נ, 37בת

.  האחרונים

 אחותה במצבה הבסיסיעל ידי קבלתה נראתה טרם יומיים  .

 י שכנה שתיארה התנהגות לא לעניין"טרם קבלתה בשעות הצהריים נראתה עיום  ,

.תואמיםלא צחקוקים 

 שבמשך שבועיים טרם קבלתה הייתה  אנמנזה נוספת על כך במהלך אשפוזה קיבלו

. במצב היפומאני

 ללא , סימני צדללא , מבולבלת, קבלתה התעוררה כשהיא מדברת לא לענייןבבוקר

.  הכרהללא אובדן , תנועות לא רצוניות

אפזיה מעורבת ומצב אמנסטי, חשיבתית ניכרתאיטיות : בדיקה קוגניטיבית.

ללא פרכוסים, שקיעה במצב הכרה, אנצפלופתיה: באשפוזה.

 בדיקתCSF : נוגדנים . מנינגואנצפליטיסתמונה שלanti NMDA-Rחיוביים.

פרזיס -מהלך ארוך עם שיפור הדרגתי לאחר טיפולי פלזמהX8 , ריתוקסימבעירוי  ,

.שחלתיתטרטומהניתוח לכריתת 

(:  2)פרזנטציה פסיכיאטרית 

שינוי התנהגותי, היפומאניה



 כ"בריאה בד, 2+נשואה , 33בת.

 לוחץראש סובלת מכאב ימים 3, למספר דקות בבוקרשבועיים סחרחורות  ,

.  עייפות כללית ואובדן תיאבון, היוםלאורך כל בחילות 

 אירוע החשוד  בערב . כרגילאך תפקדה , לעבודהטרם קבלתה לא הלכה יום

.לפנות בוקר אירוע נוסף. לפרכוס טוני מוקדי קצר

 איקטלי-כלליים עם בלבול פוסטפרכוסים טונים שני רצף של -במיון.

מנינגואנצפליטיס קלה: ניקור מותני.

 אגיטטיבית מאד ולאחר מכן אדישות בולטת, ניכרשינוי התנהגותי : יומייםלאחר  ,

 WAXY FLEXIBILITYאלמנט של פקודות עם מבצעת , לקוניותתשובות , דיספאזיה

קל

MRI תפיחות היפוקמפוס דו צדדית: מוח .Anti NMDA-Rבשחלהטרטומה. חיובי.

פרזנטציה פירכוסית

[אבחנה מבדלת למנינגואנצפליטיס ויראלית]



 All three of the following criteria:

 Rapid onset (less than 3 months) of at least four of the six following 
major groups of symptoms:

 Abnormal (psychiatric) behavior or cognitive dysfunction

 Speech dysfunction (pressured speech, verbal reduction, mutism)

 Seizures

 Movement disorder, dyskinesias, or rigidity/abnormal postures

 Decreased level of consciousness

 Autonomic dysfunction or central hypoventilation

 At least one of the following laboratory study results:

 Abnormal EEG (focal or diffuse slow or disorganised activity, 
epileptic activity, or extreme delta brush)

 CSF with pleocytosis or oligoclonal bands

 Reasonable exclusion of other disorders

Diagnostic criteria for anti-NMDA receptor 
encephalitis



בדיקת הנוגדנים בנוזל המוח והשדרה: אבחנה

Cell based assay

Immunohistochemistry



מחלות מוח אוטואימוניות עם נוגדנים כנגד חלבוני שטח או סינפטיים



 Diagnosis can be made when all four of the following criteria have been 

met:

 Subacute onset (rapid progression of less than 3 months) of working 

memory deficits, seizures, or psychiatric symptoms suggesting 

involvement of the limbic system

 Bilateral brain abnormalities on T2-weighted fluid-attenuated inversion 

recovery MRI highly restricted to the medial temporal lobes

 At least one of the following:

 CSF pleocytosis (white blood cell count of more than five cells per 

mm3)

 EEG with epileptic or slow-wave activity involving the temporal lobes

 Reasonable exclusion of alternative causes.

Lancet neurology 2016

Diagnostic criteria for definite Autoimmune 
limbic encephalitis



Anti-NMDA receptor Encephalitis

 מצבי רוח משתנים, פרנויה, אגיטציה, פחד/ פרזנטציה פסיכיאטרית של חרדה ,

הלוצינציות שמיעתיות וויזואליות  , דלוזיות, התנהגות ביזארית ודיסאינהיביציה
(Dalmau et al. 2008).

וכתוצאה מכך איחור באבחנה  , מתפרשים בטעות כמחלה פסיכיאטרית ראשונית

.ובטיפול

77% מהחולים עםanti-NMDAR encephalitisי פסיכיאטר  "נראים לראשונה ע

.(Mann et al. 2014)פולרית -ומקבלים אבחנה של סכיזופרנניה או מחלה בי

שבועות  3-4התמונה הקלינית לאחר , מבלי קשר לגיל ולצורת הפרזנטציה

חולים  571מתוך 498-ל, בסוף החודש הראשון למחלה:דומהמהפרזנטציה הינה 

.  המחלהאו יותר מרכיבים של 4היו ( 87%)

מרכיב אחד של סימפטומיםהיה ( 1%)חולים 6-ב

מזהים ולא מפספסים איך 

?הזהאת המיעוט 



10/27

(37%)

27ש השימוטו"לא כולל אנצפליטיס ע, חולים

21גברים6, נשים

 5-89גילאים

 אנטיNMDA-R(10חולים) , אנטיVGKC(4

GABAאנטי , (חולה1)AMPAאנטי , חולים

(.  חולים2)MA-2אנטי , (חולה1)

10חולים ללא נוגדן מזוהה.

מרכיבים אחרים יכולים להיות קלים : הבעיה /

מוסברים מסיבות אחרות/ מוסווים 

זיכרוןהפרעת 

(חולים20/27)

הפרעה פסיכיאטרית

(חולים17/27)

אפילפסיה

(חולים19/27)

הסתמנות קלינית בסדרה שלנו של אנצפליטיס  

אוטואימונית

(Ben-Oliel T et al. 2019)



 מחלה פסיכיאטרית לדוד. כ"בריאה בד, 21בת

התקף אפילפטי כללי יחיד .EEG–טמפורלים-גלים חדים בי.

 היפומאניה, התנהגות נמרצת–במשך שבוע

גלי , במהלך תנודתי מאד–תכנים דתיים , דיבור על יום הדין, דיבור לא לעניין

.  עם תובנה מלאה, החמרה ושיפור מלא

ניקור מותני דמי. קוגניטיבית תקינה .MRIנשלחה בדיקת אנטי . תקיןNMDA-R.

 זיפרקסהשוחררה מהמיון עם

הוחזרה לאשפוז לאחר קבלת תשובה חיובית ל-anti NMDA-R

פרזנטציה קלה מאד

[הסתמנות חלקית וקלה מאד]



 נורמטיבי, תואר ראשון בחינוך גופני, כ"בריא בד, 55בן.

 עם , היה מבולבל, בצורה לא רגילהבסוף החופשה התנהג . מחופשהשבועות 3חזר מתאילנד לפני

.בירור בסיסי היה תקין, בהתנהגותוגם בזיכרון ושינויים , פחד

 עבר בירור כולל , חזר לעבודתו הרגילה, לארץבחזרתוMRI, תפקודיתבהמשך שמו לב לירידה אך  ,

.והפרעה בזיכרוןקוגניטיבית ירידה 

 בולטהתחיל לסבול מהתקפים של אי שקט , האחרונים טרם קבלתובימים.

פטריות, שולל לקיחת סמים, חוםללא , מבולבל, אי שקט, בחזהלחץ ,רעה כללית הרגשה : בקבלתו  ,

ללא כל עדות להפרעת זיכרון  , הבדיקה לחלוטין בגדר התקיןממצאי . להזיותאו תרופות הגורמות 

. לכל ירידה קוגניטיבית אחרתהארוך או לטווח הקצר או 

של לוו בתנועות סטרואוטיפיות . אגיטציה, בולטתחרדה , הזיות, של בלבול חריףהתקפים : באשפוז

.מהלך החמרה קשה. הידיים

EEG תקין ,MRIסרולוגיה לאנצפליטיס אוטואימונית  . פרט לכך תקין, תאים13ניקור מותני , תקין

אוטואימונית/ לא עומד בקריטריונים לאנצפליטיס לימבית .  שלילית

פרזיס ולאחר מכן ריתוקסימב-תגובה מלאה לטיפולי פלזמה.

אנצפליטיסצורך בהחלטה טיפולית באבחנה משוערת של 

אוטואימונית ללא זיהוי של נוגדנים



251 (.נשים73%, 18-86טווח , 52גיל חציון )מטופלים

(37%)הפרעת דיבור , (46%)בלבול , (47%)אנצפליטיס ופירכוסים : הסתמנות  ,

(.25%)מחשבות שווא של רדיפה , (27%)הפרעת הליכה , (43%)הפרעת זיכרון 

26 הסתמנו עם הפרעה פסיכיאטרית בלבד( 10%)מטופלים.

עם שני הנוגדנים אנטי 69%: סרולוגיה בדםTPOו-TG .סרולוגיה ב-CSF :28/53

.עם שני הנוגדנים( 53%)

EEG(14%אפילפטי , 70%אנצפלופטי )82%-פתולוגי ב

מהחולים השתפרו  91%. 10ואימונוסופרסיה בעוד , חולים193-סטרואידים ניתנו ב

.באופן מלא או חלקי עם הטיפול

חוו התלקחות( 16%)חולים 40: במעקב.

Autoimmune Rev. 2016

Steroid-responsive encephalopathy associated with 
autoimmune thyroiditis

עמדו לפני העברה  , חולים עם הסתמנות פסיכיאטרית: גם בניסיוננו

והגיבו לסטרואידים עם החלמה מלאה, לאשפוז פסיכיאטרי כרוני



האם ניתן להבדיל בין פסיכוזה ראשונית לפסיכוזה  
?על בסיס התמונה הקלינית הפסיכיאטרית" אורגנית"

!לא
אלו אותן הרשתות המוחיות שמייצרות  

במחלות מוח אורגניות  ' חרדה וכו, פסיכוזה

.ובמחלות פסיכיאטריות ראשוניות



Peer M et al, Lancet Psychiat 2017

Medial-temporal-
lobe network

Visual network

Sensorimotor
network

Lateral temporal 
network

Ventral attention 
network

Default-mode 
network

Fronto-parietal network associated with 
Psychosis, as determined by disrupted 
connectivity

Functional connectivity of large-scale brain networks in 
anti-NMDA receptor encephalitis and Schizophrenia

 Healthy adults: clear segregation 
between FP control and default networks. 

 Chronic psychotic illness: less clustering 
within default and frontoparietal control 
networks and evidence of extension of FP 
control nodes into the default cluster

Satterthwaite and Baker. Curr Opin neurobiol. 2015



Psychosis continuum  :פסיכוזה  , ספקטרום הכולל פסיכוזה כרונית

ואוכלוסיה כללית עם חוויות  , אנשים בסיכון גבוה קליני או גנטי, ראשונה

(.Psychotic-like experiences)פסיכוטיות -דמויות

כגון הפרעה בקישוריות  , פריאטליות-בכולם הפרעה ברשתות פרונטו

(altered resting state connectivity.)

פריאטליות נובעת מליקויים  -השינויים בקישוריות ברשתות פרונטו

.NMDA-R-ובפרט בפלסטיות תפקודית הקשורה ל, גלוטמטרגים

Front Hum Neurosci 2015

Approaching a network connectivity-driven 
classification of the psychosis



Psychosis continuum

 Substantial evidence now indicates that psychotic symptoms (PS) occur on a 
continuum ranging from subthreshold PS to full-blown psychotic disorders such as 
schizophrenia.

 20% of those who report subclinical psychotic symptoms make the transition to 
persistent psychosis. 

 Bi-directional temporal associations between positive psychotic experiences and a 
broad spectrum of non-psychotic mental disorders concur with the notion that 
subtle psychosis expression is transdiagnostic

 Psychotic experiences are generally (>75%) transient. However, the likelihood of 
later psychopathology that requires professional care increases as a function of the 
additive interaction between subthreshold expression of multiple psychotic symptom 
domains – for example, the co-occurrence of hallucinations and delusions predicts 
higher psychopathology load and greater severity. Similarly, the greater the 
admixture with affective disturbance or motivational impairments, the greater the 
risk of psychotic disorder in the future. 

Psychological Medicine (2018), 48, 229–244

World Psychiatry 2016 Jun;15(2):129-30



Psychotic like experiences

 Hearing voices or having unfounded worries of being 
followed or deliberately harmed; negative, disorganized 
and cognitive symptoms

 PLEs are common in childhood/adolescence and tend 
to become less common with age

 PLEs are transient in the majority of cases

 PLE persistence is hypothesized to be indicative of a 
more serious underlying psychopathological process

Kalman JL, Schizophr Res. 2019



“The slow death of the concept of schizophrenia 
and the painful birth of the psychosis spectrum”

S. Guloksuz & J. van Os, Psychological Medicine (2018), 48, 229–244



Major genes associated with Schizophrenia
- NMDAR/GRIN2A
- GRM3 (mGluR3)
- AMPAR/GRIA1A

- EPHX2
- SRR
- SLC38A7
- NRXN1
- MEF2C
- VIPR2

- CACNA1C
- NRGN
- MIR137
- CACNB2, CACNA1I, CACNA1C GWAS
- PLCH2

- DRD2

- TCF4, C10orf26, ZNF804A, TSNARE1, CNNM2

Genes with weaker evidence of linkage to schizophrenia 
- NRG1, G72, DISC1, PPEF2, LRPB1, LRP1, PRODH, DTNBP1, GRM5

- ErbB4, DAAO, COMT, CHRNA7

קשורים למטבוליזם  

ומודולציה של 

גלוטמטרגיתפעילות 

רצפטורים  

גלוטמטרגים

משק ותעלות סידן

רצפטור לדופמין

אחרים

קשורים למטבוליזם  

ומודולציה של 

גלוטמטרגיתפעילות 
אחרים

גנים בתאחיזה לסכיזופרניה



האם פרזנטציה פסיכיאטרית טהורה יכולה להיות אורגנית  

?אימונית-אוטו/ 

פיזור רצפטורים גלוטמטרגים במוח

(  אנטגוניסטים גורמים תסמונת אמנסטית)תפקידים מרכזיים בזיכרון ולמידה -

:  ובתפקוד מוטורי

לא סביר שנוגדנים כנגד רצפטורים גלוטמטרגים יגרמו תסמונת פסיכיאטרית  -

סלקטיבית



דופמין

סרוטונין

אצטיל

כולין

-נור

אפינפרין

גלוטמט

(LSD, MDMA :  אילוזיות

(והלוצינציות ראייתיות

,  שינה, בקרת תיאבון

תפקוד מיני, כאב

-חוויה חוץ: PCP, קטמין

הלוצינציות, גופית

,  מוטוריקה, זיכרון

פרכוסים  

(פסיכוזה פרנואידית: אמפטמין)

הפרעות תנועה

'  מע, מוטוריקה, זיכרון

פרכוסים  , אוטונומית

,  ריכוז, ערנות

אוטונומית' מע

GABA ,  טונוס, ערנות

פרכוסים, קואורדינציה

(פסיכוזה: מתאמפטמין)(הלוצינציות: מוסקימול)

החמרה בתסמינים  : כולינרגיים-אנטי

שיפור  , חיוביים של פסיכוזה

בתסמינים שליליים של סכיזופרניה



הופעה חריפה ומהלך החמרה למרות טיפול תרופתי

אמנסטיתתסמונת : קליניקה נוירולוגית מלווה /rapidly 
progressive dementia;הפרעות תנועה;פרכוסים.

[ליקויים קוגניטיביים נפוצים, שכיחות יתר של פרכוסים, הפרעות תנועה נפוצות: אבל]

שינוי במצב הכרה

[קטטוניה נפוצה: אבל]

שינויים אוטונומיים, ונטילציה מרכזית-היפו, הפרעת שינה קשה

[הפרעות שינה נפוצות: אבל]

בדיקות עזר :MRI ,EEG ,ניקור מותני

[?למי צריך לעשות בירור זה מלכתחילה: אבל]

האם פסיכוזה ללא מעורבות מוחית אחרת יכולה להיות ביטוי  

???ובפרט אוטואימונית , "אורגנית"למחלת מוח 

?מתי לחשוב על פסיכוזה אורגנית



הקשר בין סכיזופרניה למחלות אוטואימוניות

נוגדנים עצמיים בפסיכוזה ראשונה

 דיווחי מקרה של פרזנטציה פסיכיאטרית טהורה של

דלקת מוחית אוטואימונית

הצעה לגישה קלינית באגף המוח

האם פרזנטציה פסיכיאטרית טהורה יכולה  

?אימונית-אוטו/ להיות אורגנית 



 נוכחות לימפוציטיםTו-B בהיפוקמפוס בנתיחותPM(  לא ידוע אם הינם
(אוטואימונים

 ספירה מוגברת של תאיB ויחסCD4:CD8  בדם של חולי פסיכוזה חריפה ללא
.טיפול

 תיאור מקרה של התפתחות פסיכוזה כרונית בחולה לאחר שקיבל השתלת מוח
.עצם מתרומה של חולת סכיזופרניה

 תרופות נוגדות דלקת(מינוציקלין, אספירין ,Celecoxib ) עשויות לשפר
.תסמינים חיוביים של סכיזופרניה

  שכיחות מוגברת של מחלות אוטואימוניות בחולי סכיזופרניה ובבני
(.למעט סיכון נמוך לארטריטיס ראומטואידית)משפחותיהם 

 22תסמונת כרומוזומלית שלq11 deletion  מהווה גורם סיכון חזק
.או מחלות אוטואימוניות/לסכיזופרניה ולהיפופלזיה של התימוס עם חסר חיסוני ו

 מחקריGWASהראו תאחיזה חזקה של סכיזופרניה ל-MHC.

אנצפליטיס אוטואימונית עם נוגדנים ל-LGI1 באסוציאציה לאתריHLA
.הקשורים להתפתחות פסיכוזה

Immunology 152, 388–401

??עדויות לפסיכוזה כמחלה אוטואימונית



 בדיקת נוגדנים בסרום של חולים עם פסיכוזה ראשונה(N=70) , סיכון גבוה

(.N=34)וביקורות ( N=6)לפסיכוזה 

 נאורלים-נוגדנים אנטי24נבדקה נוכחות:anti-NMDAR, GABA-a, GABA-b, 

AMPA, GlyR, mGluR1, mGluR5), anti-Tr/Delta/notch-like epidermal growth factor-

related receptor (DNER), CASPR2, MOG, GAD65), collapsin response mediator 

protein 5/crossveinless-2 (CV2), aquaporin-4 (AQP4), anti-dipeptidyl-peptidase-like 

protein-6 (DPPX), ANNA-1 (Hu), Ri, Yo, IgLON5, Ma2, zinc finger protein 4 (ZIC4), 

Rho GTPase-activating protein 26, amphiphysin, and recoverin, dopamine-2-

receptor (DRD2).

נוגדנים אנטי-NMDA-Rהנמצא בסיכון גבוה לפסיכוזה, נמצאו בחולה אחד .

.בירור מקיף היה שלילי לאנצפליטיס אוטואימונית

כולל בדיקה אימונהיסטוכימית, כל שאר הנוגדנים היו שליליים

Schizophr Res 2018 Feb;192:404-407

נוגדנים כנגד נוירונים בחולים עם פסיכוזה מוקדמת



 חולים שהתקבלו לאשפוז פסיכיאטרי חריף925בדיקת נוגדנים בסרום של.

מהחולים11.6%-נוירונלים נמצאו ב-נוגדנים אנטי:

-NMDAR antibodies (7.6%)

-contactin-associated protein-like 2 (CASPR2) antibodies(2.5%)

-glutamic acid decarboxylase-65 (GAD65) antibodies(1.9%)

-AMPA receptor antibodies (0.1%)

לא נמצאו נוגדנים ל-LGI1  ,GABA-B receptor

 נוגדנים כנגדNMDA-R מסוגIgG(0.5%)חולים 5-נמצאו ב

 לא בדקוCSF ,השלכות לא ידועות, לא דיווחו על טיפול אימונולוגי

Psychol Med 2016 Dec;46(16):3303-3313

נוגדנים כנגד נוירונים בחולים עם פסיכוזה חריפה



נוגדנים כנגד נוירונים בחולים עם פסיכוזה חריפה

Psychol Med. 2018 

Jun;48(8):1257-1263.

של נוגדנים בחולים וביקורות, נמוכה, שכיחות דומה

גם בשיטת , יש אנשים בריאים עם בדיקה חיובית לנוגדניםCBA



Jézéquel J, Biological Psychiatry 2017

Cohort Seropositive Seronegative

Patients, n (%) 298 14 (4.7) 284 (95.3)

Age, Years, Mean (SD) 26.06 (5.97) 26.77 (6.61) 26.02 (5.95)

Sex, n (%) Male 196 (65.8)

Female 102 (34.2)

Male 8 (57.1)

Female 6 (42.9)

Male 188 (66.2)

Female 96 (33.8)

Duration of Psychosis, Months, 

Mean (SD)

5.91 (5.89) 4.23 (6.44) 5.99 (5.86)

DSM-IV Diagnosis, n (%)

Schizophreniform disorder 131 (44) 6 (42.9) 125 (44)

Schizophrenia undifferentiated 

type

28 (9.4) 2 (14.3) 26 (9.2)

Schizophrenia disorganized type 6 (2) 1 (7.1) 5 (1.8)

Schizophrenia paranoid type 110 (36.9) 5 (35.7) 105 (37)

Schizophrenia residual type 1 (0.3) 0(0) 1 (0.4)

Schizoaffective disorder 21 (7.0) 0(0) 21 (7.4)

Serum Anti-NMDA-R Autoantibodies in 

Patients With First-Episode Psychosis



 ללא היסטוריה רפואית  , )!(שנים 5דיכאון והלוצינציות ויזואליות ואודיטוריות משך , 14נערה בת

שמעה פקודות וקולות המשמיצים  , עסוקים במעשי אלימות, ואנשים זרים על הקירותחיות )"אחרת 

.טופלה במיגוון תרופות פסיכיאטריות עם שיפור קל בעוצמה אך לא בתדירות ההלוצינציות"(.אותה

MRI :שינויים בחומר הלבן באונות הפרונטלות .SPECT :טיטר נוגדנים אנטי  . היפופרפוזיה מוחית

TPOגבוה.

שיפור ניכר במצב הקליני לאחר טיפול סטרואידלי והעלמות הממצאים הרדיולוגים.

 בדיקה נוירולוגית  .אירוע ראשון של דיכאון המלווה בליקוי קוגניטיבי ותפקודי ניכר, 50בת אישה

במשך שנתיים ללא שיפורCBT-נוגד דיכאון וטיפול . תקינה

 אנטי טיטר נוגדניםTPOוTG-חלבון מוגבר ב, גבוה-CSF ,MRI :  נגעים בחומר הלבן ואטרופיה

.ריכוז/ ירידה בקשב : מבחן נוירופסיכולוגי, תקיןEEG, של אונות פרונטליות

 סטרואידלישיפור ניכר וחזרה לתפקוד מלא לאחר טיפול.

(Pediatrics 2003)

Steroid-Responsive Encephalopathy
פרזנטציות מיוחדות

(BMC Psychiatry 2016)



פסיכוזה ראשונה מצדיקה בירור נוירולוגי.

המחמירה לנוכח עמידות לתכשירים אנטי, פרזנטציה פסיכיאטרית חריפה-
לאנצפליטיסאו הכוללת תסמונת אמנסטית ופרכוסים חשודה /ו, פסיכוטים

.  אוטואימונית

הבירור והטיפול הדחופים  :

בדיקה נוירולוגית-
בדיקה קוגניטיבית  -
-MRI
-EEG
ניקור מותני-
.IVIg/ פרזיס -פלזמה/ ניסיון טיפולי בסטרואידים -

במקרים אחרים ניתן לעשות הבירור באופן אלקטיבי.

פרזנטציה פסיכיאטרית כרונית עמידה לטיפול עם שינויים קוגניטיביים  :
ומצדיקה בירור נוירולוגי ולשקול  ( SREAT)חשודה לספקטרום של השימוטו 

.ניסיון טיפולי בסטרואידים

הצעה לגישה קלינית


