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תקציר
רקע: ליקוי בהליכה הינו אחד מגורמי הסיכון לירידה בתפקוד, 
פיזי ומנטאלי  דיווח עצמי על תפקוד  ולנפילות בקרב קשישים. 
אפשריים כלים  הם  הליכה  לבדיקת  פונקציונלים  ומבחנים 
למדידת ליקוי בהליכה בקרב קשישים ולהבנת הקשרים ביניהם. 

בריאותו  את  הנבדק  תפיסת  בין  הקשר  בדיקת  מטרות: 
יכולותיו  לבין   SF-12 שאלון  באמצעות  והמנטאלית  הפיסית 
 .(6MWT) הפיזיקאליות בפועל באמצעות מבחן 6 דקות הליכה
כמו כן, לבדוק האם יש הבדל במרחק הליכה ותפיסת הבריאות 
בין קשישים שדיווחו על נפילה לבין אלו שדיווחו כי לא נפלו 

במהלך השנה האחרונה, ובין גברים לנשים. 

שיטות: קבוצת המחקר כללה 35 קשישים )79.7±5.9( הגרים 
11 גברים ו-24 נשים עצמאיים ללא אמצעי עזר  בבית אבות, 
להליכה מלבד מקל נקודה לכל היותר. הנבדקים עברו סידרת 

 .SF-12 6 ושאלוןMWT ,בדיקות שכללה, בין היתר

תוצאות: מתוצאות המחקר עולה כי קיימת קורלציה נמוכה אך 
מובהקת בין מרחקי ההליכה ב-6MWT לבין תפיסת הנבדק 
ובקרב  המחקר  אוכלוסיית  כלל  בקרב  הפיסית  בריאותו  את 
הנשים בלבד )r=0.42 ו-r=0.47 בהתאמה(. כמו כן, נמצא קשר 
לבין  המנטאלית  בריאותם  את  הגברים  תפיסת  בין  מובהק 
מרחק ההליכה )r=0.64(. לא נמצא הבדל משמעותי במרחקי 
במרחקי  מובהק  הבדל  נמצא  לנשים.  גברים  בין  הליכה 
נפילה בשנה האחרונה לבין  בין קשישים שדיווחו על  הליכה 
כי בדיווח העצמי על  )P=0.034(, אם  נפלו  אלו שדיווחו שלא 
בריאות פיסית ומנטאלית לא נמצא הבדל מובהק בין קבוצת 

הנופלים ללא נופלים.

לבין  הליכה  מרחק  בין  מובהקת  אך  נמוכה  קורלציה  מסקנות: 
דיווח עצמי על בריאות פיסית מצביעה על כך שיכולת ההליכה 
קשישים.  בקרב  העצמית  הבריאות  תפיסת  על  משפיע  כנראה 
הבריאות  תפיסת  על  משפיעה  ההליכה  שיכולת  נמצא  כן,  כמו 
במבחן  ההליכה  למרחק  קשישים.  גברים  בקרב  המנטאלית 
6MWT יכולת להבחין בין קשישים שחוו או לא חוו נפילות בעבר.

הקדמה
האדם,  של  הפיזית  ביכולת  ירידה  חלה  בגיל  העלייה  עם 
המערכות  ובתפקוד  השריר  במסת  ירידה  היתר  בין  שכוללת 
הסומטוסנסוריות והתפתחות ליקויים בהליכה ובבקרת שיווי 
המשקל. שינויים אלו עשויים להוביל לפחד מנפילות והימנעות 
מפעילויות יומיומיות, כגון: עליה במדרגות והליכה ממושכת, 
שתוצאותיהן עלולות להיות הפחתה בתפקוד הגופני ומוגבלות. 
העיקרון עפ”י  קסמים  למעגל  הקשיש  נכנס  מכך  כתוצאה 

use it or lose it ומאבד יכולות פיזיקאליות עקב הימנעות 
מהן. הסיבות לכך יכולות להיות קשורות לבריאותו הגופנית 

אך גם לבריאותו המנטאלית והפסיכולוגית1.

סיבות  אשר  קשישים,  בקרב  נפילות  היא  לכך  טובה  דוגמא 
תפקיד.  בהן  משחקות  ופסיכולוגיות  מנטאליות  גופניות, 
ומהווה   65 גיל  מעל  קשישים  בקרב  גבוהה  נפילות  היארעות 
בעיה רצינית בגיל המבוגר2. נמצא קשר בין נפילות, אורח חיים 
ירידה בתפקוד, מעבר מוקדם למוסדות סיעודיים  פעיל,  לא 
השפעה  גם  לנפילה  הפיזית,  הפגיעה  מלבד  תמותה2.  ואף 
פסיכולוגית על הנופל. פחד מנפילות גורם לקשיש לחוש חוסר 
ביטחון בהליכה, גורם המגביל את התנועה של הקשיש ומביא 
להימנעות מתפקודים שלתפיסתו מסכנים אותו בנפילה3. כך, 
בגזירת הגבלת התנועה העצמית גורם הקשיש להתנוונות של 
שרירים ומערכות הנלוות לתנועה כגון מערכת שיווי המשקל. 
בשל חוסר שימוש יורדות יכולות המערכות והסיכון לנפילות 

גדל עוד יותר.

נפילות כמו גם חומרת הסיבוכים הנלווים להן עולה  היארעות 
בהדרגתיות עם הגיל2. כשליש מבני 65 ומעלה, החיים בקהילה, 
שני  מבוגר  כל   75 גיל  אחרי  ואילו  בשנה  פעם  לפחות  נופלים 
צפוי לחוות נפילה2. נפילות בגיל המבוגר מלוות לעתים קרובות 
האוכלוסייה.  לשאר  בהשוואה  גבוהים  וסיכונים  סיבוכים 
גבוה,  נלוות  מחלות  מספר  כוללים:  לפגיעות  הגורמים 
הגיל  מעצם  שנובעות  פיזיקאליות  ומגבלות  אוסטאופורוזיס 
המבוגר כגון רפלקסים איטיים. נמצא כי כ-5% מכלל הקשישים

מאמר

הקשר בין הליכה לדיווח עצמי על בריאות פיסית ובריאות מנטלית בקרב 
קשישים - מחקר מקדים

המחלקה לפיזיותרפיה, המרכז הרפואי ע”ש חיים שיבא, תל השומר.  1

קהילתיים בריאות  למקצועות  הספר  בית  לפיזיותרפיה,  המחלקה   2

ע”ש רקנאטי, הפקולטה למדעי הבריאות אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.  

אורי רוזנבלום1,2, יואב גימון1,2, יצחק מלצר2
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מאמר

הנופלים נזקקים לטפול רפואי במרפאות ובבית חולים לאחר 
הנפילה4. בנוסף, נפילות הינן גורם החמישי לתמותה, והגורם 

הראשון לתמותה עקב תאונות בקרב קשישים2.

גורמי הסיכון לנפילות מחולקים לגורמים פנימיים כגון: חולשת 
שרירים של גפיים תחתונות, ליקויים בשיווי משקל, קוצר ראיה, 
החיצוניים  הסיכון  גורמי  ומנטאליים.  קוגניטיביים  וליקויים 
תרופות   4 )שילוב  תרופות  ריבוי  חשוכה,  סביבה  כוללים: 
בטיחות  באביזרי  וחוסר  מחליקים  שטיחים  ויותר(,  שונות 
לנפילות  שהסיכון  מראים  מחקרים  ובמקלחת.  בשירותים 
סיכון1.  גורמי  של  יותר  רב  למספר  חשוף  שהאדם  ככל  עולה 
כאשר רוב מקרי הנפילות מתרחשים במהלך הליכה5. קיימת 
תמימות דעים באשר לחשיבות הגילוי המוקדם של מוגבלויות 
הוכרה  אף  לאחרונה  קשישים.  בקרב  למניעתן  וניסיון  אלו 
הציבור  לבריאות  הראשונה  המעלה  מן  כמטרה  זו  משימה 
 US Department-ה ועמיתיו7:   Weiss הברית6.  בארצות 
עלותן  כי  העריכה   of Health and Human Services
הארי  חלקן  אשר  בארה”ב,  בתנועה  מגבלות  של  הדולרית 
פי  וגבוהה  הלב  מחלות  לעלות  שווה  הקשישים,  נחלת  הינו 
1.75 מעלות הטיפול במחלת הסרטן. נמצא כי דיווח עצמי על 
בריאותי  מצב  בשל  אקטיבית  מפעילות  הימנעות  או  הפחתה 
השיטה  קשישים6.  בקרב  עתידית  מוגבלות  מנבא  גופני,  או 
של אימות מוגבלות פיזיקאלית באמצעות דיווח עצמי הוכחה 
כתקיפה, מהימנה ובעלת יכולת זיהוי קשישים בסיכון לפיתוח 
שנתיים6.  עד  שנה  במהלך  לעין  הנראית  פיזיקאלית  מוגבלות 
פונקציונאליות  יכולות  להערכת  ספציפיים  לשאלונים  דוגמא 
ותפיסת בריאות אישית הינם שאלוני SF-36 ו-SF-12. מטרת 
מצבו  על  הקשיש  של  מבטו  נקודת  את  לבדוק  השאלונים 

הפיזיקאלי והמנטאלי נכון לארבעת השבועות האחרונים.

דרך נוספת לאבחן מוגבלויות ויכולות פיזיקאליות אצל הקשיש 
דוגמא  כמותיים.  פונקציונלים/קליניים  מבחנים  ביצוע  הינה 
למבחן שכזה הינו 6 minute walking test (6MWT), הבודק 
 6 במשך  ללכת  הנבדק  מסוגל  אותו  המקסימאלי  המרחק  את 
דקות, לכן יש בו גם מרכיב של סבולת לב-ריאה. Wang ועמיתיו8 
(מוות,  לפרוגנוזה  ועצמאי  חזק  מנבא   6MWT-ה שמבחן  מצאו 

 .9 Left Ventricular Dysfunction אשפוז) בקרב חולי

וזולים  יעילים  כלים  הינם  מחקר  ששאלוני  העובדה  רקע  על 
להערכת תפקוד בקרב קשישים, ועקב הקושי בביצוע מבחנים 
הבודק  מצד  רבה  מיומנות  הדורשים  תפקודיים  קליניים 

“וגוזלת” זמן יקר של מערכת הבריאות, קיימת חשיבות לבדיקת 
התפקוד  את  נכונה  להעריך  שאלונים  של  תקפותם  מידת 
הקשר  נבדק  הנוכחית  המחקר  בעבודת  קשישים.  בקרב 
ובריאות  מנטאלית  (בריאות  האישית  הבריאות  תפיסת  בין 
(נבדק  ההליכה  יכולות  לבין   ,SF-12 שאלון באמצעות  פיזית) 
עצמאיים  קשישים  אוכלוסיית  בקרב   (6MWT-ה באמצעות 
שגרים בקהילה. כמו כן, נבחן גם את השפעת המיגדר על קשר 
זה. בנוסף, נבדק האם מרחק ההליכה ו/או תפיסת הבריאות 
המנטאלית והפיזית, שונים בקרב קשישים שדיווחו על נפילה 
האחרונה.  השנה  במהלך  נפילה  על  דיווחו  שלא  אלו  לעומת 
השערות המחקר היו: (1) קיים קשר בינוני-גבוה בין הערכת/
מרחק  לבין   (SF-12) עצמי  בדיווח  הפיזית  התפקוד  תפיסת 
קיים   (2) ;(6MWT) תפקודית  בהערכה  שיוערך  כפי  ההליכה 
המנטאלית  התפקוד  הערכת/תפיסת  בין  בינוני-נמוך  קשר 
בדיווח עצמי (SF-12) לבין מרחק ההליכה כפי שיוערך בהערכה 
תפקודית (6MWT); (3) מרחק ההליכה כפי שיוערך בהערכה 
תפקודית (6MWT) והערכת/תפיסת התפקוד המנטלי והפיזי 
בדיווח עצמי (SF-12) “יבחין” בין קשישים שדיווחו על נפילה 
אחת או יותר במהלך השנה האחרונה לבין קשישים שדיווחו 
הבדל  יהיה   (4) כן,  כמו  האחרונה.  השנה  במהלך  נפלו  שלא 
מגדרי במרחק ההליכה ובהערכת/תפיסת התפקוד המנטלית 
יהיו  קשישים  גברים  כאשר   (SF-12) עצמי  בדיווח  והפיזית 
מסוגלים ללכת מרחק רב יותר מנשים קשישות וגם הערכת/
גבוהים  יהיו  עצמי  בדיווח  והפיזי  המנטאלי  התפקוד  תפיסת 

יותר בקרב הגברים הקשישים.

שיטות
אוכלוסיית המחקר

עצמאיים  קשישים  וחמישה  שלושים  גוייסו  נוחות  במדגם 
גיל  שבע.  בבאר  הנגב”  אבות  “משען  אבות  בבית  הגרים 
 11 כלל  המדגם   .81.8 ממוצע   ,66-92 בין  נע  המשתתפים 
ניידות  ו-24 נשים. קריטריוני הכללה היו: בעלי יכולת  גברים 
לאי  קריטריונים  הליכה.  מקל  עזר/עם  אמצעי  ללא  עצמאית 
נמוך  מינימנטל  ציון  הליכון,  באמצעות  הליכה  היו:  הכללה 
מ-24/30, ניתוחים במהלך השנה האחרונה, מחלות נוירולוגיות 
ועמדו  במידה  חמורים.  ראיה  ליקויי  מוחי(,  אירוע  )כגון 
על  המשתתפים  חתמו  ההכללה,  ואי  ההכללה  בקריטריוני 
טופס הסכמה להשתתפות במחקר לפי דרישת ועדת הלסינקי
בין  .clinical trial registry no(. הבדיקות התבצעו   4832)
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 6MWT-ה אחר.  ביום   6MWT-ה בדיקת  את  ביצעו  עייפות( 
ארוך  במסדרון  הנגב”  ב”משען-אבות  המרתף,  בקומת  בוצע 
מטרים   30 היה  ההליכה  מסלול  אורך  המרתף.  בקומת  וישר 
ההליכה  מסלול  לאורך  מטרים   10 של  במרחקים  בדיוק, 
לעזור  גבי הרצפה על מנת  על  בנייר דבק חום סמנים  סומנו 
קבלו  הנבדקים  ההליכה.  מרחקי  את  לזהות  ולנבדק  לבודק 
את הוראות מהלך הבדיקה בישיבה. ההוראות ניתנו כדלקמן: 
“המטרה שלכם הינה ללכת את המרחק הגדול ביותר שאתם 
יכולים במשך 6 דקות. במידה והתעייפת אפשר לנוח תוך כדי 
לנסות  יש  אולם,  הצורך.  פי  על  ישיבה  או  בעמידה  הבדיקה, 
להמשיך כמה שיותר מהר/לנוח כמה שפחות”. כמו כן הוסבר 
המסדרון,  לאורך  )הליכה  הביצוע  ואופן  המבחן  מתווה  להם 
סיבוב בקצהו, המבחן מתבצע בהליכה בלבד(. במהלך המבחן 
לא ניתנו מילות עידוד, פרט להקראת זמנים בדקות 3, 4.5 וכל 
חצי דקה בהמשך עד גמר הזמן - 6 דקות. הבודק הלך כמטר/
שניים אחרי הנבדק על מנת שהנבדק לא יסגל לעצמו את קצב 
הליכת הבודק. בתום הבדיקה הנבדק התבקש לעצור במקומו 
ותוצאת מרחק הליכתו תועדה במחברת הבדיקה. אם הנבדק 
עצר לצורך מנוחה במהלך הבדיקה, תועדו זמן העצירה, סיבתה, 
וזמן החזרה להליכה. מתוך 33 המשתתפים 1 נזקק למנוחה. כל 
נבדק ביצע את הבדיקה פעם אחת בלבד. תקפות ומהימנות 
המהווה דקות   12 של  הליכה  מבחן  מול  אל  נבדקו  המבחן 
 gold standard (r=0.955)12. נפילה הוגדרה כמאורע שגרם 

למגע בלתי רצוי ובלתי צפוי עם הקרקע13. 

נתוח סטטיסטי

 partial בדיקת השערות המחקר )1( ו-)2( בוצעה באמצעות
correlation )קורלצית פירסון( תוך בקרה על משתנה הגיל. 
נבדק המתאם בין מבחן ה-6MWT לבין דיווח עצמי של תפיסת 
)PCS12( באמצעות  והפיסית   )MCS12( הבריאות המנטלית 
שאלון SF-12. “חוזק” הקורלציות נעשה על פי הקריטריונים 
קורלציה   -  0.25-0.49 קורלציה;  אין   - 0.00-0.25 הבאים: 
0.70-0.89 - קורלציה  בינונית;  קורלציה   -  0.50-0.69 נמוכה; 

גבוהה; 0.90-1.0 - קורלציה גבוהה מאוד14. 

לבדיקת השערות האם קיימים הבדלים בין קבוצות קשישים 
שלא  אלו  לבין  האחרונה  השנה  במהלך  נפילות  על  שדיווחו 
 independent דיווחו על נפילה ובין קשישים וקשישות בוצעו
t-test למרחק ההליכה במהלך ה-6MWT ולציוני המרכיבים 
 .p < 0.05-מובהקות נקבעה ל .SF-12-המנטאליים והפיסיים ב

.SPSS17- הניתוח הסטטיסטי בוצע באמצעות תוכנת

מאמר

השעות 9:00 ל-13:00 ובין 16:00 ל-19:00. כל נתוני הבדיקות 
ותוצאותיהן תועדו במחברת בדיקה שהוכנה מראש. כמו כן, 
באמצעות  נמדדו  טמפורליים  הליכה  ומדדי  הצעדים  מספר 
וג’יירוסקופים והוקלטו על מחשב נייד – נתונים  מדי תאוצה 
אלו לא יוצגו במאמר הנוכחי. כל נבדק נשאל באמצעות שאלון 
מקיף על בריאותו הכללית, היסטוריה רפואית, אורחות חייו, 
תועד  כן  כמו  ונפשי.  חברתי  סוציאלי,  מצב  גופנית,  פעילות 

משקל גופם של הנבדקים. 

שאלון דיווח עצמי ובדיקה תפקודית

שאלוני ה-SF-12 נשאלו בשפה העברית, בחדר שקט, בשיטת 
שאותה  מקיף  בדיקות  ממערך  כחלק  פנים,  אל  פנים  ראיון 
10(SF-12)-ה בדיקות.  של  דקות   90 סה”כ   - הנבדקים  עברו 
שאלון  הינו   12-item short-form health survey
על  המטופל  של  מבטו  נקודת  את  לבדוק  שמטרתו 
השבועות  לארבעת  נכון  והמנטאלי  הפיזיקאלי  מצבו 
המכוונות  שאלות  באמצעות  מתבצעת  הבדיקה  האחרונים. 
כמו גם   Health-Related Quality of Life  (HRQoL) -ל
חלקי  שני   SF-12 למבחן  הכללית.  מבריאותו  להתרשמות 
 physical component הפיזיקאלי  המרכיב   )1( משנה: 
  mental המנטאלי  המרכיב  ו-)2(   summary (PCS-12)
 12 כולל  השאלון   .component summary (MCS-12)
פריטים מתוך ה 36 המרכיבים את ה-SF-36. כמו ה-SF-36 גם 

ה-SF-12 מורכב מ-8 סקאלות. הסקאלות הן:
 Physical functioning (PF), Role-Physical (RP)
סקאלות   Bodily Pain (BP), General Health (GH)
(PCS-12) אלו מייצגות את האספקט הפיזיקאלי של השאלון

   Role-Emotional (RE),  Mental Health (MH( -ו
 Vitality (VT), Social Functioning (SF)ה סקאלות אלו 
 .(MCS-12) השאלון  של  המנטאלי  האספקט  את  מייצגות 
הכללית.  לאוכלוסיה  מהימן  ונמצא  תוקף   SF-12-ה שאלון 
ה-test-retest reliability 0.89 בארה”ב ו-0.864 בבריטניה 
בחלק הפיזיקאלי של השאלון ובחלק המנטאלי 0.76 ו-0.774 
בארה”ב ובבריטניה בהתאמהBentur & King 11 .10 הראו כי 
העקביות  ומהימן  תקף  הינו   SF-12-ה של  לעברית  התרגום 
 Cronbach’s עם  טובה  פנימית  עקביות  והראתה  פנימית 

 .0.89 = alpha coefficient
התבצעה   ,6MWT-ה בדיקת  הנבדקים  את  לעייף  לא  בכדי 
חלק   .SF-12-ה את  שכלל  הבדיקות  מרצף  נפרד  כחלק 
מהנבדקים ביצעו את בדיקת ה-6MWT מייד עם תום מערך 
הבדיקות לאחר שישבו ונחו כ-10 דקות. אחרים )שדיווחו על 
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 2 השאלונים.  באמצעות  נבדקו  קשישים  וחמישה  שלושים 
משום   6MWT-ה בדיקת  את  השלימו  לא  גברים,   - נבדקים 
שאבד עימם הקשר ולא ניתן היה לתאם את הבדיקה החוזרת, 
גיל  הנותרים.  הנבדקים   33 על  התבצע  התוצאות  ניתוח  לכן 
משקלם   .81.8 של  ממוצע  גיל  עם   66-92 בין  היה  הקשישים 
הרפואי  השאלון  ק"ג.   74.69 הנו  המשתתפים  של  הממוצע 
של  רב  ממספר  סובלים  הנבדקים  כי  הראה  הבדיקות  לפני 
מחלות. התפלגות הפעילות האקטיבית הקלה אותה מבצעים 
לעצמם,  מבשלים   62% הנה:  בשבוע  שעה  לפחות  הנבדקים 
54% קונים אוכל, 11% יוצאים לקניות, 74% מבצעים הליכות, 
המרחק  כביסה.  ועושים  הבית  את  בעצמם  מנקים  ו-31% 
הינו   6MWT-ה בבדיקת  הנבדקים  הלכו  אותו  הממוצע 
באוכלוסיית  הממוצע   PCS-12-ה ציון  מטרים.   80.6±316.45
הממוצע   MCS-12-ה ציון   .15.6±64.26 הינו:  כולה  המחקר 

באוכלוסיית המחקר כולה הינו: 16.1±68.3. 

כפי שעולה מטבלה 1 גיל ומשקל נמצאו שונים באופן מובהק 
בין גברים לנשים בעוד שמדדי התפקוד )דיווח עצמי ומרחק 

ההליכה( לא היו שונים באופן מובהק בין גברים לנשים.

קשר בין בדיקת תפקוד גופני ב-MWT6 לדיווח עצמי על 
SF-12 מצב מנטאלי ופיזי בשאלון

מהנתונים המוצגים בטבלה 2 עולה כי קיים קשר חיובי מובהק 
בין PCS-12 וה-SF-12 לבין מרחקי ההליכה במהלך 6 דקות 
בהתאמה(.   ,r=0.42 ו-   r=0.42( המחקר  אוכלוסיית  כלל  של 
כאשר בודקים את המתאם בגברים בלבד נמצא שקיים קשר 
לא  אך   )r=0.64) MCS-12 לבין  ההליכה  מרחקי  בין  מובהק 
נימצא  זאת, בקרב הנשים  PCS-12. לעומת  עם  קיים מתאם 

 .)r=0.47) PCS-12-קשר מובהק בין מרחקי ההליכה לבין ה

מאמר

שלא  לקשישים  נפילה  על  שדיווחו  קשישים  בין  השוואה 
דיווחו על נפילה

הבדלים  היו  לא  כי  עולה   3 בטבלה  המוצגים  מהנתונים 
לבריאות  שמתייחס  במרכיב  הן   SF-12 ובמדדי  משקל  בגיל, 
מנטאלית )MCS-12( והן המרכיב שמתייחס לבריאות הפיזית 
(PCS-12(, בין קשישים שדיווחו על נפילה לבין קשישים שלא 
נפילה  על  שדיווחו  קשישים  זאת,  לעומת  נפילה.  על  דיווחו 
ב-22%  קצר  מרחק  דקות  שש  במשך  הלכו  האחרונה  בשנה 
מטר   265( האחרונה  בשנה  נפלו  שלא  שדיווחו  מקשישים 

לעומת 336 מטר, בהתאמה(.

0.84**

0.53**

0.42*

0.79**

0.53**

0.42*

0.92**

0.56*

0.64*

0

0.21

-0.1

0.07

0.2

0.64*

0.42*

0.47*

0.19

טבלה 2: טבלת קורלציה חלקית בין מרחקי הליכה עם בקרה על 
PCS-12-ו SF-12, MCS 12 6 לבין תוצאותMWT-משנה הגיל ב

Partial correlationsSF-12MCS-12PCS-12

A( כלל האוכלוסיה
SF-12

MCS-12

PCS-12

6MTW

B( נשים בלבד
SF-12

MCS-12

PCS-12

6MTW

C( גברים בלבד
SF-12

MCS-12

PCS-12

6MTW
*p<0.05,  **p<0.005

טבלה 1: תוצאות בדיקות המחקר על פי מגדר )ממוצע ± 
סטיית תקן(

Independent t-testSD ± גברים ממוצעSD ± נשים ממוצע

גודל הקבוצה

גיל

)Kg( משקל

PCS-12 תוצאות

MCS-12 תוצאות

6MWD )מטרים(

11

*85.8±4.2

*81.6±7.1

67.7±12.4

63.9±24.6

326.7±68.2

24

79.7±5.9

70.9±9.3

62.5±17

68.9±15.6

312±86.5

(p<0.05( הבדל מובהק *

טבלה 3: הבדלים בין קשישים שדיווחם על נפילה חוזרים 
)SD ± לבין לא נופלים. )ממוצע

קשישים שדיווחו על נפילהקשישים שדיווחו שלא נפל

גודל הקבוצה

גיל

)Kg( משקל

PCS-12

MCS-12

 SF-12

6MWD )מטרים(

8

79.8±6.7

74±10.4

65.7±17.4

63.7±19.2

62.6±10.8

265±62.9*

28

82.2±6.1

74.8±10.2

64.8±14.5

69.3±15.7

65.6±11.6

336.2±77.3

(p<0.05( הבדל מובהק *
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דיון
ההיפותזות שהועלו בראשית המחקר תאמו באופן חלקי את 
תוצאות המחקר. לגבי ההיפותזה הראשונה, תוצאות המחקר 
 (r=0.42, P=0.025( הנוכחי מצביעות על מתאם נמוך אך מובהק
על  עצמי  דיווח  לבין   6MWT-ה במבחן  ההליכה  מרחקי  בין 
אוכלוסיית  בקרב   SF-12 בשאלון   )PCS-12( פיזית  בריאות 
המחקר כולה. באוכלוסיית הנשים במחקר נמצאה קורלציה 
)r =0.465, P=0.025(, אך לא היה  בין אותם פרמטרים  דומה 
הליכה.  ומרחק  מנטאלית  בריאות  על  עצמי  דיווח  בין  קשר 
לגבי ההיפותזה השנייה, רק בקרב הגברים נמצאה קורלציה 
על  עצמי  דיווח  לבין   6MWT-ה במבחן  ההליכה  מרחקי  בין 
תוצאות   .)r=0.64, P=0.047)  (MCS-12( מנטאלית  בריאות 
המחקר הנוכחי מאשרות את היפותזה השלישית, שכן נמצא 
שקשישים שדיווחו על נפילה הלכו מרחק קצר באופן מובהק 
מקשישים שלא דיווחו על נפילה )P=0.034(, אולם לא נמצאו 
הבדלים מובהקים בין הקבוצות הללו בשאלוני דיווח עצמי על 
בריאות פיזית ומנטאלית. אך בניגוד להשערה שלנו )להיפותזה 
הרביעית(, לא היה הבדל מגדרי הן במדד התפקודי והן בדיווח 

עצמי על בריאות פיזית ומנטאלית.

 316.45 )ממוצע  המחקר  באוכלוסיית   6MWT-ה תוצאות 
דומה  לאוכלוסייה  ביחס  ב-20%-30%  מטרים) נמוכות 
כנראה  נובעים  ההבדלים  ועמיתיו15.   Steffen של  במחקרם 
במחקר  א.  הבאים:  במאפיינים  המחקר  קבוצות  בין  משוני 
מסחרחורות  הסובלים  מטופלים  מעשנים,  השתתפו  הנוכחי 
גם  כמו  הליכה  למקל  הנזקקים  ומטופלים  מחלות  ומריבוי 
קשישים שדיווחו על נפילות בעבר. מאפיינים אלו עשויים היו 
להשפיע על מרחק ההליכה בקרב קשישים; ב. גיל ממוצע של 
75 שנה אצל  81.8 שנה בעבודה הנוכחית, לעומת גיל ממוצע 
Steffen ועמיתיו15. הבדלי גיל אלו עשויים להיות משמעותיים 
מתגוררים  הנוכחי  במחקר  הנבדקים  ג.  המבוגר;  בגיל  ביותר 
במחקרם  בקהילה  המתגוררים  נבדקים  לעומת  מוגן,  בדיור 
של Steffen ועמיתיו15. נראה כי דיירי דיור מוגן נדרשים בדרך 
כלל להליכה מופחתת בחיי היום יום עקב זמינות כל הפעילויות 
מרכזי  מרפאה,  חוגים,  חדרי  אוכל,  חדר  )למשל,  עצמו  בבנין 
 6MWT ועמיתיו15 ניתן מבחן Steffen קניות(; ד. במחקרם של
ה.  הנתונים;  איסוף  לפני  המבחן  עם  והיכרות  אימון  למטרת 
מוטיבציית הנבדקים ללכת מהר: הנבדקים התנדבו להשתתף 
קיבלו  ועמיתיו15   Steffen של בעבודתם  ואילו  במחקרנו 
כי התשלום היווה  יתכן  הנבדקים תשלום עבור השתתפותם. 

גורם מדרבן לנבדקים לביצוע המבחנים טוב יותר.

בהשערת המחקר הנוכחי ציפינו למצוא מתאם גבוה יותר בין 
מרחקי ההליכה שנמדדו במבחן ה-6MWT לבין תוצאות תתי 
הפיזי  בחלק  ובמיוחד   ,SF-12-ה מבחן  של  השונים  הפרקים 
להשפיע  היה  שיכול  הגורמים  אחד   .)PCS-12( השאלון  של 
על הקורלציה הנמוכה מהצפוי היא אי יכולתם של הקשישים 
המסוגלות  תחושת  מסוגלותם.  את  נכונה  להעריך  במחקר 
של קשישים מבוססת על הרגלים, אך גם על זיכרון עבר ולא 
גרים בדיור  תמיד על המסוגלות "האמיתית". עובדת היותם 
פחות  היום-יום  תלאות  עם  להתמודד  נדרשים  הם  בו  מוגן 
מקשיש שגר בקהילה אולי גורמת לתחושת מסוגלות שאיננה 
המתהלך  אדם  להביא  יכול  זה  מצב  המציאות.  על  מבוססת 
נמוכה  בפועל  שלו  ההליכה  יכולת  אשר  לדוגמא,  הליכון  עם 
יחסית, לדווח בשאלון על מסוגלות פונקציונאלית גבוהה. כמו 
כן, בקרב גברים קשישים נמצאה קורלציה בינונית בין מרחק 
נשים  שבקרב  בעוד  המנטאלי,  המצב  תפיסת  לבין  הליכה 
תפיסת היכולת הפיזית הייתה בקורלציה עם יכולת ההליכה. 
תוצאות  ישיג  ירוד  רוח  במצב  הנמצא  שנבדק  כך,  אם  יתכן 
אף  על  הנפשי/מנטלי  מצבו  בשל   6MWT-ה במבחן  נמוכות 

יכולות פיזיקאליות לא פחותות.

Homko ועמיתיו16 הראו שנשים וגברים מעריכים סיכון ללקות 
במחלה באופן שונה. ממצא זה יכול להסביר באופן חלקי את 
ניידות  ליכולת  בין תפיסת בריאות  השפעת המגדר על הקשר 
בהליכה במחקרנו. Myers ועמיתיו17 מצאו כי נשים נוטות יותר 
מגברים לדווח על מוגבלות פיסית, וכי גם בפועל רמת התפקוד 
שלהן נמוכה יותר, כך שיתכן שנשים קשישות דיווחו על קושי 
פיסי שתאם היטב את תוצאות מבחני ההליכה בעוד שגברים 
קשישים במחקרינו לא "שיתפו" אותנו בקשיים הפיזיים שלהם. 
מוגבלות  על  יותר  מדווחות  שנשים  מצאו  ועמיתיו17,   Myers
מגברים.  תפקוד  קשיי  יותר  חוות  אכן  שהן  מכיוון  פיסית 
ממחקרנו עולה כי למצב המנטאלי השפעה על הקשיש ואף על 
מרחק ההליכה במבחן ה-6MWT. מחקרים קודמים הצביעו על 
כך שתפיסת הקשיש את מצבו התפקודי מושפעת גם מהיבטים 
כגון בעיה רפואית שהתעוררה לאחרונה, נפילה לאחרונה, כאב 
מקור  המחקר18.  שאלוני  ביצוע  ביום  מפרקית  נוקשות  ואפילו 
אחר להטיה הוא הבדלים תרבותיים, בספרד, למשל, ישנו תת-

דיווח על מוגבלות בקרב קשישים עצמאיים בקהילה19. 

לגבי ההשוואה בין גברים ונשים, Steffen ועמיתיו15 מצאו כי גיל 
ומגדר משפיעים על תוצאות מבחן ה-6MWT. המחקר 
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הנ"ל אינו תומך בתוצאות מחקרנו בו לא נימצא הבדל מובהק 
לכך  הסיבות   .6MWT-ה בתוצאות  המגדרים  בין  סטטיסטית 
יכולות להיות: א.מדגם קטן יחסית והומוגני, דבר המקשה על 
מקבוצת  מבוגרת  הייתה  הגברים  ב.קבוצת  בתוצאות;  הפרדה 
הנשים באופן מובהק )p=0.003); ג. הגברים במחקרנו היו במצב 
מנטאלי ירוד יותר מהנשים אשר יכול היה להשפיע על מרחק 
ההליכה שלהם; ד. המשתנים של מגדר גברי וגיל מבוגר נמצאים 
ביחס הפוך אחד לשני. כלומר, שייכות למין הגברי מהווה יתרון, 
אך הגיל המבוגר מהווה חסרון - כך נוצר אפקט של התאבכות 

 .6MWT-והגורמים "מאפסים" זה את זה בעת ביצוע מבחן ה

כמדד   6MWT מבחן  התאמת  את  בדקו  ועמיתיו20   Harada
ליכולת הניידות בקרב קשישים. מחקרם מצא קורלציה מעט 
טובה יותר ממחקרנו בין מבחן ה-6MWT לבין תפיסת בריאות 
כפי שהשתקפה ב-r=0.55) SF-36( לעומת r=0.42 במחקרנו. 
מנת  על  דיים  "חזקים"  ואינם  בינוניים-נמוכים  קשרים  אלו 
להליכה  קשר  עצמית  בריאות  שלתפיסת  בבירור  להסיק 
בין החלק  בנוסף, מחקרם לא עשה הפרדה  בקרב קשישים. 
הפיזיקאלי לחלק המנטאלי של השאלונים, כך שממחקרם לא 
ניתן היה לבדוק מה המרכיב המשפיע יותר על מדדי ההליכה. 
Tager ועמיתיו21 הראו שלא תמיד דיווח עצמי הוא כלי אמין 
באמצעות  התפקודי  מצבו  שהערכת  כך  קשישים,  בקרב 
משקפות  תמיד  לא  שתשובותיו  בחשבון  לקחת  יש  שאלון, 
 Hagstromer את מצבו התפקודי בפועל. בדומה למחקרנו 
ועמיתיו22 הראו קורלציה בינונית-גבוהה ומובהקת בין שאלון 

 The International Physical Activity-ה
התנועה  מוניטור  רישומי  לבין   Questionnaire (IPAQ)
בין  )r=0.55, p<0.001(, כמו גם  של פעילות אקטיבית כללית 
השאלון לבין פעילות גופנית נמרצת ) r=0.71, p<0.001) וקשר 
מתונה  פיזית  פעילות  לבין   IPAQ-ה שאלון  בין  יותר  חלש 
 IPAQ בין  גם  נמצא  חלשה  קורלציה   .(r=0.21, p=0.051)
לבין יכולת אירובית )r=0.21, p=0.051). אולם, יש לקחת את 
תוצאות הקורלציה בין השאלון לבין מדדי הפעילות האקטיבית 
בעירבון מוגבל משום שהנבדקים עצמם הם אלו שבדקו את 
סמיות  הייתה  ולא  התוצאות  את  ורשמו  התנועה  מוניטורי 
של הבודק. להיבט זה יש חשיבות כיוון שסביר להניח שאדם 
על  יענה  שלו  העבודה  במוניטור  מסוימות  תוצאות  שראה 

שאלון שבודק אספקטים דומים על פי מה שראה במוניטור.

סטטיסטית  מובהק  הבדל  קיים  כי  מצאנו  הנוכחי  במחקר 
נפילה  בין מרחקי ההליכה אותם הלכו קשישים שדיווחו על 
  .)P<0.05( נפלו בשנה האחרונה  לבין קשישים שדיווחו שלא 
ושונות  צעדים  מהירות  בין  השוו  ועמיתיו23   Hausdorff 
נפילות  על  6 דקות בקרב קשישים שדיווחו  בהליכה במהלך 
השונות  כי  הראו  תוצאותיהם  מעקב.  שנת  ובמשך  בעבר 
בצעדים היא מנבא טוב לנפילות )P<0.05(. שונות צעדים גורמת 
תוצאות  על  עקיף  באופן  ומשפיעה  ההליכה  בקצב  להאטה 
מרחקי ההליכה ב-6MWT. על סמך מידע זה יתכן שתוצאות 
נמוכות ב-6MWT מצביעות על סיכון מוגבר לנפילות, בקרב 
אוכלוסיית הקשישים המתפקדים עצמאית. Ganz ועמיתיו12 
9 מאמרים שבדקו גורמי סיכון מבודדים לנפילות. הם  סקרו 
הסיקו שדיווח על נפילה אחת או יותר במהלך השנה האחרונה 
נמצא כמנבא טוב לנפילות חוזרות בעתיד. ליקויים בהליכה ו/

נבדק  לנפילה:  סיכון  כגורמי  הם  גם  נמצאו  או בשיווי משקל 
או  איטית(  הליכה  )למשל  בהליכה  חריגויות   7 מתוך   6 בעל 
 likelihood) שיווי משקל לקוי נמצא בסיכון מוגבר לנפילה
ratio, 1.9, 95%CI, 1.4-2.6(. מחקרים אלו מחזקים את הקשר 
לנפילות  מוגברת  סכנה  לבין  נמוכות  פיזיקאליות  יכולות  בין 

כפי שמראה גם מחקרנו.

יצר  נוחות  במדגם  השימוש  מגבלות:  מספר  הנוכחי  למחקר 
סוציו-אקונומית  מבחינת  יחסית  הומוגנית  מחקר  קבוצת 
החיים  עצמאים  קשישים  היו  המשתתפים  שכן  ותפקודית 
בדיור מוגן. זוהי קבוצת מחקר המייצגת באופן חלקי בלבד את 
אוכלוסיית הקשישים אשר אינה מייצגת היטב את אוכלוסיית 
הקשישים החיה בקהילה. היא אינה כוללת 'קשישים מהמעמד 
הסוציו-אקנומי  מהמעמד  או  ביותר  הנמוך  הסוציואקונומי 
מקיפות  בדיקות  במסגרת  נעשו  המבחנים  ביותר.  הגבוה 
שהיה  כך  על  העידו  הנבדקים  אכן,  וחצי.  כשעה  שנמשכו 
קושי  על  ואף  הבדיקות  לאורך  ריכוז  על  לשמור  קשה  להם 
מהמרחק   80%-70% השיגו  במחקר  הנבדקים  בביצוען.  פיזי 
המצופה לבני גילם כפי שדווח בספרות, כך שאולי ניתן להסיק 
כן  כמו  האוכלוסייה.  לכלל  יחסית  חלשה  המחקר  שקבוצת 
קבוצת הגברים במחקר הייתה קטנה מאוד )N=8( ועל כן יש 
לקבל בזהירות את המסקנה שאצל גברים המרכיב המנטאלי 
מתקשר יותר למאמצים פיזיים מאשר בנשים. בנוסף, המדגם 
את  להכליל  קשה  כן  ועל   )N=35( יחסית  קטן  מדגם  הנו 
מצאנו  שערכנו  מחישובים  האוכלוסייה.  כלל  על  התוצאות 
כי גודל המדגם הרצוי כאשר קיים הבדל של כ-3 נקודות בין 
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תוצאת ה-SF-12 בין קשישים נופלים לבין קשישים לא נופלים 
(62.6 לעומת 65.6( וסטיית תקן של שתי הקבוצות היא כ-11, 
נדרשים 220 קשישים בכל קבוצה, בכדי לאתר הבדל מובהק 
במדד זה ברמת המובהקות 0.05, וחוזק של 80%, בעוד שעבור 

נתוני ה-6MWT דרושים רק 17 קשישים בכל קבוצה.

מובהק  אך  נמוך  קשר  שיש  מראה  זה  מקדים  מחקר  לסיכום, 
הליכה  לבין   )PCS-12( פיזית  בריאות  תפיסת  בין   )p‹0.05)
(6MWT(. מכך ניתן להסיק כי קיים פער בין התפיסה העצמית 
התפקודית  יכולותיו  לבין  התפקודית  יכולתו  את  הקשיש  של 
על  רק  מבוססת  אינה  פיזית  בריאות  הערכת  וכי  בפועל, 

גברים המרכיב  נמצא שבקרב  כן  יכולת ההליכה למרחק. כמו 
המנטאלי חשוב לא פחות מאשר המרכיב הפיזי, כך שהמרכיב 
המנטאלי מהווה חלק חשוב  לקבלת תמונה קלינית מלאה על 
הנבדק הקשיש. בנוסף המחקר מראה כי מבחן פשוט יחסית, 
ה- 6MWT, יכול לשמש ככלי לאבחון קשישים בסכנה לנפילות 
קשישים  בקרב  קליניות  התערבויות  של  בהערכה  חשוב  וכלי 
הסובלים מנפילות. דרוש מחקר נוסף פרוספקטיבי, ארוך טווח 
ובעל אוכלוסיית מחקר גדולה יותר כדי לקבוע תוצאות סף של 
מהו  ולהגדיר  לנפילות  סכנה  על  המצביעות   6MWT-ה מבחן 
שלו  והסגוליות  הרגישות  אשר   cut-off point-ה

הגבוהים ביותר.
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