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 Psychogenic movement) הפרעות תנועה פסיכוגניות

disorders) 

 71519: 'אורפהב' אסמכתא

 הגדרת המחלה

מתחלה, שלא ניתן לשייך בידי הופעה של מחלה פסיכיאטרית ברקע או -נוירולוגית נדירה המאופיינת עלמחלה 

. מרבית המקרים נופלים בקטגוריית האבחון הפסיכיאטרי של מוכרת כימית-אותה לאף מחלה מבנית או נוירו

 הפרעת המרה, המכונה גם הפרעה פונקציונלית בעלת תסמינים נוירולוגים.

 

 לוגיהאפידמיו

ממטופלי  4%-2%( אינה ידועה. במרכזי טיפול נמרץ, PMDהמדויקת של הפרעות תנועה פסיכוגניות )השכיחות 

 .PMD-הפרעות תנועה מאובחנים ב

 

 תיאור קליני

PMD  מציגות בדרך כלל במהלך גיל ההתבגרות או הבגרות. מקרים בילדות והופעה חדשה בקשישים הינם

. התסמינים עשויים לכלול סוג יחיד או מספר סוגים של תנועות חריגות הנראות להתרחשעשויים נדירים, אך הם 

בהפרעות תנועה אורגניות )רעד, דיסטוניה, כוריאה, ברדיקינזיה, מיוקלונוס, טיקים, אתטוזיס, בליזם, חוסר 

נועות מורכבות של מציגים עם ת PMDקואורדינציה של הצרבלום(, ומשפיעים גם על הדיבור וההליכה. בדרך כלל, 

מספר פנומנולוגיות שונות, בדרך כלל כאלו שאינן תואמות הפרעת תנועה אורגנית ושמשפיעות על מספר אזורים 

הנפוצה ביותר, ואחריו דיסטוניה, ברדיקינזיה, מיוקלונוס, ותנועות חריגות הנצפית בגוף. נראה שרעד הוא התופעה 

אחת, וחומרת התסמינים והנכות המרביים -מופיעים בבת רובותקאחרות שלא ניתן לסווג. התסמינים לעיתים 

קלים אנשים מגיעים במהירות. מאפיינים טיפוסיים אחרים הם: איטיות תנועה מכוונת, חוסר קשב, וריאביליות, 

להשפעה, תסמינים פרוקסיזמלים, וריפוי באמצעות מתן פלצבו או כאשר המטופל אינו מודע לכך שצופים בו. 

מלוות בתסמינים פסיכוגניים אחרים כגון חולשה מלאכותית, ממצאים סנסוריים, או כאב  PMDבות, לעיתים קרו

 מוגבר. דיכאון וחרדה הן תחלואות נלוות.

 

 אטיולוגיה

הפרעה פונקציונלית בעלת תסמינים קטגוריות: הפרעת המרה )נקראת גם  3-מתחלקות ל PMDהסיבות בבסיס 

סומטיים, או, במקרים נדירים, הפרעה מדומה, והתחלות. גורמי סיכון כוללים את נוירולוגים(, הפרעות תסמינים 

המין הנשי, היסטוריה של טראומה או התעללות מינית בילדות, פגיעה קודמת, ניתוח, ואירועי חיים בעלי רמה 

 גבוהה של לחץ.

 

 טכניקות אבחון

סייעות. ניתן להשתמש ברעד מבוסס האבחון בדרך כלל מבוצע על בסיס קליני, אך בדיקות עזר בהחלט מ

אלקטרומיוגרפיה ובניתוח מיוקלונוס כדי להבחין בין רעד ומיוקלונוס פסיכוגניים מהמקבילים האורגניים שלהם. 

לעיתים משמש במקרים קשים לאבחון  DOPA-PET-[18F]-ו beta-CIT SPECT-[I 123]דימות נוירולוגי בצורת 

 פסיכוגני כדי לשלול אטיולוגיה אורגנית. של פרקינסוניזם

https://www.orpha.net/consor/cgi-bin/index.php?lng=EN
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 אבחנה מבדלת

, במקרים השוכנת במקבילותיהן האורגניות של כל תנועה חריגה שמבוטאת. לדוגמ PMDהאבחנה המבדלת של 

יש תנועות  PMDשל רעד בתור התסמין המציג, יש לשקול מחלת פרקינסון ורעד חיוני. בחלק מהמטופלים עם 

 ן יש לשלול אפילפסיה.הדומות לעוויתות, ולכ

 

 לידתי-טרוםאבחון 

 לידתי להפרעה זו.-לא קיים אבחון טרום

 

 ניהול וטיפול

הנוצר כתוצאה מבדיקות פולשניות או תרופות לא מתאימות, לבצע אבחון מוקדם  חשוב להימנע מנזק איאטרוגני

ומדויק, ולסייע במציאת טיפול פסיכיאטרי ושיקום פיסי מתאימים. לא קיימים ניסויים קליניים רבים, אבל הספרות 

טיפול במחלות הקיימת מציעה כי שילוב של פסיכותרפיה עם תרופות פסיכיאטריות מותאמות אישית )המוכוונות ל

תחומיות למאושפזים, המשלבות -נלוות כגון דיכאון או חרדה( עשוי להועיל. חלק מהמרכזים מציעים גם תכניות רב

 פיזיותרפיה אינטנסיבית עם פסיכותרפיה.

 

 פרוגנוזה

משתנה, אבל היא טובה יותר עבור מטופלים עם תלונות על צורות סומטיות כגון תסמינים  PMDשל הפרוגנוזה 

סנסוריים, חולשה או כאב. הנוכחות של מחלה נלווית פסיכיאטרית )דיכאון או הפרעת חרדה( היא גורם פרוגנוסטי 

של היפוכונדריאזיס,  טווח, הופעה פרוגרסיבית של תנועות ואבחון פסיכיאטרי ראשוני-תסמינים ארוכיחיובי. 

נוטות להפוך לכרוניות,  PMDהפרעה מדומה או מטופל מתחלה הם גורמים פרוגנוסטיים שליליים. ללא טיפול, 

 מהמטופלים.  95%-65%-ונתוני מעקב במספר סדרות מראים תסמינים קבועים ב

 

 :מומחהמבקר 

o  ונסה הינסוןד"ר 

 

  11/2019 עדכון אחרון:

 14/08/2021תאריך תרגום: 

 ומוגש כשירות לציבור בתמיכת: תקציר זה תורגם 

 

 

 

מסמך זה מפורסם לצורך מידע בלבד. החומר המפורט בו לא נועד בשום אופן להוות תחליף 

 לטיפול רפואי מקצועי על ידי מומחה מוסמך ואין להשתמש בו כבסיס לאבחון או טיפול. 

 

 התרגום/מאגר הנתונים והוא אינו בלעדי""למתן חסות אין כל השפעה על תוכן 
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