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ק

שיי קשב ,אימפולסיביות והיפראקטיביות שכיחים באוכלוסייה הכללית

ויכולים להוות שלב התפתחותי נורמטיבי או חולף .למרות זאת ,בקרב חלק
מהאנשים קיימת התפתחות טיפוסית של מכלול תסמינים ,הכוללת פגיעה תפקודית,
גורמי סיכון ידועים ,תפקוד נוירופסיכולוגי לקוי וממצאים נוירו-ביולוגיים תואמים.
האנשים הללו לוקים בהפרעת קשב וריכוז עם או בלי היפראקטיביות ,שהיא אחת
מההפרעות הנפשיות השכיחות ביותר בעולם בקרב ילדים ונוער ,עם שכיחות של כ-
 5%בקירוב מהילדים והנוער מתחת לגיל  . (Polanczyk et al, 2007)18הפרק
הנוכחי יעסוק בדרכי האבחון והטיפול של הפרעת קשב וריכוז.

רקע היסטורי
הפרעת קשב וריכוז איננה הפרעה חדשה ,וניתן למצוא תיאורים שונים של
ההפרעה בספרות הרפואית לאורך ההיסטוריה .הנריך הופמן (,)1809-1894
פסיכיאטר גרמני ,היה הראשון לתאר ילדים שהתנהגותם מאופיינת ביתר
היפראקטיביות ואימפולסיביות .הוא כינה את הבעיה ההתנהגותית הזו "שיגעון (או
אי שפיות) אימפולסיבי" ( )impulsive insanityאו "ליקויים בוויסות" ( defective
 .)inhibitionבשנת  ,1902רופא הילדים ג'ורג' סטיל ,פרסם בעיתון ,The Lancet
תיאורי מקרים של ילדים המאופיינים באי שקט פסיכומוטורי ,קשיי קשב ,קשיי ויסות,
וקושי לדחות סיפוקים עם צורך בסיפוק מידי ( ;Still, 1902תמונה  .)D.1.1בתיאורו
הוא ייחס את דפוסי ההתנהגות של הילדים לעובדה שהם "חסרי התחשבות כלפי
אחרים" וכינה את התופעה כ "חסר בשליטה מוסרית" (.)deficits in moral control
החשיבה ההיסטורית המוטעית הזו ,מסמלת את הסטיגמה הקיימת לגבי הפרעת
קשב וריכוז :לילדים הלוקים בהפרעה יש שליטה על התנהגותם ואחריות על
התסמינים .בעשורים הבאים ייחסו להפרעה נגעים מוחיים וכינו אותה "פגיעה מוחית
מזערית" ( .(Hohman, 1922, Kahn & Cohen, 1934אמנם ,השינוי במינוח נתן
משקל לגורם הביולוגי של ההפרעה ,ולא סיווג אותה כהפרעה במוסר ותו לא ,אך יחד
עם זאת ,זוהי הנחת יסוד מוטעית שהפרעת קשב וריכוז היא תוצאה של פגיעה
מוחית .בהמשך ,גילו החוקרים שרק לחלק מהילדים הלוקים בהפרעה יש פגיעה
גופנית עם נזקים מוחיים ,ולכן שינו את המינוח ל"הפרעה מזערית בתפקוד המוחי
) .(Clements & Peters, 1962בשנת  ,1934תיארו קרמר-פולנו סינדרום בשם
"מחלת יתר פעילות"  (hyperkinetic (diseaseהמאופיינת באי שקט ומוסחות
( .)Sharkey & Fritzgerald, 2007בשנת  ,1937תיאר לראשונה ברדלי את הטיפול
היעיל הראשון להפרעת קשב,

ומצא כי טיפול בבנזדרין יעיל להורדת

ההיפראקטיביות ,שיפור יכולת הקשב ושיפור התפקוד הלימודי.
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תמונה D 1.1
קטע מתוך מתוך המאמר של
גורג' סטיל משנת  ,1902בו
הוא מתאר ילדים עם הפרעת
קשב וריכוז כסובלים מ"חסרים
בשליטה מוסרית".
Reprinted with
permission from
“Some abnormal
psychical
conditions in
children
(1902) Still G
Lancet
1:1008-1012

תמונה D 1.2
Der Struwwelpeter
ספר מאויר המציג ילדים שובבים
הנריך הופמן )(1854
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הפרעת קשב ריכוז נכללה לראשונה ב World Health Organization’s International
) ,Classification of Diseases, 9th edition (ICD-9וב American Psychiatric Association’s
) .Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders second edition (DSM- 2התסמין
שהשתמשו בו כדי לתאר את ההפרעה היה פעילות יתר (היפראקטיביות) .בעוד שב ICD-9 -כונתה ההפרעה
"תסמונת פעילות-יתר של גיל הילדות " ” ,“hyperkinetic syndrome of childhoodכיום ב ICD-10
ההפרעה נקראת "הפרעת פעילות יתר" "” .“hyperkinetic disorderב  DSM-2נקראה תגובת פעילות -יתר
של גיל הילדות) ” .)“hyperkinetic reaction of childhoodרק בשנים מאוחרות יתר ,החל משנת ,1980
החלו לשים דגש למרכיב של קשב וריכוז כחלק מההפרעה ,ולכן כונתה קשיי קשב עם או בלי פעילות יתר
(היפראקטיביות) ) “attention-deficit disorder with or without hyperactivity” (DSM-IIIובהמשך הפך
שמה להפרעת קשיי קשב – היפראקטיביות DSM-III-R and “attention-deficit hyperactivity disorder
).)DSM-IV

אפידמיולוגיה
קיימים הבדלים בשכיחות הפרעת קשב וריכוז בהתאם לקריטריונים בהם

גורמי סיכון מרכזיים
שזוהו עד כה:


משתמשים לצורך מתן האבחנה .בסקירה שפורסמה לאחרונה ,שכללה  102מחקרים
ממקומות שונים ברחבי העולם ,נמצא ששכיחות הפרעת קשב וריכוז בילדים ומתבגרים
עד גיל  18עומדת על  ,5%כאשר בקרב ילדים השכיחות היא  , 6%ובקרב מתבגרים
השכיחות היא  .(Polanczyk et al, 2007) 3%למרות ההערכות השונות ,אין עדות
לשוני בשכיחות ההפרעה בין התרבויות השונות .מחקרים רבים מראים שההפרעה





גנים ( DAT1,
DRD4, DRD5,
5HTT, HTR1B,
)SNAP25
פגות
חשיפה תוך
רחמית לטבק
משקל לידה נמוך

שכיחה יותר בקרב גברים למול נשים ,עובדה המחוזקת היטב גם בהסתכלות הקלינית.

אטיולוגיה וגורמי סיכון
הפרעת קשב וריכוז היא הפרעה משפחתית עם גורם גנטי משמעותי.
התורשתיות (מוגדרת כתרומה היחסית של הגורמים הגנטיים לשונות הפנוטיפית
באוכלוסייה) של הפרעת קשב וריכוז היא בין הגבוהות בקרב המחלות הפסיכיאטריות,
ומוערכת ב .(Faraone et al, 2005) 76%-אולם ,גורמים גנטיים לבדם אינם מסבירים
את ההיארעות של ההפרעה .האטיולוגיה של ההפרעה הינה מורכבת ,כאשר גורמים
סביבתיים ,תורשתיים וביולוגים מהווים גורמי סיכון.
מספר גנים הוצעו כקשורים להפרעת קשב וריכוז ,ביניהם גנים הקשורים למערכת
הקטכולאמינים .למרות זאת ,נראה כי כל גן מעלה רק במעט את הסיכון להתפתחות
ההפרעה ) .(Faraone et al, 2005בנוסף ,במחקרים genome-wide association
 ,studies,שהם מחקרים אשר סורקים את הגנום כולו ללא היפותזה מקדימה ,לא הוספו
פילומורפיזמים חדשים לידע הקיים ) .(Neale et al, 2010הפער שנוצר בין אחוזי
התורשתיות הגבוהים לבין התוצאות השליליות שהניבו מחקרים אלה עודדו מחקר
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מספר גורמים
סיבתיים ,הן גנטיים
והן סביבתיים ,יכולים
לתרום להתפתחות
של הפרעת קשב
וריכוז .עם זאת ,כל
גורם סיכון מסביר רק
אחוז קטן מהסיכון
לפתח את ההפרעה.
אף לא אחד מגורמי
הסיכון שזוהו הכרחי
לפיתוח הפרעת קשב
וריכוז .גורמי הסיכון
נמצאו לא ספציפיים,
וקשורים גם להפרעות
נפשיות אחרות או
לליקויים נוירו-
התפתחותיים.

שמטרתו למצוא בסיס אטיולוגי אחר .אפשרות אחת שהוצעה היא שההפרעה הינה תוצר
של שילוב בין גורמים תורשתיים וסביבתיים ) .)Nigg et al, 2010למעשה ,נמצא קשר
גנטי -סביבתי בין חשיפה תוך רחמית לעישון ,לבין ווריאציות של הגנים  1DATו 4DAT
).(Nigg et al, 2010
מספר גורמי סיכון סביבתיים נמצאו בהתאמה להתפתחותה של הפרעת קשב
וריכוז ) .(Nigg et al, 2010נראה שפגות היא גורם הסיכון העיקרי שנמצא מתאים
להפרעת קשב וריכוז ) .(Bhutta et al, 2002מספר מועט של מחקרים מצא שחשיפה
תוך רחמית לעישון ) (Langley et al, 2005; Linnet et al, 2003ומשקל לידה נמוך
) (Hack et al, 2004; Mick et al, 2002הם גורמי סיכון אפשריים .יש צורך במחקרים
נוספים על מנת להעריך את ההשפעה של חשיפה תוך רחמית לאלכוהול וסמים ,קשיים
פסיכולוגיים-רגשיים של האם בזמן ההיריון ,סיבוכים סביב הלידה ובזמן הלידה ,פגיעה
מוחית ,משך ההנקה ,חסכים משפחתיים ורגשיים בגיל הינקות והילדות ,וכן חשיפה
תוך רחמית לקפאין ) (Linnet et al, 2003או לידה בעונות השונות של השנה
) .(Atladottir et al, 2007חשוב לזכור שאין מידע חד משמעי על הקשר בין הפרעת
קשב וריכוז לבין תוספי מזון ,רעלים סביבתיים או משחקי מחשב.
נוירו-ביולוגיה של הפרעת קשב וריכוז
לאחרונה מצטברות ראיות המצביעות על הקשר שבין הפרעת קשב וריכוז
לבין ליקויים נוירו-ביולוגיים ספציפיים .יחד עם זאת ,חשוב לציין שלא ניתן לפרש את
הליקויים הנוירו-אנטומיים המיוחסים להפרעת קשב כנזק מוחי ,אלא כשונות קלה
בערכים הממוצעים כאשר משווים בין דגימות של ילדים הלוקים בהפרעת קשב לבין
קבוצת הביקורת .יתר על כן ,אף אחד מהליקויים שזוהו עד כה אינו הכרחי
להתפתחות ההפרעה ,אין לקשור אותם בקשר סיבתי ,ולא ניתן להשתמש בהם
לצורכי אבחון.
קיימת עדות משמעותית שתומכת בפעילות נמוכה של האונה הקדמית-
סטריאטלית בהפרעת קשב ( .)Castellanos et al, 2006לפי נתונים אלו ,בהפרעת
קשב וריכוז ישנה פגיעה בתפקודים הניהוליים ודיכוי התגובה שמקושרים אנטומית
למסלולים התלמו-קורטיקו-סטריאטליים .פעילות במעגל הזה מתווכת ע"י GABA
ומווסתת ע"י קטקולאמינים (דופמין ונוראפינפרין) ( .) Kieling et al, 2008למעשה,
מחקרים מצביעים על חוסר ויסות של קטקולמינים בהפרעת קשב וריכוז ( Kieling
:) Taylor & Sonuga-Barke, 2008; Swanson et al, 2007;et al, 2008


אגוניסטים דופמינרגים או נוראדרנרגים כגון מטילפנידט ,אמפטמין או
אטומוקסטין ,מביאים להקלה בתסמינים של הפרעת קשב וריכוז.
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ישנם מספר גנים שמעלים את הסיכון להתפתחות הפרעת קשב וריכוז
שנמצאו בהתאמה למערכת הקטכולאמינרגית.



במודל חיות ,ניתן לדמות תסמינים של הפרעת קשב וריכוז ע"י דיכוי של
הפעילות הקטכולאמינרגית.



נוראדרנלין ודופמין הם מוליכים עצביים מרכזיים באזורים מסוימים במוח
אשר קשורים להפרעת קשב וריכוז.
מחקר פרוספקטיבי גדול ואיכותי ,הדגים עיכוב בהתפתחות הקורטקס בקרב

ילדים הלוקים בהפרעת קשב (נמדד על ידי עובי הקורטקס) בהשוואה לקבוצת
הביקורת (ראה גרף  .)D.1.3העיכוב היה משמעותי יותר באזורי הקשב במוח ,ביחוד
בחלק הלטרלי בקורטקס הפרה-פרונטלי.(Shaw et al, 2007) .

הסתמנות קלינית
הפרעת קשב וריכוז מאופיינת בתסמינים של קשב וריכוז ,היפראקטיביות ו/או
אימפולסיביות .עפ"י ההגדרה ,הביטוי הראשוני של התסמינים חייב להופיע בילדות
המוקדמת ,וצריך להיות שונה מהצפוי ביחס להתפתחות הנורמלית.
קשיים בקשב וריכוז מתייחסים לדפוס התנהגותי המאופיין בקושי להתחיל,
להתמקד ולסיים משימות .לילדים עם הנמכה בתפקודי הקשב יש טווח קשב קצר ,קושי
בארגון וקושי בתכנון ובביצוע של פעולות מורכבות .קשיי קשב כוללים נטייה למוסחות,

נטייה לטעויות של חוסר תשומת לב ,שכחנות ונטייה לאבד חפצים .אצל נוער ומבוגרים
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לחץ על התמונה כדי
להאזין לראסל בארקלי
 PhDמסביר את עמדתו
לגבי תפקודים ניהוליים
והרלוונטיות שלהם
להפרעת קשב וריכוז

לעיתים תכופות יש עיוות בתפיסת הזמן שמתבטא בהערכת חסר של זמן בארגון משימות
ונטייה לדחיינות.

היפראקטיביות (פעלתנות יתר) באה לידי ביטוי במספר דרכים:


יתר פעילות גופנית



תחושה מתמדת של אי שקט ,אשר גורמת לחוסר מסוגלת לשבת בשקט ,אף
במצבים בהם נדרש הדבר .לא להיות מסוגל לשבת בשקט במקום אחד ,גם
במצבים שהדבר מצופה מהם.



תנועתיות מוגזמת חסרת משמעות ,אשר אינה הולמת את הסיטואציה
והסביבה חווה זאת באופן שלילי( .למשל ,ילד שקם ממקומו והולך ללא סיבה
כאשר הוא אמור לשבת ,או נטייה להחזיק חפצים קטנים ו"לשחק" איתם בעוד
הוא מצופה לשבת בשקט).



עצבנות ותזוזה מתמדת על הכיסא בזמן ישיבה



חוסר מסוגלות לשחק בשקט



דיבור ללא הפסקה ,ריצה סביב או טיפוס באופן לא מותאם

אימפולסיביות מוגדרת כקושי לדחות פעילות או תגובה גם כאשר ידוע מראש
שתהיה לזה תוצאה שלילית .באימפולסיביות יש צורך בסיפוק מידי ,גם כאשר לאדם יש
את היכולת והידע להבין שדחייה יכולה להוביל לתוצאה עתידית טובה יותר .התנהגות
אימפולסיביות באה לידי ביטוי בקושי להתנהג בהתאם לחוקים הרשמיים או החברתיים,
כמו למשל קושי להמתין לתור בזמן משחק ,או נטייה להתפרץ לדברי אחרים ,או מעבר
כביש באופן פזיז על אף הסכנה הכרוכה בכך .בנוסף ,אימפולסיביות יכולה להתבטא

הערכת זמן לקויה
ומופחתת אצל
מטופלים עם הפרעת
קשב וריכוז
ניסויים הדגימו שאנשים
עם הפרעת קשב וריכוז
מעריכים בצורה
מופחתת את הזמן
הנדרש כדי לסיים
מטלות .בניסויים הללו,
הנחו אנשים עם הפרעת
קשב וריכוז וקבוצת
ביקורת לבצע מטלה
מסוימת (למשל לסדר
ספרים בסדר אלפביתי
ולאחר מכן לפי שנת
ההוצאה לאור); לפני
שהם התחילו במטלה
הם נשאלו כמה זמן הם
מעריכים שייקח להם
לסיים את המטלה.
לאחר מכן ,מדדו את
משך הזמן שלקח לסיים
את המשימה ,והשוו
אותו להערכת הזמן
שניתנה ע"י שתי
הקבוצות .בהשוואה
לקבוצה הביקורת,
אנשים עם הפרעת קשב
וריכוז העריכו במידה
פחותה את משך הזמן
הנדרש לסיום המטלה.

כנטייה לפעול ללא מחשבה ,המתוארת לרוב כפזיזות .לדוגמא ,לתת תשובות מידיות גם
כאשר אינן מדויקות ,לענות תשובות שאינן רלוונטיות לשאלה ,או להשיב לפני שהדובר
סיים לשאול את השאלה.
לעיתים הורים עלולים להביע התנגדות אבחון ילדיהם בהפרעת קשב וריכוז,
באומרם כי הילד יכול להיות מרוכז לאורך זמן בפעילויות מסוימות כמו משחקי מחשב,
צפייה בטלוויזיה או תחומי עניין אחרים .חשוב להדגיש כי המוטיבציה ומידת הרלוונטיות
או האטרקטיביות של המשימה לילד ,כמו גם הסביבה ,משפיעים באופן ניכר על
התבטאות התסמינים.שוני בביטויי הפרעת קשב וריכוז בהתאם לגילאים השונים
ההתייצגות קלינית משתנה בהתאם לגיל ההתפתחותי .טבלה  D.1.1סוקרת
את התסמינים השכיחים בהתאם לגיל .אבחון של הפרעת קשב וריכוז עם או בלי
היפראקטיביות ואימפולסיביות בילדים בגיל הגן מאתגרת יותר ,שכן ,חלק מההתנהגויות
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לסרטונים לימודיים
וחומרים אחרים ,לחץ
על התמונה ותועבר
למרכז המחקר של
 ADHDשל האקדמיה
האמריקאית
לפסיכיאטרית הילד
והמתבגר

נחשבות נורמליות בגילאים אלו ,וניתן להגדירן כחריגות רק כאשר דרגת חומרתן גבוהה
מאד ומביאה לפגיעה תפקודית ) .(Byrne et al, 2000בגיל בית הספר ,ילדים הלוקים
בהפרעת קשב וריכוז מושכים את תשומת לב הסביבה עקב הפגיעה בתפקוד הלימודי
והפרעת הקשב הבולטת .על כן ,קל יותר לזהות ילדים הלוקים בהפרעת קשב וריכוז בגיל
בית הספר .ההיפראקטיביות נחלשת לאורך תקופת הנערות ,ומתחלפת בתחושה
סובייקטיבית פנימית של חוסר שקט.
טבלה  D.1.1שינויים בתסמינים של הפרעת קשב וריכוז מילדות לבגרות
טרום בית ספר

בית ספר יסודי



משך משחק קצר
(> 3דק')
לא מסיימים
מטלות
חוסר הקשבה

פעלתנות יתר



"סופת טורנדו"



אימפולסיבות




חוסר הקשבה
חוסר מודעות
לסכנה (קשה
להבדיל
מהתנהגות
מרדנית)



קשב












פעילויות קצרות
(> 10דקות)
מעבר תכוף בין
מטלות מבלי
לסיים את
הקודמת
שכחנות ; חוסר
ארגון ; סביבה לא
מאורגנת
אי שקט כאשר
מצפים לרוגע
קושי להמתין
לתורו ,הפרעה
לילדים אחרים
והתפרצות
לתשובות
אי ציות לחוקים
פלישה למרחב
האישי של ילדים
אחרים; תאונות

גיל ההתבגרות

מבוגרים



פעילויות קצרות
יותר ביחס לשאר
בני גילם (<30
דקות)
חוסר תשומת לב
לפרטים
קושי בתכנון
מראש



עצבנות





קושי בוויסות
עצמי
נטילת סיכונים
באופן לא זהיר















חוסר תשומת לב
לפרטים
שוכחים פגישות
קושי לנבא מראש

תחושת פנימית
של אי שקט
תאונות דרכים
לקיחת החלטות
בצורה נמהרת
ולא מושכלת
חוסר סבלנות

הפרעות קשב וריכוז ב DSM-5
סיווגי ה DSM-וה ICD-עדיין בתהליך הבניה .הקריטריונים של ה DSM-5-עדיין לא סופיים .האפשרויות המוצעות
כוללות:
.1
.2

.3

.4

.5
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סיווג הפרעת קשב וריכוז תחת "הפרעות נוירו-התפתחותיות" (יחד עם נכות אינטלקטואלית ,הפרעות
תקשורת ,הפרעות מהספקטרום האוטיסטי ועוד) במקום סיווגן הנוכחי כ"-קשיי קשב והפרעת התנהגות
מתפרצת".
מבנה כללי .ההצעות הן:
 שמירה על אותו מבנה כמו ב( DSM-VI-שלושה תתי-סוגים :הפרעה משולבת ,שעיקרה
היפראקטיביות או שעיקרה קשיי קשב).
 שמירה על המבנה הקיים ,אך ללא תתי סוגים.
 להחליף את המבנה הקיים באבחנה אחת בלבד" :הפרעת קשב וריכוז משולבת".
הפרעת קשב וריכוז המאופיינת בעיקר עם קשיי קשב.
מעבר לאפשרות שלא יהיה שינוי ,האפשרויות כוללות:
 הגדרה מחדש של תת סוג " ”“restrictive predominantly inattentive
 יצירת אבחנה חדשה של "הפרעת קשב".
מספור ,תוכן וחלוקה של קריטריונים .האפשרויות כוללות:
 ללא שינוי
 הגדלה של מספר התסמינים הכולל ע"י הוספת ארבעה קריטריונים לאימפולסיביות (לעיתים
קרובות מתנהג מבלי לחשוב; לעיתים קרובות חסר סבלנות; לעתים קרובות נחפז בפעילויות או
משימות ופועל בקצב מהיר; לעיתים קרובות מתקשה לעמוד בפני פיתויים מידיים או גירויים
מושכים ,תוך התעלמות מהשלכות שליליות).
גיל הופעת התסמינים .האפשרויות המוצעות הן ללא שינוי או להעלות את גיל הופעת התסמינים "לפני גיל
( "12במקום הגיל הנוכחי "לפני גיל .)"7

תחלואה נלוות
ילדים עם הפרעת קשב וריכוז סובלים לעיתים קרובות מתחלואה פסיכיאטרית
נלווית ,ולכן חיוני לבצע הערכה רחבה להפרעות נפשיות נוספות בעת אבחנה של הפרעה
קשב וריכוז .תמונה  D.1.4מציגה את שכיחות התחלואות הנלוות בשני מחקרי עוקבה
( )Cohortשנערכו בברזיל .התחלואה הנלווית השכיחה כוללת הפרעת התנגדות
( ,)ODDהפרעת התנהגות ( ,)CDהפרעות חרדה ודיכאון (.(Souza et al, 2004
אבחנה
בשנים האחרונים עלו חששות לאבחון יתר של הפרעת קשב וריכוז במדינות
מפותחות ) .(Sciutto & Eisenberg, 2007יחד עם זאת ,באוכלוסיות שאינן מתקדמות
ומפותחות ,הפרעת קשב וריכוז לעיתים תכופות אינה מאובחנת ואינה מטופלת .בסקירה
שיטתית ( )systemic reviewשל מחקרי אוכלוסייה שבוצע באמריקה הלטינית ובאיים
הקריבים ,אחוז הילדים המטופלים בהפרעת קשב וריכוז היה נמוך מאד ונע בין אפס ל-
 .)Polanczyk et al, 2008( 7%במדינות מתפתחות הגישה לשירותי הרפואה
ולמקורות המידע מוגבלת ,ולכן הפרעת קשב וריכוז לעיתים קרובות איננה מאובחנת.
כתוצאה מכך ,הורים רבים מתקשים להתמודד עם ההשלכות של הפרעה זו ,ולכן נמנעים
ממצבים שבהם התסמינים עלולים להתבטא באופן חריג כמו למשל במסעדות או חנויות.
בד"כ מורים הם אלו שמפנים את הילדים לטיפול .בקרב מתבגרים ומבוגרים ,התחלואה
הנלווית היא זו שמובילה לפגיעה בתפקוד ומובילה אותם לפנות לטיפול .אנשים מופנים
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אנשים הסובלים
מהפרעת קשב וריכוז
ובני משפחתם מפרשים
באופן שגוי תסמינים
כ"חלק מהאישיות
שלהם" או "ככה הם".
בנסיבות אלה ,ההורים
לא צפויים לפנות
לטיפול רפואי ,אלא אם
כן הסביבה הבחינה
בפגיעה תפקודית כגון
ציונים נמוכים .במקרים
אלו ,המורים הם אלה
שמפנים את ההורים
לטיפול.

לקבלת טיפול בשל מגוון בעיות כמו שימוש בחומרים ממכרים ,דיכאון או קשיים ביחסים
בין אישיים.
טבלה  D.1.2השוואה בין קריטריונים לאבחון של הפרעת קשב וריכוז בין  ICD-10ל DSM-IV
DSM-IV
מספר התסמינים הדרושים
לאבחנה




 6תסמינים או יותר מתוך 9
תסמינים של קשב
או
 6תסמינים או יותר מתוך 9
תסמינים של פעלתנות יתר
ואימפולסיביות

ICD-10




 6תסמינים או יותר מתוך 9
תסמינים של קשב
וגם
 3תסמינים או יותר מתוך 5
תסמינים של היפראקטיביות
וגם
לפחות תסמין אחד מתוך 4
תסמינים של אימפולסיביות

גיל הופעת התסמינים
תקופה מינימלית של התסמינים

לפני גיל  7שנים
 6חודשים

שכיחות ()Pervasiveness

תסמינים בבית הספר נדרשים
תסמינים מופיעים בשתי מסגרות או
יותר (לדוגמא בית ספר ,בית ,עבודה) להופיע רק אם זה אפשרי עבור הגיל
ההתפתחותי של הילד .מספר מועט
יותר של תסמינים נדרש
להופיע בבית הספר ( 2מתוך 4
תסמינים של קשב ו 3-מתוך 5
תסמינים של היפראקטיביות)

מקורות מידע נדרשים

לא מוזכר

שלילת האבחנה אם

תסמינים מופיעים יחד עם ,PDD
סכיזופרניה או הפרעה אחרת
מהספקטרום הפסיכוטי ,ולא ניתן
להסביר אותם טוב יותר ע"י מחלה
נפשית אחרת (לדוגמא הפרעות מצב
רוח ,הפרעות חרדה ,הפרעות
דיסוציאטיביות או הפרעות אישיות)

אבחנה אפשרית





הפרעת קשב המאופיינת בעיקר
בקשיי קשב וריכוז
הפרעת קשב המאופיינת בעיקר
בהיפראקטיביות ואימפולסיביות
הפרעת קשב משולבת

לפני גיל  7שנים
 6חודשים

דיווח של ההורים או המורים (כאשר
ניתן) וכן תצפית של התסמינים או
ליקוי ניכר בתפקוד במבחנים
פסיכומטריים של קשב
קריטריונים מתאים להפרעה
התפתחותית  ,PDDמאניה ,דיכאון
או הפרעות חרדה או .50>IQ
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פגיעה בפעילות ובקשב (חובה
שיתמלאו הקריטריונים הכלליים
של הפרעת קשב אך לא אלו של
הפרעת התנהגות)
הפרעת פעלתנות יתר עם
הפרעת התנהגות (כאשר
מתמלאים גם הקריטריונים של
הפרעת התנהגות)
הפרעות פעלתנות יתר אחרות
הפרעת פעלתנות יתר לא
מסווגת

אבחנה
האבחנה של הפרעת קשב וריכוז הינה אבחנה קלינית בבסיסה ,ויכולה
להיות על פי הקריטריונים של  (World Health Organization, 1993) ICD-10או
 .)American Psychiatric Association, 1994( DSM-IVלצורך האבחנה
הקלינית יש להתחשב בשלב ההתפתחותי של הילד וכן את המישור בו מתקיימים
התסמינים (צריך לכלול יותר ממישור אחד ,לדוגמא בבית ובביה"ס) .בנוסף ,קיימת
פגיעה תפקודית מובהקת בתחום החברתי ,הלימודי או המקצועי .בילדים צעירים יש
צורך להעריך את הסביבה המשפחתית .התנהגות עם תסמינים דומים לזו של
הפרעת קשב וריכוז יכולה לנבוע מהורות כאוטית ולא עקבית ,התעללות או הזנחה,
לכן ,התעלמות מכך עלולה להוביל לאבחנה שגויה.
התסמינים המצוינים בשני המקורות הם שווי ערך .למרות זאת ,על מנת למלא
את הקריטריונים של  ,ICD-10התסמינים חייבים להופיע בכל שלושת הממדים (קשב
וריכוז ,פעלתנות יתר ואימפולסיביות) ,בעוד שה DSM-IV-כולל היפראקטיביות
ואימפולסיביות תחת אותה קבוצה ,וקובע כי מטופלים יכולים להציג תסמינים רק במימד
אחד (מתוך השניים) DSM-IV .דורש לפחות  6מתוך  9תסמינים של היפראקטיביות/
אימפולסיביות כדי לאבחן הפרעת קשב .בשני הסיווגים על התסמינים להופיע למשך
לפחות  6חודשים ,בדרגת בחומרה אשר פוגעת בתפקוד ולא תואמת את השלב
ההתפתחותי.
לפי הקריטריונים של ה ,DSM-IV-הפרעת קשב וריכוז מתחלקת לשלושה תתי
סוגים ,על פי קיומם של תסמינים בששת החודשים הקודמים למתן האבחנה:


הסוג המשולב ( )Combinedמתאים לקריטריונים של קושי בקשב וריכוז ,וכן,
מתאים לקריטריונים של היפראקטיביות ואימפולסיביות.



הסוג המאופיין בעיקר בקשיי קשב ( )Predominantly inattentiveמתאים
לקריטריונים של קשיי קשב ,אך לא מתאים לקריטריונים של היפראקטיביות
ואימפולסיביות



הסוג המאופיין בעיקר בהיפראקטיביות ואימפולסיביות ( Predominantly
 )hyperactive/impulsiveמתאים לקריטריונים של היפראקטיביות ואימפולסיביות
אך לא מתאים לקריטריונים של קשיי קשב וריכוז.
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מחלוקות בנוגע
לסיווגה של הפרעת
קשב וריכוז
מספר סוגיות הוזכרו
ביחס לסיווג של הפרעת
קשב וריכוז (.)Rohde, 2008
ישנם כאלה המתייחסים
לתקופתה ויעילותה של
החלוקה לתתי סוגים :תתי
הסוגים אינם יציבים לאורך
זמן ,משקל המשפחה
בתהליך מוטל בספק ,וכל
תתי הסוגים מגיבים
לאותם טיפולים תרופתיים
(.)Lahey & Willcutt 2010
אחרים מתייחסים לצורך
לכלול ליקוי תפקודי
כקריטריון אבחון היות
שלילדים רבים עם הפרעת
קשב וריכוז לא תהיה
פגיעה תפקודית בגלל
מנגנוני פיצוי או השקעת
מאמץ גדול יותר .מצד שני,
אי הכללה של ירידה
תפקודית כקריטריון עשויה
להוביל לאבחון וטיפול יתר
של ילדים שאין להם נסיגה
תפקודית .שאלה שלישית
מתייחסת לקריטריון של
גיל הופעת התסמינים
(התסמינים והליקוי חייבים
להופיע לפני גיל )7ולכך
שעובדה זו אינה נתמכת
על ידי ראיות אמפיריות
( ;Rohde et al,2000
.)Polanczyk et al, 2010
בהקשר זה ,על הקלינאים
לזכור כי יש להעריך את
המטופלים באופן פרטני
כאשר בוחנים את הצורך
בטיפול.

הסוג המאופיין בעיקר בקשיי קשב וריכוז שכיח יותר בקרב בנות ,ופחות שכיח
במרפאות ,משום שילדים שסובלים מקשיי קשב מופנים לטיפול בשיעור נמוך יותר מאלו
שסובלים מהיפראקטיביות .ילדים הלוקים בסוג זה הם בעלי הישגים לימודיים נמוכים,
ליקויים קוגניטיביים ועיכוב התפתחותי .ילדים עם הפרעת קשב וריכוז ללא
ההיפראקטיביות ואימפולסיביות מתוארים כלא מאורגנים ,נוטים להיות שקטים,
חולמניים ולעיתים נתפסים ע"י הזולת ככאלו שאינם מקשיבים ו"בוהים במרחב" .הסוג
המאופיין בעיקר בהיפראקטיביות ואימפולסיביות שכיח בשיעור הנמוך ביותר הן
מבחינה קלינית והן מבחינת שכיחותו באוכלוסייה הכללית .הסוג המשולב הוא השכיח
ביותר .למרות שכל תתי הסוגים של הפרעת קשב וריכוז יכולים להיות נלווים להפרעת
התנגדות ,תת הסוג המשולב נקשר להפרעת התנגדות באופן ההדוק ביותר ,עובדה
המקשה על הטיפול .כמו כן ,תת הסוג המשולב נקשר לפגיעה תפקודית חמורה יותר
מיתר הסוגים.
איסוף מידע
מעבר לכך שיש צורך בהימצאות התסמינים לפחות בשתי מסגרות ,מומלץ לקבל
מידע על תפקודו של הילד מיותר ממקור אחד ,בדרך כלל מההורים וגם מהמורים.
החשיבות בכך היא שהמעריכים (הורים או מורים) צופים בילד במסגרות שונות ובמצבים
שונים ,אשר יכולים להשפיע על הימצאות התסמינים ,וכמו כן המעריכים נתונים להטיות.
להורים יש ראיה לאורך כל שנות ההתפתחות של הילד ,ויכולים לתת מידע בעל ערך
אודות השלבים הניורו-התפתחותיים של ילדיהם .יחד עם זאת ,חשוב לזכור שלהורים
קשה יותר להודות ולהכיר בקושי של ילדיהם .מצד שני ,מורים יכולים לזהות התנהגויות
חריגות של ילדים היות שהם צופים במקביל במספר רב של ילדים בני אותו גיל .כמו כן,
מורים יכולים לתת מידע רלוונטי על ההישגים הלימודיים של הילד ,תוך כדי ערנות לקשיים
לימודיים או לקויות למידה.
בנוסף לקבלת המידע מההורים והמורים ,מומלץ לראיין גם את הילד ,למרות
שבדרך כלל התסמינים לא יופיעו בחדר הבדיקה .ילדים רבים מצליחים "לאסוף את
עצמם" ולכן לא נראה ילד שמתרוצץ בחדר הבדיקה .חשוב לזכור עובדה זו ,כי היא עלולה
לתעתע ולהוביל לאבחנת חסר .ישנה חשיבות רבה להערכה מקיפה של הילד כדי לשלול
אבחנות אפשריות אחרות .בקרב מתבגרים חשוב לברר האם הופיעו תסמינים במהלך
ילדותם.

במתבגרים קיימת לעיתים נטייה להכחיש תסמינים מהעבר ,לפרשם

כהתנהגות נורמלית או למזער את מידת ההשפעה שלהם על התפקוד .מידע מההורים
ומצוות ביה"ס יכול לעזור לקבוע את הגיל בו הופיעו לראשונה התסמינים.
לראיון הקליני עם ההורים חשיבות רבה .יש לאסוף מידע על הקשרים הבין
אישיים במשפחה ,על היחסים בין ההורים עצמם ,על היחסים החברתיים ,על הרקע
הרפואי ולשלול תחלואה נפשית נלווית שיכולה להופיע בנוסף להפרעת הקשב .כמו כן,
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יש לבדוק האם קיימת הורות כאוטית ולא בטוחה ,התעללות או הזנחה ,אשר יכולים
להוביל את הילד להתנהגות שבה יופיעו תסמינים דומים לזו של הפרעת קשב.
אבחונים נוספים
כפי שצוין קודם לכן ,אבחנה של הפרעת קשב הינה אבחנה קלינית ללא צורך
באבחונים נוספים ,למעט מקרים בהם יש חשד לאבחנה אפשרית אחרת ,או אז יש
צורך באבחונים נוספים ( .(American Academy of Pediatrics, 2011השימוש
בדירוג לחומרת התסמינים מהווה כלי עזר להערכה של עוצמה וסיווג התסמינים ,או
ככלי לניטור יעילות הטיפול .שאלוני ההערכה הם כלי קל ונוח לשימוש וממולאים על ידי
ההורים או המורים .במקרים נדירים בהם קיים חשד לבעיה גופנית ,יש צורך בחוות
דעת מומחה .לדוגמא ,פרכוסים קצרים ,או פרכוסים בשעות הלילה יכולים לגרום
לבעיות קשב ,ריכוז ואי שקט בדומה לתסמינים של הפרעת קשב וריכוז; במקרים בהם
יש חשד לאפילפסיה ,חוות דעת נוירולוגית בשילוב בדיקת  EEGהן תהליך חיוני.
השימוש בבדיקת  EEGלאבחון הפרעת קשב וריכוז נפוץ במספר מדינות ,אך אין בו
צורך ויש ספק לגבי תקפותו .כמו כן ,אין צורך בהדמיות ,למעט במקרים בהם עולה חשד
לבעיה נוירולוגית.
רוב האבחונים הנוירו-קוגניטיביים הם יקרים ומוגנים בזכויות יוצרים ,דבר
המגביל את השימוש בהם ,למרות שאבחונים מסוימים יכולים לסייע באבחנה .מבחנים
שבודקים אינטליגנציה (כגון מבחן ווקסלר) יכולים לעזור להעריך את רמת
האינטליגנציה ( .)IQמבחנים אחרים ,כגון,

The Continuous Performance Test

Sorting test, STROOP test, “Go/no go” tests -(CPT-II), Wisconsin Cart
יעילים לצרכי מחקר.
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אמנם ישנה חפיפה
משמעותית בין
הקריטריונים לאבחון
של ה DSM-IV-וה-
 ,ICD-10אולם האחרון
מחמיר יותר .בICD--
 10ההפרעה
ההיפרקינטית מקבילה
לסוג המשולב ב-
 ,DSM-IVשהיא גירסה
חמורה יותר מאלו
המאופיינות בקשב
בלבד או
בהיפראקטיביות/אימפ
ולסיביות בלבדLee ( .
.)et al. 2008

טבלה  D1.4מדדי הערכה נבחרים להפרעת קשב וריכוז הזמינים באופן חופשי לשימוש קליני

שאלון הערכה

מעריך

SNAP IV
( 5-11שנים)
)Swanson et al (2001





עצמי
הורים
מורים

SWAN
( 5-11שנים)
)Swanson et al (2001
SDQ
Strengths and Difficulties
Questionnaire (Goodman
)et al, 2000








עצמי
הורים
מורים
עצמי
הורים
מורים

הערות
קיימות מספר גרסאות:
 90 פרטים (הגרסה המלאה)
מעריך מספר ממדים של
התנהגות בנוסף להפרעת קשב
וכולל ( SKAMPמעריך את
חומרת הפגיעה בביה"ס) .משך
האבחון כ 30-דקות.
 31 פרטים (כולל הערכה של
הפרעת קשב והפרעת
התנגדות) .משך האבחון כ10-
דקות.
 26 פרטים





מודד את כלל הפסיכופתולוגיה
האפשרית ,אך ניתן להשתמש
בתת-סולם כדי להעריך סיכון
להפרעת קשב
רגיש יחסית לADHD-
מתורגם למספר שפות

סולמות הערכה
לא ניתן לבסס אבחנה של הפרעת קשב וריכוז על סמך מדדים לחומרת
התסמינים בלבד ,אך שימוש בהם יעיל לסקירת ההפרעה באוכלוסייה ,וכן בשביל
להעריך את חומרת התסמינים ולנטר את יעילות הטיפול .ישנם מדדי הערכה רבים
שיכולים להיות ייחודיים להפרעת קשב או עבור תחלואות נוספות .לרוב השאלונים יש
גרסאות שונות הניתנות למילוי ע"י הילד ,ההורה והמורה .הטבלה מעלה מפרטת מספר
מדדי הערכה זמינים לציבור.

מהלך
מחקרים רבים מצביעים על כך שהפרעת קשב וריכוז הינה הפרעה כרונית,
ותסמיניה יופיעו גם בגיל מבוגר יותר ,למרות שהדעות בנושא זה חלוקות .ההערכות
משתנות במחקרים השונים -לרוב ההבדלים הם בגלל השוני בשיטות המחקרים ,לדוגמא,
ההגדרה של התמדה (( )persistencyהמצאות מספר תסמינים או ההפרעה כולה) ,וכן
הגיל בו מתבצעת האבחנה ) .(Mannuzza et al, 2003סקירה ספרותית מהשנים
האחרונות העלתה  persistencyשל  15%בקרב מבוגרים צעירים כאשר בדקו הימצאות
של ההפרעה על כלל תסמיניה ,ושכיחות של  40-60%כאשר הכלילו בנוסף מקרים של
הפוגה ( )Remissionחלקית ).(Faraone et al, 2006
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נראה כי משך הימצאות התסמינים קשורה לחומרת ההפרעה .מטופלים עם
חומרת תסמינים גבוהה יותר ו/או הפרעת קשב מהסוג המשולב ,נמצאים בסיכון גבוה
יותר להימשכות ההפרעה ) .(Kessler et al, 2005עמידות התסמינים קשורה גם
להשלכות שליליות לטווח הרחוק ,למשל ,הישגים אקדמיים נמוכים יותר (Mannuzza et
) , al, 1997בעיות בנישואין וחוסר שביעות רצון מנישואין ,גירושין וקשיי התמודדות עם
הילדים  ,)(Barkley & Fischer, 2010הישגים נמוכים יותר בעבודה ,שיעור אבטלה
גבוה ,מקום תעסוקה ברמה נמוכה יותר מהפוטנציאל של המטופל ;(Stein, 2008
) ,Mannuzza et al, 1997מעורבות בתאונות דרכים ) (Barkley & Cox, 2007וסיכון
מוגבר לתחלואות פסיכיאטריות נוספות ).(Mannuzza et al, 1998

טיפול
הפרעת קשב וריכוז עלולה לפגוע בתפקוד במישורים שונים ,למשל ,בהתנהגות
בבית ,במצבים חברתיים ובהישגים הלימודיים בבית הספר .המטרה המרכזית של
הטיפול היא שיפור הליקויים התפקודיים בתחומים שנפגעו .תיאורטית ,המענה היעיל
ביותר הוא התערבות רב מערכתית עם מטרות טיפול שונות ,אך ישנם מחקרים בודדים
המשווים באופן ישיר טיפול רב מערכתי למול טיפול תרופתי בלבד (Abikoff et al,
) .2004ההתערבות הטיפולית בהפרעת קשב יכולה להתמקד במספר מישורים :תסמיני
הליבה של הפרעת קשב ,קשיים קוגניטיביים והתנהגויות נלוות ,הישגים לימודיים,
תחלואה נלווית ,פסיכופתולוגיה במשפחה ובעיות בביה"ס ובתפקוד המשפחתי .לאחר
הערכה ראשונית ,הרופאים המטפלים צריכים להחליט מה יהיו המטרות הטיפוליות,
ובהתאם לכך לבנות תוכנית טיפולית רב-מערכתית אשר משקללת את מכלול השיטות
הטיפוליות הנדרשות כדי להשיג את יעדי הטיפול .יש לבנות תוכנית טיפולית אישית לכל
מטופל בהתאם לצרכיו ורמת תפקודו .התכנית צריכה להיות מודל טיפולי שעובר שינויים
ועדכונים בהתאם למצבו של הילד .יש צורך במעקב צמוד במשך הטיפול תוך קבלת מידע
על תפקוד הילד ממקורות שונים ,כולל דיווח ההורים  ,דיווח ביה"ס ודיווח הילד (Pliszka,
).2007
מחקרים רבים מצביעים על היעילות של טיפול תרופתי בסטימולנטים והתערבות
התנהגותית לטיפול בתסמיני הליבה של הפרעת קשב (American Academy of
) .Pediatrics, 2011מחד ,טיפול תרופתי נמצא יעיל בקרב מרבית הילדים ,מאידך,
להתערבויות התנהגותיות חשיבות רבה כטיפול ראשי או כטיפול נוסף להפרעת קשב
וריכוז בקרב ילדים רבים ,כתלות בתחלואה הנלווית ,יעדי הטיפול והנסיבות המשפחתיות
) .(American Academy of Pediatrics, 2011התוכנית הטיפולית צריכה לכלול לפחות
אחת מתוך שתי הגישות הטיפוליות (ראה טבלה .)D.1.5
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לחץ על התמונה כדי
להיכנס למדריך
המצוין לטיפול
בהפרעת קשב וריכוז
של ארגון ה .NICE

ההחלטה להשתמש בטיפול תרופתי או בטיפול שאינו תרופתי מתבססת על גיל
המטופל ,פרופיל התסמינים ומידת חומרתה של הפגיעה התפקודית ,סיכון יחסי של
המטופל לסבול מתופעות לוואי של הטיפול ,מידת ההיענות לטיפול ,מתחלואה נלווית,
ההעדפה של המטופל והוריו ,עלות ,נגישות לתרופות וכן זמינות של בעלי מקצוע מיומנים
לצורך מעקב.
מידע אודות ההפרעה (חינוך רפואי)
הגורמים המטפלים צריכים לתת מידע למטופל עצמו ,להוריו ולבני משפחתו
אודות התסמינים והליקויים האפשריים של הפרעת קשב וריכוז ,תוך שימוש בשפה
פשוטה וברורה וברמה התואמת את מידת ההבנה של המטופל .המטרות העיקריות של
החינוך הרפואי:


להבטיח שהמטופל ובני משפחתו מבינים מה היא הפרעת קשב וריכוז



להגביר היענות לטיפול ע"י מעורבות המטופל והוריו בתוכנית הטיפולית ,ולוודא
שהם מבינים את היתרונות והסיכונים של הטיפול ,כדוגמת תופעות לוואי.



לזהות מכשולים אפשריים לטיפול
החינוך יכול לכלול גם את צוות ביה"ס; כאשר מתאפשר ,מומלץ שהמטפל יצור

קשר עם המורים וידריך אותם.
טיפול התנהגותי
היעילות של הטיפול ההתנהגותי ביחס לתסמינים של הפרעת קשב וריכוז
קטנה מזו של תרופות ממריצות ) .(Fabiano et al, 2009ישנן הנחיות רבות לטיפול
התנהגותי בהפרעת קשב) . (Bauermeister et al, 2006באופן עקרוני ,המטפל
מזהה התנהגות בעייתית ,ואוסף מידע אודות האירועים והנסיבות שקדמו להתנהגות
הבעייתית וכאלו נוספות לאחריה .בדרך כלל התנהגויות הופכות להיות מושרשות
כאשר הן מקבלות חיזוק חיובי .לאחר זיהוי של השלכות החיזוק החיובי ,בונים תוכנית
מפורטת הכוללת דרכי התמודדות עם מצבים בעיתיים ויצירת שיטות שונות כדי לעצור
חיזוק חיובי של התנהגויות לא רצויות או אף הכחדה שלהם (Antshel & Barkley,
 .(2008טיפול התנהגותי להפרעת קשב כמעט תמיד מערב את ההורים ,המורים וכן
את הילד עצמו.
טיפול תרופתי
תרופות רבות הוכחו כיעילות ובטוחות לשימוש בילדים הלוקים בהפרעת קשב.
ניתן לחלק את התרופות לשתי קבוצות .הקבוצה הראשונה היא קבוצת התרופות
הממריצות (סטימולנטים) ואילו השנייה היא קבוצת התרופות שאינן ממריצות.
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הדרכת הורים
ניתן להקנות להורים
כלים להתמודדות עם
התנהגות ילדם ע"י
הדרכתם לאופן בו ניתן
לחזק את ההתנהגויות
הרצויות של ילדם
ולהפסיק  /לבטל
התנהגות פסולה.
לדוגמה ,ניתן להגדיר
כיצד לתקשר זה עם זה
בצורה נינוחה והגיונית,
לבנות חוקים וכללים,
וללמד מה ניתן לעשות
כאשר הילד מסרב
לציית לחוקים .הדרכת
הורים לילדים בגיל הגן
הוכחה כיעילה כטיפול
התערבותי ראשוני ,עוד
טרם שימוש
במטילפנידט.
(.)Charach et al, 2011

תרופות ממריצות
תרופות השייכות לקבוצת הסטימולנטים (טבלה  )D.1.3מאושרות לטיפול
בהפרעת קשב וריכוז זה מספר עשורים במדינות רבות ברחבי העולם .יעילותן
ובטיחותן של תרופות אלו נבדקה במחקרים קליניים גדולים ורבים ,וכן בסקירות
שיטתיות ומטה-אנליזות ;( Swanson et al 2007; Biederman & Spencer, 2008
Adler, 2007; Adler, 2008; Faraone & Buitelaar, 2010; Faraone & Glatt,
) 2010המחקרים מצביעים באופן עקבי על כך שתרופות מסוג סטימולנטים יעילות
יותר מפלסבו ,עם גודל אפקט שנע בין  0.8ל ,1.1 -ותגובה קלינית מוקדמת חיובית
שמושגת בכ 70% -מהמקרים .התרופות הממריצות הנפוצות ביותר כיום לטיפול
בהפרעת

קשב

הן

dexmethilphenidate,

methylphenidate,

 .dextroamphetamine, mixed amphetamine saltsתרופות אחרות כמו
מטאמפטמינים מותרות לשימוש בחלק מהמדינות .התרופות שונות ביניהן גם במשך
ההשפעה ,כאשר טווח קצר ,בינוני או ארוך ואף שחרור מושהה .היתרון המרכזי של
תרופות בעלות השפעה ארוכת טווח ותרופות עם שחרור מושהה הוא שיש צורך במנה
אחת ליום ,בשעות הבוקר ,שמספיקה למשך כל שעות היום ,ובכך מעלה את ההיענות
לטיפול .מאידך ,עלות התרופות הללו גבוהה יותר .אין מידע חד משמעי לגבי סוג
התרופה הממריצה בה עדיף להשתמש בהיבט היעילות או תופעות הלוואי.
המינון התרופתי של הסטימולנטים אינו תלוי במשקל המטופל ,וזאת מכיוון
שקיימת שונות ביחס מינון-תגובה בין המטופלים השונים .המינון המיטבי הוא זה
שמוביל לשיפור המשמעותי ביותר ,עם תופעות הלוואי המזעריות ביותר ,ועל כן יש
להתחיל ממינון נמוך ולהעלות בהדרגה עד להשגת התגובה אופטימלית .אין מחקרים
מבוקרים שמשווים לוחות זמנים של מינונים שונים ,וישנם רופאים המאמינים שאי
נטילת התרופה בחופשים או בסופי שבוע עלולה להפחית את יעילותה.
מטילפנידט זמין בתמהילים של שחרור מידי או שחרור מושהה .בשחרור מידי
המרכיב הפעיל מגיע לריכוז מרבי בדם תוך  1-3שעות מרגע נטילת התרופה .משך
ההשפעה כ 4-שעות .לאור זאת ,כדי לתת כיסוי בתסמינים לאורך רוב שעות היום ,יש
צורך במתן של  2-3פעמים ביום .מטיפלפנידט ® SODASהינו תכשיר בשחרור מושהה
בו חצי מכמות התרופה פעילה באופן מידי וחצי מכמות התרופה זמינה לגוף לאחר 4
שעות .באופן דומה ,אך מעט שונה ,במטיפלפנידט ® OROSרבע מכמות התרופה
זמינה באופן מידי והיתר ב 9-שעות הבאות .בשני התכשירים האחרונים יש צורך במתן
מנה אחת ליום.
יש מגוון תכשירים מקבוצת האמפטמינים לטיפול בהפרעת קשב וריכוז ,אך
זמינות תכשירים משתנה בין המדינות .שמות מסחריים ,מינון ומשך ההשפעה ניתן לראות
בטבלה  Lisdexamphetamine . D.1.3היא תרופה שאושרה לאחרונה לטיפול בילדים
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ומבוגרים עם הפרעת קשב בארצות -הברית ,קנדה וברזילLisdexamphetamine .
ניטלת כחומר שאינו פעיל תחילה ,ללא אפקט פרמקולוגי ( ,)prodrugאשר בהדרגה הופך
לצורה הפעילה של התרופה כדקסארו -אמפטמין .בשל תהליך הפירוק ההדרגתי ,יש
לתרופה משך השפעה ארוך של עד כ 13 -שעות ,ולכן ניתנת כמנה יומית אחת .תכשיר
נוסף נפוץ של אמפטמין המאושר לשימוש בחלק מהמדינות הוא הmixed -
 .amphetamine saltsמשך הפעילות היא בינונית וניתן לשימוש פעם אחת או פעמיים
ליום (ראה טבלה .)D.1.3
טבלה  D.1.3תרופות סטימולנטים זמינים לטיפול בהפרעת קשב וריכוז
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יעילות לטווח ארוך של תרופות ממריצות
למרות ריבוי עדויות מובהקות בנוגע ליעילות הטווח הקצר של ממריצים ,יש מעט
מאוד נתונים על יעילות הטווח הארוך של תרופות אלה .אחד המחקרים הבודדים שבודקים
את יעילות הטווח הארוך הוא
 .במחקר זה 579 ,ילדים בגיל
ממוצע של  8שנים שאובחנו עם הפרעת קשב וריכוז מהסוג המשולב לפי ה ,DSM-IV -חולקו
באקראי ל 4-קבוצות שכללו  14חודשים של טיפול תרופתי שיטתי ,טיפול התנהגותי רב
מערכתי ,שילוב של שניהם ,או טיפול רגיל בקהילה .לאחר  14חודשים MTA ,הפך מחקר
נטורליסטי בלתי מבוקר :ילדים הורשו לקבל כל טיפול ונשארו במעקב גם אם הפסיקו את
הטיפול.
תוצאות ראשוניות ,בסוף שלב הטיפול האקראי ( 14חודשים) ,הראו כי כל הקבוצות
השתפרו מנקודת הבסיס .עם זאת ,מטילפנידאט התברר כעליון לטיפול התנהגותי ולטיפול
שיגרתי בקהילה .יתר על כן ,טיפול משולב לא הוביל לשיפור גדול יותר מבחינת תסמיני הליבה
מאשר טיפול תרופות בלבד.
עד המעקב הבא 3 ,שנים לאחר ההרשמה (כאשר משתתפים היו בני כ  12-שנים),
לא היו הבדלים משמעותיים בין הקבוצות .תוצאה זו אושרה בשתי הערכות המעקב הבאות
כעבור  6ו  8-שנים (כאשר המשתתפים היו כבני  17שנים) .בעוד שההבדלים בין הקבוצות
נעלמו ,השיפור הראשוני נשמר .עם זאת ,מתבגרים אלה עדיין הראה באופן משמעותי יותר
תסמינים וליקויים מאשר קבוצת הביקורת .למשתתפים שעדיין נטלו תרופות כעבור  6ו 8-
שנים לא היו ביצועים טובים יותר מאשר אלו שלא נטלו תרופות ,למרות עלייה של  41%במינון
).
היומי הממוצע (
התוצאות של ה  MTAמראות כי על מנת לשמור על תגובה טובה לטיפול יש צורך
במאמץ ממושך והתחשבות בבעיות הלימודיות וההתנהגותיות בהתאם לדרישות גיל
ההתבגרות .התרופה עשויה להמשיך ולהועיל לחלק מבני הנוער ,אבל יש להעריך מחדש את
הצרכים שלהם מעת לעת .התמונה הקלינית הראשונית של ילד ,כולל חומרת תסמינים ,בעיות
התנהגות ,מיומנויות חברתיות ומשאבים משפחתיים ,עשויה לנבא איך הם יתפקדו כבני נוער,
באופן משמעותי מיותר מסוג הטיפול שהם מקבלים.

תרופות לא ממריצות
תרופות לא ממריצות נחשבות לקו טיפול שני .משתמשים בהם במקרים של אי
סבילות לתרופות ממריצות ,כשיש התוויות נגד או לאחר כישלון טיפולי .במחקרים בהם
בדקו את היעי לות של אטומוקסטין ,גואמפצין או קלונידין ,הן נמצאו יעילות (בסדר יורד
ובהתאמה) ,אך ברמה פחותה מיעילותן של תרופות ממריצות (American Academy
:)of Pediatrics, 2011


אטומוקסטין ( - )Atomoxetineמעכב ספיגה חוזרת של נוראדרנלין ()SNRI
ובדרך שניונית גורם לעליה ברמות הדופמין .גודל האפקט המוערך של
אטומוקסטין לטיפול של הפרעת קשב וריכוז הוא בערך  ,0.8גבוה יותר מיתר
התרופות הלא ממריצות ,אך נמוך מזה של תרופות ממריצות (Hazell et al,
) .2011אטומוקסטין יכול להפחית תסמיני חרדה בילדים ומבוגרים ,ולכן מהווה
אפשרות טיפולית כאשר ישנה תחלואה נלווית של הפרעת חרדה .אטומוקסטין
מועדף במקרים של שימוש לרעה בחומרים ממכרים (או כאשר יש קרוב משפחה
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לחץ על התמונה כדי
לראות את ההרצאה
של ג'יימס סוונסון
במרכז קרולינסקה
בנושא מחקר ה MTA
ותוצאות ארוכות הטווח
שלו ()15:00

אחר שנוטל תרופות וקיים סיכון שייקח אף את האטומקסטין) .בהשוואה לתרופות
מעוררות ,אטומוקסטין משפיע לאט יותר ,אך ניתן לתיתו רק פעם אחת ביום .מינון
התחלתי הוא  0.5מ"ג ליום ,עם עליה במינון עד ל 1.2-מ"ג ליום .תופעות הלוואי
השכיחות ביותר הם תסמינים חולפים של מערכת העיכול ,דיכוי תיאבון ,הפרעות
שינה ,וכן עליה בדופק ובלחץ דם .תופעות לוואי חמורות אך נדירות כוללות פגיעה
כבדית עם עליה באנזימי כבד ,עליה בבילירובין וצהבת .דווחו גם הופעה של
התנהגויות אובדניות (מחשבות ו/או ניסיונות אובדניים).


קלונידין וגואנפצין ) – )Clonidine and guanfacineתרופות המפעילות את
הרצפטור הנוראדרנרגי אלפא ,2-אשר הוכיחו יעילות בטיפול של הפרעת קשב
וריכוז .גואנפצין סלקטיבי יותרמקלונידין ,ולכן גורם לפחות תופעות לוואי כמו
ישנוניות .ניתן לתת את התרופות הללו לילדים הסובלים מטיקים או מתסמונת
טורט ,באוכלוסייה זו היעילות של התרופות אף גבוהה יותר .קיימים היום תכשירים
ארוכי טווח של החומרים הללו.



מודפיניל ) – )Modafinilתרופה לא ממריצה לטיפול בנרקולפסיה אשר נוסתה
לטיפול בהפרעת קשב וריכוז .ישנם מחקרים מבוקרים שהדגימו את יעילותה
לטיפול בהפרעת קשב וריכוז.



נוגדי דיכאון טריציקליים ) -(Tricyclic antidepressantsלדוגמת אימיפרמין,
הראו הפחתה של תסמיני הפרעת קשב וריכוז .טריציקלים גורמים לריבוי תופעות
לוואי ,הם פחות יעילים מסטימולנטים ויש ליטול אותם רק לאחר כישלון טיפולי
בשניים או שלושה סטימולנטים ואטומוקסטין ( .(AAP, 2011נוגדי דיכאון
טריציקלים עלולים לפגוע בהולכה החשמלית הלבבית ולגרום למוות פתאומי;
חשוב לעקוב אחר בדיקות המטופלים ,ולבצע בדיקת אק"ג לפני ובמהלך הטיפול.



בופרופיון ) -)Bupropionשייך לקו הטיפול השלישי להפרעת קשב וריכוז .ניתן
לבצע ניסיון טיפולי בפופרופיון לאחר כישלון של סטימולנטים ,אטומוקסטין ואלפא-
 2אגוניסטים .תופעת הלוואי המשמעותית ביותר (תלוית מינון) היא הורדת סף
הפרכוס.

תופעות לוואי
לפני תחילת טיפול תרופתי חשוב לדון עם המטופל ובני משפחתו על תופעות הלוואי השכיחות.
תופעות הלוואי הנפוצות ביותר של תרופות ממשפחת הסטימולנטים כוללות הפרעות בשינה ,כאבי ראש,
עצבנות ,אי שקט ,רעד ,דיכוי תיאבון ,בחילות וירידה במשקל .תופעות לוואי אלה הן בדרך כלל קלות
בחומרתן ,חולפות וניתן למזער אותן ע"י התאמה של מינון .סטימולנטים עלולים להחמיר טיקים ,תסמינים
פסיכוטיים או מאניים או לגרום לפרכוסים באוכלוסייה של ילדים עם סיכון מוגבר למצבים שצוינו .למרות
שהתופעות הללו לא מהוות התווית נגד חד משמעית לשימוש בסטימולנטים ,במצבים של החמרת טיקים,
סימפטומים פסיכוטיים או מאניים או החמרת חרדה ,הרופאים צריכים לשקול טיפול חלופי כמו טיפול
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התנהגותי או טיפול תרופתי באטומוקסטין .יש להמשיך במתן סטימולנטים אך ורק במקרים בהם
התועלת העתידית גדולה מהסיכון .למידע נוסף על ניטור והתמודדות עם תופעות לוואי ראה טבלה .D.1.4
הדעות חלוקות ביחס לבטיחות הסטימולנטים בילדים עם הפרעת קשב וריכוז .החשש המרכזי הוא
השפעת תרופות אלו על גדילה ,על מערכת הלב וכלי הדם ועל הסיכון ההתמכרותי.

מוות פתאומי
בשימוש בתרופות ממריצות קיים סיכון תיאורטי לדום לב או שבץ מוחי .עד כה לא הוכח בבירור האם
הסיכון תלוי בסוג הסטימולנט ,במאמץ גופני מוגבר מאד או בהעלאת גורמי סיכון קיימים .מטילפנידט נקשר
עם דום לב באוכלוסייה הסובלת ממומי לב מבניים ,אך אין עדות לכך שבאוכלוסייה זו השכיחות להתקפי לב
גבוהה יותר מאשר באוכלוסייה הכללית ) .(Elia and Vetter, 2010; Stiefel and Besag, 2010מחקרים
גדולים ומטה אנליזות שנערכו ,לא מצאו ששימוש חוזר בתרופה לטיפול בהפרעת קשב מעלה את הסיכון
להופעת תופעת לוואי לבבית חמורה .למרות שלא ניתן לשלול את הסיכון הזה באופן גורף ,ישנה עליה
מזערית בסיכון ).(Cooper et al, 2011

עיכוב בגדילה
סטימולנטים עלולים לגרום לעיכוב בגדילה ולהפחית את הגובה הסופי .אין ספק שסטימולנטים
מפחיתים גדילה מעט ,ויש להציג את הנושא טרם תחילת הטיפול למטופל והוריו .לכן ,מומלץ לעקוב אחר
עקומת הגדילה של הילד כולל מדדי גובה ומשקל במהלך הטיפול .לאחר הפסקת הטיפול ,הגדילה שבה
להיות כפי שהייתה טרם הטיפול .כמו כן" ,חופשות טיפוליות" ,כגון ,הפסקת טיפול למשך חופשת הקיץ יכולה
להפחית את הסיכון של עיכוב הגדילה .אפשרויות נוספות לצמצום הפגיעה בגדילה כוללות הפחתת מינון,
הפסקת טיפול או החלפתו לאטומוקסטין ).(Pliszka, 2007
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טבלה  D.1.4ניתור והתמודדות עם תופעות לוואי של הטיפול התרופתי
תופעת לוואי

עלול להתרחש עם:

התמודדות /התנהלות

ניטור

דיכוי תיאבון או ירידה
במשקל



מדידת משקל
לפני תחילת
הטיפול ,ואז כל
 3-6חודשים.
תיעוד בעקומת
גדילה





מטילפנידאט
אטומוקסטין
אמפטמינים



מדידת משקל
לפני תחילת
הטיפול ,ואז אחת
ל  3-6חודשים.
תיעוד בעקומת
גדילה

עיכוב הגדילה





מטילפנידאט
אטומוקסטין
אמפטמינים

איסוף מידע על
הרגלי השינה
לפני ולאחר
תחילת הטיפול

קשיי שינה




מטילפנידאט
אמפטמינים



פגיעה בתפקודי כבד



אטומוקסטין



יש ליידע את
ההורים לגבי
הסיכון של פגיעה
כבדית
ניטור אחר רמות
 ALTוAST-
לפני ואחרי
תחילת הטיפול

לחץ דם לא תקין או
פגיעה בתפקוד הלבבי





מטילפנידאט
אטומוקסטין
אמפטמינים



לפני תחילת
הטיפול ,יש
לאסוף מידע
מפורט אודות:
 רקע אישיומשפחתי של
תחלואה
לבבית
(בעיקר מוות
לבבי
פתאומי)
 ממצאיםגופניים
המצביעים
על
Marfan’s
syndrome
או long QT
syndrome
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מומלץ להימנע
מנטילת התרופה
לפני ארוחות
מתן הדרכה
תזונתית למטופלים
ולהוריהם או
להפנות לייעוץ
תזונתי.
מומלץ לשקול
הפסקת הטיפול
בסופי שבוע ובחגים
יש לשקול הפחתה
במינון או הפסקת
הטיפול כאשר ישנו
ממצא חד משמעי
לגבי עיכוב בגדילה
יש לשקול שינוי
במינון היומי
ולהימנע מנטילת
התרופה בשעות
אחר הצהרים
הפחתה במינון
להחליף את הטיפול
לאטומוקסטין
יש להפסיק טיפול
באטומוקסטין באופן
מידי במצבים של
צהבת או ממצא
מעבדתי המצביע על
פגיעה כבדית
יש להחליף לטיפול
אחר ואין להתחיל
טיפול מחדש
באטומוקסטין
במקרים של חשד
בממצא לבבי חריג
יש להפנות את
המטופל לקרדיולוג
מומחה לפני תחילת
הטיפול
במקרים של לחץ
דם שגבוה מאחוזון
( 95או כל עליה
בלחץ הדם המלווה
בממצא קליני) או
במקרים של
אריטמיה/טכיקרדיה,
יש להפסיק את
הטיפול ולהפנות
לקרדיולוג מומחה.



בפגישות מעקב
יש לנטר דופק,
לחץ דם
והימצאות רשרוש
לבבי
יש להזהיר את
המטופלים ביחס
לסיכון להופעת
פרכוסים
ניטור אחר
המצאות של
טיקים לפני
ולאחר תחילת
הטיפול

פרכוסים




מטילפנידאט
אטומוקסטין



טיקים




מטילפנידאט
אמפטמינים



תסמיני חרדה




מטילפנידאט
אמפטמינים



יש לבדוק
המצאות של
תסמיני חרדה
לפני ולאחר
תחילת הטיפול

תסמינים פסיכוטיים




מטילפנידאט
אמפטמינים



ניטור אחר
המצאות תסמינים
פסיכוטיים לפני
ולאחר תחילת
הטיפול

התנהגות אגרסיבית
או עוינת וחשיבה
אובדנית



אטומוקסטין



יש לשאול את
המטופל על
מחשבות
אובדניות,
התנהגות
תוקפנית ועוינת
ודחפים בלתי
נשלטים




הפסקת הטיפול
לשקול להשתמש
בדקסאמפטמין



יש להפחית/להפסיק
את הסטימולנט
במקרה של החמרת
הטיקים
יש לדון עם המטופל
והוריו ביחס
ליתרונות והסיכונים
בהמשך הטיפול
בסטימולנטים
לשקול החלפת
הטיפול
לאטומוקסטין
עליה הדרגתית יותר
במינון
במקרים של
החמרה או הופעה
של תסמיני חרדה
יש לשקול הוספה
של טיפול נוגד
חרדה
להחליף
לאטומוקסטין
במקרים של סיכון
מוגבר ,או כאשר
מופיעים תסמינים
פסיכוטיים יש
להפסיק טיפול
בסטימולנטים
יש לשקול
אטומוקסטין
אם התסמינים
נמשכים לאחר
הפסקת
הסטימולנט ,יש
לטפל בתסמינים
הפסיכוטיים
לפני תחיל הטיפול
יש להזהיר את
מטופלים אודות
הסיכון האפשרי
להתנהגות אובדנית
או תוקפנית
יש לדון עם ההורים
כיצד להגן על ילדם
מפני פגיעה עצמית
במקרים בהם
התסמינים נמשכים
מעל חודש יש
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שימוש לרעה
בתרופות




מטילפנידאט
אמפטמינים





יש לנטר את
מספר הכדורים
הנרשמים ולאסוף
מידע על
התנהגויות
העשויות להצביע
על
התמכרות/שימוש
לרעה
האם בני
המשפחה
משתמשים לרעה
בחומרים?




לשקול החלפת
הטיפול לטיפול אחר
לבקש מההורים
להשגיח ולנטר אחר
נטילת התרופות
במקרים של סיכון
מוגבר לשימוש
לרעה ,או כאשר
עולה חשד לכך ,יש
לרשום אטומוקסטין

שימוש לרעה
כל הסטימולנטים בעלי סיכון לשימוש לרעה .בשנים האחרונות השכיחות של שימוש לרעה וסחר
בתרופות ממריצות (לדוגמא מכירה ,גניבה או מתן לחברים או קרובי משפחה ללא מרשם רופא) עלתה בעיקר
במדינות בהן יש מודעות גבוהה ומונפקים מרשמים רבים .מי שמשתמש לרעה בסימולנטים מדווח שהם
משפרים הישגים לימודיים ,אך ישנו גם שימוש לרעה בשעות הפנאי .שימוש לרעה שכיח יותר באוכלוסייה
עם תחלואה נלווית של הפרעות התנהגות או התמכרויות .בני משפחה ,שותפים לעבודה או חברים אשר
משתמשים לרעה בסטימולנטים עלולים לגנוב אותם מהמטופלים אם לא מאחסנים את התרופות כהלכה.
למרות ששימוש בסטימולנטים ארוכי טווח לרעה נדיר יותר ,במקרים בהם עולה חשד לכך ,יש לרשום
למטופל אטומוקסטין ).(Faraone & Wilens, 2007
גישות טיפול חדשות
עם הזמן מופיעות עוד גישות טיפול חדשות .נוירופידבק ,סוג של ביופידבק אשר מודד את פעילות המוח
באמצעות אנספלוגרפיה ( ,)EEGעל מנת ללמד ולאמן לשליטה עצמית בגלי המוח .שיטה זו הראתה תוצאות
חיוביות עד כה ) .(Arns et al, 2009התערבות נוספת הנחקרת כעת היא אימון קוגניטיבי & (Halperin
) .Healey, 2011מטרתו של האימון הקוגניטיבי היא לשפר זיכרון עבודה ותפקודים ניהוליים בדרכים שונות,
כולל יישומונים במחשב .אומגה  3כתוסף מזון נבדק אף הוא ,ומספר מחקרים הצביעו על כך שהוא עשוי
לשפר תסמינים של הפרעת קשב וריכוז.
כיום לא קיימים מספיק מחקרים אשר בדקו את יעילות הטיפולים הבאים להפרעת קשב וריכוז:
• אקופונקטורה )(Li et al, 2011
• מדיטציה )(Krisanaprakornkit et al, 2010
• הומאופתיה )(Coulter & Dean, 2007
• פעילות גופנית )(Gapin et al, 2011
• כירופרקטיקה ()Karpouzis et al, 2010
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• )Hypericum perforatum (St John's wort)(Weber et al, 2008
• טיפול במוסיקה )(Rickson, 2006
• צמחי באך ((Pintov et al, 2005
• שינויים בתזונה ).(Pelsser et al, 2011
טבלה  D.1.5סיכום המלצות לטיפול
חומרה
קל עד בינוני

קשה
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גיל  4-5שנים
 פסיכואדוקציה
 תכניות להדרכת
הורים
 טיפול התנהגותי
(המתבצע ע"י
המורים)
 אם לא חל שיפור,
והתסמינים מחמירים,
יש לשקול
מטילפנידאט.

גיל  6-11שנים
 תוכניות להדרכת
הורים וטיפול
קוגניטיבי התנהגותי
 בהיעדר גישה לטיפול
קוגניטיבי התנהגותי
ובמקרים קשים עם
הפרעת קשב וריכוז
לא מורכבת:
סטימולנטים או
אטומוקסטין.
 בהיעדר תגובה:
להוסיף סטימולנטים
או אטומוקסטין (קו
ראשון לטיפול)
 בהיעדר תגובה
מספקת או בהופעת
תופעות לוואי :מומלץ
להחליף לתרופה
אחרת מהקו הראשון
(לדוגמא
ממטילפנידאט
לדקסאמפטמין או
אטומוקסטין).
 בהיעדר תגובה או
קומורבידיות :ניסיון
טיפולי בקו שני
 סטימולנטים או
אטומוקסטין ,אם ניתן
יש לשלב עם טיפול
קוגניטיבי -התנהגותי.
 בהיעדר תגובה
מספקת או בהופעת
תופעות לוואי :מומלץ
להחליף לתרופה
אחרת מקו הראשון
(לדוגמא
ממטילפנידאט

גיל  12-18שנים
 סטימולנטים או
אטומוקסטין.
 בהיעדר תגובה:
להוסיף טיפול
קוגניטיבי התנהגותי
 בהיעדר תגובה
מספקת או בהופעת
תופעות לוואי :מומלץ
להחליף לתרופה
אחרת מהקו הראשון
(לדוגמא
ממטילפנידאט
לדקסאמפטמין או
אטומוקסטין).
 בהיעדר תגובה או
קומורבידיות :ניסיון
טיפולי בקו שני.





סטימולנטים או
אטומוקסטין ,אם ניתן
יש לשלב עם טיפול
קוגניטיבי -התנהגותי.
בהיעדר תגובה
מספקת או בהופעת
תופעות לוואי :מומלץ
להחליף לתרופה
אחרת מקו הראשון
(לדוגמא
ממטילפנידאט

לדקסאמפטמין או
.)אטומוקסטין
בהיעדר תגובה או
 ניסיון:קומורבידיות
טיפולי בקו שני



לדקסאמפטמין או
.)אטומוקסטין
בהיעדר תגובה או
 ניסיון:קומורבידיות
טיפולי בקו שני



 סטימולנטים ואטומוקסטין:תרופות קו ראשון
 גואנפצין בשחרור מושהה:תרופות קו שני
. בופרופיון, נוגדי דיכאון טריציקליים, קלונידין בשחרור מושהה:תרופות קו שלישי
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