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נחשד  שיטיון  של  קיומו  המבוגר.  בגיל  להיפגע  עלולים  הקוגניטיבי  התפקוד  של  שונים  היבטים 
והידרדרות  בהתנהגות  שינויים  בעבודה,  תפקודית  לירידה  גורמים  קוגניטיביים  אבדנים  כאשר 
נוכחות  באישוש  עוזרת  מובנית  קלינית  גישה  קלינית.  אבחנה  הינו  שיטיון  יום.  היום  בתפקודי 
מצבים  כולל  התסמונת,  שבבסיס  השונות  הסיבות  בין  להבדיל  לרופא  ומאפשרת  השיטיון 

קוגניטיבית הפיכה.  לירידה  לגרום  או  העלולים להחמיר 

הכללי,  מצבו  לגבי  ראותו  נקודת  את  ולהבין  עצמו  מהנבדק  אנמנזה  לקבל  רצוי  אנמנזה: 
למרפאה  פונים  אינם  משיטיון  הסובלים  חולים  שלעתים  כיוון  והרפואי.  ההתנהגותי  הקוגניטיבי, 
בתלונה על ירידה בזיכרון או ליקויים בשיפוט או אינם מודעים לליקוי הקיים במצבם הקוגניטיבי 
עומד  משנה  רווח  שאין  בירור  תוך   ,(informant) המידע  ממוסר  מידע  על  במקביל  להסתמך  יש 
פרטים  תכלול  האנמנזה  וכו'(.  שונות  זכויות  )ירושה,  המלווים  ידי  על  שניתנת  האנמנזה  מאחורי 
למחלות  משפחתי  רקע  עבר,  )מחלות  רפואיים  פרטים  ומקצוע(,  השכלה  )כולל  דמוגרפיים 
סמים,  מרשם,  ללא  לרכוש  שניתן  תרופות  )כולל  תרופות  לרעלנים,  חשיפה  עישון,  הדמנציה, 
 )ADL( ברור האם חלו שינויים קוגניטיביים, התנהגותיים, ותפקודיים: תפקודי היום יום ,)אלכוהול
תמיכה  מוקדי  ואיתור  שלהם,  הזמן  וציר  כספיים(  ועניינים  הבית  משק  ניהול  )נהיגה,   IADLו־

וכד'(.  כמו ארוחות חמות, לחצני מצוקה  ושירותים  ביקור במועדונים  חוק סיעוד,  )משפחה, 

ותפקודית. והערכה התנהגותית  בצוע מבחנים פסיכומטריים,  גופנית,  בדיקה  הבדיקה תכלול 

סוגיו  להגדרת שיטיון על מגוון   W קריטריוני הליבה 
)NIA-AA 2011על פי ה־(

או התנהגותיים אשר  קוגניטיביים  ביטויים  קיימים  ניתן לאבחן שיטיון כאשר 

רגילות. או בפעילויות  מפריעים לתפקוד בעבודה   )1

— ובנוסף   

ירידה מהרמה התפקודית הקודמת. מהווים   )2

חולי שיטיון הערכה קלינית של   1
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— ובנוסף   

נפשית משמעותית.  או הפרעה  דליריום  ע"י מצב של  אינם מוסברים   )3

את  המכיר  ממלווה  או  מהחולה  אנמנזה   )1( של  שילוב  ע"י  מזוהה  קוגניטיבית  הפרעה   )4
הערכה  ע"י  או  המנטאלי  הסטאטוס  בדיקת  ע"י  אובייקטיבית  קוגניטיבית  הערכה   )2( מצבו 
נוירופסיכולוגית. הערכה נוירופסיכולוגית צריכה להיעשות כאשר האנמנזה ובדיקת הסטאטוס 

הירידה הקוגניטיבית.  אינם מאפשרים אבחנה בטוחה של  המנטאלי 

וההתנהגותית מערבת שתיים מההפרעות הבאות לפחות: ההפרעה הקוגניטיבית   )5

או  שאלות  על  חזרה  כוללים  הסימפטומים  חדש.  מידע  ולזכור  ללמוד  ביכולת  הפרעה  א( 
אי  ופגישות,  אירועים  שכיחת  נכונים,  לא  במקומות  אישיים  חפצים  הנחת  שיחות,  על 

התמצאות בסביבה מוכרת. 

הסימפטומים  לקוי.  ושיפוט  מורכבות  במטלות  טיפול  הגיונית.  חשיבה  ביכולת  הפרעה  ב( 
פיננסיים,  ובנושאים  בכספים  בטיפול  קושי  בטיחותיים,  סיכונים  של  ירודה  הבנה  כוללים 

עוקבות. או  קושי בקבלת החלטות, קושי בתכנון פעולות מורכבות 

הפרעה ביכולת ויזואו-מרחבית. הסימפטומים כוללים קושי בזיהוי פנים מוכרות או חפצים  ג( 
להפעיל  קושי  תקינה,  ראיה  חדות  למרות  ממוקד  במבט  חפצים  במציאת  קושי  מוכרים, 

בזמן התלבשות. לגוף  בגדים  לכוון  או  מכשירים פשוטים 

והיסוס  קושי  כוללים  הסימפטומים  כתיבה(.  קריאה,  )דיבור,  השפה  בתפקודי  הפרעה  ד( 
ובכתיב. בדיבור, בכתיבה  בזמן שיחה, שגיאות  במציאת מלים שכיחות 

רגשיות  פלוקטואציות  כוללים  הסימפטומים  התנהלות.  או  התנהגות  אישיות,  שינויי  ה( 
דחפים,  אובדן  אפתיה,  ביזימה,  ירידה  מוטיבציה,  הפרעת  אגיטציה,  כגון  אופייניות  לא 
התנהגויות  אמפתיה,  יכולת  איבוד  הקודמות,  בפעילויות  עניין  ירידת  חברתית,  הסתגרות 

והתנהגויות שאינן מקובלות חברתית. כפייתיות  או  אובססיביות 

המלצות W 

1: שיטיון הינו אבחנה קלינית הדורשת קבלת היסטוריה ובדיקה גופנית, ביצוע מבחנים  המלצה 
פסיכומטריים והערכה תפקודית והתנהגותית. לעתים קרובות יש צורך בהערכה חוזרת על מנת 

רב־מקצועית.  גישה  על  יהיו מבוססים  והטיפול בשיטיון  רצוי שהאבחון  לברר את האבחנה. 

וזיהוי אפשרות של אבחנה חלופית.  לזיהוי מצבים הפיכים  עזר  בדיקות   :2 המלצה 
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תפקודי  דם,  שקיעת  דם,  ספירת  כללית,  שתן  בדיקת  יכללו  המעבדה  בדיקות  מעבדה:  בדיקות 
כליה ואלקטרוליטים, תפקודי כבד וכליה, תפקודי בלוטת התריס, רמת ויטמין B12 וחומצה פולית. 
בדיקות נוספות ייקבעו על פי תוצאות ההיסטוריה הרפואית, הבדיקה הגופנית ותוצאות בדיקות 

הנ"ל.  המעבדה 

.)Structural Brain Imaging( מבני  דימות  בדיקות   :3 המלצה 

הסובל  אדם  כל  ניגוד  חומר  ללא  מוח   CT לביצוע  להפנות  מומלץ  ניגוד:  חומר  ללא  מוח   CT  )1
השיטיון  בהם  במקרים  ובמיוחד  בעבר  בוצעה  זאת  בדיקה  אם  גם  קוגניטיביים,  מליקויים 
הסתמן פחות משנתיים לפני הבדיקה הקלינית, הירידה התפקודית או הקוגניטיבית מהירה, 
בשליטה  הפרעה  צד,  )סימני  הגופנית  בבדיקה  נוירולוגיים  תסמינים  להדגים  ניתן  כאשר 
)מחלה  מחשידה  רפואית  היסטוריה  קיימת  כאשר  הליכה(,  הפרעת  דיספזיה,  הסוגרים,  על 

לגרורות(.  וחשד  או מחלת קרישה, מחלה ממאירה  בנוגדי קרישה  אימונית, שימוש 

עם   CT בעזרת  ברור  להשלים  או  מוח,   CT מביצוע  להימנע  רשאי  רופא  קליני  שיקול  פי  על   )2
�(MRI( דימות מוחי בשיטת תהודה מגנטית  ו/או  ניגוד  חומר 

במקרים  להתבצע  צריכות   )PET, SPECT, fMR( המוח  של  תפקודי  דימות  בדיקות   :4 המלצה 
בלבד.  ברורים בהוראת מומחה  בלתי 

זיכרון.  גנטיות: תבוצענה בהמלצת מרפאת  בדיקות   :5 המלצה 

רופא מומחה.  תבוצענה בהמלצת  ביולוגיים:  בדיקות סמנים   :6 המלצה 

המקרים.  ברוב  המשפחה  רפואת  במסגרת  ולטיפול  להעריך  ניתן  השיטיון  חולי  את   :7 המלצה 
במקרה של אי ודאות באבחנה ניתן לשקול הפניה להערכה על ידי רופא המתמחה באבחון וטיפול 

קוגניטיביים.  בחולים הסובלים מליקויים 

8: מבחנים להערכת המצב הקוגניטיבי: האבחנה של מצב שיטיון הנה קלינית. מבחנים  המלצה 
לטיפול. ובתגובה  הזמן  ובמעקב אחר שינוים עם  עוזרים בהערכת מצב החולה  פסיכומטריים 

בפני עצמם( מקובלים הם: )שאינם אבחנתיים  מבחני סקר 

Mini Mental State Examination  (MMSE)  )1

www.mocatest.org: Montreal Cognitive Assessment (MoCA)  )2

Clock Drawing Test (CDT)  )3

ולפחות אחת לשנה בהמשך.  יש לבצע הערכה פסיכומטרית בתחילת האבחון 
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והתנהגותית 9: הערכה פסיכולוגית  המלצה 

העיקרי. והסועד  הערכה פסיכולוגית־התנהגותית מהווה חלק מהאבחון הקליני של החולה 

( מקובלים הם: בפני עצמם  )שאינם אבחנתיים  כלים להערכה התנהגותית 

 NeuroPsychiatric Inventory (NPI)  )1

Behave AD  )2

שכיחות מצבי דכאון גבוהה. יש להעריך את החולה והסועד העיקרי ולטפל בהתאם להתרשמות 
הקלינית. 

גלובלית לקביעת חומרת השיטיון:  10: מומלצת הערכה  המלצה 

Clinical Dementia Rating  (CDR)ב־ ניתן להשתמש  גלובלית  להערכה 

קיצורים: רשימת 
Activities of Daily Living (ADL)

Instrumental Activities of Daily Living (IADL)

National Institute on Aging (NIA) – Alzheimer's Association (NIA-AA)

Magnetic Resonance Imaging (MRI)

Functional MRI (fMRI)

Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT)

Positron Emission Tomography (PET)
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ראשונית  מניעה  הנוכחי.  הרפואי  בידע  להבראה  ניתנות  אינן  לשיטיון  הגורמות  המחלות  מרבית 
התחלואה  בעומס  משמעותית  להקלה  יביאו  בפרט  ומ"א  בכלל  השיטיון  הופעת  גיל  דחיית  או 
בפרט.  ומ"א  בכלל  שיטיון  מניעת  אודות  הרפואית  בספרות  קיים  רב  מידע  לשיטיון.  הנילווה 
סטטינים,  דם,  לחץ  ביתר  לטיפול  בתרופות  לשימוש  נוגעים  זה  בתחום  הממצאים  עיקרי 
חברתיות  ורשתות  קשרים  אינטלקטואלית,  פעילות  גופנית.  ופעילות  בילובה  גינקו  תזונה, 
דל  אלו  בתחומים  המחקרי  הבסיס  אך  אפשריים  מניעה  כאמצעיי  הם  גם  נחקרו  והתנדבות 

יחסית.

יתר לחץ דם  W 

יתר  בין  וביחוד קשר  בכלל,  קוגניטיבית  וירידה  דם  יתר לחץ  בין  חיובי  נמצא קשר  אורך  במחקרי 
משמעיים. ומ"א פחות חד  דם  יתר לחץ  בין  לגבי קשר  ווסקולרי. ממצאים  ושיטיון  דם  לחץ 

כי  נמצא  ושיטיון  קוגניטיבית  ירידה  על  דם  לחץ  ביתר  טיפול  השפעת  שבדקו  אורך  במחקרי 
לגבי  העדויות  קוגניטיבי.  תיפקוד  לשמירת  קשורה  הייתה  דם  לחץ  בערכי  משמעותית  הפחתה 

היארעות שיטיון פחות מובהקות.  הקטנת 

תיכונית ושמן דגים ים  דיאטה  W 

היענות גבוהה יותר לדיאטה ים תיכונית קשורה להאטת ההידרדרות הקוגניטיבית. בעבודת תצפית 
זו פחת הסיכון לפתח מ"א למחצית.  לתזונה  גבוהה  היענות  בין משתתפים עם  כי  נמצא 

מאשר  יותר  תזונה  לדפוסי  מתייחסת  קוגניטיבית  להפרעה  תזונה  בין  לקשר  החדשה  הגישה 
E, חומצה  ויטמין   ,6- ואומגה   3- למרכיב זה או אחר. צריכת מזון העשיר בחומצות שומן אומגה 
לפתח  נמוך  לסיכון  קשורה  רוויות  שומן  חומצות  של  נמוכה  כמות  מכיל  אך   B12 ויטאמין  פולית, 
ממשפחת  ירקות  אגוזים,  עגבניות,  עוף,  דגים,  של  גבוהה  בצריכה  מתבטאת  זאת  תזונה  מ"א. 
בשר  שומן,  עתירי  חלב  מוצרי  של  נמוכה  וצריכה  פירות  כהים,  ירוקים  עליים  ירקות  המצליבים, 

וחמאה.  פנימיים,  אדום, בשר מאיברים 

מניעת שיטיון: התמקדות במחלת אלצהיימר  2
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אלכוהול W 

נמצא כי שימוש מתון באלכוהול יכול לתרום למניעת שיטיון בכלל ומ"א בפרט. שימוש מתון הינו 
אדום(. יין  50 סמ"ק של  )עד  ליממה  של מנת אלכוהול אחת 

גינקו בילובה  W 

בילובה לא הפחית את הירידה  בגינקו  כי בהשוואה לפלצבו, השימוש  במרבית המחקרים נמצא 
 �MCI או עם  קוגניציה תקינה  הקוגניטיבית בקרב אנשים מבוגרים עם 

טיפול בסטטינים W 

במטא־אנליזה של מחקרי תצפית נמצא כי סטטינים מורידים סיכון לפתח דמנציה ב־67%. אולם, 
הניתנים  שלסטטינים  מסתמן  מבוקרות  אקראיות  עבודות  נכללו  בה   Cochrane סקירת  פי  על   —

או מ"א.  אין השפעה מניעתית בשיטיון  ווסקולרים  סיכון  גורמי  בגיל מבוגר לאנשים עם 

גופנית פעילות  W 

לירידה  בכ־38%  נמוך  סיכון  בעלי  הם  גבוהה  בעוצמה  גופנית  בפעילות  שעסוקים  אנשים 
הגנה  מקנה  בינונית  עד  נמוכה  בעוצמה  גופנית  פעילות  גם  כי  אם  מעקב;  במהלך  קוגניטיבית 

קוגניטיבית.  ירידה  מסויימת מפני 

סכום והמלצות W 

טיפולית  אסטרטגיה  עדיין  אין  לצערנו  שיטיון.  מניעת  אודות  הרפואית  בספרות  קיים  רב  מידע 
מחד  סיכון  גורמי  איתור  של  הינה  הרווחת  הגישה  מ"א.  של  מניעה  להבטיח  שיכולה  כלשהיא 

ומאוזן. בריא  חיים  אורח  על  ומאידך שמירה  וטיפול קפדני בהם  דם(  יתר לחץ  )לדוגמא: 

בחובם  כנושאים  נראים  הולמת  תזונה  בצד  גופנית  פעילות  היום,  עד  שנחקרו  הגורמים  מבין 
למניעה של שיטיון.  פוטנציאל 

למניעת שיטיון. כדרך  ודומותיה( מומלצת  תיכונית  ים  )דיאטה  הולמת  תזונה   :1 המלצה 

2: פעילות גופנית מומלצת בכל גיל ובפרט אחרי גיל 50 שנים. יש לפעול על פי הנחיות  המלצה 
הגופנית. ועוצמת הפעילות  תיזמון  לכמות,  בנוגע  לרפואת משפחה  האקדמיה האמריקאית 

באוכלוסיה  מומלץ  בהם  וראוי  נמרץ  וטיפול  קרדיו־ווסקולרים  סיכון  גורמי  איתור   :3 המלצה 
המבוגרת כחלק ממניעת שיטיון.
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האוכלוסייה  של  החיים  באיכות  הפוגעות  ביותר  הקשות  הבעיות  אחת  הינו  )דמנציה(  שיטיון 
נוספים  גורמים  קיימים  ואולם  )מ"א(  אלצהיימר  מחלת  הינו  לשיטיון  העיקרי  הגורם  המזדקנת. 
לוי  גופיפי  עם  שיטיון  פרקינסון,  מחלת  בשל  שיטיון  מעורב,  שיטיון  וסקולרי,  שיטיון  ביניהם 
)DLBD( ושיטיון פרונטוטמפורלי. חלק גדול מהחולים סובלים משילוב של מספר פגיעות. הטיפול 
בחולים אלו יכלול בראשונה בירור מעמיק של הגורמים האפשריים לירידה ורק אחרי התייחסות 
לכל הגורמים הנ"ל ותיקון ההפרעות שנמצאו תקבע הסיבה לשיטיון על פי קריטריונים מקובלים 
המכוון  לטיפול  מתחלק  בשיטיון  התרופתי  הטיפול  הספציפית.  לאבחנה  בהתאם  טיפול  ויוחל 
הלוקים  של  התפקוד  לשיפור  סימפטומטי  טיפול  המחלה,  של  ההתקדמות  דחיית  או  למניעה 
טיפול  קיים  לא  זה  שבשלב  מכיוון  המחלה.  בשל  הנגרמות  ההתנהגות  בבעיות  וטיפול  במחלה 

דמנציות אחרות. או  המרפא את מ"א 

תיאום  תוך  המטפל  והגורם  החולה  עם  ביחד  הטיפול  מטרות  בהגדרת  רבה  חשיבות  קיימת 
ייצוב או האטת ההתדרדרות של התפקוד הקוגניטיבי, של  מטרות ריאליות. מטרות הטיפול הינן 
באשפוז  הצורך  של  דחייה  תיתכן  כן  כמו  המטופל.  של  התנהגותי  התפקוד  או  יום  יום  תפקודי 
הטיפול  משפחתו.  ושל  המטופל  של  החיים  איכות  שמירת  גם  הינה  הטיפול  מטרת  סיעודי. 
התרופתי הינו רק חלק קטן מהטיפול בחולה ובמשפחתו והטיפול כולל גם מערכות תמיכה רבות 

נוספים.  וטיפולים  בית, קבוצות תמיכה  טיפולי  יום, מועדונים,  כולל מעונות  ושיפור 

W )MCI( קוגניטיבית קלה  הטיפול בירידה 
ואולם  קוגניטיביים  קשיים  על  תלונות  יש  שבו  ביניים  מצב  הינה   )MCI( קלה  קוגניטיבית  ירידה 
עד  מגיע  שיטיון  של  למצב  להתדרדר   MCI עם  אדם  של  הסיכון  קליני.  שיטיון  של  סימנים  אין 
ובשלב   MCI של  במצב  תרופתי  לטיפול   A מרמה  המלצות  קיימות  לא  עדיין  בשנה.   15%–10%
פעילות  ביצוע  הוסקולאריים,  הסיכון  גורמי  של  טוב  איזון  וכולל  בלבד  מניעתי  הינו  הטיפול  זה 

ופעילות מוחית.  גופנית 

שמציאותם  ביולוגיים  סמנים  הוכנסו  ובהם   MCI לאבחון  חדשים  קריטריונים  פורסמו  לאחרונה 
זה  ב־MCI להתדרדר למצב של שיטיון על רקע מ"א. בשלב  מעלה את הסיכון של חולה הלוקה 

טיפול תרופתי במחלת אלצהיימר   3
נוספות ודמנציות   
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בחולים  תרופות  השפעת  של  תוצאות  לפרסום  צפויים  אנו  בלבד.  למחקר  הסמנים  משמשים 
לעבור.  גבוה  סיכון  בעלי 

נוהל הטיפול בשיטיון  W 

המומלץ  הטיפול  לפי  שיטיון,  שאובחן  לאחר  האפשרי  בהקדם  תעשה  בשיטיון  הטיפול  התחלת 
בטיפול  המתמקצע  רופא  ע"י  שיעשה  ראוי  השיטיון  בחולה  הטיפול  שיטיון.  של  סוג  כל  לגבי 
רופא  עם  בשיתוף  נוירולוגיה  או  גריאטריה  פסיכיאטריה,  הבאים:  מהמקצועות  שיטיון  בחולי 
ריאליות  מטרות  תיאום  תוך  המטפל  והגורם  החולה  בשיתוף  יעשה  הטיפול  המטפל.  המשפחה 
התפקוד  או  יום  יום  תפקודי  הקוגניטיבי,  התפקוד  של  ההתדרדרות  האטת  או  ייצוב  הכוללות 
צוות  ע"י  רציף  באופן  להיעשות  צריך  הטיפול  יעילות  אחרי  המעקב  המטופל.  של  ההתנהגותי 
ותפקוד  יום  יום  תפקודי  קוגניטיבי,  לתפקוד  מקובלים  במדדים  שימוש  תוך  בנושא  המתמחה 
התדרדרות  וחלה  במידה  תרופתי.  שינוי  המחייבות  לוואי  לתופעות  התייחסות  ותוך  התנהגותי 
ב־ יחידות   4–3 שהיא  אלצהיימר  במחלת  המקובלת  מההתדרדרות  כהחמרה  המוגדרת  קלינית 
או  תרופה  להחליף  ניתן  התרופתי,  הטיפול  למרות  בשנה   ADAS-Cogב־ יחידות   11–9 או   MMSE

להוסיף תרופה מקבוצה אחרת. במקרה של החלפת תרופה בשל חוסר יעילות אין צורך בתקופה 
יום   14–7 של המתנה בין התרופות. אם ההחלפה היא בשל תופעות לוואי מומלצת הפסקה של 
התחלת  של  הכללים  פי  על  תעשה  החדשה  התרופה  התחלת  החדשה.  התרופה  התחלת  לפני 
תופעות  קיום   )1 הבאים:  במקרים  יופסק  הטיפול  בהתאם.  יהיה  והמעקב  חדש  בחולה  התרופה 
מלא  באופן  תלוי  והחולה  קוגניטיבית  הערכה  כל  לבצע  ניתן  לא  כאשר   )2 נסבלות;  בלתי  לוואי 
ההפסקה  התרופתי.  הטיפול  בהמשך  תועלת  כל  אין  המטפל  הרופא  שלהערכת  ובתנאי  בזולת 

וההתנהגותי.  ומצבו הקוגניטיבי  תוך מעקב אחרי תגובת החולה  תעשה בהדרגה 

מחלת אלצהיימר סוגי טיפולים בשיטיון על רקע  W 

 10 מעל  על  המבוססת   A מרמה  המלצה  קיימת  במ"א   — אסטראז  אצטילכולין  מעכבי  א( 
 donepezil,( לטיפול בתרופות המעכבות את האנזים אצטילכולין אסטראז   I דרגה  מאמרים 
rivastigmine ו־galantamine( בחולים עם מחלה קלה עד בינונית. הטיפול צריך להינתן במנה 

 B מרמה  המלצה  קיימת   ,)MMSE < 10( מתקדם  במצב  חולים  לגבי  האפשר.  ככל  גבוהה 
II. לא נמצא הבדל בין התרופות  donepezil המבוססת על שני מחקרים מדרגה  לטיפול עם 
מדבקות  )כגון  והמטפל  החולה  העדפת  פי  על  מתן  צורת  או  תרופה  לבחור  וניתן  השונות 
הקוגניטיבי,  התפקוד  על  טווח  ארוכת  חיובית  השפעה  נמצאה  זה  לטיפול  כדורים(.  לעומת 
על התפקוד היום יומי ועל ההתנהגות, וכן נמצאה דחית הצורך באשפוז סיעודי והשפעה על 
איכות החיים של המטפל ללא העלאה ניכרת בעלות הטיפול. תופעות הלוואי הבולטות ביותר 
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כולינרגיות המתבטאות בעיקר בבחילה, הקאה  הן תופעות  של מעכבי אצטילכולין אסטראז 
יכולה לסייע במניעתן.  ולכן עליה הדרגתית במינון  לוואי אלה תלויות מינון  ושלשול. תופעות 
מדבקות  ע"י  למשל  שונה  בדרך  הניתן  לתכשיר  לעבור  או  אחר  למעכב  להחליף  גם  ניתן 
B). תופעות לוואי בולטות נוספות כוללות ירידה במשקל, כאבי ראש ובלבול.  )המלצה ברמה 
עילפון. אפקט  או  דם  לברדיקרדיה, תת לחץ  גם  לגרום  עלולים  מעכבי אצטילכולין אסטראז 
זה עלול להיות מוחמר בשילוב עם תרופות נוספות הגורמות לברדיקרדיה דוגמת חוסמי ביתא 

ודיגוקסין. 

memantine — בחולים עם מחלת אלצהיימר בחומרה בינונית עד קשה קיימת המלצה מרמה  ב( 
20 מיליגרם ביממה.  6 חודשים במינון של  2 מחקרים למשך  A לטיפול ב־memantine על־פי 
ניתן  לא  ולכן  סותרים  נתונים  יש  אסטראז  כולין  אצטיל  במעכבי  הטיפול  על  נוסף  כטיפול 
עם  חולים  לגבי  הקליני.  השיקול  פי  על  לפעול  ויש  זה  בנושא  ברורה  המלצה  לקבוע  עדיין 
יעילות  שאין   I מדרגה  אחד  מחקר  פי  על   B מרמה  המלצה  יש  בינונית,  עד  קלה  בצורה  מ"א 
הינה   memantine של  ביותר  הבולטת  הלוואי  תופעת  אלו.  בחולים   memantineב־ לטיפול 
בלבול המופיע עם העלייה במינון וצפוי לחלוף עם הזמן. תופעות לוואי בולטות נוספות הינן 
תוקפנות,  הלוצינציות,  דיכאון,  חרדה,  על  דיווחים  גם  קיימים  ראש.  כאבי  נפילות,  ישנוניות, 
הזיות, שינויים בלחץ דם, אי נקיטת שתן ועוד. במקרים של אי ספיקת כליות חמורה יש צורך 
אינו  הדבר  ואם  ליום  מ"ג  ל־10  במינון  לרדת  יש  לוואי  תופעות  של  במקרה  המינון.  בהורדת 

יש להפסיק הטיפול.  עוזר 

מחלת אלצהיימר  שאינו בשל  טיפול בשיטיון  W 

גורמי  של  מרבי  איזון  על  המתבסס  מניעתי  לטיפול  היא  ההמלצה  וסקולארית  בדמנציה 
וסקולאריים  ושיטיון מעורב המכיל גם סימנים  בין מ"א מבודדת  הסיכון הוסקולאריים. האבחנה 
במעכבי  לטיפול   A מרמה  המלצה  קיימת  מעורב  בשיטיון  הטיפול  בנושא  לפיכך  ברורה.  אינה 
מקובל   memantineב־ הטיפול  לגבי  במ"א.  הקיימת  להמלצה  בדומה  אסטראז  אצטילכולין 
שהיעילות בשיטיון מעורב תהיה דומה ליעילות במ"א למרות שאין מחקרים מבוקרים ספציפיים 
אחד  מחקר  על  המבוססת   A ברמה  המלצה  קיימת  פרקינסון  מחלת  בשל  בדמנציה  בנושא. 
ליעילות מתונה אך בעלת מובהקות סטטיסטית של מעכבי אצטילכולין אסטראז בדומה ליעילות 
שהודגמה לגבי חולים במ"א. גם במדדים של תפקוד גלובלי )CGIG( נמצא שיפור בעל משמעות 
הבקרה.  בקבוצת  משמעותית  להחמרה  בהשוואה   rivastigmine ע"י  שטופלו  בחולים  קלינית 
המלצה  קיימת  פרקינסון.  מחלת  בשל  שיטיון  עם  בחולים   memantineב־ לטיפול  המלצה  אין 
מחקר  פי  על  לוי  גופיפי  עם  בשיטיון  בטיפול  אסטראז  אצטילכולין  מעכבי  ליעילות   A מרמה 
חיובית  להשפעה  ראיות  גם  קיימות   .IIIו־  II מדרגה  נוספים  מחקרים  מספר  וכן   I מדרגה  אחד 
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של מעכבי אצטילכולין אסטראז על הפרעות התנהגות ותסמינים התנהגותיים בחולי שיטיון עם 
עם  שיטיון  בחולי  בטיפול  מסוימת  ליעילות   B מרמה  המלצה  יש   memantine לגבי  לוי.  גופיפי 
אצטילכולין  מעכבי  של  לתועלת  עקביים  תימוכין  אין  פרונטוטמפורלית  בדמנציה  לוי.  גופיפי 
טיפול  בעקבות  אלו  חולים  של  במצבם  להחמרה  עדויות  קיימות  ולהיפך,  בטיפול  אסטראז 
במעכבי אצטילכולין אסטראז. לגבי memantine קיימים שני מחקרים בלתי מבוקרים עם מספר 
קטן של חולים שהדגימו סבילות טובה של חולים עם שיטיון פרונטוטמפורלי וכן נטייה מסוימת 
לשיפור קליני. לגבי הפרעות התנהגות השכיחות בשיטיון פרונטוטמפורלי הרי שהטיפול המועדף 
שפורסמה  מטא־אנליזה  פי  על   )C מרמה  )המלצה   SNRI או   SSRIה־ ממשפחת  תרופות  הוא 
וכן  נוירולפטיות  בתרופות  להשתמש  צורך  יש  קשות  התנהגות  הפרעות  של  במקרים  לאחרונה(. 

לא תרופתיים.  באמצעים 

) W BPSD( בתופעות נפשית של שיטיון  טיפול 
הפרעות התנהגות כמו מחשבות שווא, הזיות, אי שקט, תוקפנות, הפרעות קשות במעגל ערנות-
ושכיחותן  שיטיון  עם  חולים  אצל  מאד  שכיחות  הינן  ועוד  חרדה,  דיכאון,  שיפוט,  חוסר  שינה, 
סבל  החולה,  של  ניכר  סבל  עם  קשורות  אלו  הפרעות  ויותר.  מהחולים  כ־50%  עד  להגיע  יכולה 
במוסד  החולה  באשפוז  לצורך  העיקריים  הגורמים  אחד  את  מהוות  והן  המטפל  על  רב  ועומס 
סיעודי. הטיפול בהפרעות אלו צריך להיעשות ע"י רופא המתמקצע בטיפול בחולי שיטיון בשיתוף 
המטופל  של  החיים  ולאיכות  סביבתיים  רפואיים,  לגורמים  התייחסות  תוך  המשפחה  רופא  עם 
והמטפלים. ההחלטה על הטיפול צריכה להתקבל לאחר ההסבר לחולה ולמשפחה לגבי התועלת 
הטיפול  תחילת  לפני  תרופתיות.  לא  אפשרויות  מיצוי  לאחר  ורק  בטיפול  הכרוכים  הסיכון  מול 
טיפול  ו/או  ריאות  דלקת  עצירות,  שתן,  עצירת  שתן,  בדרכי  זיהום  כגון  נלווית  מחלה  לשלול  יש 
לבצע  יש  התנהגותיים.  סימפטומים  ותחילת  דליריום  של  להופעה  לגרום  שיכולים  אחר  תרופתי 
בו  לטפל  היכולת  התנהגותו,  החולה,  סבל  על  והשלכותיהם  הסימפטומים  חומרת  של  הערכה 
וסבל הסביבה המטפלת. יש לשקול טיפול תרופתי רק אם הסימפטום כרוך בסבל עבור החולה 
מחייב  שווא(  מחשבות  או  )הזיות  פסיכוטי  סימפטום  כל  לא  לסביבתו.  או  לחולה  בסכנה  או 
מקבוצת  תרופה  של  זהיר  מתן  לכלול  וצריך  טווח  קצר  הינו  התרופתי  הטיפול  תרופתי.  טיפול 
תרופות  עם  בשילוב  ודיכאון,  חרדה  נוגדות  תרופות  או  האטיפיות,  האנטיפסיכוטיות  התרופות 
התחלת  לאחר   .memantineו־ אסטראז  אצטילכולין  מעכבי  כמו  בשיטיון  לטיפול  סימפטומטיות 
בהמשך  הצורך  של  סדיר  באופן  מחודשת  בחינה  לבצע  יש  התנהגותיים  בתסמינים  הטיפול 
או  חודשים  לשלשה  אחת  לפחות  התרופה,  את  לשנות  או  הנדרש  המינון  את  ולהתאים  הטיפול 
הטיפול  את  להמשיך  יש  ההתנהגות.  הפרעות  הופיעו  בגינה  החריפה  המחלה  בחלוף  לחילופין, 

בו תועלת.  קיימת  עדיין  ורק אם להערכת הרופא המטפל  אך 
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של  הערכה  לבצע  יש  לטיפול  קודם  שיטיון.  עם  בחולים  שכיחה  תופעה  הינן  שינה  הפרעות 
תבנית השינה, בירור לגבי היגיינת שינה, ושלילת מחלות גופניות שיכולות לגרום להפרעות שינה. 
הטיפול בהפרעות השינה צריך להיות רב תחומי ולכלול בהתחלה התערבויות לא תרופתיות כגון 
מקובל  תרופתי,  טיפול  לגבי  השינה.  להיגיינת  המכוונות  ופעולות  גופנית  פעילות  לאור,  חשיפה 
השימוש במספר קבוצות של תרופות הכוללות בעיקר בנזודיאזפינים או תרופות היפנוטיות כמו 
ישנוניות  פרדוקסלית,  אגיטציה  בלבול,  של  מהופעה  להיזהר  יש  אולם   .zopicloneו־  zolpidem

 trazodone כמו  מיישן  אפקט  בעלות  דיכאון  נוגדות  תרופות  הינן  אחרות  תרופות  ונפילות.  יתר 
אנטיכולינרגיות(  תופעות  בשל  להיזהר  )יש  טריציקליות  דיכאון  נוגדות  תרופות   .remeronו־
כמו טבעיים  בחומרים  השימוש  לגבי  אנטיהיסטמיניות.  תרופות  כמו  סדאטיביות  תרופות  וכן 

בחולי שיטיון.  יעילותו בהפרעות שינה  לגבי  ודומיו הדעות חלוקות   melatonin
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לטיפול בדמנציה  אלוגריתם 

 



15

יש לאבחן במדויק את מצבו של החולה, להציע את הטיפול המיטבי  בכל אחד משלבי המחלה 
תרופתיים  לא  בטיפולים  נדון  זה  בפרק  משפטי.  ויעוץ  זכויות,  שירותים,  אודות  מידע  ולספק 

וההתנהגותיים המלווים את תהליך ההתפתחות של שיטיון.  לתסמינים הקוגניטיביים 

: W (Cognitive training, cognitive stimulation) טיפול קוגניטיבי 
הטיפול  השאריתיות.  הקוגניטיביות  ביכולות  מירבי  שימוש  לחולה  המאפשרת  שיקום  שיטת 
הקוגניטיבי משתנה ממטופל למטופל בהתאם לחסרים מהם הוא סובל. מטרותיו: פיצוי על קושי 
ושיפור תפקודי באמצעות ניצול יכולות שמורות והפחתת המוגבלות התפקודית על ידי התאמת 

דווח על שיפור מסויים בטיפול משולב, תרופתי־קוגניטיבי.  לצרכי החולה.  הסביבה 
קוגניטיבי. לטיפול  נגד  ידועה התווית  לא 

:) W Behavioral intervention( התנהגותי  טיפול 
ב־70-90  מופיעים  ומילולית  גופנית  תוקפנות  ו/או  פסיכו-מוטורי  שקט  אי  התנהגותית,  הפרעה 
אחוזים מחולי שיטיון. בטיפול התנהגותי )Behavioral management techniques( נבנית תוכנית 
מודרך  והמטפל  הולמת,  בלתי  והתנהגות  תוקפנות  מעוררי  מצבים  זיהוי  הכוללת  התערבות 
להימנע ממצבים אלו. מתורגל שימוש בתקשורת ברורה עם המטופל, שימוש בהוראת פשוטות, 

וניהול התנהגותיות חריגות.  דעת  שימוש בשיטות מסיחות 

:) W Reminiscence therapy( בהעלאת זיכרונות  טיפול 
הצגת  באמצעות  מעברם  זיכרונות  להעלות  המשתתפים  את  מעודדים  המנחים  זה  בטיפול 

וריחות.  וידאו, מוסיקה  תמונות, חפצים, קטעי 

סנסומוטוריות: גישות 
אלו מעצימות את השימוש בחושים ובגופו של החולה הדמנטי ומכוונות לפיצוי על חסרים, ויסות 
כי  מצופה  אשר  ומספקת  מהנה  משמעותית,  חוויה  ומתן  בפעילות  והמעורבות  העוררות  דרגת 

איכות החיים.  תשפר את 

לא תרופתיים במחלת אלצהיימר  טיפולים   4
נוספות ודמנציות   
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:)Snoezelen( סנוזלן 

סנוזלן או “שיטת טיפול רב חושית" מתמקד בגירוי רב חושי של המטופל, באמצעות שהות בחדר 
לגרוי החושים. מיועדים  המכיל אביזרים 

 :)Bright light therapy( באור  טיפול 

התפרקות  יציבה.  שינה  על  לשמור  והיכולת  השינה-ערות  מקצבי  משתנים  בגיל  העלייה  עם 
לאור  חשיפה  כמו  הביולוגי,  השעון  את  המזינים  גירויים  בהעדר  מוחמרת  שינה-עירות  המקצב 
ופעילות חברתית ובולטת בחולים מאשפזים. הפרעות השינה והפרעות ההתנהגות הנלוות מהוות 
השיטיון  חולה  לאשפוז  הגורם  את  מהוות  קרובות  ולעתים  והמטופלים  המטפלים  על  עומס 
הקוגניטיבי,  התפקוד  על  חיובית  השפעה  בוהק  באור  לטיפול  כי  הוא  הרושם  סעודי.  במוסד 

והשינה בחולי שיטיון. ההתנהגות 

:Massage and touch therapy for dementia

בחולי  ירוד  רוח  ובמצב  שקט  אי  במצבי  תרופתי  לטיפול  כתוסף  או  תרופתי  לא  כתחליף  מוצע 
שיטיון. 

:(Music therapy) במוסיקה טיפול 

שקט  חוסר  במצבי  לחילופין  או  ואפתיה,  דיכאון  חרדה,  כמו  התנהגות  בהפרעות  הלוקים  חולים 
לטיפול במוסיקה מתאימה.  להגיב  ועצבנות, עשויים 

 :)Validation( התיקוף  שיטת 

, ללא תנאי, באמפתיה, תוך כדי  השיטה דוגלת במתן תוקף לרגשותיהם של החולים הדמנטיים 
רווחתם האישית.  ובכך שיפור  כבודם, הרגעתם  על  עולמם הפנימי, שמירה  "זרימה" עם 

וביצירה: טיפול בהבעה 

בתקשורת  הליקוי  את  לעקוף  לומדים  החולים  שמורים.  ויכולות  תפקודים  על  דגש  שם  הטיפול 
אמנותיים,  בערוצים  שימוש  ולעשות  רגשות(  להביע  קושי  מצומצם,  מילים  )אוצר  המילולית 

השליטה.  לסייע בחיזוק תחושת  ביצירה עשוי  המטפלים. הטיפול  והנחיית  בעידוד 

ביבליותרפיה  ביצירה: טיפול באומנות, במוסיקה, בתנועה, דרמה,  קיימם מספר ערוצים לטיפול 
טיפול  גם  הוצעו  טיפולי.  וגינון  חיים  בעלי  בעזרת  ספרותית(,  והבעה  כתיבה  באמצעות  )טיפול 

ועוד. בבישול  בצילום, 
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Transcranial Magnetic Stimulation (TMS)

במוח.  העצב  בתאי  היפרפולריזציה  או  לדהפולריזציה  לגרום  המסוגלת  פולשנית,  לא  טכנולוגיה 
TMS עושה שימוש בהשראה אלקטרומגנטית ומיצר זרמי חשמל חלשים ברקמת המוח. וריאנט 

והתפקודים  הזיכרון  לשיפור  טיפולית  כטכניקה  הוצע   ,Repetitive TMS (rTMS) זה,  טיפול  של 
בורר. לא  עדיין  הביולוגי המדויק המסביר את ההשפעה  הנהוליים בחולים במ"א. המנגנון 

המלצה: בשל איכות בלתי מספקת של המחקרים, לא ניתן להסיק מסקנה ברורה בעניין 
היעילות והטיפול בשיטות אלו בשלב הנוכחי. עם זאת לא ידועה התווית נגד לטיפולים 
אלה. ניתן להמליץ על טיפולים אלה בהדרכת איש מקצוע בלבד )רופא, פסיכולוג, עו"ס 

או מדריך מוסמך(. 

פעילות גופנית:

עשויה  לחמצן  הגוף  דרישת  את  ומגדילה  הלב  קצב  את  המעלה  אירובית  גופנית  פעילות  כל 
קוגניטיבית. ולהאט הדרדרות  להפחית את הסיכון לשיטיון 

פעילות  ברורה.  אינה  עדין  הקוגניטיבי  בתפקוד  הטבה  להשגת  הנדרשת  גופנית  הפעילות  כמות 
במשך  המבוצעת  המקסימאלי,  מהדופק   60% של  לערך  הלב  קצב  של  לעליה  המובילה  גופנית 

הינה המלצה ראשונית.  דקות בשבוע,  כ־150 

המלצה: פעילות גופנית מפחיתה הסיכון לשיטיון ועשויה לשפר תפקודים יומיומיים 
הסובלים משיטיון. את ההרגשה הכללית בחולים  בחולים ולשפר 

)Caregiver training and support( תמיכה וטיפול במטפלים/מטפלות: 

מטפלים ומטפלות )כולל קרובי משפחה( הנמצאים במגע מתמשך עם חולים הסובלים משיטיון 
והפרעות התנהגות חווים שחיקה המעמידה אותם בסיכון לדיכאון וחרדה ומעלה את התחלואה 

העיקריים.  ואף את התמותה של המטפלים 

לטיפול  טכניקות  לימוד  השיטיון,  מחלות  על  מידע  העברת  הכולל  במטפלים  תמיכתי  טיפול 
התמודדות  יכולת  את  משפר  טכניים,  בעזרים  ושימוש  והתנהגות  זיכרון  בהפרעות  והתמודדות 

מול החולה.  ומפחית את תחושת חוסר האונים אל  המטפלים 

ע"י  לטיפול  הצורך  ובמידת  והבריאותי  הנפשי  מצבם  אחר  למעקב  זקוקים  עצמם  המטפלים 
רופא משפחה. או  נוירולוג, פסיכיאטר  פסיכולוג, 

חולה  של  הרחקתו  את  ומעכב  והמטופל  המטפל  של  חייהם  איכות  את  משפר  תמיכתי  טיפול 
סיעודית.  השיטיון מהבית אל מסגרת 

המלצה: מתן תמיכה למטפלים בחולי שיטיון מומלץ.


