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 ?מבוסס (קצת)מה בכל זאת 

השפעה יש הצטברות של עדויות לכך שיש : אפיגנטיקה•
זיהומים  , אלרגיותתגובות : המתפתחעל המוח  אפיגנטית

רדיקלים , מזון מתועש, תוספי מזון, (בתיווך מערכת החיסון)
 .  חופשיים

עשויה מכאן המחשבה שמודולציה של גורמים אלה •
 .  על מהלך ההפרעה ואף להפחיתהלהשפיע 

פחות  ) ADHDלהתפתחות מקטין את הנטייה שינוי תזונתי •
 (צבעי מאכלי ותוספי תזונה

אין די מידע מבוסס המצביע על דיאטה כזו או , עם זאת•
 או משפרת סימפטומים ADHD המקטינה סיכון ל אחרת 

 לא הוכח קשר לאכילת סוכרים•

 בגיל הרך   ADHDאין מחקר מכוון ל •

 



 Dויטמין , 3אומגה 

לכך ששמירה על רמות אופטימליות   מסויימותעדויות •
עשויה לשפר תפקוד מוחי  Omega 3 FAו  Dשל ויטמין 
סימפטומים של הפרעות הקשורות   ולהפחית

הפרעה  , מחלה בי פולרית, דכאון -ברגולציית סרוטונין
,  קשיים בהתנהגות חברתית, חושי בויסות

 ADHDאימפולסיביות ו 

הביאה   MPHלטיפול ב  Dויטמין 2000u תוספת •
לשיפור בתסמיני הערב במקביל לעליה ברמת ויטמין 

D   בדם (5-12גיל , ילדים 62 ,placebo controlled) 

Muhammadpour N et al, Nutr Neurosci  Epub 2018 
Apr 21(3). 



 צבעי מאכל
 

 

עדויות שצבעי מאכל עשויים להשפיע  על קיימות 
קל וחומר  , בגיל בית הספר ADHDהחמרת תסמיני 

שיש להיזהר במתן צבעי מאכל מלאכותיים לילדים  

בגיל הגן שבהם נצפתה עליה בפעלתנות גם כאשר 
 ADHDלהם אבחנה קודמת של הייתה לא 



 ולא טיפול ADHD ל  הנטיההפחתת 

There is no clear evidence that supports dietary 
interventions for the treatment of ADHD. The 
effects of unhealthy diet patterns in ADHD 
individuals are not yet fully understood and, like 
the general population, children with ADHD 
may benefit from a healthy lifestyle. 



Neurofeedback (NF) 

 לא נחקר בגיל הרך•

 Psychiatry  AdolescChild  AcadJ Amמטה אנליזה     
2016    : 

העדויות ממחקרים מבוקרים היטב ובעלי סמיות  •
   ADHDכטיפול יעיל ב  NFב אינן תומכות כפולה טובה 

 נדרש מחקר נוסף•

 נדרשים פרוטוקולים סטנדרטיים•

Cortese S et al, J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 
2016 Jun;55(6):444-55. 



Neurofeedback (NF) 

 : סקירה -בסטימולנטיםמול טיפול  בנוירופידבקטיפול 

 ADHDכטיפול יחיד ל  NFהממצאים לא תומכים ב •

הביא לירידה במינון נדרש   NF+ טיפול משולב תרופתי •
 סטימולנטיםשל 

 יכול לשמש חלופה טיפולית במצב של•
 חוסר תגובה לטיפול תרופתי–

 תופעות לוואי–

 פסיכיאטרית קומורבידיות–

 

Razoki B, Neuropsychiatr Dis Treat 2018 Oct 30;14 

 



 אימון קשב ואימון פיזי, אימון קוגניטיבי



 ?מה בדקו

 !לא נבדק הגיל הרך•

  זכרוןלרוב מכוון לשיפור , קשבי -אימון קוגניטיבי•
 (  WM)עבודה 

 לדוגמה, מונטסורישיטת –

 אימון פיזי•

 יוגה–

 אירובי–

 אמנויות למידה–

 אימון לשיפור קואורדינציה–



 ?מה הרציונל

הפרה פרונטאלי מושפע מאוד ממצבי  האיזור•
stress ,בדידות וכושר גופני, מצב רוח 

,  מושפעים התפקודי הניהוליים שלנו, בהתאמה•

 :שמרכזם בקורטקס 

 קבלת החלטות–

 תכנון ושליטה–

 בקרה–

 גמישות מחשבתית  –



 המסקנה מתבקשת



 ....אבל

מניתוח המאמרים עולה כי גם באימונים פיזיים וגם  •
ניהוליים לא הודגם שיפור   -באימונים קוגניטיביים

מובהק המתרחב מעבר למשימה הספציפית  
 שנלמדה באימון

 תלוי במשך האימון EFשיפור •

בשאר , שנים 5רק מחקר אחד הדגים שיפור שנמשך –
 חודשים 1-2לא עלה על 

 השיפור בולט יותר –פגועים יותר  EFככל ש •

 אימון גופני ללא מרכיב קוגניטיבי פחות  יעיל•

 



ניתן לעודד  , כשטיפול תרופתי אינו אופציה, בגיל הרך

אימון קשבי , שימוש בשיטות של אימון קוגניטיבי

לעומת )אך לסייג ולומר כי השיפור קטן , ואימון גופני

והשפעתו לא נשמרת אם לא ממשיכים בו  ( תרופות

 בעקביות



נבדק ולא נמצא יעיל או לא נבדק על פי 

EBM  (לא גיל רך, בילדים )סביר 

 פרחי באך•

  רכיבה טיפולית•

 שחיה טיפולית•

 רוב השיטות שתמצאו בשיטוט ברשת•

 



 רכיבה טיפולית



 מטופלים 5
 בתפקוד חברתי ומוטורי, בהתנהגות, שיפור באיכות החיים



 נבדקים 16
 נוירופידבק +שיפור בקבוצה שקיבלה רכיבה טיפולית 

 לא הודגם שימור הממצא



 לסיכום

 הפחתת נטייה -תזונה מאוזנת ובריאה•

•NF ,ויטמין , שמן אומגהD-  אפשר  , השפעה חלשה

 לשלב עם טיפול תרופתי

 :לא נמצאה יעילות•

 שחיה טיפולית/רכיבה 

 צמחי מרפא 

 יחודיותשיטות  



 תודה על ההקשבה


