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רקע

סיפור אישי
• בשנת  1997בגיל  ,6ילדי השלישי (מתוך  5ילדים) אובחן כסובל מתסמונת טורט .איכות חייו וחיי כל משפחתנו התדרדרה במהירות
• נוירולוג מקומי רשם לו תרופה נוירולפטית בשם הלידול ( ,)Haloperidolתרופה המשמשת לטיפול במצבים פסיכוטיים בעלת תופעות
לוואי קשות :עייפות ,חולשת שרירים ,טשטוש וערפול חושים ,לאות ,אבדן כושר קוגניטיבי וחרדות .כולן הופיעו אצל בני
• פתרונות אלטרנטיביים לתרופה :הומאופתיה ,צמחי מרפא ,טיפול פסיכולוגי ,טיפול התנהגותי ,מגנטים ותדרים ,כלום לא עזר
• כל נסיון להפחית או להפסיק את מינון התרופה במהלך השנה בה הוא נטל אותה לווה בחזרה מידית ואלימה של הטורט:
טיקים חזקים היפר אקטיביות בלתי נשלטת והתפרצויות זעם חריפות
• עד שמצאנו אומגה  3משמן דגים ותזונה
• התחלתי בעזרת יעוץ באינטרנט מפורום טיפול בטורט מארה”ב (בבית החולים הפסיכיאטרי של הרוורד  )MGHבתוכנית תזונתית לגמילת
הילד מהתרופה בעזרת תזונה כאשר המרכיב המרכזי היה החלפה הדרגתית של התרופה בשמן דגים
• תוך  3חודשים הילד היה גמול לחלוטין מהלידול ,עם טיקים קלים בלבד ,התקפי זעם קלים ונדירים והיפראקטיביות נסבלת.
ילדי נולד מחדש
• במהלך  5השנים הבאות תוך כדי שינוי התזונה שלו והגברת מינון האומגה  3הילד הבריא לחלוטין .בגיל  13הילד היה ללא טיקים ,ללא
התפרצויות זעם כלל ,וכבונוס גם כל האלרגיות הכרוניות שלו נעלמו לאחר שאת  10השנים הראשונות של חייו הוא חי על סטרואידים
ואנטי היסטמינים
• הטיפול בבני מהווה את הבסיס לפרוטוקול אומגה גליל
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מטרת הפרוטוקול

טיפול בחולים בתסמונות נוירופסיכאטריות הנוטלים תרופות (או לא) בעזרת תזונה
שינויי תזונה
 .1הפחתת סוכר ועמילן

הורדת מזונות מכילי שומן טרנס
.2
 .2הורדת מזונות מכילי שומן טרנס
ושומן צמחי עתיר אומגה ( 6מזון מעובד)
ושומן צמחי עתיר אומגה ( 6מזון מעובד)

 .3הגברת הצריכה של אומגה EPA + DHA 3
(שמן דגים)  +תיסוף ויטמין ( Eקריטי!!!)

שינויים בתרופות
הפחתה הדרגתית (טיטרציה) של התרופות בצעדים של שבוע
והפחתה של לא יותר מ  20% -בתרופה בכל צעד עד לגמילה
מוחלטת .הורדת התרופה מתבצעת בו זמנית תוך כדי עליה
במינון האומגה 3

+
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פרוטוקול אומגה  3גליל
• פרוטוקול אומגה גליל פותח בהדרגה במשך מספר שנים כאשר אני מלווה ועוזר למשפחות אחרות במצב דומה למצבנו להבריא את
ילדיהן מתסמונות דומות כמו תסמונת טורט ( )TSחוסר קשב וריכוז ( )ADHDהפרעה כפייתית ( )OCDודיכאון
• בפרוטוקול אומגה גליל ההורה מטפל בילדו ,ובמקרה שהמטופל הוא מבוגר הוא מטפל בעצמו .לכל הורה מטפל נקבע מלווה המתמחה
בפרוטוקול ומלווה את ההורה ומיעץ לו במהלך הטיפול
• מטרתו העיקרית של הפרוטוקול הינה לשפר את איכות החיים  )Quality Of Life ) QOLשל המטופלים תוך כדי בחינה ומעקב אחר
התקדמות איכות חייהם .הערכות איכות החיים נעשות באופן סובייקטיבי ע”י המטפל (לרוב ההורים) .בסולם  1-5כאשר  1הוא מצב 		
בלתי נסבל ו  5 -הוא מצב מושלם.
סולם איכות החיים | Quality of Life - Q.O.L

 - 5מושלמת

 - 4טובה

 - 3סבירה

 - 2רעה

 - 1בלתי נסבלת

• ההורים חותמים על טופס הסכמה מדעת וסודיות הדדית .טופס ההסכמה מדעת משחרר את המלווה מאחריות .שינויים במינון התרופות
מתבצעים בהתיעצות של ההורה עם הרופא המטפל
• במסגרת הפרוטוקול ההורה מטפל בילדו בעזרת המלצות תזונה ומינון אומגה  3אותן הוא מקבל מהמלווה
• הפרוטוקול כרוך בדיווח שבועי בהתכתבות בין ההורה המטפל למלווה .תדירות הדיווח יורדת בהדרגה ככל שמצב המטופל משתפר
• מאז  2010ועד מאי  2014כ 120משפחות עברו את התהליך עפ”י הפרוטוקול
• תסמונות עיקריות שטופלו ,ADHD, TS -דיכאון וחרדה
•  90%מהמטופלים מתחת לגיל  .20כ 10%מבוגרים אשר טיפלו בעצמם
• זמן הפרוטוקול הממוצע עד גמילה מתרופות הוא כ  3 -חודשים
• לאחר כחצי שנה הליווי מסתיים והמשפחה ממשיכה בכוחות עצמה כאשר בדרך כלל הילד במצב טוב וללא תרופות
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סיכום תוצאות

מאז מאי  2010ועד מאי  ,2014כ  120 -משפחות עברו את פרוטוקול אומגה גליל
תסמונות שטופלו וממצאים עיקריים

* המספר הכללי גדול מ  120 -בגלל קומורבידיות ,כלומר חלק מהמטופלים מופיעים בשתי תסמונות
** ב  Othersכלולות תסמונות נוספות כמו תסמונת בי פולארית ואוטיזם לסוגיו
משך פרוטוקול ממוצע  7חודשים .משך דיווח שבועי אינטנסיבי  3חודשים
 20%נשירה ,סיבה עיקרית לנשירה היא חוסר דיווח על ידי המטפל (ההורה)

ממצאים עיקריים
•
•
•
•

 82%מהמטופלים שיפרו את איכות חייהם מבלתי קבילה ( )QOL < 3לאיכות חיים קבילה או חיובית ()QOL >3
 97%מהמטופלים בכל התסמונות שיפרו את איכות חייהם .הפרוטוקול יעיל עבור כל התסמונות שטופלו
 64מטופלים ( 55%מהמדגם) נטלו תרופות פסיכיאטריות ,אחת או יותר ,בתחילת הפרוטוקול ומתוכם  )55%( 35נגמלו מהתרופה בדיווח
האחרון .יתר המטופלים ירדו במינון התרופות בצורה משמעותית
הערה :מחקר זה מהווה צילום תמונת מצב של תהליך ולא מיין את המטופלים לפי משך הטיפול התוצאות עבור אלו שהשלימו את
הפרוטוקול טובות אף יותר
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תוצאות מפורטות

איכות החיים לפני ואחרי פרוטוקול אומגה גליל

מסקנות עיקריות
		

• הטיפול בעזרת פרוטוקול אומגה גליל הינו טיפול יעיל המביא לשביעות רצון גבוהה של ההורים המטפלים בילדיהם או של מבוגרים
המטפלים בעצמם
הטיפול משתמש במספר טכניקות:
• שמן דגים ניתן במינון גבוה יחסית ומאופיין לפי מספר פרמטרים:
• יחס  EPAל  DHAשל  1:2בהתאמה ,יחס שנמצא אופטימלי במחקרים רבים על תסמונות נוירופסיכיאטריות
• מינון מנורמל למשקל גוף .מינון אפקטיבי נע בין  30מ”ג חומר פעיל\ ק”ג גוף ל  200מ”ג\ק”ג .עבור כל תסמונת נמצא מינון אפקטיבי שונה
• שמן הדגים נשמר בקרור בכל חיי המדף שלו הן במחסן והן אצל המטופל ,מה שמבטיח טריות וחוסר חימצון( .המשך המסקנות בשקף )6 -
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דיון ממצאים נוספים ותוכניות להמשך
• תוספת של ויטמין  Eמסוג אלפא טוקופרול כנוגד חימצון
• הפחתה של סוכר עמילן ומזון מעובד מהתזונה והגברת צריכת שומן ,ביחוד שומן רווי בתזונה (מצב קטוגני נמצא כיעיל מאוד)
• הפחתה הדרגתית של מינון התרופות עד גמילה
תרופות  -התגלתה סינרגיה גבוהה בין שמן דגים לתרופות פסיכיאטריות .ככל שהמינון המנורמל של אומגה  3עולה כך התרופות נהיות
יותר אפקטיביות ותופעות הלוואי מחמירות
• התחלת הטיפול אצל מטופל הנוטל תרופות פסיכיאטריות היא במינון אפקטיבי מינימלי של  30מ”ג\ק”ג אומגה 3
• עליית מינון שמן הדגים עד למינון האפקטיבי המקסימלי נעשית בצורה הדרגתית בצעדים של שינוי המינון פעם שבוע תוך כדי טיטרציה
איטית של התרופות
• לרוב נדרשים  3חודשים לגמילה מלאה מתרופות אם כי במקרים של שימוש קודם קצר יחסית או מטופלים המפסיקים ליטול את
התרופה בחופשים הגמילה יכולה להיות קצרה יותר
ויטמין  Eהינו חיוני להצלחת הפרוטוקול .ויטמין  Eמסוג אלפא טוקופרול מונע מאומגה  3להתחמצן .במקרים רבים ראינו קשר ישיר בין
שילוב ויטמין  Eבפרוטוקול ושיפור איכות החיים
נשירה  -רמת הנשירה עומדת על כ .20% -רוב הנושרים הם הורים שלא עמדו במטלת הדיווח השבועי .שיפור הידידותיות של הפרוטוקול
עשויה לשפר את רמת ההתמדה בפרוטוקול
ממצאים נוספים :רמת הכולסטרול אצל אחוז ניכר מהמטופלים בפרוטוקול נמוכה בצורה מסוכנת .ערכים של  110-140כולסטרול כללי
מלווה ב  LDLנמוך ביותר היא אופיינית .לדעתי יש קורלציה חשודה שכדאי לבדוק בין התסמונות הללו ,כולסטרול נמוך ואומגה  3נמוכה.
גם ויטמין  Dנמצא נמוך אצל חלק ניכר מהמטופלים אך זו לא תופעה חריגה בישראל ואין לי אינדיקציה לכך שהיא משמעותית

תכניות להמשך
• הקמת מעבדה לבדיקות אינדקס אומגה  3בדם על מנת ליעל את המינון של שמן דגים
• הקמת שרות מקוון של הפרוטוקול והכשרת מלווים נוספים אשר יתנו את השרות לאלפי משפחות עם ילדים בעלי הפרעות קשב וריכוז
ולקויות למידה והתנהגות בישראל

