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הכתבות והפרסומות בעיתון זה הן
אינפורמטיביות בלבד ,ולא נועדו לשמש
הצעה לטיפול או לרכישה .אין לראות במידע
המתפרסם תחליף להתייעצות עם צוות
רפואי ,תוך התאמה אישית וספציפית ללקוח
והתחשבות בנתוניו ,צרכיו המיוחדים והאחרים.
המידע עשוי שלא להתאים לכל סוגי הקוראים.
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דבר המערכת

פרופ’ נעים שחאדה

דבר המנכ”ל

מוטי פרלמוטר

דבר העורך

דבר העורך המדעי

כבכל שנה ,נציין ב 14-בנובמבר את יום
הסוכרת הבינלאומי.
סוכרת מהווה את המחלה הכרונית
השכיחה בעולם ובמהלך השנים
האחרונות שכיחותה הולכת ועולה והיא
מוגדרת כמגיפה עולמית .נכון להיום ,על
פי נתוני ארגון הבריאות העולמי ,חיים
ברחבי העולם כ 422-מיליון סוכרתיים
ועוד  316מיליון אנשים עם ערכי סוכר
גבוהים שמוגדרים "טרום סוכרתיים" .הנתונים בישראל  ,2017כ500,000-
סוכרתיים ועוד כ 500,000-מיליון טרום סוכרתיים .אלה נתונים מדאיגים
במיוחד ,הן מבחינת שיעורי ההיארעות של המחלה והן מבחינת התמותה
ממנה .מדי יום מתים שבעה בני אדם כתוצאה מסוכרת וסיבוכיה השונים.
נתוני התחלואה מטפסים בהתמדה וכל נתון חדש שנחשף מוסיף להעיד
על מגמת עלייה .השכיחות בהשמנת היתר בקרב ילדים ונוער ,ההיצמדות
למסכים במקום לתנועה ופעילות גופנית הובילו לעלייה בתחלואה בסוכרת
מסוג  2גם בקרב הדור הצעיר.
למרות הנתונים החמורים ,המצב אינו בלתי הפיך ויש עתיד ותקווה במניעת
התפשטות המגיפה .המפתח והפתרון להתמודדות עם מחלת הסוכרת
הינו באמצעות מניעתה וניהול נכון של המחלה .חשוב שמשרד הבריאות
בשיתוף משרד החינוך יוסיפו באופן קבוע את נושא הבריאות ואורח החיים
הבריא והמאוזן לתוכנית הלימודים השוטפת בבית הספר ואף בגנים.
צעד שכזה יקדם את נושא המודעות לתזונה בריאה ואורח חיים ספורטיבי,
בקרב הדור הצעיר שכן זהו האופן האפקטיבי באמצעותו נוכל לבלום את
המגיפה .כל השקעה במניעה גדולה ככל שתהיה תוביל לחיסכון אדיר
בטיפולים רפואיים ובתשלומי קצבאות.
בד בבד אנו ,באגודה ישראלית לסוכרת ,עושים כל שביכולתנו על מנת
לסייע לחולים בהתמודדות היומיומית עם המחלה.
מחויבות המטופל ומעורבותו ,לקיחת הטיפול הפומי או הזריקות בהתאם
להוראותיו של הרופא ,אורח חיים בריא המשלב תזונה נכונה ופעילות
גופנית הם אלה שיביאו את החולים למקום בו ייקחו שליטה על הסוכרת
ויביאו עצמם לאיזון ומניעת סיבוכים.
נתראה בהרצאתי ,ביריד הסוכרת ,14.11.17 ,בכפר המכביה בנושא:
סוכרת – מגיפה עולמית ,מבט על ישראל והעולם
פרופ' נעים שחאדה נבחר ליו"ר אגודה ישראלית לסוכרת .הוא מחליף
בתפקידו את פרופ' ארדון רובינשטיין.
פרופ' שחאדה ,בוגר הפקולטה לרפואה ע"ש ברוס רפפורט בטכניון,
התמחה ברפואת ילדים ואנדוקרינולוגיה כללית בביה"ח רמב"ם והשלים
הכשרתו הרפואית ב-
University of Colorado Health Sciences Center, USA
כיום הוא מנהל המכון לאנדוקרינולוגיה ,סוכרת ומטבוליזם בביה”ח רמב”ם,
חיפה ,שמטפל בחולי סוכרת בכל הגילאים -מילדות ועד הגיל השלישי.
בנוסף ,פרופ' שחאדה פועל בתפקידים לאומיים אחרים בתחום הסוכרת:
• •חבר במועצה הלאומית לסוכרת ויו”ר הוועדה לאוכלוסיות מיוחדות
• •חבר ועדת היגוי מיזם "עוצמה" וועדת הכנת התכנית הלאומית
למניעה וטיפול בסוכרת – משרד הבריאות
• •מנהל ביה”ס לסוכרת – לימודי המשך ,פקולטה לרפואה ,טכניון ,חיפה

מלחמת מדינת ישראל בעמותות
כל שנה בתקופה זו של חודש הסוכרת,
מתפרסם קול קורא לעמותות להגיש
בקשה לקבלת תמיכה מהמשרדים
השונים לשנת .2018
דווקא בחודש נובמבר בו פעילות
האגודה נמצאת בשיאה לקראת
חודש הסוכרת ,עם פרסום הנתונים על הגידול במספר האנשים עם
סוכרת וניסיונות (בינתיים לא מוצלחים) משרד הבריאות לסימון מזון לא
בריא מול הגידול בפניות לאגודה לקבלת תו אגודה ,משרד הבריאות
העביר לנו רק מחצית מהתמיכה שאושרה לנו בגין  2017כאשר
המחצית השנייה תגיע  -אנחנו מקווים – לפני דצמבר.
על מה מדובר :למרות ההכרזות הרמות על הסוכרת וההשמנה
כמגיפה ,קיצץ המשרד את תמיכתו בעמותות הסוכרת ב !90%-נתון זה
לא פגע בעבודתנו ובתרומתנו לגילוי מוקדם ,למניעה ולעזרה לאנשים
עם סוכרת אך התמשכות המצב הזה יגרום בהכרח לשינוי אסטרטגית
הפעילות של האגודה.
בארץ פועלות כ 40-אלף עמותות ומתוכן למעלה מ 100-עמותות
חולים .כל העמותות נותנות שירותים אשר לא ניתנים על ידי משרד
הבריאות ואשר חוסכות לאוצר מאות מיליוני שקלים.
כתוצאה ממדיניות הממשלה ,אלפי עמותות נסגרו ,צמצמו פעילותם או
פיטרו חלק ניכר מעובדיהם.
במקביל ,עומדות העמותות בפני שורה של ביקורות משרדי רואי
חשבון אשר “שואבים” את כספי המדינה המשולמים למשרדים אלו.
לדוגמה :אגודה ישראלית לסוכרת בוקרה בשנה אחת על ידי משרד
רשם העמותות ,משרד רואי החשבון בגין הבקשה לקבלת תמיכה,
משרד רואי חשבון בגין התמיכה שהתקבלה בגין שנה קודמת .לשם
קבלת הפרופורציות הנכונות :משרד רואי חשבון (אחד משלושה) גובה
בגין ביקורת כ ₪ 300-לשעה .סך תמיכת משרד הבריאות באגודה
ישראלית לסוכרת בשנת  ₪ 64,000 – 2016כלומר :כ 200-שעות
עבודה של רואה חשבון לא בכיר .תעשו את החשבון לבד מי מקבל יותר
מהמדינה  -אגודה הנותנת שירותים ל  500,000אנשים עם סוכרת או
משרד פרטי.
“לאנשי העמותה יש תחושה מתמדת שהם תחת חקירה” ,אומר
רו”ח ועו”ד יעקב תנעמי המייצג מספר עמותות“ .יש התמשכות בלתי
סבירה של הביקורות הממשלתיות .מעבר לחוסר התיאום בין משרדי
הממשלה – משרד הבריאות ,משרד האוצר ,רשם העמותות ,החשב
הכללי – רואי החשבון המועסקים על ידם אינם בקיאים באופי העבודה
והעשייה הייחודיים לכל עמותה”.
לדוגמה :עמותה רושמת שווי ערך של מתנדבים בכדי לתת ביטוי
לתרומה הכלכלית הניתנת לה .אם מנהל מחלקה בבית חולים יוצא
בשעות אחר הצהריים על חשבונו לתת הרצאה בהתנדבות ,מחושב
הביצוע לאגודה בשווי של שעת מינימום דהיינו –  ₪ 25לשעה.
לסיכום :עמותות שכל תכליתן סיוע ומעשים טובים נסגרות בזו אחר זו
תוך גלגול אחריות בין המשרדים .לכן ,עזרתכם והתנדבותכם חשובים
לנו ונשמח מאד להגברת ההתנדבות הן בסניפים והן במתן הרצאות
וקיום ימי בדיקות.
אנו חוזרים ושבים לסיסמת האגודה :ביחד אנחנו חזקים יותר!!!

שוב אנחנו לפני החורף הממשמש
ובא ,ולפני החיסונים נגד שפעת
ודלקת ריאות במשמעות של “הכן
גופך לחורף”.
ושוב אנחנו “אחרי החגים” ,מנסים
לחזור לשגרה של ארוחות רגילות
ולתיקון של מה שהרשינו לעצמנו
להכניס בתקופה הזאת לגופנו ,שלא בטובתנו ,בעיקר מן “המתוק
המתוק הזה ”...ואני תוהה אם בגלל זה קוראים לתקופת החגים “ימים
נוראים” ...כדאי לעלות על המאזניים ולראות עד איפה הרחקנו לכת
ולהתחיל לקחת את עצמנו בידיים ולהכריז על “משמעת אוכל”!
לכך אנחנו מתייחסים בגיליון המגוון הזה בכמה מאמרים שעוסקים
במחקרים על סוגי מזון שונים (אגוזי מל ,ך ממתיקים מלאכותיים) בעצות
של דיאטניות מוסמכות (עזבו את פריכיות האורז) או באלכוהול וסוכרת
ובכלל בצריכת הסוכר ,שהיא הבעיה הגדולה של הסוכרתיים .כרגיל
צרפנו גם מתכונים ותוספות לארוחות  -ואפילו הפתגמים המפוזרים
בעיתון עוסקים באוכל...
אנחנו מתייחסים הפעם גם לסוכרת בגיל השלישי ,כשההנחה היא
שהסוכרת מזרזת את הזיקנה ולהיפך  -כולל המלצות לטיפול ולאיזון.
אנחנו עוסקים בבעיות השמנה וקיצור קיבה ,כולל היום שאחרי הניתוח,
וחוזרים ומדגישים את החשיבות של פעילות גופנית בסוכרת ,עוסקים
ברקע הגנטי של הסוכרת ,נוגעים בגורמים המשפיעים על עליית הסוכר
בדם וסוקרים איך השתנתה הסוכרת בעשור האחרון.
חשוב לנו לדעת שאתם חשופים לרשימת המוצרים בעלי תו אגודה
המתפרסמת קבוע בעיתון ,מה שאמור לעזור לכם בצריכה הנכונה
והנבונה של אותם מוצרים ,שהרבה כסף והרבה מחשבה מושקעים
בהם – לטובת חולי הסוכרת.
אנחנו מקפידים כל גיליון להביא בפניכם את רשימת הסניפים של
האגודה לסוכרת ,המהווים מקום מפגש של מה שאפשר להגדיר “אחים
לצרה” ,עם כל הפעילויות המתקיימות בהם ,בתקווה שאם אתם עדיין
לא חברים באגודה ,תגיעו בכל זאת לסניפים ותיהנו משירותיהם.
אנחנו לא מוותרים על פינת ההומור הקבועה שלנו ,שאמורה להעלות
מעט צחוק או לפחות חיוך קטן על שפתותינו ,גם כשמדובר במחלה
כרונית .ההומור הוא תרופה משובחת להרבה מחלות והפעם – מבט על
מצבנו הבריאותי הכללי...
תמצאו בעיתון הזמנה ליריד הסוכרת השנתי של האגודה בכפר
המכבייה ,המתקיים דרך קבע בתאריך  14בנובמבר ,שהוא יום הסוכרת
הבינלאומי.
אז – העיקר להיות בריא ,שיהיה תענוג להביט בראי!..

שלום רב!
אומרים שחכם נבדל מפיקח בכך
שהראשון נמנע כלל מלהיכנס לצרות
שהשני מצליח לפתור.
מחלות רבות עלולות לפגוע בגוף
ובנפש האדם ולא כולן ניתנות למניעה.
סוכרת מסוג  ,2מתפתחת על רקע
שילוב של נטייה גנטית( ,שיכולה להיות בעלת עוצמה קלה ,בינונית או
חזקה) ,וגורם סביבתי/נרכש .המחקר הרפואי מתקדם ומתפתח בנושא
תורשה וככל הנראה ,לא ירחק היום בו נדע ,באמצעות טכנולוגיות
מאד חדישות ,לצמצם ואולי אף לנטרל את הנטייה הגנטית ללקות
בסוכרת .בינתיים ,המידע הזמין לנו היום לגבי קיום הנטייה הגנטית ,נובע
מהיכרותנו את בני המשפחה הקרובים הידועים כלוקים בסוכרת מסוג
 ,2באם קיימים.
לגבי הגורם הסביבתי/נרכש ,שאינו קשור לנטייה הגנטית המולדת כי
אם רק להרגלי חיים שאנו בוחרים לאמץ בשגרת היומיום ,המצב שונה.
בנושא זה ,יש כבר בידינו מידע מחקרי בדוק ודי אמין .אנשים רבים עם
נטייה לסוכרת – “סוכרת סמויה” – יכולים להימנע מהמעבר ל”סוכרת
גלויה” באם יאמצו הרגלי חיים בריאים .ההגדרה של הרגלי חיים בריאים
מכילה מספר מרכיבים ,ביניהם :אכילה בריאה ,כולל הקפדה על אכילת
ארוחת בוקר כארוחה עיקרית ,ירידה מתונה של משקל הגוף ,בין  5ל 10
אחוזים מהמשקל ההתחלתי ,ביצוע פעילות גופנית קבועה כגון הליכה,
 150דקות שבועיות ,שינה ערבה של לא פחות מ  7שעות ביממה
והימנעות גם מעישון וגם ממצבי סטרס.
לא קל לאמץ הרגלי חיים בריאים ,במיוחד לנוכח הפיתויים הרבים
שהשפע המערבי מציע לנו מידי יום ומכל מקום אפשרי .דווקא
בנושא חיוני זה ,פועלות המועצה הלאומית לסוכרת יחד עם האגודה
שלנו וגורמים רבים נוספים ,על מנת לצמצם ,עד כמה שזה ניתן ,את
השפעתם המזיקה של הגורמים המעוררים בנו את “היצר הרע” .בנושא
זה ,אנו מפרסמים כתבה בגיליון הנוכחי שפורסמה בעיתון “דה-מרקר”,
בו מתראיין פרופ’ איתמר רז ,יו”ר המועצה הלאומית לסוכרת ונשיא
האגודה שלנו לשעבר ,על המאמצים ,המכשולים והמלחמות להשגת
יעד חיוני זה ,הוא הנגשת תזונה בריאה יותר לאזרחי ישראל.
סביר מאד להניח שהחכמים מבין הלוקים בסוכרת סמויה ,ישקלו את
המצב ויבחרו לאמץ הרגלי חיים בריאים ואילו הפיקחים ,ידעו לבחור
לעצמם את התרופות היותר טובות לטיפול בסוכרת שלהם.

דבר היו"ר

פרופ' שחאדה זכה במספר פרסי מחקר מטעם הטכניון כמו:
The Hirshel Rich Technion Innovation Award and the
Raymond and Miriam
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אלכוהול וסוכרת

כל מה שצריך לדעת
מאת דן אבן
שתייה מתונה של אלכוהול
נקשרה במחקרים רבים
להפחתת הסיכון לסוכרת
וממחקרים נוספים עלה
כי שתייה של יין אף עשויה להועיל לאנשים
שכבר אובחנו כסוכרתיים .מאידך ,שתיית
אלכוהול במינונים גבוהים אינה מומלצת
לבריאות ובשימוש לא מבוקר שתיית אלכוהול
עלולה לסכן את בריאותם של סוכרתיים .ריכזנו
תשובות לשאלות החשובות על סוכרת ואלכוהול.

האם לסוכרתיים מותר לשתות
אלכוהול?

היתר באמצעות עלייה ברמות הכולסטרול הטוב
( .)HDLבמחקר נמצא כי גם יין – גם יין לבן אך
במיוחד יין אדום – תורמים ,בשתייה מתונה ,לאיזון
רמות הסוכר של סוכרתיים ,בהתאם לפרופיל
הגנטי שלהם.
מחקר קודם שבוצע בשלושה בתי חולים
בישראל – בוולפסון ,הדסה וסורוקה ,ובחן את
השפעותיו של יין מתוצרת הארץ על האיזון
ברמות הסוכר של סוכרתיים ,העלה כי שתיית
כוס יין לבן או אדום משפרת את איזון הסוכר,
בהשוואה לשתיית בירה שחורה – המקבילה ליין
מבחינה קלורית ואינה מכילה אלכוהול .לדברי
פרופ’ חוליו ויינשטיין ,מנהל יחידת הסוכרת
במרכז הרפואי וולפסון“ ,ראינו שסוכרתיים ששתו
כוס יין ביום – ולא חשוב אם זה היה אדום או לבן,
ואם שתו בארוחת צהריים או בערב או חצי כוס
בצהריים וחצי בערב – הייתה להם רמת סוכר
נמוכה יותר באופן משמעותי בהשוואה לאלו
ששתו בירה שחורה ,כשזה היה ההבדל היחיד
בתפריט שלהם .נמצא שהיין השפיע לטובה
בעיקר על היעד הרצוי של רמות הסוכר למחרת
בבוקר” .הממצאים דווחו בגיליון דצמבר 2007
של כתב העת .Diabetes Care
עם זאת ,אלכוהול במינונים גבוהים מזיק
לבריאות גם באוכלוסייה הכללית ,ובייחוד עבור
סוכרתיים .לדברי פרופ’ ויינשטיין“ ,חשוב למצוא
את המידע הנכונה של אלכוהול ,כי פחות מדי לא
ישפיע לטובה ,ויותר מדי עלול לגרום לשיבושים
ברמות הסוכר לאורך היממה ,ולנפילות סוכר –
היפוגליקמיה ,ובחלק מהמקרים לקפיצות סוכר
– היפרגליקמיה .למעשה ,אלכוהול במינונים
גבוהים משבש את תהליך הגלוקונאוגנזיס ,שבו
הכבד מייצר סוכר באמצעות פירוק גלוקגון
כדי לשמר את רמות הסוכר בדם במצבים של
חוסר תזונה ,ועלול לגרום ליצור מיותר של סוכר
ולהיפרגליקמיה ,ולעתים לחסום את שחרור
הגלוקוז מהכבד ולגרום להיפוגליקמיה”.
שתית אלכוהול אינה מומלצת כלל לסוכרתיים
עם מחלות נלוות בכבד ,בלבלב ,לסוכרתיים
עם סיבוכים בכליות מסוג נפרופתיה ,לסובלים
מהיפרטריגליצרידמיה – עודף שומנים מסוג
טריגליצרידים בדם וכן לנשים הרות .לדברי מזור
בקר“ ,במצבים אלה אלכוהול עלול להחמיר את
מצב הכבד ותורם להעלאת השומנים בדם”.

בהחלט ,שתייה מתונה של אלכוהול מותרת גם
לאנשים עם סוכרת“ .גם סוכרתיים יכולים ליהנות
משתייה ,אך עליהם להקפיד יותר מהרגיל ולהיות
קשובים לגופם” ,אומרת עינת מזור בקר ,דיאטנית
קלינית במרכז הרפואי  DMCלטיפול בסוכרת.
כישוריו של אלכוהול במניעת סוכרת כבר
הוכחה למכביר .מחקר חדש שפורסם
לקראת גיליון אוקטובר  2017של כתב
העת  Diabetologiaשמקיף  70,551תושבים
מדנמרק ,מעלה כי במעקב של כחמש שנים,
שתייה מתונה של אלכוהול באוכלוסייה הכללית
בהיקף של  4-3כוסות לשבוע מפחיתה את
הסיכון לפתח סוכרת סוג  2ב 27%-אצל גברים
וב 32%-בקרב נשים.
מעבר לכך ,במי שכבר אובחן עם סוכרת,
מחקרים הראו שכאשר מדובר ביין ,צריכה
מתונה אף עשויה להועיל לאיזון ברמות הסוכר
בדם .כך ,מדענים מוינה דיווחו בנובמבר 2010
בכתב העת  ,Food and Functionעל פי
ממצאים ממחקרי מעבדה ,כי ליין אדום השפעה
הדומה להשפעתה של אבנדיה ,שהייתה בעבר
מהתרופות הפופולאריות לסוכרתיים ,עד שירדה
מהמדפים לאחר שנקשרה לסיבוכים רפואיים.
באוקטובר  ,2015חוקרים ישראלים בראשות
פרופ’ איריס שי ,חוקרת תזונה מאוניברסיטת
בן גוריון ,דיווחו על ממצאי מחקר האלכוהול
הארוך בעולם שבוצע בתנאים מבוקרים.
במסגרת המחקר  224מטופלים עם סוכרת
מאוזנת חולקו לשלוש קבוצות  -קבוצה אחת
התבקשה לשתות בכל ארוחת ערב כוס (150
מ”ל) יין אדום במשך שנתיים ,השנייה התבקשה
לשתות יין לבן והשלישית  -שהיוותה קבוצת כמה אלכוהול מותר לסוכרתיים
ביקורת  -שתתה מים מינרלים .החוקרים מצאו לצרוך?
כי לשתיית כוסית יין אדום על בסיס קבוע כחלק לפי הנחיות המועצה הלאומית לסוכרת במשרד
מתזונה בריאה ומאוזנת יתרון משמעותי בשיפור הבריאות ,שמאמצות למעשה את הנחיות האיגוד
הסיכוי לבריאות לבבית עבור סוכרתיים ,בין האמריקאי לסוכרת ( ,)ADAלאנשים עם סוכרת
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מומלץ להגביל את צריכת האלכוהול – עד 2
מנות ביום לגברים ועד מנה ביום לנשים .מנת
אלכוהול מכילה  15גרם אלכוהול ,לדוגמה330 :
מ”ל בירה 140 ,מ”ל יין יבש או  40-30מ”ל וודקה
 /ויסקי  /ברנדי  /ג’ין  /רום  .

אלו סוגי אלכוהול מומלצים יותר
ואלו עדיפים פחות?

יין :יין אדום ויין לבן יבש /חצי יבש מומלצים
כאמור לסוכרתיים בצריכה קבועה בכמויות
מתונות – כוס ליום ,ואף עשויים להועיל לאיזון
רמות הסוכר בדם.
בירה :שתיית בירה מותרת לסוכרתיים בכמויות
קטנות .עם זאת ,יש להיזהר מבירות המכילות
כמות גבוהה של אלכוהול – שיש להגביל את
השימוש בהן הרבה יותר.
וויסקי /ברנדי /וודקה :לדברי פרופ’ ויינשטיין,
“משקאות אלכוהוליים חריפים מומלצים
לסוכרתיים במינון של מנה לשבוע – הן לגברים
והן לנשים”.
יין תירוש /יין קידוש מתוק /סיידר מתוק/
קוקטיילים וליקרים מתוקים :יין קידוש מתוק,
תירוש (שלמעשה אינו יין) ,משקאות סיידר
מתוקים וקוקטיילים וליקרים מתוקים נוספים
כמו שרי ,למעשה מהווים העמסת סוכר עבור
הסוכרתיים ,ולכן אינם מומלצים“ .יין קידוש אדום
מתוק מעמיס סוכר ועלול לגרום לקפיצת סוכר
והיפרגליקמיה שיכולה להגיע עד 400-300
מ”ג/ד”צ גלוקוז בדם מכוס אחת” ,מתריע פרופ’
ויינשטיין.
משקאות נוספים :בעת ערבוב אלכוהול עם
מיצים או משקאות סודה ,ממליץ איגוד הסוכרת
האמריקאי ( )ADAלבחור משקאות דיאטטיים
ללא סוכר ,למשל מי סודה או מי טוניק דיאטטיים.

מה הקשר בין אלכוהול
להיפוגליקמיה?

לצד יתרונותיו של היין ,אליה וקוץ בה :אלכוהול
במינונים גבוהים מדי מסכן כאמור סוכרתיים
בהתקפי היפוגליקמיה ממספר סיבות – הן
בגלל הפרעה לתהליך הגלוקונאוגנזיס בכבד,
כפי שהוסבר ,והן על רקע שיבושים בהפרשות
הורמונים.
לדברי מזור בקר“ ,שתיית אלכוהול אצל סוכרתיים
עלולה לגרום להיפוגליקמיה שיכולה להופיע גם
לאחר  8עד  10שעות .תופעות שיכרות בעקבות
שתייה מרובה של אלכוהול יכולות להיות דומות
לתופעות של היפוגליקמיה – לרבות כאב ראש,
בחילה ,רעד והזעה .לכן ,לאחר שתיית אלכוהול
מומלץ לנטר את רמות הסוכר בדם .בנוסף,
לסוכרתיים מומלץ לשאת תמיד סוכר זמין למצב

של היפוגליקמיה ותעודה מזהה או צמיד ,כיוון את הסיכון לנפילת סוכר במהלך הלילה.
שאנשים עלולים שלא לזהות
השיכרות”.אצל הסוכרתי את כיצד יש למדוד את רמות הסוכר
תופעת ההיפו בזמן
בדם בעת צריכת אלכוהול?
הטיפול במקרה של איבוד הכרה כתוצאה ניטור רמות הסוכר בדם מומלץ לסוכרתיים
מהיפוגליקמיה קשה הנגרמת בעקבות שתייה בדרך קבע ,בייחוד עם שתיית אלכוהול .ניטור
מרובה של אלכוהול שונה מהרגיל ,בגלל הסוכר מומלץ בעיקר כששותים בלילה ,לרבות
השפעת האלכוהול“ .במקרה כזה זריקת גלוקגון ניטור תוך כדי שינה .לדברי פרופ’ ויינשטיין,
לא תסייע ,אלא הזרקת גלוקוז ישירות לווריד“ .אם החולה מכיר את עצמו ויודע איך הוא מגיב
וודא שסביבתך מודעת להיותך סוכרתי” ,אומרת לאלכוהול ,וזו לא פעם ראשונה שהוא הולך
מזור בקר.
לשתות כוס יין ,זה פחות רלוונטי ,אבל אם הוא
הסיכון להיפוגליקמיה גבוה במיוחד לסוכרתיים שותה לראשונה משקה אלכוהולי שלא שתה
שמטופלים באינסולין ובתרופות ממשפחת בחייו כסוכרתי ,כדאי לנטר את רמות הסוכר
סולפונילאוראה ,לכן לסוכרתיים אלה מומלץ באופן תכוף יותר אחרי ששותים ,כי האלכוהול
להימנע יותר משתיית אלכוהול ,להיות מודעים עלול לגרום לעלייה או נפילה של סוכר ,ואי
לסיכון המוגבר להיפוגליקמיה ולפעול בהתאם אפשר לדעת מראש איך יגיב הגוף”.
על-ידי
האינסולין.התאמות תזונתיות או הקטנת כמות האם אלכוהול עלול להזיק

האם קיימות שעות מומלצות
לשתיית אלכוהול?

לדברי פרופ’ ויינשטיין“ ,כיום ידוע שהשעון
הביולוגי משחק תפקיד חשוב בהשפעות
שעוברים סוכרתיים ,וסביר להניח שכשסוכרתיים
אוכלים או שותים משהו בשעות שונות ,השעה
ביום יכולה לגרום להשפעה שונה על הגוף ,אם כי
הנושא עדיין חדש ונכון להיום ,עדיין אין מחקרים
שבחנו מתי במשך היום כדאי יותר לשתות
אלכוהול” .בעתיד צפויים מחקרים שיבהירו את
הסוגיה ,וכן צפויות מסקנות ממחקרים שבודקים
את השפעת האלכוהול על סוכרתיים בהתאם
להרכב חיידקי המעי – המיקרוביום.
אף שאין כיום שעה מומלצת לשתיית אלכוהול,
לדברי מזור בקר“ ,תכנון השתייה חשוב .לרוב
אנו נוהגים לשתות בשעות הערב לפני השינה,
וכשהולכים לישון עם השפעת אלכוהול ,הגוף
פחות ערני לתחושותיו וקיים סיכון להתקף
היפוגליקמיה קשה .לכן ,סוכרתיים נדרשים לנטר
את רמת הסוכר מספר פעמים לאחר שתיית
אלכוהול ,בייחוד בלילה .לאחרונה פותחו מדי
סוכר נוחים ,דיסקרטיים ואף ללא דקירות ,כך
שניתן למדוד את רמות הסוכר בקלות ובמהירות
גם מחוץ לבית”.

מהי התזונה המומלצת לצד
אלכוהול?

לסוכרתיים חשוב שלא לשתות אלכוהול על בטן
ריקה ,אלא רק בליווי ארוחה מורכבת המכילה
את כל אבות המזון – בעיקר פחמימות ,אך גם
חלבונים ושומנים.
כששותים בלילה ,מומלץ לאכול ארוחה קטנה
נוספת לפני השינה ,למשל כריך ,על מנת להקטין

בשילוב תרופות לסוכרת?

לדברי מזור בקר“ ,ככלל ,ישנן תרופות שאלכוהול
עלול להפריע לפעילותן ,ולכן במידה ואתם
נוטלים תרופות מרשם באופן קבוע ,ומעוניינים
לשתות אלכוהול ,ודאו עם הרוקח שזה אפשרי”.
מבין התרופות לסוכרת ,הקבוצה היחידה
שמחייבת צמצום משמעותי בשתיית אלכוהול
היא של התרופות מקבוצת סולפונילאוראה,
המעלות את הסיכון להיפוגליקמיה ,כפי שהוסבר.

תוך כדי שינה.
• •אכלו ארוחה קטנה נוספת לפני השינה
על מנת להקטין את הסיכוי לנפילת סוכר
בשעות הלילה.
• •במקרה של איבוד הכרה כתוצאה
מהיפוגליקמיה קשה הנגרמת בעקבות
אלכוהול ,זריקת גלוקגון לא תסייע ונדרשת
הזרקת גלוקוז ישירות לווריד.
• •יש לוודא שסביבתך מודעת להיותך סוכרתי.
תופעות שיכרות יכולות להיות דומות לתסמיני
היפוגליקמיה .לכן לאחר שתיית אלכוהול מומלץ
לנטר סוכר ולשאת עליך תמיד סוכר זמין ותעודה
מזהה או צמיד.
בהכנת הכתבה סייעו פרופ’ חוליו ויינשטיין ,מנהל
יחידת הסוכרת במרכז הרפואי וולפסון בחולון
ויו”ר הוועדה למניעת סיבוכי סוכרת ומניעתה
במועצה הלאומית לסוכרת ועינת מזור בקר,
דיאטנית קלינית במרכז הרפואי  DMCלטיפול
בסוכרת
באדיבות “כמוני” – חברים לבריאות

אלכוהול בקרב המטופלים
באינסולין  -מה חשוב לדעת?

כאמור ,לסוכרתיים שמזריקים אינסולין יש סיכון
מוגבר להיפוגליקמיה בעת שתיית אלכוהול,
בעיקר בכמויות גבוהות ,ולכן מומלץ במצבים
אלה לנטר באופן תכוף את רמות הסוכר בדם,
בעיקר בשעות הלילה.
כמו כן ,בקרב סוכרתיים המטופלים באינסולין
מומלץ להתחשב בערך הקלורי של אלכוהול
בעת חישוב מינון האינסולין הנדרש בהתאם
לתזונה היומית .ככלל ,גרם אלכוהול מכיל
 7קלוריות ,כ 100-קלוריות למנת אלכוהול,
וככל שאחוזי האלכוהול במשקה גדלים ,כמות
הקלוריות גבוהה יותר.

המלצות חשובות לשתיית
אלכוהול נכונה לסוכרתיים

מומלץ להימנע ממשקאות אלכוהוליים בעלי
ריכוז סוכר גבוה במיוחד כמו יין קידוש מתוק,
קוקטיילים וליקרים מתוקים.
• •אל תשתו על בטן ריקה.
• •נטרו את רמת הסוכר שלכם מספר פעמים
לאחר שתיית אלכוהול ,ובמיוחד אם אתם
שותים בשעות הלילה ,לרבות בניטור הסוכר

נובמבר  2017איל 7

האגודה לסוכרת נעורים
(סוג  )1בישראל

האגודה לסוכרת נעורים
מהי סוכרת נעורים (סוג )1
סוכרת מסוג ( 1נעורים)
הינה מחלה חשוכת מרפא,
וכרונית,
אוטואימונית
המחלה פוגעת בכל רבדי
האוכלוסייה ,בכל הגילים.
המחלה מלווה את החולה לכל אורך חייו,
ומחייבת אותו להתמודדות יומיומית ,לכל אורך
היום .סוכרת מסוג  1מתפרצת כאשר המערכת
החיסונית של הגוף תוקפת ,מסיבה שטרם
פוענחה ,את תאי הבטא בלבלב ,האחראים על
ייצור אינסולין .לאור זאת ,חיי הסוכרתיים תלויים
בדקירות רבות לבדיקת רמת הסוכר בדמם
ובהזרקת אינסולין סינתטי כמה פעמים ביום.
סוכרתיים מסוג  1נאלצים להיאבק מידי יום ביומו
על מנת לשמור על איזון רמות הסוכר בדמם
ולהימנע ממצבים של היפוגליקמיה (מחסור
סוכר בדם) והיפרגליקמיה (עודף סוכר בדם),
אשר עלולים לסכן את חייהם .כמו כן ,חוסר איזון
ברמת הסוכר גורם בטווח הארוך למגוון סיבוכים
אפשריים :ליקויי ראיה ועיוורון ,פגיעה בכלי דם,
קטיעת גפיים ,סיכון גבוה להתקפי לב ,כשל כליות
(עד צורך בדיאליזה) ,שבץ מוחי.

האגודה לסוכרת נעורים
(סוג  )1בישראל -
הינה הגוף המרכזי שמייצג את קהילת סוכרת
מסוג  1בישראל ,הכוללת כיום  50,000סוכרתיים
מסוג  ,1מתוכם כ 5000 -ילדים .האגודה הוקמה
כמלכ”ר בשנת  ,1983ע”י הורים לילדים החולים
בסוכרת נעורים ,שמצאו כי אין מענה לצרכי
הקהילה בישראל והחליטו להתאגד ולפעול
לשיפור איכות החיים של סוכרתיים מסוג
 1בישראל .האגודה הינה שלוחה של ארגון
ה - JDRF-קרן המחקר העולמית הממוקדת
בקידום ולמימון מחקרים למציאת מרפא לסוכרת
מסוג  1ולשיפור איכות חיים של הסוכרתיים.

פעילויות האגודה ומטרותיה

בנוסף למטרה הראשית של הארגון הבינ”ל –
קידום המחקר ,פועלת האגודה לסוכרת נעורים
(סוג  )1בישראל במגוון מישורים ומובילה מהלכים
לשיפור חייהם של ציבור הסוכרתיים בישראל,
תוך תהליך תמידי של זיהוי והבנת צרכי הקהילה,
וקידום מענה הולם לצרכים אלו ,בין עם בייצוג
האינטרסים מול הגופים הממשלתיים והציבוריים
ובין אם בסיוע פרטני והוליסטי בהתמודדות
היומיומית לסוכרתיים ובני משפחותיהם .האגודה
מחויבת לקידום האינטרסים של הקהילה ופועלת
במגוון תחומים:
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קידום מדיניות וסנגור
האגודה פועלת כל העת לקידום זכויותיהם של
סוכרתיים בכל קשת הגילאים ,במגוון צמתי
החיים .זאת ,מתוך החשיבות העליונה שאנו רואים
ביצירת תנאים אופטימליים לחיים נורמטיביים
ובריאים ככל הניתן עבור קהילה זו.
עבודתה המאומצת של האגודה לאורך השנים
הובילה למספר הישגים משמעותיים בקידום
מדיניות מיטיבה לסוכרתיים ,ביניהם :הנגשת
טכנולוגיות וטיפולים מתקדמים המאפשרים
טיפול ושמירה על איזון הסוכרת בשגרת היום-
יום ,ליווי וסיוע אישי לכל ילד סוכרתי בגילאים
 3-9במהלך יום הלימודים ,זכאות מימון לימודים
לתואר אקדמי/מקצועי לסוכרתיים מסוג  1מעל
גיל  ,18פתיחת האפשרות לשירות משמעותי
בהתנדבות בצה”ל ושילוב סוכרתיים ביחידות
מובחרות ועוד.

הנגשת מידע

אנו מאמינים כי ידע הוא כוח ,וכיוון שסוכרת מסוג
 1הינה מחלה כרונית המלווה את הסוכרתי לכל
משך חייו ודורשת טיפול עצמאי ואינטנסיבי,
ככל שיהיה ברשות הסוכרתי ידע נרחב יותר על
הסוכרת וההתמודדות עמה ,כך יעמדו לרשותו
הבנה וכלים רבים יותר לניהול ואיזון נכונים של
המחלה .אנו פועלים באמצעים שונים בכדי
להנגיש מידע חיוני זה לסוכרתיים :שירות טלפוני
למתן מידע ע”י עו”ס האגודה ,קיום כנסי מידע
למגוון מגזרים ,מפגשי משפחות ,הפקת חומרי
הסברה וחוברות זכויות ,אתר ,ניוזלטר ופייסבוק
האגודה.

לסוכרתיים ולבני משפחותיהם .כך ,אנו מציעים
ליווי ותמיכה באמצעות מתנדבים סוכרתיים,
במסגרת פרויקט מענה ראשוני למשפחות,
מעניקים לסוכרתיים ולבני משפחותיהם קבלת
פנים חמה ועוטפת בעזרת ‘התיק המתוק’
ומקיימים מזה  35שנה את קייטנות הקיץ
הרפואיות לילדי סוכרת נעורים ,מסגרת חווייתית
ומלמדת שאין שניה לה.

קייטנות מתוקות

האגודה מפעילה קייטנות קיץ רפואיות לילדים
סוכרתיים מזה  35שנה .מפעל חשוב זה מאפשר
לכ 240 -ילדים סוכרתיים ,בגילאי  ,10-18לצאת
מדי שנה למחנה בן חמישה ימים (המתקיים
בשלושה מחזורים ,ע”פ קבוצות גיל) .הילדים
מלווים בצוות מתנדבים מסור ,הכולל – רופאים,
אחיות ,דיאטניות ,עובדות סוציאליות ,וגולת
הכותרת – מדריכים סוכרתיים בוגרים.

“מסע לעתיד מתוק” החל לפני כ 9-שנים כאירוע
ספורט אשר מטרתו לגייס את הקהל הרחב
(בדגש על המגזר העסקי) להביע תמיכתו
במציאת מרפא למחלת הסוכרת ע”י השתתפות
בהפנינג של פעילות ספורטיבית מהנה המדגישה
את הצורך בקיום אורח חיים בריא .ב”מסע” יש
מספר מסלולי רכיבת אופניים (רכיבת שטח)
ומספר מסלולי הליכה /ריצה ,בדרגות קושי
שונות ,כולם במכפלות של  12להדגשת מספר
הפעמים שסוכרתי נדרש לדקור את עצמו כל יום
לבדיקות ערכי הסוכר ולהזרקת אינסולין.
המשתתפים הינם קבוצות רכיבה /ריצה של
תמיכה וליווי לקהילה
ארגונים שונים ,סוכרתיים המגיעים עם בני
אנו פועלים עם הפנים לקהילה ,תוך חתירה משפחה ותומכים (ממקום המגורים ,מבית
תמידית לזיהוי צרכי הקהילה ומתן מענה להם ,בין הספר) ,חובבי ספורט ,וכאלו שמגיעים לתמוך
היתר באמצעות פעילויות ושירותים שאנו מציעים ולעודד .סה”כ מגיעים כל שנה כ1,200-
משתתפים.

כל הדרכים להפחתת רמת הסוכר בדם לאחר ארוחות
איך עושים זאת?
מאת ד”ר עמיר בשקין
מנהל היחידה
לאנדוקרינולוגיה וסוכרת
במרכז הרפואי לגליל

המטרה המרכזית בטיפול במחלת הסוכרת היא
שמירה על איזון רמות הסוכר בדם למניעת סיבוכי
המחלה .למרות זאת ,יותר משליש מחולי הסוכרת
בארץ אינם מאוזנים .אחד הגורמים לכך הוא רמות
גבוהות של סוכר אחרי ארוחות.
אצל אדם בריא ,הלבלב מפריש כל הזמן אינסולין –
הורמון שמסייע להכניס סוכר מכלי הדם לתאי הגוף.
לאחר ארוחה רמות הסוכר בדם עולות והלבלב
הבריא יחוש בכך ויפריש כמויות גדולות יותר של
אינסולין כדי להעביר את עודף הסוכר מכלי הדם
לתוך התאים ,וכך יווסת את רמות הסוכר בדם.
בסוכרת סוג  2ישנו ליקוי חלקי בייצור אינסולין -
כלומר ,הלבלב מסוגל לייצר אינסולין בכמות פחותה
מהנדרש .אצל אנשים עם סוכרת ‘’חדשה’’ או טרום
סוכרת ,המחלה תתבטא קודם כל אחרי ארוחות ,כי
בשלבים אלה הארוחות מהוות בעצם “מבחן מאמץ”
ללבלב ,מאחר והוא לרוב מפריש מספיק אינסולין
בזמן צום אבל לא מספיק בשביל הורדת הסוכר
לאחר ארוחה.
כדי להגיע לתוצאות הטובות ביותר חשוב להקפיד
לאזן את רמות הסוכר בדם גם בצום וגם אחרי
ארוחות .לאיזון הסוכר אחרי ארוחות חשיבות רבה
בחולי סוכרת ,מאחר ואנשים אלה נמצאים רוב הזמן
“אחרי ארוחה” .הסיבה לכך היא שבניגוד לאדם בריא
– אצלו הסוכר מתפנה מהדם שעתיים-שלוש לאחר
הארוחה ,אצל אנשים עם סוכרת מסוג  2האינסולין
מופרש מעט ומאוחר ולכן הסוכר נותר בדם זמן רב
יותר אחרי הארוחה עצמה.
המדד הטוב ביותר לשליטה בסוכרת הוא
ההמוגלובין המסוכרר ( .)HbA1Cמדד זה מעיד על
ממוצע רמות הסוכר בשלושת החודשים האחרונים
ויש לו ערך בניבוי הסיכון להתפתחות סיבוכי המחלה.
בעבר יעד האיזון של כל חולי הסוכרת סוג  2היה
המוגלובין מסוכרר קטן מ ,7%-מכיוון שמתחת לערך
זה נמצא שהסיכון לסיבוכים של כלי הדם הקטנים
נמוך מאוד .בעקבות לקחים ממחקרים גדולים
שפורסמו לפני מספר שנים ,היום מדברים על יעדי
איזון אישיים .בסוכרת חדשה ,ללא מחלה קשה
ברקע ,חשוב לשמור על המוגלובין מסוכרר קטן
מ ,6.5%-כי השנים הראשונות הן חלון הזמן החשוב
ביותר לאיזון הסוכרת בכדי למנוע סיבוכים בכלי הדם
הקטנים והגדולים בעתיד .בהמשך ,כל עוד אין סיבוכי
סוכרת ואין מחלה קשה ברקע ,יעד האיזון המומלץ
הוא פחות מ .7%-ואילו בסוכרת סוג  2ממושכת
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בגיל מעבר ל ,80-הרבה פעמים יעד האיזון הוא
המוגלובין מסוכרר קטן מ  8%-9%ואף גבוה יותר,
בכדי להימנע מהסיכונים שבהיפוגליקמיה (נפילה
של רמות הסוכר).
דו”ח מדדי האיכות לרפואת קהילה שבדק את שיעור
החולים המאוזנים בישראל ,מצא כי בשנת 2012
שיעור חולי הסוכרת המאוזנים עמד על  63%בלבד.
אצל סוכרתיים שההמוגלובין המסוכרר שלהם גבוה
מהמומלץ בנוכחות רמות סוכר תקינות בצום ,ברור
שהבעיה היא רמת סוכר גבוהה לאחר הארוחות.
מעבר להשפעות על איזון הסוכר הממוצע
המתבטאות ברמות ההמוגלובין המסוכרר ,רמות
גבוהות של סוכר אחרי ארוחות מהוות גם גורם
סיכון עצמאי לסיבוכים .מחקרים הראו כי יש קשר
בין תנודות ברמות סוכר אחרי ארוחות ותחלואה
ותמותה קרדיווסקולארית אצל חולי סוכרת.
את רמות הסוכר בדם אצל חולי סוכרת (פרט
לסוכרת הריון) יש לבדוק שעתיים אחרי הארוחה
כדי שניתן יהיה לקבל תמונה של המצב ביחס לרצוי.
בכדי להשיג המוגלובין מסוכרר קטן מ 6.5%-אז רמת
הגלוקוז הרצויה שעתיים אחרי הארוחות היא סביב
 140מ”ג/אחוז .אם המטרה היא המוגלובין מסוכרר
 7%אז רמת הגלוקוז שעתיים אחרי הארוחות צריכה
להיות סביב  160מ”ג/אחוז.

מרסקים אותן המדד הגליקמי עולה משמעותית.
לעומת זאת ,נוכחות של מעט שומן יכולה לעכב את
ספיגת הפחמימות ולהקטין את הערך הגליקמי של
המזון .במיוחד מומלץ לשלב עם פחמימות מורכבות
שומן חד-בלתי-רווי כמו שמן זית ,טחינה ואבוקדו.
פרט לכך ,קיימים מספר מזונות שנקשרו במחקרים
להפחתת רמות הסוכר בדם בהם קינמון וחילבה.
אחת ההמלצות המרכזיות לחולי סוכרת ,שאומצה
על ידי האגודה האמריקאית לסוכרת (American
 ,)Diabetes Associationהיא לפנות לייעוץ
תזונתי אישי .נכון לשנת  ,2014סל הבריאות בישראל
מאפשר לחולי סוכרת  14מפגשים בשנה אצל
דיאטנית ,בהשתתפות עצמית של  24ש”ח לרבעון.

פעילות גופנית

פעילות גופנית מסייעת לשמור על איזון רמות הסוכר
בדם באופן כללי ,ואם מתזמנים אותה נכון ביכולתה
גם להפחית את רמות הסוכר בדם באופן משמעותי
אחרי הארוחה .לא מדובר בהכרח בפעילות
אינטנסיבית או כזו הדורשת התארגנות מיוחדות
וזמן רב .מחקרים רבים הראו כי הליכה קצרה לאחר
הארוחה תעשה את העבודה.
לדוגמה ,מחקר שפורסם בשנת  2013בכתב העת
 Diabetes Careמצא כי  15דקות הליכה בעצימות
מתונה לאחר כל ארוחה מסייעות לוויסות הסוכר בדם
איך מפחיתים סוכר בדם אחרי באנשים מבוגרים הנמצאים בסיכון לפתח סוכרת סוג
 .2יתרה מכך ,בהשוואה להליכה אחת ארוכה (45
ארוחות?
האמצעים החשובים ביותר להפחתת סוכר בדם דקות) המבוצעת בבוקר או אחר הצהריים ,הליכות
אחרי ארוחות הם תזונה נכונה ופעילות גופנית .קצרות אחרי ארוחות היו יעילות באופן משמעותי
הקפדה על מנהגי האכילה והפעילות יכולה לסייע בהפחתת רמות הסוכר בדם עד שלוש שעות לאחר
ארוחת הערב.
לחלק מהסוכרתיים להימנע מתרופות ואינסולין.
תזונה
הדבר שישפיע בצורה המשמעותית ביותר על רמות מחקר שפורסם בשנת  2012באותו כתב העת ונערך
הסוכר בדם לאחר ארוחות הוא מה שאנחנו אוכלים בקרב  12אנשים בריאים ו 12-אנשים עם סוכרת סוג
בארוחות .לחולי סוכרת מומלץ להימנע מסוכרים  ,1מצא שכאשר הנבדקים הבריאים לא היו פעילים
ופחמימות פשוטות כמו קמח לבן ואורז לבן ולהעדיף לאחר ארוחה רמות סוכר בדם שלהם היו גבוהות
ב 113%-בהשוואה לרמות הסוכר בדם כשהם הלכו
מזונות עם אינדקס גליקמי נמוך.
אינדקס גליקמי הוא דרוג לפחמימות המבוסס על לאחר ארוחה .בקרב הסוכרתיים ,ללא הליכה רמות
מידת השפעתן על רמת הסוכר בדם .פחמימות הסוכר בדם היו גבוהות ב 145%-בהשוואה לרמות
שמתפרקות במהירות ובקלות בתהליך העיכול ,הסוכר לאחר הליכה.
הן בעלות הערכים הגליקמיים הגבוהים ביותר  -תרופות
השפעתן על עליית הסוכר בדם היא חדה .לפחמימות מטפורמין (כמו גלוקומין ,גלוקופאג` ומטפורמין
שמתפרקות לאט ומשחררות סוכר באופן הדרגתי טבע) היא תרופת הבחירה להתחלת הטיפול
למערכת הדם  -מדד גליקמי נמוך.
בסוכרת סוג  .2התרופה מפחיתה תנגודת לאינסולין,
מלא
ואורז
מלא
למאכלים מלאים כמו קמח
בעיקר בכבד .למרות שהתרופה משפיעה הכי טוב
גליקמי
מדד
יש
,
ם
תזונתיי
ולמאכלים המכילים סיבים
בצום (ולכן מומלץ ליטול אותה בלילה) ,בדרך כלל
ואורז
לבן
לחם
כמו
מעובדים
נמוך מזה של מזונות
בשלבים המוקדמים של המחלה ההורדה של
לבן.
התנגודת לאינסולין באמצעות הטיפול יעילה מספיק
על
להשפיע
יכולה
המזון
את
מכינים
בה
הדרך
גם
גם לאיזון הסוכר אחרי ארוחות.
הגליקמיים
המדדים
,
ל
למש
כך
שלו.
הגליקמי
הערך
כשהסוכרת ותיקה יותר הלבלב מייצר פחות אינסולין
של רוב הקטניות נמוכים ,אבל אם גורסים או והרבה פעמים צריך לחשוב על טיפול נוסף שיפעל

להורדת סוכר אחרי ארוחות .אפשרות אחת היא
תרופות ממשפחת הסולפונילאוריאה (כמו גלובן
או אמריל) .תרופות אלה מעכבות את תעלת
האשלגן בתאי הבטא בלבלב וכך מעודדות את
הלבלב להפריש יותר אינסולין ,אך השימוש בהן
כרוך בתופעות לוואי בהן סיכון מוגבר להיפוגליקמיה
והשמנה.
אפשרות נוספת היא תרופות המבוססות על
הורמונים אינקרטינים – הורמונים המופרשים מהמעי
ומגרים את הלבלב להפריש אינסולין .קיימים שני
הורמונים אינקרטינים GLP-1 :ו .GIP-בחולי סוכרת
סוג  2ההפרשה של ההורמונים האלה לא מספיקה,
כנראה עקב תנגודת להורמונים  -בדומה לתנגודת
לאינסולין .מבין ההורמונים האינקרטינים GLP-1
הוא החשוב יותר בטיפול בסוכרת ,כי ידוע שהזלפה
שלו לחולי סוכרת מגבירה הפרשת אינסולין ומעכבת
הפרשת גלוקגון וכך מורידה את רמת הסוכר בדם.
לעומת זאת ,מסיבה לא ידועה הזלפה של ההורמון
 GIPלחולי סוכרת לא מגבירה הפרשת אינסולין.
קיימות שתי קבוצות של תרופות מבוססות הורמונים
אינקרטינים :תרופות המעכבות אנזים הנקרא DPP4
שמפרק את ה GLP-1-וה GIP-ותרופות שנקשרות
לרצפטור (קולטן) ל GLP-1-ומפעילות אותו.
תרופות ממשפחת מעכבי האנזים  ,DPP4הניתנות
ככדורים לבליעה ,פועלות על ידי עיכוב הפירוק של
ההורמונים האינקרטינים בגוף וכך מגבירות את
הרמה של  GLP-1ו GIP-פי שניים עד שלושה .כך
התרופה בעצם מעצימה את המנגנון הפיזיולוגי של
הגוף בוויסות רמות הסוכר לכל אורך היממה ,ולאחר
הארוחות בפרט.
היתרון של תרופות אלה  -בהן ג’נוביה ,גאלבוס,
אונגלייזה וטרג’נטה  -שהן לא כרוכות בסיכון מוגבר
להיפוגליקמיה ולא גורמות לעליה במשקל .התרופות
במשפחה דומות זו לזו מבחינת יעילות ופרופיל
תופעות הלוואי.

בטווח הקצר תופעות הלוואי קלות ונדירות  -בעיקר
עלייה בזיהומים קלים ובספק עלייה מינימאלית
בסיכון לדלקת בלבלב (פנקריאטיטיס) שקיימת בכל
התרופות המבוססות על הורמונים אינקרטינים.
סוג שני של תרופות אינקרטיניות הן תרופות
שנקשרות לרצפטור ל GLP-1-ומפעילות אותו.
התרופות נקראות אנלוגים להורמון  ,GLP-1מאחר
והן מחקות את פעילות ההורמון .תרופות אלה,
הניתנות בהזרקה ,מעלות את הרמה של GLP-1
באופן משמעותי יותר מאשר מעכבי האנזים DPP4
ולכן באופן עקרוני הן חזקות יותר בהורדת הסוכר
בדם .בנוסף ,תרופות אלה מסייעות להורדה במשקל
עלי ידי דיכוי של התיאבון ברמת המוח.
כיום קיימות בישראל ארבע תרופות המהוות
אנלוגים ל .GLP-1-לשתיים מהן פעולה ארוכת
טווח ולשתיים האחרות פעולה קצרת טווח .ארבע
התרופות מסייעות לירידה במשקל ולא כרוכות
בסיכון מוגבר להיפוגליקמיה .ההבדל המשמעותי
ביותר בין תרופות ארוכות וקצרות טווח הוא שתרופות
ארוכות טווח משפיעות בעיקר על הלבלב ,ובעקבות
כך מורידות יפה את הסוכר בצום .התרופות קצרות
טווח פועלות יותר על הקיבה ומאטות יותר את
התרוקנותה .העיכוב בהתרוקנות הקיבה גורר עלייה
יותר קטנה ברמת הגלוקוז ובעקבות כך הן מורידות
משמעותית את רמות הסוכר לאחר הארוחה.
ההאטה בהתרוקנות הקיבה גם תורמת לתחושת
שובע וירידה במשקל .בנוסף ,בשל מנגנון הפעולה
הפועל על הקיבה ,את התרופות קצרות הטווח ניתן
לתת בכל משך סוכרת ,ללא קשר לרזרבת הלבלב.
התרופות ארוכות הטווח הן ויקטוזה וביידוריון.
הויקטוזה ניתנת בזריקה יומית והביידוריון בזריקה
חד שבועית .התרופות קצרות הטווח הן ביאטה
וליקסומיה .את הביאטה מזריקים פעמיים ביום ואת
הליקסומיה פעם ביום .ליקסומיה כרוכה בפחות
תופעות לוואי במערכת העיכול.

תופעת הלוואי של אנלוגים להורמון  GLP-1הן
בעיקר בחילות וירידה בתיאבון – תופעות שלרוב
חולפות אחרי מספר שבועות .בנוסף ,הטיפול לא
מומלץ למי שהייתה לו דלקת לבלב מסיבה לא
ידועה.
אפשרות נוספת היא הזרקת אינסולין קצר טווח
בסמוך לארוחות .הטיפול באינסולין קצר טווח יעיל
מאוד ,אך כרוך במספר חסרונות ובהם סיכון מוגבר
להיפוגליקמיה והשמנה (יותר מאשר אינסולין ארוך
טווח – אינסולין בזאלי) .במטופלים ללא עודף
משקל ,לרוב אינסולין קצר טווח הוא הטיפול המומלץ
ביותר .אבל במטופלים עם השמנה ,עדיף לרדת
במשקל ובמידת האפשר להימנע מטיפול אינטנסיבי
באינסולין ,לכן הטיפול באנלוג של  GLP-1עדיף.
מומלץ להיוועץ ברופא שיבדוק האם רמות הסוכר
לאחר הארוחה גבוהות מהמומלץ ויבחר עבורכם את
הטיפול המתאים ביותר.
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האם אפשר לרפא
סוכרת סוג ?2

סוכרת סוג  2מוגדרת
כיום כמחלה כרונית ,אולם
מחקרים חדשים מעלים את
האפשרות שמדובר במצב
הפיך .בדקנו עם שניים
מהמומחים הבכירים בתחום אם ניתן
לרפא את המחלה

מאת :רבקה פרייליך
סוכרת ,מגיפת העולם המערבי ,היא מחלה כרונית –
זוהי קביעת ארגון הבריאות העולמי ,משרד הבריאות
בישראל ,ולמעשה של כל רשויות הבריאות בעולם.
מקובל לחשוב שמי שאובחן עם סוכרת ,יישא איתו
את המחלה לשארית חייו .אולם ,מחקרים שונים
המצטברים בשנים האחרונות מציגים תוצאות
מעודדות ,בעיקר בעקבות הצלחת דיאטות מיוחדות
וניתוחים לטיפול בהשמנה ,מעלים את הנושא לדיון,
ומציעים התייחסות אחרת למחלה.
אז האם עדיין מדובר במחלה ‘בכיוון אחד’ של
החמרה ,או שאולי ניתן לעצור את המחלה ואפילו
להפוך את האבחנה בעקבות טיפול מוצלח?
ומתי יוכל חולה לקבל את ההגדרה ‘נקי מסוכרת’
(?)Diabetes free

סוכרת סוג  ,2על רגל אחת

גוף האדם זקוק לסוכר לצורך תפקוד תקין .סוכרת
היא מצב בו רמות הסוכר בדם גבוהות מהנורמה ,עד
כדי יצירת נזק .הלבלב הוא האיבר בעל האחריות
הישירה לטיפול בסוכר שבדם .הוא עושה זאת דרך
תאי בטא – תאים המייצרים חומר בשם אינסולין,
האחראי לתהליך העברה שוטפת של הסוכר מזרם
הדם ,והכנסתו אל תוך האיברים הזקוקים לו.
פגיעה בלבלב ובייצור אינסולין על ידי תאי הבטא
כתוצאה ממחלה אוטואימונית (כאשר מערכת
החיסונית של הגוף תוקפת תאים בריאים) היא
סוכרת סוג  1או “סוכרת נעורים” כפי שנקראה בעבר.
בישראל מדווחים כ 350-400-מקרים חדשים של
סוכרת סוג  1בשנה.
סוג הסוכרת הנפוץ יותר הוא סוכרת סוג – 2
הנגרמת בדרך כלל בשל בעיות בחילוף החומרים
בגוף ו/או השמנה .אלו מובילות לירידה בכמות תאי
הבטא וביכולתם להפריש אינסולין וכתוצאה מכך
להצטברות סוכר בדם .על פי נתוני משרד הבריאות,
למעלה מ 450,000-ישראלים סובלים מסוכרת סוג 2
(כ 9.5%-מהאוכלוסייה הבוגרת) .הסוכרת מתפשטת
בעשורים האחרונים במהירות במדינות העולם
המתפתח והמפותח :אם בשנות השמונים אובחנו
כ 108-מיליון אנשים ברחבי העולם ,כיום מדובר על
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למעלה מ 422-מיליון חולים .מגיפה של ממש.
את רמות הסוכר החריגות בדם בדרך כלל לא
ניתן להרגיש .במצבים של ערכים קיצוניים עלולות
לגרום היפוגליקמיה (רמות סוכר נמוכות מאוד) או
היפרגליקמיה (רמות סוכר גבוהות מאוד) לתופעות
כגון רעד ,הזעה ,אובדן הכרה ואף סכנת חיים.
מדובר במחלה שרחוקה מלהיות “רק” עודף סוכר
בדם .הבעיה הקשה בסוכרת היא השפעתה לאורך
זמן :היא מעלה סיכון לסיבוכים רבים בהם מחלות
לב וכלי דם ,מחלות עיניים ועיוורון ,מחלות כליה,
נזק עצבי ועוד .מדובר בנזקים בריאותיים חמורים
הפוגעים באיכות החיים כמו גם בתוחלת החיים של
החולים .סוכרת מדורגת כגורם התמותה הרביעי
בישראל ,אחרי סרטן ,מחלות לב ושבץ מוחי.
ההגדרה הרפואית לסוכרת מתקבלת
מתוצאות בדיקות דם (שתי בדיקות המתבצעות
בימים לא עוקבים) :רמות סוכר בצום מעל .126
מצב תקין מוגדר ברמות סוכר בצום מתת ל.100-
בין  100ל 126-הוא מצב ביניים ,טרום סוכרתי,
הדורש מעקב .הגדרה נוספת מתייחסת לערך של
“המוגלובין מסוכרר” ( – A1Cממוצע רמות הסוכר
בדם בשלושת החודשים שקדמו לבדיקה) :רמה של
 5.7-6.4תחשב לטרום סוכרת ,וכאשר מתקבלת
רמה של  6.5ויותר  -תאובחן סוכרת.

האם אפשר לעצור את
התהליך?

בדם :ירידה בתאים מפרישי האינסולין (תאי הבטא)
ותנגודת לאינסולין ,כלומר כשהאינסולין מופרש ,אך
הכבד והשרירים לא מגיבים אליו  -הסוכר לא נכנס
לתא ולא ‘נשרף’ ורמות הסוכר בדם עולות“ .השמנת
יתר מפעילה את שני הגורמים למחלה .מצד אחד
שקיעת שומן בלבלב הורגת את תאי הבטא ומונעת
הפרשת אינסולין בתגובה לעליית גלוקוז (סוכר) .מצד
שני ,שקיעת שומן בשריר ,או בכבד ובאיברים אחרים,
גורמת להם לא להגיב לאינסולין .לכן ,כשאנחנו
מרזים בזמן ,התהליך עדיין יכול להתהפך .אמנם תאי
בטא שמתו לא יחזרו ,אך התאים הקיימים ישתחררו
מעול השומן ויחזרו לעבוד כראוי” ,אומר פרופ’ רז.

איך עוצרים את התהליך
הסוכרתי?

טיפול לא תרופתי

ההנחה היא שכל אדם שסובל מסוכרת ,הוא בעל
נטייה גנטית למחלה .אבל הנטייה הגנטית קיימת
במרבית האוכלוסייה בעולם המערבי וכאן נכנסים
לתמונה הגורמים הסביבתיים הנרכשים .גורמי הסיכון
העיקריים לסוכרת הם עלייה במשקל ואי ביצוע
פעילות גופנית“ .טיפול בגורמים הסביבתיים ,במצב
של ייצור מינימלי לפחות של תאי בטא ,הוא המפתח
לעצירת התהליך בזמן” ,אומר פרופ’ ויינשטיין.
התבצע מחקר בקרב  30חולי סוכרת סוג 2
מניוקאסל שבבריטניה .מדובר בחולים שאובחנו בין
חצי שנה ל 23-שנים לפני תחילת המחקר והפסיקו
כל טיפול תרופתי לפני הניסוי .המשתתפים התבקשו
להתמיד בדיאטה דלה מאוד בקלוריות (600-700
קלוריות ביום בלבד) ,שהותאמה אישית לכל אחד
מהם .הדיאטה נמשכה  8שבועות ,במהלכם הורידו
המשתתפים ממוצע של כ 14-קילו לאדם .לאחר 8
שבועות ,הופסקה הדיאטה הקיצונית והמשתתפים
חזרו לאכול אוכל רגיל ,תוך הקפדה על תזונה בריאה
ומאוזנת .רמות הסוכר של המשתתפים נוטרו עד חצי
שנה מתחילת המחקר.
ניתוח הנתונים הראה כי  )!(40%מהמשתתפים
הצליחו “להפוך” את מצבם ולמעשה היו ללא סוכרת
במשך חצי שנה .חלק מהמשתתפים שהצליחו
בתהליך ,הוגדרו כסוכרתיים ונטלו תרופות למעלה
מ 10-שנים לפני המחקר.
מחקר נוסף ב ,2014-סקר וניתח נתונים ממחקרים
שונים שבדקו את ההשפעה של דיאטה ים תיכונית
על מניעת סוכרת ועל איזון סוכרת קיימת .החוקרים
מצאו כי דיאטה ים תיכונית מסייעת במניעת סוכרת
ויתרה מכך – דיאטה ים תיכונית מופחתת פחמימות
מסייעת באיזון סוכרת ,גם ללא תרופות.

“בסוכרת מסוג  2בשלבים הראשוניים לאחר האבחון,
ברבים מהמקרים ,הלבלב מתפקד חלקית .הוא
מייצר אינסולין אך לא באופן מלא” ,מסביר פרופ’
חוליו ויינשטיין ,נשיא האגודה הישראלית לסוכרת
לשעבר ומנהל יחידת סוכרת במרכז הרפואי
וולפסון“ .בחלק מהמקרים קצב הרס התאים מהיר
יותר או מתחיל מוקדם יותר .בחלקים אחרים
מאבחנים מצב בו מספר תאי בטא קטן מדי והמצב
בלתי הפיך .אבל אצל רבים ,כשיש עדיין ייצור של
 20-30%מתאי בטא מתפקדים המיוצרים בגוף
בריא ,כלומר מייצרים אינסולין ,עוד ניתן להשפיע
על היכולת לייצר מספיק אינסולין .המשמעות היא
שהמצב הפיך ואפשר לטפל בבעיה עצמה ,לפני
פתרון באמצעות תרופות”.
פרופ’ איתמר רז ,יו”ר המועצה הלאומית לסוכרת,
מנהל יחידת הסוכרת בהדסה ומנהל תחום סוכרת
ב’כמוני’ ,מסביר כי הרס תאי הבטא מתחיל עוד
בשלב הטרום סוכרתי“ .מחקר שנערך בבית חולים
גדול בארה”ב ,בחן לאורך שנים נתונים של כלל
תושבי האזור ,כולל בדיקת סוכר בדם שנערכו אחת
לשנה .מניתוח נתוני פטירות ,שכללו ניתוחים לאחר
המוות ,נמצא כי למי שהיה בחייו במצב של טרום טיפול רפואי  -ניתוח בריאטרי
בעשור האחרון הולכת ועולה כמות הניתוחים
סוכרת ,היו רק  50%מתאי הבטא”.
לדבריו ,ישנם שני גורמים לעליית רמות הסוכר הבריאטריים (ניתוחי קיצור או מעקף קיבה בטכניקות

שונות לטיפול בהשמנת יתר) שמבצעים חולי סוכרת
הסובלים ממשקל יתר המוגדר חולני .בישראל ,החל
משנת  2012ההתוויות לניתוחים בריאטריים כוללות
גם חולי סוכרת לא מאוזנת עם  BMIשל  30ומעלה.
מתוצאות מעקב אחר סוכרתיים שעברו ניתוחים
בריאטריים ,עולה כי חלק מהמטופלים חווים נסיגה
של המחלה לאחר הניתוח והירידה במשקל המלווה
אותו .המחקרים מצביעים על שיעורי הצלחה (ערכי
סוכר תקינים ללא שימוש בתרופות) של  70%ויותר
בממוצע בחצי שנה הראשונה וכ 40%-בממוצע
הצלחה עד  5שנים לאחר הניתוח .שיעורי ההצלחה
עולים ככל שדרגת הסוכרת הייתה קלה יותר.
מחקר נוסף ,עקב במשך  15שנים אחר מצבם
הרפואי של  343אנשים עם סוכרת סוג  2שעברו ניתוח
בריאטרי .החוקרים בדקו ,בין היתר ,מי מהמטופלים
זכה להפוגה במחלת הסוכרת  -שהוגדרה במטופלים
עם רמת גלוקוז מתחת ל 110-מ”ג לדציליטר שלא
נזקקו לתרופות לטיפול בסוכרת  -ומצאו כי  15שנים
לאחר הניתוח  30.4%מהמנותחים היו בהפוגה.
הסבירות להפוגה של המחלה לאחר  15שנים הייתה
גדולה יותר במנותחים שירדו הכי הרבה במשקל
בשנתיים הראשונות לאחר הפרוצדורה ובמנותחים
שסבלו מסוכרת תקופה קצרה יותר לפני הניתוח.

הפוגה ,עצירה או ריפוי?

אז המחקרים והטיפולים מראים שניתן לעצור
סוכרת מסוג  .2אבל מה המשמעות של עצירה?
האם מדובר בהפוגה? האם מדובר בריפוי? האם
יגיע היום שרופא יגיד לחולה סוכרת מאוזן “מזל טוב.
הבראת”?
“לעולם הרפואה עדיין אין תשובות בעניין” ,אומר
פרופ’ ויינשטיין“ .אני מכיר ומטפל באנשים שתפסו
את המחלה בזמן ,ושנים ארוכות שומרים על משקל
ומקפידים על תזונה ,ומצליחים לשמור על איזון ללא
צורך בטיפול תרופתי .המעקב אחריהם יכול להגיע
לפעם בשנה בלבד .ועדיין ,אני לא יכול לומר להם
שהם לא חולים .כי ברגע שיישברו  -ומאוד קל
להישבר בפיתויים של העולם המערבי  -ומשהו

באיזון יפגע ,הסוכרת תבוא לידי ביטוי .זאת נוסף
לתהליך ההזדקנות הרגיל ,שידרדר את תהליך ייצור
האינסולין עם הזמן .אי אפשר להוריד לרגע את
האצבע מהדופק”.
“השתתפתי בכנס לפני מספר שנים ,עם מומחי
סוכרת המובילים בעולם ,שהתמקד בעיקר בניתוחים
הבריאטריים והשפעותיהם הטובות המהירות על
מצב חולי סוכרת סוג  .2עלתה הצעה להגדיר 5
שנים מאוזנות ללא טיפול תרופתי כריפוי .עד היום
היא נותרה בגדר הצעה” מספר פרופ’ וינשטיין“ .מול
מטופלי אני מעדיף להשתמש במושגים של הפוגה,
נסיגה או הפסקה”.
פרופ’ איתמר רז סבור שמדובר בשאלה פילוסופית,
וכי הפרקטיקה הרפואית תהיה זהה תחת כל הגדרה
שתתקבל“ .אני בהחלט אומר למטופל שלי שמתמיד
בערכי סוכר תקינים‘ :הגעת למצב של הבראה’.
כמובן שהוא נשאר בקבוצת סיכון בשל איבוד חלק
מתאי הבטא ונטייתו הגנטית לפתח את המחלה,
ולכן חייב להמשיך במעקב תדיר יותר (אחת לחצי
שנה) בהשוואה לאדם שלא חלה בסוכרת מעולם
(אחת ל 3-שנים) .אמליץ למטופל להקפיד על
תזונה בריאה ומאוזנת אך זוהי המלצה שלי לכלל
האוכלוסייה שחיה אורח חיים מערבי .ובכל זאת ,מי
שכבר חלה בעבר ,גם אם הוא כרגע במצב מאוזן,
עובר גבול כלשהו שלא ניתן לחזור ממנו לגמרי ,אלא
להתנהל איתו לתמיד”.
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הרקע הגנטי של מחלת הסוכרת
ד”ר סמיר קאסם
ופרופ’ בנימין גלזר
השרות
לאנדוקרינולוגיה
ומטבוליזם ,האגף
הפנימי מרכז רפואי
הדסה
מחלת הסוכרת נחשבת למגפה
בקנה מידה עולמי .כ 230-מיליון
בני אדם סובלים מהמחלה ובשנת  2025מספר חולי
הסוכרת בעולם צפוי לעלות לכ 350-מיליון .במזרח
התיכון ,דרום מזרח אסיה ובאפריקה מספר חולי
הסוכרת עלול להכפיל את עצמו עד שנת .2025
סוכרת הינה מחלה מורכבת ,המעורבים
בהתפתחותה גורמים גנטיים וגורמים סביבתיים.
מההיבט הגנטי ,דגם התורשה של סוכרת הינו תוצר
של אינטראקציה בין מספר גדול של שינויים גנטיים.
שילוב של מטען גנטי מסוים עם תנאים סביבתיים
מתאימים גורם להופעת המחלה.
חשיבותה של הסוכרת נובעת מהסיבוכים המרובים
אשר מחלה זו עלולה לגרום .הפרת המאזן המטבולי
גורמת לפגיעה באיברים חיוניים ויכולה להוריד באופן
משמעותי את תוחלת החיים.
מחלת הסוכרת מהווה כיום את הסיבה מספר 1
לפגיעה כלייתית עד דיאליזה ,קטיעות רגליים לא
טראומטיות ועיוורון במבוגרים .כמו-כן ,חולי סוכרת
מהווים קבוצת סיכון למחלות לב ולאירועים מוחיים.
לכן הבנת הרקע הגנטי של המחלה יכולה לעזור
בגילוי מוקדם של המחלה וטיפול נכון במיוחד
בקבוצות סיכון כגון קרובי משפחה של חולים
סוכרתיים.
מרבית חולי הסוכרת סובלים מסוכרת סוג  ,2הסוג
השכיח בגיל המבוגר ומלווה לרוב בהשמנת יתר
והפרעה בשומני הדם .לעומת זאת,סוכרת סוג 1
פחות שכיחה ומופיעה בד”כ בגיל צעיר יחסית ולרוב
אינה מלווה בעודף משקל .בשני סוגי הסוכרת ישנה
תרומה גנטית בולטת להתפתחות המחלה.

סוכרת מסוג 1

מתאים.
ישנן מספר עדויות כי הנטייה הגנטית משחקת
תפקיד חשוב בהתפתחות מחלת הסוכרת מסוג :1
• •שכיחות המחלה בתאומים :כאשר אחד משני
תאומים מפתח סוכרת מסוג  ,1הסיכון של
התאום השני לפתח את המחלה הוא 30-
 50%במקרה של תאומים זהים (בעלי אותו
מטען גנטי בדיוק) .לעומת זאת ,במקרה של
תאומים לא זהים ,הסיכון עומד על כ,10%-
וזאת למרות שהתנאים הסביבתיים כולל
הסביבה התוך רחמית הינם זהים לחלוטין.
• •שכיחות המחלה בקרובי משפחה של חולים:
באוכלוסיה הלבנה הסיכון לפתח את המחלה
הוא כ ,0.4%-אך הוא הרבה יותר גבוה בפרטים
בעלי היסטוריה משפחתית של סוכרת מסוג .1
למשל הסיכון של אחים או אחיות של אנשים
חולים לפתח סוכרת מסוג  1הוא כ5% -
בממוצע .הסיכון של ילד לאבא חולה לפתח
את המחלה הוא בסביבות  8%בעוד שהסיכון
לילד לחלות במקרה של אמא חולה הוא
כ.3%-
• •הבדלים בשכיחות המחלה בין קבוצות אתניות
שונות :ישנה וריאביליות ניכרת בשכיחות
הופעת המחלה באוכלוסיות ממוצא אתני שונה.
לדוגמא השכיחות הנמוכה ביותר מדווחת אצל
הסינים ( 0.57מקרים ל 100,000 -לשנה
באוכלוסיה הצעירה מגיל  ,)18בעוד ששכיחות
הופעת המחלה גבוהה בערך פי  30בבריטניה
( 18-20מקרים ל 100,000 -לשנה) וכמעט
פי  100בפינלנד וסרדיניה ( 48-49מקרים
ל 100,000 -לשנה) .ניתן לראות ששכיחות
סכרת מסוג  1משתנה גם בהתאם לקבוצות
אתניות החיות באותו אזור גיאוגרפי .קבוצה
ממוצא אתני עם סיכון נמוך להתפתחות סכרת
ממשיכה ליהנות מ”הגנה” בפני המחלה גם
כאשר היא עוברת לאזור עם שכיחות גבוהה
וזאת יחסית לאוכלוסיה המקומית.
אזורים רבים בגנום יוחסו לסוכרת מסוג  .1ישנם
לפחות  20אתרים שונים בגנום האנושי הנמצאים
בקשר עם המחלה כאשר התרומה של רובם היא
יחסית מתונה.

לסיכום:

סוכרת מסוג  1מהווה כ 5-10%-מכלל חולי הסוכרת
ומתאפיינת בחסר מוחלט של אינסולין.
מרכיבים גנטיים ומרכיבים סביבתיים משחקים
תפקיד מרכזי בנטייה לסוכרת מסוג  .1מספר רב של
גורמים סביבתיים יוחס להתפתחות סוכרת מסוג 1
כגון וירוסים מסוימים ,פורמולות על בסיס חלב בקר,
וכמיקלים שונים .הגורמים הסביבתיים הללו יכולים
לגרום להתלקחות סוכרת מסוג  1בנוכחות רקע גנטי •

•

•סוכרת מסוג  1היא מחלה מורכבת המושפעת
מגורמים רבים גנטיים וסביבתיים .היארעות
סוכרת סוג  1מתחת לגיל  18היא כ 8-מקרים
ל 100000-לשנה באוכלוסיה היהודית ,וכ3-
מקרים ל 100000-לשנה באוכלוסיה הערבית
(על סמך סקר משנת .)1997
•בסוכרת מסוג  1מעורבים גנים רבים בעלי

•
•

תרומה משתנה .אף לא אחד מהגנים הללו
גורם למחלה באופן ישיר.
• הסיכון הממוצע לפתח סכרת מסוג 1
בקרובים מדרגה ראשונה של חולים הוא פי 10
מהאוכלוסייה הכללית.
•רוב האנשים עם גורמי סיכון גנטיים לא יחלו
בסוכרת מסוג  .1תנאים סביבתיים מסוימים
יכולים להתניע את התפתחות המחלה.

סוכרת מסוג 2
העלייה התלולה בשכיחות מחלת הסוכרת בעשורים
האחרונים מדאיגה ברמה עולמית .ראשית ,המחלה
מתפשטת לא רק בעולם המפותח אלא גם
במדינות המתפתחות .שנית ,בשנים האחרונות גיל
הופעת המחלה הולך ויורד כך שיותר צעירים וילדים
מאובחנים כסובלים מסוכרת סוג .2
סוכרת סוג  2היא גם כן מחלה מורכבת המבטאת
מספר תהליכים פתולוגיים הגורמים להפרה של
האיזון המטבולי .עליה בתנגודת של הרקמות
לאינסולין ופגיעה ביכולת של הלבלב להפריש
אינסולין בכמות הולמת בזמן הנכון גורמים לעליה
ברמות הסוכר והתפתחות סוכרת.
לא ניתן להפריז בחשיבות התנאים הסביבתיים
בהופעת סוכרת מסוג  .2השמנת יתר וחוסר פעילות
גופנית מהווים גורמי סיכון מוכחים להתפתחות
המחלה .למרות שהעלייה בתחלואה בסוג זה של
סוכרת מיוחסת לסגנון החיים המודרני והשינויים
בהרגלי תזונה ,קיימות הוכחות ברורות המעידות
על נטייה גנטית למחלה מורכבת זו .יש להדגיש כי
הנטייה הגנטית משחקת תפקיד הרבה יותר מרכזי
בסוג זה של סוכרת לעומת סוכרת מסוג  ,1וזאת
בניגוד לתפיסה הרווחת אצל לא מעט אנשים.
ישנן מספר תצפיות המצביעות על תרומה גנטית
משמעותית לסיכון בהתפתחות המחלה (טבלה מס’
:)1
• •שכיחות המחלה בתאומים :כאשר אחד משני
תאומים מפתח סוכרת מסוג  ,2הסיכון של
התאום השני לפתח את המחלה הוא כ90%-
במקרה של תאומים זהים .לעומת זאת,
במקרה של תאומים לא זהים ,הסיכון עומד על
 ,10-43%וזאת למרות שהתנאים הסביבתיים
דומים.
• •הקשר המשפחתי במחלה (ראו טבלה):

סיכון לפתח מחלה
באחוזים

ואמריקאיים ממוצא ספרדי לעומת האוכלוסייה
הלבנה החיה בארה”ב.

גופנית ,תזונה נכונה ואורח חיים בריא יכולים
לעכב ואף למנוע את התפתחות המחלה גם
באנשים הנמצאים בקבוצת סיכון משמעותית
מבחינה גנטית.

סוכרת
סוכרת
דגם התורשה בסוג זה של סכרת הוא מורכב עוד
סוג 2
סוג 1
יותר בהשוואה לסוכרת מסוג  1מאחר והסיכון של
כל פרט לפתח את המחלה מהווה תוצר של מספר סוגים נדירים של סוכרת -
15%
8%
אבא חולה
גורמים
עם
המשולבים
גנטיים
שינויים
של
גדול
סביבתיים .למרות שבשנים האחרונות היתה פריצת תסמונות חד גניות:
15%
3%
אמא חולה
דרך במחקר הגנטי בסוכרת ,הבנתנו למרכיבים בשנות השבעים תוארו משפחות שהציגו תסמונת
שני הורים
הגנטיים של מחלת הסוכרת רחוקה מלהיות דמוית סוכרת מסוג  2באנשים צעירים אך עם דגם
75%
30%
חולים
תורשה ברור .התסמונת נקראה במהלך השנים
מושלמת ואף מאכזבת.
MODY (Maturity Onset Diabetes of the
10%
6%
אח חולה
 .)Youngבמרוצת הזמן תסמונת זו התרחבה
לסיכום:
אח תאום
לתת סוגים עם פגם גנטי ייחודי לכל תת סוג.
90%
30-50%
חולה
זהה
מאוד
מורכבת
מחלה
היא
2
מסוג
סוכרת
•
•
מתברר שהפגמים הגנטיים שזוהו עד כה ממוקמים
הסוכרת.
מקרי
מכלל
כ90%-
ומהווה
אח תאום לא
בגנים המקודדים לחלבונים המשחקים תפקיד
10%
10%
זהה חולה
• •שכיחות המחלה בישראל הינה  6-8%מכלל בהתפתחות ובפעילות של תאים המייצרים אינסולין
האוכלוסייה.
בלבלב .למרות שההבנה של התרומה הגנטית
לכ 39%-מחולי הסוכרת סוג  2ישנו לפחות
• •הקשר הגנטי בסוכרת מסוג  2מובהק ביותר.
להתפתחות המחלה הינה כמעט מלא בסוגים
הורה אחד הסובל מהמחלה.
בקרובים
2
מסוג
סכרת
לפתח
הממוצע
הסיכון
•
•
אלו של סוכרת ,עדיין מדובר באחוז קטן מאוד של
ראשונה
מדרגה
הסיכון של קרובי משפחה
בהשוואה
10
פי
הינו
חולים
של
ראשונה
מדרגה
החולים במחלה.
במהלך
המחלה
לחולה סוכרת לפתח את
ומין.
משקל
,
ל
גי
מאותו
לביקורת
ישנו סוג נדיר מאוד של סוכרת המופיעה במהלך
.10
החיים הינו פי  5עד פי
גנים
מעורבים
שבה
מחלה
היא
2
מסוג
סוכרת
•
•
שלושת החודשים הראשונים לחיים .ייעוץ גנטי
לצאצא
הסיכון
,
ה
חול
אחד
במקרה של הורה
יחסית
קטנה
תרומה
ישנה
גן
לכל
כאשר
רבים
מתאים ואבחון של הפגם הגנטי שגורם לתסמונת
.15%
כ-
הוא
המחלה
לפתח את
רב
קושי
ישנו
לכן
המחלה.
להתפתחות
בסיכון
נדירה זו חשוב ביותר היות ובתת סוגים של התסמונת
		
של
הסיכון
,
ם
חולי
הורים
שני
של
במקרה
או
פרט
של
הגנטי
הסיכון
מידת
את
להגדיר
הזו ניתן לטפל בתרופות דרך הפה ולהימנע מטיפול
.70%
לכ-
עד
מגיע
סוכרת
לפתח
הצאצא
.2
סוג
בסוכרת
לחלות
אוכלוסיה
באינסולין לאורך כל החיים.
• •שכיחות מוגברת של המחלה בקבוצות • •למרות התרומה הגנטית המשמעותית ,פעילות
אתניות שונות החיות באותו אזור :המחלה
שכיחה פי  2עד פי  6באמריקאים שחורים,
אינדיאנים משבט הפימה (,)Pima Indians

רישום חברות לאגודה ישראלית לסוכרת
חידוש חברות/הצטרפות )נא להקיף בעיגול את בחירתכם( תאריך___________ :
מספר חבר באגודה )למחדשי חברות( _______ :שם פרטי _______ שם משפחה_______ :
ת.ז _________ :.רחוב _____________ :מספר _____ :יישוב__________________ :
מיק וד _______ :טלפון __________ :נייד __________ :מספר למקרי חירום________ :
סוג סוכרת 2 / 1 :תאריך לידה ____________ :אני מעוניין להשתייך לסניף___________ :
כתובת דואר אלקטרוני_________________________ :
נא לציין אם מעוניין/ת להתנדב ובאיזה תחום_________________________________ :
חברות מן המניין )עד גיל  120 (70ש"ח לשנה
חברות לגיל הזהב )מגיל  70ומעלה(  90ש"ח לשנה
חייל בשירות חובה פטור מתשלום בהצגת תעודת חוגר או קצין
חברות בסקציה המדעית )רופאים/ות ,אחים/אחיות ,נא מני סוכרת ,דיאטנים/יות(  150ש"ח לשנה
ניתן להרשם בטלפון) 03-9508222 :שלוחה  3מיכל ,בימים א' ה' (15:00-08:30
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או לשלוח את הפרטים בדואר לאגודה ישראלית לסוכרת ,דרך המכבים  46ראשון לציון 75056
  

ניתוח לטיפול בהשמנת יתר

איך ניתוח בריאטרי

משפיע על התרופות שאתם נוטלים?

הימים שאחרי
מאת ד”ר ניר ברק

מנהל המרפאה לטיפול
בהשמנת יתר של קופת חולים
לאומית.

עם עליית השכיחות של ההשמנה בישראל ,קיימת
גם עליה בשכיחות ההתערבויות הכירורגיות.
הניתוחים המשמשים לטיפול בהשמנת יתר
הינם יוצאי דופן ,משום שהטיפול האמיתי -
הירידה במשקל  -מתחיל עם יציאת המנותח
מבית החולים .בהתאם לזאת ,רבים רואים דווקא
במעקב ,בתמיכה ובטיפול לאחר הניתוח את
המרכיב החשוב ביותר בטיפול .בהתבסס על
קווים מנחים שפורסמו בארה”ב ובאירופה ,ריכזנו
נקודות חשובות במעקב ובטיפול לאחר ניתוח
בריאטרי במבוגרים.
לפני הניתוח יש חשיבות רבה בביצוע התאמת
ציפיות – חשוב להבין כי הניתוח הינו בגדר חלון
הזדמנויות לבצע הורדה מאסיבית במשקל ,אך
אינו הפתרון לבעיה .על המנותח לנצל חלון
הזדמנויות זה בכדי לשנות את הרגלי חייו כמו
התזונה שלו והפעילות הגופנית שהוא מבצע.
הניתוח מיועד למבוגרים ,ההתוויות לניתוח כיום
הן לבעלי  BMIשל  40ומעלה ובעלי  BMIהמגיע
ל 35 -או יותר הסובלים מלפחות תחלואה נלווית
אחת להשמנה ,לדוגמא סוכרת.
הניתוחים השכיחים כיום הם ניתוח
הטבעת (AGB–Adjustable Gastric
 ,)Bandingניתוח השרוול (SG – Sleeve
 )Gastrectomyוניתוח מעקף קיבה (GBP
( .)– Gastric Baypassהניתוח מהווה חלון
הזדמנויות להורדה מאסיבית במשקל .על
המנותח לנצל חלון הזדמנויות זה בכדי לשנות
את הרגליו)
יש להבדיל בין שלושה שלבים הקיימים
במטופלים שעברו ניתוחים לטיפול בהשמנת
יתר:
• • שלב איבוד המשקל – שלב זה נמשך עד
 18חודשים מהניתוח ובו רואים את מירב
הירידה במשקל.
• •שלב העלייה במשקל – שלב זה יכול
להמשך עד  6שנים מהניתוח ובו חלה עליה
במשקל.
• • שלב התייצבות המשקל – זהו השלב
האחרון בו מתייצב המנותח על משקלו
החדש.
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אנו נתרכז בעיקר בשלב הראשון – שלב בו
חלים רוב השינויים התזונתיים והבריאותיים.
לפני השחרור מבית החולים לאחר ניתוח
לטיפול בהשמנת יתר ,המטופלים אמורים לעבור
הדרכה תזונתית .ההנחיות התזונתיות כוללות:
• • לאכול הרבה ארוחות קטנות במהלך היום.
• • ללעוס את המזון הרבה.
• • להפריד שתייה מאכילה – עם הפרש של
לפחות  30דקות.
• • להפסיק לאכול מיד כאשר אתה מרגיש
מלא.
• •לבסס תפריט על פירות וירקות תוך מיעוט
בצריכת שומנים רוויים ופחמימות פשוטות.
פעילות גופנית עוזרת להפחתת איבוד מסת
השריר המתרחשת בשלב איבוד המשקל.
ההמלצה למנותחים עומדת על מינימום של 30
דקות פעילות גופנית ביום.

תופעות לוואי :כל מה שעלול
לקרות

עליה של תוכן הקיבה לחלל הפה  -במשך
החודשים הראשונים לאחר הניתוח רבים
מהחולים מדווחים על אירועים של רגורגיטציה
(עליה של תוכן הקיבה לחלל הפה) ללא בחילה
או הקאות .הדבר נובע מאכילת מזון בכמויות
גדולות מדי ,או בליעה מהירה מדי או אי לעיסה
מספקת של המזון.
הקאות  -שליש עד שני שליש מהמטופלים
מדווחים על הקאות בחצי שנה לאחר הניתוח.
בחולים שעברו ניתוח טבעת ניתן לנסות
ולהתגבר על הבעיה בעזרת שינוי קוטר הטבעת.
הימשכות ההקאות מעבר לזמן זה מחייב בירור
לצורך שלילת חסימה ,היצרויות ,רפלוקס ודלקת
בוושט או בקיבה.
חולשה ,אי סבילות לקור ואיבוד שיער  -אלו
הן תופעות הלוואי המלוות את מצב ההרעבה
שהניתוח כופה על המטופל .תופעות אלו
שכיחות וניתן להקל עליהן בעזרת מעקב וטיפול
נכון .בכל מקרה תופעות אלו צריכות להיעלם עם
ההתייצבות של המשקל .הימשכות שלהן מעבר
לשלב איבוד המשקל מחייבת בירור.
 – Dumping syndromeסינדרום זה קיים
ברוב המנותחים שעברו ניתוח מעקב קיבה
ומתאפיין בהרגשה כללית רעה המופיעה 30-60
דקות לאחר אכילה .התופעה נובעת ממעבר של
מזון או נוזלים מרוכזי קלוריות ישירות לתוך המעי

הדק .הטיפול כרוך בהימנעות ממזונות עם ריכוז
קלוריות גבוה כגון פחמימות פשוטות.
 – Postprandial Hypoglycemiaגם
תופעה זאת  -המאופיינת ברמות סוכר נמוכות
בדם  -הינה שכיחה בקרב מנותחי מעקף קיבה.
למרות שרוב המקרים הינם קלים ,יש מקרים
בהם התופעה יכולה להביא להיפוגליקמיה קשה.
רוב המקרים מטופלים על ידי שינויים תזונתיים,
אולם מקרים קשים דורשים בירור וטיפול
מיוחדים.
הן השמנה והן איבוד משקל מהיר ומאסיבי הינם
גורמי סיכון לאבני כיס מרה ,ומכאן שמנותחים
הינם בסיכון מוגבר לתופעה .במנותחים שלא
עברו כריתת כיס מרה יש לשקול טיפול בתרופות
ב 6-החודשים הראשונים לאחר הניתוח.
כל אדם שעבר ניתוח לטיפול בהשמנת יתר חייב
להיות במעקב תזונתי בכדי למזער את הנזקים
שהניתוח עלול לגרום .יש גם לצרוך מולטי-ויטמין
על בסיס יומי .רבים מהחולים אינם מסוגלים
לבלוע את כדורי המולטי-ויטמין הגדולים ואצלם
ניתן להשתמש במולטי-ויטמין בתמיסה או
בתכשירי מולטי-ויטמין ללעיסה עבור ילדים
(אולם במקרה כזה יש ללעוס שני כדורים ליום).
חשוב לעבור בדיקות לאיתור חוסרים תזונתיים
ולטפל באמצעות תוספי תזונה בהתאם .כך
למשל ,הימנעות מאכילה של מזון עתיר חלבונים
הינה תופעה שכיחה במיוחד בשנה הראשונה
לאחר הניתוח ,עקב קשיי בליעה של בשר לסוגיו
ולכן עלול להיווצר מחסור בחלבון .גם חסר ברזל
הינה תופעה שכיחה בקרב מנותחים .חסר אבץ
בעקבות ניתוח נובע כתוצאה מירידה בצריכה
ועשוי להתבטא בנשירת שיער .עלולים גם להיות
חסרים בסידן וויטמין  ,Dבעיקר לאחר ניתוח
מעקף קיבה.
השפעת הניתוח על הבריאות עלולה להופיע גם
מעבר לשלב איבוד המשקל .קיים סיכון מוגבר
לאוסטיאופורוזיס ,תופעות נוירולוגיות וכשמדובר
בניתוח מעקף קיבה  -מחלות דרכי השתן.

ע לִ ְבּדֹוק ֶאת ְּבנֵ י
הּנִ ְמנָ
ֲח ָבל ֶׁש ִּמן ַ לּו ָמ ִדים ְוסֹו ְפרִ ים
ַה ֵּמ ַע ִים ֶׁשל ְמ ַה ְּמזֹונֹות ֶׁש ָּקלְ טּו
על ִטיב
וְלַ ֲעמֹוד ַ אורג ליכטנברג)
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מאת ד”ר
כרמיל עזרן
ממונה על הרוקחות
הקלינית בבית החולים
ובמרכז הבריאטרי
“הרצליה מדיקל
סנטר” ורוקחת קלינית בבית חולים השרון

כתישת תרופות

נפח הקיבה שהוקטן בניתוח והחומציות
הפחותה ,מקשים על הקיבה לפרק תרופות.
לכן ,מומלץ לכתוש את התרופות או ליטול אותן
בסירופ לאחר הניתוח .יש לוודא שמותר לכתוש
את התרופות .אין לכתוש תרופות הפועלות
בשחרור מושהה ,מומלץ למצוא להן חלופות
אחרות במידת האפשר.

שימוש בתרופות נכונות

לאחר ניתוח בריאטרי ,ישנן תרופות שעלולות
לאחר ניתוח לטיפול בהשמנה נוצרים
לגרום לתופעות לוואי ולסיבוכים כגון :כיבים,
שינויים בגוף המחייבים התאמות
התייבשות ,צניחת סוכר חריפה בדם ועוד .תרופות
בתרופות שהמטופל נוטל 8 .דברים
מקבוצת ( NSAID’Sתרופות נוגדות דלקת ללא
שחשוב לדעת
סטרואידים כגון אדוויל ,נפרוקסן ווולטרן) עלולות
ניתוחים בריאטריים ,כמו שרוול קיבה ומעקף להעלות את הסיכון לכיבים .לעומתן ,תרופות כגון
קיבה ,משנים את צורתה של מערכת העיכול אקמול ואופטלגין נחשבות בטוחות לשימוש.
ומשפיעים על אופי והמשכיות הטיפול התרופתי
שהמטופלים נוטלים באופנים שונים .בעקבות תרופות למחלות לב וכלי דם וסוכרת
הניתוח משתנה ספיגתן של תרופות שהחולים שימו לב .לאחר ניתוח תרופות משתנות נפוצות
נהגו ליטול לפני הניתוח ושל תרופות חדשות לטיפול ביתר לחץ דם עלולות לגרום להתייבשות
שיינתנו להם לאחר ניתוח .גם מינוני התרופות ואף לפגוע בתפקוד הכלייתי.
שהחולים נוטלים משתנים .חלק מהתרופות אצל אנשים המטופלים בתרופות לדילול דם
מוחלפות ובאחרות  -בעקבות שיפור במחלות כגון קומדין ,לעיתים נדרש לאחר הניתוח לשנות
כרוניות  -אין יותר צורך.
משמעותית את מינון התרופה ,בעיקר בשל שינויי
לכן ,חשוב מאוד לבחון את הטיפול התרופתי ספיגה.
לאחר הניתוח ולהתאימו מחדש ,בהתחשב תרופות רבות לסוכרת לא מומלצות לשימוש
במצבו הבריאותי “החדש” של המנותח.
לאחר ניתוח בריאטרי ,גם בגלל השינויים
ההורמונאליים שמתרחשים לאחר הניתוח
ריכזנו  8דברים שחשוב לדעת.
וגם משום שהן גורמות לצניחת סוכר חדה
הדרכה נכונה
(היפוגליקמיה).
ומדויקות
ברורות
הנחיות
בקשו
לפני הניתוח
בתיאום עם הרופאים ,מספר ימים עד חודשים
בנוגע
מהמנתח,
או
פנימי
מרופא
קליני,
מרוקח
לאחר הניתוח מפחיתים את מינוני התרופות
הקבוע
התרופתי
לטיפול
הנדרשות
לחלופות
לטיפול בסוכרת ,יתר לחץ הדם וכולסטרול.
שלכם ,כולל תרופות ללא מרשם ,גלולות ,תוספי
תזונה וגם תרופות הומיאופתיות שאתם נוטלים שינויים בתרופות עקב שיפור במחלות
על בסיס קבוע.
כרוניות
הקפידו לפעול על פי הנחיות הרופאים או רבות מהמחלות הנלוות להשמנה מוטבות
הרוקח הקליני לאחר הניתוח בכל הקשור או נרפאות ,בטווח של מספר ימים עד מספר
למינונים ולחלופות של תרופות ,תוך שיתוף חודשים לאחר הניתוח .הדבר מחייב מעקב ושינוי
מינוני התרופות והפסקתן במידת הצורך  -לאחר
רופאי המשפחה.
התייעצות עם רופא.
לפני לקיחת כל תרופה חדשה (כולל תרופות
ללא מרשם) ,מומלץ לברר אם היא מתאימה
לאחר ניתוח בריאטרי.

מעקב צמוד

הקפידו להגיע למעקב בהתאם להנחיות
הרופאים בשנה הראשונה לאחר הניתוח.
מנותחים שנוטלים תרופות בעלות טווח טיפולי
צר ,כגון פניטואין לחולי אפילפסיה ,דיגוקסין לחולי
לב ,ואף אלטרוקסין ,בהן רמת התרופה משפיעה
מאוד על המחלה ,נדרשים למעקב צמוד מאוד
בעקבות הניתוח ,לשם שינוי מינוני התרופה
בהתאם לבדיקות וכדי להימנע מהחמרה או
מהתפרצות מחלה.

תוספי תזונה

מאחר שכושר הספיגה של ויטמינים ומינרלים
נפגע מאוד בעקבות הניתוח הבריאטרי ,קיימת
חשיבות רבה לנטילת תוספי התזונה בקרב
מטופלים לאחר הניתוחים .התוספים שבדרך
כלל נדרשים הם סידן ,ויטמין  ,Dחומצה פולית,
ברזל B12 ,ומולטי ויטמינים.
הקפידו ליטול את תוספי התזונה המומלצים,
הם חיוניים ביותר להמשך תפקוד תקין של הגוף
ומניעת מחלות אחרות.

הכנה מראש

רכשו את התרופות החלופיות לפני הניתוח
כך שתוכלו ליטול אותן כבר עם צאתכם מבית
החולים.

נובמבר  2017איל 17

סוכרתיים

עזבו את פריכיות האורז
 7מאכלים מפתיעים
שמורידים או
מקפיצים את רמות
הסוכר בדם
מאת ד”ר רלי אּבל
ואלה הר-נוי
* ד”ר רלי אבל היא
מנהלת היחידה
לתזונה ודיאטה של
שירותי בריאות כללית
במחוז מרכז
* אלה הר-נוי היא
כתבת הבריאות
ועורכת התוכן של
אתר כמוני

הסוכר בדם בצום .בנוסף ,היו ירידות של כמעט
 10מ”ג/ד”ל ברמת ה( LDL-הכולסטרול הרע)
ושל  30מ”ג/ד”ל בשומני הדם.
מחקר שפורסם מוקדם יותר באותה שנה ,מצא
כי הוספת כף קינמון למזון הפחיתה את רמת
הסוכר בדם אחרי הארוחה באופן משמעותי,
אצל אנשים ללא סוכרת .בשעתיים שאחרי
הארוחה ,תוספת הקינמון הפחיתה ב 25%-את
רמות הסוכר בדם אצל כל משתתפי המחקר,
בהשוואה לרמות הסוכר לאחר הארוחה ללא
קינמון.
מחקר שפורסם ב 2011-הראה כי צריכה יומית
של שני גרם קינמון שיפרה את איזון הסוכרת
והפחיתה לחץ דם בקרב חולי סוכרת .החוקרים
מצאו כי כעבור  3חודשים ,במטופלים שנטלו
קינמון חלה ירידה משמעותית בערכי ההמוגלובין
המסוכרר  -מדד המעיד על ממוצע רמות הסוכר
ב 3-החודשים האחרונים  -מממוצע של 8.22%
ל .7.86%-בקבוצה שקיבלה טיפול דמה לא
הייתה ירידה בהמוגלובין המסוכרר.
כיצד מסייע הקינמון לשלוט על רמות הסוכר
בדם? פרופסור דון גרייבס מאוניברסיטת
קליפורניה ,החוקר זה שנים רבות את סגולות
הקינמון ,ביצע מחקרים בעכברים שמצאו כי
הקומארין ופוליפנול בשם  MHCPהמצויים
בקינמון ,מאזנים את רמת הסוכר בדם על ידי
חיקוי פעולת האינסולין בגוף והעצמת יעילותו.

אחד האתגרים הגדולים של סוכרתיים
או אנשים שנמצאים בסיכון לסוכרת ,זה
לשמור על רמות מאוזנות של סוכר בדם.
כדי לעשות זאת ,חשוב להקפיד על תזונה
בריאה .כל אחד יודע מה יש בקוביית
שוקולד או לחם וכמה חשוב לאכול ירקות.
אך יש מספר מזונות לא צפויים,
שעשויה  .2חילבה
לטובה
–
להיות להם השפעה משמעותית
במחקרים רבים נמצא כי החילבה מפחית את
או לרעה – על רמות הסוכר בדם.
רמות הסוכר והכולסטרול בדם .החילבה מכיל

 .1קינמון

הקינמון טוב לחולי סוכרת בשל היותו נוגד חמצון
חזק .סוכרת גורמת לחמצון יתר של רקמות בגוף,
אשר מוביל לפגיעה חמורה ברקמות השונות.
שילוב הקינמון בתזונת חולי הסוכרת מסייע
לנטרל חלק מהנזק החמצוני הנגרם לרקמות.
מחקרים רבים שפורסמו לאחרונה מצאו כי
צריכת קינמון גם מובילה לירידה ברמות הסוכר
בדם ולשיפור מדדי בריאות אחרים אצל חולי
סוכרת.
סקירה של עשרה מחקרים שפורסמה ב2013-
בכתב העת ,Annals of Family Medicine
בחנה את השפעת הקינמון על כ 550-חולי
סוכרת סוג  ,2שקיבלו בין  120מ”ג ל 6-גרם קינמון
ביום (כאבקה או בגלולה) או פלצבו ,במשך
 4-18שבועות .נמצא כי בעקבות צריכת הקינמון,
הייתה ירידה ממוצעת של כ 25-מג”/ד”ל ברמת
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חומר פעיל בשם טריגונלין  -התורם להפחתת
סוכר בדם ,וגלוקומנן  -סיב מסיס היוצר ג’ל
במעי ומקטין את ספיגת הסוכר מהמעי לדם.
מחקר שנערך בארה’‘ב הראה כי מינון של 3-5
גרם חילבה ביום הוריד את רמת הסוכר הגבוהה
בצום בדם ב.30%-50%-
פרופסור זכריה מדר מהאוניברסיטה העברית
וד”ר רלי אבל שחקרו את זרעי החילבה ,ייחסו
את השפעת הזרעים על איזון הסוכר והשומנים
בדם לתכולה הגבוהה של סיבים תזונתיים.
הסיבים התזונתיים מעכבים את תהליך פירוק
העמילן לסוכרים ובצורה זו מאטים את ספיגת
הסוכר לדם.
ממצאי מחקרים אחרים חשפו כי מרכיבים
נוספים בחילבה תורמים לאיזון סוכרת :ספונינים
וחומצת אמינו בעלת מבנה מיוחד ,שממריצה
את הלבלב להפריש אינסולין רק כאשר
מתרחשת עלייה ברמת הסוכר בדם .מחקר
שנערך באוניברסיטת מונפלייה בצרפת על חיות

ובני אדם ,הראה כי חומצת האמינו הזו משפיעה
ישירות על תאי הבטא בלבלב  -התאים
שמשחררים אינסולין.
החילבה יעיל גם כשניתן בכמוסות .מומלץ
להתחיל בנטילת כמוסה לפני ארוחת צהריים
וכמוסה לפני ארוחת ערב .ניתן להגיע בהדרגה
למינון של עד  6כמוסות ביום ,לפי המצב ורמות
הסוכר.

 .3מג’דרה

המג’דרה – תבשיל אורז ועדשים – לא מפחיתה
את רמות הסוכר בפני עצמה .אבל ,אם תחליפו
את מנת האורז שלכם במנת מג’דרה עשירה
בעדשים ,זה יוביל להשפעה משמעותית על
הסוכר בדם אחרי הארוחה .הסיבה היא האינדקס
הגליקמי.
אינדקס גליקמי הוא דרוג לפחמימות המבוסס
על מידת השפעתן על רמת הסוכר בדם.
פחמימות שמתפרקות במהירות ובקלות
בתהליך העיכול ,הן בעלות הערכים הגליקמיים
הגבוהים ביותר  -השפעתן על עליית הסוכר
בדם היא חדה .לפחמימות שמתפרקות לאט
ומשחררות סוכר באופן הדרגתי למערכת הדם
 מדד גליקמי נמוך.לאורז אינדקס גליקמי גבוה :לדוגמא ,לאורז לבן
ערך גליקמי  ,69בעוד שמומלץ שהערך הגליקמי
יהיה לא גבוה מ .55-לאורז מסוג יסמין ערך
גליקמי גבוה במיוחד  ,109 -יותר מסוכר שערכו
הגליקמי .100
הצמדת הקטניות לפחמימות מפחיתה באופן
משמעותי את המדד הגליקמי של המזון ,כך
שהאינדקס הגליקמי של מג’דרה (ביחס של רבע
מהכמות אורז מלא ו 3/4עדשים) הוא  24בלבד
– נמוך במיוחד.
אם תאכלו רק את העדשים או קטניות אחרות
(בעיקר מונבטות)  -מה טוב .מחקר שפורסם
בשנת  2012מצא כי אכילת כוס קטניות ביום -
כמו עדשים ,חומוס או שעועית  -עשויה לעזור
לאנשים עם סוכרת סוג  2לשלוט על הסוכר בדם.
במחקר השתתפו  121אנשים עם סוכרת סוג 2
שחולקו לשתי קבוצות :המשתתפים בקבוצה
הראשונה התבקשו להוסיף לתזונתם לפחות כוס
קטניות ביום ובקבוצה השנייה התבקשו לאכול
יותר מוצרים מחיטה מלאה המכילים סיבים
תזונתיים.
לאחר  3חודשים ,בקבוצה שאכלה קטניות
ההמוגלובין המסוכרר ירד ב ,0.5%-בעוד
שהתזונה העשירה בחיטה מלאה הובילה לירידה
של  .0.3%בנוסף ,אצל משתתפים שאכלו
קטניות ,זוהתה ירידה ממוצעת בלחץ הדם

.5חליטת עלי זית

הסיסטולי של  4.5מ”מ כספית ,בהשוואה ל2.1 -
מ”מ במשתתפים שאכלו מוצרים מחיטה מלאה.
החוקרים מסבירים כי השינויים אומנם נראים לחליטת עלי זית השפעה מפתיעה על רמות
קטנים ,אך הם משמעותיים מאוד ושבקרב אלה הסוכר בדם .החומרים הפעילים העיקריים
שאכלו קטניות ,הירידה בהמוגלובין המסוכרר בעלי זית האחראים להפחתת סוכר בדם ,הם
אולאורופאין וחומצה אלנואית .השימוש בעלי זית
הביאה אנשים עם סוכרת לערכים תקינים.
מומלץ במיוחד לחולי סוכרת שסובלים גם מיתר
לחץ דם ,מאחר ויש להם השפעה גם בהפחתת
לחץ הדם.
לאגוזים ושקדים אינדקס גליקמי נמוך .לדוגמא ,אפשר לייבש את עלי הזית ,לטחון לאבקה ולהכין
הערך הגליקמי של קשיו הוא  ,22של בוטנים  7חליטת תה .כדי להגיע להשפעה משמעותית ,יש
לשתות רבע כוס ,שלוש פעמים ביום .החליטה
ושל תערובת אגוזים קלויה ומומלחת .24
מחקרים רבים שפורסמו לאחרונה מצביעים אומנם מרה ,אך נחשבת מאוד יעילה .ניתן גם
על כך ששקדים ואגוזים ,למרות ערכם הקלורי להשתמש בטבליות.
הגבוה ,מהווים חטיף בריא ,במיוחד לסוכרתיים.
במחקר שפורסם באוקטובר  2013נבחנה
ההשפעה של תוספת שקדים לתזונה על 137
מבוגרים שהיו בסיכון לפתח סוכרת סוג  .2אם אתם סוכרתיים אחראיים ,שמנסים לאכול
המשתתפים חולקו לחמש קבוצות :קבוצת בריא ולשמור על המשקל ,אולי פניתם למוצרים
ביקורת שנמנעה מאכילת שקדים ,קבוצה דיאטטיים כמו פריכיות אורז ,פתית או לחמית.
שהתבקשה להוסיף לתזונה  43גרם שקדים (כ -אבל האינדקס הגליקמי של פריכיות אורז גבוה
 250קלוריות) בכל יום בארוחת הבוקר ,קבוצה מאוד ועומד על  .88גם למוצרים מעובדים
שהתבקשה לאכול כמות כזו בארוחת הצהריים אחרים דומים ערכים גליקמיים בסדר גודל כזה.
ושתי קבוצות שאכלו את השקדים כחטיף בין המשמעות היא שבכל פעם שאתם מנשנשים
פריכיות אורז ,רמות הסוכר בדם קופצות באופן
ארוחות .למשתתפים לא ניתנו הוראות נוספות.
בקרב המשתתפים שאכלו שקדים רמות הרעב חד.
והרצון לאכול ירדו – בעיקר באלה שאכלו את
השקדים כחטיף .למרות שהמשתתפים הוסיפו
לתזונה הרגילה שלהם כ 250-קלוריות ליום ,הם
לא אכלו יותר קלוריות סך הכל ,מכיוון שהם חשו ירקות הם מזון נפלא לכולם ,ולחולי סוכרת בפרט.
צורך לאכול פחות מזונות אחרים ולכן הם גם לא אבל ישנם ירקות יוצאי דופן ,שהאינדקס הגליקמי
שלהם מפתיע והם עלולים לגרום לעליה חדה
עלו במשקל.
עוד נמצא שאכילת השקדים הורידה את רמות בסוכר בדם .לגזר לבן לדוגמא ,אינדקס גליקמי
הסוכר בדם אחרי האכילה – בעיקר בקבוצה של  !97קרוב לזה של סוכר .האינדקס הגליקמי
שאכלה את השקדים כחטיף .עם זאת ,לא נמצא של שעועית ירוקה הוא .79
הבדל ברמות הסוכר בדם אחרי צום בין הקבוצות   
באדיבות “כמוני” – חברים לבריאות
בתום ארבעת שבועות הניסוי.
מחקר אחר שפורסם מוקדם יותר באותה שנה
מצא כי בהשוואה לנשים שכמעט לא צורכות
אגוזים ,בנשים שצרכו מנת אגוזים ( 28גרם)
בשבוע הסיכון להתפתחות של סוכרת סוג  2היה
נמוך ב .19%-צריכת שתי מנות אגוזים או יותר
בשבוע נקשרה להפחתת הסיכון ב.33%-
מחקר שפורסם שנה לפני כן מצא כי החלפת
פחמימות בתערובת אגוזים שיפרה את מדדי
הבריאות של חולי סוכרת סוג  117 .2חולי סוכרת
קיבלו במשך  3חודשים עוגות (כמות שהכילה 475
קלוריות מתוך תזונה יומית של  2,000קלוריות)
או  75גרם של תערובת אגוזים באותו ערך
קלורי .בקרב אלו שקיבלו אגוזים ,רמות
ההמוגלובין המסוכרר ירדו ב.21%-

 .4אגוזים ושקדים

 .6פריכיות אורז

 .7גזר לבן
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מה הבעיה בצריכת סוכר?
ראיון עם פרופ’ איתמר רז ,נשיא האגודה הישראלית לסוכרת לשעבר ויו”ר המועצה הלאומית לסוכרת
המאמר פורסם ב’דה מרקר” ,ב © - 21/7/17-כל הזכויות שמורות להוצאת עיתון “הארץ” בע”מ.
פרופ’ איתמר רז ,אז מה לא לאכול?

לבנה או פיתה מכילה ארבע-שש כפיות סוכר.
זה דבר אהוב ,וקשה להרגיל ילדים לעבור ללחם
מלא .אם הם היו מבינים מה יש להם בלחמנייה
לבנה ,הם היו אוכלים פחות בעצמם .קל לחנך
ילדים .אני חינכתי את הנכדים שלי .פשוט
הסברתי להם מה זה סוכר ומהם נזקיו .כשהם
באים לבקר אני נותן להם מים וסודה.

את מעדני החלב ,שחלקם הגדול מכילים כמויות
גדולות של סוכר ושומן ,ושתייה מתוקה .חטיפים
לאכול רק בשקיות קטנות ומעט ,גלידה  -כדור
אחד .כשאני הולך לגלידרייה אני מבקש שבאותו
מחיר ישימו לי פחות .הבעיה היא בכמויות ,הכל
מגיע בחבילות גדולות וילדים אוכלים המון .בכוס
אחת של קולה יש ארבע כפיות סוכר  -זה
בערך בטח הם לא הכי אוהבים לבוא לסבא
חצי מצריכה סבירה לילד ליום .והם שותים כמה
הזה ,כי לא נותנים להם ממתקים.
כוסות.
הם אוהבים ,וזה לא שהם לא אוכלים דברים
לא בריאים .אבל למשל ,מלמדים אותם ליהנות
אולי כי מים זה לא כל כך טעים?
אני חושב שמים זה דבר טעים ברמות .זה הכל מפרי .אם תיתנו לילד ממוצע עוגת שוקולד או
פרי ,הוא ייקח עוגת שוקולד ,אבל אם תחנכו אותו
עניין של הרגל .אפשר גם סודה.
 הוא יאזן את הדברים .ילדים הם חכמים ,הםמה עדיף ,קולה או דיאט קולה?
הוכיחו את עצמם בהרבה דברים .כשאני נכנס
עדיף דיאט .יש עבודות אפידמיולוגיות שמראות למכונית ולא חוגר חגורת בטיחות ,מיד הנכדה
שגם דיאט קולה גורם להשמנה בסופו של שלי נוזפת בי.
דבר ,אך לא כמו קולה .בעוד שקולה גורמת
להצטברות שומן בכבד ולמחלת כבד ,דיאט לא לחגירת חגורה אין ממש מחיר ,להימנעות
עושה את זה .מצד שני ,אני לא ממש בעד דיאט ,מסוכר  -כן.
כי הוא בכל זאת עוזר להתמכר למתוק .והבעיה אבל גם באכילה הבלתי נשלטת אתה מפסיק
ליהנות .מה הבעיה להסביר לילד בכיתה א’
היא ההתמכרות ,כמו לסיגריות.
או ב’ את הביולוגיה של ההשמנה? שיבין למה
משקאות מתוקים זה הכי גרוע?
משמינים .למה לא להעביר שיעורים לאורח חיים
בהחלט .משקאות מתוקים הם הסיבה העיקרית בריא כחלק ממערכת הלימודים? אז שתהיה
להשמנה אצל ילדים ,שעלתה בחדות בשנים שעה פחות של תנ”ך או חשבון .אם נצליח
האחרונות .אגב ,גם בסוכרת יש עלייה ,אבל להסביר לילדים את הנזקים שגורמים להם דרך
לא דרמטית .ישראל מובילה באירופה בצריכת סוכר ועישון ,אנחנו יכולים לעשות מהפך .ילדים
המשקאות המתוקים 50% .מהבנים צורכים יכולים לקבל שינויים דרסטיים .זה טוב לעשות
שתייה מתוקה לפחות פעם ביום .זה המון .בכלל ,שינוי דרסטי כי ברגע שמתחילים מראש עם
הילדים בישראל אוכלים הכי הרבה סוכר מכל משהו באמצע  -זה לא טוב .בדור שלי אמא
המדינות שנבדקו .בנוסף ,יותר מ 60%-מהמזון היתה בבית ובישלה לילדים ,היום הם אוכלים
שלהם הוא מזון מתועש ,עם קלוריות ריקות .הרבה אוכל מתועש.
מוצרים כמו במבה וביסלי.

מה רע בביסלי? כתוב על זה “חטיף חיטה”.

עד כמה הסוכרת נפוצה בישראל?

ל 10%-מהאוכלוסייה הבוגרת בישראל יש
סוכרת .וההשפעות של זה על מערכת הבריאות
גדולות יותר מאשר שיעור החולים באוכלוסייה.
 40%-50%מהמאושפזים במחלקות פנימיות
הם סוכרתיים 70% .מהמאושפזים ביחידות
הלב חולים בסוכרת או שהם בשלב של טרום-
סוכרת .ואני לא מדבר על עיוורון ועל פגיעות
עצביות קשות 50% .מטיפולי הדיאליזה בישראל
מתבצעים בקרב סוכרתיים  2,500 -מתוך .5,000
ודיאליזה היא מכה אנושה לאיכות החיים .זה גם
קיצור החיים בצורה משמעותית .עשינו עבודה
בקופת חולים כללית ומצאנו שהחולה הסוכרתי
הממוצע עולה פי  1.75מחולה רגיל .בנוסף מצאנו
שכ 13%-מהמטופלים בכללית סוכרתיים ,אבל
העלות שלהם לקופה מתקרבת לשליש.

ואתה טוען שתזונה רעה היא הגורם לכל זה.

יש לא מעט עבודות אפידמיולוגיות שמראות
קשר חזק מאוד בין צריכת סוכר ,התפתחות
השמנה וסוכרת .למשל ,הפטנט של הגדלת
המבורגר וקוקה קולה .להגדיל בשקל .וקשה
שלא להתפתות ולהגדיל .יש מחקרים שבהם
נתנו לילד מכל ענק של במבה ,ובלי שהוא
מרגיש הוסיפו לו כל הזמן עוד ורואים שהוא
אבל גם שניצל שעושים בבית הוא לא
ממשיך לאכול כל עוד יש לו משהו במכל .כשילד
הכי בריא  -יש בו קמח ,סוכר ושמן.
הולך לקולנוע וקונה דלי של פופקורן וליטר קוקה
נכון ,אבל אין בו חומרי תשמורת ,חומרי צבע ,אין קולה ,הוא נחשף לכמויות שהן הרבה מעבר
בו רעלים שנמצאים במזון המתועש ביותר ,אין בו לכמות הפיזיולוגית הנורמלית שהוא היה צריך
שומן טראנס.
לצרוך.

ביסלי הוא רע .ואין הבדל בין ביסלי פלאפל
לביסלי גריל ,הכל אותו דבר .וגם לא בייגלה ,כי
הכל עשוי מקמח לבן .זה ממש כמו לאכול סוכר.
זה מעלה את רמת הסוכר בדם אפילו יותר
מכניסים לנו רעלים לשניצל?
מסוכר.
כן ,לכל המזון המתועש .למשלָּ ,פ ֶת ֶּלת.
מה לגבי קטשופ ,שילדים כל כך אוהבים?  ) )Malrotationזה חומר טבעי שקיים בחומרי
קטשופ זה רע מאוד ,כי הוא מלא סוכר .אם יש צבע ,בתעשיית הפלסטיק ,והוא נמצא כחלק
ילד שלא אוכל והוא בתת-תזונה וזה מה שיגרום מעטיפות הצלופן .החומר הזה גורם לדיכוי הציר
לו לאכול  -אז בסדר ,במידה .אבל ב 100%-ההורמונלי אצל נשים ,הוא יכול לגרום גם לפגיעה
היה נכון להוציא את הקטשופ מהצהרונים .וגם בילודה ,להיות גורם מונע לכניסה להריון ,כמובן
קורנפלקס ,שהרבה ילדים אוכלים בבוקר עם זה תלוי במינון וברגישות.
חלב וההורים שלהם חושבים שזו ארוחת בריאות
 מכיל הרבה מאוד סוכר .כנ”ל לגבי לחמניות או אתה בן  .69עדיין מטפל בחולים?פיתות לבית הספר ,וזה קושי גדול כי לחמנייה כן ,אני מטפל בחולי סוכרת וזה כאב לב גדול
מאוד .אני רואה יום-יום את התוצאות של תזונה
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לא נכונה .בישראל מתרחשות כיום 1,200
קטיעות רגל בשנה בשל סוכרת ,את רובן אפשר
למנוע .אנחנו מובילים את ה OECD-במספר
הקטיעות .הכל מכיוון שאנחנו לא מצליחים
להעביר את המידע לאנשים בצורה כזאת שהם
יידעו לשמור על עצמם .לי עצמי יש סוכרת סוג .2
רוב מטופלי הסוכרת ,אם אתה מטפל בהם טוב,
יגיעו לשיבה טובה במצב מצוין .בעיקר אלה ששו
מרים על עצמם.

אפשר להיות שמנים ובריאים .חלק
מהמאבק בהשמנה הוא בעצם עניין אופנתי.

זה נכון .אנחנו שונים מאוד בנטייה להשמנה :יש
אנשים שכל החיים צריכים להילחם נגד השמנה,
ויש כאלה שפחות .יש גם את עניין חיידקי המעיים
שמשפיעים אחרת .בואו ניקח לדוגמה את
מתאבקי הסומו היפנים 40% :מהם חולי סוכרת,
אבל  60%מהם לא .כך שנכון שיש השמנה
“בריאה” שלא גורמת להפרעות מטבוליות כמו
תנגודת אינסולין ,עלייה ברמות הסוכר ולחץ דם
גבוה  -אבל בסופו של דבר רוב השמנים הם

שיחת פנים

עם רוני לינדר גנץ ורותם שטרקמן
לא כאלה .קלוריות הן קלוריות .כשלאישה יש
ירכיים גדולות זה בריא יחסית ,כי אלה רקמות
השומן .זו השמנה סבירה .אבל אצל רובנו,
כשאנחנו נחשפים לכמויות גדולות של סוכר,
אנחנו יוצרים הרבה שומן שאין לו איפה לשקוע.
וכשאנחנו אוכלים יותר מדי ,רקמות השומן לא
יודעות לקלוט את השומן והוא שוקע באיברים
שונים ונוצרות דלקות .הגוף רואה בשומן גוף זר
ותוקף אותו .דלקת בלבלב גורמת להפסקת
הפרשת אינסולין ודלקות בכבד ובשריר וגם
לחוסר תגובה לאינסולין וכן למחלות כבד .לכן
נוצרת סוכרת .מעריכים של 50%-מהסוכרתיים
יש מחלת כבד ודלקת בכבד .המשמעות היא
שכ 10%-15%-מהם יפתחו מחלת כבד סופנית.
והסיכוי לסרטן כבד עולה פי שלושה ,ואז בגיל 70
במקום לפרוש ולהתחיל להסתובב ולבלות אתה
נהפך לחולה .בלב אותו סיפור :יש קשר ברור
בין השמנה למחלות לב .חולי סוכרת סובלים פי
שניים ממחלות לב ,פי שניים מאירועים מוחיים,
פי שלושה מאי-ספיקת לב .אנחנו מגדלים פה
דור של אנשים חולים .כל ילד שלישי בישראל
יפתח ?ד גיל  50סוכרת .תוחלת החיים בקרב
חולי הסוכרת קצרה ב 12-שנה.

מה לגבי אדם שהוא סוכרתי ומעשן?

זה בכלל אסון .שניהם פוגעים בכלי הדם ,כך
שהשילוב מסוכן מאוד .תוחלת החיים בישראל
גבוהה וגם איכות החיים לא רעה ,יש לנו יתרונות
בנושא סרטן ומחלת ריאות ,אבל בסוכרת אנחנו
איומים בהשוואה לעולם .אובדן שנות התפקוד
בישראל גדול ב 90%-מאשר באיחוד האירופי.

דיאטה זה בכלל דבר שעובד?

אם מדברים על לקחת אדם שמן ולהרזות -
העולם נכשל בדבר הזה .כשאתה מוריד אדם
במשקל כמעט תמיד הוא יחזור למשקלו או
אפילו קצת יותר תוך שנתיים-שלוש .וגם לא
ברור לנו אם כשאתה יורד ועולה שוב ושוב זה
יותר מזיק מאשר לא לרדת כלל .גם המרפאות
הכי טובות לטיפול בהשמנה  -ברגע שמפסיקים
תרופה  -תוך שנה עולים במשקל.

מה דעתך על ניתוח קיצור קיבה?

עושה רושם שהוא הרבה יותר טוב ,כי יורדים
במשקל בצורה דרסטית בהרבה מדיאטה.
בדיאטה לרדת  10%זה מצוין ,בניתוח קיצור
קיבה מורידים יותר מ 50%-מעודף המשקל30- ,
 40ק”ג בבת אחת .נכון שמתרחשת השמנה עם
השנים ,אבל לרוב לא חוזרים למשקל הקודם.
בטווח של עשר שנים רואים ירידה משמעותית
בתמותה .ישראל טובה בזה ,עם תמותה
של  1ל 700-מהניתוח ,אלא שבנוסף כ5%-

מהמנותחים סובלים מסיבוכים ואפילו סיבוכים
קשים  -שעלולים לפגוע בצורה קשה בחייהם.
למי מומלץ לעבור את הניתוח?
ההנחיות היום היא שאם ה BMI-שלך גבוה
מ 35-ויש לך מחלה נוספת  -אתה יכול לעבור
את הניתוח .שכנענו את משרד הבריאות לאפשר
לנתח אפילו כשה BMI-נמוך יותר .הניתוח הזה
מרפא סוכרת מפני שהוא גורם להפריד הורמונים
שונים מהמעי ,שמונעים התפתחות סוכרת
ועוזרים לריפוי של סוכרת קיימת .אני תרמתי לכך
שהניתוח נהפך לנפוץ בישראל ,כי חשבתי שיש
הרבה אנשים שיכולים ליהנות מזה והסתכלתי
על הסוכרתיים .כיום מתקיימים בישראל כ9,000-
ניתוחי קיצור קיבה בשנה ,כ 30%-מתוכם בקרב
סוכרתיים.

כיצד בכלל החלה הבעיה החמורה של
סוכר במוצרי מזון מתועש?

 הן על האוכל שמוגש במטבחים והן על האוכלשנמכר בקפיטריות .כבר לפני שנים דאגנו שיוגש
החוק לפיקוח על מזון בבתי ספר .לקח ארבע
שנים עד שהחוק הגיע לוועדת החינוך .בדקה
ה 90-בא ח”כ מש”ס ועצר הכל בגלל  30אלף
תלמידי ישיבות .כי למוסדות החרדיים אין מאיפה
לממן את זה .הדבר הכי גרוע הוא כשפוליטיקה
מתערבבת עם כסף .כתבתי מכתב לשר החינוך
ובהמשך עוד מכתב ולא קיבלתי תשובה2 .
מיליון ילדים בישראל לא יכולים לקבל נגישות
למזון בריא בגלל בעיה של  30אלף תלמידי
ישיבות .בסופו של דבר ,אחרי שעשינו קצת רעש
בתקשורת ,השרים יעקב ליצמן ונפתלי בנט
החליטו להחריג את הילדים החרדים ולהעביר
בכל זאת את התקנות .ועכשיו שרת המשפטים
איילת שקד תקעה את זה.

למה?

היא רוצה להבין למה החריגו את אותם ילדים
חרדים .אבל אם זה לא יעבור תוך שבוע  -זה
כבר לא יעבור בגלל הפגרה בכנסת ,ואז הלכה
עוד שנת לימודים .בצה”ל ,לעומת זאת ,תפסו
מנהיגות ,עבדו ועשו שינויים .למשל ,במקום
לשפוך הרבה שמן באוכל הם משתמשים בשמן
בתרסיס ,מה שגרם לירידה של  70%בתצרוכת
השמן .בכסף שנחסך הם קונים לחם מלא .אם
אנחנו רוצים לעשות שינוי ,הדרך היחידה היא
מנהיגות .ראש הממשלה צריך להפנים שבריאות
הציבור ,ובעיקר בריאות הילדים שלנו ,היא דבר
שאי אפשר להתעלם ממנו.

ב 1970-יצאו בארה”ב הנחיות שחייבו את
חברות המזון לצמצם את כמות השומן במוצרים
שלהן ,וכדי לפצות על זה הן התחילו לשים
הרבה יותר סוכר .בין  1970ל 1990-ראינו עלייה
חדה בהשמנה שם .ב 1990-פחות מ10%-
מהאוכלוסייה בארה”ב סבלו מהשמנת יתר15 ,
שנה מאוחר יותר  25%מהאוכלוסייה שם סבלה
מהשמנת יתר ו 15%-מסוכרת .זו פשוט מגיפה
שלא הצליחו לעצור .אנחנו לא פחות רעים.
אנחנו אוכלים פי ארבעה סוכר מהמומלץ ,כולל
פחמימות .ל 13%-מהילדים יש השמנת יתר.
 12%מהילדים בכיתה א’ סובלים מהשמנת
יתר 9% ,עם עודף משקל .הבעיה קיימת בעיקר
בשכבות סוציו-אקונומיות נמוכות .בערים פחות מה זאת אומרת להפנים?
בשני תחומים  -ספורט ותזונה .הילדים בישראל
עשירות רואים יותר השמנת יתר בילדים.
נמצאים במקום השני בעולם בצפייה בטלוויזיה,
איזה תפקיד משחקות חברות המזון ובמקום השני או השלישי בשעות מסכים .ב15-
השנים האחרונות נוצר בישראל מחסור של
בסיפור הזה?
תפקיד מרכזי .חברות המזון ידעו לפמפם לנו  2,500אולמות ספורט לילדים .ההנחיה לבתי
את המזון המתועש והמזיק .סוכר הוא חומר הספר היא שעתיים ספורט בשבוע לכל ילד,
ממכר .אם לוקחים תינוק ושמים לו על הלשון ואפילו זה לא מתקיים .חייבים לחוקק חוקים
קצת סוכר  -הוא יחייך .יש לנו מרכז במוח ששומרים על האוכלוסייה ,בעיקר על הילדים,
שמושפע מדופמין ,כמו שהוא מושפע מקוקאין .ושמנגישים לה את היכולת לעשות ספורט .חינוך
כשניהלתי דיונים עם חברות המזון בוועדת לבדו לא מספיק :אם אני אגיד למישהו שאם ירוץ
האסדרה ,לא הסכמתי ליצור אתן שיתוף פעולה כל יום  5ק”מ הוא יהיה בריא  -הרוב לא ירוצו.
כי אני חושב שאנחנו חייבים לחנך את הילדים שנים אנחנו דוחפים את זה.
מגיל ינקות בשתי רמות :לשתיית מים
ולמיעוט ולא יצא כלום?
לא
שכמעט
חשיפה לסוכר .אנחנו יוצרים סביבה
יצאו דברים ,למשל “אפשריבריא” ,שהוא ניסיון
להתמכר
אלא
נותנת לילדים אפשרות אחרת,
לעשות שינוי בכמה ערים .זה תוקצב על ידי כמה
גופנית.
פעילות
למזון מזיק ,ובנוסף לא לבצע
משרדי ממשלה ב 250-מיליון שקל .גם מנכ”ל
אין
ספר
בבית
אפילו בקפיטריה ממוצעת
משרד הבריאות לשעבר רוני גמזו דחף את זה,
ברירה
אין
לילדים
אז
אפשרות לקבל מזון בריא,
אבל רוב הכספים לא הגיעו ואפילו התוכנית
וטוסטים.
בורקס
בריא
אלא לאכול אוכל לא
המינימלית הזאת לא התרחשה .גם בנוגע
הספר
בבתי
תזונה
על
נלחמים
שש שנים אנחנו
לחשיפה למזון גרוע יש צורך בתוכנית לאומית.
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המשך
ולכן שר הבריאות יעקב ליצמן ומנכ”ל
משרד הבריאות בר סימן טוב הקימו את
ועדת האסדרה ,שבה היית חבר.

לוועדה היו שלושה עקרונות :רגולציה על
הייצור ,נוהלי סימון ופרסום והנגשת מזון בריא
לאוכלוסייה .הבעיה המרכזית מבחינה זו
היא באוכלוסייה החלשה  -בחברה הערבית
ההשמנה קיימת פי שניים מבחברה היהודית ,פי
שניים סוכרת ,ונשים ערביות מתות פי שלושה
מנשים יהודיות בכל חתך גיל .בכוונה עשינו את
הרגולציה לאט ,כי אי אפשר להוריד סוכר ומלח
במהירות .מראש המלצתי להתמקד בסוכר כי
הוא נמצא בכל מקום ,אבל הוועדה החליטה על
סוכר ,מלח ושומן.

היו ויכוחים על פרסום וסימון.

כן ,כי לא רצוי שיפרסמו מזון שאנחנו לא רוצים
להאיץ את צריכתו .באירופה יש כבר עשר שנים
סימון על האריזות  -אדום ,צהוב ,ירוק  -ואסור
לפרסם לילדים מוצר שהוא לא ירוק .ניסינו
להעביר את זה גם בישראל ,אבל זה לא הלך.
אני לא יודע למה .אני המלצתי על סימון המוצרים
באמצעות איור של כפיות סוכר .אני חושב שזו
הדרך היחידה שעובדת ,ושאם רוצים לעשות שינוי
דרמטי הוא חייב להיעשות עם הילדים ובהנהגת
הילדים .אבל אתה חייב לסמן להם משהו מובן -
כפיות סוכר זה מובן .אבל זה התקבל רק חלקית:
הוחלט שיכתבו על האריזה את מספר כפיות
הסוכר שיש במוצר ולא יהיה איור.

זה הבדל עצום .סימון עדיף מרישום.
איזה טיעון היה יכול להיות לחברות המזון
נגד זה?

הן טוענות שכבר אין להן כמעט מקום על האריזה.
נכשלתי בשלב ראשון ,כישלון חלקי .חשבתי
שזאת הדרך היחידה להסביר לילדים .איך אתה
מסביר לילד לא לאכול את הלחמנייה שמוגשת
עם ההמבורגר ,שמכילה כמה כפיות סוכר? הדרך
היחידה להביא לאכילת כמויות סבירות של סוכר
היא דרך כפיות סוכר .ישבנו וקבענו דברים ,אבל
פתאום עוברת שנה ,ואז מתחילים לחצים של
חברות המזון מחו”ל ,כנראה על כולם ,ופתאום
כולם לוקחים צעד אחורה ,ומחליטים לדחות את
השקת הסימון בחצי שנה .הבעיה היא שזה לא
חצי שנה ולא שנה .ברגע שאתה מקבל החלטות
ואז מתחיל לקצץ בהן  -לא יישאר שום דבר .ואני
מודאג ,כי אני מרגיש שרבים מהדברים שרצינו
שיקרו עלולים לא לקרות אם נשב בצד ונחכה.
ציפיתי שזה יקרה והתכוננתי .עשיתי כמה צעדים
בידיעת שר הבריאות ומנכ”ל המשרד :הקמתי
קואליציה של הגופים הבריאים בישראל .יש
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בישראל הרבה מאוד גופים שעוסקים בבריאות בהובלת ראש הממשלה ,ושכל משרדי הממשלה
הציבור :רשת ערים בריאות ,עמותת מהיום ,יישבו יחד .כי אחרי שהישיבות בוועדה נגמרו,
ועדי ההורים ,ועדי המורים ,לקט ישראל ,איגוד התחילו הלחצים של חברות המזון.
הדיאטניות והרופאים .הרעיון הוא ללחוץ על
כל מי שלא יקיים את החלטות ועדת האסדרה .אתה רואה את עצמך כלוביסט של
בנוסף ,הקמנו בכנסת שדולה בהובלת הח”כים הציבור?
איתן כבל ,רחל עזריה וישראל אייכלר .הקמתי כנין של אליעזר בן יהודה ,אני לא משתמש במלה
עם פרופ’ מוטי שני בתל השומר מרכז להטמעת הזו .אני חושב שהפכתי את עצמי לשתדלן של
התוכנית הלאומית לסוכרת ,שבמרכזה נמצא הציבור ,וזאת אף שאני רופא וחוקר ותחום העניין
מהפך באורח החיים של תושבי ישראל ,כי כיום והעבודה העיקריים שלי הם סוכרת .הרבה פעמים
יודעים שכל ילד שלישי יהיה סוכרתי אם לא אני חש שהפוליטיקה קשורה בכסף .עם כל זאת
נעשה שינוי .אנחנו בנקודת זמן שיש לדבר הזה  -הוועדה היא הצלחה בשתי רמות :ראשית ,היא
סיכוי ,אפשר לעשות מהפך כמו שעשו עם פרחי יצאה עם מסקנות ברורות וחותכות :לסמן את
המוצרים בשני צבעים ,אדום וירוק .בר סימן טוב
הבר המוגנים וחגורות הבטיחות.
הוביל מהלך נכון .הסימון ברור ,ההנחיות ברורות,
במהלך הדיונים בוועדה הרגשת לחצים? וגם זה אחרי הסכמה עם החברות להכניס סימון
בר סימן טוב אמר שהוא רוצה להוביל מהלך בצורה שמתחשבת בהן התחשבות מקסימלית.
יחד עם התעשייה ,ולא נגדה .בוועדה ישבה הצלחה שנייה היא הציבור ,השיח.
נציגת התעשייה ,וגם אנשי התעשייה באו להציג
בפנינו .היה לחץ .הם נפגשו עם ליצמן ,עם בר כלומר ,המודעות לכל העניין עלתה?
סימן טוב ,עם הרבה מחברי הוועדה ,אבל זה כן .והיתה הצלחה שלישית :החברות התחילו
לגיטימי .הם אמרו :למה אתם מתמקדים במזון? לעשות שינויים בעצמן .למשל ,מתחילים שוקו
תתמקדו בפעילות גופנית .כן ,זו שטות ידועה לייצר בלי סוכר .בשוקו של טרה יש סטיביה .וזה
שלהם  -צריך גם וגם .הם אמרו גם ש 64-אלף גם כנראה טוב יותר מאשר ממתיק שמשפיע לא
עובדים מתפרנסים מהתעשייה ,ואם תעשו ככה טוב על חיידקי המעי .התעשייה מבינה שצריך
וככה יהיו פיטורים .איימו שאנחנו פוגעים ביבוא ,לעשות שינוי .רק אין לה אומץ .הם הבינו שהם
בעסקים הקטנים .כל הזמן הסבירו כמה זה נורא .צריכים להנגיש אוכל בריא ,ויש כמה חברות
במקביל ,הופיעו פרסומים בעיתונות שדיברו על שאפילו סימנו כפיות סוכר.
כך
שהוועדה מוותרת ,שהשר נסוג ,שהמנכ”ל אסור לשכוח שיש כאן גם אחריות של
מתקפל.
הפרט :לאכול בריא ,לעשות ספורט.
אנשים חושבים שלאכול בריא זה לא טעים
נלחמו דרך התקשורת.
כן ,הייתי יושב בוועדה ואומר  -מישהו שם מאחור וזה גם משטר וגם יותר יקר ,אבל האם אנחנו
דואג לפמפם שאנחנו חלשלושים .אבל המטרה לא צריכים להנהיג את החיים שלנו? כל אחד
שלנו היא בריאות הציבור ,והתעשייה הזאת מאתנו צריך להיות מנהיג במקום שבו הוא חי,
ידעה בעבר להניע תהליכים לטובת בריאות במשפחתו ,בסביבתו .אנחנו לא רוצים להיות
הציבור .במקום לתת לכוחות שזה לא מתאים משרתים אלא מלכים ,וזה אומר שאתה צריך
להם לעצור את המהלך הזה ,צריך לגייס אותם שליטה על החיים .מה המשמעות של האכילה
יחד אתנו ,שחברות המזון יבינו ויובילו את העניין .הפרועה ,הנהיגה המסוכנת ,העישון? זה חוסר
כמובן שבפגישות עמם היה קשה להגיע לעמק שליטה מוחלט .ולדבר הזה יש המון משמעות.
השווה .אבל ליצמן הוכיח עצמו כמנהיג .לדעתי אבל זאת לא רק אחריותו של הפרט .צריך
להנגיש את היכולת לאכול נכון .אם אתה רוצה
הוא התעייף קצת .אבל כרגע הוא עדיין מוביל.
שאנשים ירוצו  -צריך לבנות להם טיילת ,אחרת
איפה הם ירוצו? אם אתה רוצה שיאכלו נכון יותר,
מה הפריע לך בתהליך?
הפריע לי שלא התמקדו בילדים והפריעה לי אתה צריך להנגיש להם את המידע ,שיבינו .אם
ההתנהגות של משרדי הממשלה בנושא שהוא תיכנסו לסופר כדי לקנות מזון דל פחמימות,
כל כך קריטי למדינת ישראל .ראש ממשלה תראו כמה זה קשה ומסובך ,וחלק מהדברים
צריך להיות האיש שמתעסק בזה .מה זה הדבר בכלל לא מוצאים .חיפשתי במילקי את התווית
הזה? זה משחק בבריאות שלנו .אני לא מאשים עם פירוט החומרים ולא מצאתי ,כי היה צריך
את חברות המזון ,מי שצריך להיות הסמן הימני לקלף תווית אחרת .צריך להסביר לאנשים מה
של הדבר הזה הוא ראש הממשלה .אמרתי זה אדום וירוק ,שיש בזה כמויות גדולות מאוד של
לליצמן שחייבים להקים רשות לבריאות בישראל נתרן ,סוכר ושומן ,ולמה זה כל כך נורא .אני בטוח

שהסימון הזה יעשה מהפך ,בפרט אם נלווה אותו
בחינוך.
אם זה היה תלוי בך ,היית הולך על צעדים יותר
דרסטיים ,כמו איסור על מכירת מזון לא בריא?
הייתי מרגיש בנוח אם היו אומרים שאסור למכור
שתייה מתוקה בכוסות גדולות .צריך להסתכל על
ארה”ב כדי להבין איפה נהיה בעוד כמה שנים.
תסתכלו מה הם אוכלים ,אתם תוכו בהלם .הייתי
מרגיש נהדר לקבוע שלפחות לילדים עד גיל
 18לא מוכרים שתייה מתוקה בכוס גדולה .אני
בעד העלאת מיסוי על מזון לא בריא ,כי אני חושב
שאנחנו צריכים ליצור הליך שיצמצם את צריכת
המתוק .לא נהיה הראשונים ,זה כבר נעשה
בכמה מקומות  -למשל במקסיקו ,בשבע ערים
בארה”ב ,בבריטניה.

מה הכי טוב למסות?

להתחיל במשקאות תוססים .שם נמצאת הבעיה
הקשה ביותר של הילדים בישראל.

ֲא
ַב ִּטי ַח הּוא
ְ
ּפ
ִ
ר
י
טֹו
ב
ְל
אֹו ְכלֹוִ ,ל ְׁשּתֹות אֹותֹו ַא ָּתה ָיכֹול
וְ
ֶאת ָּפנֶ יָך.
(
ִל ְרחֹוץ ּבֹו
ק
א
רו
זו
)
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סּוּכ ְר ִתי ֶׁש ִּלי!
ִל ְב ִריאּותַ ,
לֹומר ,נִ ְב ַחן ַעד ֵאיפֹה
ּסּוּכ ְר ִתּיִים ֶׁש ָּלנּוִ ,מ ְּב ִחינַ ת ַה ְּב ִריאּות! ְּ /כ ַ
יׁשיר ָּפנִ ים ֶאל ַה ְּמ ִציאּות  /וְ נִ ְב ַחן ֶאת ַמ ָּצב ַה ַ
ּבֹואּו נֵ ִ
ּסּוּכ ֶרת ְל ַהּגִ ַיע?  /וְ ִאם ַמ ְׁשוִ ים ֶאת זֶ ה ְל ַמ ָּצב ַה ְּמ ִדינָ ה – זֶ ה ֹלא ַמ ָּמׁש ַמ ְפ ִּת ַיע!..
יּבּוכי ַה ֶ
יְכֹולים ִס ֵ
ִ
אֹופן ָּדחּוף
עֹולה!  /וְ ַה ֵּלב ֶׁשּלֹו ,נִ ְד ֶמה ֶׁשהּוא זָ קּוק ְּב ֶ
ּסּוּכ ְר ִתי) ָּכל ַהּזְ ַמן ָ
ּׁומנִ ים ַּב ָּדם ֶׁש ָּלּה (וְ ֶׁשל ַה ַ
ּכֹול ְס ֶטרֹול וְ ַהּש ָ
ָר ַמת ַה ֶ
(ּכמֹו
ּכּולּה ֶׁ /ש ַּמזְ נִ ָיחה ְ
חֹוׁש ִביםְ ,ל ָמ ָׁשלַ ,על זֶ ה ֶׁש ַה ֶּמ ְמ ָׁש ָלה ִ /עם ְּב ָעיֹות ַה ַּת ְק ִציב ֶׁשל ַה ַּמ ֲע ֶר ֶכת ָ
ְל ַה ְׁש ָּת ָלה! ְּ /וכ ֶׁש ְ
“א ֶמת” / :יֵׁש ַּכ ָּמה ָׂש ֵרי ְּב ִריאּות (וְ ַכ ָּמה
ּׁול ָחןַ ,על ֱ
ּבֹודד) ֶאת ַה ִּטיּפּול ַּב ַּמ ֲח ָלה ְּ /כ ַדאי ֶׁשּנָ ִׂשים ַהּכֹל ַעל ַהּש ְ
ּסּוּכ ְר ִתי ַה ֵ
ַה ַ
קֹומא ,אֹו ְּב ִע ְב ִרית ֶצ ָחהְּ :ב ַת ְר ֶּד ֶמת!..
סּויֶמת ַ /ה ְר ֵּבה זְ ַמן ְּב ָ
סּוּכ ְר ִתּיִיםְּ ,ב ֶה ְת ֵאם) ֶׁשּנִ ְמ ָצ ִאיםְּ ,ב ִמ ָיּדה ְמ ֶ
ַ
ּטֹוענִ ים ֶׁש ֵהם ֹלא ְמ ַק ְּב ִלים ֵמ ַה ְּמ ִדינָ ה ּגַ ב ְּב ֵעת ָצ ָרה!  /אֹו
נֹוראֶׁ / ,ש ֲ
סּוּכ ְר ִתּיִ ים ִעם ִמ ְק ֶרה ּגַ בֶׁ ,שּזֶ ה ְּב ֶה ְח ֵלט ָ
יֶׁשנָ ם ַ
וְ ְ
סּוּכ ְר ִתּיִים (וְ ָׂש ִרים,
נֹוסיף ַל ֲחקֹור וְ ִל ְדרֹוׁש  /נִ ְמ ָצא ּגַ ם ַּכ ָּמה ַ
חֹוסר ַה ָּכ ָרה! / ..וְ ִאם ִ
ֶׁש ֵהם ְמ ַד ְּב ִריםַּ ,ת ְר ֵּתי ַמ ְׁש ָמעַ ,על ֶ
רֹופא ֶׁש ָּל ֶהם ַה ְר ֵּבה ִצ ִיּפּיֹות  /וְ ְיָצאּו ִמ ָּכל ָה ֵע ֶסק ִעם
ּש ֶתן ָע ָלה ָל ֶהם ָלרֹאׁש / ...וְ ָכ ֵא ֶּלהֶׁ ,ש ָהיּו ָל ֶהם ֵמ ָה ֵ
ְּב ֶה ְת ֵאם) ֶׁש ַה ֶ ׁ
רּוּבי ְׁש ָב ִרים! ָּ /ומה ִעם
ּסּוּכ ְר ִתּיִים ֶׁש ָּלנּוְּ ,כמֹו ַה ְּמ ִדינָ ה ְ -מ ֵ
ֲעוִ יתֹות ְּוכוִ יֹות ְּ /ב ִקיצּור ,יֵׁש ֶק ֶׁשר ָּברּור ֵּבין ַה ְּד ָב ִרים  /וְ ַה ַ
נֹותנֹות לֹוַ ,מ ְק ִסימּוםִ ,ק ְלקּול
ּסּוּכ ְר ִתי ְּב ֵא ָיבה ִּ /וב ְמקֹום ֶעזְ ָרה ִראׁשֹונָ ה ֵהן ְ
חֹוליםֶׁ ,ש ָּת ִמיד ִמ ְס ַּת ְּכלֹות ַעל ַה ַ
קּוּפֹות ַה ִ
ׁשֹותה ְלָך ֶאת ַה ָּדם ַ /עד
עֹוׂשה ְלָך ְס ִפ ַירת ָּדםְּ ,וב ִד ַיקת ָּדם ַּובּסֹוף ֶ
ן-א ָדם! ֶׁ /ש ֶ
רֹופא ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחהּ ,גַ ם ֵּכן ֶּב ָ
ֵק ָיבה!?  /וְ ֵ
נֹואׁשֹות ְל ֵעירּוי!..
ֶׁש ַא ָּתהַ ,א ֲח ֵרי ָּכזֶ ה ִמין ּגֵ ירּוי  /זָ קּוק ָ
סּוּכ ְר ִתּיִים ֶׁש ֵאין ָל ֶהם ֹלא
(ּכ ִאילּו ֶׁש ֲח ֵסרֹות ִלי ּגַ ם ְּב ִלי זֶ ה ְּב ָעיֹות) ֲ /א ָבל ֲאנִ י ַמ ִּכיר ַּכ ָּמה ַ
ּבֹוחן ְּכ ָליֹות וָ ֵלב ְ
ָא ְמנָ ם ֵאינֶ ּנִ י ֵ
סּוּכ ְר ִתי  -אֹו ֹלא ִל ְהיֹות?”
“ל ְהיֹות ַ
(ּכמֹו ַה ְּמ ֶלט)ִ :
ֹׁוא ִלים ָּכל יֹוםְ ,
מּוסר ְּכ ָליֹות!  /וְ ָכ ֵא ֶּלה ֶׁשּש ֲ
בֹודה וְ ִטיּפּול וְ ֹלא ַ
מּוסר ֲע ָ
ַ
חּוּב ִרים
ּמּוסר) ְמ ָ
(א ֶּלה ִעם ַה ְּכ ָליֹות ְּוב ִלי ַה ַ
ֶ /ח ְל ָקם ָח ְטפּו ְק ִריזָ ה! ֶ /ח ְל ָקם ִהּגִ יעּו ַל ְּפ ִס ִיכ ָיא ֶטרָ ,ל ֲאנָ ִליזָ ה ָ /ה ֲא ֵח ִרים ֵ
ַעד ַהּיֹום ְל ִד ָיא ִליזָ ה!..
סּוּכ ֶרת יֵׁש
צֹודק!  /יֵׁש ַמ ֲחלֹות ֶׁש ִאי ֶא ְפ ָׁשר ְל ַר ֵּפא ִעם ֶאגֶ ד ְמ ַד ֵּבק! ְּ /ב ֶ
ֲא ָבל ֹלא ַמ ְס ִּפיק ִל ְהיֹות ָח ָכםָ ,צ ִריְך ִל ְהיֹות ּגַ ם ֵ
ׁשֹורׁשֹ ,לא ְס ִת ָימה זְ ַמּנִ ית!  /וְ ִהּגִ ַיע ַהּזְ ַמן
רֹופא ִׁשינַ יִיםָּ ,דרּוׁש ִטיּפּול ֶ
סּוּכ ֶרתֹ ,לא ְּכמֹו ֵא ֶצל ֵ
צּורה ְר ִצינִ ית! ְּ /ב ֶ
ְל ַט ֵּפל ְּב ָ
ּׁומנִ ים!/ ..
ֹאמר ָל ֶהםִּ :ת ְראּו ַעד ְל ָאן ֶה ֱע ֵל ֶיתם ֶאת ָר ַמת ַהּש ָ
יָׁשר ַּב ָּפנִ ים  /וְ נ ַ
סּוּכ ְר ִתּיִים ִּכ ְב ֵדי ִמ ְׁש ָקל ָ
ֶׁשּנִ ְס ַּת ֵּכל ְל ַכ ָּמה ַ
הֹור ָאה
זֹוהי ָּפׁשּוט ֹלא ֶּד ֶרְךַ ,א ַחיָ / ,צ ִריְך ְל ַק ֵּצץ ַּבגָ ’אנְ ק פּוד ַּוב ָּב ָׂשר ַה ַחיִ / ...מ ְׂש ַרד ַה ְּב ִריאּות ָצ ִריְך ְל ַה ְכנִ יס ֶאת ַה ָ
ִ
צֹורְךָ ,אז ַא ַחת
סּוּכ ְר ִתי ַּב ֲא ֶׁשר הּוא ִ -ל ְׁשמֹור ִמ ְׁש ָקל! (אֹו ְל ָפחֹות ַעל ִׁשּוּוי ִמ ְׁש ָקל / )..וְ ִאם יֵ ׁש ֶ
ְלחֹוזֵ ר ַמנְ ָּכ”לַ / :על ָּכל ַ
יּתּוח ִקיצּור ֵק ָיבה אֹו ֵמ ַעיִים!..
ּש ַּתיִם / :אֹו ַל ֲעׂשֹות ִּד ֶיא ָטה ְר ִצינִ ית אֹו נִ ַ
ֵמ ַה ְ ׁ
סּוּכ ְר ִתי,
יׁשה ֹ /לא ַמ ִּכיר ֶאת אֹותֹו ַ
אמה ַהּזֹאת ָע ְב ָרה ֶאת ּגְ בּול ַה ַּט ַעם ַהּטֹוב וְ ֶאת ַה ְּס ָאה ַהּגְ ִד ָ
חֹוׁשב ֶׁש ַה ָּמ ָק ָ
ִּומי ֶׁש ֵ
יׁשא...
(ׁש ְּיִהיֶהִ )...עם ֶח ְב ֶרה ַק ִד ָ
יׁשיםַ ,יָצר ֶק ֶׁשר ֶ
יׁשה ְּ /וב ִמ ְסּגֶ ֶרת ַה ָּת ְכנִ ּיֹות ֶׁשּלֹו ִל ְטוָ ח ָארֹוְך ִל ְק ִׁש ִ
ֶׁש ִח ֵיּפׂש ָּומ ָצא לֹו נִ ָ

השירות הטכני פועל בימים א׳-ה׳
בין השעות  08:00בבוקר עד 09-972-4489 :17:00
בימים א׳-ה׳ ,החל מהשעה  17:00אחה״צ עד  08:00בבוקר למחרת,
ימי שישי ,שבת וחג1-800-611-888 :

יּבּוכי ַה ַּמ ֲחלֹות ֹ /לא ִה ְת ַּכּוַ נְ ִּתי ּפֹה ִל ְדרֹוך ְל ַאף ֶא ָחד ַעל ַה ָּיַּבלֹות! ַ /רק
סּוּכ ְר ִתיֵּ ,פרּוׁשֹו ְל ִהיזָ ֵהר ִמ ִּס ֵ
ֵּכןֵּ ,כןִ ,ל ְהיֹות ַ
אֹופק  /וְ ִאם נִ ְׁשמֹור ַעל ַע ְצ ֵמנּו,
ּדֹופק ְּ /ול ִה ְס ַּת ֵּכל ַרק ְק ִד ָימהֶ ,אל ָה ֶ
ְל ַהּגִ יד ֶׁש ָּצ ִריְך ִל ְהיֹותָּ ,כל ַהּזְ ַמןִ ,עם ַהּיָד ַעל ַה ֵ
ּשם וְ ַׂשר ַה ְּב ִריאּותְׁ ,ש ִליחֹו ָע ֵלי
(ּב ֶעזְ ַרת ַה ֵ ׁ
ּסּוּכ ְר ִתּיִים ְ /
ּכּולנּוֲ ,א ָבל ְּב ִע ָיקר ַה ַ
לּואים ֵ /אין ִלי ָס ֵפק ֶׁש ָ
ִמ ָּכל ַה ָּצרֹות וְ ַה ַּת ֲח ִ
ֲא ָדמֹות)  -נִ ְהיֶה ְּב ִר ִיאים...
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איך השתנתה הסוכרת

בעשור האחרון
מאת ד”ר מאיה
איש שלום
מומחית
לרפואה פנימית,
אנדוקרינולוגיה
וסוכרת במכון האנדוקריני בבית החולים
איכילוב ובמרכז הרפואי  DMCלטיפול
בסוכרת

בדיקת ההמוגלובין המסוכרר בעייתית בישראל
בשל חוסר אחידות בשיטת המדידה ,ולכן עשויות
להתקבל תוצאות שונות כשהיא מבוצעת
במעבדות שונות  .בימים אלה פועלים בישראל
כדי לאחד את שיטות הבדיקה כך שתהיה
סטנדרטיזציה בתנאי הבדיקה ברמה הארצית.

תובנות חדשות באשר למנגנון
מחלת הסוכרת

בשנים האחרונות גוברת ההבנה כי סוכרת כרוכה
בישראל בנקודת זמן זו יש כ 750,000 -חולי בפגיעה בתפקוד תאי הלבלב שיתכן וחלקה
סוכרת ,כשרק מחציתם מאובחנים במחלה .הפיך וניתן לתיקון באמצעות איזון רמות הסוכר.
בנוסף ,כחצי מיליון איש לוקים לפי הערכות
בטרום סוכרת .נתונים אלה מהווים תמונת ראי סוכרת סוג  2נובעת משלוב של תנגודת לפעילות
לשינויים במהלך העשור האחרון בכל הקשור האינסולין באברי המטרה ומחסר בהורמון זה.
למחלה ,שינויים המתבטאים בעיקר בעלייה חדה האינסולין הינו הורמון שמופרש מתאים בלבלב
בשכיחות של סוכרת וטרום סוכרת בכל העולם ,ותפקידו להכניס את הסוכר לשריר ,לשומן ולכבד
וככל הנראה קשורים בעלייה במימדי ההשמנה וכן לדכא את יצור הסוכר על ידי הכבד .כבר
בעולם ,בתזונה עתירת פחמימות ושומן ובאורח במצב של טרום סוכרת יש תנגודת לפעילות
האינסולין ,ולכן הוא לא מצליח לבצע את עבודתו
חיים יושבני שאינו מעודד פעילות גופנית.
כראוי ,הסוכר לא מתפנה מהדם אל רקמות
שריר /שומן /כבד ,ונוצרת עלייה ברמת הסוכר
שינויים באבחון המחלה
בעקבות ההבנה שסיבוכי הסוכרת עשויים בדם .במצב של טרום סוכרת ,הלבלב עוד מצליח
להתרחש כבר בערכי סוכר בצום שמעל ל 100-לפצות חלקית על מצב זה ,ומפריש אינסולין
(מ”ג לדציליטר דם) ,בשנים האחרונות חלו ביתר ,אך לאורך זמן תאי הלבלב נהרסים ויכולת
שינויים בקריטריונים של אבחון המחלה .כמו כן ,הפיצוי של הלבלב נפגעת.
מחקרים גדולים הראו שניתן למנוע את סיבוכי בשנתיים האחרונות בעקבות מחקר בעיקר
הסוכרת באמצעות טיפול מוקדם במחלה ,וחשוב בעכברים ,שחלקו אף נתמך בממצאים מבני
להתערב כבר בשלב של טרום סוכרת ולמנוע אדם ,נמצא שהירידה באינסולין נובעת לא רק
התקדמות לסוכרת ולסיבוכיה.
ממוות של תאי הלבלב שמייצרים אינסולין ,אלא
בעבר סוכר עד  110יחידות בצום נחשב היה מהפרעה בתפקוד שלהם בעקבות רמות הסוכר
תקין .כיום ,אדם שערכי הסוכר שלו בצום הינם הגבוהות ,ויש רמזים לכך שאיזון של רמות הסוכר
מעל ל 100 -יחידות ועד  125יחידות ו/או בין יכול להשיב חלק מהתאים לתפקוד ולהפרשת
 199-140יחידות שעתיים לאחר בדיקה של אינסולין .לכן גם באנשים עם סוכרת רבת שנים,
העמסת סוכר  -מוגדר במצב של טרום סוכרת ,שבעבר חשבנו שהם זקוקים לטיפול רק באינסולין
ומרגע זה כלי הדם הקטנים שלו נמצאים בסכנה .עשויים כעבור תקופה לעבור התאוששות של
ישנם כלים אבחוניים נוספים למצב זה ,כגון הלבלב שביכולתה לאפשר הפחתה ולעתים אף
בדיקת ההמוגלובין המסוכרר בדם ( .)HbA1Cהפסקה של האינסולין ,בתנאי שזו נעשית בשילוב
של פעילות גופנית וירידה במשקל.
ההמוגלובין המסוכרר הוא מדד לממוצע ערכי
הסוכר בשלושת החודשים האחרונים .כיום התרופות החדשות לסוכרת ממשפחות מעכבי
המוגלובין  A1cעד  5.6%נחשב תקין ,והמוגלובין  SGLT-2וכן אנלוגיים ל GLP-1-מסייעות
בערך של  5.7%עד  6.4%מוגדר כטרום סוכרת ,בירידה במשקל ,מאפשרות להקטין את מינון
וערך של  6.5%ומעלה מחשיד לקיום סוכרת .האינסולין ויעילות גם בעבור חולים עם סוכרת
האבחנה של סוכרת נעשית במידה ויש שתי רבת שנים.
בדיקות לא תקינות מאותו קריטריון (למשל
סוכר הטיפול בסוכרת – לא רק
בצום של  128יחידות ו 130-יחידות בפעמים
שונות) או כאשר יש שתי בדיקות לא תקינות הסוכר חשוב
מקטגוריות שונות (דהיינו סוכר בצום של  128אחד השינויים החשובים של הטיפול
יחידות והמוגלובין מסוכרר של .)6.5%
בסוכרת מסוג  2בעשור האחרון קשור
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בהבנה שחשוב מאוד לטפל גם במחלות
והפרעה
הנלוות לסוכרת כגון יתר לחץ דם
בשומני הדם בכדי למנוע את סיבוכי המחלה
ובעיקר את התחלואה והתמותה מאירועי לב
ואירועים מוחיים .איזון רמות הסוכר תורם רק
במעט להפחתת הסיכון לאירועים לבביים ומוחיים,
ולעומת זאת איזון לחץ הדם וטיפול להפחתת
הכולסטרול בתרופות הפופולאריות ממשפחת
הסטטינים חשובים ביותר ובעלי תרומה מכרעת
למניעת תחלואה זו.
בנוסף ,חשוב מאוד לטפל בהשמנה ,שמביאה
לתנגודת לפעילות האינסולין ,ומעלה את הסיכון
להופעת טרום סוכרת והתקדמותה לסוכרת.
ההשמנה מעלה גם את הסיכון ליתר לחץ דם.
וכן לכאבי פרקים בשל עומס המשקל שפוגעים
ביכולת לבצע פעילות גופנית ,באופן המוביל
לעלייה נוספת ברמות הסוכר.
כיום ידוע שפעילות גופנית אירובית מתונה,
למשל הליכה ,משפרת מאד את האיזון הסוכרתי.
לפחות  150דקות בשבוע הליכה אירובית מתונה
ועוד שעה בשבוע פעילות תנגודת (כגון הרמת
משקולות קלות) משפרים מאד את איזון הסוכרת,
אפילו בדומה לטיפול תרופתי (ברמות של ירידה
של  0.7%בהמוגלובין המסוכרר) .פעילות גופנית
משפרת גם את איזון לחץ הדם ,ומפחיתה גם
את התחלואה והתמותה ממחלות כלי הדם.
סוכרתיים שהולכים שעה ביום יכולים להפחית
את הסיכון לתמותה ב ,40%-ופעילות סדירה גם
מפחיתה בכמחצית את הסיכויים לפתח סוכרת
בקרב אנשים עם טרום סוכרת.
אם לפני עשור היו לרשותנו רק תרופות יעילות
להפחתת ערכי הסוכר ,אבל גם כאלו שמעמידות
בסיכון את המטופל להיפוגליקמיה (שבאה לידי
ביטוי בירידה של ערכי הסוכר מתחת לערך הרצוי,
מתחת ל 70-מיליגרם/לדציליטר דם) וגורמות
לעלייה במשקל ,כמו סולפינאוריאה ואינסולין,
כיום טיפולים חדשים מאפשרים לסוכרתיים איזון
ברמות הסוכר ללא סיכון להיפוגליקמיה ואף
תורמים לירידה במשקל ולהורדה של לחץ הדם.
התרופות החדשות מעכבות את ספיגת הסוכר
על ידי הכליה ,וכך גורמות להפרשת הסוכר בשתן.
כמו כן ,תרופות ממשפחת מעכבי ה,DPP-4-
הקיימות מזה כתשע שנים ,מאזנות את הסוכר
מבלי לגרום לעלייה במשקל או לירידה לא רצויה
של רמות הסוכר בדם והיפוגליקמיה .הטיפול בהן
נראה כיעיל ובטוח ,והן ניתנות כיום בכדור אחת
ליום ,ובקרוב צפויות אף להינתן רק אחת לשבוע.
תרופות ממשפחת האנלוגיים ל,GLP-1-

שקיימות בשימוש שמונה שנים ,ניתנות בהזרקה
יומית או חד שבועית ,ויעילות אף יותר בהורדת
רמות הסוכר בדם .הן מורידות במשקל כ3-
ק”ג בממוצע ,ומפחיתות משמעותית את הסיכון
להיפוגליקמיה.

הסוכרתיים .מדי הסוכר הרציפים שנותנים מידע
לגבי רמות הסוכר באופן רציף עברו בעשור
האחרון שינוי גדול ,ונהיו קטנים יותר ומדויקים
יותר .קיימת כיום התקדמות רבה ביצירת מערכת
סגורה שתבדוק את רמות הסוכר בדם ותתאים את
מינון האינסולין שמוזרק על ידי משאבה בהתאם
לרמת הסוכר שנמדדה .באחת ממשאבות
האינסולין המתקדמות שקיימות בארץ מאפשר
מד הסוכר הרציף לנתק אוטומטית את פעילות
המשאבה שמזליפה אינסולין כשרמת הסוכר
נמוכה או מתקרבת לנמוכה ומחדש את פעילות
המשאבה כשרמת הסוכר עולה לטווח הבטוח.
פעילות זו חשובה ביותר בעיקר עבור חולים עם
סוכרת סוג ( 1סוכרת נעורים) שחוששים מירידה
מסוכנת של רמות הסוכר בלילה.

תרופות ממשפחת מעכבי  SGLT-2נחשבות
לקבוצה החדשה ביותר בטיפולים התרופתיים
לסוכרת ,ונמצאות בעולם בשימוש רק כשלוש
שנים ובישראל מזה כשנה וחצי .הטיפול בהן ניתן
בכדור אחת ליום ,שגורם להפרשת הסוכר מהגוף
דרך השתן .קבוצת תרופות זו הוכחה כיעילה
בהורדת רמות הסוכר גם לחולים עם סוכרת
ארוכת שנים .כמו כן ,הן נמצאו יעילות בהורדת
רמות לחץ הדם ומפחיתות משמעותית את הסיכון
להיפוגליקמיה .לאחרונה אף נמצא במחקר גדול
כי תרופות אלה יעילות בהורדת הסיכון לתמותה חידוש טכנולוגי נוסף הוא מד סוכר רציף עם
מאירועי לב ואירועים מוחיים בקרב החולים .חיישן שיש צורך להחליפו פעם בשבועיים
לעתים הן גורמות בקרב נשים לתופעת לוואי של (בניגוד למדי הסוכר הרציפים האחרים אותם יש
להחליף אחת ל 7-5-ימים) .מד זה עשוי להוות
דלקות בדרכי השתן ופטרת.
תחליף למדידת הסוכר בדקירה בקרב סוכרתיים
לחולים שמקבלים אינסולין כמה פעמים ביום שמטופלים במספר זריקות אינסולין ליום .הם
וחשופים להיפוגליקמיה ולעלייה במשקל ,המעבר יכולים להיעזר בטכנולוגיה כדי להתאים את
לתרופות החדשות ,לצד הצמצום בשימוש מינון האינסולין הדרוש לפני כל ארוחה בהתאם
באינסולין  -נחשב למהפכני .הגישות הטיפוליות לרמת הסוכר בדמם לפי מד הסוכר הרציף מבלי
החדשות משפרות את איכות חיי החולה ומקלות להזדקק לדקירה .מד זה זמין כיום רק באירופה
על חייהם ועל ניהול המחלה .השימוש בתרופות ובארה”ב.
החדשות גם מפחית את הצורך בבדיקות סוכר
מד סוכר חדיש נוסף מאפשר כיום לייעץ על
שכיחות במהלך היום.
מינון האינסולין הדרוש להזרקה לפני כל ארוחה
עבור חולים שלא ניתן להפסיק אצלם את בהתאם להגדרות שונות  -כגון רמות הסוכר בדם
השימוש באינסולין ,לאחרונה הופיע חידוש לפני האוכל וכמות הפחמימות שעומדים לאכול,
נוסף :אינסולין קצר טווח שניתן בשאיפה לריאות מבלי לאלץ את החולה לחשב בעצמו את מינון
במקום בהזרקה .אינסולין זה כבר נמצא בשימוש האינסולין קצר הטווח הדרוש.
בארה”ב ,וטרם הגיע לישראל .השימוש בו מונע
את הצורך בזריקות אינסולין לפני האוכל ,ומקל בעידן הטכנולוגי של היום חשוב וכדאי לסוכרתיים
להיעזר באפליקציות של פדומטרים (מד צעדים)
על חיי הסוכרתיים.
בטלפונים הניידים ,ולהקפיד על ביצוע 10,000
צעדים ליום .אין צורך לבצעם באופן מרוכז ,וגם
חידושים טכנולוגיים
כמה חידושים טכנולוגיים בתחום הסוכרת הופיעו אם מדובר בכמה הליכות של עשר דקות בכל
בעשור החולף ושינו את אורחות חייהם של פעם  -יש לכך חשיבות בתרומה לבריאות   .
המבצע לסוף  2017בעיצומו!

סוויטאנגו ממתיק
לכם את השנה!

קבלו קופון מתוק

להנחה* היכנסו לאתר -

www.sweetango.co.il
להזמנת סוויטאנגו בהנחה יפה
הקלידו בהזמנה קוד קופון -

134307NC

* אין כפל הנחות.
* בתוקף עד סוף שנת 2017
* בתוקף עד גמר המלאי או הודעה חדשה
* בתוקף רק להזמנה באתר בלבד
* בתוקף לחברי האגודה א.י.ל .בלבד.

אושר על ידי
אגודה ישראלית לסוכרת

סיבוכי הסוכרת

סוכרת פוגעת בכלי דם גדולים וקטנים .הפגיעה
בכלי דם גדולים מאיצה טרשת עורקים שמעלה
את הסיכון לאירועים לבביים ,לאירועים מוחיים
ולפגיעות בזרימת הדם בגפיים עד לצורך
בקטיעות .פגיעה בכלי דם קטנים מתאפיינת
בנזק לרשתית העין עד כדי עיוורון .בנוסף אחד
הסיבוכים השכיחים בקרב סוכרתיים הוא הפגיעה
בתפקוד הכלייתי (עד דיאליזה) ופגיעה בסיבי
עצב שבטויה כאב עז ורגישות יתר לכאב ובשלב
מתקדם יותר אובדן תחושה שעלול להוביל
לפציעות בלתי מורגשות.
כיום ידוע כי איזון טוב של רמות הסוכר בדם
כבר בשלביה הראשונים של המחלה יכול למנוע
סיבוכים אלה .היעד המקובל של סוכרתי מאוזן
הוא המוגלובין מסוכרר מתחת ל ,7%-ורמות סוכר
(גלוקוז) בדם של  110-80יחידות בצום וערכים
עד  180-160יחידות כשעתיים אחרי האוכל.
לסיכום ,כיום יותר מתמיד קל לאזן את הסוכרת
במינימום התעסקות .מצד שני ,ישנה חשיבות
גבוהה מתמיד לבדוק את ערכי הסוכר ,ולהתחיל
לפעול כבר במצבים מקדימים של טרום סוכרת
 בעיקר באמצעות שינוי הרגלי חיים באמצעותדיאטה ופעילות גופנית סדירה ,אשר יעילותם
דומה לזו של תרופות בשלב המקדים במניעת
התפתחות סוכרת.
סוכרת הפכה ברבות השנים למחלה כרונית
שחיים איתה ומצליחים לנהל אותה ,יותר מאשר
מחלה מסוכנת שמתים ממנה ,וברוב המקרים
התוצאות הן בידי החולה ולא בידי שמיים .העידן
הנוכחי טומן בחובו שינוי אמיתי של אופי הטיפול
במחלה ,ומאפשר טיפולים יעילים שמפריעים
כמה שפחות לאורח החיים ,משיגים תוצאות
טובות לאורך שנים ומונעים סיבוכים .כיום ישנו
סיכוי גדול יותר לחיות עם הסוכרת עד שיבה
טובה ,אם לא מזניחים את הטיפול ,ואלו בשורות
מציינות לסוכרתיים ולבני משפחותיהם.

Sweetango

!You won't believe it's not sugar

ממתיק ממש מעולה  -לא תאמינו שזה לא סוכר
אפס קלוריות  -מדד גליקמי אפס  -מעולה לסוכרתיים*
מתוק ללא טעם לוואי .מתיקות דומה  1:1לסוכר.
מתאים גם לאפייה ולבישול ,מעולה להמתקת משקאות חמים.
נראה כמו סוכר וטעים כמו סוכר.
* לא מתאים במקרה של היפוגליקמיה  -אין סוכר ו/או פחמימות זמינות בסוויטאנגו!

לרכישה ברוב חנויות ורשתות הטבע המובילות בארץ או ב .1-700-550-454
לרכישה במבצע האגודה לסוכרת היכנסו לאתר www.sweetango.co.il

סוכרת בגיל הזהב

מה המשמעות של סוכרת בקשישים?
ד”ר רועי אלדור

יחידת הסוכרת  -האגף הפנימי
הדסה עין כרם-ירושלים

מבוא

מחלת הסוכרת היא המגיפה של האלף
השלישי .תחזיות מנבאות מעל  500מיליון
חולים ברחבי העולם בשנים הבאות .שכיחות
המחלה קשורה בד בבד עם שכיחות גבוהה
של ה”תסמונת המטבולית” -בה פרט לערכי
סוכר גבוהים בדם ,גם השמנה ביטנית ,יתר
לחץ דם וערכי טריגליצרידים גבוהים עם
ערכי כולסטרול “טוב” (מסוג  )HDLנמוכים.
מכלול זה מהווה גורם סיכון משמעותי לטרשת
עורקים מואצת הגורמת למחלות לב (“התקפי
לב”) ,אירועים מוחיים (שבץ מוחי) ומוות.

שכיחות מחלת הסוכרת
עולה עם הגיל

שכיחות הסוכרת והתסמונת המטבולית עולה
עם הגיל .באוכלוסייה מעל גיל  ,60כ40%-
סובלים מהתסמונת המטבולית וכ20%-30%
מסוכרת .מרבית החולים מאובחנים לראשונה
בגיל  .40-65עם זאת בכ 15%-מהחולים
מתגלה המחלה בגיל מבוגר יותר .מצב זה
גורם להיווצרות שתי אוכלוסיות שונות של
חולי סוכרת קשישים .הקבוצה הראשונה היא
חולים שאובחנו בגיל צעיר יחסית .קבוצה
זו סובלת מהמחלה שנים רבות ומכאן -
משכיחות גבוהה של סיבוכי המחלה ,ושימוש
מוגבר בתכשירים להורדת סוכר הדם כולל
אינסולין .לעומתם ,הקבוצה השנייה היא של
חולים שאובחנו בגיל מבוגר יותר -אצלם
המחלה בדרך כלל בראשיתה ,הם נזקקים
לפחות תרופות ,שומרים על רמת איזון סוכר
טובה יותר וסובלים משכיחות נמוכה יותר של
סיבוכי המחלה.

זיקנה מחמירה את
סיבוכי הסוכרת

יותר ממחצית מהאוכלוסייה מגיל  65ואילך,
סובלת ממחלות כרוניות מרובות (סוכרת,
יתר לחץ דם ,דלקת מפרקים שגרונית,
מחלות לב) .בין אלו נמצא מחלות ותסמונות
המאפיינות את הגיל המבוגר ומקשות על
הטיפול בסוכרת כגון:
 1.1התסמונות הגריאטריות” –
תרופות
 .אריבוי
הגורר
()polypharmacy
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.2

.3

.4
.5

תופעות לוואי מרובות וייחסי
גומלין בין התרופות השונות
שיכולים לפגוע ביעילותן .הטיפול
בסוכרת לבדו כרוך בדרך כלל
במתן  5סוגי תרופות מקבוצות
שונות.
 .ב נטייה לנפילות  -סיכון גבוה
לנפילות בקשיש הן בגלל הפגיעה
בעצבים והן בגלל התרופות
להורדת רמת הסוכר ולחץ הדם.
 .ג אי נקיטת שתן (“בריחת שתן” או
“אצירת שתן”) -עלולה להחמיר
כאשר הסוכרת אינה מאוזנת או
תחת טיפול בתרופות משתנות
הניתנות לאיזון לחץ דם וסוכר.
 .ד כאב ממקור עצבי (נוירופתי) --
פגיעה עצבית הגורמת לכאב עז
בכפות הרגליים מחד ולאלחוש
ואיטיות בהולכה העצבית מאידך.
פגיעה זו מעלה את הסיכון
לנפילות ,לפצעים בכפות הרגליים
ולפגיעה בתפקוד המיני .פגיעה זו
נפוצה הן בסוכרת והן בזיקנה.
 .הדיכאון  -מוריד את היענות
החולה לטיפול ומוחמר הן על
ידי מחלת הסוכרת והן על ידי
חלק מהתרופות להורדת לחץ
דם והתרופות כנגד כאב ממקור
עצבי.
ופגיעה קוגניטיבית (פגיעה ביכולת
.
חשיבה “גבוהה”) -ומכאן קושי
בטיפול בחולה המתקשה לטפל
בעצמו -.ירידה בהיענות לטיפול
והחמרת סיבוכי המחלה.
 2יתר לחץ דם (בעיקר סיסטולי
המכונה “יל”ד סיסטולי בדיד”)
ששכיח בחולי סוכרת רבים ומחמיר
את סיבוכי הסוכרת -כולל פגיעה
בלב ,בכליות (נפרופתיה) ,בראייה
(רטינופתיה) ובמוח.
3מאגרי סוכר (גליקוגן) נמוכים בין היתר
בשל תזונה לקויה החושפים את
הקשיש לתופעות לוואי של התרופות
להורדת סוכר הדם (ובמיוחד לנפילת
סוכר הדם -היפוגליקמיה)
4ירוד (קטרקט)  -הגורר ירידה בראייה
ונגרם הן מזיקנה והן מסוכרת.
5ירידה בתפקוד הכלייתי הנגרמת
הן מזיקנה והן מסוכרת ומשפיע על
תוחלת חיי החולים ,איכות חייהם
ואפשרויות הטיפול בהם.

השילוב בין סוכרת לזיקנה גורר אחריו עלייה
בשכיחות סיבוכי הסוכרת .עם הגיל יעלה
הסיכון של החולה הסוכרתי לסבול מאירוע
לבבי כלילי (“התקף לב”) ,מזיהום בכפות
הרגליים וצורך בקטיעה ומשבץ מוחי (הסיכון
לשבץ מוחי עולה הן בסוכרת והן בגיל המבוגר)

סוכרת מזרזת את
תופעות הזיקנה

מחלת הסוכרת לכשעצמה מחמירה את
תסמיני הזיקנה ומזרזת תהליכי מחלה
האופייניים לזיקנה .סוכרת גורמת לעלייה
בשכיחות ה”תסמונות הגריאטריות” עם
עלייה של מעל  30%בנפילות ,עלייה בכאב
הנוירופתי ,ריבוי תרופות (כאמור ,כפועל יוצא
של המחלה) ודיכאון.
המחלה מכפילה את הסיכון לחלות בשיטיון
(דמנציה) .במחקר שבוצע בצרפת בו נערך
מעקב אחר חולי סוכרת בני  59-71במשך
 4שנים ,נצפתה פגיעה משמעותית בתוצאות
מבחני זיכרון ,חשיבה ותפישה בחולי הסוכרת
עם סיום המעקב ובהשוואה לבני גילם שאינם
סובלים מהמחלה .במחקר “רוטרדם” (ע”ש
העיר בה בוצע) בו נבדקו  6330תושבים בני
 55-99נמצאה עלייה של  30%בשכיחות
שיטיון בחולים הסובלים מסוכרת .הסיבות
לדמנציה היו ברובן על רקע מחלת כלי דם
(דמנציה וסקולרית) ,אך נצפה גם קשר ברור
למחלת אלצהיימר.
סוכרת כרוכה בפגיעה תפקודית במבוגר.
במחקר שבו נערך מעקב אחר  8344נשים
בנות  65ומעלה במשך  12שנה(,ומתוכן מעל
 500סוכרתיות) נמצא קשר מובהק בין סוכרת
לקושי בהליכה ,קושי בעליית מדרגות ,פגיעה
ביכולת לבצע פעולות יומיומיות כמו ניקיון
הבית ,הכנת ארוחות וקניות .בפילוח התוצאות
נמצא שרמת התפקוד לאורך זמן של חולה
סוכרתית בת  70דומה יותר לרמת התפקוד
של בת  80שאינה סובלת מהמחלה.
כפועל יוצא מכל אלו ,סוכרת גורמת לעלייה
של פי  3בתמותה בחולים בני  65בהשוואה
לבני גילם הבריאים .תמותה מוגברת
באוכלוסיה הסוכרתית נצפית עד גיל ( 84רק
מעל גיל זה סוכרת אינה מקצרת את תוחלת
החיים הצפויה)...

איזון סוכרת חשוב
בזיקנה

ישנן עדויות רבות לחשיבות של איזון לחץ דם
ורמות כולסטרול בקשישים אך רק במעט
מחקרים נבדקה חשיבות איזון רמות הסוכר
באוכלוסייה זו .במחקרים אלו ,נמצא שאיזון
סוכר הדוק תורם למניעת התקדמות מחלת
העיניים (רטינופתיה סוכרתית) בחולים מעל
גיל  .60בנוסף נמצא שאיזון הדוק של רמות
הסוכר בדם כרוך בהאטת התקדמות הפגיעה
הקוגניטיבית במחלה (פגיעה ביכולת חשיבה
גבוה ,זיכרון ,כישורי למידה וריכוז).

טיפול

הטיפול במחלת הסוכרת הוא שילוב של
שינוי אורחות חיים (דיאטה ופעילות גופנית)
וטיפול תרופתי בתכשירים הניתנים להורדת
רמות הסוכר בדם ,איזון לחץ דם והורדת
רמת הכולסטרול ה”רע” ( .)LDLטיפול זה
יכול להפחית בצורה משמעותית את שכיחות
הסיבוכים בכליות ,בעצבים ,בעיניים ובלב .עם
זאת השפעת הטיפול ניכרת רק כעבור כ3-
שנים ,ומכאן שקשישים לא תמיד יזכו ליהנות
מפירותיו.
הנחיות האגודה האמריקאית לגריאטריה
שאומצו על ידי האגודה האמריקאית לסוכרת
מתוות את עקרונות הטיפול באוכלוסיה
הקשישה .עקרון ראשי וחשוב ביותר הוא
בדיקת החולה והתרשמות משלל מחלותיו
ובריאותו .על סמך בדיקה זו יש להעריך באופן
גס עד כמה “ייהנה” החולה מאיזון הדוק של
סוכר הדם וטיפול תרופתי אינטנסיבי לשמירה
על לחץ דם וערכי כולסטרול תקינים .חולה
קשיש הסובל ממספר רב של מחלות פעילות,
איכות חיים ירודה וצפי לתוחלת חיים קצרה
לא יפיק תועלת מטיפול אינטנסיבי בגורמי
סיכון מטבוליים .בחולה כזה הקרוי בעגה
המקצועית “הקשיש השברירי” (,)frail old
טיפול אינטנסיבי ואיזון הדוק של סוכר הדם
עלול להביא לנזק רב יותר מתועלת .ההמלצות
הכלליות הגורסות כי בחולה סוכרת יש לשאוף
לרמות המוגלובין מסוכר ( )HbA1cנמוכות
מ 7% -אינן תקפות לעתים בטיפול בחולה
הקשיש .המחיר של איזון כה הדוק עלול
לגרום לאין ספור אירועי היפוגליקמיה (ירידה
ברמת הסוכר) המסכנים את חיי הקשיש יותר
מסיבוכי המחלה .במחקר ה,ACCORD-
נמצא שאיזון הדוק “מדי” של ערכי סוכר הדם
לערכי המטרה המומלצים בכלל האוכלוסייה
 ,היה כרוך בעלייה משמעותית בתמותה

(במיוחד ממוות פתאומי) ,יתכן כתוצאה
מאירועי היפוגליקמיה שלא אובחנו ולכן לא
טופלו כראוי .האוכלוסייה שחוותה הן ארועי
היפוגליקמיה והן תמותה מוגברת במחקר זה
היו אוכלוסיית הקשישים השבריריים.
מאידך ,בטיפול ב”קשיש הצעיר” ,שמתפקד
באופן מלא ואינו סובל ממחלות כרוניות
משמעותיות יש לטפל כבאדם צעיר יותר.
בחינת האוכלוסייה במחקרים גדולים הראתה
שבגיל  ,70תוחלת החיים הממוצעת לגברים
היא  12.4שנים .בחלוקה לרבעונים ,הרבעון
העליון ישרוד מעל  18שנה לעומת הרבעון
התחתון שתוחלת חייו היא  6.7שנים בלבד.
הבדל זה הוא ההבדל בין ה”קשיש השברירי”
ל”קשיש הצעיר” והוא שעומד בבסיס
ההחלטות הטיפוליות שעל הרופא לקבל.
עקרון נוסף בטיפול בקשישים הוא מידרגיות
הטיפול .איזון לחץ דם מועיל במניעת תחלואה
לבבית ומוחית בקשישים יותר מאשר איזון
רמות הכולסטרול וסוכר הדם .מכאן שבמהלך
קביעת יעדי הטיפול ,איזון לחץ דם (ובמיוחד
לחץ דם סיסטולי) ואיזון כולסטרול יקבלו
משקל רב יותר מאשר איזון הסוכר והורדת
רמת ה .HbA1c -
השיקולים המופעלים בבחירת התרופות
שינתנו לחולה הסוכרתי הקשיש שונים משאר
האוכלוסייה .בקשיש יש לזכור כי תרופות
העלולות לגרום לאירועי היפוגליקמיה,
כגון תרופות ממשפחת הסולפונילאוריאה
(גליבטיק) או אינסולין ,מסכנות אותו יותר.
בנוסף ,יש להתחשב במחלות כרוניות הנפוצות
בגיל זה כגון אי-ספיקת כליות (המגבילה
את השימוש במטפורמין/גלוקופג’ ,תרופות
ממשפחת ה – SGLT2i-פורסיגה וג’רדיאנס)
ואי-ספיקת לב המגבילה את השימוש
בפיוגליטזון (אקטוס) .לאחרונה התווספו
למגוון התרופות לסוכרת תרופות חדשות,
כגון אנלוגים בזאלים של אינסולין (טוג’או,
טרגלודק) ותרופות ממשפחת הDPP4i
(ג’נוביה ,טרג’נטה ,גלבוס ,אונגליזה) הנחשבים
לבטוחים יחסית .ניתן לתיתם גם בחולים עם
פגיעה בתפקוד הכלייתי והטיפול בהם כרוך
בסיכון מופחת לאירועי היפוגליקמיה.
קבוצה חדשה של תרופות המעכבות את
תעלת ה( SGLT2-ג’רדיאנס ,פורסיגה) מציבה
אתגרים חדשים בטיפול בסוכרתי הקשיש.
תרופות אלו יעילות בהורדת סוכר ואינן מעלות
סיכון להיפוגליקמיה .בנוסף הן נמצאו כבעלות
השפעה מגנה מפני אירועים לבבים ותמותה
מסיבות לבביות בחולים סוכרתיים עם מחלת
לב איסכמית קודמת (אוכלוסייה שכוללת

קשישים רבים) .מאידך ,תרופות אלו מוגבלות
באי ספיקת כליה ועלולות לגרום לעלייה קלה
בקריאטינין וירידה בתפקוד הכלייתי (למרות
השפעה משמעותית בשימור התפקוד הכלייתי
לאורך זמן) ,בנוסף הן עלולות לגרום לזיהומים
פטריטיים באברי המין ,נטייה לנפילת לחץ
דם בשינוי תנוחה ,החמרה באי-נקיטת שתן
וזיהומים בדרכי השתן בקשישים.

סיכום

האוכלוסייה בעולם המערבי מזדקנת ,וזאת
במקביל להתפרצות מגיפת הסוכרת .בשנים
הבאות מספר הקשישים הסובלים מסוכרת
יגדל ועל כן יש צורך להתייחס באופן פרטני
לקבוצת חולים זו .התפיסה העומדת בבסיס
אומנות הרפואה הגורסת כי יש להתאים את
הטיפול הרפואי למטופל ,נכונה שבעתיים
במקרה זה .אוכלוסיית הקשישים הסובלים
מסוכרת הטרוגנית ביותר .בינם חולים
ה”סובלים” רק מסוכרת וגילם אינו ניכר בגופם
ומולם אלו שמחלת הסוכרת כבר לא תשפיע
על תוחלת ואיכות חייהם בשל ריבוי מחלות
משמעותיות אחרות .הטיפול צריך “להיתפר”
על פי מידת החולה ויהיה שונה מאד במקרים
אלו .בנוסף יש לזכור שהזקנה גוררת עימה
תחלואים המשפיעים באופן ישיר על כל רובדי
הטיפול בחולה הסוכרתי .הבנה של אלו מחד,
הכרת אפשרויות הטיפול החדישות מאידך
ובחינה מדוקדקת של בריאות וטובת החולה
מהווים את אבן היסוד בשיקול הדעת המקצועי
המנחה את הטיפול בחולה הסוכרתי הקשיש.
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מוצרים הנושאים את תו האגודה הישראלית לסוכרת

מוצרים עם תו

שימו לב! תו האגודה ניתן לכל מוצר בנפרד ולא לחברה או למפעל .המוצרים המאושרים
לא יכולים להיות תוספת חופשית בתפריט היומי אלא תמיד כתחליף למנת פחמימות ,שומנים,
חלבונים או אחרת .אין האישור מהווה המלצה אלא אישור בלבד.
ליד תו האגודה המופיע על פני אריזות המוצרים מופיעה הערה :תחליף למזון אחר במסגרת יעוץ
דיאטני אישי ,והגדרת גודל המנה והכמות המותרת כתחליף.

מוצרי מזון

אביב פרויקטים
 Sweetangoאבקת ממתיק על בסיס אריטריטול
וסטיביה ,באריזות  200גרם.
אחדות ,ביח”ר לטחינה חלווה וממתקים
(אחוה)
עוגה ללא תוספת סוכר עם מילוי בטעם פירות יע .ר
עוגת תפוחים ללא תוספת סוכר עם מילוי מעודן.
אסם
דיאט עסיס לימונענע ,דיאט עסיס אשכולית אדומה,
דיאט עסיס פטל ,דיאט עסיס תפוז ,דיאט עסיס תפוח,
דיאט עסיס אננס ,פייבר;1
ארדי שיווק וסיטונאות בע”מ
לחם “לבריאות”; לחם מיוחד על בסיס מחמצת
בתוספת סובין 500 ,גרם .לחם מיוחד על בסיס
מחמצת בתוספת סובין 650 ,גרם;
ארומה אספרסו בר
לחם דגנים קל; לחם קמח מלא מתוצרת ארומה
אספרסו בר; עוגיות מקמח מלא ללא תוספת סוכר;
לחמניות ביס מקמח מלא;
גלידות פלדמן  -פלקו
גלידל  900מ”ל בטעמים :שוקו וניל ,שוקו פקאן,
וניל תות ,ריבת חלב .מאגדת שלגוני “גלידל” (8
יח’ במאגדת) בטעמים :שוקו ,וניל ,וניל תות ,וניל
פסיפלורה ,אייס מוקה .מאגדת שלגוני “גלידל פרי” (8
יח’ במאגדת) בטעמים :פטל ,דובדבן ,למון ליים ,כוס
שוקו; גלידל פרי אננס ומרגריטה אשכולית;
דג טעים
גפילטע פיש (קציצות דג) לייט
דנשר ( )1963בע”מ
ג’לי  Tussoבטעמים :תות שדה ,אננס ,משמש;
תרכיזי מרמולייט בטעמים :ענבים ,תפוזים ,פטל,
תפוחים ,לימון; שקיות סוכלרוז (אריזת  200 ,100ו20-
שקיות) טבליות סוכלרוז (אריזת  150ו 300 -טבליות);
ממתיק אישי נוזלי על בסיס סוכלרוז; ממתיק על בסיס
סטיביה ( 100שקיות 150 ,שקיות); ממתיק אישי נוזלי
על בסיס צמח הסטיביה; סוכלרוז סטיקס; סוכלרוז
טוויסטר;  TUSSOעוגת מאפינס תפוז ללא תוספת
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סוכ ,ר  TUSSOעוגת מאפינס שיש ללא תוספת סוכר;
ד”ר מרק בריאות באפייה בע”מ
לחמניות קלות מקמח מלא (מארז  6יחידות) ,לחמניות
קלות מקמח כוסמין מלא (מארז  6יחדות).
הרמזית
הרמזית הממתיק הקלאסי – טבליות ממתיק על
בסיס סכרין ללא קלוריות.
החברה המרכזית לייצור משקאות קלים
בע”מ – קוקה קולה ישראל
קוקה-קולה זירו :בקבוק  1.5ליט ,ר בקבוק  1ליט ,ר
בקבוק  2ליט ,ר בקבוק  500מ”ל ,בקבוק  350מ”ל,
פחית  330מ”ל ,מארזים לנשיאה :ששיה ( 1.5ל2 ,
ל) 6 ,פחיות (פרידג’פק) ,דיאט קוקה-קולה :בקבוק
 1.5ליט ,ר בקבוק  500מ”ל ,בקבוק  350מ”ל ,פחית
 330מ”ל ,מארזים לנשיאה :ששיה ( 1.5ל) 6 ,פחיות
(פרידג’פק); דיאט קוקה-קולה לימון :בקבוק  1.5ליט ,ר
דיאט קוקה-קולה ללא קפאין :בקבוק  1.5ליטר;
ספרייט זירו :בקבוק  1.5ליט ,ר בקבוק  500מ”ל ,בקבוק
 350מ”ל ,פחית  330מ”ל ,מארז ששיה ( 1.5ל) ; דיאט
פאנטה אורנג’ :בקבוק  1.5ליט ,ר דיאט פיוז תה בטעם
אפרסק :בקבוק  1.5ליט ,ר בקבוק  500מ”ל;
זנלכל בע”מ (יכין)
יכין סירופ דיאט בטעם אשכולית; יכין סירופ דיאט
בטעם לימונענע; יכין סירופ דיאט בטעם אננס; יכין
סירופ דיאט בטעם מנגו; יכין סירופ דיאט בטעם
ענבים; יכין סירופ דיאט בטעם פטל; יכין סירופ דיאט
בטעם תות בננה; יכין סירופ דיאט בטעם תות; יכין
סירופ דיאט בטעם תפוזים; יכין סירופ דיאט בטעם
תפוחים ; יכין סירופ דיאט בטעם דובדבן ; יכין סירופ
דיאט בטעם לימון;
טופגאם תעשיות ממתקים בע”מ
תנת’ה – סוכריות ללא תוספת סוכר בטעמים :תות,
לימון ,מנטה ,עוגיות קוקוס ,קפה מקיאטו ,קרמל;
טמפו משקאות בע”מ
 ;7UP FREEסודה בטעם למון ליים; סודה בטעם
אננס; סודה בטעם פירות יער
יוניליוור ישראל מזון בע”מ
מוצרי תלמה :פתית בצל ,פתית שיפון ,קרנצים תלמה

()340גרם ,קרנצים תלמה שפע בד”צ ( 340גרם),
ברנפלקס ,ברנפלקס בד”צ ,ברנפלקס ללא תוספת
סוכ ,ר ברנפלקס ללא תוספת סוכר בד”צ ,ברנפלקס
ללא גלוטן .קונפיטורות  778בטעמים :משמש לייט,
אוכמניות לייט ,תות שדה לייט ,דובדבנים לייט.
י .כהן
סוויט לוז ( )sweet loseממתיק בשקית על בסיס
סוכרלוז; סוויט רוז – ממתיק בשקיות על בסיס סכרין;
סוויטבע  -שקיות ממתיק אישי על בסיס סטיוויה עם
דקסטרוזה; ממתיק על בסיס סוכלרוז (שקיות ממתיק
אישי על בסיס סוכלרוז עם דקטרוזה); ממתיק על
בסיס סוכלרוז (אבקת ממתיק על בסיס סוכלרוז עם
מלטודקסטרין); מתוק לייט – שקיות ממתיק אישי על
בסיס סוכרלוז (בתפזורת)
יפאורה תבורי
דיאט  RCקולה; דיאט  RCקולה לימון; תפוזינה דיאט
לימונים; תפוזינה דיאט תפוז; תפוזינה דיאט אשכוליות;
מיץ פז דיאט אשכוליות; ספרינג דיאט תפוח עץ;
ספרינג דיאט אשכוליות אננס; קריסטל אשכוליות
דיאט ; RCדיאט למון ליים  1.5ליטר; RCדיאט
למון ליים  0.5ליטר; משקה אשכוליות דיאט מוגז;
 ;RC cola freeספרינג נקטר חמוציות דיאט (1.25
ליטר); ספרינג  TEAדיאט אפרסק; שוופס דיאט למון
ליים; שוופס  WATERבטעם אפרסק  0קלוריות (1.5
ליטר); שוופס  WATERבטעם תפוח  0קלוריות (1.5
ליטר); שוופס סודה בטעם לימון ( 1.5ליטר) ,שוופס
סודה בטעם נענע ליים ( 1.5ליטר).
כרם תעשיות מזון מן הטבע ע.ל בע”מ
סוכרלייף – שקיות ממתיק אישי על בסיס סוכלרוז;
מאפיית אגמי
לחם בריאות ושובע ,לחם בריאות ושובע  9דגנים,
לחם בריאות ושובע קל ,לחם מלא מלא קל ,לחם
מלא מלא ,לחם קל ,לחם דגנים קל ,מארז לחמניה
קלה ביס  100%קמח חיטה מלאה ,מארז פיתה ביס
קלה  100%קמח מלא ,אגמי  PREביוטי (פיתה ביס
עם תוספת סיבים פרה ביוטיים); לחם מלא יום יום;
לחמניות ביס כוסמין (מארז  8לחמניות במשקל 50
גרם); פיתה ביס כוסמין (מארז  10יחידות של  50גרם);

המשך בעמודים הבאים
מאפיות אנג’ל בע”מ
לחם אנג’ל קל בתוספת שיפון;לחם אנג’ל קל; לחם
שבעה דגנים קל; לחם אנג’ל  100קל’ בתוספת
שיפון; לחם אנג’ל  34 100קלוריות לפרוסה; לחם הכי
מלא; לחם שיפון כפרי (אנג’ל אורנים); לחם פת חי
 100%מלא (אנג’ל אורנים); הלחמנייה הקלה (אריזת
 6יחידות); לחם עינן פרוס; פיתה קלה בקטנה; לחם
פשוט מלא; לחם שיפון  100%קל; חלה קלה; לחם
עינן קל; אנג’ל חיטה מלאה; לחם מלא (מותג רמי לוי),
לחם שיפון קל (מותג רמי לוי);
מאפיית ברמן
חלה קלה; שיפון קל; לחם דגני קלות; לחם לעניין-
מחיטה טרום נבוטה; לחם ברמן קל לעניין; לחם חיטה
מלאה קל; לחם קל  100%שיפון; לחם ברמן אקטיב;
מאפיית ודש מקבוצת ברמן
לחמניות דגני קלות; לחם שיפון קל; חלה קלה; לחם
דגני קלות; לחמניה קלה; לחם שחור קל; לחם כנען;
לחם שחור מקמח מלא;
מאפיית יוסף ברון בע”מ
לחם בריאות מקמח מלא; לחם “מיוחד”; לחם
משפחתי; לחם קל מקמח שיפון מלא; לחם שיפון
בורודינסקי
מאפיית לחם הארץ מקבוצת ברמן
לחם שיפון; לחם שיפון עם אגוזים; לחם  5דגנים;
לחם חיטה מלאה קל; לחם קל  100%שיפון;
מאפיית לחם חן (מקבוצת ברמן)
לחם דני קל ,לחם גלילי קל ,לחם קל קמח מלא
מאפיית דגנית  -עין בר
לחם דגנים קל; לחם חיטה מלא; לחם שחור אחיד
קל; לחם קל מחיטה מלאה; לחם טבע קל; לחם שיפון
אמיתי קל; לחם ירוק קמח מלא; לחם מלא פלוס
שיפון; לחם מלא פלוס כוסמין; לחם חיטה מלאה שגם
ילדים אוהבים; לחם חיטה מלא קל בתוספת שיפון;
מותג מעדני תנעמי  -פיתות כוסמין מקמח כוסמין
מלא ( 10יחידות במשקל  50גרם);
מאפיית דוידוביץ
לחם ריחיים קל; לחם  FIXחיטה מלאה; לחם 100%
כוסמין
מאפיית עלית (מזרחי) בע”מ
פיתות מיני דל קלוריות מקמח מלא (מארז 10
יחידות); לחם דגנים קל; חלה קלה; לחמניות קלות
מקמח מלא ( 10יחידות).

מאפייה מרחבית  1986בע”מ ,קרית שמונה
לחם חיטה מלא-לחם מקמח חיטה מלא בתוספת
ויטמינים פרוס; לחם עינב  25%פחות קלוריות;
אווריריות כוסמת דקיקות עם מלח; אווריריות כוסמת
דקיקות ללא מלח; אווריריות כוסמין דקיקות דל נתרן
מאפיית פולנסקי
לחם שיפון אוקראיני ,לחם בריאות סקנדינבי ,לחם
סקנדינבי שיפון טבעי ,לחם שיפון בורודינסקי ,לחם
חיטה נבוטה ,לחם שיפון קל; לחם כוסמין מלא;
מבשלות בירה ישראל בע”מ (קרלסברג)
נקטר חמוציות דיאט פריגת ,פריגת משקה קל דיאט
אשכוליות  1.5ליט ,ר  330מ”ל; פריגת  lightמשקה
קל בטעם לימונענע דל קלוריות ,פריגת light
משקה קל בטעם תפוזים דל קלוריות;
מור ים מרקטינג
מחית תפוחים ,מחית תפוחים אורגנית ,מחית תפוחים
עם אפרסק ,מחית תפוחים עם תות
מילקו תעשיות בע”מ (טרה)
מעדן חלב בטעם שוקולד  0%שומן ( 125גרם)
מארז רביעייה;  Muller simply fruit 0%יוגורט
ביו אפרסק Muller simply fruit 0% ,יוגורט ביו
פירות יע ,ר  Muller simply fruit 0%יוגורט ביו
תות Muller simply fruit 0% ,יוגורט ביו אננס,
 Muller simply fruit 0%יוגורט ביו דובדבן ;
 Muller simply fruit 0%יוגורט ביו תפוח אגס;
מכוורת עמק חפר
מעדן לייט
מכוורת יד מרדכי שטראוס בע”מ
קונפיטורה דומדמניות שזיף לייט; קונפיטורה משמש
לייט; קונפיטורה תות שדה לייט;
מנה א .י .בע”מ
פריכיות אורז מלא ,פריכיות אורז מלא ללא תוספת
מלח ,פריכיות אורז מלא עם פשתן ,פריכיות אורז מלא
עם תירס ,פריכיות אורז מלא עם קצח ,פריכיות אורז
מלא  5דגנים.
מצות אביב
עוגיות קלות אביבה ללא תוספת סוכר בטעמים :וניל,
קפוצ’ינו ,לימון ,עוגיות קלות ללא תוספת סוכר מחיטה
מלאה.
נסטלה גלידות – נגה
מאגדת שלגונים שוקו לייט; לה קרמריה שוקו וניל
לייט באריזה משפחתית; מאגדת שלגוני לייט בטעם

ריבת חלב; מאגדת שלגונים מופחתי קלוריות בטעם
וניל עוגיות; סורבה מנגו-תות לייט באריזה משפחתית;
מאגדת שלגוני מיני לייט יוגורט בציפוי מנגו מאגדת
קרחוני לייט מנגו ולימון; מאגדת שלגוני מיני לייט יוגורט
עם ציפוי שרבט חמוציות;
סודה סטרים ישראל.
סירופ דיאט אנרגיה; סירופ דיאט בטעמים :אשכולית
אדומה ,למון ליים ,פטל חמוציות ,תה אפרסק ,תפוזים;
סירופ דיאט בטעם קולה; סירופ בטעם קולה sugar,
freeסירופ דיאט בטעם אננס-אשכולית;
סוכרזית בע”מ
סוכרזית טבליות (פטרייה); סוכרזית  ;300סוכרזית
 ;700סוכרזית  ;1200סוכרזית נוזל “דיאטיפ”; כמו
סוכר; סוכרלייט כפית לכפית; סוכרלייט ממתיק נוזלי
על בסיס סוכרלוז; סוכרלייט טבליות ללא קלוריות
בטעם סוכר; שקיות סוכרזית אישיות בטעמים :וניל;
לימון; קינמון; אייריש קרים; שקיות סוכרזית סטיוייה
(אריזת  100שקיות); סטיוויה כפית לכפית (אבקה
בצנצנת); סוכרזית-סוכלרוז (מבושל) ,אריזת 100
שקיות; סוכרזית קלאסי ( 100שקיות); סוכרזית
סוכלרוז חצי כפית ( 100שקיות) ,סוכרזית סטיוויה חצי
כפית ( 100שקיות); סוכרזית סטיוויה נוזלי; סוכרזית
סטיוויה טבליות המתקה באריזות  74ו 300-טבליות.
סוכרה דיאט בע”מ (מתוק וקל)
סוכרה דיאט – שקיות להמתקה בישול ואפיה (25,100
ו 250 -שקיות); סוכרה דיאט לבישול ואפיה – (אריזת
 100גרם) .סוכרה דיאט טיפות לבישול אפיה והמתקת
משקאות .מתוק וקל סטיביה (שקיות ממתיק אישי
סטיביה  100,50ו ;)20 -מתוק וקל (שקיות ממתיק
אישי סכרין  50ו –  250יחידות) .מתוק וקל זהב (שקיות
ממתיק אישי אספרטיים  50ו –  100שקיות).
סופר פארם ישראל
 Wellnessעוגיות קלות מחיטה מלאה ללא תוספת
סוכר (מותג לייף); לייף וולנס סטיביה  100שקיות
לייף וולנס סוכרלוז  100שקיות; לייף וולנס סוכריות
ללא תוספת סוכר בטעמים :מנטה ,לימון ,תות.
ענבי ציון
קונפיטורה ביתית פירות יער לייט באריזה של 600
גרם ,קונפיטורה ביתית תות שדה לייט באריזה של
 600גרם ,קונפיטורה ביתית משמש לייט באריזה של
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 600גרם ,קונפיטורה ביתית פטל לייט באריזה של
 600גרם ,קונפיטורה ביתית אוכמניות לייט באריזה
של  600גרם
פיתה אקספרס בע”מ
פיתה קלה מקמח מלא; פיתה כוסמין מלא; פיתה ביס
מקמח מלא;
ק.י.פ.ל .טבליות וממתיקים ( )2001בע”מ
כרמית חופשי סוכרלס ממתיק נוזלי על בסיס
סוכלרוז( 200מ”ל) ,כרמית חופשי סוכרלס שקיות (
 100ו  200שקיות) ,כרמית חופשי סוכרלס טבליות
סוכלרוז ( 150ו 300 -טבליות) ,קיפל סוכרלס (300
טבליות) ,כרמית חופשי ממתיק נוזלי על בסיס
סטיביה ( 200מ”ל) ,כרמית חופשי ממתיכל טבליות
על בסיס סכרין ( 1200טבליות) ,קיפל ממתיכל טבליות
על בסיס סכרין ( 1200ו 300 -טבליות) ,כרמית חופשי
סטיביה ( 100שקיות) ,קיפל סוכרלס ( 500שקיות),
קיפל סטיביה ( 500שקיות)
ריאו
גלידת וניל שוקו ,שלגון גלידה קלה שוקו וניל ,גלידה
קלה בטעמים וניל ריבת חלב ,מאגדת  8קרחונים
ללא תוספת סוכר  Litgh Iceבטעמים :קולה לימון,
משמש ,לימון
שופרסל (מותג פרטי)
ברנפלקס ללא תוספת סוכר(אריזות בגדלים שונים);
בראנפלקס; ממתיק על בסיס סוכלרוז 100 ,שקיות;
משקה קל אשכוליות דל קלוריות 1.5 ,ליטר; שוקו
נטול לקטוז ללא תוספת סוכ ,ר  1ליט .ר לחם שאור קל.
שטראוס גלידות בע”מ
מאגדת שלגוני לייט מיני בטעם יוגורט ופרי יע ,ר
מאגדת שלגוני לייט וניל עוגיות ( 6יחידות במאגדת);
מאגדת שלגוני לייט וניל ריבת חלב ,מאגדת שלגוני
לייט שוקולד עם ריפל בטעם שוקולד; מאגדת שלגוני
מיני לייט עם ציפוי בטעם אפרסק ,מאגדת לייט מיני
סנדביץ’ ,מאגדת אייס לייט לימון אשכולית אדומה
ומנגו ,קרמיסימו  1.33ליטר לייט שוקו וניל;
שטראוס בריאות בע”מ
יוגורט דנונה  0%לבן (גביעי  150גרם ו  200גרם) ,דנונה
 1.7%לבן (גביעי  150גרם ו  200גרם) ,אקטיביה 0%
לבן ,אקטיביה  1.5%לבן ,דנונה דיאט קפוצ’ינו ,דנונה
דיאט אפרסק (גביעי  100גרם ו  150גרם) ,דנונה פרי
בתחתית  0%תות ,אקטיביה  0%אוכמניות חמוציות;
יוגורט דנונה ביו  150 1.7%גרם; דנונה זירו בטעם
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קוקוס  150 0%גרם  ,דנונה זירו בטעם פסיפלורה
 150 0%גרם; דנונה זירו בטעם פירות יער 150 0%
גרם;
שלגוגו
קרחוני ארטיקל בטעמים :לימון ,פטל ,משמש ,אננס,
לימונענע ,תה אפרסק; קרחוני פריטיקל בטעם:
פסיפלורה.
תה ויסוצקי ישראל בע”מ
ויסוצקי קר (תיוני חליטת צמחים ופירות להכנה במים
קרים ,בתוספת סטיביה) בטעמים :אפרסק ,לימונענע,
פירות יער; סוכריות תה ירוק ויסוצקי בטעם לימונית
ולואיזה (מארז של  32יחידות  ,משקל יחידה  2.2גרם);
תנובה
דיאט יופלה אננס  0%גביע  150גרם ,דיאט יופלה
אפרסק  0%גביע  150גרם; דיאט יופלה דובדבן
 ,0%גביע  150גרם דיאט יופלה תות  ;0%גביע 150
גרם דיאט יופלה פירות יער  0%גביע  150גרם ,דיאט
יופלה עוגת גבינה ותות  ;0%דיאט יופלה בד”צ תות
גביע  150גרם  0%גביע  150גרם ,דיאט יופלה בד”צ
אננס –  0%גביע  150גרם; דיאט יופלה עם אפרסק
בד”צ  150 0%גרם; דיאט תות בתחתית  0%גביע
 150גרם; דיאט אפרסק פסיפלורה בתחתית  0%גביע
 150גרם; יופלה טבעי  1.5%גביע  200גרם; יופלה
טבעי  1.5%גביע  150גרם יופלה  0%דיאט גביע
 200גרם ,יוגורט תנובה לבן  1.5%שומן ביו גביע 150
ג” ,ר יוגורט תנובה לבן  ,1.5%שומןביו גביע  200גרם;
דיאט יופלה בטעם וניל עם מנגו בתחתית 150 0%
גרם משקה סויה לייט אריזת  1ליטר; (סוי מג’יק) ,דיאט
יופלה עם אפרסק  100 0%גרם ,דיאט יופלה עם תות
100 0%
גרם; דיאט יופלה בטעם וניל עם אוכמניות בתחתית
 150 0%גרם

תוספי מזון ,תרופות,
מכשור רפואי ומוצרי
עזר

אבידור מרכזי בריאות לרגל ולגב
נעליים PG Lite :מאושרת לשימוש חולי סוכרת
ללא דפורמציה או פתולוגיה ,תחת השגחה רפואית,
 Molinaviלשימוש חולי סוכרת ללא דפורמציה
או פתולוגיה .תחת השגחה רפואיתMendivi ,
מאושרת לחולי סוכרת עם דפורמציות קלות בגב כף

רגל ובאצבעות .תחת השגחה רפואית ,מדרס מתאים
לחולי סוכרת עם דפורמציות קלות בלבד ,תחת
השגחה רפואית
אופציה ,סוכנות לביטוח
א  .ביטוח סיעודי לחולי סוכרת ,ב  .ביטוח נסיעות
לחו”ל לחולי סוכרת ,ג  .ביטוח בריאות לחולי סוכרת
אלטמן בריאות שותפות כללית
פלקסיטול – משחה לכף הרגל; פלקסיטול – קרם
ידיים לעור יבש מאוד; פלקסיטול – קרם לטיפוח
הציפורן; פלקסיטול קרם לעור יבש מאד; פלקסיטול
איזי סטיק; אלפא ליפואית;
ארומה קוסמטיקה ייחודית B.LAOR -
קרם רגליים ארומטי
ברייסון שיווק בע”מ
מוצרים לטיפול בטוח ללא צביתות וחתכים בכפות
הידיים והרגליים - cuticle away :מסיר ללא מאמץ
את העור סביב הציפורן - callus away .מסיר עור
גס וקשה מכפות הרגליים ב 5-דקות.
 - dry heelקרם לריפוי ומניעה של עקבים יבשים
וסדוקים – Callus eliminator .לשימוש על ידי
אנשי מקצוע – Cuticle eliminator .לשימוש על
ידי אנשי מקצוע.
גאמידה בע”מ
מערכת גבס לתמיכה ברגל סוכרתית ,משחה  
dermagran-B
(גלוצרנה) ABBOTT - GLUCERNA
מזון רפואי מועשר בסיבים תזונתיים מיועד לחולים עם
סבילות לקויה לגלוקוז .היבואן :פרומדיקו
דין דיאגנוסטיקה
מדי סוכרAccu-Chek Sensor, Accu-Chek :
GO, Accu-Chek Active, Accu-Chek
Inform,`Accu-Chek Performa, Accu Chek Performa NanoמשאבהAccu- :
 ;Chek Spirit Comboציוד מתכלה למשאבות:
Infusion set)) Accu-Chek TenderLink,
;Accu-chek Flexlinkמערכות מידעAccu- :
;Chek 360, Accu-Chek Smartpix
דוקרניםAccu-Chek Multiclix, Accu-Chek,:
 ;Softclix, , Accu-Chek Safe-T-Proמכשור
ביתי למדידת לחץ דם מתוצרת גרמניה UEDE
 ,דגם  Comfort 20/40 Visomatלזרוע ,דגם

 Visomat Handyלפרק היד ,נרתיקי – Frio
פתרונות קירור לתרופות; אלפרסן – קרם קצף לעור
יבש עבור רגל סוכרתית;  -Timesulinמכסה חכם
לעט האינסולין;  – Dailly Doseמזרק האינסולין
הקטן בעולם
טופ-נייל שיווק בע”מ
קלירנס סבון טיפולי  1ליטר 250 /מ”ל; קלירנס
מחזק ציפורניים טיפולי; קלירנס קרם רגליים טיפולי;
קלירנס קרם ידיים טיפולי; קלירנס תערובת ציפורניים
אקטיבית; קלירנס דיאודורנט ספריי לכף הרגל
כצט
לקטופיל  -יאנג מוס ניקוי טיפול לפנים; לקטופיל
 קרם גוף טיפולי; לקטופיל  -קרם ידיים טיפולי;תחליב סבון טיפולי;  – TZAREVET Xצרבת
 X, Calcichew D3בטעמים מנטה ,לימון ותפוז.
קלצ’יצ’ו אקסטרא  3Dבטעם לימון;
מורז צמחי מרפא
כפתן – קרם לרגליים .משושת – משחה לטיפול
בפצעים פתוחים .משחת עיסוי להמרצת מחזור הדם
ולהקלת כאבים ראומטיים .מגן ציפורניים לטיפול
בפטריות ובדלקות מתחת לציפורן.
מ.א .מוצרי טבע ובריאות
טננבלוט  – Dסירופ עם תמציות צמחים ללא תוספת
סוכר; סוכריות ויויל ללא תוספת סוכר בטעם סמבוק;
מנפאואר קאר בע”מ
מטפלים/ות שעברו השתלמויות בנושאי סוכרת
מכבי שרותי בריאות
קלציום  , 200D +קרם רגליים שיקומיCare Sens ,
 , Nדרמה סב.
סטרפ קאר Strep Car -לכסניות בתוספת טימין,
אובלפיחה ,אבץ וויטמין  Cבמארז בן  24יח’.
פייבר  CAREסיבים תזונתיים מסיסים באבקה.
מעבדות ים המלח – AHAVA
קרם גוף מזין לעור יבש ורגיש; קרם ידיים לעור
יבש ורגיש; קרם רגליים לעור יבש ורגיש; קלינרל
 D-MEDICקרם לכף הרגל; קלינרל D-MEDIC
ג’ל גרגרים לכף הרגל;
מעבדות מדיג’ל בע”מ
 Nail Drops Medifootלציפורניים (סיוע בטיפול
בפטרת ואקזמת כף הרגל)
 )Multipurpose cram (Medigelקרם רב

שימושילחות והזנה לעור
 Medifootסיוע בהסרת עור קשה וגס בכף הרגל
ללא צורך בסכין או משייפים חדים
נובונורדיסק (פארמדיה)
עטי הזרקה מסוגNOVOPEN 3 , NOVOLET , :
.NEEDLE NOVOLIFE, PENMATE
סילון ספורט שיווק בע”מ
411V2; 1080 V6; 860 V6; 880 V5; 990 V4; 928
V2; 847 V2
סם-און בע”מ
נוירובטיק – קפליות חומצה אלפא ליפואית לסיוע
במניעת נוירופתיה ,גלוקו ג’ל ((Gluco-Gel
לספיגה מהירה; די-ויט טבליות ,די-ויט  200טיפות ,די-
ויט  400טיפות.
פישר תעשיות פרמצבטיות בע”מ
יו-לקטין סדרה טיפולית לעור יבש-יבש במיוחד :יו-
לקטין קרם טיפולי  /יו-לקטין פורטה טיפולי (מכיל
 Ureaבריכוזים שונים) ,יו-לקטין קרם פורטה טיפולי
לכף הרגל ,יו-לקטין תחליב גוף טיפולי ,יו-לקטין
קרם ידיים טיפולי ,יו-לקטין ג’ל פילינג טיפולי לכף
הרגל ,יו-לקטין אל סבון טיפולי ,יו-לקטין שמפו טיפולי,
יו-לקטין קרם פנים טיפולי .אייקר  /אייקר פורטה -
מגבונים לאחר סטריליזציה לניקוי יסודי של העיניים.
אמול  /אמול פורטה  /אמול נטורל  -שמן אמבט.
פדיסול קרם לריכוך וטיפול בכף הרגל ,פדיסול תרסיס
דאודורנט לכף הרגל  -מרענן ,סופג זיעה ומונע ריח
פריגו ישראל טייקו דיאגנוסטיקה
 – CONTOUR PLUSמד סוכר מתקדם ללא כיול
כולל דוקרן  MICROLET 2לדקירה עדינה מאוד –
הערכה כוללת מכשי ,ר נרתיק ,דוקרן מקלונים ,מחטים
והוראות הדרכה בעברית ,ערבית ,רוסית ואנגלית.
מקלוני  – CONTOUR PLUSמקלונים לשימוש
עם מכשיר לבדיקת סוכר;  – CONTOURמד
סוכר מתקדם ללא כיול כולל דוקרן MICROLET
 2לדקירה עדינה מאוד – הערכה כוללת מכשי ,ר
נרתיק ,דוקרן מקלונים ,מחטים והוראות הדרכה
בעברית ,ערבית ,רוסית ואנגלית; מקלוני CONTOUR
– מקלונים לשימוש עם מכשיר לבדיקת סוכר
 – CONTOUR; DEXCOM G4 PLATINUMמד
סוכר רציף מאושר לילדים מגיל שנתיים ולמבוגרים,
כולל משדר קטן ,סנסור לשבוע ימים מפלטינה למניעת
גירויים ,מסך צבעוני ומגוון התרעות להשגת איזון מיטבי

ומניעת מצבי היפוגליקמיה והיפרגליקמיה; גרבי קופרון
– גרביים לסוכרתיים ובעלי כפות רגליים רגישות
המכילות פרורי נחושת שקוטלות פטריות  ,חיידקים
ווירוסים ומונעות ריח רע מכף הרגל ,הגרב מותאמת
לסוכרתיים; מחטי  – COMFORTLANCEמחטים
איכותיות ועדינות ביותר המותאמות למגוון דוקרנים (
 – G32עדינה ביותר בצבע צהוב – G30 ,עדינה בצבע
סגול G28 ,דקה בצבע כחול ו G 23רגילה בצבע
ירוק לבעלי עור עבה); מקלוני שתן KETOSTIX -
 , KETODIASTIXמקלוני שתן לבדיקת סוכר ו/
או אצטון; משאבות אינסולין  – COZMOשירות
למשאבות אינסולין  COZMOכולל מגוון פרפריות
מתקדמות
קארט קוסמטיקס בע”מ
משחה טיפולית לכף הרגל ,ציפורנית ,מוקוסווט,
קורנקס ג’ל ,תחליב טלק טיפולי ,קרם טיפולי לכף
רגל יבשה וסדוקה ,ג’ל ספורט; פילינג לציפורן; נוזל
לציפורניים; פילינג אניזמטי לכף הרגל;
רקיט בנקיזר (ניר איסט) בע”מ
סטרפסילס תות ללא סוכר -להקלה על כאב גרון,
נורופן לילדים בטעם תות ,נורופן לילדים בטעם תפוז;
סטרפסילס ללא סוכר לימון ,גביסטון נוזל מנטה,
גביסטון מנטה טבליות; קרם טיפולי לסדקים בעקב
בתוספת קרטין מבית ;Scholl
חברות תרופות – תרופות במרשם רופא בלבד:
באייר ישראל בע”מ ,ברינגר אינגלהיים ישראל
בע”מ ,מארק שארפ ודוהם  ,MSDנובונורדיסק
(פארמדיה) ,נוברטיס פארמה ,סנופי אוונטיס.
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מהנעשה בסניפי האגודה
כתובות ושעות הפעילות
אשדוד  -יו”ר – גב’ לאה קנטי
מרכז הקריה אשדוד – שער הקריה,
טל 08 8660673- :נייד 053-3341201 :
ימי פעילות :א’  12:00-10:00ב’ ,ד’ 19:00-17:00
ספטמבר :התקיימה הרצאה בנושא“ :תכלס,
התייחסות מעשית ,יום יומית לכף הרגל
הסוכרתית”
המרצה :דניאל וייס ,פודיאטר מומחה נשיא
העמותה הישראלית לפודיאטריה ,יו”ר הוועדה
המייעצת לשר הבריאות
הרצלייה  -רמת השרון  -יו”ר – גב’ קלוד לנגנואר
בית הבריאות אבן גבירול  49הרצליה,
טל 09 9512706- :נייד,053-3342609 :
ימי פעילות :א’ ,ד’ 16:00-18:00
אוקטובר :התקיימה הרצאה בנושא “הקשר
בין סוכרת ללב” ,המרצה :ד”ר יבגני מושקוביץ,
מומחה לאנדוקרינולוגיה ומנהל מרפאת סוכרת
בקופת חולים כללית
חדרה  -יו”ר – מר ששון פנחס
מועדון לקשיש ,רח’ ירושלים ,15
טל -04 6247397 :ימי פעילות :ג’ ”17:00 19:00-
ספטמבר :התקיימה הרצאה בנושא “זכויות חברי
האגודה הישראלית לסוכרת ובני משפחותיהם
מול ביטוח הלאומי ומס הכנסה “ .מרצה  :שרון
עומסי ,עו”ד ממשרד עורכי דין “מרקמן את טומשין
חולון -בת ים  -יו”ר – גב’ רחל זנד
“בית המתנדב” רח’ אחד במאי  ,56חולון
טל ,03-5033391 :נייד053-3345693 :
שעות פעילות :יום שני בין 11:00-09:00
אוקטובר :התקיימה הרצאה בנושא “הקשר בין
סוכרת ללב” המרצה ד”ר אנג’לינה דובינסקי
יועצת סוכרת קופת חולים כללית ולאומית
חיפה  -יו”ר  -מורי הוד -
 053-3379062ו 04-6902346
בית אבא חושי ,רח’ אבא הילל סילבר  72חיפה
אוקטובר :התקיימה הרצאה בנושא “פתרונות
ביטוח לסוכרתיים ביטוח משלים של קופות
חולים וביטוחים פרטיים”
המרצה :דן סלס אופציה ,סוכנות לביטוח 2003
בע”מ
סניף קריות  -יו”ר  -זלמה רוזן
מתנ”ס אלי כהן רח’ מורדי הגטאות  ,17קרית
מוצקין ,טל 04-8306680 :נייד053-3350287 :
שעות פעילות :יום ה’ בין 9:30-12:30
אוקטובר :התקיימה הרצאה בשיתוף עם מועדון
“גמלאים ונהנים” בקרית מוצקין בנושא“ :הסוכרת
והחידושים בה”
מרצה :ד”ר זינה עדנן  ,מומחה לאנדוקרינולוגיה,
סוכרת ומטבוליזם מרכז רפואי זבולון ,שרותי
בריאות כללית
ירושלים  -יו”ר – מיכה להבי
טלפון נייד ,054-4512336 -
ימי פעילות :ג’ ,10:00-13:00 ,ה’’10:00-13:00 ,
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אוקטובר :הרצאה בנושא “זכויות חולי הסוכרת
מול המוסד לביטוח לאומי ורשויות המס” המרצה:
אופיר צוברי ,עו”ד ממשרד מרקמן טומשין מומחה
לזכויות כלכליות רפואיות
בדצמבר תתקיים הרצאה בנושא“ :הקשר בין
הלב לסוכרת” מרצה :ד”ר עופרי מוסינזון
כפר סבא ורעננה  -יו”ר – מר יורם פריד
טל 09 - 7729107 :נייד 053-3376895 :ימי
פעילות :א’ ,ד’ 19:00-17:00
נהרייה  -יו”ר – מר אלי נדיב  ,אח סוכרת
מועדון גמלאים  -כצנלסון ,דרך יחיעם  ,2טל:
 050-6479461 / 04 9000795ימי פעילות :ד’18:00-16:30
אוגוסט :התקיימה הרצאה בנושא“ :כליות
וסוכרת” המרצה :ד”ר חאלד חאזם ,נפרולוג בכיר
מרפאה למחלות כליה בסוכרת מרכז רפואי גלילי
מערבי
אוקטובר :התקיימה הרצאה בנושא“ :ניהול
סוכרת בצום” המרצה :ד”ר עמיר בשקין
מנהל היחידה לאנדוקרינולוגיה וסוכרת במרכז
הרפואי גליל מערבי
נתניה  -יו”ר – ד”ר רינה רחמני רבינוביץ ,עו”ד,
אחות / .חדווה דואני  -סגנית יו”ר הסניף
רח’ אחימאיר  9נתניה נייד050-5534438 :
ימי פעילות :ג’ 18:30-16:30
פתח-תקווה  -יו”ר – גב’ אראלה אלישוב ,אחות
מרכז הבריאות רח’ אחד-העם  ,31טל9052661- :
 03נייד 053-3354241 :ימי פעילות :ב’ 12:00-
 ,09:00ג’ 18:00-16:0
ראש העין  -יו”ר -זאביק זהבי
טלפון 054-4758567 :נייד053-3342694 :
מפגש :ביום ד’ האחרון בכל חודש בשעה 18:30
אוקטובר :הרצאה בנושא “זכויות חולי הסוכרת
מול המוסד לביטוח לאומי ורשויות המס” המרצה:
אופיר צוברי ,עו”ד ממשרד מרקמן טומשין מומחה
לזכויות כלכליות רפואיות
ראשון לציון  -יו”ר – גב’ עמליה הינדי ,אחות
סוכרת
בית המהנדס ,רח’ מנחם בגין  2ראשון לציון
טל03-9561565 :
ימי פעילות :א’ ,ה’ – 16:00-18:00
רחובות  -יו”ר – גב’ צביה ציוני ,אחות סוכרת
מען למכתבים :השקמה  3קריית עקרון70500 ,
טל 941407 :טל08–9414071 :
נייד053-3319210 :
מודיעין  :יו”ר הסניף – הגב’ ניצה דוידוביץ’
עמותה לקשיש רח’ עמק דותן  ,31מודיעין ,טל:
 08-9706262טל/פקס  08-9751140נייד053- :
3347085
ימי פעילות :יום שני 16:00-18:00
נובמבר :תתקיים הרצאה בנושא “הקשר בין
סוכרת לבעיות לב” המרצה :ד”ר אנג’לינה

דובינסקי יועצת סוכרת קופת חולים כללית
ולאומית
עכו :יו”ר הסניף :אוולין-חווה רשתי
בית האישה לשלום ,רח’ יאנוש קורצ’אק ( 5מקלט
 ,)11ימי פעילות :א’ ו-ב’ 18:00-16:00
אוקטובר :התקיימה הרצאה בנושא“ :מניעת
מחלות כליות בסוכרת” המרצה :ד”ר חאלד
חאזם ,נפרולוג בכיר מרפאה למחלות כליה
בסוכרת מרכז רפואי גלילי מערבי
מועצה אזורית גזר :יו”ר – גב’ חנה סיבוני
כרמיאל-משגב :יו”ר הסניף – גב’ שרה דובשן
במרכז קהילתי נעמ”ת ,רח’ חבצלת  1כרמיאל.
טל054-6680995 :
אוקטובר :התקיימה הרצאה בנושא “הקשר בין
סוכרת ללב” המרצה :ד”ר סשה ישראלי ,רופאת
משפחה ,יועצת סוכרת קופ”ח מכבי ,קופ”ח
לאומית
ניידת האגודה:
ספטמבר :ניידת האגודה התארחה בבסיס חיל
האויר שבחצרים שם התקיים יום בריאות שנתי .
לפרטים נוספים ניתן לפנות לנירה איילה
גרנטשטיין מנהלת הסניפים
לטלפון 03-9508222 :שלוחה 5
בין השעות  15:00-08:00ו/או להשאיר הודעה
בתא הקולי
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