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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

דבר המנכ”ל

דבר העורך המדעי

דבר העורך

דבר היו”ר

לכל החברים שלום.
שני נושאים חשובים על סדר היום:
 .1בשבוע שעבר הושקה תכנית
לאומית למניעת סוכרת בישראל.
אנו מברכים על הצעד החשוב
והמשמעותי הזה באמרה“ :מוטב
מאוחר מאשר אף פעם”.
לא ניכנס פה להיסטוריה בת  62שנה ולפעולותיה הרבות מספור של
האגודה שלנו ונציין רק  2עובדות שלא ניתן להם הכבוד והגילוי הראוי.
• •לפני למעלה מ  10שנים הגישה האגודה הישראלית לסוכרת
לראשונה תכנית לאומית למניעת סוכרת .בכל יום סוכרת – 14
לנובמבר – אנו נפגשים עם שר הבריאות ומגישים לו מחדש את
התכנית .במשך השנים התכנית נתחבה למגירה של לפחות  4שרי
בריאות .האם ייתכן שמצב הסוכרת בישראל היה שונה לו הואיל מי
מהשרים לעיין בה לפחות?
• •במסגרת התכנית החדשה הודיעו לקול תרועת חצוצרות על רעיון
מקורי :סימול ערכים על גבי מזון .האגודה הישראלית לסוכרת
הינה היחידה בעולם (!!) שבמשך למעלה מ 15-שנה מסמנת בתו
האגודה מזונות המתאימים לאנשים עם סוכרת .עובדה זו ידועה
לכל האנשים עם סוכרת במדינת ישראל אבל כנראה נעלמה
מעיני משרד הבריאות.
 .2השנה נקיים בחירות לאסיפה הכללית של האגודה במתכונת אסיפה
של נציגים.
תזכורת :האסיפה הכללית היא המוסד העליון של האגודה ,היא מאשרת
את הדוחות השנתיים ,את דוחות הביקורת וחשוב מכל – ממחבריה
בלבד נבחרים אנשי הוועד המנהל.
כפי שבין אזרחי ישראל יש את בעלי זכות הבחירה ,הבוחרים את חברי
הכנסת שמתוכם מורכבת הממשלה ,כך לציבור הסוכרתיים בישראל
יש את חברי האגודה הבוחרים את חברי האסיפה הכללית שמתוכם
מורכב הוועד המנהל.
באסיפה הכללית כ 100-מקומות .עד  60נציגי הסניפים –  3מכל סניף
לכל היותר – ועד  44נציגי הסקציות המקצועיות :חוקרים ,רופאים ,עובדי
סיעוד ,תזונאים ,פודיאט ,ר עובד סוציאלי ,פיזיוטרפיסט ופסיכולוג קליני.
לאחר בחירת חברי האסיפה הכללית נערכות בחירות ביניהם לוועד
המנהל הכולל רופאים ,חוקר ,אחיות ,תזונאי ,פודיאטר ונציגי האנשים
עם סוכרת.
הוועד הנבחר בוחר מתוכו את יו”ר האגודה.
בחוברת זו תמצאו טפסים מתאימים .אנו מודים לכם על השתתפות
ערה בבחירות אשר יקבעו לשנים הבאות את פני האגודה.

בימים אלה מתפרסמים בעיתונים
נתונים בינלאומיים בנושא שכיחות
הסוכרת בעולם ,לפיהם יש כבר
קרוב ל 400-מיליון אנשים סוכרתיים
על פני כדור הארץ .הנתונים מוכיחים
כי מאז שנות ה ,80-גדל מספרם פי
ארבעה ,וקיימת עלייה חדה במספר
חולי הסוכרת במיוחד במזרח התיכון.
מדינת ישראל נמצאת גם היא במזרח התיכון ,אלא שאם מסתכלים
על הנתונים בעיון על כל מדינה ולא על האיזור כולו ,ניתן מיד להתרשם
כי העלייה המשמעותית ביותר בהיארעות הסוכרת מתרחשת דווקא
במדינות ערב רבות ,כמו ערב הסעודית ,עיראק ,איראן .במדינות אלו יש
עלייה במספר חולי הסוכרת בכל עשור בכ 5-אחוזים .בישראל ,עלייה
זו בדרך כלל היא פחות מאחוז אחד לעשור ובעשורים האחרונים
 0.2עד  0.3אחוזים בלבד .הבהרת הנתונים אמנם מסבירה כי מצבנו
אינו כה רע ,כפי שמצטייר מהתמונה הכוללת של המזרח התיכון כולו,
אולם מאידך ,מוכיחה כי מלחמתנו נגד הסוכרת נמשכת.
מזה מספר שנים ,נושבות רוחות חיוביות עבור חולי הסוכרת בקרב
קובעי המדיניות בישראל .לפני שבועיים ,משרד הבריאות ,בשיתוף
עם גורמים ועמותות שונות ,כולל האגודה הישראלית לסוכרת ,הכריזו
על יישום תכנית למניעת סוכרת בישראל .במקביל ,החלו מגעים עם
תעשיית המזון ,כולל משקאות מתוקים ,על הצורך בהפחתת כמות
הסוכר במזון ושתייה .על אף הקשיים העלולים להתעורר בנושא,
נראה כי בשלה העת להגעה לפיתרון סביר עבור בריאות האוכלוסייה.
גם קופות החולים נרתמות היום יותר ומתייחסות בכובד ראש למגיפת
הסוכרת .עלתה המודעות למחלה והיכולת הטיפולית ,כמו גם יכולת
הניטור ,השתנו ללא הכר בעשור האחרון .ממש בימים אלו הושקו
בישראל תרופות חדישות העשויות להקל על הסוכרתי את היכולת
להגעה ליעדים הרצויים.
כאמור ,לפנינו עדיין דרך ארוכה ,אולם ניתן וצריך גם לברך על
ההישגים שהושגו.
מאחל לכל הקוראים והקוראות – חג שמח והרבה בריאות!

הפעם אספנו עבורכם ,קוראים
יקרים ,הרבה מידע ,כללי וספציפי
– מן הגורן ומן היקב – על מנת
להעשיר את הרפרטואר הקבוע של
חולי הסוכרת באשר הם ,ולא רק
לגבי המחלה ,מה שאנחנו קוראים
“ידיעות בקצרה” ,שכן ידוע שאלוהים נמצא בפרטים הקטנים...
לא חסכנו מכם גם אינפורמציה חשובה על תרופה חדשה (אינסולין
בזאלי) או חידושים בטיפול בסוכרת ,כדי להראות שהרפואה לא
קופאת על שמריה ומשתדלת לעשות את המהפך המתבקש ולנסות
למצוא את המרפא למגיפה.
אנחנו מנסים להסתכל על הקשרים הקיימים בין סוכרת לרזון
ולהשמנה ,בין סוכרת לסקס ,בין סוכרת ופעילות גופנית ,עם דגש על
ריצה ,או על הליכה בודהיסטית ,בין סוכרת לרגל סוכרתית ,בין סוכרת
לכלי הדם ובין סוכרת לכל מה שעלול להיות סיבוך שלה.
אנחנו מלקטים חומר על מחקרים שעוסקים בקשר שיש לחומוס
וסוכרת ,לפריכיות אורז וסוכרת ,למג’דרה ,חילבה וקינמון – ומקווים
שתמצאו בזה עניין.
תמיד נחזור ונזכיר לכם שאין סוכרת של אדם אחד דומה או שווה
לסוכרת של אדם אחר ותמיד אנחנו מתבקשים לבדוק את הדברים
על עצמנו ובעצמנו כי אף אחד לא מכיר את הגוף שלנו יותר טוב
מאיתנו ,אפילו לא הרופא המטפל.
תמיד נחזור ונזכיר לכם את עשרת הדיברות למניעת סיבוכי הסוכרת:
הקפדה על בדיקות תקופתיות ,תזונה מתאימה ,פעילות גופנית,
הימנעות מעישון ,מעקב אחר לחץ הדם ובדיקות שגרתיות של
הרגליים ,העיניים והשיניים.
ותמיד נחזור ונזכיר לכם להשתלט על המחלה באמצעות הומור
ואופטימיות וחשיבה חיובית – כדי שהיא לא תשתלט עלינו.
והעיקר להיות בריא – שיהיה תענוג להביט בראי.
קריאה מהנה ומועילה לכם.

סוכר במשקאות ממותקים מגביר
שכיחות של השמנת יתר וסוכרת.
האגודה הישראלית לסוכרת ,פעלה
ופועלת להפחתת צריכת משקאות
מתוקים באוכלוסייה הישראלית
בכלל ובקרב בני נוער וילדים בפרט.
בינואר  ,2016ביקרנו בכנסת והדגשנו בפניי הח”כים את החשיבות
הרבה במניעת מכירת משקאות מתוקים במוסדות חינוך ובתי ספר.
אמנם כנסת ישראל הוציאה תקנה לגביי כך ,אך לצערנו הרב ,היא
אינה נאכפת ע”י השלטונות.
לאחרונה יצא מחקר חשוב בבריטניה המראה שהפחתת הסוכר
במשקאות מתוקים הביאה להפחתת השכיחות של השמנת יתר
באופן משמעותי.
המחקר הדגים הפחתה הדרגתית של  40%במשקאות מתוקים
במהלך  5שנים.
התוצאות הראו ירידה בצריכת הסוכר היומית בשיעור של 38
קלוריות ליום עד תום השנה החמישית ,דבר שהביא להפחתה של
 1.2ק”ג במבוגרים ולירידה בשיעור של  1%במקרי עודף משקל
וירידה של  2.1%במקרים של השמנת יתר.
המשמעות היתה הפחתה של חצי מיליון מקרי עודף משקל ומיליון
מקרים של השמנת יתר במבוגרים בבריטניה.
ירידה בתחלואה בסוכרת מסוג  2של  309,000מקרים חדשים.
המחקר הסיק שירידה הדרגתית בתכולת הסוכר במשקאות
ממותקים הביאה לירידה בשכיחות של עודף משקל ,השמנת יתר
וסוכרת.
לכן יש צורך למצוא אסטרטגיה שתביא להפחתת הסוכר במשקאות
מתוקים.
אגודה ישראלית לסוכרת תברך על כל פעולה שתביא לכך
ומייעצת לכולם אל תשתו משקאות המכילים סוכר.

מוטי פרלמוטר
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פרופ’ חוליו וינשטיין
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דוקטור,
אני רק שאלה

ידיעות בקצרה

מדוע קשה כך-כך לאזן את הסוכר בדם?

הזרקה פעם בשבוע
תרופה חדשה אושרה בישראל לטיפול בחולי יין ישמח לבב אנוש בסוכרת

סוכרת סוג  .2התרופה ( Trulicity -חברת
אילי לילי) נועדה לשפר את איזון רמת הגלוקוז
בקרב מבוגרים עם סוכרת מסוג  2כטיפול יחיד
או בשילוב עם תרופות אחרותTrulicity .
תוצע למטופלים במזרק מוכן לשימוש עם
מחט נסתרת מובנית ,בשני מינונים  1.5מ”ג ו
 0.75מ”ג ותינתן פעם אחת בשבועTrulicity .
תסופק למטופלים במזרק מוכן לשימוש ,מלא
מראש ,עם מחט שמוחדרת בלחיצת כפתור
וחוזרת באופן אוטומטי .המטופל אינו רואה
את המחט ולא מתעסק בה במהלך ההזרקה
העצמית.

סוכרת וכלכלה

בישראל ,כמו במדינות אחרות ,סוכרת הינה
אחת המחלות הכרוניות השכיחות ביותר ומהווה
נטל כבד על מערכת הבריאות ,על החולה ועל
משפחתו .היקף התחלואה והתמותה הקשורות
בסוכרת ,כמו גם כניסתן של טכנולוגיות חדשות
לטיפול השוטף ושינויים בניהול הטיפול במחלה,
מלווים בעלויות רבות ,ישירות ועקיפות .כלל
ההוצאה ברחבי העולם לשנת  2013של
שירותי הבריאות בגין מחלת הסוכרת הוא
 548מיליארד דולר לפחות ,שהם  11%מכלל
ההוצאה העולמית לבריאות בשנה זו .במדינות
מפותחות ובמדינות מתפתחות ,כ 1/4-עד 1/2
מסך העלויות הישירות לטיפול בסוכרת נובעות
מסיבוכי המחלה הכרוניים.
באדיבות :קמינסקי מלכה ,אחות אחראית
מרפאת סוכרת מבוגרים המרכז הרפואי
האוניברסיטאי סורוקה

ללא דקירה

לאחרונה פותחה ע”י חברת  Abbottמערכת
( FreeStyle Libreפריסטייל ליברה),
המשווקת בישראל ע”י חברת גפן מדיקל
(בשלב זה לצרכי ניסוי בלבד) .היתרון במערכת
זו היא היכולת למדוד סוכר ללא הצורך בדקירת
האצבע או לכיול המכשיר .המערכת מאפשרת
מדידה של רמת סוכר באמצעות טכנולוגיית
פלאש ( )Flash Glucose Monitoringעל
ידי הצמדת שלט אלקטרוני לחיישן המחובר לגב
הזרוע במשך  14ימים.
“כדי לראות את רמת הסוכר ,המטופל צריך לבצע
פעולת ‘סריקה’ פשוטה  -קירוב והעברת השלט
על פני החיישן תוך פחות משנייה ,כך שרמת
הסוכר העדכנית תופיע על צג השלט .פעולת
ה’סריקה’ ניתנת לביצוע במהירות ,בחשאיות,
ללא צורך בדקירה ובהוצאת דם” ,מסביר פרופ’
חוליו וינשטיין ,מנהל היחידה לסוכרת בבית
החולים וולפסון ורופא בכיר במרכז DMC
לטיפול בסוכרת.
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לראשונה מתפרסמות תוצאות ניסוי האלכוהול
הקליני הגדול והמקיף ביותר מסוגו בעולם לפיהן:
צריכה יומית של יין אדום משפרת בריאות לבבית
בקרב חולי סוכרת .הממצאים הם פרי עבודתם
של קבוצת חוקרים ישראלית מאוניברסיטת
בן-גוריון בנגב ,בראשותה של פרופ’ איריס
שי ,ועשויים לתרום להנחיות הרפואיות בדבר
השפעת צריכה מתונה של אלכוהול לאורך זמן
בקרב סוכרתיים.
ממצאי מחקר האלכוהול הארוך בעולם,
שהתפרסמו באוקטובר  2015בכתב העת
הרפואי היוקרתי Annals of Internal
 ,Medicineמוכיחים כי לצריכת כוסית יין אדום
על בסיס קבוע כחלק מתזונה בריאה ומאוזנת
יתרון משמעותי בשיפור הסיכוי לבריאות לבבית
בקרב סוכרתיים .במחקר נמצא כי גם יין לבן וגם
יין אדום תורמים לאיזון הסוכר בהתאם לפרופיל
הגנטי .חולי סוכרת הינם בסיכון גבוה יותר לפיתוח
מחלות לב וכלי דם מאשר האוכלוסייה הכללית.
עד היום ,ההמלצות לצריכת אלכוהול מתונה הינן
שנויות במחלוקת ,במיוחד בקרב חולי סוכרת.
בעקבות המחקר הזה ,עומד לרשותו של העולם
הרפואי מחקר קליני בעל ממצאים יוצאי דופן
במהימנותם :זהו המחקר הארוך ביותר שבוצע
עד כה (מעקב אחר צריכה תזונתית יומית ,משך
שנתיים) ,ומשתתפיו הישראלים הם בעלי יתרון
בולט בכך שהגיעו למחקר ללא רקע של צריכת
יין קבועה במסגרת התזונה היומיומית (וזאת
בשונה מאוכלוסיות מחקר באירופה או בארה”ב).
החוקרים הגיעו למסקנה כי צריכה מתונה של יין,
ויין אדום במיוחד ,בקרב חולי סוכרת
מאוזנים וכחלק מתזונה בריאה ,בטוחה,
ככל הנראה ,לשימוש ותורמת לשיפור
מתון של כלל הבריאות הלבבית.
המחקר מומן על ידי הקרן האירופית
לחקר הסוכרת ( )EFSDשל האיגוד
האירופי לחקר הסוכרת (.)EASD

כתבה שניה בסדרה

סוכרת מסוג  1במאה ה 21

סוכרת מסוג  1נגרמת כתוצאה מהרס הדרגתי של
תאי הבטא בלבלב ,שמייצרים ,אוגרים ומפרישים
אינסולין .תהליך הרס התאים מתחיל חודשים עד
שנים לפני הופעת הסוכרת כתוצאה מצירוף של
נטייה גנטית וגורמים סביבתיים שעדיין לא ידועים.
מחקרים רבים דנו בניסיון למנוע את ההרס
המתקדם של תאי-הבטא בשלב שבין תחילתו
לבין הופעת הסוכרת .בשלב זה לא נמצא עדין
טיפול בטוח שעוצר את ההרס.
סימני הופעת הסוכרת הם שתייה והשתנה
מרובות ,וירידה במשקל למרות תאבון מוגבר.
האבחנה של סוכרת היא פשוטה ונעשית ע”י
מדידת סוכר בדם או בשתן ויכולה להיעשות
במרפאה הראשונית .הבעיה היא שילדים
ומתבגרים רבים הפונים לרופא/ה הראשוני אינם
מאובחנים בזמן בגלל חוסר מודעות למחלה.
איחור באבחנת הסוכרת גורם להיעדר מוחלט
של פעילות תאי-הבטא ,חסר אינסולין מלא,
אי הכנסת סוכר לתאים ,פירוק שומנים ליצירת
אנרגיה וכתוצר לוואי מפירוק זה יצירת חומצות
הגורמות לירידה בחומציות הדם .ירידה בחומציות
הדם הקרויה חמצת סוכרתית היא מצב מסוכן
הנושא בחובו סכנה לסיבוכים נוירולוגיים ותמותה.
אי לכך אבחנה מהירה והפניה מידית למיון ילדים
חשובה ביותר למניעת התפתחות החמצת.
באדיבות :היח’ לאנדוקרינולוגיה ולסוכרת
ילדים ,ביה”ח לילדים ע”ש דנה-דואק ,המרכז
הרפואי תל אביב
ובאדיבות עיתון “הארץ” (ביו ,נובמבר )15

על שאלותיכם יענה
ד”ר משה זילבר,
מומחה באנדוקרינולוגיה
וברפואה פנימית
מחבר הספר “אנשים
מתוקים לחיים ארוכים”
כולנו מודעים היטב לקושי באיזון ערכי הסוכר
בדם.
קיימים מספר גורמים המקשים על איזון הולם
של רמת הסוכר ,ועל אחד מהם  -התזונה שלנו
 קיימנו דיון נרחב בגיליון הקודם .אולם ,לצדההשפעה המכרעת של המזון על הסוכר בדמנו,
הוא אינו המכשול היחיד בדרך לאיזון הסוכרים
הרצוי .קיימים בהחלט מכשולים נוספים ,ועל
אחד מהם נדון בכתבה זו.

הרוצח השקט

“רוצח שקט” ברפואה הוא מונח השמור לבעיה
רפואית אשר פועלת בצורה בלתי מורגשת,
“מאחורי הקלעים” כביכול ,אך בסופו של דבר
מסבה נזק גופני קשה.
דוגמאות לרוצחים שקטים הם סוכרת ,לחץ דם
גבוה ורמת כולסטרול גבוהה בדם .בכתבה זו
נתרכז כמובן בסוכרת ,ונבין איך היותה “מחלה
שקטה” גורמת לנזקים מפושטים וכיצד ניתן
לפעול כדי למזער נזקים אלו.

“מחלה” :עבר מול הווה

“מחלה” בשפה האנגלית היא  ,Diseaseוזו
מורכבת מצירוף של  ,Dis + Easeכלומר “אי
נוחות”.
מינוח זה מצביע על הדרך שבה האנושות נהגה
לתפוס מצב של חולי ,לפיה אדם מוגדר בתור
חולה כאשר הוא חש באי-נוחות מתמשכת
כלשהי ,כדוגמת כאב ,גרד ,כאב ראש ,בחילה,
סחרחורת וכו’ .אי-נוחות זו היא אשר מביאה את
האדם הסובל אל הרופא המטפל.
עם ההתקדמות הטכנולוגית פותחו שיטות
מעבדתיות מתקדמות המאפשרות לזהות
מחלות בשלבים מוקדמים ,טרם הופעת
תסמינים .סוכרת הינה אחת הדוגמאות הבולטות,
היות שבמרבית המקרים ניתן לאתר את המחלה
שנים רבות טרם הופעת תסמינים כלשהם ,וזאת
באמצעות בדיקה דם פשוטה! מאידך גיסא ,אם
נמתין להופעת תסמינים כדי לפעול ,כלי-הדם
בגופנו עלולים למצוא את עצמם חשופים לשנים
ארוכות של סוכר גבוה ,דבר אשר לעתים מזומנות
כרוך בנזקים קשים לאיברי הגוף השונים...

לא כל מחלה מרגישים

באחד הימים ,בהיותו בעבודה ,הופיע אצל יוסי
כאב חזה פתאומי ועז .חבריו הזעיקו אמבולנס
אשר פינה אותו לבית-החולים .התברר כי יוסי
לקה בהתקף-לב מסיבי ,במהלכו הוא נזקק
להנשמה ולהחייאה .בסופו של דבר הצליח
הצוות הרפואי להציל את חייו של יוסי ,אך הלב
שלו נפגע קשות .מיודענו נותר במצב של אי-
ספיקת-לב ,והשתחרר לביתו כשהוא מחובר
לבלון-חמצן יומם ולילה ,עם רשימת תרופות
יומית שאורכה כאורך הגלות ,ועם יכולת להתהלך
צעדים ספורים בלבד ברציפות .יוסי נאלץ לפרוש
מעבודתו ומאותו היום החל לבלות את ימיו
בישיבה בכורסה ובצפיה מבעד לחלון אל אל
עבר עתידו שהפך בבת-אחת מוורוד לשחור.

מסתבר כי הגוף האנושי מתוכנת כדי לחוש
ברמות סוכר קיצוניות ,כלומר רמה נמוכה מדי
(היפוגליקמיה) או גבוהה מאד (היפרגליקמיה
משמעותית) .אולם ,הגוף אינו מתוכנת כדי לחוש
רמת סוכר בתוך “טווח הביניים”.
כך למשל ,מרבית האנשים לא יחושו הבדל
בין רמת סוכר של  120מ”ג/ד”ל לבין רמה של
 180מ”ג/ד”ל .זאת ,למרות שמדובר בהפרש
של  50%וחרף העובדה שחשיפה לערכי סוכר
סביב  180מ”ג/ד”ל לאורך שנים – גורמת לנזקים
משמעותיים בהרבה מאשר חשיפה לערכי סוכר
סביב  120מ”ג/ד”ל ,בממוצע...
להעדר היכולת לחוש רמת סוכר מעל לרצוי
הטעיה פסיכולוגית
קיימות השלכות כבדות ,אותן נבחן מיד.
אם נדמה לכם שהאירועים אותם עבר יוסי הינם
סיפורו של יוסי
חריגים – דעו כי מדובר במקרה נפוץ ואף אופייני.
יוסי ,בן  ,50היה אדם אופטימי אשר עבד בחברה
האיש יצא מנקודת הנחה כי חובתו מסתכמת
גדולה.
בנטילת תרופות ובהימנעות ממזון מתוק ,וכל עוד
בתור הטבה ממקום עבודתו נשלח יוסי באחד הוא חש בטוב ניתן בהחלט “לשכוח מן המחלה”.
הימים לסדרת בדיקות רפואיות במכון פרטי.
אחת הבדיקות בסדרה הייתה לרמת הסוכר בדם ,הבעיה הייתה שהמחלה לא שכחה ממנו!
במקרה דנן ,ערכי הסוכר לא הגיבו לטיפול
ובתום אותו היום התבשר יוסי כי הינו סוכרתי.
הבשורה נחתה על יוסי כרעם ביום בהיר .הוא שהוא קיבל .אילו היה טורח לבצע את בדיקות
אמנם היה מודע לכך שיש לו עודף משקל והוא הדם אשר זומן אליהן – הבעיה הייתה מתגלה
ידע כי אינו מקדיש זמן לפעילות גופנית ,אך בשלב מוקדם ,והטיפול היה מתעדכן ,מן הסתם.
מאידך גיסא הוא חש תמיד “בריא כשור” ,ולפי אולם ,יוסי לא טרח להתייצב לבדיקות ,כשהוא
מיטב ידיעתו לא סבל ממחלות כלשהן ואף לא מסתמך על הרגשתו הטובה ,וכך הניח לסוכר
הגבוה לכרסם את כלי-הדם שלו עוד ועוד ,עד
נטל תרופות קבועות.
שבסופו של דבר עבר התקף-לב שהשבית אותו
עם מכתב הסיכום שקיבל מן המכון הוא פנה אל לצמיתות ממרבית הפעילויות.
רופא המשפחה שלו .הרופא הפנה אותו לבדיקות
דם נוספות ,והתברר כי אבחנת הסוכרת הייתה השורה התחתונה
נכונה בהחלט .בעקבות זאת ,יוסי נשלח לייעוץ “הרגשה טובה” אינה ערובה לרמת סוכר תקינה.
אצל דיאטנית ובמקביל קיבל מן הרופא טבליה לכן ,אין להסתמך על התחושה אלא יש לעקוב
כלשהי לטיפול בסוכר הגבוה ,אותה תודרך ליטול אחר רמת הסוכר ,ובמידה שהיא מעל לרצוי –
פעמיים ביום.
יש לבחון (ביחד עם הרופא המטפל ,כמובן) כיצד
יוסי הבין שהינו סוכרתי ,הקפיד ליטול את ניתן לשפר את המצב.
הטבליות מדי יום כפי שהונחה על-ידי הרופא ובגליון הבא...
שלו והשתדל להימנע מאכילת מזונות מתוקים בפעם הבאה נחשוף מכשול שלישי העומד
כפי שהודרך על-ידי הדיאטנית .הוא לא סבל בדרכנו להשגת איזון סוכרים טוב.
משום תסמינים חולניים ,ולפיכך שב במלוא
המרץ לעבודתו הרגילה אשר אותה אהב מאד.
נקפו חודשים וחלפו שנים .יוסי העסיק את עצמו
מעל לצוואר בפרויקטים שונים בחברה בה
חים ַּבּגִ ינָ ה
עבד .פעם או פעמיים הוא קיבל שיחות טלפון
ִ
מן המרפאה ובהן התבקש לבצע בדיקות דם
ִל ְמנֹות ֶאת ַה ְּפ ָר הּנֹו ְׁש ִרים...
ת ֶה ָע ִלים ַ
חדשות ,אך הוא חש בריא לגמרי ולא טרח לעשות
וְ ֹלא ֶא
זאת .בהמשך ,הראייה שלו החלה להתדרדר
קלות ,והוא ייחס זאת לגיל .בסופו של דבר רכש
משקפי-ראייה ,אשר שיפרו חלקית את המצב.
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 15קטנות ומתוקות

לאכול בשביל לקחת כדורים

ד”ר סיגל שקלאי

מאת בתיה אלימלך ,דיאטנית
האגודה הישראלית לסוכרת

ד”ר סיגל שקלאי ,רופאה בכירה במכון 7 7.אדם שחלה בסוכרת בעשור השישי לחייו,
תוחלת חייו תתקצר ב  -6שנים יחסית למי
לאנדוקרינולוגיה ,מטבוליזם ויתר לחץ
שלא חולה בסוכרת.

אם גם אתם מרגישים שעליכם לאכול על מנת
למנוע ירידות חדות בערכי הסוכר  -כתבה זו
יכולה לעניין אתכם במיוחד .פעמים רבות אני
שומעת מסוכרתיים שעליהם לאכול על מנת
לקחת את הטיפול התרופתי שלהם .ואכן ,ישנן
תרופות שיש לקחת בסמוך לארוחה או שלא
מומלץ לקחת על קיבה ריקה .ונכון שבשנים
עברו הטיפול בסוכרת היה פחות גמיש ואילץ
את המטופל להתאים את עצמו לתכנית שנתנה
לו על ידי הרופא או הצוות הרפואי .כתוצאה מכך
נאלץ הסוכרתי לחרוג ממנהגיו או מהעדפותיו
על מנת שיוכל לדבוק בנטילת הטיפול המומלץ
ולהשיג את ערכי הסוכר הרצויים.
לשמחתנו הרבה ,נעשתה התקדמות גדולה
בתחום הטכנולוגיות הרפואיות וביניהן הטיפול
התרופתי לסוכרת אם בכדורים או בזריקות,
ובכך איפשר לצוות להתאים בצורה טובה יותר
את הטיפול לצרכיו ולהרגליו של הסוכרתי.
בנוסף לכך היום גוברת יותר ויותר הגישה שבה
הצוות הרפואי מתשאל ומנסה להבין את צרכי
הסוכרתי וזאת על מנת להתאים לו את התכנית
הטיפולית המיטבית שתבנה במיוחד עבורו
ועל ידי כך להימנע ממצבים בהם ישנו חוסר
התאמה בין סדר היום לבין היכולת לבצע את
התכנית הטיפולית המומלצת.
התאמת הטיפול בסוכרת צריכה לכלול היכרות
מעמיקה עם הרגלי היום של הסוכרתי ,סדר
היום שלו ,העדפותיו וכמובן התזונה שלו .כיוון
שמרכיב עיקרי בהתפתחות הסוכרת מסוג 2
הוא עודף משקל הרי שאין כל היגיון בהוספת
אכילה על מנת ליטול את הטיפול שאמור
לאזן את ערכי הסוכר .ההפך הוא הנכון .ככלל
 הטיפול אמור לשרת את הסוכרתי ,לעזורלו לשלוט על ערכי הסוכר ולשמור עליו מאוזן.
ולכן התפיסה שצריך לאכול על מנת ליטול
את הטיפול שאמור להוריד את הסוכר שגוייה
בבסיסה .הכדורים או הטיפול באינסולין הניתן
לסוכרתי אמור לסייע לו לאזן את ערכי הסוכר
ולא ההפך  -אכילה מכוונת התומכת בטיפול
עודף או בטיפול שאינו מותאם.
חשוב לדעת שבאופן טבעי וגם אצל אדם
בריא לגמרי ערכי הסוכר עולים לאחר אכילה
של מזונות המכילים פחמימות ,רק שבמקרה
של אדם ללא סוכרת ,הגוף מצליח לאזן את
עצמו ולשמור על ערכי הסוכר בטווח הנחשב
תקין .אצל הסוכרתי ,לעומת זאת ,ישנה בעיה
בשמירה על ערכי הסוכר בטווח הרצוי ולכן

8 8.בקרב יוצאי אתיופיה בישראל שכיחות
הסוכרת עלתה מ 0.5% -ל  -16%במהלך
1 1.כ 380,000,000 -איש בעולם סובלים
 11שנים מעלייתם לישראל.
מסוכרת 8% ,מהאוכלוסייה הבוגרת.
מספר
במהלך  20השנה הבאות צפוי
9 9.בישראל מספר הניתוחים לקיצור קיבה
ל-
לקרוב
הסובלים מסוכרת לעלות
לנפש הוא הגדול בעולם (בשנת 1 15. – 2013איך נכון לומרַ :ס ֶּכ ֶרת או ס ֶּוּכ ֶרת?
.600,000,000
.)1:700
אומרים סֻּכֶרֶת (סוכרת) ולא סַּכֶרֶת.
2 2.האי נרו ( )Nauruבאוקיינוס השקט1 10. ,בשנת  1960היו שלוש תרופות לטיפול
באדיבות עיתון “הארץ” (ביו ,נובמבר )15
הוא המקום עם שיעור הסוכרת הגבוה
בסוכרת ,בשנת  2015קיימות מעל 50
ביותר בעולם 95% .מהתושבים סובלים
תרופות שונות.
ממשקל עודף ומעל  40%חולים בסוכרת.
העלייה בהשמנת יתר וסוכרת התרחשה 1 11.הכדור היעיל ביותר למניעת סוכרת הוא
עם המעבר מתזונה מבוססת ירקות ודייג
 כדור רגל ,כלומר פעילות גופנית בנוסףלמזון תעשייתי מיובא.
לדיאטה בריאה.
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דם במרכז הרפואי תל אביב

מדידת הסוכר יכולה להראות ערכים גבוהים
או נמוכים מידי בדם .התאמת הטיפול התזונתי
או התרופתי (ובדרך כלל שילוב של שניהם)
צריכה להיעשות על ידי מעקב אחר עקומות
הסוכר של הסוכרתי ושאר המדדים הרפואיים
בחיי השגרה וגם באירועים מיוחדים.

אז מה לגבי אכילה על מנת שהסוכר לא
יעלה?

גם אמירה זו אינה אבסולוטית או כוללנית לכל
הסוכרתיים .ידוע כי בכבד ישנם מאגרי גליקוגן
המשחררים סוכר למחזור הדם לאחר שעות
רבות של צום .ויחד עם זאת ,כיוון שהסוכרת
מתנהגת בצורה שונה בין אדם לאדם ,אין זה
הכרחי כי שעות רבות של צום יעלו את ערכי
הסוכר ובחלק מהמקרים אנו רואים אף ירידות
בערכי הסוכר .כך גם לגבי ארוחת הלילה
 במקרים מסוימים ארוחה מאוחרת יכולהלשפר את ערכי הסוכר בצום ואילו לאחרים
ארוחה פחמימתית לפני השינה הכוללת כריך
או פרי ,דווקא תעלה את ערכי הסוכר בבוקר.
ולכן  -ההנחיה לאכילה תכופה או לאכילת
ארוחת לילה אינה יכולה להיות גורפת וצריכה
להתבסס על ערכי הסוכר ורישומי אכילה
אישיים של כל אחד ואחת .על כן מומלץ לכל
סוכרתי להכיר מהם הכדורים אותם הוא נוטל
ואפילו להבין כיצד הם פועלים באופן כללי.
מידע זה יכול לסייע לו לתכנן בצורה נכונה את
הארוחה ואת זמן נטילת הכדור ולמקסם את
יעילות הטיפול .ישנם כדורים המשפיעים על
הסוכר בצורה נקודתית ויש ליטול אותם בסמוך

לארוחה המכילה פחמימות .כדורים אלה
עלולים להוריד מעבר לרצוי את ערכי הסוכר
אם נלקחים ללא אכילה בכלל .לעומת זאת
ישנם כדורים שניתנים פעם אחת או יותר ביום
והם פועלים באופן רציף על הסוכר במשך היום.
יש לזכור שטיפול באינסולין ,בעיקר ארוך
טווח או טיפול כוללני שהוא רציף במשך היום,
יכול להוביל לירידות סוכר מעבר לרצוי .לרוב,
במקרה שאדם סוכרתי זקוק לאכילה שאינה
מתוך צורך של רעב ורק על מנת למנוע ירידות
חדות בערכי הסוכר ,מדובר על מינון עודף של
טיפול שיכול להוביל ליותר נזק מאשר תועלת.
כך גם באנשים הנאלצים “להעלות במכוון” את
ערכי הסוכר לפני השינה על מנת למנוע נפילות
סוכר במשך הלילה .זוהי דוגמא למינון יתר שגם
יכולה להפוך לגלגל רשע שבו ערכי הסוכר
גבוהים ,ישנה הוספה מתמדת של טיפול על
מנת להוריד את הערכים הגבוהים מצד אחד
ומהצד השני אם הסוכרתי לא מעלה את ערכיו
במכוון ,הוא נכנס למצב של היפוגליקמיה (ערכי
סוכר נמוכים מהרצוי) .במקרים כאלו יש לשקול
מחדש את הטיפול ולנסות לחשוב ביחד איך
עוצרים את הגלגל.
אז זכרו  -תפקיד הטיפול התרופתי הוא
לעזור לסוכרתי להגיע לסוכר מאוזן לפני
ולאחר האוכל ולא תפקידו של האוכל למנוע
היפוגליקמיות הנובעות מטיפול עודף .ככל
שתספרו ותשתפו את הצוות הרפואי שלכם,
כך הסיכוי שלכם לבנות יחד תכנית המתאימה
לכם ומשרתת את צרכיכם ,יעלה.

3 3.אחד מכל שני חולי סוכרת בעולם אינו 1 12.בחולי סוכרת ניתן למנוע/לעכב התפתחות
מודע למחלתו.
סיבוכים באמצעות טיפול מרובע :איזון
לחץ דם ,הפחתת שומנים בדם ,איזון ערכי
4 4.כל  7שניות נפטר אדם בעולם מסוכרת
סוכר והימנעות מעישון.
וסיבוכיה.
1 13.המילה אינסולין מקורה במילה הלטינית
5 5.קיימים שני סוגים עיקריים של סוכרת;
אינסולה insula -שמשמעותה אי ,על
סוג  1וסוג  90% .2סובלים מסוכרת סוג 2
שם התקבצותם של תאים מפרישי
עקב
הנובעת מחוסר יחסי באינסולין לרוב
אינסולין בלבלב במבנה של איים קטנים.
השמנת יתר הגורמת לתנגודת לפעילות
האינסולין הקיים 10% .סובלים מסוכרת 1 14.ומה צופן העתיד ? פיתוחים טכנולוגיים
סוג  1הנובעת מחוסר מוחלט באינסולין
של לבלב מלאכותי וביו-מלאכותי .הלבלב
עקב הרס אימוני של התאים מיצרי
אינסולין בלבלב.
6 6.סוכרת סוג  2נחשבה בעבר למחלה
של מבוגרים בלבד אך בעקבות העלייה
בהשמנה בקרב ילדים ובני נוער קרוב,
ל 1/3 -מחולי הסוכרת עד גיל  18סובלים
כיום מסוכרת סוג .2
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המלאכותי כולל מערכת סגורה של חיישן
סוכר ,משאבת אינסולין ומחשבון הקובע
את קצב הזרקת אינסולין בהתאם לרמת
הסוכר .הלבלב הביו-מלאכותי הינו מכשיר
המכיל תאים מפרישי אינסולין (תאי לבלב
מתורם ,מבעל חיים או תאים מהונדסים
גנטית) המושתל בגוף ומפריש אינסולין
בהתאם לרמת הסוכר שהתאים חשים

!

!!

!
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הטיפול בסוכרת עובר
מייקאובר

		
להיפטר מהסוכרת דרך השתן ,ליטול
אינסולין דרך הפה .פריצות דרך חדשות
בטיפולים ובתכשירים
סוכרת כבר הוגדרה מזמן ברחבי העולם כמגיפה
של ממש .היא מגורמי התמותה המובילים
בעולם ואחת המחלות הנפוצות ביותר בעולם.
מחקר שפורסם לאחרונה קבע כי כ  -20מיליון
מאוכלוסיית ארה”ב סובלת מסוכרת או סובלת
מערכי סוכר גבוהים בדם אשר מהווים סיכון
גבוה להתפתחותה (טרום סוכרת) .אמנם אין
עדיין תרופה של ממש למחלה ,לפחות לא כזו
שתצליח למגר אותה ,אך בשנים האחרונות,
הודות למאמצי מחקר ברחבי העולם הצליחו
מדענים לפתח מענה רחב יותר של טיפולים
וטכנולוגיות לניהול ואיזון המחלה ,המתאימים
לקהלי אוכלוסייה מגוונים ולסגנון החיים של
המאה ה.21-
לחיות ולהתמודד עם סוכרת שקול לריצה
למרחקים ארוכים ,לא פעם רוויה במכשולים,
אשר מחייבת התמדה ואימוץ אורח חיים מתאים.
אל הטיפולים שכבר קיימים למחלה התווספו
לאחרונה פריצות דרך ובעתיד הקרוב צפויות
להצטרף פריצות חדשות .מאמצי המחקר
והפיתוח של השנים האחרונות הולידו קבוצות
טיפול חדשות הפועלות במנגנוני פעולה חדשניים,
לצד פיתוח מכשור מדויק יותר לשליטה במחלה
ואפילו עזרים חשובים שיכולים לשפר את איכות
החיים של החולה הסוכרתי .המשותף לכל אלו
אינו רק היותם ,כל אחד בדרכו ,גישה חדשנית
לטיפול וניהול המחלה .המשותף להם מתבסס
על ההבנה שכדי לאזן את המחלה צריך לטפל
במס’ גורמי סיכון יחדיו וכן שכדי להגביר את
ההתמדה של החולה בנטילת התרופות והשימוש
במכשור רפואי ,יש לייצר פתרונות לא רק בעלי
יעילות גבוהה ,אך גם כאלו עם מינימום ‘הפרעה
לחיים’ .כשהטיפול נוח יותר-החולה מתמיד יותר
בטיפול ,כשהטיפול יעיל יותר -החולה רואה
תוצאות משמעותיות יותר והמוטיבציה שלו
להמשיך ולטפל במחלה עולה.

סוכרת  - 2015מאפשרת גם חיים
ארוכים ואף איכות חיים

הרפואה עברה הרבה מאז שהחלו להשתמש
בזריקות אינסולין לטיפול בסוכרת ,אי שם בשנות
ה 20-של המאה הקודמת .לצד היתרונות
הבולטים והיעילות המוכחת של זריקות
האינסולין צפות גם החסרונות .חולים רבים חווים
תחת הטיפול העלאה במשקל ,טיפול באינסולין
כרוך גם בסיכון לאירועי היפוגליקמיה ולכל אלו
ניתן לציין את הקושי להזריק מדי יום .לתוך
מציאות זו נולדה קב’ הטיפול של זריקות ,שאינם
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מאת פרופ’ חוליו וינשטיין -מנהל היחידה לטיפול בסוכרת
במרכז רפואי ע”ש א .וולפסון ורופא בכיר במרכז DMC

אינסולין ,המכילות את האנלוג להורמון  GLP-ביותר.
 ,1קבוצת טיפול פופולארית בשנים
האחרונות .להיפטר מהסוכר העודף דרך ...השתן
הנקרא
הורמון
כשאנו אוכלים משתחרר בגופנו
קבוצת טיפול חדשה ומעוררת עניין בעולם הינה
לגוף
אומר
וגם
 GLP-1שמשרה הרגשת שובע
קבוצת מעכבי  .SGLT2להבדיל מרוב התרופות
יש
,2
מסוג
סוכרת
לייצר עוד אינסולין .אצל חולה
לסוכרת אשר גורמות לגוף לייצר אינסולין או
אינו
והגוף
בלבלב
פגיעה בתפקוד תאי הבטא
להשתמש בו טוב יותר ,קבוצת טיפול זו עובדת
בזריקות
ההורמון
נטילת
מייצר מספיק אינסולין.
אחרת ואין לה שום קשר לאינסולין.
מייצרת אפקט לטווח ארוך שמשפר את איזון
הסוכר ושיפור תאי הבטא שהם המפתח להאטת התרופות החדשות מסוג  SGLT2משתמשות
התדרדרות המחלה .היתרון בזריקות אלו הינו לא בכליות שלנו ,ומעודדות אותן לסלק את הסוכר
רק ביעילות הגבוהה בהפחתת ערכי הסוכר בדם העודף שהצטבר בדם ,דרך השתן .במקום
אלא גם בעובדה שהם אינן מעלות את הסיכון לספוג סוכרים מיותרים שכתוצאה מכך יעלו
להיפוגליקמיה ובנוסף הן מסייעות להפחתה גם את ערכי הסוכר בדם ,אפשר לפנות אותם
במשקל .הטיפול מגביר את תחושת השובע ,החוצה...בשירותים .לתכשירים חדשניים אלו יש
מאט את קצב עיכול המזון בגוף וכך מסייע מס’ יתרונות היות והן לא רק משפרות את ערכי
להפחתה של מס’ קילוגרמים בשנה  -פרמטר הסוכר אלא גם מסייעות להפחתת משקל ואף
חשוב מאד לטיפול במחלה היות ומרבית החולים ירידה בערכי לחץ הדם .שילוב של סוכר גבוה
עם עודף משקל ויתר לחץ דם הינו שילוב מסוכן
סובלים מעודף משקל.
ביותר וכך באמצעות טיפול יומי בכדור אחד ניתן
אבל תוצאות מרשימות ככל שיהיו בטיפול לתקוף את הסוכרת מכמה חזיתות .החלוצה
במחלה אינן תמיד מספיקות כשמדובר במקרים של קבוצת הטיפול הזו בישראל ,היא התרופה
רבים בצורך להזריק מדי יום ,לעיתים מספר פורסיגה אשר זמינה לחולים והראתה תוצאות
פעמים ביום למשך כל החיים .החיים מזריקה מרשימות בארץ ובעולם בקרב מטופלים
לזריקה מגבירים את הסיכוי לפסוח על זריקות ותיקים וחדשים כאחד .אל התרופה הזו צפויים
ולהפחתת המוטיבציה לטפל במחלה .אנחנו להצטרף תכשירים נוספים שכבר זמינים בעולם
חיים בעולם דינמי בו חלק נכבד ממטופלי (אינבוקנה ,ג’ארדיאנס).
הסוכרת מקיימים אורח חיים מגוון ,חלקם אף
בעלי קריירה משגשגת אשר מתקשים “להיות אינסולין  -דרך הפה
צמודים למזרק” ולשאת את הזריקות לכל מקום אינסולין הינו טיפול אשר חולים רבים מפיקים
ממנו ערך כבר עשרות שנים .גם חולי סוכרת
ובתנאים המתאימים.
בשנה החולפת אנו עדים לדור חדש של זריקות מסוג  2וכמובן כל חולי הסוכרת מסוג  1אשר
ה GLP-1 -היעילות אשר מנסות “להפריע כמה תלויים לחלוטין באינסולין למשך כל חייהם .אם
שפחות” לחיי המטופל ובכך לנסות וליצור את עד היום אינסולין ניתן רק בזריקות ,בצום או
בזמן הארוחות ,החדשה האחרונה בתחום הינה
“הזריקה האידיאלית”.
האפשרות ליטול אינסולין בשאיפה ,באמצעות
איך עושים זאת? מרווחים כמה שיותר
משאף ,ממש כמו אצל חולי אסתמה...
תרופה
את זמני נטילת התכשיר ומפתחים
בשנה האחרונה אישרה רשות המזון והתרופות
שנים.
למשך
אשר האפקטיביות שלה נשמרת
בארה”ב ( )FDAאת השימוש במשאף האינסולין
מסוג
GLP-1
לאחרונה ,הגיע גם לארץ ,עט
 .Afrezzaמדובר באינסולין קצר ,הניטל
פעם
בלבד,
ביידוריון ,הניתן בזריקה אחת
בשאיפה ומתאים למבוגרים חולי סוכרת סוג 1
היעילות
מלבד
בשבוע .הייחוד של התכשיר,
או  .2הטיפול חודר לריאות במהלך השאיפה
במשקל,
והפחתה
הגבוהה באיזון ערכי סוכר
ונספג בדם וניתן להטעין את המשאף במחסניות
אחרים
דומים
מתכשירים
(יעילות המוכרת
אינסולין לקבלת המינון הנדרש לכל מטופל
שהשפעת
הראו
מחקרים
זו),
בקבוצת טיפול
ומטופל.
הטיפול המיטיבה שלה נמשכת  6שנים לפחות.
נטילת אינסולין בשאיפה יכולה לשנות את
משמע ,הטיפול לא מפסיק לעבוד במהרה
התפיסה של חולי הסוכרת לגבי אינסולין .רבים
והחולה ממשיך להיות מאוזן לאורך זמן.
מהחולים חוששים מטיפול באינסולין בשל
כשמדובר על מחלה כרונית יש משמעות רבה
לטיפול יעיל לאורך זמן אשר ממשיך לספק את התלות בזריקות ועל כן אפשרות חדשה זו עשויה
להיות בשורה משמעותית לציבור הסוכרתיים.
יתרונותיו למטופל .אנו צפויים לראות מגמה זו
עם זאת ,עדיין לא ידוע מתי אינסולין בשאיפה
מתגברת עם עוד טיפולים חדשים מקבוצה זו
שייכנסו לשימוש ויהפכו את עול הזריקות למינורי יהיה זמין לחולים גם בישראל.

לגייס את הטכנולוגיה להתמודדות עם המחלה
ישנן אינספור אפליקציות שמתעדות את שגרת
חיינו ,ממספר הקלוריות שצרכנו ,כמות הצעדים
שאנו צועדים ביום ועד שעות השינה שלנו .ניהול
נתונים של מחלה דינמית ויומיומית כמו סוכרת
מחייבת המון עבודה :גם תיעוד נתונים ומשמעת
של בדיקות סוכר ,לעיתים מס’ פעמים ביום
ע”י מד סוכר ,אולי המכשיר המזוהה ביותר עם
כל סוכרתי .גם שמירה על פעילות ספורטיבית
ותזונה נכונה .כיום ,הודות לטכנולוגיות חדשניות
קיימות גם מס’ אפליקציות לשיפור המעקב
וניהול המחלה ,שמקדמות את יכולת קבלת
ההחלטות הטיפוליות של הסוכרתי והרופא
ומאפשרות לראות תמונה רחבה של סגנון החיים
ומצב הסוכרת .מד הסוכר  ,DARIOמלבד היותו
קטן וקל לנשיאה ,יכול להתחבר לכל סמארטפון
ובאמצעות אפליקציה ייעודית לייצר לאדם
הסוכרתי ממשק ניהול מרשים של נתוני המחלה.
האפליקציה מתעדת אוטומטית את תוצאות
המדידה היומיומיים ,מנתחת את המידע בגרפים
אשר מאפשרים לראות ממוצעים ,מגמות
ולחשב כמויות אינסולין להזרקה בהתאם לכמות
הפחמימות שהיו בארוחה .ההבנה שסוכרת
היא הרבה מעבר לערכי הסוכר הביאה לפיתוח
כלים נוספים המתלווים למד הסוכר כמו צריכת
קלוריות ,מחשבון פחמימות ,פעילות גופנית
והכל במעין יומן דיגיטלי מתועד .המידע הנצבר
באפליקציה הינו אישי ויכול לסייע לכל אחד
להבין טוב יותר את המחלה שלו .כמו כן ,במידה
והמשתמש מעוניין הוא יכול להפיק דוחות וגרפים
אשר ניתן לשתף בהם את הרופא המטפל בכל
עת ומכל מקום.

שותפה פעילה ביותר במחקר הקליני בסוכרת
ועשרות מחקרים נמצאים בשלבי ביצוע שונים.
אם זאת ,חשוב לזכור שאין תרופת פלא ולא
כל טיפול ,חדשני ככל שיהיה ,מתאים לכל אחד,
אם בשל אופי מחלתו ,התרופות הנוספות אותן
הוא נוטל באופן קבוע או פרופיל תופעות הלוואי
שעלול להיות חלק בלתי נפרד מה טיפול .חשוב
והכרחי להיוועץ ברופא המטפל ולשקול מה
הטיפול האופטימלי אשר בראש ובראשונה יסייע
לאיזון המחלה ולהקטנת הנזק המצטבר שלה.
לאחר מכן ניתן לבחון עם הרופא גם התייחסות
לפרמטרים נוספים כמו שיפור איכות החיים לצד

הטיפול .בסופו של יום ,לפני שממהרים לשקול
מעבר לטיפול חדש חשוב לבחון את התועלות
מהטיפול שכבר ניתן .יש לזכור שבמקרים רבים,
אין הצדקה להחליף טיפול אשר מיטיב עם
החולה ושומר עליו מאוזן.
באדיבות עיתון “הארץ” (ביו ,נובמבר )15

ומה בעתיד?

העתיד צופן עוד ועוד פיתוחים חדשים וכן שיפור
של טיפולים קיימים שהוכחו כיעילים ובטוחים.
ביניהם ,דור חדש של תרופות מסוג ,DPP4
שהינו טיפול מאד פופולרי ויעיל וכן מטפורמין
חדש ,תרופה המוכרת לכל סוכרתי ,שתתפרק
במעי ולא בכליות כך שגם סוכרתיים הסובלים
מתפקודי כליות מוגבלים יוכלו ליטול אותה.
בעולם נעשים מחקרים ,רובם בשלבים מאד
ראשוניים ,על יותר מ 100-תכשירים המיועדים
לטיפול בסוכרת על סוגיה ומדי שנה מוצעות
טכנולוגיות משופרות של מדי סוכר ,משאבות
אינסולין זעירות ועזרים טכנולוגיים אחרים
לשיפור השליטה והאיזון במחלה .גם ישראל
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סוכרתיים? עזבו את
פריכיות האורז
שבעה מאכלים מפתיעים שמורידים
או מקפיצים את רמות הסוכר בדם
ד”ר רלי אּבל ואלה הר-נוי
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
להיות להם השפעה משמעותית – לטובה או
לרעה – על רמות הסוכר בדם.

 .1קינמון

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.

 .2חילבה

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 החימצוני 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
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
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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
הסיסטולי של  4.5מ”מ כספית ,בהשוואה ל2.1 -
מ”מ במשתתפים שאכלו מוצרים מחיטה מלאה.
החוקרים מסבירים כי השינויים אומנם נראים
קטנים ,אך הם משמעותיים מאוד ושבקרב אלה
שאכלו קטניות ,הירידה בהמוגלובין המסוכרר
הביאה אנשים עם סוכרת לערכים תקינים.

במחקרים רבים נמצא כי החילבה מפחית את
רמות הסוכר והכולסטרול בדם .החילבה מכיל
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  .4אגוזים ושקדים
וכמוסה לפני ארוחת ערב .ניתן להגיע בהדרגה
למינון של עד  6כמוסות ביום ,לפי המצב ורמות לאגוזים ושקדים אינדקס גליקמי נמוך .לדוגמא,
הערך הגליקמי של קשיו הוא  ,22של בוטנים
הסוכר.
 7ושל תערובת אגוזים קלויה ומומלחת .24
.3מג’דרה
מחקרים רבים שפורסמו לאחרונה מצביעים
המג’דרה – תבשיל אורז ועדשים – לא מפחיתה על כך ששקדים ואגוזים ,למרות ערכם הקלורי
את רמות הסוכר בפני עצמה .אבל ,אם תחליפו את הגבוה ,מהווים חטיף בריא ,במיוחד לסוכרתיים.
מנת האורז שלכם במנת מג’דרה עשירה בעדשים,
זה יוביל להשפעה משמעותית על הסוכר בדם במחקר שפורסם באוקטובר  2013נבחנה
ההשפעה של תוספת שקדים לתזונה על
אחרי הארוחה .הסיבה היא האינדקס הגליקמי.
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 .2המשתתפים חולקו לחמש קבוצות :קבוצת
ביקורת שנמנעה מאכילת שקדים ,קבוצה
שהתבקשה להוסיף לתזונה  43גרם שקדים (כ-
 250קלוריות) בכל יום בארוחת הבוקר ,קבוצה
שהתבקשה לאכול כמות כזו בארוחת הצהריים
ושתי קבוצות שאכלו את השקדים כחטיף בין
ארוחות .למשתתפים לא ניתנו הוראות נוספות.
בקרב המשתתפים שאכלו שקדים רמות הרעב
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
צורך לאכול פחות מזונות אחרים ולכן הם גם
לא עלו במשקל .עוד נמצא שאכילת השקדים
הורידה את רמות הסוכר בדם אחרי האכילה –
בעיקר בקבוצה שאכלה את השקדים כחטיף.
עם זאת ,לא נמצא הבדל ברמות הסוכר בדם
אחרי צום בין הקבוצות 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 .2
 117חולי סוכרת קיבלו במשך  3חודשים
עוגות (כמות שהכילה  475קלוריות מתוך
תזונה יומית של  2,000קלוריות) או  75גרם של
תערובת אגוזים באותו ערך קלורי .בקרב אלו
שקיבלו אגוזים ,רמות ההמוגלובין המסוכרר ירדו
ב.21%-

לחליטת עלי זית השפעה מפתיעה על רמות
הסוכר בדם .החומרים הפעילים העיקריים
בעלי זית האחראים להפחתת סוכר בדם ,הם
אולאורופאין וחומצה אלנואית .השימוש בעלי זית
מומלץ במיוחד לחולי סוכרת שסובלים גם מיתר
לחץ דם ,מאחר ויש להם השפעה גם בהפחתת
לחץ הדם.
אפשר לייבש את עלי הזית ,לטחון לאבקה ולהכין
חליטת תה .כדי להגיע להשפעה משמעותית ,יש
לשתות רבע כוס ,שלוש פעמים ביום .החליטה
אומנם מרה ,אך נחשבת מאוד יעילה .ניתן גם
להשתמש בטבליות.

אלה הר-נוי

 .6פריכיות אורז
אם אתם סוכרתיים אחראיים ,שמנסים לאכול
בריא ולשמור על המשקל ,אולי פניתם למוצרים
דיאטטיים כמו פריכיות אורז ,פתית או לחמית.
אבל האינדקס הגליקמי של פריכיות אורז גבוה
מאוד ועומד על  .88גם למוצרים מעובדים אחרים
דומים ערכים גליקמיים בסדר גודל כזה .המשמעות
היא שבכל פעם שאתם מנשנשים פריכיות אורז,
רמות הסוכר בדם קופצות באופן חד.

ד”ר רלי אבל

 .7גזר לבן
ירקות הם מזון נפלא לכולם ,ולחולי סוכרת בפרט.
אבל ישנם ירקות יוצאי דופן ,שהאינדקס הגליקמי
שלהם מפתיע והם עלולים לגרום לעליה חדה
בסוכר בדם .לגזר לבן לדוגמא ,אינדקס גליקמי
של  !97קרוב לזה של סוכר .האינדקס הגליקמי
של שעועית ירוקה הוא .79
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
באדיבות “כמוני” – חברים לבריאות

יׁשה ְׁש ִל ִילית ִהיא ְּכמֹו ַּפנְ ֵצ’ר:
ּגִ ָ
ֶא ְפ ָׁשר ְל ַה ְמ ִׁשיְך ִא ָּתּה עֹוד ְק ָצת
קּוּדה ָּבּה ֹלא ִּת ְהיֶה ְּב ֵר ָירה
ַעד ַלּנְ ָ
ֶא ָּלא ְל ַה ֲח ִליף ּגַ ְלּגַ ל...
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מה הקשר בין סוכרת
וכלי דם
מאת ד”ר מאיה איש-שלום ,מומחית
ברפואה פנימית אנדוקרינולוגיה וסוכרת,
המכון לאנדוקרינולוגיה סוכרת ויתר לחץ
דם ,המרכז הרפואי תל אביב וDMC -
סוכרת לא מאוזנת מעלה את הסיכון לפגיעה
בכלי הדם הגדולים והקטנים בגוף .הפגיעה בכלי
הדם הגדולים מתבטאת בטרשת עורקים בכלי
הדם הכליליים המובילים דם אל שריר הלב ,בכלי
הדם אשר מזינים את המוח ,ובכלי הדם בגפיים.
הנזק בכלי דם אלו מעלה את הסיכון להתקפי
לב ,לאירועים מוחיים ,לירידה קוגניטיבית עד
דמנציה ולהפרעה באספקת הדם לגפיים.
אירועים מוחיים והתקפי לב הם סיבת התמותה
השכיחה ביותר של חולי סוכרת .איזון מיטבי של
רמות הסוכר תורם רק במעט למניעת הסיבוכים
בכלי הדם הגדולים ,אולם ניתן למנוע את הפגיעה
בהם על ידי איזון רמות הכולסטרול ,ואיזון לחץ
הדם בעזרת תרופות מתאימות.

להתעסקס

מאת ד”ר עידן
מיליצ’ר ,מטפל
זוגי ומשפחתי,
פסיכותרפיסט
וסקסולוג ,בית
ליס,
החולים
המרכז הרפואי
ת”א

סוכר בדם זוגיות
מרה  -האם אכן
כצעקתה?
מחלת הסוכרת ,כמו כל מחלה כרונית אחרת,
מעמידה את הקשר הזוגי במבחן הדורש שינוי
זוגי ,תפיסתי ורגשי .התלות של חולה הסוכרת
בטיפולים התרופתיים ,שינוי אורח החיים
והפגיעה בכלי הדם אשר פוגעת לעיתים באיכות
יחסי המין ,עלולים להוות אתגר לא קטן לחולה
הסוכרת ולבן /בת זוגו.
כדי להתמודד עם האתגר הזה ,מומלץ להצטייד
בפתיחות ,בקבלה עצמית וקבלת האחר ,באמון
ובביטחון.

 14איל מאי 2016

זה הקטן...
הפגיעה בכלי הדם הקטנים מתבטאת בנזק
לרשתית ,לכליה ולסיבי עצב .הנזק ברשתית
עלול להביא לירידה בחדות הראיה עד לעיוורון,
ואילו הנזק בכליה גורם להפרעה בתפקוד הכליה
עד לחוסר תפקוד המחייב דיאליזה .הסיבה
השכיחה ביותר לעיוורון או לדיאליזה בעולם
המערבי היא סוכרת .הפגיעה בסיבי העצב אשר
מתווכים תחושה גורמת לרגישות מוגברת לכאב,
תחושת צריבה או חום בכפות הרגליים והידיים,
עד לאובדן תחושה .במקרים בהם קיים אובדן
תחושה יש סיכון מוגבר לפציעה לא מורגשת
בכף הרגל .פציעה זו יחד עם אספקת דם לקויה
לגפה עלולים לגרום לכיב עמוק אשר יכול
להתפשט עד העצם .בסוכרת לא מאוזנת ,בנוסף
לפגיעה באספקת הדם לגפה ,קיימת גם הפרעה
בתפקוד התאים הלבנים שתפקידם להילחם
בזיהום ,ולכן קיים קושי רב יותר בריפוי הכיב
והתגברות על הזיהום בעצם.

לאיזון מיטבי של רמות הסוכר תפקיד מכריע
במניעת הפגיעה בכלי הדם הקטנים .איזון
הסוכרת נמדד בעזרת רמת המוגלובין מסוכרר
( )hemoglobin A1Cאשר מהווה מדד
לממוצע של רמות הסוכר ב 3-חודשים
האחרונים .כדי למנוע את הנזק לכלי הדם
הקטנים יש לשאוף להמוגלובין מסוכרר שנמוך
מ( 7-ממוצע סוכר יומי של  150מג/דל בקרוב,
דהיינו ערכים בצום שנעים בין  80-110מג/דל
ושעתיים אחרי האוכל עד  165מג/דל) .נראה
שבחולים עם תוחלת חיים ארוכה ,ללא סיבוכי
סוכרת יש לשאוף להגיע להמוגלובין מסוכרר של
.6.5
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איך עושים זאת?

הוראות הפעלה:

תקשורת פתוחה  -היא הבסיס לזוגיות באשר,
במיוחד במחלה כרונית כמו סוכרת .כשלא
מדברים נוצר ריחוק .ריחוק רגשי המביא לריחוק
פיזי .מצב כזה עלול להביא לכעסים ,תסכולים
ועליית רמות הסוכר בדם.
הבנה  -כאשר בן הזוג ילווה את הסוכרתי לרופא,
לטיפול ,תיווצר הבנה באשר למחלה ,השפעותיה
הפיזיות והרגשיות .כל מחלה כרונית יש בה,
דיכאון ,חרדה ,כעס ,אשמה ועוד מרכיבים רגשיים
ופיזיים שיש ללמוד אותם ,להבינם ולהתאים את
עצמנו לבן הזוג.
רגישות  -הפתיחות מאוד חשובה ,אך רגישות
בן הזוג גם למילים וגם למעשים ובעיקר ל”סאב
טקסט” הרגשי של הדברים ,חשובה לא פחות!
רגישות שכזו ,משני הצדדים ,אך בעיקר של בן
הזוג “הבריא” ,תיצור אמון ופתיחות ותאפשר
טיפול נכון בסוכרת.
שינוי אורחות חיים  -חולה הסוכרת מחויב לשנות
אורחות חייו בכל הקשור לתזונה ,פעילות גופנית
ונטילת תרופות .מחקרים מעידים על כך שדפוסי
האכילה המשותפים עוזרים ו/או פוגעים בתהליך
המחלה .חשוב להקפיד על פנאי יחד ופנאי לחוד,
תחביבים חדשים וספורט .מומלץ לא לוותר
לאדם הסוכרתי בכל אלה ,ברגישות למצבו.

• •חשוב להקפיד על פתיחות תקשורתית
חברית ותומכת.
• • חשוב להקפיד על רגישות הדדית.
• •חשוב להקפיד על התאמת התזונה בבית
• •בהתאם לקשיים ולצרכים של הסוכרתי.
• • חשוב להקפיד על פנאי יחד מחוץ לבית.
• •חשוב להקפיד על פנאי לחוד  -כל אחד
בענייניו.
• •חשוב למצוא תחביב שימלא את הזמן ואת
הלב.
• •חשוב לעסוק בפעילות גופנית המתאימה
למצב הבריאותי.
• •חשוב במצב סוכרתי ,עקב קשיים מיניים,
לשים דגש על ה outer course -יותר
מאשר על ה .intercourse-כלומר ,לדעת
שניתן לקיים יחסי מין שאינם כוללים חדירה
ואגינאלית.
הדבר החשוב במחלה כרונית בכלל ובסוכרת
בפרט הוא הנתינה והעזרה ההדדית ואז תוחלת
החושניות וחיי המין היא כתוחלת החיים בכלל.
הסוכרת יכולה להיות מנוף לצמיחה ולא מתיקות
לקריסה.
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מניעת רגל סוכרתית
פרופ’ יוסי חייק,
היחידה
מנהל
נמרץ
לטיפול
כוויות ומ”מ מנהל
המחלקה לכירורגיה
פלסטית במרכז
הרפואי שיבא ,חבר
האיגוד הישראלי
לכירורגיה פלסטית
ואסתטית
רגל סוכרתית היא מושג אשר מתאר מצב של
מספר גורמים המביאים להיווצרות של פצעים או
מראה קליני טיפוסי לחולים עם סוכר .בחולי סוכר
יתכן מצב בו משולבים אי ספיקה עורקית ,ורידית,
ירידה בתחושה בשל נטורופתיה סוכרתית,
מחלות כלי דם (סתימה) ,סוכר ורמת סוכר
גבוהה אשר מביאים לסיכויי זיהום גדולים יותר וכן
לשינויים גרמיים לרוב בכף הרגל אשר מביאים
להיווצרות זיזים גרמיים ,ונקודות לחץ טיפוסיות
באצבעות או במפרקי האצבעות .אלה גורמים
ללחץ שבשל חוסר התחושה מביאים לפצעים
קשיי ריפוי.
בחולים סוכריים לרוב ,יש למנוע את היווצרות

לא צריך
להיות רזה

המצב הסוכרתי
גמיש להבראה,
מחקר חדש
מאוניברסיטת
ניוקאסל הראה
שהרזיה ותיקון
אורחות חיים (אצל
בעלי עודף משקל) יכולים להבריא את המצב
הסוכרתי וזה כולל גם חולי סוכרת 2מזה 10
שנים.
על הקשר בין הרזיה ותיקון מצב הסוכרת יודעים
כבר ממחקרים קודמים וההנחה היא שהשומן
היורד גם מהלבלב מאפשר את חזרת תאי
הלבלב לפעילותם התקינה
מטרת המחקר הנוכחי היתה לבחון האם המצב
הבריא נשאר כך לאורך זמן והאם גם הרזיה

הפצעים יותר מאשר לרפא אותם .לשם כך יש
צורך בגילוי מוקדם של מחלת הסוכר ואיזון רמות
הסוכר בטיפול תרופתי וכן שינוי באורח החיים
(פעילות גופנית ,תזונה נכונה).
המניעה כוללת:
• •מודעות לאפשרות של היווצרות פצעים.
• •מודעות לחוסר התחושה.
• •מודעות לזיהומים.
• •מודעות ללחץ ולשינוי במבנה הגרמי של
הרגל.
• •מודעות לבעיות בכלי הדם ואברי מטרה
אחרים כמו לב ,כייליה ,עיניים וכו’.
• •יש לדאוג לאיזון הסוכר ובכך למנוע את
הפגיעה באיברי המטרה.

ובמקרה של פצע?

במידה ונוצר פצע קשה ריפוי ,הרי שיש להעריך
את כל הגורמים לפצע בחולה הספציפי ולנסות
לאזן או למנוע או להסיר את הגורמים המביאים
להיווצרות הפצע או אשר מונעים ממנו להבריא.
חולים אלה מטופלים קודם במחלה אך במקביל
גם בשאר הגורמים להיווצרות הפצעים.

חלק מהטיפול ברגל סוכרית הוא הערכה כללית
של המצב של החולה .ראשית ,יש לבדוק את
ההיסטוריה הרפואית של החולה ולראות האם
ישנן מערכות אחרות בגוף שיש צורך לטפל בהן
במקביל ,למשל בעיות בכליה או נאורופטיה
(בעיה בעצבוב) .לאחר מכן תערך בדיקת
החולה ,השוואה של שתי כפות הרגליים ובדיקה
האם יש גורם שהביא למצב למשל פריט לבוש
או הנעלה ,צורת התנהגות או בעיה ספציפית
באותה הגפת למשל בזרימת הדם.
בחלק מן המקרים יש להתייעץ עם רופא
אנדוקרינולוג לאיזון הסוכרת ,מומחה לכלי דם
למניעה או פתיחה של כלי הדם העורקיים או
הורידים .כמו כן יש להיוועץ עם מומחה אורתופד
לכף רגל על מנת למנוע או לטפל בבעיה
הגרמית אם על ידי סדים מותאמים או על ידי
ניתוח להסרת זיזים בולטים ,פודיאטר לטיפול
במקור זיהומי כמו ציפורניים או זיהום פטרייתי
בהם ,וכן טיפול בפצע על ידי כל התכשירים
והמכשירים הקיימים.
באדיבות עיתון “הארץ” (ביו ,נובמבר )15

חלקית תאפשר את ההחלמה.
בניסוי השתתפו  30מתנדבים עם עודף
משקל ועם סוכרת 2שנתבקשו לאכול דיאטה
דלת קלוריות ( 600-700קלוריות ליום) למשך
חודשייים ואחריה עברו לאט לתזונה בריאה
שהכילה כשליש קלוריות פחות ממה שהיו
רגילים.
תזונה זאת הובילה להרזיה של כ 14 -ק”ג
בממוצע .המרזים עדיין נשארו שמנים אבל
ההרזיה היתה משמעותית .במשך  6חודשים
אחרי ההרזיה הם גם לא השמינו .המשתתפים
היו חולי סוכרת 2לתקופות שונות ,עד  23שנים.
כמחצית מהמשתתפים ,אלה שלא היו חולים
בסוכרת יותר מ 10-שנים ,תיקנו את הסוכרת
שלהם ,וגם אחרי חצי שנה נשארו ללא סוכרת.
בדרך עכשיו מחקר דומה עם  280משתתפים...
והרעיון ללמד סוכרתיים עם עודף משקל לוותר
על כ 10%-מהמשקל שלהם כדי להבריא.
באדיבות ד”ר דינה ראלט“ ,כמוני” חברים
לבריאות Diabetes Care, March 2016
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הכל על נוירופתיה סוכרתית
דן אבן

מהם הסוגים
של
השונים
נוירופתיה
סוכרתית? מה
התסמינים?
יכולה
האם
להיות פגיעה עצבית ללא תסמינים? איך
מאבחנים? וכיצד מטפלים ומצמצמים
נזקים?
אחד הסיבוכים השכיחים של מחלת
הסוכרת היא פגיעה במערכת העצבים הקרויה
בעגה הרפואית ‘נוירופתיה סוכרתית”.
נוירופתיה סוכרתית היא למעשה קבוצה של
הפרעות של מערכת העצבים שנגרמות על רקע
מחלת הסוכרת .פגיעה עצבית אצל סוכרתיים
עלולה להתרחש בכל איבר בגוף ,לרבות
במערכת העיכול ,הלב ואיברי המין ,אך לרוב
היא משפיעה על הגפיים ומאופיינת בתסמינים
כגון תחושות עקצוץ ,שריפה ,הירדמות ,כאב,
חולשה ,עיכוב ברפלקסים ואף אובדן תנועתיות
בגפיים .לעיתים נוירופתיה סוכרתית קיימת ללא
תסמינים.

כמה סובלים מנוירופתיה סוכרתית?
ההערכות ממחקרים הן כי לא פחות מ60%-
עד  70%מהאנשים עם סוכרת מפתחים
פגיעה עצבית כלשהי ,כשהסיכון עולה עם הגיל
וככל שמשך המחלה ארוך יותר ,כששיעור
הנוירופתיה הסוכרתית גבוה במיוחד בקרב
אנשים שמתמודדים עם סוכרת כבר למעלה
מ 25-שנים .כמו כן ,התופעה נפוצה יותר בקרב
סוכרתיים שמתקשים לשמור על רמות מאוזנות
של סוכר (גלוקוז) בדם ,וכן סוכרתיים עם עודף
משקל ,יתר לחץ דם ,סיבוכים בתפקוד הכליות
ורמות גבוהות של שומנים בדם.
במחקר ישראלי שבוצע במרפאת הסוכרת
במרכז הרפואי לין של הכללית בחיפה ,ופורסם
ביוני  2006בכתב העת  ,IMAJנמצא כי
מהתופעה סובלים  10.4%מחולי הסוכרת עם
תסמונת מטבולית ו 7.5%-מקרב חולי הסוכרת
ללא התסמונת ,ומחקר ישן יותר שנערך בנתניה
ופורסם עוד במארס  1991העלה שיעור של
 23.4%חולי סוכרת שמדווחים על נוירופתיה
סוכרתית ,אולם מחקרים מהעולם אומדים
כאמור את התופעה כנפוצה הרבה יותר.

סוגים של נוירופתיה סוכרתית
בעולם הרפואה מוגדרים ארבעה סוגים עיקריים
של נוירופתיה סוכרתית:

נוירופתיה פריפרית
 16איל מאי 2016

היא הנוירופתיה השכיחה ביותר בקרב חולי על העצב המדיאני האחראי על תחושה בכף היד
סוכרת .סוג זה מאופיין בכאבים או אובדן תחושה עקב היצרות התעלה הקרפלית שבשורש כף
בכפות הרגליים ,הרגליים ,כפות הידיים והזרועות ,היד שעצב זה עובר בה.
כשלרוב הרגליים נפגעות לפני הידיים.
נוירופתיה בעקבות טיפול בסוכרת
תסמיני נוירופתיה פריפרית כוללים תחושות אחד הסוגים הנדירים של נוירופתיה סוכרתית
עקצוץ או שריפה ,כאבים חדים ,רגישות היא כזו הנגרמת על רקע הטיפול לאיזון רמות
קיצונית למגע ואפילו למגע קל ואובדן יציבות הסוכר בדם הניתן לאנשים שאובחנו עם סוכרת.
וקואורדינציה – שלרוב מוחמרים בלילות .נוירופתיה בעקבות טיפול בסוכרת המכונה
נוירופתיה פריפרית עלולה להוביל לחולשת גם “אינסולין נוירוטיס” ,מתבטאת בהתפתחות
שרירים ואובדן רפלקסים וכך לקשיי הליכה .עם פגיעה במערכת העצבים ,הנלווית לשיפור באיזון
זאת ,היא עשויה שלא לגרום לתסמינים.
רמות הסוכר בדם .המחקר האמריקאי העלה
כי הסיכון לתופעה גדל ככל שמורגשת ירידה
נוירופתיה אוטונומית
היא כזו הגורמת לשינויים בתפקוד מערכת דרסטית יותר ברמות ההמוגלובין המסוכרר בדם
העיכול ודרכי השתן ,הפרעות בתפקוד המיני בעקבות הטיפול בסוכרת.
וסיבוכים בכליות וכן בראייה .לעתים נוירופתיה גורמים לנוירופתיה סוכרתית
אוטונומית מובילה להעדר תסמינים מתריעים הסיבות להתפתחות נוירופתיה סוכרתית
במצבים מסוכנים של רמות סוכר נמוכות בדם – משתנות בהתאם לסוג הפגיעה העצבית
מצב המכונה היפוגליקמיה לא מודעת.
ממנה סובל המטופל ,כשבין הגורמים שנקשרו
נוירופתיה אוטונומית עלולה גם לגרום לנזקים במחקרים לתופעה ניתן למנות רמות גבוהות של
לעצבים השולטים על הלב ומווסתים את לחץ שומנים בדם ,רמות נמוכות של הורמון האינסולין,
הדם ,ולגרום לפגיעות באיברים פנימיים נוספים פגיעה בכלי דם המוליכים חמצן ורכיבים החיוניים
לתפקוד תקין של מערכת העצבים ,דלקתיות
כגון הריאות ובלוטות הזיעה.
במערכת העצבים ,נטייה גנטית למחלות של
נוירופתיה מקומית /חד עצבית מוקדית מערכת העצבים ,אורח חיים לא בריא הכולל
לרוב מופיעה בפתאומיות ולא בהדרגה ,ומלווה עישון ושתיית אלכוהול ,וכן פגיעות מכאניות
בחולשה בעצב אחד או בקבוצת מערכת בעצבים כגון תסמונת התעלה הקרפלית.
העצבים המובילה לחולשה פתאומית או
כאבים ,תסמינים של נוירופתיה סוכרתית
כשכל עצב בגוף עלול להיפגע במסגרת אבחנה
זו ,אם כי הפגיעות האופייניות מורגשות בראש ,לנוירופתיה סוכרתית מקושרים מספר תסמינים
המשתנים בהתאם לעצבים הפגועים ,כשבחלק
הגו (הטורסו) או הרגליים.
מהמקרים הפגיעה במערכת העצבים כלל אינה
התופעה מלווה לרוב בקושי במיקוד הראייה מלווה בתסמינים כלשהם.
(פוקוס) ,ראייה כפולה ,תחושת גרד מאחורי
אחת העיניים ,שיתוק בצד אחד בפנים (פציאליס ,התסמין הראשון המשויך לנוירופתיה סוכרתית
כאבים קשים בגב תחתון או באגן ,כאבים בקדמת הוא לרוב תחושת רדימות ,שריפה ,עקצוץ או
הירכיים ,כאבים בחזה ,בבטן או בצדי החזה ,כאב ברגליים .התסמינים לרוב קלים בשלב
כאבים בכף הרגל או בקדמת הקרסול וכאבי חזה הראשון ,מאחר שהנזק למערכת העצבים
או בטן שעשויים להיות מאובחנים בטעות כאירוע מתפתח בהדרגה במשך מספר שנים ,כשמקרים
לבבי או לחילופין כדלקת בתוספתן (אפנדיציט) .קלים עשויים שלא להתגלות כלל ,ולהתפתח
לכדי תסמינים שמפריעים לתפקוד כשהנזק
התופעה לרוב מאפיינת חולי סוכרת מבוגרים ,לעצבים כבר נרחב .בחלק מהמקרים ,בעיקר
ולמרות שהיא נחשבת לפתאומית ומפחידה ,במקרים של נוירופתיה מקומית ,תסמינים
הכאבים לרוב חולפים כעבור שבועות עד קשים עשויים להופיע באופן פתאומי .התסמינים
חודשים מבלי להותיר נזק בלתי הפיך.
עשויים לערב סוגים שונים של עצבים – חישתיים,
מעבר לארבעת הסוגים המרכזיים ,קיימים סוגים מוטוריים ואלו של מערכת העצבים האוטונומית
המקשרת בין מערכת העצבים המרכזית (המוח
נוספים של נוירופתיה סוכרתית:
וחוט השדרה) לבין בלוטות ,שרירים חלקים,
תסמונות לחץ נוירופתי עצבי
שרירי הלב וכלי דם בגוף.
אנשים עם סוכרת לעתים מפתחים תסמונות
המאפיינות בלחץ עצבי כשהשכיחה שבהן ככלל ,שורת התסמינים של נוירופתיה סוכרתית
היא תסמונת התעלה הקרפלית – המאופיינת כוללת רדימות ,עקצוץ ,שריפה וכאב באצבעות
בנימול ,כאבים וחולשה בכף היד שמקורם בלחץ הרגליים או כפות הרגליים ,הרגליים ,הידיים,

המשך בעמוד הבא

הזרועות ואצבעות הידיים או כפות הידיים; חולשת
שרירים בידיים או ברגליים; תסמינים הקשורים
למערכת העיכול כמו בחילות והקאות; שלשולים
או עצירות; סחרחורות או תחושת עילפון על
רקע צניחה בלחץ הדם אחרי עמידה או ישיבה;
הפרעות במתן שתן; בעיות בתפקוד המיני בקרב
גברים ויובש וגינאלי בקרב נשים; וחולשה כללית.
כאב מלווה  40%עד  50%מהסובלים מנוירופתיה
סוכרתית ,בהשוואה ל 10%-עד  20%מחולי
סוכרת בכללותם .כשחומרת הכאב של נוירופתיה
סוכרתית גבוהה במיוחד ופוגעת באיכות חיי
המטופל ובתפקוד היומיומי ,הוא עשוי להיות
מאובחן בתסמונת הקרויה ‘נוירופתיה סוכרתית
כואבת’ ובלעז ( PDNקיצור של Painful(.
)Diabetic Neuropathy

מחלות נלוות לנוירופתיה סוכרתית
לנוירופתיה סוכרתית עשויים להתלוות לעתים
אובדן במשקל וכן מצוקה נפשית ובייחוד דיכאון.
מחקר בריטי שנערך בקרב  522חולי סוכרת סוג
 1וסוג  2הסובלים מנוירופתיה סוכרתית ,שפורסם
באוקטובר מצא כי ככל שדרגת החומרה
של הנוירופתיה גבוהה יותר ,כך גדל הסיכון
להתפתחות תסמיני דיכאון בקרב המטופלים.
לצד מחלת עורקים פריפריים שגורמת להיצרות
כלי הדם לרגל ועלולה להוביל להפסקת אספקת
החמצן לכפות הרגליים ולהיווצרות נמק,
נוירופתיה סוכרתית מהווה אף היא גורם סיכון
להתפתחות פגיעה במערכת העצבים ברגליים
עשויה לגרום לאובדן תחושה בכפות הרגליים
ולהעדר התראה מפני פגיעות .פגיעה שכזו עשויה
להוביל גם לפגיעה בשרירי הרגליים ולהפעלת
לחצים והתפתחות עיוותים בכפות הרגליים.

איך מאבחנים נוירופתיה סוכרתית?
אבחון נוירופתיה סוכרתית מבוצע באמצעות
בדיקה גופנית ובחלק מהמקרים בדיקה נוירולוגית
של הולכה עצבית באמצעות אלקטרומיוגרפיה.
בבדיקה הגופנית נבחנים לרוב לחץ הדם ,קצב
הלב ,חוזק שרירים ,רגישות לשינויי יציבה ולאור
ורפלקסים .לעתים משולבים בבדיקה מבחן
הקשה עם קולן באזורים שונים בגוף לבדיקת
רפלקסים ובדיקת בלוטות הזיעה.
במהלך בדיקת הולכה עצבית באמצעות
אלקטרומיוגרפיה מחבר הבודק אלקטרודות
ייעודיות לאזור העצבים והשרירים המעוצבבים
אצל הנבדק ובוחן את ההולכה המוטורית
והסנסורית .בשלב הראשון מחוברות אלקטרודות
לעצבים ולשרירים שלידם כדי לבחון את תגובת
העצב לגירויים .בהמשך נבדקת תגובת השריר

לעצבוב באמצעות גירוי חשמלי של העצב
ובדיקה האם השריר התכווץ ובאיזו עוצמה.
בהמשך מתבצעת בדיקת הולכה סנסורית שבה
מגרים עצב תחושתי המתחיל בעור ובוחנים
את קיום הולכה הסנסורית דרך סיבי העצב ואת
מהירותה.
על פי ההמלצות הקליניות יש לבצע אבחון
לנוירופתיה סוכרתית מיד עם האבחון בסוכרת
סוג  ,2שכן סוכרת זו עשויה להתפתח במשך
שנים כסוכרת סמויה ולערב פגיעות עצביות לא
מורגשות ,וכן לבצע אבחון לנוירופתיה סוכרתית
חמש שנים לאחר אבחון סוכרת סוג ( 1סוכרת
נעורים)
לעתים משולבת בתהליך האבחוני גם בדיקת
אולטרה סאונד לאזורים שונים בגוף כדי לאמוד
נזקים תפקודיים על רקע פגיעה עצבית ,למשל
אולטרה סאונד של הכליות ודרכי השתן.
מעבר לכך ,לאנשים עם סוכרת מומלץ ככלל
על בדיקות לאבחון כף הרגל אחת לשנה,
כשההמלצה משמעותית במיוחד לאנשים עם
נוירופתיה סוכרתית .בבדיקה זו נבחנים לעומק
העור ,השרירים ,העצמות ,זרם הדם והתחושה
בכפות הרגליים ,כדי לזהות שינויים שעלולים
להעיד על נזק מתפתח לכדי כף רגל סוכרתית –
שינויים שניתנים לרוב לטיפול בשלבים מוקדמים
כדי למנוע התפתחות נמק ואת הצורך בקטיעה.

איך מטפלים בנוירופתיה סוכרתית?
הטיפול בנוירופתיה סוכרתית כולל מספר
מרכיבים ,ובראש  -איזון מחלת הסוכרת (איזון
של רמות הסוכר בדם) שבולם את הידרדרות
הפגיעה העצבית ובנוסף מניעת גורמי סיכון
נוספים לתופעה כגון יתר לחץ דם ועודף שומנים
בדם ,ובמקביל צמצום הנזק למערכת העצבים
וטיפול תרופתי נגד כאבים.
הכאב הנלווה לנוירופתיה סוכרתית הוא לרוב
כאב נוירופתי (ממקור עצבי) ,ובמצבים אלו
הוכחה יעילותן של מספר קבוצות של תרופות
לשיכוך כאב ,לרבות תרופות מסוימות נגד
דיכאון מקבוצת נוגדי דיכאון הטריציקליים
וממשפחות וכן תרופות נוגדות פרכוסים מהדור
הישן ומהדור החדש ותרופות ממשפחת
אופיאטים .התרופות פרגבלין (ליריקה)
ודולוקסטין (סימבלטה) מאושרות על ידי מנהל
המזון והתרופות האמריקאי להתוויה ספציפית
של טיפול בכאב נוירופתי פריפרי.
הטיפול בקנביס רפואי לסובלים מכאב נוירופתי,
לרבות חולי סוכרת ,מאושר על ידי משרד
הבריאות תחת מגבלות שונות ,ורק בהמלצת

רופא כאב ולאחר מיצוי הטיפולים התרופתיים
השונים וטיפול של שנה לפחות על ידי רופא כאב,
ולאחר שלילת התוויות נגד לקנביס הכוללות
נטייה להתמכרויות ומצבים פסיכוטיים בעבר.
מעבר לכך ,לסוכרתיים עם כאב נוירופתי
מותאמות לעתים תרופות לאלחוש העור בעיקר
לרגליים ,לרבות משחת קפסציאין (זוסטירקס)
המיועדת למריחה מקומית או מדבקות לידוקאין
 5%לאלחוש העור .לעתים מותאם גם טיפול
בלידוקאין בעירוי תוך ורידי אחת לכמה שבועות
להקלה על כאב נוירופתי .מחקרים מסוימים
מצביעים על יעילותה של חומצה אלפא-ליפואית
הנמכרת כתוסף תזונה בהקלה על תסמיני כאב
נוירופתי ואף בשיפור תפקוד מערכת העצבים.
להקלה בתסמינים של מערכת העיכול הנלווים
לנוירופתיה סוכרתית מומלץ לרוב על אכילת
ארוחות רבות יותר ביום במנות קטנות וצמצום
סיבים תזונתיים ושומנים במזונות.

מניעת סיבוכים של נוירופתיה סוכרתית
הסובלים מסוכרת נוירופתית נדרשים לשמור על
כפות רגליהם כדי להימנע מסיבוכים:
 לנקות את הרגליים מדי יום במים חמימים (לאחמים מדי) וסבון ,מבלי להטביע את הרגליים
בדלי ,ובהמשך לייבש את הרגליים ובין האצבעות.
 לבחון את כפות הרגליים ובין האצבעות מדי יוםלשינויים בעייתיים ,לרבות אדמומיות ,נפיחויות,
חתכים ולפנות לטיפול רפואי במקרה ומאותר
סיבוך.
להשתמש בקרם לחות לרגליים ,אך לא בין
האצבעות.
לנקות את הרגליים באבן ספוג אחרי מקלחת או
אמבטיה.
לקצוץ ולשייף את ציפורני הרגליים מדי שבוע או
מתי שיש צורך.
להקפיד לנעול נעליים או נעלי בית כל העת כדי
להימנע מפציעות ,כשגרביים עבות מסייעות אף
הן למנוע נזקים לעור כף הרגל.
לנעול נעליים שמאפשרות תנועה לאצבעות כף
הרגל ,ולהתרגל בהדרגה לנעליים חדשות.
לטיפול בכף הרגל ניתן להתייעץ עם רופא
פודיאטר המומחה לכפות רגליים.
באדיבות “כמוני” – חברים לבריאות
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מחלות נלוות

חידושים בטיפול
באינסולין בזאלי

סוכרת ,אלצהיימר ומה שביניהן
מאת ד”ר יונית מרקוס

מאת פרופ’ ויינשטיין
מנהל היחידה לטיפול בסוכרת במרכז הרפואי
ע”ש וולפסון ,רופא בכיר במרכז  DMCוהעורך
המדעי של מגזין האגודה הישראלית לסוכרת
שכיחות מחלת סוכרת מסוג  2עולה משנה
לשנה ,אך חרף המודעות הגוברת לנזקי המחלה
ולחשיבות הקריטית של הטיפול עדיין כ1/3 -
מהחולים ( )34%אינם מצליחים לאזן את רמות
הסוכר בדמם (מתחת ל HbA1c -של  )7%ועל
כן נותרים חשופים לסכנת התפתחות סיבוכי
המחלה.
סוכרת שאינה מאוזנת עלולה לגרום נזק בלתי
הפיך ללב ,לכלי הדם ,למערכת העצבים ,לעיניים,
לכליות ולאיברים חיוניים נוספים .ככל שנקדים
לאזן את הסוכרת כך יפחת הסיכון להופעת
סיבוכי המחלה.
הטיפול היעיל ביותר להפחתת רמת ההמוגלובין
המסוכרר הוא אינסולין ,אך חלק ניכר מהרופאים
והמטופלים נוטים לדחות את התחלת הטיפול
באינסולין בגלל החשש מהיפוגליקמיה ועליה
במשקל .לדחייה זו יש השלכות משמעותיות ,שכן
התחלת הטיפול באינסולין בישראל רק בשלב בו
רמת ההמוגלובין המסוכרר היא  9.3%גורמת לכך
ששיעור גבוה של מטופלים כבר פיתחו סיבוכים.
האינסולינים הבזאליים שנכנסו לשימוש בעשור
האחרון (לבמיר ,לנטוס) הפחיתו את שכיחות
אירועי ההיפוגליקמיה וסללו את הדרך לשינוי
בגישה הטיפולית ולמעבר משימוש באינסולין
כ”מוצא אחרון” (רק לאחר כישלון כל הטיפולים
הקודמים) להתחלת טיפול באינסולין כבר
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בשלבים מוקדמים יותר של המחלה .התחלה
מוקדמת של טיפול באינסולין בזאלי מאפשרת
למטופלים להפחית באופן יעיל ובטוח את רמות
הסוכר ולהגיע לאיזון .עובדה זו הוכחה במחקרים
רבים ,הבולט שבהם הוא מחקר בינלאומי רחב
היקף שנערך בעשור האחרון באינסולין גלרג’ין
(לנטוס) והצביע על היעילות הגבוהה של הטיפול
כבר מהשלבים המוקדמים של המחלה לצד
הוכחה שהטיפול אינו מעלה סיכון לתחלואה
קרדיו-וסקולרית או לסרטן בהשוואה לטיפול
הסטנדרטי.
התקדמות נוספת בתחום הטיפול באינסולין
נרשמה עם פיתוח דור חדש של אינסולינים
בזאליים המדגימים הצלחה זהה באיזון רמות
הסוכר תוך ירידה בסיכון לאירועי היפוגליקמיה
וצמצום הסיכון לעליה במשקל .לפני כשנתיים
הושק בישראל אינסולין דגלודק המשתייך לדור
החדש בטיפול .דגלודק אושר בסל התרופות
השנה עבור סוכרתיים מסוג  1אך טרם אושר
לסל התרופות עבור חולי סוכרת מסוג  2על כן
הניסיון שנצבר איתו בקרב מטופלים בישראל
אינו נרחב.
בשורה חדשה וחשובה לסוכרתיים מסוג  2היא
אישור שניתן לאחרונה ע”י משרד הבריאות
לקבלת אינסולין “טוג’או” ( ,)Toujeoאינסולין
בזאלי מהדור החדש ,במסגרת סל התרופות.
טוג’או ,המבוסס על מולקולת אינסולין גלארג’ין
“לנטוס” ,מגיע בריכוז גבוה יותר המשפר את
השליטה והיציבות ברמות הסוכר לצד ירידה

				
משמעותית בסיכון לאירועי היפוגליקמיה ובסיכון
לעליה במשקל.
במחקר קליני בינלאומי שנערך בקרב מעל
 3,500מטופלים שאינם מאוזנים ,נמצא שאין
הבדל בין “לנטוס” ל”טוג’או” מבחינת יעילות
הפחתת ההמוגלובין המסוכרר ,אך בהשוואה
ל”לנטוס” הצליח “טוג’או” להפחית ב 31% -את
הסיכון להיפוגליקמיה לילית בקרב אנשים עם
סוכרת מסוג  .2חשוב לציין שהירידה בשכיחות
אירועי ההיפוגליקמיה ניכרת כבר בהתחלת
הטיפול ,בשלב בו מתבצעת עלייה הדרגתית
במינון התרופה (תקופת הטיטרציה) .אין ספק
כי השמירה על יציבות רמת הסוכר בדם כבר
בתקופת הטיטרציה תורמת מאד לתחושת
הביטחון של המטופל ולכן צפויה לסייע להגברת
ההיענות לטיפול לאורך זמן.
אפשר להניח כי טוג’או ,הנשען על נתוני היעילות
והבטיחות הטובים והמבוססים של אינסולין
גלרג’ין ,יעניק מענה מיטבי לצרכים של ישראלים
רבים המתמודדים עם סוכרת ,ישפר סיכוייהם
להגיע ליעד המטרה של רמת ההמוגלובין
המסוכרר ( )HbA1Cויסייע להם לנהל טוב יותר
את מחלתם ולמנוע התפתחות סיבוכי סוכרת.

מחלות נלוות :לא
על הסוכרת לבדה
מחלת הסוכרת
בכלי
ופגיעתה
גורמת
הדם,
לעיתים למחלות
נלוות הפוגעות
באיברים שונים
בגוף
סוכרת ,אלצהיימר ומה שביניהן
הקשר בין סוכרת לאלצהיימר נחקר רבות וישנן
עדויות לקשר חזק בין שתי המחלות .עוד
נמצא כי תרופות בהן אנו משתמשים למחלת
הסוכרת נמצאו כמשפרות תפקוד קוגניטיבי
חולי סוכרת ניצבים בפני מחלות רבות כמו
מחלות לב ,שבץ מוחי ופגיעה כלייתית .בנוסף,
מחקרים חדשים מצביעים על קשר בין תנגודת
לאינסולין וסוכרת ובין אלצהיימר.
סכרת מסוג  2מתחילה במצב בו הגוף מפתח
תנגודת לאינסולין .משמע ,האינסולין לא מצליח
להכניס את הסוכר לתאים ובתגובה הלבלב
מפריש יותר ויותר אינסולין .עם הזמן והמאמץ
להפריש כמויות גדולות של אינסולין ,הלבלב
קורס ומתפתח חוסר באינסולין.

אחראית המרפאה ליתר לחץ דם ,המכון האנדוקריני,
המרכז הרפואי איכילוב

דמנציה (שיטיון) היא מחלה המאופיינת בירידה
בתפקוד קליפת המוח והידרדרות מנטלית
וקוגניטיבית הגורמת לחולה ליקוי משמעותי
בתחום החברתי והתעסוקתי .השכיחה מבין סוגי
הדמנציה היא מחלת אלצהיימר ,כאשר השנייה
בשכיחותה היא הדמנציה הווסקולארית אשר
מקורה במחלות כלי דם כגון אוטמים מוחיים
חוזרים .לעיתים מדובר בתשלובת של שתי
הפתולוגיות גם יחד.
קשה לאבחן בוודאות את מחלת האלצהיימר.
אבחון אלצהיימר מתבצע דרך אבחון ההפרעה
הקוגניטיבית ,שלילת מחלות אחרות (הדמיה)
ושלילת דיכאון.
במחקרים שבוצעו בהולנד וביפן נמצא כי הסיכון
לפתח אלצהיימר כפול בחולי סכרת.
קיימות מספר נקודות דמיון מנגנוניות בין סוכרת
ואלצהיימר:
• •בסוכרת כמו גם באלצהיימר נמצאה
הצטברות של חומרים מזיקים ,הנוצרים
כשרמת הסוכר גבוהה בדם .חומרים אלה
נוצרים כתוצאה מאינטראקציה בין חומרים
מסוכרים לפחמימות ,חלבונים שומנים
וחומצות גרעין .רמות אינסולין גבוהות בדם -
(כמו בתנגודת לאינסולין ובסוכרת) מעודדות
התפתחות של דלקת בפריפריה ובמוח.

• •הקולטן לאינסולין :רמות הקולטן לאינסולין
המוחי יורדות בחולי הסוכרת ובחולי
אלצהיימר וכך גם רמות האנזים המפרק
אינסולין מוחי .אנזים זה ידוע כמפרק בטא
עמלואיד מוחי ושעשוי לגרום לפגיעה
קוגניטיבית .מעניין לציין כי מתן אינסולין דרך
האף נמצאה כמשפרת תפקוד קוגניטיבי
בחולי אלצהיימר עם פגיעה קלה.
• •דלקת  -דלקת גורמת לפגיעה בתשדורת
התאית המתווכת על ידי אינסולין .בחיות
מעבדה נמצא כי ירידה באינסולין המוחי
הביאה לתופעה דמוית אלצהיימר ,ומכאן
נקבע המושג סוכרת מטיפוס  3כמושג
נרדף לאלצהיימר.
מרבית חולי הסוכרת סובלים גם מיתר לחץ דם
וכולסטרול גבוה אשר מזרזים שקיעת עמילואיד
בכלי הדם וברקמת במוח ומחמירים תפקוד
קוגניטיבי.
באדיבות עיתון “הארץ” (ביו ,נובמבר )15
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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
כיצד השתנתה
מחלת הסוכרת
בעשור החולף:
איך שונו שיטות
האבחון? אילו
טיפולים חדשים
נוספו? ומה קרה
עם הסיבוכים?
מדריך

בישראל בנקודת זמן זו יש כ750,000 -
חולי סוכרת ,כשרק מחציתם מאובחנים במחלה.
בנוסף ,כחצי מיליון איש לוקים לפי הערכות
בטרום סוכרת .נתונים אלה מהווים תמונת ראי
לשינויים במהלך העשור האחרון בכל הקשור
למחלה ,שינויים המתבטאים בעיקר בעלייה חדה
בשכיחות של סוכרת וטרום סוכרת בכל העולם,
וככל הנראה קשורים בעלייה במימדי ההשמנה
בעולם ,בתזונה עתירת פחמימות ושומן ובאורח
חיים יושבני שאינו מעודד פעילות גופנית.

שינויים באיבחון המחלה

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 בפגיעה בתפקוד תאי הלבלב שיתכן
וחלקה הפיך וניתן לתיקון באמצעות איזון רמות
הסוכר  .סוכרת סוג  2נובעת משלוב של תנגודת
לפעילות האינסולין באברי המטרה ומחסר
בהורמון זה .האינסולין הינו הורמון שמופרש
מתאים בלבלב ותפקידו להכניס את הסוכר
לשריר ,לשומן ולכבד וכן לדכא את יצור הסוכר
על ידי הכבד .כבר במצב של טרום סוכרת יש
תנגודת לפעילות האינסולין ,ולכן הוא לא מצליח
לבצע את עבודתו כראוי ,הסוכר לא מתפנה
מהדם אל רקמות שריר /שומן /כבד ,ונוצרת
עלייה ברמת הסוכר בדם .במצב של טרום
סוכרת ,הלבלב עוד מצליח לפצות חלקית על
מצב זה ,ומפריש אינסולין ביתר ,אך לאורך זמן
תאי הלבלב נהרסים ויכולת הפיצוי של הלבלב
נפגעת.
בשנתיים האחרונות בעקבות מחקר בעיקר
בעכברים ,שחלקו אף נתמך בממצאים מבני
אדם ,נמצא שהירידה באינסולין נובעת לא רק
ממוות של תאי הלבלב שמייצרים אינסולין,
אלא מהפרעה בתפקוד שלהם בעקבות רמות
הסוכר הגבוהות ,ויש רמזים לכך שאיזון של רמות
הסוכר יכול להשיב חלק מהתאים לתפקוד
ולהפרשת אינסולין .לכן גם באנשים עם סוכרת
רבת שנים ,שבעבר חשבנו שהם זקוקים לטיפול
רק באינסולין עשויים כעבור תקופה לעבור
התאוששות של הלבלב שביכולתה לאפשר
הפחתה ולעתים אף הפסקה של האינסולין,
בתנאי שזו נעשית בשילוב של פעילות גופנית
וירידה במשקל.
התרופות החדשות לסוכרת ממשפחות מעכבי
 SGLT-2וכן אנלוגיים ל GLP-1-מסייעות
בירידה במשקל ,מאפשרות להקטין את מינון
האינסולין ויעילות גם בעבור חולים עם סוכרת
רבת שנים.

בעקבות ההבנה שסיבוכי הסוכרת עשויים
להתרחש כבר בערכי סוכר בצום שמעל ל100-
(מ”ג לדציליטר דם) ,בשנים האחרונות חלו
שינויים בקריטריונים של אבחון המחלה .כמו כן,
מחקרים גדולים הראו שניתן למנוע את סיבוכי
הסוכרת באמצעות טיפול מוקדם במחלה,
וחשוב להתערב כבר בשלב של טרום סוכרת
ולמנוע התקדמות לסוכרת ולסיבוכיה.
בעבר סוכר עד  110יחידות בצום נחשב היה
תקין .כיום ,אדם שערכי הסוכר שלו בצום הינם
מעל ל 100 -יחידות ועד  125יחידות ו/או בין
 199-140יחידות שעתיים לאחר בדיקה של
העמסת סוכר  -מוגדר במצב של טרום סוכרת,
ומרגע זה כלי הדם הקטנים שלו נמצאים בסכנה.
ישנם כלים אבחוניים נוספים למצב זה ,כגון
בדיקת ההמוגלובין המסוכרר בדם (.)HbA1C
ההמוגלובין המסוכרר הוא מדד לממוצע ערכי
הסוכר בשלושת החודשים האחרונים .כיום
המוגלובין  A1cעד  5.6%נחשב תקין ,והמוגלובין
בערך של  5.7%עד  6.4%מוגדר כטרום סוכרת,
וערך של  6.5%ומעלה מחשיד לקיום סוכרת.
האבחנה של סוכרת נעשית במידה ויש שתי
בדיקות לא תקינות מאותו קריטריון (למשל סוכר
בצום של  128יחידות ו 130-יחידות בפעמים הטיפול בסוכרת – לא רק הסוכר חשוב
שונות) או כאשר יש שתי בדיקות לא תקינות אחד השינויים החשובים של הטיפול
מקטגוריות שונות (דהיינו סוכר בצום של  128בסוכרת מסוג  2בעשור האחרון קשור
יחידות והמוגלובין מסוכרר של .)6.5%
בהבנה שחשוב מאוד לטפל גם במחלות
והפרעה
בדיקת ההמוגלובין המסוכרר בעייתית בישראל הנלוות לסוכרת כגון יתר לחץ דם

 22איל מאי 2016

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 סולפונילאוריאה 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.
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 מאירועי לב ואירועים מוחיים
בקרב החולים .לעתים הן גורמות בקרב נשים
לתופעת לוואי של דלקות בדרכי השתן ופטרת.
לחולים שמקבלים אינסולין כמה פעמים ביום
וחשופים להיפוגליקמיה ולעלייה במשקל ,המעבר
לתרופות החדשות ,לצד הצימצום בשימוש
באינסולין  -נחשב למהפכני .הגישות הטיפוליות
החדשות משפרות את איכות חיי החולה ומקלות
על חייהם ועל ניהול המחלה .השימוש בתרופות
החדשות גם מפחית את הצורך בבדיקות סוכר
שכיחות במהלך היום.
עבור חולים שלא ניתן להפסיק אצלם את
השימוש באינסולין ,לאחרונה הופיע חידוש
נוסף :אינסולין קצר טווח שניתן בשאיפה לריאות
במקום בהזרקה .אינסולין זה כבר נמצא בשימוש
בארה”ב ,וטרם הגיע לישראל .השימוש בו מונע
את הצורך בזריקות אינסולין לפני האוכל ,ומקל
על חיי הסוכרתיים.

חידושים טכנולוגיים
כמה חידושים טכנולוגיים בתחום הסוכרת
הופיעו בעשור החולף ושינו את אורחות חייהם
של 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 1
(סוכרת נעורים) שחוששים מירידה מסוכנת של

רמות הסוכר בלילה.
חידוש טכנולוגי נוסף הוא מד סוכר רציף עם
חיישן שיש צורך להחליפו פעם בשבועיים
(בניגוד למדי הסוכר הרציפים האחרים אותם יש
להחליף אחת ל 7-5-ימים) .מד זה עשוי להוות
תחליף למדידת הסוכר בדקירה בקרב סוכרתיים
שמטופלים במספר זריקות אינסולין ליום .הם
יכולים להיעזר בטכנולוגיה כדי להתאים את
מינון האינסולין הדרוש לפני כל ארוחה בהתאם
לרמת הסוכר בדמם לפי מד הסוכר הרציף מבלי
להזדקק לדקירה .מד זה זמין כיום רק באירופה
ובארה”ב.
מד סוכר חדיש נוסף מאפשר כיום לייעץ על
מינון האינסולין הדרוש להזרקה לפני כל ארוחה
בהתאם להגדרות שונות  -כגון רמות הסוכר בדם
לפני האוכל וכמות הפחמימות שעומדים לאכול,
מבלי לאלץ את החולה לחשב בעצמו את מינון
האינסולין קצר הטווח הדרוש.
בעידן הטכנולוגי של היום חשוב וכדאי לסוכרתיים
להיעזר באפליקציות של פדומטרים (מד צעדים)
בטלפונים הניידים ,ולהקפיד על ביצוע 10,000
צעדים ליום .אין צורך לבצעם באופן מרוכז ,וגם
אם מדובר בכמה הליכות של עשר דקות בכל
פעם  -יש לכך חשיבות בתרומה לבריאות   .

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.
באדיבות “כמוני” – חברים לבריאות

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

ִּב ְכ ֵדי ְל ַי
ֵ
ּצ
ר
ּת
ֹו
ָ
צ
ָאנ
אֹות
ּו ַח ָּי ִבים ְל ַא ֵּמץ ּגִ י ִחּיּו ִבּיֹות,
ָׁש
(הדלאי למ ה ִחּיּו ִבית
ה)

מאי  2016איל 23

עֹולם ַמ ְצ ִחיק
ָה ָ
צֹוח ִ
ָאז ֲ
עכים
עּב ִ
קים והפעם מ ֶֹורה נֶ ֶ

הליכה בודהיסטית

משפרת בריאות של סוכרתיים מסוג 2
לא צריך לנסוע למזרח הרחוק כדי לשלב את
חוכמת המזרח בבריאות שלנו...
מטרת המחקר היתה לבחון את השפעת
ההליכה הבודהיסטית המדיטטיבית בהשוואה
להליכה רגילה על הבקרה הגליצמית ותפקוד
כלי הדם של הסוכרתיים.
הליכה בכלל ,ידועה כמורידה רמת גלוקוז בדם
וכמעלה כושר לב וכלי דם אצל סוכרתיים ,אבל
היתה זאת רק הליכה בודהיסטית שהובילה
להורדות רמות ה ,HbA1c -לחץ הדם ,קשיות
העורקים וגם רמת הקורטיזול בפלסמה.
שינויים כאלה לא נראו בהפעלת תכנית הליכה
רגילה .היתה זאת הרוחניות שהייתה משולבת

בתירגול שהייתה האפקטיבית בהפקה של
המון יתרונות הבריאות שכל כך רלבנטיים לחולי
הסוכרת . 2
ניסוי השתתפו  23חולי סוכרת 2בגילים שבין
 50-70שנה .הם חולקו אקראית לשתי קבוצות,
האחת כוונה לתירגול הליכה מקובל והשנייה
לתירגול הליכה בודהיסטית מדיטטיבית.
שתי הקבוצות השתתפו בתוכנית תירגול ,במשך
 12שבועות ,שנבנתה מהליכה על הליכון בעצמת
תירגול של  50-70%ממקסימום קצב הלב
במשך  30דקות וזאת  3פעמים בשבוע.
קבוצת ההליכה הבודהיסטית ביצעה את
התירגול תוך שהיא מתמקדת בקולות “”Budd

ו ”Dha“ -שהושמעו עם כל צעד דריכה שפגש
את הרצפה ,וכך היה תירגול ההליכה מדיטטיבי.
אחרי  12שבועות תירגול ,נראתה ירידה
ברמות הסוכר בצום בשתי הקבוצות
וגם נראתה עליה ברמות צריכת החמצן.
אבל ,ירידה ברמות ה ,HbA1c -ירידה בלחץ
הדם ,ירידה בקשיות העורקים וברמות הקורטיזול
בדם נראתה רק בקבוצת ההליכה הבודהיסטית.
נראה שכדאי לשבץ בפעילות הגופנית גם
אספקט מדיטטיבי כדי לשפר את בריאות
המתאמן.
באדיבות ד”ר דינה ראלט ,מתוך האתר “כמוני”
חברים לבריאות

ס ַּוּכ ְר ִתּיִים ֵהם ֲאנָ ִׁשים ֶׁ /ש ְּב ַסְך ַה ָּכל ְמ ַב ְּק ִׁשים ְ /ל ָב ֵער ֶאת ָה ַרע ִמ ִּק ְר ָּבם ֲ /א ָבלֶ ,א ְפ ָׁשר ל ַֹומר – שר ָּוּבם ִ /מ ְתי ֲַח ִסים אל
ַהּס ֶּוּכ ֶרת ֶׁש ָּל ֶהם ְּכמֹו ֶאל ַע ָּב”מ!..
עכים” – ְּכמֹו ֶׁש ָא ַמר ַהּגָ דֹול ִמּכ ָּולם ַ -ה ַר ְמ ַּב”ם.
עּב ִ
ָל ֵכן נִ ְהיֶה ָל ֶהם ֲאנַ ְחנּו “מ ֶֹורה נֶ ֶ
ארטִ ,היא:
“אל ִּת ְד ֲאגּו!” – זֶ ה ְּבנִ יגּוד ְלא ְֹופיָם ַ /ה ִּס ְיס ָמא ֶׁש ָּל ֶהםִ ,אם ְל ִה ְס ַּת ֵּמך ַעל ֶּד ָק ְ
ֹאמר ָל ֲאנָ ִׁשים ָה ֵא ֶּלהַ :
ְל ָמ ָׁשלֲ ,ה ֵרי ֹלא נ ַ
“אנִ י ּד ֵֹואג – ִס ָימן ֶׁש ֲאנִ י ַקּיָם!”
ֲ
לומרִ :אם ֲאנַ ְחנּו ֹלא נַ ְׁשּגִ ַיח ַעל ַע ְצ ֵמנּו י ֶָפה-י ֶָפה ַ /אף ֶא ָחד ֹלא י ֲַע ֶׂשה ֶאת זֶ ה ִּב ְׁש ִב ֵילנּוְּ ,בו ַַּדאי ֶׁשֹּלא ָהר ֵֹופא /
ַהּס ַּוּכ ְר ִתי ָצ ִריְך ַ
ֶׁשהּוא ּגַ ם י ָָקר ִמ ַּדיִ ,ל ְפ ָע ִמים ּגַ ם ַמ ֲע ִליב ְוכ ֵֹועס  /ט ֶֹועה ֹלא ַּפ ַעם ַּב ִּד ַיאגְ נֹוזָ הְ ,מ ַפ ְס ֵּפס ְּומ ָּב ֵאס  /אֹו ֶׁשהּוא ִּב ְכ ָלל ִּב ְׁש ִב ָיתה ,אֹו
ֶׁש ַהּתֹור ֵא ָליו ָארֹוְך ְות ֵֹוסס ֶׁ /ש ַעד ֶׁש ַא ָּתה ַמּגִ ַיע ֵא ָליו – ַא ָּתה ְּכ ָבר ּג ֵֹוסס!..
“איְך ַה ְּב ִריאּות?”  /אֹוָ ,מה ָצ ִריְך ַל ֲעׂשֹות ְּכ ֵדי ִל ְהיֹות ָּב ִריא?
ָצ ִריְךִ ,אם ֵּכןָּ ,פׁשּוט ְל ַה ְׁש ִלים ִעם ַה ְּמ ִציאּותֹ / :לא ׁש ֲֹוא ִלים ס ַּוּכ ְר ִתיֵ :
 /ס ַּוּכ ְר ִתי ְר ִצינִ י י ֵֹוד ַע ֶׁשּזֶ ה ִּב ְל ִּתי ֶא ְפ ָׁש ִרי/ ...
“מה ֹלא ְּב ֵס ֶדר
ִמי ֶׁשֹּלא ּד ֵֹואג ַהּיֹום ,א ֵֹומר ַהּס ַּוּכ ְר ִתיְ ,מ ַׁש ֵּלם ַא ַחר ָּכְך ְּבי ֶֹוקר ְ /ל ִפ ָיכְךְּ ,כ ֶׁשהּוא ּפ ֵֹוק ַח ֶאת ֵעינָ יו ,הּוא ׁש ֵֹואל ִמּיָדָ :
ִא ִּתי ַהּב ֶֹקר?”
ְּב ִקיּצּור ,הּוא ֹלא ע ֶֹוׂשה ֶאת ַע ְצמֹוַ ,הּס ַּוּכ ְר ִתי ,וְזֶ ה ֹלא ֵמ ֶא ְתמֹול ַ /הּס ַּוּכ ְר ִתי ָקם ָּת ִמידֲ ,א ָבל ָּת ִמיד – ַעל ַצד ְׂשמֹאל ְּ /וכ ָבר ַעל
ַהּב ֶֹקר הּוא ֹלא מ ֵֹוצא ְמנ ָּוחה ְּ /כמֹו ֶׁשא ֵֹומר ַה ִּפ ְתּגָ ם ַה ִּסינִ י“ :יֹום ֶׁשל ַצ ַער – ָארֹוְך י ֵֹותר ֵמח ֶֹודׁש ֶׁשל ִׂש ְמ ָחה”!
ע-רפ ִּואי”  /ו ְִאם ִּת ְל ַחץ
“ּבנְ ק-י ֶַד ְ
ס ַּוּכ ְר ִתי ְר ִצינִ י ְ(ר ִצינִ י זֶ ה ֹלא ִמ ָילה) – נֵ ָיחן ּגַ ם ְּבחּוׁש נְ ב ִּואי  /וְנִ ְיסיֹון ַה ַחּיִים ֶׁשּלֹו ה ֵֹופְך אֹותֹו ְלַ -
”ח ְׁש ֵדהּו”
ָע ָליוֹ ...לאַ ,אל ִּת ְל ַחץּ ,גַ ם ָּכ ָכה ִמּיָד י ֶֹודה הּוא ֶׁ /ש ְּל ָכל ְּתח ָּוׁשה ַמ ְד ִאיּגָ ה הּוא ִמ ְתי ֵַחס – ֹלא ְּב ַ”ּכ ְּב ֵדהּו” – ֶא ָּלא ְלע ָֹולם ְּב ָ
 /נּו ,טֹובָ ,הע ָֹולם ָמ ֵלא ְק ִרינֹות ,ח ָֹומ ִרים ִּכ ִימּיִיםַ ,חי ְַּד ִקים ְּור ָע ִלים  /ו ְֵא ֶּלה ֵהם ּבֹורֹות ֶׁש ָּב ֶהם ֹלא ַרק ס ַּוּכ ְר ִתּיִים נ ְֹופ ִליםֵּ / ...כן,
ס ַּוּכ ְר ִתי (וְֹלא ַרק ְל ֶרגַ ע)  - /ר ֶֹואה ָּכל ֶּפגַ ע...
“אנָ ִׁשים ט ִֹובים ְּב ֶא ְמ ַצע ַה ֶּד ֶרְך”- ...
ָּכְך ֶׁש ֵּבינֵ ינּוֶ ,א ְפ ָׁשר ְל ַה ְכ ִליל ְּול ַה ֲע ִליל ֲע ֵל ֶיהםְּ ,ב ִדּיּוק ֶׁשל ֶמ ְטרֹונֹום ֶׁ /שּס ַּוּכ ְר ִתּיִים ֵהם ָּפׁשּוט ֲ
ַלּגֵ ִיהּנֹום! / ..א ָֹותם ֹלא ְמ ַענְ יֵן ַה ֶה ְב ֵּדל ֵּבין ִס ְימ ְּפטֹום ְל ִסינְ ְדרֹום ֶ /א ְצ ָלם – ָה ָר ָעה ִּת ָּפ ַתח ּגַ ם ֵמ ַה ָּצפֹון וְגַ ם ֵמ ַה ָּדרֹום  /וְגַ ם ִמ ִּמזְ ָרח
וְגַ ם ִמ ַּמ ֲע ָרב ָּ /ת ִבינּוַ :ה ַחּיִים ֶׁש ָּל ֶהם זֹו ִמ ְל ָח ָמה ו ְָכל יֹום  -זֶ ה ְק ָרב!  /ו ֲַא ִפילּו ס ַּוּכ ְר ִתי א ְֹוּפ ִט ִימי ַ(ל ְמרֹות ֶׁש ֵאין ַחּיָה ָּכזֹאת)...
(ה ָא ְמנָ ם?) ֲ /א ָבל ֲאנַ ְחנּו ֹלא ְמ ַק ְּב ִלים א ָֹותּה ְּב ִחינָ ם...
י ְַס ִּכים ֶׁש ַה ַחּיִים ֵהם ַמ ָּתנָ הַ ,
“ח ָכ ִמים ַעל ַח ָּל ִׁשים” ּ /גַ ם ָּכ ָכה ַה ַחּיִים ֶׁשל ַהּס ַּוּכ ְר ִתּיִים ַמ ְס ִּפיק ָק ִׁשים ִּ /ומ ֵּכיוָן ֶׁש ָּכְך ֵהם ְּפנֵ י
ָל ֵכןֲ ,אנָ ִׁשים ט ִֹובים – ַאל ִּת ְהיּו ֲ
ַה ְּד ָב ִריםָ ,אז מ ָּוטב ֶׁשּנְ ַׁשּנֵ ן“ְ / :לע ָֹולם ַא ָּתה ֹלא ְמ ַר ֵחם ַעל ִמי ֶׁשֹּלא ִמ ְתלֹונֵ ן” ּ /בֹואּו נִ ְהיֶה נֶ ְח ָמ ִדים ֶאל ַהּס ַּוּכ ְר ִתי נִ ֵּתן לֹו ִּב ָיטחֹון
ֹאמר לֹו ַרק ִמ ְׁש ָּפט ְּכ ָל ִלי – ַאְך ְמ ַׁש ֵּקףַּ / :ת ְר ִּביץָ ,אח ֶׁש ִּליֲ ,אנָ ָחה ְּב ִר ָיאהִ ,מ ָּכל ַה ֵּלב – ֲא ָבל ְּב ֵּכיף!
ְּוק ָצת ְּת ִמ ָיכה – ֶׁשּיִזְ ַּד ֵּקף ְ /ונ ַ
 /אֹוייייי.....
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פעילות גופנית (ריצה)
עם סוכרת יאיר קרני
רבות נכתב על נושא איזון הסוכר בדם בעזרת
טיפול תזונתי וטיפול תרופתי ,אבל כמעט ולא
נכתב דבר בנושא השפעת הפעילות הגופנית
על איזון רמת הסוכר בדם וכיצד משולבים ביחד
שלושה הגורמים תזונה ,פעילות גופנית ובעיקר
ריצה ותרופות ושומרים על רמה מאוזנת של
הסוכרים בדם.

מרכיב תזונתי
מה לאכול
כמה לאכול
מתי לאכול

טיפול תרופתי

מה נוטלים או מזריקים
כמה נוטלים או מזריקים
מתי נוטלים או מזריקים

פעילות גופנית
מה לעשות
כמה לעשות
מתי לעשות

רקע
בזמן פעילות גופנית ,יודע הגוף להשתמש
בשלושה מקורות לאנרגיה :סוכרים ,שומנים
וחלבונים.
1 1.הסוכרים משמשים לאנרגיה בצורת גליקוגן
שהוא סוכר השרירים ובצורת הגלוקוז שהוא
הסוכר שבדם.
2 2.שומנים בצורת טריגליצרידים מהכבד
או מהדם או חומצות שומן חופשיות בדם
שמקורן בתאי השומן
3 3.חלבונים בצורת חומצות אמינו שמקורן
מהדם או מפירוק של רקמות רזות כמו
שרירים בזמן מאמץ קשה או בזמן צום.
הדבר שחשוב לנו ,הוא להגיע למצב שיש
במקביל גם שריפת סוכר – גלוקוז מהדם וגם
שריפת שומן – חומצות שומן מתאי השומן.
בפעילות גופנית מתרחש השילוב הזה כאשר
הפעילות מתבצעת בדופק גבוה .ניתן להגיע
לדופק כזה בקלות על ידי מגוון פעילויות,
שהפשוטה שבהן היא הריצה.

לדוגמא :אדם בן שלושים ששוקל  80ק”ג יוצא
לאימון למשך שעה שבמהלכו הוא מזיז את גופו
למרחק  5ק”מ .במשך השעה הזאת הוא “ישרוף”
כ 400 -קלוריות בדופק  60%-70%מהדופק
המרבי (הנוסחה לדופק מרבי היא לגברים 220
פחות הגיל ולנשים  226פחות הגיל) .הדופק
באימון של שעה יהיה בסביבות  120פעימות
לב בדקה .בדופק כזה ,יהיו  50%מהקלוריות
משומן ,שזה כ 200-קלוריות .בנוסף הוא ישרוף
 200קלוריות מגלוקוז שזה כ 50-גרם ,שווה ערך
מבחינת הפחמימות לכ 4-פרוסות לחם מלא
(כשלוקחים בחשבון  12גרם פחמימות לכל
פרוסת לחם מדגן מלא).
במידה והוא מגביר את קצב האימון ומבצע את
האימון הבא 100 :מ’ ריצה קלה ,ו 100-מ’ הליכה
בקצב בינוני ,לסירוגין במשך שעה .הדופק יעלה
בכ 25-פעימות לב בדקה לדופק ממוצע של
145פעימות בדקה למשך שעה .באותו אימון
הוא יעבור כבר  7ק”מ .אותם  80ק”ג יעשו פעילות
גופנית במשך אותו פרק זמן ,אבל יעבור מרחק
רב יותר וישרוף כ 550-קלוריות לשעה .באימון
כזה הנקרא אימון הפוגות (אינטרוולים) ,הוא
ישרוף  40%קלוריות משומן ו 60%-מהקלוריות
מגלוקוז שהן  330קלוריות שמכמתות  82גרם
גלוקוז שמקבילות לתכולת הפחמימות ב6.5-
פרוסות לחם מדגן מלא .פי אחד וחצי!
עתה יעבור המתאמן שלנו לקטעי ריצה מהירים
יותר למרחק  300מ’ וילך  100מ’ לסירוגין במשך
שעה .באימון כזה יעבור הגבר  9ק”מ בשעה אבל
בדופק של  170פעימות לב בדקה .אותם 80
קילוגרמים ישרפו  720קלוריות ובקצב הריצה
הזה הוא ישרוף רק  25%מהקלוריות משומן
ו 75%-מהקלוריות מגלוקוז ,שזה שווה ערך
ל 135-גרם פחמימות הנמצאות ב 11-פרוסות
לחם מדגן מלא והכל בשעה אחת של ריצה!
והרי לכם ,כלי חדש ,שאם יוטמע בחיי היומיום
שלכם ,תוכלו להילחם בצורה מיטבית בסוכרת.

בסוכרת מסוג 2

מומלץ לא ליטול תרופות מכל סוג שהוא,
שעתיים לפני הפעילות הגופנית .זאת כדי לנטרל
את רמת הגלוקוז בדם מהשפעת התרופות בזמן
הפעילות ,ולאפשר לפעילות הגופנית להוריד את
איך זה עובד?
רמת הגלוקוז.
ראשית ,יש להצטייד במד דופק ובמד גלוקוז,
כדי לוודא שעוצמת הפעילות לא מייצרת מצבי אחרי הפעילות ,יש ליטול את התרופות ולהתאים
את המינון בהתאם לרמת הגלוקוז בדם.
היפוגליקמיה.

בדיקה של רמת הסוכר בתום כל אימון – מספיקה בסוכרת מסוג 1

לצורך העניין ,למי שלא מותקנת לו משאבה ממומלץ להוריד למינימום את פעילות משאבת
האינסולין שעתיים לפני הריצה או בשום פנים
שמנתרת את רמת הגלוקוז בדם בזמן אמת.
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ואופן לא להזריק אינסולין חדש שעתיים לפני
הריצה ,כדי למנוע מצב של היפוגליקמיה.
לפני שנה ,התאמן אצלי רופא מחובר למשאבת
אינסולין עם ניטור און ליין של רמות הגלוקוז
בדם .הוא נשמע להוראה להפסיק את פעילות
המשאבה שעתיים לפני אימון בערב ,והתחיל
אותו עם  160גלוקוז .תוך כדי אימון הפוגות
(אינטרוולים) ,למשך  50דקות ,ירד הגלוקוז שלו
ל 100-במשך האימון עצמו .רצוי לציין שאותו
רופא היה בהתחלה גם במשקל עודף.
לפני מספר שנים התאמנה אצלי רצת מרתון בת
 40עם סוכרת סוג  1שמזריקה באופן קבוע 40
יחידות ליום.
בתקופת האימונים למרתון ובריצות למרחקים
של עד  36ק”מ באימון אחד ובמרתון עצמו
למרחק  42.2ק”מ ,היא נזקקה ל 11-יחידות ביום
למשך  3חודשים .חשוב לציין שהרצה הייתה
במשקל תקין.

ותזונאים עוסקים בפן הטיפולי בסוכרת.
לפני מספר חודשים הגיע אלי ידיד ,חבר קיבוץ
בו גדלתי ,בן שכבה שלי ,והוא פרט לי על מחלת
הסוכרת סוג  2ועל האינסולין אותו הוא מזריק.
הוא סיפר לי שהוא פעיל מאד בריקודי עם אבל
ציין שרמת הגלוקוז בדמו
בהחלט לא מאוזנת .נתתי לו תפריט דל פחמימות
ותוכנית אימונים שתעביר אותו בהדרגה לריצה
(בעבר ,לפני כ 25-20-שנים הוא נהג לרוץ כ10-
ק”מ  3-4פעמים בשבוע) .בכל מקרה ,שלחתי
אותו למרפאת סוכרת לצורך התאמת התרופות
לתפריט ולפעילות הגופנית ,ובמקום זאת היתה
תשובת מנהל המחלקה ,ואני מצטט“ :אסור לך
לרוץ ולהוריד את הפחמימות כי זה יפריע לאיזון
התרופתי שלך!” ומה על חוסר איזון הגלוקוז

בדמו כל התקופה על אף התרופות ועל אף על יאיר קרני:

התזונה רבת הפחמימות אותה הוא צרך כל
התקופה? תשובה כזאת לא תעלה על הדעת!
זכותו של המטופל לחיות חיים ספורטיביים
בהתאם לתפיסת עולמו .בעלי המקצוע צריכים
לעזור לו ולא לדחות אותו.
כיום ,רצים ,הולכים ,רוכבים ושוחים הרבה יותר
אנשים מאשר בעבר .מספיק לצאת החוצה
לפארק הירקון ,ול
שאר הפארקים בכל הערים ולראות את אלפי
המתאמנים בכל בוקר וערב ,ואת מאות האלפים
המתאמנים באזור תל-אביב בשבתות .פשוט
מלבב.

יש לו  23תוארי
אליפות מדינה
שבעה
בריצה,
בריצת
מהם
כמו-
מרתון.
כן למד תזונה
באוניברסיטת
אורגן בארה”ב
ותואר שני במדעי הרפואה בתחום הפרמקולוגיה,
באוניברסיטת בן-גוריון .בעשרים השנים
האחרונות עוסק בהרזיית אנשים בעזרת תזונה
נכונה ופעילות גופנית תוך התייחסות לתרופות
אותן הם נוטלים ויש לו ניסיון רב שנים ורב
משתתפים בעזרה לחולי סוכרת סוג  1וסוג 2
לרזות ולאזן את רמת הסוכר גם בהליכה וגם
בריצה.

תזונה
בסוכרת סוג  ,2אם מפחיתים את צריכת
הקלוריות מפחמימות ל 130-גרם ליום ,ניתן
בעזרת תפריט שנקרא דל פחמימות (אך לא
דל קלוריות) להתאמן בספורט ללא כל חשש.
 48שעות לפני ריצה לחצי מרתון ,אפשר לאכול
יותר פחמימות.
בסוכרת סוג  ,1ליד הורדה בהכנסת אינסולין
לגוף ,כן ניתן לאכול עד  4תמרים  10דקות לפני
יציאה לאימון וחטיף אנרגיה של  100קלוריות
לכל שעת אימון מעבר לשעת האימון הראשונה.
ניתן לבנות תפריט דל פחמימות שיהיה גם עשיר
בחלבון.
בכל סוגי הסוכרת ,מהקורה בשטח ברור מעל
כל צל של ספק ,שככל שיש פחות פחמימות
בתפריט ,יש פחות סוכרת .אצל חולי הסוכרת,
אני מגדיר את הפחמימות כסוג של דלקת וקורא
לתופעה הזו ָ“ּפ ְח ָמ ָמ ִט ִיטיס”.
בעידן המודרני ,אני חושב שיש לכבד את רצונו
של כל אדם בכלל ,ושל חולי סוכרת בפרט,
הרוצים לבצע פעילות גופנית .בקרב הגורמים
המקצועיים המטפלים בסוכרת ,קיים חוסר
ידע מספיק וחוסר ניסיון בטיפול ובהדרכת חולי
סוכרת כיצד לבצע את הפעילות הגופנית ביחס
לתרופות אותן הם נוטלים ,וביחס לתזונה דלת
הפחמימות.
כל המרכיבים הללו קשורים זה בזה ,ומצריכים
התחשבות במינונים ובתזמון הפעילות ,האכילה
ונטילת התרופות .לצערי ,מעט מדי מדריכי כושר
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זריקת עידוד

סוכרכרס

מאת פרופ’ שחאדה נעים ,מנהל המרכז לסוכרת ,השמנה ואורח חיים בריא
בילדים ומתבגרים ,רמב”ם

מאת ד”ר בתיה קורנבוים ,רכזת הטיפול בהשמנה של שירותי בריאות כללית חיפה
השמנת יתר בילדות
לעליה
מובילה
בשכיחות מחלת
הסוכרת גם בגיל
הקשר
הצעיר.
ההדוק בין סוכרת
להשמנה זכה לשם:
( DIABESITYכינוי המורכב מהמילים
 DIABETESסוכרת ,ו- OBESITY-
השמנה חולנית) ובעברית :סוכרס.
מה אומרים המחקרים והמספרים?
הרפואה מבדילה בין שלושה סוגי סוכרת:
• •סוג  1המכונה גם סכרת נעורים ,מתבטא
בכשל של הגוף לייצר אינסולין.
• •סוג  2מאופיין למרבה האירוניה דווקא
בעמידות של תאי הגוף לאינסולין ,גם
כאשר זה מצוי בכמויות מוגברות .כ90%-
מהחולים בסוכרת לוקים בסוג זה.
• •סוג שלישי הוא וריאציה על סוג  2ויכול
להתפתח אצל נשים בהריון.
סוכרת מסוג  2מתחילה כשתאי הגוף מפתחים
עמידות לפעולת האינסולין ,הורמון המיוצר
בלבלב ושתפקידו לסייע בכניסת מולקולות סוכר
מהדם לתאים .אף שתורשה נחשבת לגורם סיכון
חשוב להתפתחות סוכרת זו ,לאורח החיים יש
השפעה מכרעת על הופעת המחלה ומהלכה.
מבוגרים עם סוכרת נוטים להיות בעלי עודף
משקל ,יותר מאשר מבוגרים ללא סוכרת ,מכאן
שהשמנה וסוכרת סוג  2הן מגיפות תאומות.
ניתוח נתונים שנעשה בשנת  2002ע”י כוח
המשימה הבינלאומי להשמנת יתר (,)IOTF
ואשר נקשר גם למחקר “עול החולי העולמי”
של ארגון הבריאות העולמי ( ,)WHOהראה,
שבמדינות מערביות ,כ 90%-ממקרי סוכרת

ּיֹות,
צאֹות ִחּיּו ִב ּיּו ִבית
ר ּתֹו ָ ׁשה ִח
ִּגי ָ
ל ַי ֵּצ
ִּב ְכ ֵדי ְ ים ְל ַא ֵּמץ למה)
נּו ַח ָּי ִב דלאי
ָא
(ה
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מסוג  2מיוחסים לעלייה במשקל .כמו כן דווח,
כי השמנת יתר בילדות מובילה לעליה בשכיחות
סוכרת זו גם בגיל הצעיר .הקשר ההדוק בין
סוכרת להשמנה זכה לשםDIABESITY :
(כינוי המורכב מהמילים  - DIABETESסוכרת,
ו - OBESITY-השמנה חולנית) .בעברית
סוכרכרס.
המדד המקובל להשמנת יתר ( BMI -מדד
מסת גוף) ,מחושב ע”י חלוקת המשקל (בק”ג)
בגובה בריבוע (במטרים) .מחקרים מראים שככל
שערכי ה BMI-עולים ,גדל הסיכון להתפתחות
סוכרת .מחקר אחר בחן את השפעת השינוי
במשקל על הסיכוי לחלות בסוכרת מסוג .2
נערך מעקב אחר  114,000אחיות בגילאי 30-
 55במשך  15שנה .התברר שעליה במשקל היא
מנבא חזק להתפתחות סוכרת .די בעליה של
 5-8ק”ג כדי להכפיל את הסיכון לחלות ועליה
של  8-11ק”ג משלשת את הסיכון .מסתבר
שאפילו עליה מתונה שקורית עם הגיל ,הינה
סיכון משמעותי .עליה במשקל ,גם כאשר האישה
הייתה במשקל תקין בזמן העליה ,הגבירה את
הסיכון לעומת מי שמשקלה יציב .לעומת זאת
נמצא ,שנשים שהורידו מעל  5ק”ג ממשקלן,
הפחיתו את הסיכון להתפתחות סוכרת ב50%-
ויותר .במחקר אחר שעקב אחרי  22000גברים
נמצאו ממצאים דומים  ,עליה במשקל ועליה
בהיקף המתניים היוו כל אחד בנפרד גורם סיכון
משמעותי להתפתחות סוכרת.
במחקר שבו עקבו החוקרים אחר היקף
המותניים של כ 45,000-אחיות במשך 18
שנים ,נמצא כי הסיכון לפתח סוכרת של אישה
באחוזון ( 90היקף מתנים מעל  92ס”מ) ,גדול
פי  5.1בהשוואה לאישה באחוזון ( 10היקף
מתנים פחות מ 67-ס”מ) .חשוב לציין שלא
ניתן להבחין באמצעות מדידת היקף המותניים
באמצעות סרט ,בין שומן שטחי לשומן העמוק

שהוא הבעייתי .למרות זאת ,מדידה כזו בצרוף
מדד ה BMI-יכולים לעזור בזיהוי וטיפול בתת
קבוצות של מטופלים בעודף משקל עם סיכון
למחלות לב וכלי דם .בשנים האחרונות יש
חוקרים שמעלים ספק האם ההשמנה גורמת
לעמידות לאינסולין (שהיא תחילת הסוכרת) או
שהעמידות לאינסולין קיימת שם מלכתחילה
ואח”כ מגיעה ההשמנה .מאזן שלילי מתקיים
גם בכיוון ההפוך .סוכרת ,מסתבר ,מחמירה את
ההשמנה .הסיבה לכל היא שאינסולין הוא הורמון
אנאבולי אשר בונה רקמות וגורם לגוף לאגור
שומן .מאחר שחולי סוכרת מסוג  2מפתחים
עמידות לאינסולין ,הלבלב מפריש כמויות גדולות
יותר ממנו וכך יותר מולקולות של סוכר מפונות
מהדם לרקמות שאוגרות שומן.

מה עושים?

ישנן הוכחות מחקריות שירידה במשקל מקטינה
את הסיכון לחלות בסוכרת ,משפרת את איזון
השומנים ומפחיתה את לחץ הדם.
מחקר מקיף במימון מכון הבריאות הלאומי של
ארה”ב ( )NIHהראה שבמטופלים עם שיבוש
התחלתי בשומני דם/סוכר בצום או יתר לחץ
דם ,שילוב של ירידה במשקל ,אפילו כדי 5%-7%
במשך כשלוש שנים ,עם פעילות גופנית מתונה
( 30-45דקות הליכה ביום) מקטין את הסיכון
להופעת הסוכרת ב .58%-גם לגבי מי שכבר אובחן
כסוכרתי ,ירידה של  5%-10%במשקל יכולה
לשפר את הסוכרת והתחלואים הנלווים אליה .
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טיפולי ההזרקות
הקיימים היום לחולי
הסוכרת מאפשרים
מגוון רחב של
פתרונות לחשש
המחטים,
מפני
למעקב אחר כמות
ההזרקות והקושי
בתפעול ההזרקה.
כיום מדובר על
כמות הזרקות נמוכה יותר עם אפשרות לטיפול
חד שבועי ,מחט שאינה גלויה תמיד ,קלות רבה
בשימוש בתרופה והפחתה בסיכון לפתח ירידות
חדות ברמות הסוכר
כחצי מיליון חולי סוכרת חיים כיום בישראל,
והמספר עולה עם השנים .האתגרים הכרוכים
בחיים עם המחלה ,מרגע האבחון ועד לניהול
המחלה על בסיס יומיומי ,עלולים להיות
קשים מנשוא ,הן עבור החולים והן עבור בני
משפחותיהם .אנשים המתמודדים עם סוכרת
נדרשים להקפיד על שגרת חיים מחמירה
ומובנית מאוד הכוללת איזון תרופתי ,פעילות
גופנית ותזונה בריאה .הסוכרת היא מחלה
הדורשת התמודדות יום יומית ,לכל החיים ,ואנו
כרופאים מנסים להתמודד עם הקשיים והחרדות
המגיעים מצד המטופלים.
סוכרת הינה מחלה מטבולית כרונית המתאפיינת
בהיפרגליקמיה (רמות גבוהות של גלוקוז בדם)
כתוצאה מירידה ביכולת הפעולה של הורמון
האינסולין .אנו מבחינים בין שני סוגי סוכרת:
סוכרת מסוג  2שהיא גם הנפוצה ביותר (כ-
 90%מכלל מקרי הסוכרת) ,וסוכרת סוג 1
מופיעה לרב אצל ילדים ומתבגרים ונחשבת
למחלה אוטואימונית שגורמת להרס התאים
המייצרים אינסולין בלבלב.
ישנם מספר גורמי סיכון לסוכרת מסוג  ,2ביניהם
עבר משפחתי עם המחלה ,השמנה והיעדר
פעילות גופנית 1 .מתוך  12אנשים בעולם
סובלים מסוכרת ,ולפחות מחציתם אינם עומדים
ביעד האיזון האישי שלהם.

הטיפול בהזרקות עדיין מרתיע מטופלים רבים
ולעתים גם את מטפליהם .חולים רבים לא
מצליחים להתמיד במשטר ההזרקות והניתורים
של רמות הסוכר בדם.
כיום ,כ 30% -מחולי הסוכרת בישראל מטופלים
בהזרקות .במשך שנים ,המעבר מטיפול בכדורים
לטיפול בהזרקות לקח זמן והגיע באיחור של
שנים ,ונבע מחסמים רבים מצד המטופלים ומצד
הרופאים עצמם.
הטיפול בהזרקות אינו פשוט .לא לחולה ולא
לרופא אשר רושם את המרשם .תחילה,
המטופלים מתקשים לקבל את העובדה
שעליהם לשנות טיפול ,ולעבור לטיפול בהזרקות
שהוא אינטנסיבי וכואב יותר .הם נרתעים מכך
שהמחלה התקדמה ,וכעת הם נכללים בתוך
קבוצת הסוכרתיים הכבדים יותר.
רבים מהמטופלים נבהלים מהסטיגמה שיש
להזרקות .הם מביעים בפנינו את התחושות כי
גופם פגום ,ומרגישים כי ההזרקה הופכת אותם
מאנשים בריאים יחסית לאנשים עם נכות פיזית,
אשר כעת ניתן לראות אותה .יש כאלה המספרים
כי כאשר נאלצו לעבור לטיפול בהזרקות ,הרגישו
שהגיעו לסוף הדרך מבחינת הטיפול במחלת
הסוכרת ,וכי מצבם הגופני רע ביותר .הם חשו
פאסימיים יותר מאשר בעבר ,ולא הצליחו לראות
את ההשפעה החיובית של הטיפול בכך שהיו
מאוזנים יותר.

השד אינו נורא

החולים התחילו להבין שההזרקה זה לא סוף
הדרך ,במיוחד לאחר שההנחיות התרופתיות
השתנו ,ויש המלצות לתת טיפול בזריקה לחלק
מהחולים כבר בתחילת הדרך הטיפולית.
אין ספק כי מדובר בשינוי משמעותי באורח
החיים של המטופל .אך הטיפולים הקיימים כיום
מאפשרים מגוון רחב של פתרונות לחסמים
שחשים המטופלים -חשש מהמחטים ,מעקב
אחר כמות ההזרקות והקושי בתפעול ההזרקה,
כאשר כיום אנו מדברים על כמות הזרקות נמוכה
יותר עם אפשרות לטיפול חד שבועי ,מחט
שאינה גלויה תמיד ,קלות רבה בשימוש בתרופה
עם הדרכה והפחתה בסיכון לפתח ירידות חדות
ברמות הסוכר.
אנו כרופאים מחפשים היום תרופות שמועילות
בצורה הטובה ביותר ,לצד הבטיחות ונוחות
השימוש והקלות .כיום מטופלים מבינים ששד
ההזרקות אינו נורא כל כך .הצורה בה מגיעות
הזריקות פחות מאיימת עבורם ,וישנם סוגי
הזרקות שונות ומגוונות ,כל אחת לנוחות
המטופל.
בשנים האחרונות ישנה התפתחות משמעותית
בטיפול בסוכרת מסוג  ,2כאשר המטרה היא
להקל כמה שיותר על המטופלים הנאלצים
להתמודד עם שינוי אורח החיים בעקבות
ההזרקות.
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מצד הרופאים ,בעבר רבים מהם לא התנסו עם
חולים הנמצאים בשלב טיפול של הזרקות ,ועל
כן חששו יותר לתת טיפול שכזה מחוסר ניסיון.
חלק מהרופאים חששו מתופעות הלוואי של
ההזרקות ,בעיקר הירידות החדות ברמות הסוכר
במיוחד כאשר מדובר בטיפול על ידי הזרקות
אינסולין.
בשנים האחרונות ,רופאים וחולים החלו להפנים
שיש צורך בטיפול מוזרק על מנת להצליח
לאזן את חולי הסוכרת המתקדמים ולמנוע
סיבוכים עתידיים.

לא רק כדורים

רשויות הבריאות בעולם צופים שעד 2030
ייתוספו למעגל זה עוד כ 200 -מיליון סוכרתיים,
כאשר המחלה עצמה קטלנית :כל  7שניות מת
אדם מהמחלה וסיבוכיה.
הטיפול התרופתי בסוכרת משתנה לאורך הזמן:
ככל שהמחלה מתקדמת יש צורך להתקדם
עם הטיפול .מטיפול בכדורים לטיפול בזריקות,
הכולל אינסולין ו ( GLP-Raבהמשך).

מאי  2016איל 29

לנצח את הסוכרת

מתכוני ארוחות צהריים

מתכונים לארוחת בוקר

מתוך הספר :לא לסוכרת ,מאת ד”ר מארק היימן
עריכה מדעית :אופיר פוגל ,נטורופת .הוצאת פוקוס ,ספרים לבריאות

מתוך הספר :לנצח את הסוכרת בדרך טבעית ,מאת פרופ’ ניל ברנרד ( )MDבהוצאת פוקוס ,ספרים לבריאות

שעורה עם פירות

מרק ירקות גינה עם שעועית מנומרת

כדי ליהנות מטעם נפלא ,שפע סיבים מסיסים ואינדקס גליקמי נמוך מאוד נסו להוסיף פתיתי שעורה לדייסת הבוקר שלכם .היא זקוקה לזמן
בישול ארוך יותר משיבולת השועל ,אלא אם תשרו אותה בלילה הקודם .הוסיפו חלב סויה או נוזל אחר ומעט סוכר חום או כל ממתיק שהוא
לפי בחירתכם.
החומרים למנה אחת:
 1/3כוס פתיתי שעורה
 1/8כפית מלח
¾ כוס מים
 1כף סובין חיטה
½ תפוח בינוני או כל פרי אחר עם הקליפה ,ללא הגלעינים ,בקוביות
½ 1כפיות זרעי פשתן
לילה לפני ההכנה :השרו שעורה במים עם מלח בקערה עמידה למיקרוגל ,כסו ואחסנו במקרר למשך הלילה (השתמשו בקערה גדולה – שעורה
עשויה להתנפח!)
בבוקר :הוסיפו את הסובין והתפוח לשעורה .כסו את הקערה בצלחת עמידה ובשלו במיקרוגל בחום גבוה במשך שתי דקות .הורידו לחום בינוני
ובשלו ארבע דקות .הוסיפו את זרעי הפשתן.
בישול על הכיריים :הניחו את השעורה ,הסובין והתפוח בסיר קטן ,הביאו לרתיחה וערבבו .הקטינו את הלהבה למינימום ,כסו חלקית ובשלו כ15-
דקות ,תוך כדי ערבוב מפעם לפעם .על התערובת להיראות כשיבולת שועל מבושלת .אם היא נוזלית מדי ,המשיכו לבשל על להבה קטנה עד
שתגיעו למרקם הרצוי.
ערך תזונתי למנה אחת 197 :קלוריות 6 ,ג’ חלבונים 8 ,ג’ פחמימות 8 ,ג’ סוכר,
 2ג’ שומנים 10% ,קלוריות משומנים 0 ,מ”ג כולסטרול 42 ,ג’ סיבים 252 ,מ”ג נתרן

 2כפות שמן זית כתית מכבישה קרה
½ בצל קטן ,קצוץ
 1כף שום ,כתוש
 1כף רסק עגבניות
 1כפית סלרי ,שומר או גרגרי כמון
 2גבעולי סלרי ,פרוסים
 1גזר קטן ,קצוץ

 1לפת קטנה ,מקולפת וקצוצה
 1עגבנייה גדולה ,קצוצה
 2כוסות עלי קייל או כרוב ,קצוצים
½ כפית מלח ים
 1קופסה ( 450ג’) שעועית מנומרת
 1כוס גרגרי תירס טריים או קפואים
 5כוסות מים

 2כפות בזיליקום טרי או מיובש
מלח ופלפל לפי הטעם
מעט חומץ בלסמי או מיץ לימון

בסיר מרק גדול ,מחממים את השמן על להבה בינונית ומאדים את הבצל והשום עד שהם מפרישים נוזלים .מוסיפים את רסק העגבניות ומערבבים עד
לכיסוי הבצל .מוסיפים את הסלרי ,השומר או גרגרי הכמון ,הגזר והלפת .מאדים במשך כמה דקות עד להתרככות.
מוסיפים את העלים הירוקים והעגבנייה ,מאדים במשך כדקה ומוסיפים את המלח .מוסיפים את השעועית המנומרת עם הנוזלים ,התירס ,המים
והבזיליקום .מביאים לרתיחה ,מקטינים את הלהבה וממשיכים לבשל במשך  15דקות .מוסיפים מלח ופלפל לפי הטעם ומעט חומץ בלסמי או מיץ לימון.
ערכים תזונתיים למנה :קלוריות ,340 :פחמימות 55.9 :ג’ ,סיבים תזונתיים 13.3 :ג’ ,חלבונים 17.6 :ג’ ,שומנים 6.0 :ג’ ,כולסטרול 0 :מ”ג ,נתרן:
 200מ”ג ,סידן 143 :מ”ג.

סלט אורז וחומוס עם רוטב ויניגרט בלסמי

דגני בוקר מוזלי
מוזלי הוא דגני בוקר גולמיים ,מזינים ,קלים לעיכול ,שמוצאם משוויצריה .אפשר לקנות מוצר מסחרי יקר ,אבל הגרסה המקורית דלת-שומן
וקל להכינה במהירות ,כל עוד זוכרים להתחיל לילה לפני ההגשה .הגישו מוזלי עם חלב לא חלבי דל-שומן או יוגורט סויה; סוכר חום ,סירופ
מייפל או סירופ אגבה להוספת טעם; ופירות טריים (כגון פירות יער).
החומרים ל 4-מנות:
½ 1כוסות שיבולת שועל גולמית או דגני בוקר אחרים מחיטה מלאה
½ 1כוסות מים
 2כפות סובין חיטה
 2כפות חמוציות ,צימוקים או פירות יבשים אחרים
¼ כפית מלח
 2תפוחים בינוניים עם הקליפה ,מגוררים
 3כפות מיץ לימון
לילה לפני ההכנה :השרו את שיבולת השועל במים בקערה בינונית ואחסנו במקרר למשך הלילה.
לפני ההגשה :הוסיפו לשיבולת השועל את הסובין ,החמוציות או הצימוקים ,המלח ,התפוחים ומיץ הלימון.
הערה :להכנת מנה אחת השתמשו ב 6-כפות שיבולת שועל;  6כפות מים;  1כפית סובין;  1כפית פירות יבשים; קורט מלח; ½ תפוח קטן ,מגורר;
ו 2¼-כפיות מיץ לימון.
ערך תזונתי למנה אחת 173 :קלוריות 6 ,ג’ חלבונים 36 ,ג’ פחמימות 11 ,ג’ סוכר,
 2ג’ שומנים 10% ,קלוריות משומנים 0 ,מ”ג כולסטרול 6 ,ג’ סיבים 122 ,מ”ג נתרן
מתוך הספר :לנצח את הסוכרת בדרך טבעית ,מאת פרופ’ ניל ברנרד ( )MDסלט

מספר מנות I 6 :זמן הכנה 10 :דקות  Iזמן בישול 30 :דקות  Iתוכנית :בסיסית ומתקדמת

בתאבון

מספר מנות I 6 :זמן הכנה 10 :דקות  Iזמן בישול 30 :דקות  Iתוכנית :בסיסית בלבד
¾ כוס אורז חום ,שטוף
½ 1כוסות מים
½ פלפל ירוק ,קצוץ
½ פלפל אדום ,קצוץ
½ גזר קטן ,מגורר

 3בצלים ירוקים ,פרוסים
¾ כוס עגבניות שרי ,חצויות
 1קופסה ( 450ג’) גרגרי חומוס ,מסוננים
 1גבעול סלרי קטן ,קצוץ
¼ כוס פטרוזיליה ,קצוצה

 2כפות שמן זית כתית מכבישה קרה
 1כף חומץ בלסמי
½ כפית אורגנו מיובש
 2כפות בזיליקום טרי
¼ כפית מלח ים
קורט פלפל שחור

שמים את האורז בסיר בינוני עם מים .מביאים לרתיחה ,מקטינים את הלהבה ,מכסים את הסיר ומבשלים על להבה נמוכה במשך כ 25-דקות ,עד
להתרככות.
בינתיים ,מערבבים את הירקות ,החומוס והפטרוזיליה בקערה בינונית ומניחים בצד.
להכנת הרוטב ,מערבבים יחד את שמן הזית ,החומץ ,עשבי התיבול ,המלח והפלפל.
כשהאורז מוכן ,אפשר לערבב את הכול ולהכין סלט חם או לקרר את האורז על צלחת הגשה ,ולערבב את כל המרכיבים האחרים לסלט קיצי
טעים וקר.
ערכים תזונתיים למנה :קלוריות ,151 :פחמימות 23.5 :ג’ ,סיבים תזונתיים 2.0 :ג’ ,חלבונים 2.5 :ג’ ,שומנים 5.3 :ג’ ,כולסטרול 0 :מ”ג ,נתרן:
 102מ”ג ,סידן 31 :מ”ג.
מתוך הספר :לא לסוכרת ,מאת ד”ר מארק היימן
עריכה מדעית :אופיר פוגל ,נטורופת .הוצאת פוקוס ,ספרים לבריאות

בתאבון
מאי  2016איל 31

!

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  350גרם.
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
עסיס סירופ בטעמים :לימון דיאט ,אשכולית אדומה
דיאט ,פטל דיאט ,לימונענע דיאט ,אננס דיאט,
FIBRE1דגני בוקר עתירי סובין ,עסיס תרכיז דיאט
תפוח;
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
ביסקול
סוכרזית סוכלרוז חצי כפית ( 100שקיות) ,סוכרזית
סטיוויה חצי כפית ( 100שקיות).
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);
גורי מוצרי צריכה ( )1991בע”מ
סמרט צ’ויס עוגת תפוחים ללא תוספת סוכר; סמרט
צ’ויס עוגת פירות יער ללא תוספת סוכר;
ג’לי בטעם תות ללא תוספת סוכר סמרט צ’ויס ,ג’לי
בטעם אפרסק ללא תוספת סוכר סמרט צ’ויס,
ג’לי בטעם פטל ללא תוספת סוכר סמרט צ’ויס;
גלידות פלדמן  -פלקו
גלידל  900מ”ל בטעמים :שוקו וניל ,שוקו פקאן,
וניל תות ,ריבת חלב .מאגדת שלגוני “גלידל” ( 8יח’
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במאגדת) בטעמים :בננה ,שוקו ,וניל ,וניל תות ,וניל
פסיפלורה ,אייס מוקה .מאגדת שלגוני “גלידל פרי”
( 8יח’ במאגדת) בטעמים :פטל ,דובדבן ,אשכולית
אדומה ,למון ליים ,אייס תה אפרסק; כוס גלידל שוקו
פקאן (במאגדת  4יחידות); גלידל שלגון מופחת
קלוריות בטעם קינמון (במאגדת  8יחידות); גלידל
ריבת חלב עם סירופ ריבת חלב ( 4גביעים במאגדת);
גפן שיווק – טבע של בריאות בע”מ
סוכרלייף – שקיות ממתיק אישי על בסיס סוכלרוז;
דג טעים
גפילטע פיש (קציצות דג) לייט
דנשר ( )1963בע”מ
ג’לי מרמולייט בטעמים :תות שדה ,אננס ,משמש;
תרכיזי מרמולייט בטעמים :ענבים ,תפוזים ,פטל,
תפוחים ,לימון; שקיות סוכלרוז (אריזת  100ו200 -
שקיות) טבליות סוכלרוז (אריזת  150ו 300 -טבליות);
סוכלרוז נוזלי; ממתיק על בסיס סטיביה (שקיות);
סוכלרוז סטיקס;  Tussoגרנולה עם תפוחי עץ ואגוזי
לוז; סוכלרוז טוויסטר; מרמולייט ממתיק סוכלרוז
בתוספת סיבים על בסיס עולש;
 TUSSOסלט פירות דיאט ( 2גביעים במשקל 110
גרם כל אחד),
 TUSSOלפתן אפרסק דיאט ( 2גביעים במשקל 110
גרם כל אחד),
 TUSSOעוגת מאפינס תפוז ללא תוספת סוכ ,ר
 TUSSOעוגת מאפינס שיש ללא תוספת סוכ ,ר
 TUSSOעוגת מאפינס קינמון ללא תוספת סוכר;
הדרום תעשיות מזון בע”מ
קונפיטורת תות שדה; קונפיטורה פירות יער;
קונפיטורה אוכמניות; קונפיטורה דובדבנים; ריבה
מעורבת בטעם תות שדה ללא תוספת סוכר;
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 ( 1.5ל 2 ,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  1.5ליטר דיאט
קוקה-קולה ללא קפאין :בקבוק  1.5ליטר; ספרייט
זירו :בקבוק  1.5ליט ,ר בקבוק  500מ”ל ,בקבוק 350
מ”ל ,פחית  330מ”ל ,מארז ששיה ( 1.5ל) ; דיאט
פאנטה אורנג’ :בקבוק  1.5ליטר דיאט פיוז תה בטעם
אפרסק :בקבוק  1.5ליט ,ר בקבוק  500מ”ל;
זנלכל בע”מ (יכין)
תירס צעיר; תירס לייט; תירס צעיר בד”צ; תירס לייט
בד”ץ; סירופ דיאט בטעמים :אשכוליות ,פטל ,תפוחי
עץ ,לימון ,תפוזים ,מנגו ,תות שדה ,אננס ,תות בננה,
ענבים;
חומוס; פול; רסק תפוחי עץ תותים  ,dietרסק תפו”ע
בטעם בננות  ,dietרסק תפו”ע בטעם אפרסקים,
רסק תפו”ע בטעם פירות יע ,ר רסק תפו”ע בטעם
קנמון;
ספרייט זירו (באריזות  1.5ליט ,ר  500מ”ל 350 ,מ”ל,
 330מ”ל);
טופגאם תעשיות ממתקים בע”מ
תנת’ה – סוכריות ללא תוספת סוכר בטעמים :תות,
לימון ,מנטה ,עוגיות קוקוס ,קפה מקיאטו ,קרמל;
טמפו משקאות בע”מ
טמפו סודה בנגיעות למון ליים ,טמפו סודה בנגיעות
אבטיח ,טמפו סודה בנגיעות פירות יע ,ר
טמפו סודה בנגיעות אננס ,טמפו סודה בטעם למון
ליים עדין;
יוניליוור ישראל מזון בע”מ
מוצרי תלמה :פתית בצל ,פתית שיפון ,קרנצים תלמנ
()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
דובדבנים לייט.
לייט ,תות שדה לייט,
י .כהן
ממתיק בשקית על
סוויט לוז ()sweet lose
ממתיק בשקיות על
בסיס סוכרלוז; סוויט רוז –
ממתיק אישי על
בסיס סכרין; סוויטבע  -שקיות
בסיס סטיוויה עם דקסטרוזה;
ממתיק על בסיס סוכלרוז (שקיות ממתיק אישי
על בסיס סוכלרוז עם דקטרוזה);
ממתיק על בסיס סוכלרוז (אבקת

המשך בעמודים הבאים
עם מלטודקסטרין);
ממתיק על בסיס סוכלרוז
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;
מאפיית אחדות ,חיפה
לחם קל מקמח מלא
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 הכי מלא קל; לחם חי ללא תוספת מלח; לחם
שיפון כפרי (אנג’ל אורנים); לחם שיפון קל (אנג’ל
אורנים); לחם פת חי  100%מלא (אנג’ל אורנים);
הלחמנייה הקלה (אריזת  6יחידות); לחם עינן פרוס;
פיתה קלה בקטנה ,לחם פשוט מלא;
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;
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 שיפון אמיתי קל; לחם שיפון קל; לחם דגנים קל;
לחם שחור פרוס אחיד קל; לחם טבע קל מחיטה
מלאה; לחם חיטה מלא; לחם קל מחיטה מלאה;
לחם ירוק מקמח מלא; לחם מלא פלוס שיפון;
מאפיית דוידוביץ
לחם דגנים לייט; לחם כהה דל קל; לחם דל קל; לחם
ריחיים;
מאפיית עלית (מזרחי) בע”מ
פיתות מיני דל קלוריות מקמח מלא (מארז 10
יחידות); לחם דגנים קל; חלה קלה;
מאפייה מרחבית  1986בע”מ ,קרית שמונה
לחם חיטה מלא-לחם מקמח חיטה מלא בתוספת
ויטמינים פרוס; לחם עינב  25%פחות קלוריות;
אווריריות כוסמת; אווריריות כוסמת ללא מלח;
מאפיית פולנסקי
לחם שיפון אוקראיני ,לחם בריאות סקנדינבי ,לחם
סקנדינבי שיפון טבעי ,לחם שיפון בורודינסקי ,לחם
חיטה נבוטה ,לחם שיפון קל
מבשלות בירה ישראל בע”מ (קרלסברג)
נקטר חמוציות דיאט פריגת ,פריגת משקה קל דיאט
אשכוליות  1.5ליט ,ר  330מ”ל;
מור ים מרקטינג
מחית תפוחים ,מחית תפוחים אורגנית ,מחית תפוחים
עם אפרסק ,מחית תפוחים עם תות
מחלבות יטבתה
שוקו דיאט יטבתה
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,
מכוורת עמק חפר “דודות”
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;
סוכרה דיאט בע”מ (מתוק וקל)
סוכרה דיאט להמתקה לבישול ולאפיה (אריזת 25
שקיות) ,סוכרה דיאט אבקה ממתיקה לבישול ולאפיה
באריזה של  100ג” ,ר סוכרה דיאט טיפות לבישול,
לאפיה ולהמתקת משקאות חמים וקרים; מתוק
וקל סטיביה ,שקיות ממתיק אישי על בסיס סטיביה
עם דקסטרוזה; מתוק וקל (שקיות ממתיק אישי על
בסיס סכרין עם דקסטרוזה) באריזת  250שקיות ו-
 50שקיות; מתוק וקל זהב (שקיות ממתיק אישי על
בסיס אספרטם עם דקסטרוזה) באריזת  50שקיות
ו 100 -שקיות;
סוכרה דיאט סירופ להכנת משקה קל דל קלוריות
בטעמים ( אשכוליות ,לימונענע ,פטל);
סופר פארם ישראל
 Wellnessעוגיות קלות מחיטה מלאה ללא תוספת
סוכר (מותג לייף).
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
 600גרם ,קונפיטורה ביתית פטל לייט באריזה של
 600גרם ,קונפיטורה ביתית אוכמניות לייט באריזה
של  600גרם
קונדיטוריה ברון
לחם בריאות מקמח מלא; לחם “מיוחד”; לחם
משפחתי; לחם קל מקמח שיפון מלא; לחם שיפון
בורודינסקי
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ק.י.פ.ל .טבליות וממתיקים ( )2001בע”מ
סוכרלס ממתיק נוזלי על בסיס סוכלרוז( 200מ”ל),
סוכרלס סוכרלוז ( 150שקיות) ,סוכרלס טבליות
סוכלרוז ( 150ו 300 -טבליות) ,ממתיק סטיביה
( 125שקיות) ,ממתיק נוזלי על בסיס סטיביה (200
מ”ל),ממתיכל טבליות על בסיס סכרין ( 1200ו300 -
טבליות)
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
שטראוס גלידות בע”מ
מאגדת שטראוס לייט מיני שלגון חלבי בתוספת יוגורט
בציפוי בטעם אפרסק (גם ביחידתי) ,מאגדת שטראוס
לייט מיני שלגון חלבי בתוספת יוגורט בציפוי בטעם
דובדבן ,מאגדת שטראוס לייט מיני סנדוויץ,
אייס לייט מאגדת קרחוני שרבט מופחתי קלוריות
בטעמי לימון ,מנגו ואשכולית אדומה.
חטיפי ביסקוויט וגלידה חלביים בטעם שוקו וניל,
מאגדת שטראוס לייט שוקולד – מיני שלגון שוקולד
עם ריפל שוקולד ,מאגדת שטראוס לייט ריבת חלב -
שלגוני וניל עם ריפל ריבת חלב (גם ביחידתי) ,מאגדת
שטראוס לייט מיני שלגון חלבי בתוספת יוגורט עם
אוכמניות וריפל דובדבן ,קרמיסימו לייט שוקו וניל
גלידה משפחתית  .מאגדת שלגוני לייט מיני אגוז.
מאגדת שלגוני לייט וניל עוגיות ( 6יחידות במאגדת)
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 רום צימוקים ,דנונה דיאט אפרסק (גביעי 100
גרם ו  150גרם) ,דנונה פרי בתחתית דיאט אוכמניות
 ,0%דנונה פרי בתחתית  0%תות ,אקטיביה דיאט
שזיף מיובש (מארז רביעי) ,אקטיביה  0%אוכמניות
חמוציות ,יוגורט דנונה ביו  150 1.7%גרם;
שלגוגו
שלגוני קרח ארטיקל בטעמים :לימון ,פטל ,משמש;
(המכירה ברח” שמוטקין  8ראשל”צ).
תה ויסוצקי ישראל בע”מ
ויסוצקי קר (תיוני חליטת צמחים ופירות להכנה במים
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קרים ,בתוספת סטיביה) בטעמים:
אפרסק ,לימונענע ,פירות יער;
תנובה
דיאט יופלה אננס  0%גביע  150ג” ,ר דיאט יופלה
אפרסק  0%גביע  150גרם
דיאט יופלה דובדבן  ,0%גביע  150גרם דיאט יופלה
תות  0%גביע  150גרם
דיאט יופלה פירות יער  0%גביע  150גרם
דיאט יופלה עוגת גבינה ותות  0%גביע  150גרם
דיאט יופלה בד”צ תות  %-0גביע  150גרם ,דיאט
יופלה בד”צ אננס –  0%גביע  150גרם
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
משקה יוגורט תנובה לבן  1.5%שומן ביו גביע 150
ג”ר  ,משקה יוגורט תנובה לבן  1.5%שומן ביו גביע
 200גרם 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 ומוצרי עזר

נובומד בע”מ
מד המוגלובין מסוכרר SD-AIC Care
סם-און בע”מ
נוירובטיק – קפליות חומצה אלפא ליפואית לסיוע
במניעת נוירופתיה ,גלוקו ג’ל ((Gluco-Gel
לספיגה מהירה
( ABBOTT - GLUCERNAגלוצרנה)
מזון רפואי מועשר בסיבים תזונתיים מיועד לחולים עם
סבילות לקויה לגלוקוז .היבואן :פרומדיקו

תרופות ,מיכשור רפואי
ומוצרי עזר

פריגו ישראל
אקסרה קרם  - - AXERA Creamנוסחה טיפולית
חדשנית לריכוך עור יבש ,קשה וסדוק בכל הגוף מומלץ
במיוחד לשימוש בכפות הידיים,ברגליים ובמרפקים -
מרכ ,ך מגמיש את העור ומונע סדקים ,מעלה את רמת
הלחות בעור ומשפר את מרקמו ,מעניק הקלה מיידית
ולאורך זמן –אין צורך ביותר משתי מריחות ליום ,נספג
במהירות ,היפואלרגני .מתאים לשימוש בכל גיל,
מתאים מאד לעור יבש הקשור לסוכרת
אקסרה כף רגל - AXERA Foot Cream -
קרם לטיפול בעור יבש ,סדוק וקשה בכף הרגל

 מרכ ,ך מגמיש את העור ומונע סדקים ,מעלה אתרמת הלחות בעור ומשפר את מרקמו ,נותן תוצאות
מהירות -נראות לעין תוך  3ימים ,אנטי בקטריאלי
,מונע ריחות .הקלה על גירויי עור הנגרמים מיובש,
מתאים מאד לעור יבש הקשור לסוכרת
אקסרה שמפו  - AXERA Shampoo -שמפו
לטיפול בקשקשים ובקרקפת יבשה  -מעניק לחות
לקרקפת ,מטפל בקשקשים וקילופי עור בקרקפת,
יכול להתאים למצבים כמו פסוריאזיס,סבוריאה וגירוד
של הקרקפת .מכיל קלימבזול לטיפול יעיל בקשקשים.
בעל  pH 5.5המתאים לרמת החומציות הטבעית של
העו .ר בעל ניחוח עדין שאינו מגרה ,מתאים לשימוש
לתינוקות ,ילדים ומבוגרים .
אקסרה אל-סבון  - AXERA Wash-אל-סבון לחות
במצבים של עור יבש עד יבש מאד -מעלה את רמת
הלחות בעור ומשפר את מרקמו pH=5.5 .המתאים
לרמת החומציות הטבעית של העו .ר הקלה של הגרד,
הפחתה של אדמומיות מתאים לשימוש לתינוקות ,
ילדים ומבוגרים .מתאים ליובש עור הקשור לסוכרת
אינסוליין מדיקל בע”מ
אינסופד  InsuPadלשיפור וזירוז ספיגת האינסולין
המוזרק.
ברייסון שיווק בע”מ
מוצרים לטיפול בטוח ללא צבתיות וחתכים בכפות
הידיים והרגליים
 - cuticle awayמסיר ללא מאמץ את העור סביב
הציפורן.
 - callus awayמסיר עור גס וקשה מכפות הרגליים
ב 5-דקות.
 - dry heelקרם לריפוי ומניעה של עקבים יבשים
וסדוקים.
 – Callus eliminatorלשימוש על ידי אנשי מקצוע.
 – Cuticle eliminatorלשימוש על ידי אנשי
מקצוע.
דין דיאגנוסטיקה
מדי סוכרAccu-Chek Sensor, Accu-Chek :
,GO, Accu-Chek Active
Accu-Chek
Inform,Accu-Chek
Performa, Accu-Chek Performa Nano
משאבהAccu-Chek Spirit Combo :
ציוד מתכלה למשאבותInfusion set ) ) Accu- :
Chek TenderLink
Accu-chek Flexlink
מערכות מידעAccu-Chek 360, Accu-Chek :
Smartpix
דוקרניםAccu-Chek Multiclix, Accu-Chek,:

Softclix, , Accu-Chek Safe-T-Pro
מכשור ביתי למדידת לחץ דם מתוצרת גרמניה
 , UEDEדגם  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
.D.M.C
מרכז רפואי פרטי לטיפול בסוכרת והשמנת יתר;
ד”ר אולנג’ין בע”מ
 Magic Mineral Body Lotion:קרם גוף
מועשר במינרלים של ים המלח ,המזינים את העור
ומסייעים לגמישותו ,מלחח את העור ומגן עליו מפני
נזקי הסביבה;
 :Magic Mineral Foot Lotionקרם רגליים
מבוסס על המינרלים מים המלח ,מזין ומלחח את
העור ע”י דונג דבורים וחמאת קקאו ובתוספת מנטול
לקירור כפות הרגליים;
 :Magic Mineral Hand Creamקרם ידיים
המועשר במינרלים מים המלח ,שומר על לחות ,רכות
וגמישות העו ,ר מגן ומאט את קצב הזדקנות העו ,ר
נספג במהירות ומאפשר שימוש קל ונוח במהלך היום;
 Magic Mineral Shampoo:שמפו לשיער
מועשר במינרלים מים המלח ,המזינים את השיער
ומלחחים את עור הקרקפת ,למניעת התקלפות
ופטרת .מכיל ויטמין  Eהמשמש כאנטיאוקסידנט ,
וחלבון נבט חיטה להענקת רכות וברק לשע .ר
 Magic Mineral Hair Conditioner:מרכך
לשיער המועשר במינרלים מים המלח ,מסייע בהזנת
עור הקרקפת והשיער ובמניעת יובש .מכיל תמצית
קמומיל המסייע בהרגעת הקרקפת מגירוים וגירודים.
מעניק לשיערך גמישות ורכות נחוצים.
 Magic Mineral Hair Mud Mask:מסכת בוץ
לשיער המבוססת על מינרלים מים המלח ,מסייעת
בניקוי עור הקרקפת ,משפרת את זרימת הדם  ,טיפול
בקשקשים והזנת השיע .ר מעניקה לשיער מראה זוה .ר
פישר תעשיות פרמצבטיות בע”מ
יו-לקטין סדרה טיפולית לעור יבש-יבש במיוחד :יו-
לקטין קרם טיפולי  /יו-לקטין קרם 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.
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 רפואית Mendivi ,
מאושרת לחולי סוכרת עם דפורמציות קלות בגב כף
רגל ובאצבעות .תחת השגחה רפואית ,מדרס מתאים
לחולי סוכרת עם דפורמציות קלות בלבד ,תחת
השגחה רפואית
חברת אופציה ,סוכנויות לביטוח  2003בע”מ
חבילת פוליסות מיוחדות לאנשים עם סוכרת
ויטאמד תעשיות פרמצבטיות בע”מ
קרם טיפולי פורטה לרגליים
טאיקו
גלוקומטר אסנסיה עלית  XLואביזריו .גלוקומטר
אספרי ואביזריו ,גלוקומטר אסנסיה קונפירם ואביזריו.
ערכות לבדיקת סוכר של חברת Bayer:
ASCENSIA ELITE, ASCENSIA ELITE XL,
 ,ASCENSIA ESPRIT 2מגוון מחטים עדינות
( ,)uniletמשאבת אינסולין מתקדמת Insulin
Pump Cozmo
טעם טבע  -אלטמן
פלקסיטול – משחה לכף הרגל; פלקסיטול – קרם
ידיים לעור יבש מאוד; פלקסיטול – קרם לטיפוח
הציפורן ; ,אלפא ליפואית; פלקסיטול קרם לעור יבש
מאד; פלקסיטול איזי סטיק;
כצט
לקטופיל  -מוס ניקוי טיפולי לפנים; לקטופיל  -יאנג
מוס ניקוי טיפול לפנים
לקטופיל  -קרם גוף טיפולי; לקטופיל  -קרם ידיים
טיפולי; תחליב סבון טיפולי
 – TZAREVET Xצרבת X
Calcichew D3 Forteויטמין לשימוש אנשים עם
סוכרת ,ויטמין D
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
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
הרגלללא צורך בסכין או משייפים חדים
נובונורדיסק (פארמדיה)
עטי הזרקה מסוגNOVOPEN 3 , NOVOLET , :
.NEEDLE NOVOLIFE, PENMATE
סוכנות ביטוח אלי ארליך
תוכניות ביטוח סיעודי ,בריאות ,תאונות אישיות ,נסיעות
לחו”ל
סילון ספורט שיווק בע”מ
נעלי הליכה נשים וגברים  New Balanceדגם 927
נעלי הליכה גברים  New Balanceדגם 928
נעלי הליכה גברים  New Balanceדגם 990
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
קינמור (קבוצת בן גור)
רפידות קינמון לילדים ,רפידות קינמון למבוגרים,
רפידות קינמון לחיילים
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 ,שרינג (פריגו)
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מהנעשה בסניפי האגודה
כתובות ושעות הפעילות
אשדוד  -יו”ר – גב’ לאה קנטי
מרכז הקריה אשדוד – שער הקריה,
טל 08 8660673:נייד053-3341201 :
ימי פעילות :א’  12:00-10:00ב’ ,ד’ 19:00-17:00
בפברואר :השף אהרון סולמה אפה פשטידת
קישואים ,בישקוטי פירות יבשים ואגוזים ,הכנת
סלט ירוק כולל הסבר וטעימות.
“התזונה ככלי לבריאות טובה” מרצה :נטע
אמירי דיאטנית קלינית ומאמנת כושר שרותי
בריאות כללית
“נוהל תקין ביום יום ערובה לבריאות תקינה”
המרצה :זאביק זהבי עורך עיתון ומגזין א.י.ל
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
בפברואר :החלה סדנא בת שישה מפגשים
בשיטת מינדפולנס שמטרתה להקנות
למשתתפיה כלים מעשיים להתגבר ולהתמודד
עם מצבי לחץ וכאב .מנחה :הגב’ מרטה גרבר
פסיכולוגית קלינית  ,מומחית ומתמחה בליווי
תהליכי שינוי.
באפריל“ :סוכרת במבט שונה” סרטונים ,מצגות
והומור המרצה :זאביק זהבי עורך בטאון ומגזין
א.י.ל
חדרה  -יו”ר – מר ששון פנחס
מועדון לקשיש ,רח’ ירושלים ,15
טל04- 6247397 :
ימי פעילות :ג’ 19:00-17:00
באפריל :הרמת כוסית והרצאה“ :פסח על שום
מה?” מרצה :הרב חגי כהן
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
בפברואר“ :רגל סוכרתית והכאב הנוירופטי
המרצה :ד”ר דן שפיץ רופא מומחה במכון
הסוכרת בית החולים וולפסון
במרץ :הרצאה“ :תרופה חדשה להורדה
במשקל” ,המרצה :פרופ’ דניאלה יעקובוביץ’
הרצאה“ :איזה לחם מתאים לך?” מרצה :שרון
דבוש ,דיאטנית קלינית  .R.Dבחסות מאפיית
דגנית עין בר.
חיפה  -יו”ר  -מורי הוד 053-3379062 -
ו 04-6902346
בית אבא חושי ,רח’ אבא הילל סילבר  72חיפה
במרץ :הרצאה“ :הסוכר עולה התיפקוד המיני
יורד” ,מרצה :פרופ’ בועז מושקוביץ ,ראש
היחידה לאנדואורולוגיה בביה”ח בני ציון
סניף קריות  -יו”ר  -זלמה רוזן
מתנ”ס אלי כהן רח’ מורדי הגטאות  ,17קרית
מוצקין,
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טל 04-8306680 :נייד053-3350287 :
טל 03 9052661- :נייד053-3354241 :
שעות פעילות :יום ה’ בין 9:30-12:30
ימי פעילות :ב’  ,09:00 12:00-ג’ 18:00-16:0
בפברואר“ :הקשר בין המשאבים הנפשיים במרץ :הרצאה “פיתוח גישה חיובית לחיים
לבין יכולת שליטה והתמודדות עם הסוכרת” ולמצבים מיוחדים”  -המרצה :נירה-איילה
המרצה :זיו קרני-אפרתי בתואר שני התמחות גרנטשטיין רכזת סניפי א.י.ל מנחה ומרצה
במדעי גיל הזהב
לגישה חיובית
ירושלים  -יו”ר – מיכה להבי
טלפון נייד ,054-4512336 -
ימי פעילות :ג’ ,10:00-13:00 ,ה’’10:00-13:00 ,
במרץ התקיימה סדנת “מפת שיחה” בת ארבע
פגישות בהנחיית האחות שוש להבי
באפריל :התקיימה הרצאה בנושא“ :חידושים
בטיפול בסוכרת” המרצה :ד”ר אביבית כהן,
מנהלת מכון הסוכרת “הדסה” ירושלים

כפר סבא ורעננה  -יו”ר – מר יורם פריד
טל 09 - 7729107 :נייד053-3376895 :
ימי פעילות :א’ ,ד’ 19:00-17:00
נהרייה  -יו”ר – מר אלי נדיב  ,אח סוכרת
מועדון גמלאים  -כצנלסון ,דרך יחיעם ,2
טל050-6479461 / 04 -9000795 :
ימי פעילות :ד’ 18:00-16:30
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
בפברואר“ :סיבוכי מחלת הסוכרת ודרכי
מניעתם” המרצה :ד”ר נירית אבירן-ברק,
אנדוקרינולוגית ורופאה בכירה במכון סוכרת
מכבי שרותי בריאות סניף נתניה
במרץ“ :איזה לחם מתאים לך?” בחסות מאפית
דגנית עין בר המרצה :הגב’ שרון דבוש – חלילי,
דיאטנית קלינית
פתח-תקווה  -יו”ר – גב’ אראלה אלישוב ,אחות
מרכז הבריאות רח’ אחד-העם ,31

ראש העין  -יו”ר -זאביק זהבי
טלפון  054-4758567 :נייד053-3342694 :
מפגש :ביום ד’ האחרון בכל חודש בשעה 18:30
במרץ :הרצאה“ :כל האמת על תזונה וסוכרת”
מרצה :בתיה אלימלך ,דיאטנית קלינית
הרצאה“ :גם לסוכרתיים מותר לאכול
פחמימות” מרצה :שירלי גרינשטיין ,דיאטנית
קלינית ,קופ”ח מאוחדת
באפריל“ :סיבוכי מחלת הסוכרת ודרכי
מניעתם” המרצה :ד”ר נירית אבירן-ברק,
אנדוקרינולוגית ורופאה בכירה במכון סוכרת
מכבי שרותי בריאות סניף נתניה
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
באפריל :הרצאה “תרופות חדשות” המרצה:
ד”ר אלכסנדר גורשטיין מנהל מרפאת סוכרת
ואנדוקרינולוגיה קופת חולים כללית ,ראשון
לציון ורופא בכיר במכון האנדוקריני ,בילינסון
רחובות  -יו”ר – גב’ צביה ציוני ,אחות סוכרת
מען למכתבים :השקמה  3קריית עקרון70500 ,
טל 941407 :טל08–9414071 :
נייד053-3319210 :
בפברואר“ :חשיבות התזונה הנכונה” המרצה:
פרופ’ זכריה מדר רקטור ומ”מ נשיא מכללת
“חמדת הדרום” יו”ר המכון לביוכימיה בפקולטה
לחקלאות ,והמדען הראשי של משרד החינוך
לשעבר .כ 150-מחברי האגודה הגיעו והיה
לנו כבוד בנוכחות מנכ”ל האגודה מר מוטי
פרלמוטר שהעניק לפרופ’ זכריה מדר תעודת
הוקרה על פועלו למען האגודה
במרץ“ :התמודדות עם כאב בסוכרת” המרצה:
הגב’ מנורה קליין אחות סוכרת

מודיעין  :יו”ר הסניף – הגב’ ניצה דוידוביץ’
עמותה לקשיש רח’ עמק דותן  ,31מודיעין,
טל 08-9706262 :טל/פקס 08-9751140
נייד053-3347085 :
ימי פעילות :יום שני 16:00-18:00

עכו :יו”ר הסניף :אוולין-חווה רשתי
מומחה לזכויות החולה.
5
קורצ’אק
בית האישה לשלום ,רח’ יאנוש
באפריל :מפגש עם שף אהרון סולמה שידבר
(מקלט ,)11
על עקרונות הבישול הבריא
18:00-16:00
ו-ב’
א’
ימי פעילות:
הרצאה“ :איך נהפוך את ההמלצות לארוחה
שיחה
מפת
סדנת
התקיימה
בפברואר:
בחיי היום יום ובימי חג תוך התחשבות בתרופות
במרץ :הרצאה בנושא הסוכרת ,המרצה :אלי ובפעילות גופנית” .המרצה :גב’ יעל שורצברג-
נדיב ,אח ויו”ר סניף נהריה
זיו ,דיאטנית קלינית ,מרפאת סוכרת בית
תל-אביב :בהקמה .יו”ר מיועדת – גב’ עדנה כהן החולים קפלן רחובות.
מועצה אזורית גזר :יו”ר מיועדת – גב’ חנה
סיבוני
בפברואר“ :דע את זכויותיך לאור החמרת
התקנות של ביטוח לאומי” המרצה :מאור
שרצקי ,עו”ד של אגודה ישראלית לסוכרת

ניידת הסוכרת של האגודה הישראלית לסוכרת לקחה חלק ביום בריאות שנערך בנצרת בחסות נובונורדיסק.
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רשימת פדיקוריסטיות

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__________________ :

שם ומשפחה

כתובת

עיר

טלפון בית

טל’ עבודה

נווה שי

אלי כהן 21

בת-ים

03-5588201

052-5096069 03-5588202

קלימי יפעת

רמז  36דירה 1

יהוד

050-8439551

פאר שירי

רח’ גליל  8דירה 12

אלפי מנשה

052-2656964

גפוננקו אולגה

מחרוזת  15דירה 14

תל-אביב

054-5337894

קלנדרוב שירן

בלבן 8

תל-אביב

050-4445679

סטאהי אסתר

האלון 11

קרית עקרון

גרגיר מיטל

הנחל  14דירה 7

יבנה

052-8000085

מכלוף גיטל

עשרת הרוגי מלכות  8א’

אור עקיבא

050-7825905

מלכה חיה

רח’ שמואל שרירה 2/16

ראשון לציון

052-4625289

שלי מורן

משק  34חבל תענ”ך

מושב ניר יפה

050-8383618

אובוכובסקי רחל

יוספטל 102

בת-ים

רוזנבלט שושי

שבטי ישראל 45

קרית חיים

052-2664249

נתניה

052-8261053

מיק וד _______ :טלפון __________ :נייד __________ :מספר למקרי חירום________ :

סלולארי

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

אוחיון הלר חנה הודיה סמילנסקי  60דירה 16

08-9415289

03-5518359

ניתן להרשם בטלפון) 03-9508222 :שלוחה  3מיכל ,בימים א' ה' (15:00-08:30
או לשלוח את הפרטים בדואר לאגודה ישראלית לסוכרת ,דרך המכבים  46ראשון לציון 75056
  

054-5886695 08-9418197

052-3414595

http: //tav-aguda.co.il
מסומן_בתו_אגודה_ישראלית_לסוכרת/מדףhttp: //www.mysupermarket.co.il /

טבליות גלוקוז  -הטעם המוכר חוזר בהרכב חדש
ועכשיו מבצע מיוחד רק עד סוף מאי:
על כל המארזים
 ₪מתנה לקנייה הבאה*
ובנוסף

1+1
20

*הטבת  ₪ 20מתנה תקפה לרוכשים מעל  + ₪ 50משלוח | המבצע בתוקף עד 31.05.2016
או עד גמר המלאי | תקף בקניה ישירה מגפן מדיקל בלבד | ללקוחות פרטיים בלבד
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מהיום ניתן לאתר ביתר קלות מוצרים המסומנים
בתו א.י.ל באתרים הבאים:

ה יה שווה לחכות!
מובילים
חדשנות
בסוכרת
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מאי  2016איל 39

במבחר טעמים מפנק
נטול שומן
מכיל פרי
טבעי

פלקו בע“מ א.ת .רחובות

טל089462127 .
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