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דבר המערכת
דבר המנכ”ל

מוטי פרלמוטר
דבר נשיא אגודה ישראלית לסוכרת

 פרופ’ נעים שחאדה 

חברות וחברים יקרים,

לחזק  מנת  על  המרב  את  עושים  אנו 
בפני  הסוכרתיים  של  מעמדם  את 
מקבלי ההחלטות בישראל, הן מבחינת 
מידע  בהנגשת  והן  התרופות  סל 

ושירותים שונים.

איתמר  פרופ’  עם  נפגשתי  החודש, 
חשיבות  את  בפניו  וציינתי  הבריאות  משרד  למנכ”ל  המשנה  גרוטו, 
האדירה  התרומה  את  וכן  בפריפריה  ובפעילותה  באגודה  התמיכה 
למחלת  המודעות  העלאת  שמטרתם  ארציים  בפרויקטים  בשילובה  

הסוכרת ולסיבוכיה. 

וייבחן  איל  של  השנים  רב  פועלה  את  מכיר  הוא  כי  ציין  גרוטו  פרופ’ 
האם ניתן לשלבה בפרויקטים לאומיים למניעת סוכרת וסיבוכיה במגזר 

החרדי והערבי וכן בקרב עולי חבר העמים. 

אנו נכונים לפתוח סניפים חדשים בפריפריות ובערים הגדולות ולשתף 
פעולה עם הרשויות המקומיות למען סיוע והעצמת הידע של המטופל 

ובריאות הציבור.

אני שמח לבשר לכם על שיתוף הפעולה שלנו עם אתר הבריאות כמוני.

ישיר  לינק  לסוכרת  ישראלית  אגודה  באתר  למצוא  תוכלו  מעתה 
לקהילת הסוכרת של כמוני, שם ניתן להיוועץ בנושאים רפואיים ואחרים 

הקשורים למחלה.

השפה  לדוברי  כמוני  של  הסוכרת  קהילת  את  מנהל  אנוכי  כן,  כמו 
הערבית.

בישראל  הבריאות  בתחום  הגדולה  החברתית  הרשת  היא  כמוני, 
ומהווה פלטפורמה ייחודית וראשונה מסוגה בישראל, להעצמת החולה 
בתחומים  קהילות  פועלות  בכמוני  כרוניות.  מחלות  עם  בהתמודדות 
שונים, ביניהן: סוכרת 2 ו-1, מחלות לב, כאב, השמנה, אירוע מוחי, לחץ 
ואליהם  מומחים  מקצוע  ואנשי  רופאים  בידי  מנוהלת  קהילה  כל  דם. 
מצטרף ליווי של “מובילי קהילה”, שהינם חולים שהתמודדו עם אותה 

המחלה וצברו ניסיון וידע רב בתקופת ההתמודדות עמה.

פתחו יומנים ורשמו לפניכם:

יריד הסוכרת השנתי, יום ד’, 14.11.18,

גני התערוכה, תל אביב, ביתן 10.

בין ההרצאות:

סל התרופות – טיפולים חדשים בסוכרת המאושרים בסל התרופות - 
פרופ’ חוליו וינשטיין, 

תכלס כף רגל סוכרתית, הרצאה מעשית לשמירה על הרגליים שלנו - 
פודיאטור דניאל וייס, 

האם סוכרת היא מחלה כירורגית?  ניתוחים לטיפול בהשמנה לסוכרתיים 
- ד”ר שלומית קורן. 

בהמשך נעדכן בתוכנית המלאה.

נתראה ביריד. קיץ מרענן ונעים לכולכם.

שנים  מספר  לאורך  מנסים  אנחנו 
הערבי  מגזרים:  בשני  סניפים  לפתוח 
הסוכרת  שכיחות  בהם  אשר  והחרדי, 
ההצלחה  חוסר  במיוחד.  גבוהה 
שונות.  מסיבות  נובע  זו  במשימה 
בעיית  זו  הייתה  הערבי  במגזר 
בראש   עומד  לראשונה,  ההתנדבות. 
כשלנו  גודל  בסדר  בישראל  עמותה  

המגזרים  לשני  כניסה  היום  סדר  על  שם  אשר  הערבי  מהמגזר  נשיא 
הללו. הסניף הראשון שהקמנו, בעכו, הוא סניף מעורב: יהודי, מוסלמי, 
נוצרי, בהאי, דרוזי, בשיתוף עם האגודה להעצמת נשות עכו בהנהגתה 
של ד"ר ג'נין פלח. זהו סניף עם תמיכה של העירייה ובניהול אוולין והוא 
עובד למופת. בשנה האחרונה הקמנו שני סניפים חדשים: באום-אל-
פחם ובשפרעם. ההיענות של המתנדבים שם והתמיכה של המועצות 

המקומיות ראויים לשבח. 
לעומת המגזר הערבי אשר הפנים בצורה משמעותית את בעיית הגידול 
המשמעותי במספר האנשים עם סוכרת, קיימת בעיה במגזר החרדי. 
גורמת  גנטיים,  מרכיבים  ובעלת  כרונית  מחלה  הינה   אשר  הסוכרת 
לכך שחולה חרדי בסוכרת יהיה סוג ב' לשידוך. התוצאה היא הסתרת 
אינפורמציה זו מהציבור והימנעות מביקור אצל רופאים. בפגישה שלי 
מבושה,  מתים  "החרדים  כי  טענתי  ליצמן,  יעקב  הבריאות,  שר  עם  
מכיוון שהם מתביישים ללכת לרופא". אנחנו יודעים על משפחות שיש 
להם חמישה ילדים שאחד מהם סוכרתי – 4 האחרים לא יודעים את 
רופאים  בבי"ס, הם מחפשים  או  בגן  יספרו  זה, מסתירים מהם, שלא 
לא  אחד  שאף  אחורית,  כניסה  להם  ושיש  בלילה  ב-10  שמקבלים 
יראה... וזה עצוב! יש לנו ניידת סוכרת, והגענו לשיתוף פעולה עם בית 
החולים "מעייני הישועה"  בבני ברק. בצענו במשך 4 שבועות בדיקות 
בעמדה בבית החולים ובמרכזים בבני ברק, כיוון שאנחנו לא מבקשים 

להזדהות, הגיעו מאות אנשים. אבל זה לא מספיק.
יש בעולם כ-250 אגודות סוכרת. בדקתי  הניידת הוא אמצעי מופלא. 
ומצאתי כי אנחנו היחידים שיש לנו את הכלי הזה. הניידת מסתובבת 
17 או ברישום מראש – כל דיכפין יעלה  בכל הארץ, אין צורך בטופס 
וייבדק. אנו בודקים לחץ דם, רמת סוכר ואם הבדיקה היא מעל 200 - 
גם המוגלובין A1C. בשנה אנחנו בודקים בין 1500 ל-3000 אנשים וכל 
200 ל-300 שיש להם סוכרת קשה מבלי שידעו על  בין  שנה מגלים 
כך. כשבאתי למשרד הבריאות לבקש תמיכה בניידת, נעניתי כי: "גילוי 

מוקדם ומניעה זה לא המנדט שלכם!" – עוד סיפור עצוב. חבל.
למען  החולים  איגודי  בין  עולם"  "מלחמת  מתחוללת  האגודה:  תו 
אורח חיים בריא לבין יצרני המזון על סימון המזון. בכל העולם – יצרני 
המזון מנצחים. בשירותם לובי חזק מאד. לצערי משרד הבריאות, עם 
ההצהרות הבומבסטיות שלו, הולך ומתקפל. אחרי שאנחנו דנים בנושא 
3 מרכיבים  לגבי  יתחילו את הסימון  אולי ב-2019  ואולי,  5 שנים  כבר 
בלבד – פחמימות נתרן ושומן רווי. מוצרי המזון המקבלים את התו הם 
דלי כולסטרול ושומן )רווי וטראנס(, עשירים בסיבים תזונתיים, מכילים 
בעיקר פחמימות מורכבות ומוגבלים בכמות הנתרן. כבר היום  מופיעים 
לדחות  נאלצים  ואנו  האגודה,  תו  נושאי  מוצרים  כ-400  המדפים  על 

פניות בגלל ההחמרה בקריטריונים שלנו. 
ולסיום זכרו: זה שיש תו בפירוש לא אומר שאפשר לאכול 

כמה שרוצים. יש התווייה מתחת לכל תו, הכוללת כמויות ומנות 
מותרות תחת יעוץ תזונאי אישי. קראו את ההתוויה ותנהגו לפיה, 

הדבר חשוב לבריאות שלכם.
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שלום חברים, 

לפגוע  העלולה  מחלה  היא  סוכרת 
גיל, אולם בגיל המבוגר הסוכרת  בכל 
הרבה יותר שכיחה מאשר בגיל הצעיר. 
על פי נתוני משרד הבריאות מעל גיל 
65, כרבע מהאוכלוסייה לוקה בסוכרת. 

מדובר ביותר מ-200,000 אנשים.

סוכרת היא מחלה התלויה בגיל, הווה 
אומר, ככל שהאדם מזדקן, גובר הסיכוי שלו ללקות בסוכרת. הארכת 
המצב  בסוכרת.  ללקות  גבוה  סיכון  בחובה  טומנת  החיים  תוחלת 
האידיאלי היה לו ניתן היה גם להאריך את תוחלת החיים וגם להימנע 
טרם  עליהם  רבים,  בקשיים  כרוך  אך  אפשרי,  אמנם  הדבר  מסוכרת. 
הסוכרת  את  מגדירים  אנו  שכאשר  היא  הסופית  התוצאה  התגברנו. 

כמגיפה, אנו מתייחסים בעיקר, לאוכלוסייה הקשישה. 

לא  כלל  המיטבי?  הטיפול  את  מקבלים  הסוכרתיים  הקשישים  האם 
בטוח.

העובדים  לקבוצת  משתייכת  אינה  כבר  שברובה  באוכלוסייה  מדובר 
של  העזרה  כלכלית.  מבחינה  מתקשה  ממנה  גדול  וחלק  במדינה 
המדינה עבור אוכלוסייה זו, לא תמיד מצליחה לספק את כל הצרכים 

הקיומיים החיוניים למחייה.

סוכרתיים  קשישים  עבור  ביותר  המתאימות  התרופות  מקבוצת  אחת 
להוריד  כמצליחות  ידועות  אלו  תרופות   ,DPP-4 האנזים  מעכבי  היא 
סוכר בדם – עם מינימום של תופעות לוואי. במרבית המחקרים, אחוז 
תופעות הלוואי שלהן דומה לאינבו, )פלצבו(, לכן הן נחשבות לבטוחות 
המבוגר,  )ובגיל  בכליות,  שנפגעו  לאנשים  גם  אותם  לתת  ניתן  ביותר. 
מספר האנשים שנפגעו בכליות גבוה בהרבה בהשוואה לצעירים(. הן 
אינן גורמות לסיבוך המוכר לסוכרתיים – “היפו” – ירידה מסוכנת ברמת 

הסוכר בדם, אשר בקרב קשישים עלולה להיות קטלנית. 

בקשישים  במיוחד  אלו,  תרופות  של  הבולטים  היתרונות  למרות 
הכללת  על  החליטו  לא  עדיין  הבריאות  סל  וועדת  חברי  סוכרתיים, 
תרופות אלו לסל ואנו מביעים על כך צער עמוק, מדובר בתרופה יקרה, 
אותה,  לרכוש  מסוגלת  אינה  הקשישה  מהאוכלוסייה  גדול  חלק  אשר 
הוא  בביטוח משלים, שב”ן אשר עבורם המחיר  אלו המחזיקים  כולל 

מחצית. 

לעצמנו  רואים  לסוכרת,  הלאומית  והמועצה  האגודה  במסגרת  אנו, 
חובה לשקול בחיוב מתן תרופות אלו על חשבון הסל, לכל חולה סוכרת 
בישראל, מעל גיל 65, אנו נפעל בכל המרץ על מנת להצליח במשימה 

חיונית זו לקראת סל 2019.

מאחל לכולם קיץ נעים ובריא.

פרופ’ חוליו וינשטיין

דבר העורך
זאביק זהבי

דבר העורך המדעי
פרופ’ חוליו וינשטיין

ַהְּתׁשּוָקה ָלַקַחת ְּתרּופֹות ִהיא אּוַלי 

ַהְּתכּוָנה ָהִעיָקִרית ַהַּמְפִריָדה ֵּבין 

ָהָאָדם ּוַבֲעֵלי ַהַחִּיים. 

)ויליאם אוסלר(

מתייחסים  אנחנו  הנוכחי  בגיליון 
בבחינת  האוכל,  לנושא  ראש  בכובד 
שאתם  למה  לב  תשימו  לא  אם   –

מכניסים לפה – “אכלתם אותה!!!”
גם  מתייחס  בנושא  שלנו  הטיפול   
למתכונים לארוחות שכוונתם שמירה 
ואיזון הסוכרת, שניתנים  על המשקל 

עיקריות,  למנות  הצעות  ובהם  לסוכרתיים  לתזונה  מומחים  ידי  על 
מצד   - המנגל  לעם  כיאה  האש,  על  ומתכונים  בריאים  לשיפודים 
אחד, ולקינוחים, לעוגות ולעוגיות – מצד שני. המאמרים שלנו עוסקים 
ומציעים  בשומנים,  סדר  לעשות  מנסים  בחיינו,  ובתפקידן  בפחמימות 
והוספנו, באותו  יותר,  שינויים בבישול שיהפכו את האוכל שלנו לבריא 
הקשר, גם התייחסות לדיאטות צום, שהופכות לטרנד לא הכי מומלץ וכן 

מאמר של דיאטנית קלינית על הרגלי אכילה. לקרוא ולהפנים.
שלנו,  החיים  בהארכת  שעוסקים  מחקרים  להם  מביאים  אנחנו 
ויכוח על המשמעות שלהם לסוכרתיים  בממתקים המלאכותיים שיש 

ועל שעה ריצה ביום ומה שהיא תורמת.
מביאים  לרפואה,  חברים  “כמוני”,  אתר  עם  בשיתוף  האגודה,  נשיא 

מאמר על איבחון סוכרת ועל בדיקת המוגלובין מסוכרר. חשוב ומעניין!
חשוב לנו שתדעו מה נעשה בסניפים ועד כמה חשוב התפקיד שהם 
לגבי  חשוב  מידע  לגבי  והן  סוכרת  מניעת  לגבי  הן  באגודה,  ממלאים 
מדי  שם  הניתנות  ההרצאות  סוכרת.  מחולי  המתבקשת  ההתנהגות 
החודש  מהם.  איכפת  שלמישהו  ההרגשה  את  נותנת  בחודשו  חודש 
לאלה  וגם  משפחותיהם  ובני  לסוכרתיים  חשיפה  ימי  שני  התקיימו 
שאינם יודעים אם יש להם סוכרת גלויה או סמויה, בנהריה ובראש העין, 
והבדיקות שהם עשו באמצעות הניידת של האגודה גילו להם משהו על 

מצבם, לטוב או לרע.
סן קריסטובל  מים, בעיר  “מכיוון שאין  “הארץ”:  כותרת בעיתון  קראתי 
במקסיקו שותים בממוצע שני ליטרים קולה ביום – ומתים מסוכרת!!!”  

- ראו, הוזהרתם.
תוכלו   www.sukeret.co.il באינטרנט:  האגודה  לאתר  תיכנסו  אם 
למצוא מאמרים ותקצירים שונים בנושאי סוכרת שעשויים לעניין אתכם 
גם אם החמצתם  סוכרת”,  על  “הכל  וכן לצפות במגזין החודשי שלנו 
 -hotאותו בטלוויזיה. המגזין משודר פעמיים בשבוע בערוץ 98 )גם ב
בשעה  חמישי  ובימי  בבוקר   10:30 בשעה  ראשון  בימי   )-yesב וגם 

12:30 בצהריים. צפייה מהנה.
כאן  הבאנו  וסוכרת,  דיכאון  על  מאמר  כאן   שהבאנו  העובדה  למרות 
כתרופת נגד, כמו תמיד, מבחר של פתגמים על רפואה ותרופות, בנימה 
גם  תלויה  שלנו  שהבריאות  בתקווה  המורל,  להעלאת  הומוריסטית, 
אל  תתייחסו  “אל  שאמר:  חכם  היה  כבר  שלנו.  האופטימיות  במידת 

החיים כל כך ברצינות, ממילא לא תצאו מהם בחיים...”
אז – העיקר להיות בריא, שיהיה תענוג להביט בראי!..
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הוקרה  תעודות  הוענקו  הכנס  בסיום 
בגילוי  העוסקים  החולים  בית  למתנדבי 

מוקדם של הסוכרת.
סיפר  פרלמוטר,  מוטי  האגודה,  מנכ”ל 
לסוכרת  האגודה  מאמצי  על  לנוכחים 
)שלושה  הערבי  במגזר  סניפים  לפתוח 
במספר בשביל התחלה...( ובמגזר החרדי, 
כסוכרתי  ששם, מפאת הבושה להתגלות 
)פוגע באפשרויות השידוך, למשל( – קשה 

מאד לחדור ולטפל – וחבל!

כנס נהריה
הרפואי  במרכז  התקיים  החודש 
הכנס  בנהריה,  לגליל  האוניברסיטאי 
שהפך  הכנס,  הסוכרת.  בנושא  החמישי 
למסורת, אורגן ע”י ד”ר עמיר בשקין, מנהל 
המחלקה לאנדוקרינולוגיה וסוכרת וצוותו, 
והשמנה  סוכרת  כמו:  בנושאים  ועסק 
נשיא  שחאדה,  נעים  פרופ’  הרצאת   –
מסוג  בסוכרת  לטיפול  הגישה  האגודה, 
את  שמסלקות  החדשות  והתרופות   2
וסוכרת,  דם  כלי  בעיות  בשתן,  הגלוקוז 
תזונה ודיאטה וכן סוכרת ותפקודי הכליות. 

יום סוכרת בראש העין
“יום סוכרת”  החודש התקיים בראש העין 
בשיתוף קופת חולים כללית ועיריית ראש 
העין. ניידת הסוכרת של האגודה “כיכבה” 
הסוכר,  רמת  לבדיקת  ארוכים  תורים  עם 
בעזרת  בעצמו(  העירייה  ראש  )כולל 
ומתנדבת  חולים  שלוש אחיות של קופת 
האזורית  מהמועצה  סיבוני  חנה  “משלנו”, 

גזר - שכמעט “נפלו מהרגליים”...

יום בריאות בביה"ס עינות גליל מערבי
יסודי  בביה”ס  בריאות  יום  התקיים  ביוני 
זלמה  האגודה  נציגי  מערבי.  בגליל  עינות 
יו”ר סניף  יו”ר סניף קריות ואלי נדיב,  רוזן, 
לילדי  סוכר  רמת  בדיקות  ערכו  נהריה, 
מכון   מנהל  בשקין,  עמיר  וד”ר  ו’  כיתות 
הרצה  נהריה  הבריאות  במרכז  סוכרת 

בפני התלמידים בנושא הסוכרת.  

ידיעות בקצרה
כנס נהריה ויום סוכרת בראש העין
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3 מחקרים - הארכת חיים, 
ממתיקים מלאכותיים + שעה של ריצה

מאת: אלה הר-נוי

5 דברים 
שיאריכו 

את החיים 
בעשור 
לפחות 

שמירה על חמישה 
הרגלים בריאים – להקפיד על תזונה 
בריאה, לבצע פעילות גופנית באופן 

קבוע, לשמור על משקל גוף בריא, לא 
להגזים עם אלכוהול ולא לעשן – עשויה 

להוסיף יותר מעשר שנים לתוחלת 
החיים הצפויה. כך עולה ממחקר חדש 
שערכו חוקרים מאוניברסיטת הרווארד.

 Circulation העת  בכתב  שפורסם   המחקר 
נתונים של 78,865 נשים ממעקב שנמשך  כלל 
34 שנים ונתונים של 44,354 גברים שהיו במעקב 

במשך 27 שנים.

חיים  אורח  גורמי  חמישה  כיצד  בחנו   החוקרים 
–  הימנעות מעישון, משקל תקין )BMI בין 18.5 
פעילות  של  ביום  דקות   30 לפחות  ל-24.9(, 
אלכוהול  צריכת  מאומצת,  עד  מתונה  גופנית 
מתונה )לדוגמה - עד כוס יין אחת לנשים ושתיים 
הסיכון  על  משפיעים   – בריאה  ותזונה  לגברים( 

למוות.

אלה  כללי  באופן  כי  העלה  הנתונים  ניתוח 
היו  הבריאים  ההרגלים  חמשת  על  שהקפידו 
תקופת  במהלך  למות  ב-74%  נמוך  בסיכון 
המעקב, בהשוואה לאלה שלא אימצו אף אחד 

מההרגלים. 

הגעתם לגיל 50. כמה שנים נותרו לכם?
אימצו  נבדקים שלא  כי בקרב  חישבו  החוקרים 
אף אחד מגורמי אורח החיים הללו, תוחלת החיים 
שנים   29 על  בממוצע  עמדה   50 בגיל  הצפויה 
לגברים.  נוספות  שנים  ו-25.5  לנשים  נוספות 
לעומת זאת, לפי התחזיות מתוך אלו שאימצו את 
כל חמשת גורמי אורח החיים הבריאים, בגיל 50 
הנשים צפויות לחיות 43.1 שנים נוספות והגברים 

37.6 שנים נוספות. 

חמשת  על  ששומרות  נשים   – אחרות  במילים 
14 שנות  המנהגים הבריאים מרוויחות בממוצע 
שנים  מרוויחים 12  כך  שעושים  והגברים  חיים 
נוספות לחיים, בהשוואה לאלו שלא שומרים על 

אף אחד מהמנהגים הללו.

אמריקאים   207,479 אחר  שעקב  אחר  מחקר 
בגילי 50 עד 71, ובוצע במסגרת המכון הלאומי 
ללב, ריאות ודם בארה”ב )NHLBI( המהווה חלק 
 2011 בשנת  העלה  לבריאות,  הלאומי  מהמכון 
כי חמישה כללים דומים מקדמי אורח חיים בריא 
מאפשרים למנוע סוכרת סוג 2. במעקב שנמשך 
כי ככל ששמרו הנבדקים על  11 שנים התברר 
יותר כללים, כך גדלו סיכוייהם למנוע סוכרת. אלו 
שהקפידו על כל חמשת ההמלצות הפחיתו את 
וב-84%  גברים  בקרב  ב-72%  לסוכרת  הסיכון 

בקרב נשים.

מחקר ענק: ממתיקים 
מלאכותיים לא עוזרים 

לירידה במשקל
הסוכר  את  מחליפים  ‘דיאט’?  משקאות  שותים 
כנראה  חדש,  מחקר  לפי  מלאכותי?  בממתיק 
שזה לא עוזר לכם לשמור על המשקל ואולי אף 

מזיק.

בכתב  פורסמו  שממצאיו  המחקר,  במסגרת 
 Canadian Medical Association העת 
מ-11,000  יותר  על  עברו  חוקרים   ,Journal
מחקרים כדי לאתר מחקרים טובים שבחנו את 
על  והשפעותיו  השימוש בממתיקים מלאכותיים 
המשקל והבריאות. 37 מחקרים נכללו בסופו של 

דבר בניתוח הנתונים.

קליניים  מחקרים  היו  מהמחקרים  שבעה 
לאמינים  שנחשבים  מחקרים   – מבוקרים 
ביותר. במחקרים אלו שכללו יחד כ-1,000 איש, 
מלאכותיים  ממתיקים  לצרוך  התבקשו  נבדקים 
כגון אספרטיים, סטיביה, סכרין, סוכרלוז ואחרים 
המשקל  על  השפיעה  ההתערבות  כיצד  ונבחן 
שנה.  חצי  בממוצע  נמשכו  המחקרים  שלהם. 
ניתוח הנתונים מהמחקרים המבוקרים העלה כי 
שימוש בממתיקים מלאכותיים לא הוביל לירידה 

במשקל.

תצפיתיים  מחקרים  היו  האחרים  המחקרים   30
איש  מ-400,000  יותר  כללו  שיחד  טווח  ארוכי 
ניתוח  - מחציתם היו במעקב מעל עשר שנים. 
ממתיקים  כי  העלה  אלה  ממחקרים  הנתונים 
ובהיקף  במשקל  לעלייה  קשורים  מלאכותיים 
ולהתפתחות  להשמנה  מוגבר  לסיכון  המותניים, 
גבוה,  דם  לחץ   - להשמנה  הקשורות  מחלות 

סוכרת סוג 2 ובעיות לב.

אוכלוסיות  אחר  עוקבים  תצפיתיים  מחקרים 
תיקים  ו/או  שאלונים  באמצעות  לרוב  גדולות, 
הזה  במקרה   - הקשר  את  לבחון  כדי  רפואיים, 

להשמנה  מלאכותיים  בממתקים  שימוש  בין   -
משתנים  זה  מסוג  במחקרים  נוספות.  ומחלות 
התוצאות  על  ולהשפיע  להתערב  עלולים  רבים 
ולכן הם לא יכולים להוכיח קשר של סיבה ותוצאה. 
לא  ייתכן שהממתיקים המלאכותיים  כך למשל, 
גורמים בפני עצמם להשמנה ונזקים בריאותיים 
נוספים, אלא שאנשים שמשתמשים בממתיקים 
מעובדים,  מזונות  יותר  צורכים  מלאכותיים 
ממעטים בפעילות גופנית או נוטים להתנהגויות 

לא בריאות אחרות.

מדוע ממתיקים מלאכותיים לא 
מסייעים לירידה במשקל?

הטעם  את  מספקים  הסוכר  שתחליפי  מאחר 
נראה  משמעותי,  קלורי  ערך  ללא  אך  המתוק 
אם  המשקל.  על  לשמירה  יסייעו  שאלה  הגיוני 
כך, מדוע המחקרים מראים אחרת? קיימות שתי 
ממתיקים  מדוע  שמסבירות  מרכזיות  תיאוריות 
 – במשקל  לירידה  מסייעים  לא  מלאכותיים 

לפחות לא אצל כולנו.

ממתיקים   - בהתנהגות  קשור  אחד  הסבר 
מלאכותיים עלולים להשפיע על התנהגות האדם 
משקה  ששותה  לדוגמה, אדם  בריא.  לא  באופן 
לאכול  חופשי  להרגיש  עשוי  קלוריות  נטול  מוגז 
שצריכת  גם  ייתכן  בקלוריות.  עמוסים  מזונות 
או  התיאבון  את  מגבירה  מלאכותיים  ממתיקים 
וכתוצאה  מתוק  לטעם  להתרגל  לאדם  גורמת 
התקבלו  כי  אם   - מתוקים  מזונות  יותר  לצרוך 

ממצאים סותרים לכך במחקרים.

הסבר אחר קשור בגוף עצמו - ייתכן שממתיקים 
שעדיין  בדרכים  הגוף  על  משפיעים  מלאכותיים 
מלאכותיים  ממתיקים  לדוגמה,  ידועות.  אינן 
עשויים להשפיע על תפקוד החיידקים במערכת 
את  לשנות  או  המזון  בעיכול  המעורבים  העיכול 
המטבוליזם בגוף במשך הזמן באמצעות שליחה 
מעכל  שהגוף  לכך  כוזבים  אותות  של  חוזרת 

משהו מתוק.

מחקר מישראל שערכו מדעני מכון ויצמן למדע 
בכתב-העת Nature חיזק   2014 ביולי  ופורסם 
משפיעים  מלאכותיים  שממתיקים  החשש  את 
על הגוף באופן שעשוי להוביל לנזקים בריאותיים, 
המדענים כי  הראו  ניסויים  שבסדרת  לאחר 
גוף  יכולת  על  משפיעים  מלאכותיים  ממתיקים 
האדם לתעל ולעבד גלוקוז וקשרו את ההשפעות 
המזיקות של הממתיקים המלאכותיים על רמות 
הסוכר לשינויים בחיידקי המעי. נראה שההשפעה 
של ממתיקים מלאכותיים על הבריאות אינה זהה 
אוכלוסיות  שתי  גילו  המדענים  האדם.  בני  בכל 
אוכלוסייה   – בבני-אדם  מעי  חיידקי  של  שונות 
אחת שהגבירה את אי-הסבילות לגלוקוז לאחר 
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3 מחקרים - המשך

צריכת ממתיקים ואוכלוסייה שנייה שלא השפיעה 
על רמות הסוכר בשום צורה.

נוספים שיבחנו את  נדרשים מחקרים  זאת,  עם 
מלאכותיים  בממתיקים  שימוש  של  ההשפעות 
על המשקל והבריאות בטווח הארוך, לפני שניתן 
מלאכותיים  ממתיקים  כי  בוודאות  לומר  יהיה 
אכן לא מסייעים למטרה לשמה נוצרו ואולי אף 

מובילים לעלייה במשקל ופגיעה בבריאות.

שעה של ריצה = 
תוספת 7 שעות לחיים

היעילה  הגופנית  הפעילות  להיות  עשויה  ריצה 
ביותר להעלאת תוחלת החיים הצפויה. כך עולה 
ומוות  גופנית  פעילות  בנושא  מחקרים  מניתוח 

בטרם עת.

המשך  ממחקר  מגיעים  החדשים  הממצאים 
למחקר שערך צוות של חוקרים מתחום הפעילות 
איווה,  מאוניברסיטת  חוקרים  בראשם  הגופנית, 
כושר  ובדיקות  רפואיות  בדיקות  לעומק  שבחן 
שנערכו במכון קופר בדאלאס. במחקר זה נמצא 
נקשרו  ביום  ריצה  של  דקות  חמש  אפילו  כי 

לתוחלת חיים ארוכה יותר.

עם  לחוקרים  פנו  המחקר  פרסום  בעקבות 
כמו  אחרות  פעילויות  האם  כמו:  רבות  שאלות 
אותן תוצאות בתוחלת החיים?  יניבו את  הליכה 
האם יש דבר כזה יותר מדי - זאת אומרת האם 
ריצה במשך זמן מסוים או מרחק מסוים עלולה 
ריצה  והאם  החיים?  בתוחלת  לפגיעה  להוביל 
 – מעשי  באופן  החיים  לתוחלת  מוסיפה  באמת 
לרוץ  נדרש  שבו  מצב  ייתכן  האם  אומרת,  זאת 
תוחלת  את  להאריך  כדי  במצטבר במשך שנה 

החיים בשנה?

על שאלות אלה ונוספות ביקשו החוקרים לענות 
במחקרם החדש, שפורסם לאחרונה בכתב העת 
 .Progress in Cardiovascular Disease
ממכון  הנתונים  את  מחדש  ניתחו  הם  כך  לשם 
קופר ובנוסף בחנו תוצאות של מחקרים גדולים 
הקשר  את  שבדקו  לאחרונה,  שפורסמו  אחרים 
בין פעילות גופנית לתמותה. הבאנו את תשובות 
לריצה  באשר  המרכזיות  לשאלות  החוקרים 

ותוחלת החיים.

האם ריצה באמת מוסיפה שנים לחיים?
ניתוח הנתונים אושש את ממצאי המחקר הקודם 
אנשים  רצו,  שלא  לאנשים  בהשוואה  כי  והעלה 
ללא  יותר,  שנים  שלוש  בערך  לחיות  נטו  שרצו 

קשר למין, לגיל או למשקל שלהם.

 

בסיכון  להפחתה  נקשרה  ריצה  כללי,  באופן 
למוות בטרם עת ב-25% עד 40%, זאת לאחר 
שהחוקרים נטרלו בניתוח הנתונים השפעות של 
אלכוהול,  שתיית  עישון,  מין,  גיל,  כמו  משתנים 
בעיות  של  והיסטוריה  סוציו-אקונומיים  משתנים 

בריאותיות כמו השמנה או יתר לחץ דם.

הסיכון  את  ריצה מפחיתה  כי  מציינים  החוקרים 
הראשונים  הסיכון  גורמי   – לב  ומחלות  לסרטן 
למוות במדינות מפותחות. לאחר נטרול משתנים 
לב  למחלת  הקשור  למוות  הסיכון  מתערבים, 
למוות  והסיכון  ב-70%-45%  נמוך  היה  כלילית 
עקב סרטן היה נמוך ב-50%-30% בקרב אנשים 
שרצו בהשוואה לאלה שלא רצו. כמו כן, הם מצאו 
עדויות שקשרו בין ריצה להפחתה בסיכון למוות 
אלצהיימר  כמו  נוירולוגיים  ממצבים  כתוצאה 

ופרקינסון וכן מזיהומים בדרכי הנשימה.  

שנכללו  האנשים  כל  אם  החוקרים,  חישובי  לפי 
במחקר שלא נהגו לרוץ היו רצים, הייתה צפויה 
ירידה של 16% במקרי המוות המוקדם בסך הכל 

וירידה של 25% בהתקפי לב קטלניים.

נוטים  לרוץ  שנוהגים  אנשים  כי  מוכיח  המחקר 
לחיות יותר, אך מאחר שמדובר במחקר תצפיתי 
מובילה  עצמה  בפני  הריצה  כי  לקבוע  ניתן  לא 
לרוב  שרצים  אנשים  החיים.  תוחלת  להארכת 
מקפידים על אורח חיים בריא יותר ומלכתחילה 
ולמרות  יותר  טוב  גופני  במצב  להיות  נוטים 
שהיו  רבים  גורמים  בחשבון  לקחו  שהחוקרים 
עלולים להשפיע על התוצאות בניתוח הנתונים, 

לא ניתן לנטרל את כולם.

האם הזמן שריצה מוסיפה לחיים 
מתקזז עם הזמן שבילינו בריצה?

יותר  לפי חישובי החוקרים, זמן ריצה מחזיר לנו 
לפי  בריצה.  מבלים  שאנו  מהזמן  לחיים  זמן 
החישוב, רץ ממוצע שרץ במשך שעתיים בשבוע 
הנבדקים  בקרב  ריצה  של  הממוצע  )הזמן 
במחקר(, יבלה פחות משישה חודשים מצטברים 
ויכול לצפות  40 שנים  של ריצה במהלך כמעט 
לעלייה של 3.2 שנים בתוחלת החיים – רווח של 
כ-2.8 שנים נטו. לפי החישוב הגס – שעת ריצה 

מאריכה את החיים בשבע שעות.

האם יש דבר כזה יותר מדי ריצה?
בין  קשר  שקיים  האפשרות  את  העלו  מחקרים 
להשלכות  מאוד  אינטנסיבית  גופנית  פעילות 
לסיכון  וייתכן שאפילו  הלב  בריאות  על  שליליות 
מוגבר למוות בטרם עת. עם זאת, כשהחוקרים 
בחנו את הנושא, הם מצאו כי באופן כללי ריצה 
אינטנסיבית במיוחד לא מובילה לפגיעה בתוחלת 
החיים. בהתבסס על 55,000 מבוגרים, לא נמצאה 

עלייה בסיכון למוות מכל סיבה או מוות ממחלת 
לב או כלי דם אפילו באנשים שרצו הכי הרבה 
בהשוואה  בשבוע(  שעות  וחצי  מארבע  )יותר 
לאלו שרצו 50 דקות או פחות בשבוע. עם זאת, 
החוקרים אומרים שנדרשים מחקרים נוספים על 
מנת לבחון אם למינונים גבוהים מאוד של ריצה 
הבריאות  על  שליליות  השפעות  להיות  עשויות 
לפגיעות  גבוה  בסיכון  כרוכה  שריצה  ומזכירים 
שריר-שלד. בינתיים, הם חישבו כי הגבול העליון 
הטבות  מתקבלות  לא  כבר  מעליו  ריצה,  של 

נוספות לתוחלת החיים הוא 4.5 שעות בשבוע.

האם ריצה עדיפה על פעילויות גופניות 
אחרות?

פעילות  של  אחרים  סוגים  כי  מצאו  החוקרים 
כדורסל,  אופניים,  על  רכיבה  הליכה,   – גופנית 
את  הפחיתו   – אחרות  ופעילויות  אירובי  ריקוד 
מידה  באותה  לא  אך  עת,  בטרם  למוות  הסיכון 
כמו ריצה. גם אם הפעילות כרוכה באותה מידת 
מאמץ כמו ריצה, הסיכון למוות מוקדם באנשים 
ירד באופן  ריצה  גופנית שאינה  שביצעו פעילות 
באופן  השוו  החוקרים  כאשר  בכ-12%.  טיפוסי 
ישיר אנשים שרצים ולא עוסקים בפעילות גופנית 
רצים,  שאינם  גופנית  פעילים  לאנשים  אחרת 
לרצים היה סיכון נמוך ב-27% למוות בטרם עת 

בהשוואה לעוסקים בפעילות גופנית אחרת.

על  יתרון  יש  שלריצה  מרמזים  אלה  ממצאים 
סוגים אחרים של פעילות גופנית מבחינת תוחלת 
כי  מציינים  החוקרים  זאת,  עם  הצפויה.  החיים 
נדרשים מחקרים נוספים בנושא לפני שניתן יהיה 

להסיק מסקנות חד משמעיות.

בכל אופן, ריצה לא מתאימה לכל אחד. הליכה 
יותר  שקל  פעילות  יותר,  בטוחה  לרוב  היא 
כי  מציינים  החוקרים  בה.  ולהתמיד  להתחיל 
הבחירה בין ריצה לבין הליכה או פעילות גופנית 
אחרת לא צריכה להתבסס רק על יעילות, אלא 
גם על אורח החיים, המצב הבריאותי וההעדפות 

האישיות של כל אחד.

במדינות  שפורסמו  הרשמיות  ההמלצות  לפי 
דקות  ל-150  זקוקים  מבוגרים  בעולם,  שונות 
 75 או  מתונה  בעצימות  אירובית  פעילות  של 
בשבוע  גבוהה  בעצימות  פעילות  של  דקות 
לפחות. במהלך פעילות בעצימות מתונה האדם 
אמור להיות מסוגל לדבר אבל לא לשיר, בעוד 
ניתן  לא  גבוהה  בעצימות  פעילות  שבמהלך 

להגיד יותר ממספר מילים בלי לעצור לאוויר.
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בריא  מזון  לאכול  כדי 
תקין,  משקל  על  ולשמור 
לא חייבים להיכנס למשטר 
חריף של דיאטה או לשתות 
שינויים  ירוקים.  שייקים 
את  לעשות  יכולים  קטנים 
ההבדל. הדיאטניות ד"ר רלי 

ואילנה  גודל סלומון  עדי  אורבך,  אבל, מריאנה 
 - ועתיד  כללית  בריאות  משירותי  ניקיפורובה 
עמותת הדיאטנים בישראל, חושפות את הסודות 

הקטנים שלהן לתזונה בריאה. 

כך הדיאטניות קונות מזון
רלי: "לי יש נטייה לקחת בסופר מוצרים שאחר-
כך אני מצטערת עליהם. סוד ההצלחה שלי זה 
מגיעים  לא  זו  בדרך  בעלי.  את  לסופר  לשלוח 

מוקשים הביתה".

הקניות  את  לערוך  מעדיפה  "אני  מריאנה: 
הנפש  עוגמת  את  חוסך  זה  באינטרנט. 
זה  צריכים.  שלא  מוצרים  לרכוש  כשמתפתים 
חוסך בזבוזים מיותרים, אפשר להשוות מחירים 
בלי הפרעות ולקרוא ערכים תזונתיים של מוצרים 

חדשים שלא מכירים".

תמיד  בסופר  לקנות  נוטים  "אנשים  אילנה: 
דוחפים  והשעמום  הבנאליות  מזון.  אותו  את 
אם  פוד.  וג'אנק  מתוקים  מאכלים  לעבר  אותם 
משתדלים לקנות בכל פעם מוצרי מזון אחרים 
ומכינים מאכלים מגוונים זה מונע מלצרוך מזונות 
פחות בריאים. לאכול חטיפים ודברי מתיקה זה 
חייבים  אליו  להגיע  רוצים  לא  ואם  קל  פיתרון 

להשקיע באוכל שקונים ומכינים.

פג  תאריך  את  רק  לא  בודקת  "אני  מריאנה: 
התוקף של המוצר, אלא גם את תאריך הייצור. 
תבלינים כמו כורכום זה מאוד בריא, אבל אם הם 
בבית,  שנה  ועוד  הסופר  מדפי  על  שנה  מחכים 
התזונתי של  הערך  בריאים.  לא ממש  כבר  הם 
שהם  מהרגע  שנה  לחצי  רק  נשמר  תבלינים 
נטחנו. כך גם לגבי שמן זית וקטשופ שהערכים 
אחרי  שנה  חצי  רק  נשמרים  שלהם  התזונתיים 
כמו  פתוחים  תבלינים  קונה  לא  אני  הביקבוק. 
שאני לא קונה תה או שקדים ואגוזים פתוחים. אין 
לי מושג כמה זמן הם שוכבים שם. אוכל שנמצא 
התזונתי  והערך  מהר  מאוד  מתחמצן  גם  בחוץ 

שלו נפגם".

כך הדיאטניות מאחסנות מזון
בחוץ  והירקות  הפירות  את  משאירה  "אני  רלי: 
למקרר.  מכניסה  מכן  לאחר  ורק  שעות  ל-24 
למקרר  שמחוץ  באוויר  ההדברה  חומרי 
מתפוגגים. זה במיוחד חשוב בעלים ירוקים כמו 

מועדים  הכי  שהם  כוסברה,  שמיר,  פטרוזיליה, 
מואץ של  לפירוק  גורם  בקור  אחסון  לפורענות. 
שפוגם  מה  הסוכרים,  ברמת  ולעלייה  העמילן 
לאחסן  רצוי  למקרר  מחוץ  ובמרקם.  בטעם 
תפוח  וחשוך.  קריר  במקום  האדמה  תפוחי  את 
סולנין  הנקרא  רעיל  חומר  בתוכו  מכיל  האדמה 
והכמות שלו עולה כשהצמח חשוף לאור, הופך 

לירוק ומתחיל להנביט".

של  תהליכים  מונעים  אטומים  "כלים  מריאנה: 
את  הכלי  על  לרשום  תשכחו  אל  התחמצנות. 
המוצר.  של  התוקף  פג  ותאריך  הייצור  תאריך 
על  טוב  הכי  שומר  במקפיא  התבלינים  אחסון 
והטעם  הארומה  וגם  שלהם,  התזונתי  הערך 
נשמרים. רשמו על כל אחת מהצנצנות האוטמות 
של  התוקף  שבו  תאריך  ואת  היצור  תאריך  את 
המוצר יפוג וזכרו שהערך התזונתי של תבלינים 

נשמר רק לחצי שנה מהרגע שהם נטחנו".

כך הדיאטניות משדרגות את 
הערכים התזונתיים של המזון

עדי: "הצורך לאכול מתוק מוכר לי באופן אישי. 
מתוק.  במשהו  הבוקר  את  לפתוח  חייבת  אני 
באחד  לעוגיות  מתכון  מצאתי  שנים  כמה  לפני 
העיתונים. הורדתי את כמות הסוכר, השתמשתי 
בחצי מכמות הקמח בקמח מלא והחלפתי חצי 
רסק  תפוחים.  ברסק  במתכון  השמן  מכמות 
התפוחים מתפקד כמו שמן והתוצאה היא עוגיות 
וקלוריות.  שומנים  פחות  הרבה  עם  טעימות 
הקישואים תורמים לשובע, הם מעלים את הערך 
התזונתי של הקציצה וגם מרככים אותה. זה רעיון 
מוכנים  שלא  לילדים  ירק  לתת  כדי  גם  נפלא 

לאכול ירקות".

לעשות  שצריך  כל  קטניות.  מנביטה  "אני  רלי: 
זה להשרות במשך הלילה קטניות כמו עדשים, 
אפונה וחומוס במים. בבוקר סננו ושימו במגבת 
המזון  נבטים.  לכם  שיש  תגלו  למחרת  לחה. 
הופך מקטנייה לירק. הנבט שיוצא 'אוכל' את כל 
הפחמימות ומה שנשאר זה ירק שעשיר בחלבון, 
סיבים וברזל. הוויטמינים בירקות ובפירות נספגים 
טוב יותר עם מזון שיש בו שומן. הערך התזונתי 
שלהם יחד גדול משל כל אחד בנפרד, והספיגה 
אני  ירקות  במיץ  אפילו  יותר.  אחוז  ב-75  היא 
ממרח  פירות  ובשייק  שמן  כפית  מוסיפה  תמיד 
כתמים  מעט  עם  צהובות  בננות  אפילו  שקדים. 
יש  קשים  בפירות  קשות.  מבננות  יותר  בריאות 

עמילנים שקשים יותר לעיכול".

הדברים הקטנים שעוזרים לדיאטניות לשמור על 
משקל תקין

נוגע  מריאנה: "גם באנשים מאוד חזקים, כשזה 

למזון, קשה מאוד שלא להתפתות לאכול. לעומת 
זאת כוח ההרגל הוא הרבה יותר אמין. רק צריך 

להבין שיש דברים שצריך יותר זמן לתרגל".

קצת  לאכול  נטייה  יש  המקרים  "במרבית  עדי: 
מהחלבון והרבה פחמימות בארוחה. אני מציעה 
לחלק את הצלחת לשלושה חלקים ולשים כמות 
שווה של פחמימה, חלבון וירק. אני מחפשת את 
נמצאת  כשאני  גם  מקום,  בכל  השווה  המידה 

במסעדה או באירוע".

מריאנה: "אני בוחרת על מה לוותר. למשל, אני 
אני מתרגלת  אז  על שוקולד.  אוותר  לא  לעולם 
 40 להשקיע  מוכנה  אני  שוקולד.  לאכול  מתי 
שקלים בשביל חבילת שוקולד איכותית ולאכול 
אותה בצורה מבוקרת. בחרו את הדברים שאתם 

מוכנים לוותר עליהם".

אילנה: "גם מזון מתוק שאין לו ערך תזונתי גבוה 
אבל נותן לנו הרגשה טובה הוא חשוב. אני בוחרת 
הארוחות  אחת  את  ומחליפה  בשבוע  פעמיים 
טובה  עוגה  קלוריות.  לספור  בלי  מתוק  במשהו 
ואכילה  תסכול  מונע  זה  אוהבת.  באמת  שאני 
רגשית. פירות זה בריא אבל עמוס בסוכרים. אני 
חד  בכוס  אוכלת  שאני  הפרי  מנת  את  מודדת 
פעמית - אפילו אם מדובר באבטיח או במלון - 

ואוכלת לא יותר משלוש מנות ביום". 

אוכל  יש  הזמן  כל  בו  בבית  "כשחיים  מריאנה: 
כל  לנשנש  לא  מאוד קשה  זה  השולחן,  במרכז 
אפילו  או  העוגיות  עם  הצנצנת  במקום  הזמן. 
הפירות או האגוזים אני שמה צנצנת עם תבלינים 
צריך  ולא  נהדר  נראה  תיבול. השולחן  או עשבי 

להילחם כל הזמן ברצון לאכול".

עדי: "יש שלבים בחיים שאין זמן ללכת לחוגים 
או לחדר כושר. אבל רק על ידי הגברת המודעות 
אפשר להיות פעילים יותר. אפליקציה שסופרת 
לעלות  מדרבנת  היא  מאוד.  עוזרת  צעדים 
את  לאסוף  או  במעלית  במקום  ברגל  מדרגות 
מתחילים  ברכב.  במקום  ברגל  מהגן  הילדים 
מיעד קטן של 6,500 צעדים ביום ומנסים להגדיל 
את כמות הצעדים. אני מסיימת את היום עם תה 
טוב  עושה  לנשנש.  הצורך  את  מרגיע  זה  ירוק. 

לכולסטרול ולרמות הסוכר ועוזר לעיכול".

 

 

 

 

מריאנה אורבך אילנה ניקיפורובה
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ה�וכרת עלולה לפגוע בעין במ�סמ  חלת
פר צורות, כשהשכיחה ביותר היא פגיעה 
ברשתית העין. צורה זו נקראת רטינופטיה 
.)DR ר.�. או( Diabetic Retinopathy וכרתית�
סהרטינופטיה ה�וכרתית )ר.�.( עלולה לגרום לי

רידה בראייה, לעתים עד כדי עיוורון. 
ר.�. מהווה את אחד הגורמים המובילים לעיוורון 
בעולם המערבי וה�יבה השכיחה ביותר לאובדן 
ראייה חמור אצל אנשים צעירים בגילי 20-65, 

אנשים בגיל העבודה.
מהי הרטינופטיה הסוכרתית?

מדובר במחלה של כלי הדם הקטנים – כלי הדם 
הבריאים של הרשתית הם בעלי דופנות אחידות, 

בלתי חדירות ובמצב בריא אינן דולפות. 

ברשתית של חולה �וכרת מתחוללת בשלב 
הראשון הפרעה במבנה התקין של דופנות כלי 

סהדם הקטנים. כלי הדם מאבדים את שלמות הדו
פן, מופיעים אזורים דקים יותר עם התרחבויות 
מקומיות )מיקרו-אניאוריזמות(, יש שבירה של 
 )Blood-Retinal Barrier( מח�ום הדם-רשתית

והופעת דלף מכלי הדם. 
נוזלים, חלבונים  דרך הדופן הפגועה דולפים 

סושומנים, ולעתים גם דם. דלף זה יוצר בצקת מקו
מית עם שקיעת חומרים בשכבות הרשתית הנראים 

כתפליטים קשים או דימומים. 

שינויים אלה גורמים להפרעה הולכת ומתגברת 
בראייה. במקביל לדלף, יכולות להיווצר גם ח�ימות 
של כלי דם קטנים עם אוטמים מקומיים ואזורים 

בהם א�פקת החמצן נפגעת. גם הרכב הדם אצל 
חולה �וכרת שונה מהרכבו אצל אדם בריא. הובלת 
החמצן על ידי הדם נפגעת וכך מגיע פחות חמצן 
לרקמות הגוף השונות ובהן גם לרשתית העין, דבר 
המגביר את השינויים הנובעים מהפרעה בא�פקת 

החמצן )שינויים אי�כמים(. 
והיא  אלה השלבים הראשונים של המחלה 
 נקראת אז רטינופטיה �וכרתית לא שגשוגית- 
)Non Proliferative DR )NPDR: שלב זה של 
המחלה יכול להיות ללא �ימנים כלל, או להתקדם 

עד לירידה קשה בחדות הראייה. 
בשלב זה יכולה להתרחש ירידה בראייה בדרגות 
חומרה שונות בהתאם למיקום כלי הדם הדולפים, 
למרחקם מאזור מרכז הראייה, ולמקום הצטברות 
המשקעים. דלף ניכר באזור המקולה )מרכז הראייה 
ברשתית( עלול לגרום לבצקת מקומית עם ירידה 
בראייה. חלק ניכר מהירידה בראייה כבר בשלבים 
אלה הוא בלתי הפיך, אם כי עיוורון מלא ממצב 

זה נדיר מאוד.
סשינויים אי�כמים אלה מהווים גירוי ליצירת חו

מרים מ�וג VEGF, המובילים להגדלת חדירות כלי 
סהדם, התגברות הבצקת, התגברות ההפרעה האי�כ

מית ובכך לשלב המתקדם במחלה - השלב השגשוגי 
)Proliferative DR )PDR: בשלב זה גדלים כלי 
דם חדשים על פני הרשתית, או על פני עצב הראייה 
ואל תוך הזגוגית )תמונה מ�פר 3(. כלי הדם החדשים 
אינם כלים בריאים והם דולפים. הם גם דקים ושבירים 

ויכולים לדמם ולגרום לראייה מעורפלת.

בתהליך של התארגנות  בשלבים מאוחרים, 
והצטלקות, עלולים כלי הדם החדשים להתכווץ, 
למשוך את הרשתית ולהפרידה ממקומה. מצבים 
אלה גורמים לירידה קשה בראייה ואף לעיוורון,  
וזו ה�יבה העיקרית לעיוורון בקרב חולי ה�וכרת.
VEGF, עלוס -באותו מנגנון של עלייה ברמת ה
לים להיווצר גם כלי דם חדשים על פני הקשתית 

)Iris( עם הפרעה בניקוז נוזלי העין, עלייה בלחץ 
התוך-עיני ויצירת ברקית )גלאוקומה(.

סימני המחלה
להיגרם לראייה  הנזק הקשה שיכול  למרות 
במחלה זו, אין היא מלווה בכאבים. לעתים אין 
כלל �ימני אזהרה והראייה נשארת טובה למרות 

התקדמות המחלה.
סירידה בראייה מופיעה רק כשהמחלה כבר בשל
סבים מתקדמים, או כשהיא מערבת את אזורי הרש

תית המרכזיים: במקרים של בצקת באזור המקולה  
מופיע עיוות תמונה, ירידה בחדות הראייה ובראייה 
המרכזית – עם קושי בקריאה, בנהיגה ובזיהוי. 
במקרים בהם יש דימום לתוך הזגוגית מכלי הדם 
החדשים, מופיעים כתמים שחורים בשדה הראייה. 
וכשהדימום מ�יבי או במקרים בהם כבר קיימת 

הפרדה של הרשתית, יתכן אובדן ראייה מוחלט.
 בשלבים אלה הטיפול המקובל עד היום היה 

סיעיל פחות ולא תמיד יכול היה להחזיר ראייה שא
בדה. לכן אין לחכות עד להופעת �ימנים וכל חולה 
�וכרת חייב להיבדק עלמ ידי רופא עיניים בצורה 
מ�ודרת ותקופתית. הצורך בטיפול או בשכיחות 

הביקורות ייקבע על ידי רופא העיניים.

שכיחות המחלה
�יבוכי ה�וכרת בעיניים שכיחים מאוד. שכיחות 
ר.�. עולה עם משך ה�וכרת והיא קיימת בכ-85% 

מכלל ה�וכרתיים החולים בה מעל 25 שנה.
סשכיחות הר.�. ובעיקר חומרתה משתנה. היא יכו

לה להתבטא בכל קשת האפשרויות – החל משינויים 
עדינים מאוד ובלתי מ�וכנים, שרק בבדיקות מאוד 
י�ודיות ניתן לאבחן ושאינם דורשים כל טיפול, ועד 
לעיוורון מוחלט. רטינופטיה �וכרתית שמאיימת 
על הראייה נמצאת בכ-8% מכלל חולי �וכרת 
מבוגרים. ללא טיפול תתפתח ר.�. קשה, שגשוגית, 
אצל 60% מהחולים, ואצל מחציתם תוביל לירידה 

חמורה בראייה.
בצקת של אזור מרכז הראייה ברשתית – בצקת 
מקולרית - היא ממצא שכיח ברטינופטיה �וכרתית 
וגורם ראשון במעלה להפרעה בראייה ולירידה 

ניכרת בחדות הראייה.

ד"ר עירית רוזנבלט היא רופאת עיניים בבית החולים בילינסון 
- מרכז רפואי רבין, וחברת המועצה הלאומית לסוכרת

8 | הארץ המחלקה המסחרית | המדריך לראייה טובה | המוסף בשיתוף עמותת לראות | דצמבר 2017

1. מבנה תקין של עין ורשתית

2. מימין – רשתית תקינה; משמאל –רטינופטיה סוכרתית: 
Non Proliferative DR (NPDR)

3. רטינופטיה שגשוגית: רשת מסועפת של כלי דם חדשים 
מעצב הראייה, תפליטים ודימומים

כלי הדם אצל חולה סוכרת עלולים להינזק. כשהדבר 
מתרחש בעיניים מדובר ברטינופטיה סוכרתית. על המחלה, 
תופעותיה, שכיחותה והמודעות אליה | ד"ר עירית רוזנבלט

כשסוכרת פוגשת עיניים



שתי הבדיקות הראשונות 
של  לאבחון  שעושים 
רמת  בדיקת  הן  סוכרת 
צום  לאחר  בדם  הסוכר 
לכל  שעות  שמונה  של 
רמת  ובדיקת  הפחות 
לאחר  בדם  הסוכר 

לדמות  נועדה  סוכר  העמסת  סוכר.  העמסת 
מצב שלאחר ארוחה. הנבדק מתבקש לשתות 
כוס מים ובה 75 גרם גלוקוז, ושעתיים אחר כך 

נבדקת רמת הסוכר בדמו.
הן בדיקות דם המבוצעות  שתי בדיקות אלה 
של  ביחידות  נמדדת  הסוכר  ורמת  במעבדה, 

מ”ג/ד”ל )מיליגרם/דציליטר(.

איזה ערכים מצביעים על סוכרת?
בצום  תקינה  סוכר  רמת   - תקינים  ערכים 
ל-100 מ”ג/ד”ל. הרמה התקינה  היא מתחת 
שעתיים לאחר העמסת גלוקוז אמורה לעמוד 
על מתחת ל-140 מ”ג/ד”ל. שני התנאים גם 

יחד צריכים להתקיים.
ברמת  די   - סוכרת  על  המצביעים  ערכים 
סוכר בצום מעל 125 מ”ג/ד”ל, או רמה גבוהה 
העמסת  לאחר  שעתיים  מ”ג/ד”ל  מ-199 
לחזור  מקובל  סוכרת.  לאבחן  כדי  גלוקוז, 
פעם נוספת על בדיקת הדם כדי לאשש את 

האבחנה.
 125 100 עד  ערכי סוכר שבין   - ביניים  ערכי 
מ”ג/ד”ל   199 עד   140 או  בצום,  מ”ג/ד”ל 
מוגדרים  גלוקוז,  העמסת  לאחר  שעתיים 

“אי- המקצועית  בשפה  או  גבולי”  כ”סוכר 
סבילות לסוכר”. כיום ידוע שחלק גדול מבעלי 
השנים  ברבות  מתקדמים  הגבולי  הסוכר 
מסוכר  זה  שמעבר  היות  סוכרת.  של  למצב 
בשכיחות  בעלייה  כרוך  גלויה  לסוכרת  גבולי 

הסיבוכים, יש לנסות למנוע את המצב הזה.
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לקראת הקיץ - 
מה חשוב לסוכרתי המטייל

בדיקת העמסת סוכר
ומדידת סוכר בצום

1. אם אתם מזריקים 
אינסולין, חשוב לקחת 

עודף של עטים מכל 
הסוגים

2. אמצעי קירור לאינסולין 
כמו צידנית ייעודית עם קרחונים

3. עודף אינסולין למי שמחובר למשאבת 
אינסולין ועטי אינסולין למקרה והמשאבה לא 

תעבוד

4. גלוקומטר ורצוי שניים למקרה ואחד 
יתקלקל/יישבר/ייגנב ולמדוד סוכר בקביעות

5. מספיק תרופות/כדורים

מאת ד”ר נירית אבירן ברק

מאת ד”ר משה זילבר רופא מומחה בתחום הסוכרת

6. רצוי להגביר פעילות גופנית/הליכה ולשנות 
את מינון האינסולין בהתאם והתאם לאוכל 

השונה

7. מזרק גלוקגון למי שעלול לחוות 
היפוגליקמיות

8. מכתב באנגלית מהרופא או מרפאת 
הסוכרת בדבר הציות שאתה נושא איתך – 

מחטים, למשל.

9. לבדוק מה אוכלים בעיקר מבחינת כמות 
הפחמימה

10. לבצע חיסונים לפני הנסיעה במידת 
הצורך

11. לשאת תג זיהוי באנגלית

12. לקחת סוכר זמין איתכם אם אתם לא 
בטוחים שיהיה בהישג יד

13. לבדוק תכופות את כפות הרגליים, בפרט 
לאחר הליכה מרובה

14. להצטייד במספרי טלפון חשובים בארץ 
כמו למשל מוקד של תמיכה של משאבת 

האינסולין

15. להצטייד ברשימת התרופות הקבועות 
באנגלית

והעיקר- ליהנות וכמה שיותר!



חוקרים של המכון הלאומי לביו-רפואה במרילנד, 
ביוכימית  גוף  מדבקת  לפתח  הצליחו  ארה”ב, 
המכילה מיקרו מחטים מתמוססים לטיפול בחולי 
סוכרת מסוג 2. ההרכב הביוכימי של התרכובות 
הדם  לכימיית  מגיב  שבמדבקה  אורגניות  האי 
באופן  שבדם  הסוכר  ברמות  לשלוט  במטרה 
כי  החוקרים  הראו  עכברים  על  בניסוי  אוטומטי. 
במשך  הסוכר  את  מווסתים  בדם  הכימיקלים 
ופועלת  העור  גבי  על  מודבקת  המדבקה  ימים. 
ללא כאב. הבסיס למדבקה החדשנית הוא חומר 
אלגינית(,  חומצה  של  )מלח  אלגינאט  ששמו 
מיצוי  בתהליך  שמתקבל  גומי  דמוי  טבעי  חומר 
וניתן להחדירו לתוך שכבת  מתוך אצות חומיות 
העור )דרמיס(. המיצוי מעורבב יחד עם חומרים 
תוך  מיקרו-מחטים  לתוך  ומוחדר  תרופתיים 
האלגינאט  את  שילבו  החוקרים  מדבקה.  יצירת 
יחד עם הרכב של חלקיקים ביוכימיים המעודדים 
את הייצור העצמי של האינסולין בגוף כאשר הוא 
נדרש ומפסיקים את עידוד ההפרשה שלו כאשר 
מערכת  בדם.  הנורמלי  הסוכר  לריכוז  מגיעים 
לספק  יכולה  שבמדבקה  התגובתית  ההובלה 
במקום  זאת  ימים,  למשך  הגוף  דרישות  את 

להשתמש בכל הכמות בפעם אחת.
שתי  שילב  החוקרים  השתמשו  שבו  ההרכב 
וכן   4 אקסנדין  אחת:  מדבקה  בתוך  תרופות 
התרופות  משתי  אחת  כל  אוקסידאז.  גלוקוז 
הפרשת  ומעודדת  הדם  מרכיבי  עם  מגיבה 
אינסולין. כל אחת ממולקולות התרופות מחוברת 
לייצב  במטרה  זאת  זרחני,  מינרל  של  לחלקיק 
אותה עד למועד השימוש בה. עליית החומציות 
ריכוז הסוכר בדם  של הדם, המתרחשת כאשר 
עולה, גורמת להחלשת הקשר הכימי בין החלקיק 
משתחררת  היא  ואז  התרופה  לבין  המינרלי 

לפעילותה.
לתרכובת  בהרכבה  דומה   4 אקסנדין  התרופה 
בתגובה  המעי  מתוך  מפריש  עצמו  שהגוף 
לספיגת המזון. למרות שתרופה זו חלשה במעט 
מהמולקולה הטבעית, צוות המחקר בחר דווקא 
הדם  במחזור  מתפרקת  אינה  והיא  מאחר  בה 
אלא לאחר כשעה או יותר, כך שפעילותה ארוכת 
לגרום  עלולה  היא  זאת  למרות  יחסית.  טווח 
נספגת  ממנה  מדי  רבה  כמות  כאשר  לבחילה 

בדם.
התרופה,  של  הספיגה  בקצב  לשלוט  מנת  על 
חיברו אותה החוקרים לחלקיק מינרלי של זרחת 
הסידן המייצב אותה עד להתרחשותה של תגובה 
בעקבות  מתרחשת  זו  תגובה  אחרת.  כימית 
נוכחותה של התרופה השנייה במדבקה, הגלוקוז 
חלקיק  ידי  על  היא  גם  המיוצבת  אוקסידאז, 
מסביר  החוקר  הנחושת.  זרחת  של  מינרלי 

ערך  מעל  חורגות  בדם  הסוכר  רמות  שכאשר 
מוגדר, הן יוזמות תגובה של זרחת הנחושת עם 
גלוקוז אוקסידאז, הגורמת לעלייה מתונה ברמת 
לשחרר  הסידן  לזרחת  שגורם  מה  החומציות, 

חלק מהאקסנדין 4.
המדבקה  של  יעילותה  את  הדגימו  החוקרים 
בגודל של 3 ס”מ ריבועיים, המכילה בתוכה כמות 
מספקת של תרופה לשם בקרה על רמות הסוכר 
בדם עכברים למשך כשבוע. על מנת שהגישה 
בסוכרת  חולים  עבור  לישימה  ותהפוך  תתקדם 
מסוג 2, הצוות יצטרך לערוך ניסויים במסגרתם 
מדבקה  בעזרת  יותר  גדולים  חיים  בעלי  יטופלו 
שתכיל כמויות גדולות יותר, ביחס מתאים למשקל 
החיה. בנוסף להתאמת גודלה, המדבקה תצטרך 
להתאים גם לעור של בני אדם, ככל הנראה תוך 
שימוש בחודי מחטים ארוכים יותר ולחיי היומיום, 

למשל, בעת מקלחת או בעת חשיפתה לזיעה.

סימון מוצרי המזון 
נדחה לשנת 2020

בריאים  שאינם  מזון  מוצרי  לסימון  הרפורמה 
גם  בשנתיים.  תתעכב  אך  אחד,  פה  אושרה 

גבינות צהובות יסומנו באדום
משרד הבריאות דחה את הרפורמה במסגרתה 
יסומנו מוצרי מזון שמכילים כמות גבוהה של שומן 
להזהיר  בכדי  אדום,  בעיגול  סוכר  או  נתרן  רווי, 
את הצרכנים. במשרד מסבירים כי הסיבה לכך 
איילת שקד שמחייב לתת  השרה  של  חוק  היא 
לשינוי  שנתיים  של  היערכות  תקופת  ליצרנים 

אריזות. התקנות החדשות שהיו אמורות להיכנס 
לתוקף במרס הקרוב יכנסו לתוקף בעוד שנתיים. 
כך סוכם היום )ד’( בהצבעה של ועדת הבריאות 

של הכנסת.  
עם זאת, הרפורמה - בתקווה שאכן תצא בסופו 
יותר,  מהירה  בצורה  תבוצע   - לפועל  דבר  של 
מתחילה  כשהיא  שלושה,  במקום  שלבים  בשני 
כבר  השני.  השלב  להיות  אמור  שהיה  ממה 
כל  באדום  יסומן   2020 מינואר  החל  בהתחלה, 
גרם   12 נתרן,  מ”ג   500 מעל  שיכיל  מוצק  מזון 
סוכר ו-5 גרם שומן רווי למאה גרם ונוזלים שיכילו 
גרם  ו-3  סוכר  גרם   5 נתרן,  מיליגרם   500 מעל 

שומן רווי למאה מ”ל. 
 

שנה לאחר מכן, בינואר 2021 יסומנו מוצרי מזון 
גרם   10 נתרן,  מ”ג   500 מעל  שיכילו  מוצקים 
סוכר ו-4 גרם שומן רווי למאה גרם ונוזלים שיכילו 
גרם  ו-3  סוכר  גרם   5 נתרן,  מיליגרם   400 מעל 

שומן רווי למאה מ”ל.
דבר  של  ובסופו  החוק  פי  על  פועלים  ״אנחנו 
תהליך סימון המזון התקצר והמועד הסופי נקבע 
היא  שלנו  המטרה  כי  המקורי,  מהתכנון  מוקדם 
לא שיהיו הרבה סימונים אדומים, אלא שהיצרנים 
משרד  מנכ”ל  המוצר.״ אמר  הרכב  את  ישנו 
לעיכוב  באשר  טוב  סימן  בר  משה  הבריאות 

ביישום הרפורמה. 
עוד הוחלט כי למרות הלחץ מצד חברות המזון 
להחריגן, גם הגבינות הצהובות יקבלו סימון אדום 
שהן  ונתרן  רווי  שומן  של  הגדולה  הכמות  בשל 

מכילות.
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איך אפשר להכין עוגות ועוגיות 
)כמעט( ללא שומן? מאת אסנת עופר

אנחנו מנסים לשמור על 
תזונה בריאה, שואפים 

לרדת במשקל ולהימנע 
ככל האפשר מנשנושים 

מתוקים שלא תורמים 
דבר מלבד קלוריות ריקות. וזה לא קל 
עם כמות הפיתויים עימם אנו נאלצים 
להתמודד, בסופי השבוע, בחגים, וגם 

בסתם יום של חול בעבודה או בבית.
ערך  חסרי  מתוקים  מאכילת  להימנע  הניסיון 
תחליפים,  לחיפוש  רבות  פעמים  מוביל  תזונתי 
בשוק  כיום  המצויים  התחליפים  שמרבית  אלא 
הצורך  את  מספקים  ולא  טעימים,  תמיד  לא 
לאכול משהו מנחם. וכך לעתים אכילתם מובילה 

דווקא לאכילת יתר.
מתוקים  למאכלים  מהתחליפים  רבים  בנוסף, 
היצרנים  של  רצונם  מתוך   - שומן  עתירי  הינם 
טעם  של  וחוסר  הסוכר  הפחתת  על  לחפות 
שבירה  לרגעי  להוביל  עלול  זה  כל  מתוק. 
הסיכון  יותר,  שמקפידים  וככל  מצפון,  ולנקיפות 
אינה  מתוקים  אכילת  שכן  יותר.  גדול  ל”נפילה” 
עונה רק על הצורך של הגוף באנרגיה, אלא יש 
פינוק,  אחר  חיפוש   – ונפשי  רגשי  בסיס  גם  לה 

נחמה, הנאה וסיפוק.
כדי לנסות להימנע מרגעי השבירה, אספנו לכם 
שלושה מתכונים של מתוקים, שאין בהם תוספת 
)המתיקות  סוכר  או  מלאכותיים  ממתיקים  של 
כמות  בהם  ושיש  דבש(  או  מפירות  היא  בהם 
מועטה, אם בכלל, של שומן, לטובת מי שזקוקים 

להפחית את כמות השומן בתפריט.
אבות  את  יכלול  שלנו  היומי  שהתפריט  “חשוב 
פחמימות,   5%  – דהיינו  מאוזנת.  בצורה  המזון 
יהיו מדגנים שעשירים בסיבים תזונתיים,  ושרובן 
שיבולת  מלא,  אורז  שיפון,  מלאה,  חיטה  כמו 
20- יכיל  שהמאכל  גם  חשוב  ועוד.  שועל 
ומזינים  מלאים  חלבונים  ורצוי  חלבונים,   25%
ומוצרי  ביצה  כמו  שחשובים לגדילה והתפתחות 
חלב”, מדגישה הדיאטנית הקלינית ד”ר רלי אבל, 
“ולא פחות חשוב שהמזון שלנו יכיל שומן בכמות 

השווה ל-25-30% מהקלוריות בתפריט”.

אילו שומנים חשוב לכלול 
בתפריט?

יהיה  שלהם  שהמקור  “שומנים  אבל:  ד”ר 
יהפכו  שלא  כדי  טבעי,  שיותר  כמה  עד 
טחינה,  אבוקדו,  כמו  טראנס.  לשומני  בחימום 
מכבישה  אגוזים, שקדים, וכן שמנים צמחיים 

קרה כגון שמן זית ושמן פישתן. כדאי מאד לוותר 
ומזונות  עיבוד  שעברו  מתועשים  שומנים  על 
קלויים,  פיצוחים  מרגרינה,  כמו  אותם,  שמכילים 

חטיפים מלוחים, צ’יפס לסוגיו וכדומה.

מה נחשב למנה של שומן? 
לאכול  כדאי  ולא  אפשר  שאי  אבל: “מובן   ד”ר 
בריא  שומן  של  מנה  הגבלה.  ללא  שומנים 
משתווה ל-2 כפות אבוקדו, כף טחינה, 8 אגוזים 
כדאי  קרה.  מכבישה  צמחי  כף שמן  או שקדים, 
בכמות  ותלוי  כאלה,  ושמן  מנות   5-8 בין  לאכול 
כי  להדגיש  חשוב  לכן,  הנצרכת.  הקלוריות 
שלהלן  במתכונים  והסוכרים  הפחמימות  כמות 
גבוהה יחסית, וכך גם כמות הקלוריות הן בכדורי 

השוקולד והן בפאי”.

כדורי “שוקולד” עם גזר
 כמו כדורי השוקולד המצופים קוקוס או סוכריות 
הכדורונים  גם  בילדות,  ולזלול  להכין  שאהבנו 
האלה קטנים, חגיגיים, מתוקים ומענגים, ואין בהם 
גלוטן,  ללא  סוכר,  תוספת  ללא  שומן.  טיפה של 

ללא כולסטרול, ללא שומן.
המצרכים הדרושים לכ-10 כדורוני גזר:

1 כוס שיבולת שועל )קוואקר( 
1 כוס גזר מגורר 

ו/או  מיובשות  אוכמניות  צימוקים,  כוס  חצי 
חמוציות 

7 תמרים גדולים ללא חרצנים )מזן מג’הול( 
רבע כוס מים

1 כפית תמצית וניל 

1 כפית קינמון טחון 
חצי כפית אגוז מוסקט טחון

רבע כפית ג’ינג’ר טחון או ציפורן טחון

אופן ההכנה:
1. טוחנים את שיבולת השועל במעבד מזון עד 

לקבלת מרקם שמזכיר קמח.
 / הצימוקים  את  המזון  למערבל  מוסיפים   .2
כדי  קצר  זמן  ומערבלים  חמוציות,   / אוכמניות 

“לשבור” מעט את הפירות היבשים.
3. מוסיפים את הגזר, תמצית הווניל והתבלינים. 
התמרים  את  ומוסיפים  מעט,  מערבלים 
שנוצרת  עד  מערבלים  המים.  ואת  המגולענים 

עיסה דמויית בצק.
לגלגל  אפשר  כדורים.  מה”בצק”  יוצרים   .4
שומן!(,  )זהירות,  מגורר  בקוקוס  הכדורים  את 

ומקפיאים למשך שעתיים.
 

ערכים תזונתיים לכל הכמות, שחישבה עבורנו 
ערכים  לדעת  )כדי  אבל  רלי  ד”ר  הדיאטנית 
ב-10(: 831  לחלק  ניתן  “כדור”  לכל  תזונתיים 
קלוריות; 18 גרם חלבון; 6 גרם שומן; 173 גרם 
וכמות  תזונתיים;  סיבים  גרם  פחמימות; 13.4 

עשירה של בטא קרוטן.
 

אבל: “מדובר  ד”ר  הדיאטנית?  אומרת  מה 
בממתק שמתאים לילדים, ושיש בו מעט שומן 

יחסית וכמות יפה של סיבים תזונתיים”.
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איך אפשר להכין עוגות ועוגיות 
)כמעט( ללא שומן? המשך

עוגת “שוקולד” בכוס
החלמון  שמלבד  כך  ביצה  מכילה  הזו  העוגה 
שמכיל כולסטרול, אין בה כל תוספת שומן, מכינים 
תנור  צריך  לא  ואפילו  ספורות,  בדקות  אותה 
הזו מבשלים במיקרוגל. ללא  אפייה: את העוגה 

תוספת סוכר, ללא גלוטן.
 המצרכים הדרושים לכוס עוגה:

 1 בננה בשלה
 1 ביצה

 2 כפות קקאו
 חצי כפית קינמון טחון

או  דבש  כף  להוסיף  אפשר  מתיקות   לתוספת 
ממתיק אחר שאוהבים

 אופן ההכנה:
1. מועכים את הבננה במזלג בתוך ספל או כוס 

גדולה עמידה לחום.
עד  החומרים,  שאר  את  בקערה  מערבלים   .2

שמתקבלת תערובת אחידה.
הבננה  עם  לספל  התערובת  את  מוסיפים   .3

ומערבבים מעט.
4. “אופים” את התערובת שבספל במשך 4.5-4 

דקות.
5. מצננים מעט ואוכלים בכפית מתוך הכוס.

ערכים תזונתיים שחישבה עבורנו הדיאטנית ד”ר 
גרם  קלוריות; 10.3   267 עוגה:  לכוס  אבל  רלי 
גרם פחמימות; 207  גרם שומן; 39  חלבון; 7.5 

מ”ג כולסטרול; ו-4.5 גרם סיבים תזונתיים.
גרם  אבל: “7.5  ד”ר  הדיאטנית?  אומרת  מה 
סבירה  ובהחלט  יחסית  קטנה  כמות  זו  שומן 

לממתק”.

פאי דלעת חלבי
במתכונים  אבל  כירק,  אצלנו  נחשבת  דלעת 
אמריקנים רבים היא מהווה מרכיב מתוק מרכזי, 
בעוגה  הדלעת.  הבשלת  עונת  בסתיו,  ובעיקר 
בחלבונים  רק  משתמשים  אבל  ביצים,  יש  הזו 
שלהן, כך שאין בה אפילו טיפה של כולסטרול או 
שומן אחר. אמנם העוגה מכילה חלב, אך כמובן 
חלב  שומן,  אחוז   1 בחלב  להשתמש  שאפשר 
וללא  סוכר  תוספת  אורז. ללא  או  שקדים  סויה, 

גלוטן.
המצרכים הדרושים לעוגה שלמה:

2 כוסות דלעת מבושלת, סחוטה מנוזלים
חצי כוס דבש

4 חלבונים
1 כפית קינמון טחון

חצי כפית ג’ינג’ר טחון
רבע כפית ציפורן טחון
כוס וחצי חלב דל שומן

אופן ההכנה:
1. מערבלים את כל החומרים לעיסה חלקה.

מראש  להכין  אפשר   – פאי  לתבנית  יוצקים   .2
ניתן  שלא  בחשבון  לקחת  כדאי  אך  קלתית, 
ואפשר  כלשהו.  שומן  ללא  בצד  קלתית  להכין 
זכוכית  לאפות את הפאי ללא תחתית, בתבנית 
“פודינג”,  כמו  אותו  ולהגיש  אישיות  בתבניות  או 

מקושט במעט פירות טריים.
בחום של  דקות  כ-15  אופים את התערובת   .3
ל-170  התנור  חום  את  מנמיכים  מעלות,   200
מעלות ואופים עוד כ-40 דקות. מניחים לעוגה / 

פודינג להתקרר לפני ההגשה.

הדיאטנית  עבורנו  שחישבה  תזונתיים  ערכים 
ד”ר רלי אבל לעוגה שלמה: 647 קלוריות; 32.5 
גרם חלבון; 2 גרם שומן; 112 גרם פחמימות; 9 

מ”ג כולסטרול; ו-2 גרם סיבים תזונתיים.
 

אבל: “גם במתכון  ד”ר  הדיאטנית?  אומרת  מה 
זה כמות השומנים היחסית נמוכה מאד”.



מהן פחמימות ?
רונית ציוני

מאת רונית ציוני
דיאטנית קלינית 
העוסקת בטיפול 

בהשמנת יתר 
ושינוי דפוסי אכילה 

וממנהלי קהילת 
השמנה ב”כמוני”

כמה  ביום?  לאכול  מותר  לחם  פרוסות  כמה 
אלה,  פסטה?  לאכול  מותר  בשבוע  פעמים 
פעמים רבות, בין השאלות הראשונות ששואלים 
יותר  מבינה  אני  השנים  לאורך  בטיפול.  אותי 
ויותר כי המושג פחמימה אינו ברור לחלוטין, רווי 
סטיגמות שליליות ומהווה מקור לפחד וכמיהה בו 

זמנית אצל אנשים רבים.
 - הפחד  נגמר  ההבנה,  מתחילה  שבו  במקום 
כדי  אז  יותר.  שלמה  היא  ההנאה  פחד  וכשאין 
מפחמימות,  ליהנות  היכולת  את  לכם  להחזיר 

נעשה לכם היכרות מעמיקה יותר.

מה זה בכלל פחמימות?
פחמימה וסוכר הם שמות זהים לאותה תרכובת 
כימית. נהוג לקרוא לפחמימות הפשוטות סוכרים, 

מאחר וטעמן מתוק יותר.  בטבע קיימים:
גלוקוז,  לסוכרים  ניתן לפרקם  סוכרים שלא  חד 
פרוקטוז וגלקטוז המוגדרים כפחמימות פשוטות.
חד- יחידות  לשתי  שמתפרקים  סוכרים  דו 

סוכרים.
יחידות חד- אוליגו סוכרים שמתפרקים ל-3-6 

סוכרים.
רב-סוכרים המורכבים מאלפי יחידות רב סוכרים. 
הרב סוכרים מוגדרים כפחמימות מורכבות. אלו 
הם העמילן, הגליקוגן והתאית. העמילן הוא צורת 
אגירת הסוכר בצמח. הוא מצוי בעיקר בקטניות, 
הגליקוגן  וזרעים.  פירות  חיטה,  תירס,  דגנים, 
והוא מצוי  משמש כמחסן לאנרגיה בבעלי חיים 
מרכיב  מהווה  התאית  ובשרירים.  בכבד  בעיקר 
עיקרי בדופן התא הצמחי. היא מתעכלת באופן 
חלקי בלבד ומפורקת על-ידי החיידקים המצויים 
הסיבים  למשפחת  השייכת  התאית  הגס.  במעי 
התזונתיים. היא מסייעת בשימור פעילות תקינה 

של מערכת העיכול ומונעת מחלות.

כמה פחמימות מותר לאכול?
פחמימה הינה מקור האנרגיה הזמין ביותר לגוף. 
עד 60% מסך הקלוריות היומי שלנו אמור להגיע 
פחמימה  לאכול  מניעה  אין  לכן,  מפחמימות. 
וגם  בכל ארוחה ביום - גם בארוחות העיקריות 
)ניתן לאכול פחמימה בכל  בארוחות הביניים.   

ארוחה ביום(

איזה פחמימות עדיף לאכול?
רצוי להעדיף צריכת פחמימות מורכבות על-פני 

צריכת פחמימות פשוטות מכמה סיבות:
• הפחמימות הפשוטות אינן מספקות לגופנו דבר 
המורכבות  הפחמימות  לעומתן,  הגלוקוז.  מלבד 
וויטמינים החשובים  מינרלים  מגוון  לנו  מספקות 
ויטמיני B לסוגיהם( ואת התאית  לגופנו )בעיקר 
ממשפחת הסיבים התזונתיים, שעל יתרונותיהם 

נפרט בהמשך.
• פחמימות פשוטות עלולות להגביר את הרעב 
אכילתן.  לאחר  קצר  זמן  למתוק  הדחף  ואת 
לעומתן, צריכת פחמימות מורכבות תוביל לשובע 

מתמשך לאורך זמן.
• פחמימות פשוטות משבשות את מאזן הסוכר 
תנגודת  ותורמות להתפתחות  והאינסולין בדמנו 
למחלת  דבר  של  בסופו  תוביל  אשר  לאינסולין 

הסוכרת.

האם פחמימות באמת משמינות?
פחמימות לא בהכרח תורמות להשמנה. חשוב 
עודף  הוא  להשמנה   1 מספר  הגורם  כי  להבין 
חלבונים  מפחמימות,  מקורן  אם  בין   – קלוריות 
מאוזנת,  לא  ארוחה  אוכלים  כאשר  שומנים.  או 
פסטה,  על  בעיקר  המבוססת  ארוחה  למשל 
ואוכלים  מאחר  זאת  להשמנה,  הסיכון  עולה 
יותר קלוריות לשם הגעה לרמת שובע מספקת. 
מנת  נאכל  הפסטה  לצד  אם  זאת,  לעומת 
מאחר  קלוריות  פחות  נצרוך  ירק,  ומנת  חלבון 
שובע  לתחושת  מביאה  והחלבון  הירק  ותוספת 
הרבה  לאכול  מומלץ  לא  בנוסף,  יותר.  מהירה 
צריכת  שעודף  מכיוון  אחת,  בארוחה  פחמימות 
המאגרים  לקיבולת  מעבר  נתון  בזמן  פחמימות 
ליצירת שומנים  )הגליקוגן(, עלולה להוביל  בגוף 

הנקראים טריגליצרידים בדם.

סיבים תזונתיים 
הם המרכיב העיקרי בדופן תא הצמח, והם 

נחלקים לשני סוגים:
סיבים מסיסים במים - נמצאים בעיקר בפירות, 

ירקות וסובין שיבולת שועל.
בעיקר  נמצאים   - במים  מסיסים  בלתי  סיבים 

בסובין החיטה ובדגנים מלאים.
בתהליך  תפקידים  מספר  המסיסים  לסיבים 
העיכול: ראשית, הם מזרזים את תהליך התרוקנות 
נגד עצירות. שנית, הסיבים  וכך פועלים  המעיים 
המסיסים קושרים את הכולסטרול הרע והגלוקוז 
יוצאים  והם  בגוף  המלאה  ספיגתם  נמנעת  וכך 
בצואה יחד עם הסיבים. כך עוזרים הסיבים להגן 
בנוסף,  בדם.  כולסטרול  ומעודף  סוכרת  מפני 
במגע עם נוזלים מתנפחים הסיבים ליצירת ג'ל 

המזון  ספיגת  את  ומווסתים  ובכך משהים  צמיגי 
המעוכל לדם. כך תורמים הסיבים ליצירת שובע 
לדם  הזנה  חומרי  אספקת  על-ידי  מתמשך, 
תפקידים  מסיסים  הבלתי  לסיבים  זמן.  לאורך 
חשובים: הם סופחים מים ובכך מגדילים את נפח 
ובכך  המעי  תנועתיות  את  מגבירים  וגם  הצואה, 
מפני  ומגנים  הצואה  פינוי  תדירות  את  מגדילים 

עצירות. 

למה לפעמים מופיע הדחף 
למשהו מתוק?

בא לכם משהו מתוק? לפני שאתם מושיטים את 
האפשרויות  את  בדקו  החטיפים,  למגירת  היד 

הבאות:
• כשהגוף חסר אנרגיה, הוא מבקש לקבל אנרגיה 
בצורה הזמינה ביותר לניצול. צורה זו היא החד-

סוכרים - הפחמימות המתוקות. נסו לחשוב אם 
גופכם  אולי  אכלתם מספיק בשעות האחרונות. 

פשוט רעב?
מספיק  מכיל  אינו  היומי  התפריט  כאשר   •
פחמימות, תהליך ייצור הסרוטונין נפגע. הסרוטונין 
הוא מוליך עצבי המשפיע על מצב הרוח וכאשר 
רמתו נמוכה, מצב הרוח ירוד, ואז אנו נוטים לפנות 
למתוק, לכוחו המנחם. נסו לחשוב - יכול להיות 

שצמצמתם היום את כמות הפחמימות שלכם?
• לפעמים סתם בא לנו להתפנק. כמו שלגוף יש 
דרישות, כך גם לנפש. ספקו לנפש את מה שהיא 
לכמות  עצמיים  גבולות  השמת  תוך  מבקשת 
ובמשקל  הבריאותי  במצבכם  כתלות  ולמינון, 

שלכם.

איך אוכלים פחמימות נכון?
לסיכום, אם אתם אוהבים פחמימות – אין סיבה 
אכילה  על  להקפיד  נסו  אבל  בזה.  להילחם 

בריאה:
להרחיב  מנת  על  הפחמימות  בסוגי  לגוון  נסו   •
את היצע הוויטמינים והמינרלים שאתם מקבלים 

בצריכתן.
היום  לאורך  במפוזר  פחמימות  לצרוך  נסו   •
הגליקוגן  מאגר  את  פעם  בכל  לחדש  מנת  על 
צריכת  להעדיף  רצוי  הגוף.  לאנרגיית  שמשמש 

פחמימות מורכבות.
נסו  פשוטות,  בפחמימות  בוחרים  אתם  אם   •
מנת  על  תזונתיים  סיבים  מעט  למנה  להוסיף 

לשפר את העיכול ולווסת את הספיגה.
• הכי חשוב - הקשיבו לגוף שלכם. תנו לו אוכל 

כשהוא צריך ומתוק רק כשהוא באמת מבקש.
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איך אפשר להכין עוגות ועוגיות 
)כמעט( ללא שומן? המשך



חוקרים: דיאטות צום
מעלות הסיכון לסוכרת

שמעתם על דיאטת 5:2? 
התנסיתם בדיאטת צום 

לסירוגין? נמצא כי דיאטות 
צום להורדה במשקל 

עלולות לשבש את הפרשת 
הורמון האינסולין ולהעלות 

את הסיכון 
להתפתחות 
סוכרת סוג 2
מאת דן אבן

עם  האחרונות  בשנים 
במשקל  להפחית  לצורך  במודעות  העלייה 
העודף, לצד התרופות להורדה במשקל עולה 
ובכללן  שונות  דיאטות  של  הפופולאריות  גם 
של  קיצור   ,IF diets( לסירוגין’  ‘צום  דיאטות 
Intermittent Fasting diets( המבוססות 
על שינויים קצרי טווח בהרגלי האכילה וכוללות 

צום לסירוגין כאמצעי להפחתה במשקל.

בקבוצת דיאטות זו מוכרות בין השאר ‘דיאטת 
חמישה  במשך  כרגיל  לאכול  ניתן  5:2’  שבה 
הקלוריות  צריכת  מוגבלת  ואחריהם  ימים 
למשך יומיים ל-600-500 קלוריות ליום בלבד; 
‘דיאטת 8:16’ שבה ניתן לאכול כרגיל במשך 8 
שעות, ובהמשך צמים למשך 16 שעות – וזאת 
למשך יומיים בכל שבוע; ודיאטת ADF )קיצור 
של Alternate-Day Fasting( שבה צמים 
האחרונות  בשנים  לא.  ויום  כן  יום   – לסירוגין 
פורסמו מחקרים רבים ששיבחו דיאטות אלה, 
תזונאים  בכללם  רבים,  מאמינים  להן  קנו  והן 

שונים ומפתחי גוף.

לאחר  חיינו  אל  פרצו  לסירוגין  הצום  דיאטות 
ולפיה  ההנחה  כי  שונות  בעבודות  שהתברר 
יש לאכול כמויות קטנות של מזון במשך היום 
בהכרח  אינה   – תקין  משקל  על  לשמור  כדי 
מבוססת. מחקרים שונים מצאו כי צום לסירוגין 
להתמודדות  מסייע  הגוף,  תפקוד  את  משפר 
הלב,  בקצב  הפרעות  אלרגיות,  אסתמה,  עם 
רמות שומנים גבוהות בדם ועוד. אולם מחקר 
חדש מברזיל מצנן את החגיגה סביבן, כשמצא 
כי בחירה בדיאטות אלה טומנת בחובה סיכון 

לפתח סוכרת סוג 2. 

היפראינסולינמיה ורדיקלים 
חופשיים

בחנו  פאולו  סאן  מאוניברסיטת  החוקרים 
על  המבוססת  דיאטה  של  השפעותיה  את 
צום לסירוגין על חולדות מעבדה ממין נקבה 
שלושה  במשך  תקין,  היה  המקורי  שמשקלן 
חודשים. במחקר זה קיבלו החולדות מזון מדי 
שצריכת  למרות  כי  והתברר  לסירוגין,  יומיים, 
מהדיאטה,  כתוצאה  ירדה  והקלוריות  המזון 
ממשקלן,  החולדות  איבדו  גם  ובעקבותיה 
עלתה  דווקא  בגופן  השומן  תאי  שכמות  הרי 

והירידה הייתה בעיקר ברקמות שריר.

את  שמשחררים  הלבלב  תאי  לכך,  מעבר 
מהדיאטה,  כתוצאה  נפגעו  האינסולין  הורמון 
הגוף  החופשיים  הרדיקלים  רמות  את  והעלו 
– באופן שהאיץ תהליכי הזדקנות והעלה את 
ופגיעות  גידולים סרטניים  הסיכון להתפתחות 

באיברי גוף שונים.

דיאטה  להן  חולדות שהותאמה  כי  נמצא  עוד 
עלייה  דהיינו   – ‘היפראינסולינמיה’  פיתחו  זו 
מהלבלב,  האינסולין  הורמון  של  בהפרשה 
לאינסולין  עמידות  התפתחות  לצד  וזאת 
של  הזירחון  בפעילות  בשיבושים  שהתבטאה 
של  ברקמות  בתאים   AKT מסוג  חלבונים 
למעשה  וכך  הכבד,  כגון  פריפריים  איברים 
הופר האיזון ברמות הסוכר בדם של החולדות, 
 2 סוג  סוכרת  לפתח  בסיכון  מצויות  היו  והן 
כתוצאה מהדיאטה וכן בסיכון לפתח סיבוכים 

של סוכרת.

הראשית  החוקרת  אמרה  לתקשורת  בראיון 
ד”ר אנה בונסה )Bonassa( כי “זהו המחקר 
במשקל,  ירידה  למרות  כי  שמראה  הראשון 
בלבלב  לפגוע  עלולות  לסירוגין  צום  דיאטות 
אצל  האינסולין  הורמון  תפקוד  על  ומשפיעות 
לסוכרת  להוביל  שעלול  מה  בריאים,  אנשים 
“יש  לדבריה,  חמורים”.  רפואיים  ולסיבוכים 
משקל  עודף  עם  שאנשים  בחשבון  לקחת 
עלולים  צום  בדיאטת  שמתחילים  והשמנה 
לאינסולין,  עמידות  של  במצב  להיות  מראש 
ולמרות ירידה מהירה במשקל, לטווח הרחוק 
משמעותיים  לסיכונים  עצמם  את  חושפים 

לבריאות, ובראשם סוכרת סוג 2”.

ממצאיהם החודש  את  שפרסמו  החוקרים 
בכנס של החברה האירופית לאנדוקרינולוגיה 
ולבחון  להמשיך  מתכננים  בברצלונה   )ESE(
משפיעה  פיזיולוגיים  מנגנונים  באילו  לעומק 
דיאטת צום לרעה על תפקוד הלבלב ותפקוד 

הורמון האינסולין. החוקרים מציינים כי על רקע 
הסיכונים שהתגלו, יש לבחון היטב האם לפתוח 

בדיאטת צום כאמצעי להורדה במשקל.

ממצאים שנויים במחלוקת
סוכרת סוג 2 מהווה בשנים האחרונות אפידמיה, 
שנקשרה בעבודות רבות לתזונה לקויה ואורח 
גופנית,  פעילות  מיעוט  הכולל  בריא  לא  חיים 
להשמנת  הסיכון  את  מעלה  כשלעצמה  והיא 
יתר. כאמור, סוכרת המאופיינת ברמות גבוהות 
של סוכר בדם עלולה לגרור סיבוכים רפואיים 
מחלות  דם,  וכלי  לב  מחלות  לרבות  רבים, 

כליה, קרישיות יתר ופגיעה בראייה. 

ממצאיו  אך  בחולדות,  נערך  אומנם  המחקר 
כי  שהראו  נוספות  עבודות  לכמה  משיקים 
לבריאות  מסוכנות  קצר  לטווח  צום  דיאטות 
‘רדיקלים  של  ייצורם  את  להאיץ  ועלולות 
וכן מחקרים  לגוף,  להזיק  שעלולים  חופשיים’ 
על  צום  של  השפעות  על  שהצביעו  קודמים 
 Islet( הלבלב, הן על תפקוד תאי איים בלבלב

cells( והן על הפרשת אינסולין מהלבלב.

עם זאת, ההשפעות של דיאטות צום לסירוגין 
רקע  על  במחלוקת  שנויות  עדיין  הגוף  על 
על  דווקא  שמצביעים  אחרים  מחקרים 
אלה  דיאטות  כי  מצאו  אשר  הפוכה,  תמונה 
חופשיים’  ‘רדיקלים  בייצור  לירידה  מובילות 
מתהליכי  הגוף  תאי  על  מגן  שדווקא  באופן 
הזדקנות. כך, למשל, מחקר אמריקאי שנערך 
ודיוק,  הרווארד  מאוניברסיטאות  צוות  ידי  על 
 Cell העת  בכתב   2017 בדצמבר  שפורסם 
צום  דיאטות  כי  העלה   ,Metabolism
לסירוגין משפיעות לטובה על המיטוכונדריה – 
האברונים שאחראים על ייצור האנרגיה בתא, 
וכך עשויות דווקא להאריך חיים. באופן דומה, 
דרום  מאוניברסיטאות  אמריקאים  חוקרים 
קליפורניה וטקסס בשיתוף חוקרים מבריטניה 
 Cell העת  בכתב   2015 ביולי  דיווחו  ואיטליה 
על ממצאי עבודה שהעלתה   Metabolism
את  לשפר  עשויות  לסירוגין  צום  דיאטות  כי 
התפקוד הקוגניטיבי ולמנוע סרטן – על סמך 

מחקר בעכברים.

באדיבות “כמוני” – חברים לבריאות
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הרגלי אכילה- 
מי צריך אותם בכלל?

מאת: בתיה אלימלך 
דיאטנית קלינית מומחית 
לסוכרת, יועצת האגודה 
הישראלית לסוכרת א.י.ל

אולי שמעתם פעם על אנשים מיוחדים שכאלו, 
שכאשר הם רעבים או בא להם לנשנש משהו 
או  פלפל  ובוחרים  המקרר  את  פותחים  הם 
בשמחה  אותו  ולאכול  גזר  לקלף  שיעדיפו 
קלוריות  עתירי  חטיפים  על  להתענג  במקום 
כמו שוקולדים או מאפים מסוגים שונים? אלו 
גם יחידי הסגולה שאוכלים עד לתחושת שובע 

ולא עד לפיצוץ הכפתור במכנסיהם.
מסתבר, שבתור ילדים, מנגנון הרעב והשובע 
מאותת לנו בצורה נכונה מתי להתחיל ולסיים 
את הארוחה ומווסת את כמויות האוכל בצורה 
הגישה  כיום  כך,  בשל  בדיוק.  שיספיק  כזו 
אלא  אכילה,  לכפות  לא  היא  בילדים  הרווחת 
הארוחות  את  בעצמו  לווסת  לילד  לאפשר 
יציאה  תוך  כמובן(  לו,  המוגשות  )המזינות, 
בארוחה  פחות  אכל  אם  כי  הנחה  מנקודת 
תהיה  הבאה  בארוחה  טבעי  באופן  אחת, 
עם  וההפך.  הנחוצות  הקלוריות  של  השלמה 
זאת, לצעירנו הרב, עם השנים לנו המבוגרים 
ואין  זה  מנגנון  מלא  או  חלקי  באופן  נהרס 
עוד באפשרותנו היכולת לווסת את כמות וסוג 

המזון בצורה טובה.
מכונה  הוא  האנושי  הגוף  זה,  מהיבט  לצערנו 
מאוד יעילה, וכל קלוריה עודפת שאנו בוחרים 
לאכול מעבר לכמות הקלוריות היומית הנחוצה 
התהליכים  כל  את  לאפשר  מנת  על  לגוף 
הלב,  פעילות  נשימה,   - )כגון  הפיזיולוגיים 
במאגרי  ותיאגר  תבוזבז  לא  והמוח(,  העיכול 
והירכיים  הכרס  באזור  להלן  שלנו,  השומן 
לווסת  אלא  ברירה  אין  לרובנו  ולכן,  לדוגמא. 
מושכלת,  בצורה  שלנו  האוכל  כמויות  את 
מתוכננת ונכונה ומכאן בא הצורך לסגל הרגלי 

אכילה נכונים באופן מובנה.
כיום, במציאות בה ברוב שעות היום אנו יושבים 
האוכל,  לחדר  אלא  קמים  ולא  במשרדינו 
פינת  בכל  החבויים  הרבים  לפיתויים  בנוסף 
רחוב, ישנו קושי לשמר משקל גוף בריא ועל כן 
המלווה  התחלואה  ועימה  ההשמנה  מתחילה 
שיכולה לבוא לידי ביטוי במחלות כמו סוכרת, 
פרופיל שומנים לקוי בדם, יתר לחץ דם, כבד 
צרבות וגורם  בשינה,  נשימה  הפסקות  שומני, 
המוות מספר אחד בעולם המערבי - מחלות 
גם  לציין  נשכח  בל  הלב.  והתקפי  הדם  כלי 

שבאות  והחברתיות  הפסיכולוגיות  ההשלכות 
כפועל יוצא של הבעיה.

אז למי נחוצים הרגלי אכילה נכונים?
לכולם! אפילו אנשים הנחשבים “רזים” לעיתים 
ביותר  גרועים  אכילה  מסגלים לעצמם הרגלי 
כיוון שהם סבורים שבמידה ומשקלם תקין, אין 
חשיבות לאכילה נכונה מבחינתם. מקרים אלו 
אורח  שסיגלו  אנשים  כיוון  במיוחד  מאתגרים 
להתקשות  עלולים  שנים  במשך  בעייתי  חיים 
במיוחד בשינוי אורחות חייהם במקרה הצורך 
מודעים  שהיו  אנשים  לעומת  צרה,  לעת  או 
לנושא. לכן חשיבות אכילה נכונה לא שמורה 
רק לאלו המעוניינים לרדת במשקל אלא לכל 
ואפילו  ובריאותו  גופו  על  לשמר  שרוצה  מי 

להאריך שנים.
שינוי הרגלים משמעו הפעולות שאנו מתרגלים 
שאנחנו  עד  מודע  באופן  לעשות  עצמנו  את 

הופכים אותם להרגל.
אולי נצטרך לגרור את עצמנו למקרר להוציא 
אך  שלם  חודש  במשך  סלט  ולחתוך  ירקות 
הערב,  לארוחת  סלט  לאכול  שנתרגל  לאחר 
הוא צפוי להיות יהיה חלק בלתי נפרד מחיינו. 
הסוד הוא בהתמדה - אם ניתן צ’אנס אמיתי 
אותנו  לקדם  שיוכל  יודעים  שאנחנו  להרגל 
אם  משנה  לא  בה,  חפצים  שאנו  למטרה 
המטרה היא ירידה במשקל, שיפור אכילה או 
סתם גיוון, נראה בסופו של דבר שהשד לא כל 

כך נורא.
נקודת ההנחה צריכה להיות בהבנה שהצורך 
או  הצהריים  אחר  בשעות  למתוק  העז 
פועל  הם  הארוחה  לאחר  לקינוח  הכיסופים 
עצמנו  את  שהרגלנו  התנהגות  של  יוצא 
בקנה  עולה  לא  רבות  שלעיתים  בה  לפעול 
ובריאים.  חטובים  להיות  מטרתנו  עם  אחד 
וכמו שהרגלנו את עצמנו לפורענות מסוג זה 
או אחר, יש לזכור שתמיד אפשר לשנות את 
ולהרגיל את עצמנו להתנהגות אחרת  המצב 
באמצעות התמקדות על הרגל בעייתי ומציאת 

אלטרנטיבה טובה ובריאה יותר. שינוי בהרגלי 
האכילה הוא לא דבר של מה בכך והוא דורש 
לעשות  להפסיק  ויכולת  התמדה  השקעה, 
משהו שהורגלנו לעשות לפעמים במשך שנים. 
עושים  שאנו  בפעולות  אפילו  מדובר  לעיתים 
באופן אוטומטי ואיננו מודעים אליהן כלל כמו 
לגשת למטבח מיד כשאנו נכנסים הביתה ללא 
קשר לרעב או לאכול מול מסך הטלוויזיה. אלו 
דוגמאות להתנהגויות שמובילות לאכילה ללא 
קשר לתחושת רעב אמיתית לעיתים. תהליך 
שינוי ההרגלים מאפשר לנו לעצור ולבחון את 
האם  ולראות  שלנו  יומיות  היום  ההתנהגויות 

באמת הן מקדמות את בריאותנו או לא. 
ובנימה אישית: אני מאמינה כי כל אדם מסוגל 
לעשות שינוי ושההתמדה מנצחת. ה”גימיקים” 
באופן  במשקל  אותנו  יורידו  שאולי  השונים 
זמני, אכן מפתים ונמצאים בכל פינה, אך דרך 
הרגלים  לסגל  אותנו  שתוביל  זו  היא  המלך 
בריאים לאורך זמן. על פי תפיסתי ובתור אחת 
שעשתה שינוי בהרגלי האכילה בעצמה ומנסה 
רבות,  שנים  במשך  בריא  חיים  אורח  לשמר 
מי שמצליח להשלים עם ההרגל החדש הוא 
מה  הישגיו.  את  ולשמר  להתמיד  שיצליח  זה 
ירקות עשירה  הכוונה? אם אני אוכלת צלחת 
כאילו  מרגישה  ואיני  צוננים  מים  כוס  ולצידה 
ביושבי  עזה  קנאה  מקנאה  או  ב”עונש”  אני 
השולחן השכן, האוכלים פיצה טרייה בשקיקה 
- אז מבחינתי ההרגל שסיגלתי לעצמי הוטמע 

בהצלחה.
מבחירותיי  מרוויחה  שאני  מרגישה  אני  אם 
נמצאת  אני  אז  מחרטות,  נקי  שלי  והמצפון 
על דרך המלך בשימור הרגליי והישגיי. כמובן 
ניתן לנהל אורח  ולא  אינו מושלם  שאף אחד 
חיים נקי ללא רבב של עוגת שוקולד או בורקס 
אורח  שנה  ימות  ברוב  אם  אך  לעת,  מעת 
רוב  בחיינו,  מרכזי  נדבך  הוא  הבריא  החיים 
הסיכויים שגם אם נאכל עוגת יום הולדת “פעם 

ב..” נצליח לשמר את הישגינו לאורך זמן.

אז נסו ומקסימום - זה יצליח…
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עושים סדר 
בשומנים

ַהְּזַמן הּוא ְּבֶדֶרְך ְּכָלל ָהרֹוֵפא 

ַהּטֹוב ְּביֹוֵתר )אובידיוס(

על שומנים 
רעים, 

שומנים 
טובים ומה 

שביניהם
מאת ד”ר רלי אבל

מנהלת היחידה לתזונה ודיאטה 
של שירותי בריאות כללית, 

במחוז מרכז
שומן טראנס

חומצות שומן מסוג טראנס מצויות בעיקר במזון 
כמו  מאפה  מוצרי  במרגרינה,  ובעיקר  תעשייתי, 
בורקס וג’חנון, מזונות תעשייתיים קפואים, עוגיות, 

ופלים, וחטיפים מטוגנים שונים.
כימי  בתהליך  נוצרות  טראנס  שומן  חומצות 
שנקרא הידרוגנציה, שבמהלכו לשומן צמחי נוזלי 
נוספות מולקולות מימן. כך השומן נהפך למוצק, 
חיי  לו  מאפשר  המוצר,  עלויות  את  שמוזיל  מה 
והמרקם  הטעם  את  ומשפר  יותר  ארוכים  מדף 
הטראנס  שומני  אותו.  המכילים  המזונות  של 
נמוכים באופן טבעי בבשר  גם במינונים  נוצרים 

ובמוצרי חלב.
שומן טראנס נחשב לשומן הגרוע ביותר לבריאות. 
מעלה  טראנס  שומן  חומצות  של  גבוהה  צריכה 
)הכולסטרול   LDL הכולסטרול מסוג  רמות  את 
 HDL הכולסטרול  רמות  את  ומורידה  הרע( 
להצטברות  תורמת  וכך  הטוב(  )הכולסטרול 
כן,  כמו  לב.  למחלות  ולסיכון  עורקים  טרשת 
קיימות עדויות שקושרות שומן טראנס גם לנזקים 

נוספים לבריאות, בהם תהליכים סרטניים.
שומן רווי

מקורן של חומצות שומן רוויות הוא בעיקר בבשר, 
ביצים ומוצרי חלב. עודף חומצות שומן אלו מהווה 
מומלץ  ולכן  והשמנה  סרטן  לב,  למחלות  סיכון 

להפחית בצריכתן.
שומן חד-בלתי-רווי

הוא  חד-בלתי-רוויות  שומן  חומצות  של  מקורן 
זית,  ושמן  זיתים  כגון  במאכלים  בצומח,  בעיקר 
ואבוקדו.  )ולכן טחינה(  שקדים, אגוזים, שומשום 
תיכונית  הים  בתזונה  מאוד  שכיחה  צריכתן 
ותורמת לבריאות הלב, למניעת סרטן ולהארכת 

תוחלת החיים.

שומן רב-בלתי-רווי
חומצות שומן רב-בלתי-רוויות הכרחיות לפעולות 
רבות בגוף. הן מתחלקות לשתי קבוצות: אומגה 

3 ואומגה 6.
אומגה 3

אומגה 3 היא קבוצה של חומצות שומן החיוניות 
יחד  הגוף.  מערכות  כל  של  תקינה  לפעילות 
ולכן   3 אומגה  ליצר  יכול  אינו  הגוף  זאת  עם 
חיצוני. מקורה של  תזונתי  חייב לקבלה ממקור 
אומגה 3 בדגי ים ממים עמוקים וקרים וממקורות 
משלוש  מורכבת   3 אומגה  פשתן.  כמו  צמחיים 

חומצות שומן:
מרשתית  חשוב  מרכיב  מהווה   -  DHA
מאוד  וחיונית  והמוח  העצבים  מערכת  העין, 
 60% לדוגמא  כך  ולתפקודם.  להתפתחותם 
הן   20% ומתוכם  משומנים  מורכב  מהמוח 

.DHA חומצות שומן מסוג
דלקת  נוגדי  רכיבים  ליצירת  חשובה   –  EPA
מערכת  הלב,  על  המגנים  נוספים  ורכיבים 
העצבים והמוח. במחקרים רבים היא נקשרה גם 

לשיפור במצב רוח והתנהגות.
ולתפקוד  התפתחות  לגדילה,  חשובה   –  ALA
השומן  חומצות  נוצרים  ממנה  הגוף.  של  התקין 
יותר  למשפיעות  הנחשבות   EPA ו-   DHA
ממנה על הבריאות ומניעת מחלות. אולם, בפועל 
התהליך של יצירת החומצות האחרות מחומצה 
והוא   )0.5-9%( מאוד  נמוך  בשיעור  מתרחש  זו 

שונה מאדם לאדם.
אומגה 6

כמו  צמחיים  בשמנים  שמקורה  שומן  חומצת 
ומזון  בשר  גרעינים,  וחריע,  תירס  סויה,  שמני 
מטוגן,  מזון  מאפה,  מוצרי  כמו  ותעשייתי  מעובד 

מזון מוכן, חטיפים מלוחים ועוד.
 3 אומגה  השומן  קבוצות  שתי  כי  לדעת  חשוב 
ואומגה 6, חיוניות לגוף באותה מידה ומחסור בהן 
עלול לגרום להופעתן של מחלות. אך בעקבות 
שינוי בהרגלי התזונה חל גידול ביחס בניהן. בעוד 
שאת חומצות השומן מסוג אומגה 6 אנו מקבלים 
ועודף מהמזון, את חומצות השומן  באופן שוטף 
מסוג אומגה 3 אנו מקבלים רק בכמות מועטה. 
מבעבר   3 אומגה  פחות  מכיל  כיום  התפריט 
משרשרת  ונעלמת  הולכת   3 שאומגה  מכיוון 
המזון, ובנוסף צריכת דגי ים ממים עמוקים וקרים 
בישראל הינה נמוכה. כאמור, כתוצאה מכך היחס 
 ,6 יותר מידי אומגה  וגורם לחוסר איזון:  משתנה 

פחות מידי אומגה 3.
היחס המומלץ בין אומגה 3 לאומגה 6 לפעילות 
הינו  מחלות  ולמניעת  הגוף  של  אופטימאלית 

1:1 או מקסימום 1:4 )היחס הקיים ביפן(. אולם, 
בתזונה  המאופיין  המודרני  מהעידן  כתוצאה 
ומעובד  תעשייתי  מזון  על  בעיקרה  המבוססת 
כיום  היחס  מתאימים,  דגים  של  נמוכה  וצריכה 
 26  :1 ו-  באירופה   14:1 על  ועומד  מאוד  הורע 

בישראל והוא במגמת עלייה מתמדת.
בולט  איזון  חוסר  מקשרים  רבים  חוקרים 
בשכיחות  עלייה  של  המדאיגה  לתופעה  זה 
בשומנים  המאופיינת  המטבולית,  התסמונת 

גבוהים בדם, השמנה, יתר לחץ דם וסוכרת.
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עושים סדר 
בשומנים

שינויים קטנים בבישול 
שיהפכו את הארוחה לבריאה יותר

19 איל אוגוסט 2018

במקום שמן - רסק תפוחי 
עץ. במקום סלט קצוץ דק 
- סלט קצוץ גס. לשינויים 

קטנים בבישול תהיה 
השפעה גדולה

מאת סיגל 
פרישמן
מנהלת 
היחידה 
לתזונה 
ודיאטה 

בבית 
החולים בילינסון

שיפורים במתכונים של 
עוגות ומאפים

כמויות  את  להפחית  ניתן  רבים  במתכונים   •
הערך  מהפחתת  וליהנות  שצוינו  והסוכר  השומן 

הקלורי - מבלי לפגום בטעם.
או המרגרינה בשמן  רצוי להמיר את החמאה   •
זו,  בצורה  למתכון.  בהתאם  קנולה,  שמן  או  זית 
ניתן  התזונתי,  הערך  שיפור  של  ליתרון  מעבר 
להשתמש בפחות שמן, שכן ¾ כוס שמן ממירה 

200 גרם חמאה/מרגרינה.
• אם בכל זאת שימוש במרגרינה נחוץ למתכון 
מרגרינה  בסוגי  להשתמש  מומלץ  הנבחר, 
המכילים פחות שומן מסוג טראנס, אשר מגביר 

את הסיכון למחלות לב וכלי דם.
אך  מסעירה  קצת  שנשמעת  נוספת  המרה   •
פועלת נפלא, היא החלפת השמן במתכון ברסק 
ניתן להמיר  כך  סוכר(.  )ללא תוספת  עץ  תפוחי 
שמן בכמות של 1/3-1/4 רסק תפוחים ו--1/3

1/2 מכמות המרגרינה/החמאה.
• מומלץ להמיר חלק מן הקמח במאפה בקמח 
וסיבים  מינרלים  בוויטמינים,  יותר  העשיר  מלא 
תזונתיים וגורם לעלייה פחות חדה ברמות הסוכר 

בדם.
במתכון  שלמות  ביצים  להמיר  אפשר   • 
לשני  מקבילה  אחת  ביצה  בלבד.  בחלבונים 
כמויות  את  מפחיתים  זו  בהחלפה  חלבונים. 

השומן, הקלוריות והכולסטרול במתכון.
העדיפו  האגוזים,  אוהבי  עם  נמנים  אתם  אם   • 
מכילים  אלו  שכן  אגוזי פקאן  פני  על  אגוזי מלך 

מסוג  שומן  חומצת  של  גדולות  יחסית  כמויות 
אומגה 3, לה מיוחסים יתרונות בריאותיים רבים.

ניתן  עוגות,  של  סופי  לעיטור  קצפת  במקום   • 
יפה חתיכות פרי או לפזר אבקת  לסדר בצורה 
של  בתערובת  לצפות  או  האפייה  אחרי  סוכר 

סוכר, קינמון ואגוזים קצוצים לפני האפייה.

 שיפורים למתכוני פשטידות
בצק  ללא  לפשטידות  מתכונים  לבחור  רצוי   • 
אחוזי  מכילים  לרוב  אלו  בצקים  שכן  בתחתית, 
שומן גבוהים וגורמים לעליית הערך הקלורי של 

הפשטידה. 
 • מומלץ להמיר את הגבינות בגבינות רזות )אותו 
גבינה(,  בעוגות  גם  כמובן  לעשות  אפשר  הדבר 
שומן,   3-5% בגבינה   9% לבנה  גבינה  למשל 
המכילה  צהובה  בגבינה  שמנות  צהובות  גבינות 
ב-5%   16% בולגרית  גבינה  בלבד,  שומן   9%
ועוד. את השמנת החמוצה רצוי להמיר ביוגורט 

או אשל.
ירקות  לשלב  נפלאה  אפשרות  הן  פשטידות   • 
זאת,  נצלו  בתפריט.  ומגוונים  שונים  מסוגים 
והשתדלו לבחור מתכונים בהם הירקות לא עברו 
ובמיוחד   - בפשטידה  אפייתם  טרם  רב  עיבוד 

טיגון.
להשתמש  ניתן  קורנפלור  או  קמח  במקום   • 
המכילה  )קוואקר(,  טחונה  שועל  בשיבולת 
סיבים תזונתיים אשר מסייעים באיזון רמות סוכר 
ושומנים בדם )ניתן להשתמש בה גם להסמכת 

תבשילים ומרקים(.

הפקת מרב ההטבות 
הבריאותיות מירקות

 • רצוי לאכול את הירקות עם קליפתם, שכן אז 
מרוויחים יותר ויטמינים וסיבים תזונתיים.

 • מומלץ לבשל תפוחי אדמה וסלק בקליפתם 
על מנת לשמר את ערכם התזונתי.

למים  אותם  להוסיף  כדאי  ירקות,  בבישול   • 
רותחים ולא להרתיחם יחד עם המים, כדי לשמור 

על ערכם התזונתי.
 • חצילים הם עולם ומלואו מבחינה קולינארית, 
אך ברוב המתכונים המכילים חצילים נדרש טיגון. 
לאחר הטיגון הופך החציל ממאכל בעל 0% שומן 
למאכל בעל 70% שומן. נסו לקלות את החצילים 

בגריל או בתנור במקום לטגנם.
• ערכם התזונתי של ירקות קפואים כמעט שווה 
בירקות  כשמשתמשים  טריים.  ירקות  של  לזה 
קפוא  ממצב  ישר  אותם  לבשל  רצוי  קפואים 
רכיבים  איבוד  למנוע  כדי  קודם,  להפשירם  ולא 

תזונתיים.
• גיוון היא מילת המפתח - נסו לשלב בתפריט 

ערכה  את  להגדיל  כדי  הצבעים,  מכל  ירקות 
התזונתי של הארוחה.

כך תהפכו את הסלט לבריא
הירקות  את  לחתוך  כדאי  סלט  כשמכינים   •
שהירקות  ככל  האפשר.  ככל  גדולות  לחתיכות 
יותר, כך הם מאבדים  חתוכים לחתיכות קטנות 
מערכם התזונתי מהר יותר. למשל בסלט ירקות 
כעבור  ויטמינים  הרבה  נשארים  לא  דק  קצוץ 

שלוש שעות מרגע ההכנה.
קנולה  או  זית  בשמן  השתמשו  סלט  לתיבול   •
המכילים כמויות גדולות יחסית של חומצות שומן 
מנה  שכל  כזו  בכמות  לשים  והשתדלו  בריאות 

לסועד תכיל עד כפית שמן אחת.
• אם הסלט שלכם מכיל “הפתעות” כמו אגוזים, 
בריאים  הם  אמנם  כי  זכרו  טובין,  ומיני  צנוברים 
שומן  אחוזי  מכילים  זאת  עם  יחד  אך  ביותר 

גבוהים, כך שיש להוסיפם במידה.
• אם אתם חסידי הרטבים המוכנים, ניתן לחסוך 
טעמכם  לפי  לייט  רטבי  בעזרת  רבות  קלוריות 

והעדפתכם, או להשתמש במיונז 5-9%.

בשר ובריאות
ללא  עוף  כמו  רזים  בבשרים  שימוש  העדיפו   •
פרגיות,  הודו,  או  עוף  חזה  הודו,  בשר  העור, 
וחלקי הפילה או הכתף )4,5,6,8( בבקר. הימנעו 
בשר  כנפיים,  קבבים,  המבורגרים,  מנקניקיות, 
וחלקי בשר שמנים  פנימיים  איברים  ואווז,  כבש 

אחרים.
• בשר טחון מומלץ לטחון באופן עצמאי ולא לקנות 
מוכן. בחרו את הנתח בעצמכם ובקשו מהקצב 
עבורכם.  אותו  ויטחן  הנותר  השומן  את  שינקה 
 בכך חסכתם כמויות גדולות של שומן וכולסטרול.

• בתבשילי בשר בקר טחון, נסו לשלב בשר הודו, 
אשר מכיל כמויות פחותות של שומן וכולסטרול 

ואינו פוגם בטעם. )עוד על בשר ובריאות(

צורות הבישול המומלצות 
ביותר

למעשה  הן  לבישול  ביותר  הבריאות  הצורות   •
הגלם  חומרי  בהן  אשר  המהירות,  השיטות 
מאבדים כמה שפחות את רכיביהם התזונתיים, 
ושיטות אשר עושות שימוש פחות בשמן. צורות 
בישול  הקפצה,  צלייה,  קלייה,  אידוי,  הן  אלו 

במיקרוגל ותבשילי גז מהירים.
אין  זאת  בכל  אם  שניתן.  ככל  מטיגון  הימנעו   •
בביצה  המזון  טבילת  אחרת,  אפשרות  בידכם 
לפני  דיו  חם  שהשמן  עד  והמתנה  הטיגון  טרם 
יפחיתו את אחוזי  שזורקים את האוכל למחבת 
מומלץ  מקרה  בכל  במזון.  שנספגים  השומן 
לספוג היטב את המזון המטוגן בעזרת נייר סופג.
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מאת: ד"ר רני פולק
מתכונים 

ועריכה – ד”ר 
רני פולק, מנהל 
המרכז לבישול 

בריא הדסה 
אופטימל

קונדיטוריה – 
בת שבע דורי קרלייר, קונדיטורית, 

המרכז לבישול בריא הדסה 
אופטימל

יעוץ תזונתי – רקפת אריאלי, 
המרכז לרפואת ספורט, הדסה 

אופטימל
מנה עיקרית

נתחי סלמון צלויים עם סלסת 
נקטרינות וצ’ילי

מצרכים: )12 מנות(
לסלמון

1.5 ק”ג פילה סלמון טרי, חתוך ל 12 נתחים
2 כפות שמן אגוזים

מלח ים אטלנטי
פלפל שחור גרוס

לסלסה
2 נקטרינות בשלות

כף פלפל צ’ילי אדום קצוץ
1 כף כוסברה קצוצה

1 שן שום כתושה
1 כפית מירין

מלח ים אטלנטי
פלפל שחור גרוס

אופן ההכנה:
לסלמון

חממו את התנור ל 180 מעלות.
תבלו את נתחי הדג במעט מלח ופלפל
מרחו את נתחי הדג במעט שמן אגוזים

אפו כ 8 דקות
הוציאו מהתנור והגישו עם רוטב הסלסה

לסלסה
חיתכו את הנקטרינות לריבועים קטנים.
ערבבו את הנקטרינות עם כל החומרים

תקנו טעמים עם מלח ופלפל

קינוח
סורבה אפרסקים ותה צמחים

מצרכים: )12 מנות(
500 גרם אפרסקים לבנים בשלים

2 כפות דבש
2 כוסות מי-צימוקים )מים רותחים שהושרו בהם 

צימוקים ואז זורקים הצימוקים(
1 כף מיץ לימון

4 שקיקי תה פירות )הילולי פירות או תפוח וקינמון 
של ויסוצקי(
½ ליטר מים

250 גרם תותים
עלי מנתה טריים לקישוט

אופן ההכנה:
אותם  ושיטפו  על האפרסקים  רותחים  מים  צקו 
וחיתכו  האפרסקים  את  קלפו  קרים.  במים  מיד 

אותם לרבעים. הרחיקו הגלעינים. 
שימו האפרסקים במעבד מזון עם הדבש, מחצית 

ממי הצימוקים ומיץ הלימון. עברו למחית.
כסו  פלסטיק,  בקערת  הפרי  מחית  את  שימו 
בניילון נצמד והקפיאו שלוש שעות, עד שהסורבה 
יש לערבל את המקפא פעמיים-שלוש  יתקשה. 
קרח  גושי  היווצרות  למניעת  השעות,   3 במהלך 

גדולים.
חילטו את שקיקי התה במים הרותחים, השהו את 
השקיקים במים במשך  10 דקות והרחיקו אותם. 
הצימוקים  מי  שארית  עם  מי-התה  את  ערבבו 

וצננו.
לפרוסות  פירסו  התותים.  את  ויבשו  שטפו  נקו, 

עבות.  הניחו בקערה מכוסה במקרר.
לפני ההגשה, חלקו את הסורבה בכוסות זכוכית 
גבוהות, וקשטו בפרוסות התותים. צקו מעל את 

תערובת התה וקשטו בעלי המנתה.

הרכב תזונתי
הכמות מספיקה ל-20 יחידות. כל יחידה מכילה:

קלוריות        33.3
פחמימות –  8.6 גר’ 

שומן         - 0 
חלבון        - 0.5 גר’

ברזל         0 גר
סידן           7.3

כולסטרול – 0 מ”ג
כל יחידה מהווה תחליף לחצי מנת פחמימה 
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מתכונים ל"על האש"
מתכוני סלטים לסוכרתיים

סלטים עלולים להכיל פחמימות 
וקלוריות רבות ולהוות מלכודת 
לסוכרתיים. ריכזנו 3 מתכונים 

לסלטים בריאים

מאת גליה סיון
מנגל,  עושים  כשאנחנו  אוכלים  שאנחנו  האוכל 
מהכנפיים   - משמין  לרוב  שהוא  בכך  מתאפיין 
הקינוחים  ועד  והפיתות  הטחינה  החומוס,  דרך 
של  הפתרון  איזון,  על  לשמור  כדי  המושחתים. 
הוא למלא את  או בטיולי הקיץ  סוכרתיים בבית 
נתפסים  שהם  למרות  אבל  בסלטים.  הצלחת 
פחמימות,  ודלת  בריאה  דיאטטית,  כבחירה 
במקרים רבים סלטים דווקא משבשים את איזון 
ברטבים  המסתתרות  הפחמימות  בגלל  הסוכר 
ובתוספות שונות כגון פירות יבשים ופיצוחים, והם 

עלולים להכיל קלוריות רבות.
דיאטנית קלינית במכון סוכרת  עמית ספיר סרי, 
במכבי שירותי בריאות, מספקת מתכונים לסלטים 
טעימים - ללא תוספת סוכר ודלים בפחמימות - 

שלא יוציאו אתכם מאיזון.

סלט פטריות ועגבניות
קלוריות לסלט כולו: 480 קלוריות

פחמימות לסלט כולו: 33 גרם פחמימות
מרכיבים לסלט

• ½ קילו עגבניות שרי בצבעים שונים
• סלסלת פטריות שמפיניון

• 5 גבעולי בצל ירוק
• 6 עלי בזיליקום טריים
מרכיבים לרוטב

• 3 כפות שמן זית
• 2 כפות חומץ בלסמי

• חצי שקית ממתיק מלאכותי
• מלח ופלפל לפי הטעם

אופן ההכנה
1. חוצים את העגבניות

2. את הפטריות חותכים לפרוסות דקות
3. קוצצים את הבצל הירוק לטבעות דקות

4. את עלי הבזיליקום קורעים ביד לחתיכות גסות
5. בקערה מערבבים את מרכיבי הרוטב ובקערה 
הבזיליקום. ללא  הירקות  את  מערבבים   נפרדת 

ולבסוף  הירקות  עם  הרוטב  את  מערבבים   .6
מפזרים עלי בזיליקום.

מומלץ להגיש קר.

אנטיפסטי
קלוריות לסלט כולו: 500 קלוריות

פחמימות לסלט כולו: 59 גרם פחמימות
מרכיבים לסלט

• קישוא
• ½ חציל

• 2 פלפלים אדומים
• קולרבי

• ¼ ראש כרובית
• גזר בינוני

• 2 עגבניות
מרכיבים לרוטב
• 3 שיני שום כתושות

• 3 כפות חומץ בלסמי או סויה
• 2 כפות שמן

• מלח ופלפל לפי הטעם
אופן ההכנה

1. פורסים את כל הירקות לפרוסות ואת הכרובית 
או  רחבה  בקופסה  ומניחים  לפרחים  מחלקים 

בתבנית אפייה 
2. יוצקים מעל את הרוטב ומשרים כשעה.

3. מוציאים את הירקות ומניחים ישירות על הגריל 
בהדרגה – תחילה את הגזר, הכרובית והקולרבי. 

לאחר 5 דקות מוסיפים את שאר הירקות.
הירקות  את  להבריש  מומלץ  הצלייה  בזמן   .4

במרינדה.

סלט ברוקולי טרי
קלוריות לסלט כולו: 960 קלוריות

פחמימות לסלט כולו: 32 גרם פחמימות
מרכיבים לסלט

• 6 פרחי ברוקולי טרי )אפשר עם הגזע(
• שלושה פלפלים אדומים או צהובים

• ½ כוס בצל ירוק קצוץ
• ½ כוס עירית קצוצה
מרכיבים לרוטב

• ¼ כוס שמן זית
• ¼ כוס חומץ 5%

• 2 כפיות חרדל דיז’ון
• שתי שקיות ממתיק מלאכותי

• שתי כפיות סויה
• מלח ופלפל

• ½ כוס שקדים מולבנים פרוסים
אופן ההכנה

1. קוצצים את הברוקולי דק )למי שיש - מומלץ 
במכשיר “סלייסר”(.

2. חותכים את הפלפלים לקוביות קטנות.
3. קוצצים את הבצל והעירית, מוסיפים ומערבבים.

כל  את  מערבבים  ואז  הרוטב  את  מערבבים   .4
הירקות עם הרוטב.

5. מפזרים מעל את השקדים.
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מהנעשה בסניפי האגודה 
כתובות ושעות הפעילות

אשדוד - יו”ר – גב’ לאה קנטי
מרכז הקריה אשדוד – שער הקריה, 

טל:  -8660673 08  נייד : 053-3341201  
ימי פעילות: א’ 12:00-10:00 ב’, ד’ 19:00-17:00

מאי, הרצאה בנושא:  “ידע זה כוח - שימוש מושכל 
מומחית  קלמרו  ורדית  ד”ר  מרצה:  בתרופות”  

לתורת התרופות מכון גרטנר 
 3 אומגה  של  “חשיבותה  בנושא:   הרצאה  יוני, 
קלינית  דיאטנית  רון  חן  גב’  מרצה:  לבריאות” 

אומגה 3 גליל
הרצלייה - רמת השרון  -  יו”ר – גב’ קלוד לנגנואר

בית הבריאות אבן גבירול 49 הרצליה, 
טל: -9512706 09 נייד: 053-3342609, 

ימי פעילות: א’,  ד’  16:00-18:00
עם  להתמודד  שלי  “הדרך  בנושא:  הרצאה  יוני, 
מהנדס  סדן,  חנוך  של  אישי  סיפור  הסוכרת” 

במקצועו        
יו”ר – מר ששון פנחס, מועדון לקשיש,  חדרה -  

רח’ ירושלים 15, טל: 6247397 04-   
ימי פעילות: ג’  -19:00 17:00

חולון- בת ים -  יו”ר – גב’ רחל זנד
“בית המתנדב” רח’ אחד במאי 56, חולון טל: -03

5033391, נייד: 053-3345693  שעות פעילות: יום 
שני בין 11:00-09:00

לטיפול  חדישות  “תרופות  בנושא:  הרצאה  מאי: 
מרכז  ויינשטיין,  חוליו  פרופ’  המרצה  בסוכרת” 

רפואי וולפסון
השף  בהנחיית  אפיה”  “סדנת  של  מפגש   : יוני 

אהרון סולמה  
הסוכרת”   בנושא  “חידושים  בנושא:  הרצאה  יולי: 
מרכז  בריאות,  מתאמת  ראשיד,  שרית  המרצה:  

רפואי וולפסון
חיפה -  יו”ר - מורי הוד -

 053-3379062 ו 04-6902346 -  בית אבא חושי, 
רח’ אבא הילל סילבר 72 חיפה

מאי: התקיים “מפגש חברים” עם הגב’ זלמה רוזן 
- יו”ר סניף קריות ומורי הוד, יו”ר סניף חיפה. 

דרכם  על  וסיפרו  שיתפו  החברים   במפגש 
בהתמודדות עם הסוכרת  

סניף קריות  - יו”ר - זלמה רוזן 
מתנ”ס אלי כהן רח’ מורדי הגטאות 17, 

קריית מוצקין, 
טל: 04-8306680 נייד: 053-3350287  

שעות פעילות: יום ה’ בין 9:30-12:30
יוני: הרצאה בנושא: “תזונה בגיל השלישי” מרצה: 
מביה”ח  קלינית  דיאטנית  כרמון,  מריאה  גב’ 

רמב”ם. 
ירושלים -  יו”ר – מיכה להבי,  

טלפון נייד - 054-4512336, 
ימי פעילות: ג’, 10:00-13:00, ה’’, 10:00-13:00

נהרייה -  יו”ר – מר אלי נדיב , אח סוכרת
מועדון גמלאים - כצנלסון, דרך יחיעם 2,  

טל: -9000795 04 / 050-6479461 
ימי פעילות: ד’ 18:00-16:30

היום  נהריה,  רפואי  במרכז  עיון  יום  התקיים  יולי: 
כלל הרצאות בנושאים שונים ומגוונים. ראו ידיעה 

נפרדת בעמוד 6
עו”ד,  רבינוביץ,  רינה רחמני  ד”ר   – יו”ר    - נתניה 

אחות. / חדווה דואני - סגנית יו”ר הסניף 
רח’ אחימאיר 9 נתניה  
נייד: 050-5534438    

ימי פעילות: ג’ 18:30-16:30  
מאי: התקיים יום בריאות של עיריית נתניה, סניף 
לחדווה  תודתנו  היום,  האגודה לקח חלק בארגון 

דואני סגנית יו”ר 
הסניף, שארגנה ועזרה ותרמה..

והפחתת  החיובית  הגישה  בנושא:  הרצאה  יוני: 
בשמחה  ולחיים  אישית  להעצמה  ככלי  סטרס, 

למרות הסוכרת, 
קבוצות  ומנחת  מדריכה  גרנטשטיין,  נירה  מרצה: 

להעצמה וגישה חיובית
יום בריאות של עיריית נתניה, התקיים בחודש מאי, 
ולחץ  סוכר  רמת  בדיקות  נערכו  האגודה  בניידת 

דם.
ראש העין -  יו”ר - זאביק זהבי,  

טלפון : 054-4758567   
נייד: 053-3342694   

מפגש: ביום ד’ האחרון בכל חודש בשעה 17:30
מאי: הרצאה בנושא: “ביטוח רפואי רגיל ומשלים 

לסוכרתיים”. מרצה: דן סלס, חברת אופציה. 
יוני: התקיים יום סוכרת עירוני בהשתתפות קופת 
חולים כללית ועיריית ראש העין. ראו ידיעה נפרדת 

בעמוד 6
אחות  לביא,  גילה  של  הרצאתה  תתקיים  יולי: 
מתאמת סוכרת באסף הרופא, בנושא התמודדות 

עם השינויים בסוכרת.
רחובות -  יו”ר – גב’ צביה ציוני, אחות סוכרת

 70500 עקרון,  קריית   3 השקמה  למכתבים:  מען 
טל: 941407  טל: 9414071–08  

נייד: 053-3319210
מודיעין: יו”ר הסניף – הגב’ ניצה דוידוביץ’    -   

ימי פעילות: יום שני 16:00-18:00
עמותה לקשיש רח’ עמק דותן 31, מודיעין, 

טל: 08-9706262 טל/פקס 08-9751140  
נייד: 053-3347085 

עכו:  יו”ר הסניף: אוולין-חווה רשתי
בית האישה לשלום, רח’ יאנוש קורצ’אק 5 

)מקלט 11(, ימי פעילות: א’ ו-ב’ 18:00-16:00  
יו”ר – גב’ חנה סיבוני, מרכז  מועצה אזורית גזר: 

יום לזקן, רח’ שמעון התרסי, בית חשמונאי 
מאי: הרצאה בנושא: “סוכרת ושבץ מוחי, סימנים 
נוירולוג  רפאלי,  גיא  ד”ר  המרצה:  טיפול”  ודרכי 

שבץ ומצנתר מוח,
מרכז רפואי “רבין”, קמפוס בלינסון

יוני: הרצאה בנושא: “ קידום בריאות העין אצל 
חולי סוכרת “ המרצה: ד”ר אמיר  בוקלמן, מנהל  

יחידת רישתית, 

מרכז רפואי קפלן, רחובות. סניף מ.א. גזר השתתף 
ביום הבריאות של מ.א. גזר שהתקיים ב-8.6.2018 
דובשן,  שרה  גב’   – הסניף  יו”ר  כרמיאל-משגב: 
כרמיאל.   1 חבצלת  רח’  נעמ”ת,  קהילתי  במרכז 

טל: 054-6680995
יוני: הרצאה בנושא: “על הכף” עצות פרקטיות 

לאיזון הסוכר, המרצה: דיאטנית ענת לב ארי  

הסוכרת,  עם  “התנהלות  בנושא:  הרצאה  יולי: 
שיח’  ד”ר  מרצה:  נכון”  חיים  לאורח  המלצות 
חולים  קופת   - אנדוקרינולוג  מוחמד,  אחמד 

לאומית, שרותי בריאות
שפרעם: יו”ר הסניף: מונה ג’אלי, 

טלפון: 054-9776222
אום אל פחם: יו”ר הסניף: ד”ר ריאד מחמוד, 

סגנית היו”ר: ניסרין אגבריה, 
טלפון: 04-6889782

ימי פעילות – שני ורביעי בין השעות 9:00 בבוקר 
ל-13:30  

לפרטים נוספים ניתן לפנות לנירה איילה 
גרנטשטיין מנהלת הסניפים 

לטלפון: 03-9508222 שלוחה 5 
ו/או להשאיר   15:00-08:00 בין השעות 

הודעה בתא הקולי

ֲאִני ֵמת ְּבֶעְזָרָתם ֶׁשל רֹוְפִאים 

ַרִּבים ִמַּדי. )ַאֶלְּכַסְנֶדר ַהָּגדֹול(
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סוכרת ודיכאון
”DIAPRESSION“

מאת ד”ר אסף שלף, 
רופא בכיר, המחלקה 

הפסיכוגריאטרית, 
המרכז לבריאות הנפש 

אברבנאל, בת ים
והדיכאון  הסוכרת  מחלות  של  שכיחותן  שיעור 
וגובר  הולך   – ביחד  משולבות  והן  בנפרד  הן   –
אף  המתוארת  מדאיגה,  בצורה  באוכלוסייה 
להמשיך  צפויים  השכיחות  שיעורי  כמגיפה. 
ולעלות, בהתאם לתוחלת החיים הגדלה, לעלייה 
המתמדת בלחץ הסביבתי )סטרס( ולהרגלי חיים 

לא בריאים בקרב אוכלוסיות מסוימות.
סוכרת ודיכאון הן מחלות כרוניות, אשר משפיעת 
תפקוד  קשיי  מגבירות  החיים,  איכות  על  לרעה 
ואף מקצרות את תוחלת החיים. שילובן של שתי 
ההפרעות הללו מחמיר את הפרוגנוזה ואת שיעור 
גופנית  ויוצר “מעגל קסמים” – מחלה  הסיבוכים 
המוחמרת על ידי חוסר איזון פסיכולוגי לצד חוסר 
משפיע  ודיכאון  סוכרת  בין  השילוב  גופני.  איזון 
לרעה גם על עמידות החולה לטיפול ועל שיעור 

התמותה.
טרם זוהה במנגנון המדויק באמצעותו משפיעות 
אנחנו  השניה.  על  אחת  הללו  התחלואות  שתי 
שבין  הסבוכים  הגומלין  בקשרי  בעיקר  עוסקים 
זה  בנושא  העיסוק  שכן  הדיכאון,  לבין  הסוכרת 
מאלץ את השאלה: מה קדם למה? האם הסוכרת 
מדובר  שמא  או  דיכאון  להתפתחות  הובילה 

בדיכאון ממנו התפתחה סוכרת?
נדון בתשובות המורכבות לשאלה זו, אך ככלל ניתן 
וגורמת  דיכאון  הסוכרת מקדימה  לומר שמחלת 
קרוב לוודאי להתפתחותו. בה בעת, ידוע כי דיכאון 
להתפתחות  ביותר  משמעותי  סיכון  גורם  הוא 
סוכרת מסוג 2. יצוין כי הנתונים בספרות המדעית 
מצביעים על כך שדיכאון הינו גורם סיכון גדול יותר 
להתפתחות סוכרת מסוג 2 מהמידה בה סוכרת 
רבות  עדויות  דיכאון.  להתפתחות  גורם  הינה 
ביחס  כפליים  מדוכאים  סוכרת  חולי  כי  מראות 
לסוג  קשר  )ללא  סוכרתית  שאיננה  לאוכלוסייה 
הסוכרת( והשיעורים אף גבוהים יותר בקרב נשים. 
הן סוכרת והן דיכאון הם מצבים הידועים כגורמי 
קרדיו-וסקולרית  לתמותה  משמעותיים  סיכון 
ותמותה בכלל. קיום שתי ההפרעות יחדיו מלווה 
וכאמור,  לתמותה,  הסיכון  של  נוספת  בהגברה 

הסיכון גבוה במיוחד אצל נשים.

גורמים, חלקם משותפים,  זיהו מספר  מחקרים 
הקיום  דו  את  ומנציחים  מזרזים  החושפים, 

המסוכן של הסוכרת והדיכאון: 
שתי ההפרעות הללו מתאפיינות באלמנטים  .1

עם  במשפחות.  להתקבץ  ובנטייה  גנטיים 
זאת, לא ידוע על היות האלמנטים הגנטיים 

משותפים.
סטטוס סוציו-אקונומי נמוך מהווה גורם סיכון  .2

להתפתחות  והן  דיכאון  להתפתחות  הן   –
סוכרת.

אירועי חיים שליליים )במנגנון שפעול הציר  .3
המוח,  יותרת  בלוטת  היפותלמוס,   :)HPA
בלוטת יותרת הכליה, היוצרים אינטראקציות 
תפקיד  הממלאות  מורכבות  הורמונאליות 
ושכיחותן  כסוכרת  מטבוליות  בהפרעות 

גבוהה אף טרם פריצת הדיכאון.

דיכאון בחולי סוכרת
לפיתוח  גבוה  בסיכון  נמצאים  סוכרת  חולי 
דיכאונית  אפיזודה  ואפילו  דיכאוניים,  תסמינים 
מלאה. מחקרים אפידמיולוגיים רבים הראו כי עד 
25% מחולי הסוכרת סובלי מתסמינים דיכאוניים 
מזה  כפול  זה  שיעור   – קלינית  משמעות  בעלי 
המצוי באוכלוסייה הכללית! נשים שפיתחו סוכרת 
ללקות  כפול  סיכון  בעלות  היו  ההיריון,  במהלך 
בדיכאון לאחר לידה. עם זאת, לא נצפו הבדלים 
 1 מסוג  בסוכרת  הדיכאון  בשכיחות  משמעותיים 
לעומת סוג 2. גורמי הסיכון לדיכאון המוכרים בכלל 
האוכלוסייה, ידועים אף כגורמי סיכון להתפתחות 
דיכאון בחולי סוכרת. בין גורמים אלה נמנים: מין 
נשי, גיל צעיר או מתקדם מאד, בדידות, מערכת 

תמיכה חברתית דלה ומצב סוציו אקונומי ירוד.
הם:  סוכרת  לחולי  יותר  ספציפיים  סיכון  גורמי 
שליטה  מאוחרים,  ואף  אקוטיים  סוכרת  סיבוכי 
בחולי  באינסולין  וטיפול  הסוכר  רמת  על  נמוכה 
סוכרת מסוג 2. דיכאון בחולי סוכרת כרוך בעלייה 
רטינופתיה  כולל  סוכרת,  סיבוכי  לפתח  בסיכון 
וסיבוכים מאקרו ומיקרו וסקולאריים. חולי סוכרת 
רמות  של  גרוע  לאיזון  נוטים  מדיכאון  הסובלים 
לטיפול  נמוכה  היענות  עצמית,  הזנחה  הסוכר, 
גבוהות  טיפול  עלויות  ירודה,  חיים  איכות  רפואי, 
הדיכאון  יותר.  גבוהים  ותמותה  תחלואה  ושיעורי 
גורם לאנרגיה נמוכה ומוטיבציה ירודה, להפרעות 
תיאבון ואכילה, הפרעות שינה ולרמת ריכוז ירודה 
וכתוצאה מכל אלה, ההתמדה והדבקות בטיפול 

הרפואי המומלץ - נמוכות.

המנגנון הגורם להתפתחות דיכאון בחולי סוכרת 
קיים  כי  היא  הסברות  אחת  במדויק.  זוהה  לא 
וחוסר  דלקת  היפוגליקמיה,  של  ישיר  אפקט 
המוח  בתפקודי  הפוגע  וסקולרי,  מיקרו  תפקוד 
פסיכולוגי  סטרס  כי  הוצע  בנוסף,  לדיכאון.  וגורם 
החיים  וממשטר  הסוכרת  מאבחנת  הנובע 
של  קבועה  הזרקה  היתר  בין  הכולל  הקפדני, 
סוכר במשך היממה  וצורך לנטר רמות  אינסולין 
רגשות שליליים  פוטנציאל להגברת  הינו בעל   –
מתוארים  אלה  רגשות  ירוד.  רוח  ומצב  כחרדה 
סברה  הדיכאון.  בהתפתחות  משמעות  כבעלי 
נוספת מציעה, כי ניתן לייחס את העלייה באיבחון 
דיכאון בקרב סוכרתיים ביחס לשאר האוכלוסייה, 
יותר במגע עם בעלי  לכך שזוהי קבוצה הנתונה 
הצורך  בשל  הרפואה,  מקצועות  בשלל  מקצוע 

במעקב וטיפול תמידיים.

“פירמידת הצרכים”
בשנת 1997, פרסמו טריגוול וחבריו את “פירמידת 
הצרכים” המתייחסת לבעיות הפסיכולוגיות בחולי 

סוכרת:
)קל(  •  3 שלב  עומד  הפירמידה  בבסיס 

של  האבחנה  עם  להתמודדות  הסתגלות 
סוכרת והשלכותיה על חיי היום יום. הבעיות 

בשלב זה הן קלות יחסית.
•  2 שלב  ניצב  בפירמידה,  ביניים  כשלב 

)בינוני( – קשיי התמודדות הגורמים לחרדה 
הרוח,  במצב  ירידה  ו/או  משמעותית 
היכולת  בשיבוש  מכך  כתוצאה  והמלווים 
בעיות  כולל  זה  שלב  עצמית.  לדאגה 
פסיכולוגיות ברות איבחון/סיווג, והטיפול יכול 
פסיכולוגיות  התערבויות  בעזרת  להיעשות 
 :2 לשלב  האופייניות  לביות  דוגמא  בלבד. 
דיכאון קל, חרדה קלה, הפרעה אובססיבית 
לא  חומרה  ברמת   )OCD( קומפולסיבית 

גבוהה.
)קשה(  •  1 שלב  ניצב  הפירמידה  בראש 

שלב זה כולל מחלות נפשיות חמורות יותר, 
אבחנה פסיכיאטרית הדורשת טיפול ביולוגי 

או התערבויות פסיכיאטריות אחרות.

סוכרת בחולי דיכאון
ספיקת  מאי  בתמותה  עלייה  עם  מזוהה  דיכאון 
לב, אירוע מוחי, סיבות לבביות ואף סוכרת. ככלל, 
היסטוריה  נשי,  מין  הינם:  לדיכאון  סיכון  גורמי 
אירועי  הלידה,  שלאחר  התקופה  משפחתית, 
חיים מלחיצים ותחלואה גופנית נלווית, בכלל זה 
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סוכרת. בשנת 2008, פרסמו מזצ’וק וחבריו מטה 
אנליזה רחבת היקף, ממנה עולה כי דיכאון כרוך 
בעלייה בשיעור של כ-60% בסיכון להתפתחות 
ולטפל  נובע הצורך לזהות  2. מכך  סוכרת מסוג 
למנוע  כדי  מועד,  מבעוד  הדיכאוניים  במצבים 
 ,2012 בשנת  סוכרת.  ובכללם  שונים  סיבוכים 
הראו קמפיו וחבריו כי הן דיכאון מג’ורי והן דיכאון 
פחות חמור אולם משמעותי קלינית, כרוך בעלייה 
טיפול  בהיעדר  סוכרת  להתפתחות  בסיכון 

בדיכאון, ובמיוחד בקשישים.
לא ידוע מה הגורם המתווך בין הפרעה דיכאונית 
לבין סוכרת, האם התנהגויות מסוימות הקשורות 
 – ובעקבותיה  מופרזת  אכילה  כגון  לדיכאון 
השמנה, גורמים לתנגודת גבוהה לאינסולין ובסופו 

של דבר לסוכרת.

טיפול תרופתי פסיכיאטרי 
וסוכרת

מוכרות  פסיכוטיות  אנטי  פסיכיאטריות  תרופות 
במשקל,  לעלייה  כקשורות  האחרונות  בשנים 
בגוף  הסוכר  באיזון  ולשינוי  מטבולית  לתסמונת 
נושא  לראשונה.  המאובחנת  לסוכרת  המוביל 
סבוך ושנוי במחלוקת הינו החשש לעלייה בסיכון 
לסוכרת עקב קבלת טיפול תרופתי בנוגדי דיכאון. 
תרופות נוגדות דיכאון הן מהנפוצות ביותר. בשנת 
2009 הראו אנדרסון וחבריו כי לנוכח שימוש ארוך 
במינונים  טריציקלים  מסוג  דיכאון  בנוגדי  טווח 
בסיכון   84% של  עלייה  נצפתה  ומעלה,  בינוניים 
גורם  הוא  מטופל  בלתי  דיכאון  סוכרת.  לפיתוח 

סיכון מרכזי להתפתחות סוכרת.

גישות טיפוליות
לאור הקשר בין מחלת הסוכרת לבין הדיכאון, יש 

להדגיש את חשיבות הטיפול הנכון בשני המצבים 
יכול  יחדיו – במשולב, שכן הטיפול בבעיה אחת 
בהחלט להשפיע לטובה על הבעיה השניה. יתכן 
של  בסופו  יעוררו  בדיכאון  המטפלות  ותרופות 
התרופות  ולהיפך,  מיטיב  מטבולי  אפקט  דבר 
לאיזון הסוכרת ולסיוע בהפחתת המשקל העודף, 

יתכן שיגרמו לשיפור במצב האוח וההתנהגות.
ודיכאון  בסוכרת  התחלואה  ממקרי  ניכר  חלק 
אינו מאובחן. אפילו בחולים שמאובחנים כנדרש, 
קורה תדיר כי כל אחת מהבעיות מטופלת בנפרד, 
מבלי שהרופאים המומחים בשני התחומים ידונו 
על  הטיפול האחד  ובהשפעת  החולה  מצבו של 
בתחלואה  לטיפול  המיטבית  ההיערכות  משנהו. 
המורכבת היא כוללנית ורב מקצועית. כיום, חולה 
עצמו  מוצא  זמנית,  בו  ומדיכאון  מסוכרת  הסובל 
תדיר בתווך, בין גורמים טיפוליים שונים )מרפאת 
ביניהם  התקשורת  אשר  פסיכיאטר(  סוכרת, 
דלה. זהו אתגר לא פשוט עבור רופא המשפחה 
בבעיות  לטפל  בהכרח  ערוך  שאינו  העמוס, 
הפסיכיאטריות/פסיכולגיות של החולים, במקביל 
לתופעות הסומטיות. מיטבית, על רופא המשפחה 
ומתוקף  הטיפול,  במערך  מרכזי  כציר  לתפקד 
עליו  המקרה,  ומנהל  הראשוני  המטפל  היותו 

סוכרת ודיכאון
“DIAPRESSION” - המשך

ָאנּו ְמַחְּבִבים ָּכל ָּכְך ֶזה ֶאת ֶזה 

ִמְּפֵני ֶׁשַּמְכאֹוֵבינּו ּוַמֲחלֹוֵתינּו 

ּדֹוִמים )ג’ונתן סויפט

לדאוג לתיאום ולשמירת רצף הטיפול בבעיות.
לבין  סוכרת  בין  העולה  השכיחות  לאור  סיכום: 
ביותר  הטובה  הדרך  מהי  לבחון  עלינו  דיכאון, 
לטפל בשתי הבעיות גם יחד וכל אחת בנפרד. 
המצבים  בשני  ומתואם  כוללני  טיפול  כי  הוכח 
מסכום  גדול  כש”השלם  לטובה,  להשפיע  יכול 

חלקיו”.
באדיבות “אאורורה”, פרסומים רפואיים
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ָהעֹוָלם ַמְצִחיק
                                                             ָאז צֹוֲחִקים

זאביק זהבי

ַעל הּומֹור ִּבְכָלל ְוֶׁשל רֹוְפִאים ִּבְפָרט

ַההּומֹור הּוא ְיִדיֵדנּו ַהֶּנֱאָמן ַהְּמַלֶּוה אֹוָתנּו ְּבַדְרֵּכנּו ְוֹלא עֹוֵזב אֹוָתנּו ַאף ְלֶרַגע; הּוא אֹוֵמר ָלנּו ְלַהְבִליג ַעל ַהּכֹל ִמּתֹוְך 
ִׂשְמָחה ּוְלַהִּביט ְּבִתְקָוה ִלְקַראת ֶהָעִתיד. )פרנטיזיק באקולה(

ֲאִני ְמַמֵהר ַלֲעׂשֹות ַהּכֹל ִלְצחֹוק, ֶׁשָּמא ֵיָהֵפך ִלי ְלֶבִכי. ) בומארשה(
הּומֹור הּוא ְּתרּוָפה טֹוָבה ֶׁשּנֹוֲהִגים ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ָּבּה ְלָרָעה. )י.ס. גילברט(

ַהְּצחֹוק הּוא ָמַתת ַהֶחֶסד ַהְּגדֹוָלה ְּביֹוֵתר ֶׁשל ָהעֹוָלם ָהֱאֹלוִהי ָלָאָדם ַהּכֹוֵׁשל ְוַהָּלחּוץ )הופמן(
“ֲאִני חֹוֶלה ָאנּוׁש, ּדֹוְקטֹור”, ִהְתלֹוֵנן ָאָדם ָּכחּוׁש ֵאֶצל ָהרֹוֵפא, “ֵיׁש ִלי ְּכֵאֵבי רֹאׁש ֲאיּוִמים, ְׁשָנִתי נֹוֶדֶדת, ֲאִני סֹוֵבל 
ֵמַאְסְטָמה, ִמּסּוֶּכֶרת, ִמְּדִקירֹות ַּבֵּלב, ֵמֲאָבִנים ַּבְּכָליֹות ּוִמְּקָׁשֵיי ִעיּכּול”... - “ ִאם ַאָּתה עֹוֵמד ְּבָכל ֶזה, ָאַמר ָהרֹוֵפא, 

ַאָּתה ָּבִריא ְּכמֹו ׁשֹור...”
ְכָחה ֶׁשְּלָך? – ָּפׁשּוט ְמאֹד, הּוא ָּדַרׁש ַּתְׁשלּום ֵמרֹאׁש...” “ֵאיְך ִטיֵּפל ָהרֹוֵפא ְּבַמֲחַלת ַהּׁשִ

ְּפִסיִכיָאֶטר: “ַהְּבָעיֹות ֶׁשְּלָך ָקׁשֹות ִּבְמיּוָחד, ֲאָבל ַאל ִּתְׁשַּכח ֶׁשְּלכּוָלנּו ֵיׁש ְּבָעיֹות, ַּגם ִלי. ַאָּתה ִּתְזַּדֵּקק ְלָׁשָנה ֶׁשל 
ִטיּפּול, ְלָפחֹות. ָּכל ְּפִגיָׁשה ַּתֲעֶלה ְלָך 007 ֶׁשֶקל”. ַּפְצֶיְנט: “ֶזה ּפֹוֵתר ֶאת ַהְּבָעיֹות ֶׁשְּלָך, ּדֹוְקטֹור, ּוָמה ִאִּתי?”

יָּגרֹון ֶׁשִּלי. ָאַמְרָּת ִלי ְלִהיָּזֵהר ֵמְרִטיבּות. ָׁשַמְעִּתי ַּבֲעָצְתָך ְוִהְבֵראִתי. ַהחֹוֶלה ָלרֹוֵפא: ִלְפֵני ָׁשָנה ָהִייִתי ֶאְצְלָך ְּבִעְנָין ַהּׁשִ
ָהרֹוֵפא: ָאז ַמּדּוַע ָחַזְרָּת ֵאַלי?

ַהחֹוֶלה: ָרִציִתי ַרק ִלְׁשאֹול אֹוְתָך ִאם מּוָּתר ִלי ְּכָבר ְלִהְתַרֵחץ?..
אֹוְמִרים ִּכי ַּתּפּוַח ְליֹום ַיְרִחיק ֶאת ָהרֹוֵפא ַוֲאִני אֹוֵמר ִּכי ָּבָצל ַלּיֹום ַיְרִחיק ָּכל ֶאָחד...

ַרק הֹודֹות ַלְּיכֹוֶלת ַהְּנתּוָנה ִלְבֵני ָהָאָדם ִלְהיֹות ַקֵלי ַּדַעת, ֵאין רּוָּבם ּתֹוִלים ֶאת ַעְצָמם. )וולטיר(
ַהְּקָמִטים ְמִעיִדים ַעל ְמקֹומֹות ָּבֶהם ָּפְרחּו ִחּיּוִכים. )מארק טוויין(

ָעֶליָך ְלַהְפִסיק ָלַקַחת ֶאת ַהַּכּדּוִרים ָהֵאֶּלה, ֵהם ֲעלּוִלים ְלָהִביא אֹוְתָך ְלִהְתַמֵּכר ֲאֵליֶהם.
ְׁשטּויֹות, ֲאִני לֹוֵקַח אֹוָתם ִּבְקִביעּות ְּכָבר 01 ָׁשִנים...

ָהרֹוֵפא ָּבַדק ֶאת ַהחֹוֶלה ְוָאַמר לֹו: ִמְצַטֵער, ֲאִני ֹלא ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ׁשּום ָּדָבר. ַהְּבָעָיה ֶׁשְּלָך ִהיא ּתֹוַרְׁשִּתית. ִאם ָּכְך, 
ֵהִׁשיב ַהחֹוֶלה, ָאז ְׁשַלח ֶאת ַהֶחְׁשּבֹון ְלַאָּבא ֶׁשִּלי...

ְוִהיא ֹלא ְּבַסל ַהְּתרּופֹות. ׁשֹוֵאל  ְיָקָרה  ֲאִני רֹוֵׁשם ְלָך ְּתרּוָפה ֶׁשֲאִני רֹוֶצה ֶׁשִּתיַקח, היא  ָהרֹוֵפא ְלחֹוֶלה ַהּסּוֶּכֶרת: 
ַהחֹוֶלה: ְּבֵסֶדר, ַרק ַּתִּגיד ִלי, ִאם ֲאִני ֶאַּקח אֹוָתּה ְּתקּוָפה ְממּוֶׁשֶכת, ָמה ִיְהיּו ּתֹוְצאֹות ַהְּלַואי ֶׁשָּלּה? – ְּפִׁשיַטת ֶרֶגל... 

ָאַמר ָהרֹוֵפא.
ָהרֹוֵפא ֶׁשִּלי ָנַתן ִלי ִׁשיָׁשה חֹוְדֵׁשי ַחִּיים, ֲאָבל ְּכֶׁשֹּלא ָיכֹוְלִּתי ְלַׁשֵּלם ֶאת ַהֶחְׁשּבֹון, ָנַתן ִלי ִׁשיָׁשה חֹוָדִׁשים נֹוָסִפים. 

)וולטר מתאו(
הּומֹוִריְסָטן הּוא ָאָדם ָהרֹוֶאה ּבֹו ַּבְּזַמן ֶאת ַהְּצָדִדים ַהּקֹוִמִּיים ְוַהְּטָרִגִּיים ֶׁשל ַהַחִּיים. )פירנדלו(

ַהֲהָלָצה ִהיא ָּדָבר ְרִציִני ְמאֹד. )וינסטון צ’רצ’יל(
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אבחון סוכרת 
)HbA1C( ובדיקת המוגלובין מסוכרר

מאת דן אבן
בסיוע פרופ’ נעים 

שחאדה
מנהל המכון 

לסוכרת, 
אנדוקרינולוגיה 

ומטבוליזם במרכז 
הרפואי רמב”ם 

בחיפה 
ונשיא האגודה 

הישראלית 
לסוכרת

ירדתם  מרובה?  מהשתנה  סובלים  יבש?  הפה 
ותשישות?  חולשה  מרגישים  ואתם  במשקל 
למעשה,  ידעתם.  ולא  בסוכרת  שחליתם  ייתכן 
גם אם אתם לא סובלים מאף אחד מהתסמינים 

האלה ייתכן שאתם סוכרתיים - או בדרך לשם.
סוכרת  חולי  מ-450,000  יותר  חיים  בישראל 
המטופלים בתרופות ולפי הערכות של המועצה 
הלאומית לסוכרת יש עוד 200,000 אנשים עם 

סוכרת שאינה מאובחנת ואינה מטופלת.
אבחון סוכרת חשוב כדי לטפל במחלה ולמנוע 
פגיעה  לרבות  לסוכרת,  הנלווים  הסיבוכים  את 
ראייה,  אובדן  כדי  עד  בעיניים  פגיעה  בכליות, 
כיבים ופצעים שאינם נרפאים, פגיעות עצביות 

וכן עלייה בסיכון למחלות לב וכלי דם.

תסמינים של סוכרת
של  רב  מגוון  רפואית  מטופלת  שאינה  לסוכרת 
תסמינים אפשריים, מעבר לעלייה הנצפית ברמת 
דם  בבדיקת  רק  לרוב  בדם שמאובחנת  הסוכר 

אקראית.
התסמינים האופייניים למחלה, שיכולים להדליק 
נורה אדומה בדבר הצורך לבקש הפנייה מרופא 

לבדיקות מעבדה, כוללים לרוב:
עלייה במתן שתן, הקשורה לכך שהדם הרווי  •

נוזלים ומגדיל את כמות  יותר  בסוכר סופח 
הפרשות הנוזלים מהגוף בשתן.

צמא ויובש בפה שמקורם בהשתנה מרובה  •
ובספיחת הנוזלים הגורמת לה.

ירידה במשקל העשויה להיגרם מניצול של  •
ידי הגוף לצורכי אנרגיה,  שכבות השומן על 

האנשים  רוב  את  המשמש  והסוכר  מאחר 
ליצירת אנרגיה מווסת למחזור הדם.

אובדן  • או  קור  חום,  ותחושות  עקצוצים 
תחושה בגפיים, הנגרמים מהנזק של רמות 
ומכונים  העצבים,  למערכת  גבוהות  סוכר 

בשם הכולל ‘נוירופטיה סוכרתית’.
חולשה, עייפות, תשישות ורעב. •

עם זאת, סימנים אלה לרוב יאפיינו סוכרת סוג 1 
ואילו סוכרת  נעורים”(,  “סוכרת  בעבר  )שכונתה 
סוג 2 לרוב אינה נושאת תסמינים אופייניים, פרט 
מתמודדים  גם  בה  המאובחנים  שרוב  לעובדה 
עם עודף משקל או השמנת יתר. בסוכרת סוג 2 
האבחון יהיה לרוב בבדיקות דם שבוצעו באקראי.

אבחון סוכרת בבדיקות מעבדה  
בדיקת סוכר בצום

העולמי  הבריאות  ארגון  של  הקריטריונים  לפי 
)WHO( הנהוגים ברוב המדינות לרבות בישראל, 
לרמת  בדיקה  פי  על  כיום  מאובחנת  סוכרת 
הסוכר )גלוקוז( בדם כעבור שמונה שעות לפחות 
של צום )ניתן לשתות מים(, כשתוצאת הבדיקה 
היא 126 יחידות מ”ג גלוקוז לדציליטר דם ומעלה 
במועדים  המבוצעות  חוזרות  בדיקות  בשתי 

נפרדים.
האמריקאית  האגודה  של  מנחים  קווים  לפי 
לסוכרת )ADA( משנת 2005, שאומצו בהמשך 
גם בישראל, ערך שבין 100 ל-126 יחידות )מ”ג 

גלוקוז לדציליטר דם( מוגדר כטרום סוכרת.

בדיקת העמסת סוכר
כשמופיע ערך גבולי לסוכרת בבדיקת הדם בצום, 
או כשהערך בבדיקה בצום תקין ועדיין קיים חשד 
שונים,  תסמינים  של  הופעתם  לאחר  למחלה 
דם  בדיקת   – סוכר  העמסת  בדיקת  מתבצעת 
מים  ולאחר שתיית  צום מקדים  ללא  המבוצעת 

מהולים בסוכר.
ניתן לאבחן סוכרת בבדיקת דם, שעתיים לאחר 
במידה  סוכר,  גרם  ב-75  מהולים  מים  שתיית 
ורמת הסוכר בדם בבדיקה מגיעה ל-200 יחידות 
)מ”ג גלוקוז לדציליטר דם( ומעלה. ערך של עד 
של  טווח  תקינה.  כבדיקה  מוגדר  יחידות   140
199-140 יחידות מוגדר כגבולי ועשוי להצביע על 

טרום סוכרת.

בדיקת המוגלובין מסוכרר 
)HbA1C(

רמת  על  מעידה  מסוכרר  המוגלובין  בדיקת 

הסוכר בדם בשלושת החודשים שקדמו לבדיקה. 
הבדיקה משמשת מזה שנים ככלי חשוב למעקב 
ובשנים האחרונות  אחר מצבם של חולי סוכרת, 
הראשוני  בשלב  יותר  לשימושית  גם  הופכת 

של אבחון המחלה.

?)A1C( מהו המוגלובין מסוכרר
 HbA1C בכינויו  הידוע   – מסוכרר  המוגלובין 
)קיצור של Hemoglobin A1C( – הוא תרכובת 
שאחד ממרכיביה הם חלבוני ההמוגלובין, דהיינו 
חלבונים המצויים בתאי הדם האדומים ומשמשים 

לנשיאת חמצן לעבר תאי הגוף השונים.
תרכובת  בתגובת  נוצר  המסוכרר  ההמוגלובין 
המתרחשת בזרם הדם בין מולקולות המוגלובין 
)גלוקוז(, תגובה הקרויה בעגה  סוכר  למולקולות 
שרמת  אנזימטית’. ככל  לא  ‘גליקציה  הרפואית 
הסוכר בדם יותר גבוהה - כך יותר המוגלובין עובר 
גליקציה ורמות ההמוגלובין המסוכרר יהיו גבוהות 

יותר.
מסוכרר  המוגלובין   - לתרכובת  שהפך  לאחר 
שאורך  ומאחר  חייו,  אורך  לכל  מסוכרר  יישאר 
החיים הממוצע של כדורית דם אדומה הנושאת 
בתוכה המוגלובין עומד על 3-4 חודשים, בדיקה 
למדידת ההמוגלובין המסוכרר נחשבת ברפואה 
לבדיקה אמינה במטרה לאמוד את רמת הגלוקוז 
לפני  החודשים  בשלושת  שהייתה  כפי  בדם 

ביצועה.

?HbA1C למה משמשת בדיקת
מעקב אחר סוכרתיים

כבדיקה  הוכנסה  מסוכרר  המוגלובין  בדיקת 
חולי  בדם בקרב  רמות הסוכר  לניטור  שגרתית 
משמשת  הבדיקה   .1976 משנת  החל  סוכרת 
ולאמוד  המחלה  מצב  אחר  לעקוב  כדי  בעיקר 
את יעילותם של טיפולים לסוכרת ואת ההקפדה 
של חולי סוכרת על רמה תקינה של סוכר בדם 

לתקופות ממושכות - דהיינו ההיענות לטיפול.
הבדיקה  את   HbA1C בדיקת  מהווה  כיום 
הסוכר  איזון  מצב  אחר  למעקב  יותר  המומלצת 
לבצעה  וניתן  מאחר  סוכרת,  עם  אנשים  של 
הגלוקוז  רמות  מבדיקת  בהבדל   – צום  ללא 
בדם ומאחר ודיוקה רב יותר לבירור מצב האיזון 
מבדיקת  יקרה  היא  אולם  זמן,  לאורך  הסוכרתי 
גלוקוז בצום ולכן עדיין אינה זמינה במדינות רבות 

כבדיקה שגרתית.

אבחון סוכרת וטרום סוכרת 
לשמש  יכולה  המסוכרר  ההמוגלובין  בדיקת 
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אבחון סוכרת 
)HbA1C( כל מה שצריך לדעתובדיקת המוגלובין מסוכרר

 2010 בשנת  המחלה.  של  האבחון  בתהליך  גם 
האמריקאית  האגודה  ידי  על  בארה”ב  אומצה 
לאבחון  נוסף  כמדד  הבדיקה   )ADA( לסוכרת 
גם  אומצה  ובהמשך  סוכרת  וטרום  סוכרת 

במדינות נוספות, לרבות בישראל.

איך ומתי מבצעים בדיקת 
המוגלובין מסוכרר?

בנטילת  המבוצעת  פשוטה  דם  בבדיקת  מדובר 
בהבדל  באצבע.  בדקירה  או  מהווריד  דם 
בדיקת  בדם,  הסוכר  לרמות  רגילה  מבדיקה 
שעה  בכל  מתאפשרת   HbA1C לרמות  דם 
הבריאות  בסל  כלולה  צום. הבדיקה  וללא  ביום 
המטופלים  ולחולים  סוכרת  לאבחון  בישראל 

בתרופות ומבוצעת בהפניית רופא.
האמריקאי  הסוכרת  איגוד   ,2018 לשנת  נכון 
המוגלובין  בדיקת  ביצוע  על  ממליץ   )ADA(
למטופלים  בשנה  פעמיים  לפחות  מסוכרר 
)אחת  בשנה  פעמים  וארבע  ביעדים  שעומדים 
או  ביעד  עומדים  שלא  למטופלים  לרבעון( 
בישראל  שונה.  להם  שניתן  התרופתי  שהטיפול 
לביצועה  קוראות  הבריאות  משרד  המלצות 
חולי  כלל  בקרב  בשנה  אחת  פעם  לפחות 

הסוכרת המטופלים בתרופות או באינסולין.
כבדיקות  מומלצות  מסוכרר  המוגלובין  בדיקות 
לאבחון  אולם   2 סוג  סוכרת  לאבחון  סקר 
סוכרת סוג 1 בבדיקת סקר במקרה של תסמיני 
רמות  בדיקת  יותר  מומלצת  היפרגליקמיה 

הגלוקוז בדם.

?HbA1C מה משמעות ערכי
את  המבטאים  אחוזים  מהווים   HbA1C ערכי 
אחוז ההמוגלובין המסוכרר מתוך סך ההמוגלובין 
בנוזל הדם )פלסמה( - ככל שריכוזי הסוכר בנוזל 

.HbA1C הדם עולים, כך עולים גם ערכי
להמיר  ניתן  המסוכרר  ההמוגלובין  ערכי  את 
הממוצעים  בדם  הסוכר  ערכי  את  ולקבל 
רמות  בערכי  הן  האחרונים,  החודשים  לשלושת 
מעבדה  בבדיקות  שנקראות  כפי  בדם  הגלוקוז 
לדציליטר  גלוקוז  מיליגרם  )בערכי  סטנדרטיות 
של  להמרה  יותר  מקובלות  ברמות  והן  דם(, 
מילימול גלוקוז למול דם ):)mmol/mol למשל, 
6%, משמעותה רמת גלוקוז  רמת HbA1C של 
בדם של 126 מ”ג לדציליטר דם )בטווח בין -152

100 יחידות( או רמה של mmol/mol 7 )בטווח 
של 8.5-5.5 יחידות(.

מהם ערכי HbA1C תקינים?
ערכי המוגלובין מסוכרר במעקב אחר סוכרתיים

 HbA1C בעוד שבקרב אנשים בריאים רמה של
חולי  בקרב  לתקינה,  ומטה נחשבת   6% בגובה 
לתקינה  נחשבת  מ-7%  נמוכה  רמה  סוכרת 
 )ADA( לפי המלצות איגוד הסוכרת האמריקאי 
שאומצו גם בישראל, בעוד שלפי המלצות ארגון 
הבריאות העולמי )WHO(, איגוד האנדוקרינולוגים 
הבינלאומית  והפדרציה   )AACE( האמריקאי 
מ-6.5% נחשבת  נמוכה  רמה   ,  )IDF(לסוכרת

לתקינה.
 )ADA( לפי המלצות איגוד הסוכרת האמריקאי 
לשנת 2018, היעד המרפאתי שנקבע למבוגרים 
עד   ;7% עד  על  עומד  בהיריון  שלא  סוכרתיים 
6.5% בקרב מטופלים עם סוכרת סוג 2 מאוזנת 
תרופתי  וטיפול  החיים  באורח  שינויים  עם 
טווח,  קצרת   2 סוג  סוכרת  בלבד,  במטפורמין 
היפוגליקמיה משמעותיים  ללא התקפי  וסוכריים 
כרוניות;  למחלות  רבות  תרופות  נוטלים  ושאינם 
של  היסטוריה  עם  מטופלים  בקרב   8% ועד 
רבים  סיבוכים  מרובים,  היפוגליקמיה  התקפי 

נלווים לסוכרת ו/או תוחלת חיים מוגבלת.
לפי המדדים המקובלים בספרות הרפואית, רמה 
גבוהה מ-9% מצביעה על בעיית היענות לטיפול 

התרופתי.
יש לציין כי מספר מחקרים מזהירים מפני ניסיונות 
ההמוגלובין  ערכי  את  להוריד  מדי  אינטנסיביים 
 1993 בספטמבר  שפורסם  המסוכרר. מחקר 
יתרונו של הטיפול האינטנסיבי  כי למרות  העלה 
של  בהפחתה  ובעיקר  סוכרת,  סיבוכי  במניעת 
76% בסיכון לפתח נזקים ברשתית )רטינופתיה(, 
הסיכון  את   3-2 פי  מעלה  שכזה  טיפול 

להתקפי היפוגליקמיה חמורים.
ערכי המוגלובין מסוכרר באבחון סוכרת

הבינלאומית  הפדרציה  של  ההמלצות  לפי 
הסוכרת  לחקר  האירופי  האיגוד   )IDF( לסוכרת 
 )ADA( לסוכרת  האמריקאי  והאיגוד   )EASD(
כסוכרת,  תאובחן  מ-6.5%  הגבוהה  רמה   -
להופיע  יכולה  מ-6.5%  נמוכה  רמה  גם  כי  אם 
האבחון  בבדיקות  המאובחנים  סוכרתיים  בקרב 

הסטנדרטיות לרמות הגלוקוז בדם.
משמעותן טרום   6.4% עד   5.7% של  רמות 

סוכרת – מצב המצביע על סיכון מוגבר לסוכרת.

איך ניתן להשפיע על ערכי 
?HbA1C

ערכי  על  שמשפיעים  המרכזיים  הגורמים 
בהרכב  שינויים  הם  המסוכרר  ההמוגלובין 
התרופות, התמדה בטיפול התרופתי וכן הקפדה 
על תזונה נכונה ופעילות גופנית. מחקרים מראים 
לירידה  להוביל  עשויה  סדירה  גופנית  פעילות  כי 
של 0.9% בערכי HbA1C כעבור מספר חודשים. 

מתי לא ניתן להסתמך על 
?HbA1C בדיקת

שתי  על  סוכרת  באבחון  להסתמך  נהוג  בעולם 
הסוכר  לרמות  בדיקה  ולרוב  בדיקות,  תוצאות 
בדם בצום ובדיקת המוגלובין מסוכרר. כשתוצאת 
של  תוצאות  תואמת  בדיקת HbA1C אינה 
כי  ההנחה  בדם,  הסוכר  לרמות  פשוטה  מדידה 

קיימים גורמים המטים את התוצאה.
להסתמך  אפשרות  אין  אוכלוסיות  מספר  בקרב 
סוכרת,  לאבחון  כבדיקה  מסוכרר  המוגלובין  על 
ממצאי  אצלם  והמתבגרים  הילדים  כלל  לרבות 
הבדיקה אינם חד משמעיים, אנשים שקיים חשד 
מומלצת  כאמור  אצלם   –  1 סוג  בסוכרת  שחלו 
בדיקה לרמות הגלוקוז בדם כבדיקה אבחנתית, 
וכן אנשים עם תסמיני סוכרת שהופיעו לראשונה 
תרופות  הנוטלים  אנשים  מחודשיים,  פחות  לפני 
הסוכר  ברמות  מהירה  לעלייה  להוביל  שיכולות 
בדם - כמו סטרואידים ותרופות אנטי פסיכוטיות, 
לבלב,  ניתוחי  לרבות   - בלבלב  נזק  עם  אנשים 
נשים הרות וכן אנשים עם מחלות ו/או מוטציות 
ההמוגלובין  רמות  על  המשפיעות  גנטיות 
המסוכרר, למשל אלכוהוליזם, כשל כלייתי כרוני 
את  להעלות  העשויים   B12 בוויטמין  ומחסור 
רמות HbA1C בדם ומחלת כבד כרונית ומחלות 
רמתו  את  להוריד  העשויות  מסוימות  ריאומטיות 

בדם.
לפי מחקרים שסוכמו במכון הלאומי האמריקאי 
לסוכרת, מחלות עיכול וכליה )NIDDK(, בדיקות 
מדויקות  להיות  עשויות שלא  מסוכרר  המוגלובין 
בקרב אנשים מהמזרח התיכון וממוצא אפריקאי 
משפחה  קרובי  עם  אנשים  או  אסייתי  ודרום 
החולים בתלסמיה ואנמיה חרמשית. זאת מאחר 
יותר  ולאנשים בקבוצות אלה יש סיכויים גבוהים 
הקרוי  שכיח  פחות  מסוג  המוגלובין  להמצאות 
 hemoglobin( המוגלובין’  של  גנטי  ‘וריאנט 

variant( שעלול להתערב בתוצאות הבדיקה.
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האם בדיקת המוגלובין 
מסוכרר מדויקת?

לגבי  מחלוקת  קיימת  עדיין  הרפואית  בקהילה 
בבדיקות  הסוכר  רמות  משתקפות  בו  האופן 
הבדיקה  כי  הטוענים  חוקרים  קיימים   .HbA1C
בשלושת  הסוכר  לרמות  תוצאות  אינה משקפת 
על  משליכה  אלא  לביצועה,  שקדמו  החודשים 
4-2 שבועות האחרונים  יותר של  תקופה קצרה 
מתן  כי  שהראו  מחקרים  רקע  על  וזאת  בלבד, 
טיפול תרופתי להורדת רמות הסוכר בדם מוביל 
יום   20 לאחר  כבר   HbA1C ברמות  לשינויים 

בממוצע.

בדיקות המוגלובין מסוכרר 
בעולם ובישראל

הנמדדים  החולים,  קופות  של  האיכות  מדדי 
לחקר  הלאומי  המכון  דו”ח  במסגרת  ומדווחים 
שירותי בריאות ומדיניות בריאות ומשרד הבריאות, 
מצביעים על שיעורים גבוהים של ביצוע בדיקות 
מעל  מתוך   2011 בשנת  בישראל:   HbA1C
המאובחנים  בוגרים  סוכרת  חולי  אלף  ל-450 

שמטופלים   18 גיל  מעל  )בוגרים  בקופות 
הבדיקה  את  ביצעו   89.7% למחלה(,  בתרופות 
מתון  באופן  עלה  זה  ושיעור  אחת,  פעם  לפחות 

בשנת 2015 ל-90.1% מהסוכרתיים. 
בגילי  בישראל  המאוזנים  הסוכרת  חולי  שיעור 
תקינות   HbA1C רמות  נמדדו  להם   84 עד   18
עמד בשנת 2012 על 63.2% מהסוכרתיים, והגיע 
בשנת 2015 ל-67.6% מהסוכרתיים. בשנת 2015 
שיעור החולים המאוזנים גבוה יותר בקרב נשים 

)70.2%( בהשוואה לגברים )65.1%(.
אינה  שמחלתם  סוכרת  עם  הילדים   שיעור 
מאוזנת, שרמת HBA1C היא 9% ומעלה – ירד 
בשנים האחרונות משיעור של 44% בשנת 2011 
הסוכרת  חולי  שיעור   .2015 בשנת  ל-36.6% 
רמת  עם  מאוזנים  שאינם  בישראל  הבוגרים 
להצביע  העשויה   – ומעלה   9% של   HbA1C
על מחלה לא מאוזנת או בעיה בהיענות החולה 
לטיפול תרופתי - עמד בשנת 2011 על 13.6%, 

וירד בשנת 2015 ל-11% מהסוכרתיים.
 ,)WHO( העולמי  הבריאות  ארגון  נתוני  לפי 
בעולם יש שוני בין מדינות ואזורים בשיעור ביצוע 

אבחון סוכרת 
המשך

באופן  לסוכרתיים  מסוכרר  המוגלובין  בדיקות 
שגרתי: באזור אירופה של הארגון שבו כלולה גם 
ישראל מבוצעות בדיקות אלו ל-81% מהתושבים 
הפסיפיק  מערב  באזור  סוכרת,  עם  המאובחנים 
הבדיקה  את  מבצעים  אוסטרליה  את  הכולל 
אמריקה  באזור  מהסוכרתיים,   57% בשגרה 
ודרום אמריקה  ומרכז  הכולל את ארה”ב, קנדה 
מבצעים אותה 50% מהסוכרתיים, באזור המזרח 
הפרסי  והמפרץ  ערב  מדינות  את  הכולל  התיכון 
ובמדינות  מהסוכרתיים   40% אותה  מבצעים 
אפריקה 5% מהסוכרתיים, ואילו במדינות המזרח 

הרחוק בדיקה זו כלל אינה נהוגה בשגרה.
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ַאל ִּתְׁשֲאלּו ֶאת ָהרֹוֵפא, 

ָׁשֲאלּו ֶאת ַהחֹוֶלה. )ִּפְתָּגם ִאיִּדי(



אבחון סוכרת 
המשך

מסלט ועד פאי: 
3 מתכונים מקוריים ובריאים 
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ַאַחת ֵמחֹובֹוָתיו ָהִראׁשֹונֹות ֶׁשל 

ָהרֹוֵפא ִהיא ְלַחֵּנְך ֶאת ַהֲהמֹוִנים ֹלא 

ָלַקַחת ְּתרּופֹות. )ויליאם אוסלר(

שמירה על המשקל 
אינה משימה פשוטה 

כלל וכלל, אך 
בשבתות ובחגים – עת 

הפשטידות, הפסטות 
המוקרמות ועוגות 

הגבינה מככבות בכל שולחן – המשימה 
הזו נראית קשה במיוחד. השפית כרמית 

אלקיים, המתמחה בהבראת מטבחים 
ומחברת הספר "תאנים צלויות ועדשים 
כתומות: אוכל שעושה שינוי" מספקת 

שלושה מתכונים טעימים ובריאים לחג, 
ובעיקר כאלה המתאימים לאלה מאתנו 

שלא רוצים להחריב את הגזרה.

מתכון לסלט פריקה )פריקי( 
עם מלפפונים, עשבי תיבול 

ולבנה
מצרכים )לארבע מנות(:

• 1/2 1 כוס פריקה )אפשר בורגול גס(
• 2 כוסות מים רותחים

• תבלינים: מלח, פלפל שחור ומעט בהרט
• 1 כוס עשבי תיבול טריים קצוצים )נענע, 

כוסברה, פטרוזיליה(
• 3 גבעולי בצל ירוק פרוסים )החלק הלבן 

והירוק(
• 1 מלפפון, עם הקליפה, חתוך לקוביות 

קטנות
• זנב קטן של פלפל ירוק חריף קצוץ דק

• 3 כפות שמן זית
• 3 כפות מיץ לימון סחוט טרי

• להגשה: כף לבנה לכל סועד וטיפת שמן זית

הכנה:
1. שוטפים היטב את הפריקי במסננת, כמה 

פעמים, עד שהמים צלולים.
2. מעבירים לקערה וחולטים עם מים רותחים.

3. מוסיפים שמן זית ותבלינים ואז מכסים 
בניילון נצמד למשך כחצי שעה.

4. מסננים ממים עודפים ומעבירים לקערה. 
מצננים.

5. מוסיפים את יתר החומרים, מערבבים בשני 
מזלגות, טועמים ומשפרים תיבול.

6. מגישים בקעריות קטנות עם כף לבנה 
וטיפונת שמן זית לכל סועד.

מתכון לקלפוטי דובדבנים
קלפוטי הוא שילוב בין פנקייק לעוגה - בלילה 
ללא שמן שמתאימה לקיץ. המתכון הקלאסי 

מתייחס לדובדבנים, אבל הקלפוטי הולך 
נהדר גם עם פירות קיץ אחרים, ובמיוחד 

עם פירות אדומים כמו פטל טרי, תות עץ או 
אוכמניות. אוכמניות, דובדבנים ופטל אפשר 

להשיג קפואים כל השנה. בעונה )יולי( אפשר 
ליהנות מהם טריים – בשווקים, בקטיף עצמי 

או אצל החקלאים, במחיר ידידותי בהרבה. 
הכי שווה להקפיא את הפירות ולהוציא 

כשמתחשק.
בפירות יער יש כמות יפה של סיבים 

תזונתיים, הם מכילים כמות נכבדה של 
ויטמינים )E ,A,C( שנחשבים לנוגדי חמצון, 
הם מסייעים לשמור על רמת חומציות נכונה 

במערכת העיכול ונחשבים דלי קלוריות.
או  עגולה  חרס  )לתבנית  מצרכים 

12 תבניות אישיות(:
• 1/4 כוס סוכר חום

• 1/4 כוס קמח כוסמין
• 1/4 כפית מלח

• 3 ביצים
• 1 כוס חלב

• 1/2 1 כפיות תמצית וניל
• 1/2 קילו דובדבנים מגולענים או פטל טרי

• 2 כפות אבקת סוכר
הכנה:

1. מחממים תנור ל-180 מעלות ומשמנים 
תבנית.

2. מערבבים בקערה סוכר קמח ומלח.
3. מוסיפים ביצים אחת-אחת ומערבבים.

4. מוסיפים חלב ותמצית וניל ומערבבים רק עד 
שהתערובת אחידה.

5. מפזרים את הדובדבנים בתבנית ושופכים 
עליהם את הבלילה.

6. אופים עד שהמאפה התייצב והשחים מעט. 
כ-35 דקות לתבניות אישיות או 40-45 דקות 

לתבנית גדולה. 
7. לאחר צינון מפזרים אבקת סוכר לקישוט 

ומגישים.

מתכון לפאי שומשום וגבינה
התשובה הבריאה ל"ניו יורק צ'יזקייק". 
תחתית הפאי יכולה לשמש לכל מילוי 

שאוהבים, הפעם עם מילוי גבינת עזים רכה 
וממתיקים טבעיים.

מצרכים )לתבנית פאי בקוטר 22 ס"מ(:
לתחתית הפאי
• ½ כוס קמח מלא

• 1 כוס קוואקר )או שיבולת שועל טחונה 
במעבד מזון(

• ½ כוס שומשום
• ¼ כפית מלח דק

• ¼ כוס שמן קוקוס או שמן קנולה )עדיף 
מכבישה קרה(

• 3 כפות מייפל טהור )לא סירופ בטעם מייפל( 
או סילאן ללא סוכר
למילוי הגבינה

• 500 גרם גבינת עזים למריחה 5%
• 1 גביע )150 גרם( יוגורט עזים

• 3 ביצים
• ½ כוס סילאן ללא סוכר

• קליפה מגוררת מלימון אחד
• 3 כפות קורנפלור

מאת: כרמית אלקיים



מוצרים עם תו!
המאושרים  המוצרים  למפעל.  או  לחברה  ולא  בנפרד  מוצר  לכל  ניתן  האגודה  תו  לב!   שימו 
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. 

מוצרים הנושאים את תו האגודה הישראלית לסוכרת

מוצרי מזון
אביב פרויקטים

Sweetango אבקת ממתיק על בסיס אריטריטול 
וסטיביה, באריזות 200 גרם.

אחדות, ביח”ר לטחינה חלווה וממתקים 
)אחוה(

עוגה ללא תוספת סוכר עם מילוי בטעם פירות יער. 
עוגת תפוחים ללא תוספת סוכר עם מילוי מעודן.

אסם
דיאט, פטל  אדומה  סירופ בטעמים: אשכולית  עסיס 
דיאט, לימונענה דיאט, אננס דיאט, תפוח דיאט, תפוז 

דיאט, FIBRE1 דגני בוקר עתירי סובין;
ארדי שיווק וסיטונאות בע”מ

מחמצת  בסיס  על  מיוחד  לחם  “לבריאות”;  לחם 
בסיס  על  מיוחד  לחם  גרם.   500 סובין,  בתוספת 

מחמצת בתוספת סובין, 650 גרם;
ארומה אספרסו בר

ארומה  מתוצרת  מלא  קמח  לחם  קל;  דגנים  לחם 
אספרסו בר; עוגיות מקמח מלא ללא תוספת סוכר; 

לחמניות ביס מקמח מלא; 
גלידות פלדמן - פלקו                               

גלידל 900 מ”ל בטעמים: שוקו וניל, שוקו פקאן, וניל 
תות, ריבת חלב. גלידל פרי פירות טרופיים )מאגדת 
“גלידל”  80 גרם(; מאגדת שלגוני  יחידות במשקל   8
וניל  תות,  וניל  וניל,  שוקו,  בטעמים:  במאגדת(  יח’   8(
פרי”  “גלידל  שלגוני  מאגדת  מוקה.  אייס  פסיפלורה, 
ליים;  למון  דובדבן,  פטל,  בטעמים:  במאגדת(  יח’   8(

מרגריטה אשכולית, אננס;
דג טעים

גפילטע פיש )קציצות דג( לייט
דנשר )1963( בע”מ                      

משמש;  אננס,  שדה,  תות  בטעמים:   Tusso ג’לי 
פטל,   תפוזים,  ענבים,  בטעמים:  מרמולייט  תרכיזי 
תפוחים, לימון; שקיות סוכלרוז )אריזת 100, 200 ו-20 
שקיות( טבליות סוכלרוז )אריזת 150 ו- 300 טבליות(; 
ממתיק אישי נוזלי על בסיס סוכלרוז; ממתיק על בסיס 
סטיביה )100 שקיות, 150 שקיות(; ממתיק אישי נוזלי 

סוכלרוז  סטיקס;  סוכלרוז  הסטיביה;  צמח  בסיס  על 
טוויסטר; TUSSO עוגת מאפינס תפוז ללא תוספת 
סוכר, TUSSO עוגת מאפינס שיש ללא תוספת סוכר; 

ד”ר מרק בריאות באפייה בע”מ
לחמניות קלות מקמח מלא )מארז 6 יחידות(, לחמניות 
קלות מקמח כוסמין מלא )מארז 5 יחידות(. לחם קל 

מכוסמין מלא, לחם קל מקמח מלא;
הדרום תעשיות מזון בע”מ

יער;  פירות  קונפיטורה  שדה;  תות  קונפיטורת 
קונפיטורה אוכמניות; קונפיטורה דובדבנים; 

הרמזית 
על  ממתיק  טבליות   – הקלאסי  הממתיק  הרמזית 

בסיס סכרין ללא קלוריות.  
החברה המרכזית לייצור משקאות קלים 

בע”מ – קוקה קולה ישראל 
ליטר,   1 בקבוק  ליטר,   1.5 בקבוק  זירו:  קוקה-קולה 

בקבוק 2 ליטר, בקבוק 500 מ”ל, 
330 מ”ל, מארזים לנשיאה:  350 מ”ל, פחית  בקבוק 

ששיה )1.5 ל, 2 ל(, 6 פחיות )פרידג’פק(         
דיאט קוקה-קולה: בקבוק 1.5 ליטר, בקבוק 500 מ”ל, 

בקבוק 350 מ”ל, פחית 330 מ”ל, 
מארזים לנשיאה: ששיה )1.5 ל(, 6 פחיות )פרידג’פק(; 

דיאט קוקה-קולה לימון: בקבוק 1.5 ליטר
ליטר;   1.5 בקבוק  קפאין:  ללא  קוקה-קולה  דיאט 
ספרייט זירו: בקבוק 1.5 ליטר, בקבוק 500 מ”ל, בקבוק 
350 מ”ל, פחית 330 מ”ל, מארז ששיה )1.5 ל( ; דיאט 

פאנטה אורנג’: בקבוק 1.5 ליטר 
דיאט פיוז תה בטעם אפרסק: בקבוק 1.5 ליטר, בקבוק 

500 מ”ל; קוקה קולה זירו לימון;
זנלכל בע”מ )יכין(

דיאט  סירופ  יכין  אשכולית;  בטעם  דיאט  סירופ  יכין 
יכין  אננס;  בטעם  דיאט  סירופ  יכין  לימונענע;  בטעם 
בטעם  דיאט  סירופ  יכין  מנגו;  בטעם  דיאט  סירופ 
ענבים; יכין סירופ דיאט בטעם פטל; יכין סירופ דיאט 
יכין  תות;  בטעם  דיאט  סירופ  יכין  בננה;  תות  בטעם 
בטעם  דיאט  סירופ  יכין  תפוזים;  בטעם  דיאט  סירופ 
סירופ  יכין  דובדבן;  בטעם  דיאט  סירופ  יכין  תפוחים; 

דיאט בטעם לימון;

טופגאם תעשיות ממתקים בע”מ
תנת’ה – סוכריות ללא תוספת סוכר בטעמים: תות, 

לימון, מנטה, עוגיות קוקוס, קפה מקיאטו, קרמל;
טמפו משקאות בע”מ

בטעם  סודה  ליים;  למון  בטעם  סודה   ;7UP FREE
אננס; סודה בטעם פירות יער; פפסי מקס 330 מ”ל, 

500 מ”ל ו 1.5 ליטר; 
יוניליוור ישראל מזון בע”מ 

מוצרי תלמה: פתית בצל, פתית שיפון, קרנצים תלמה 
גרם(,   340( בד”צ  שפע  תלמה  קרנצים  )340(גרם, 
ברנפלקס, ברנפלקס בד”צ, ברנפלקס ללא תוספת 
סוכר, ברנפלקס ללא תוספת סוכר בד”צ, ברנפלקס 

 ;EXTRA FIBER ללא גלוטן. ברנפלקס
קונפיטורות 778 בטעמים: משמש לייט, אוכמניות לייט, 

תות שדה לייט, דובדבנים לייט; 
י. כהן

)sweet lose( ממתיק בשקית על בסיס  לוז  סוויט 
סוכרלוז; סוויט רוז – ממתיק בשקיות על בסיס סכרין; 
סוויטבע - שקיות ממתיק אישי על בסיס סטיוויה עם 
דקסטרוזה; ממתיק על בסיס סוכלרוז )שקיות ממתיק 
על  ממתיק  דקטרוזה(;  עם  סוכלרוז  בסיס  על  אישי 
בסיס סוכלרוז )אבקת ממתיק על בסיס סוכלרוז עם 
מלטודקסטרין(; מתוק לייט – שקיות ממתיק אישי על 

בסיס סוכרלוז )בתפזורת(
יפאורה תבורי

דיאט RC קולה; דיאט RC קולה לימון; תפוזינה דיאט 
לימונים; תפוזינה דיאט תפוז; תפוזינה דיאט אשכוליות; 
עץ;  תפוח  דיאט  ספרינג  אשכוליות;  דיאט  פז  מיץ 
אשכוליות  קריסטל  אננס;  אשכוליות  דיאט  ספרינג 
דיאט     RC;ליטר  1.5 ליים  למון  דיאט   ;  RCדיאט
מוגז;  דיאט  אשכוליות  משקה  ליטר;   0.5 ליים  למון 
RC cola free; ספרינג נקטר חמוציות דיאט )1.25 
ליטר(; ספרינג TEA דיאט אפרסק; שוופס דיאט למון 
ליים; שוופס WATER בטעם אפרסק 0 קלוריות )1.5 
ליטר(; שוופס WATER בטעם תפוח 0 קלוריות )1.5 
שוופס  ליטר(,   1.5( לימון  סודה בטעם  שוופס  ליטר(; 

סודה בטעם נענע ליים )1.5 ליטר(.
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המשך בעמודים הבאים

כרם תעשיות מזון מן הטבע ע.ל בע”מ
סוכרלייף – שקיות ממתיק אישי על בסיס סוכלרוז;

מאפיית אגמי
דגנים,    9 ושובע  בריאות  ושובע, לחם  בריאות  לחם 
קל, לחם  מלא  מלא  לחם  קל,  ושובע  בריאות  לחם 
מלא מלא, לחם קל, לחם דגנים קל, מארז לחמניה 
קלה ביס 100% קמח חיטה מלאה, מארז פיתה ביס 
קלה 100% קמח מלא, אגמי PRE ביוטי )פיתה ביס 
יום;  יום  עם תוספת סיבים פרה ביוטיים(; לחם מלא 
לחמניות ביס כוסמין )מארז 8 לחמניות במשקל 50 
גרם(; פיתה ביס כוסמין )מארז 10 יחידות של 50 גרם(;

מאפיות אנג’ל בע”מ
לחם אנג’ל קל בתוספת שיפון; לחם אנג’ל קל; לחם 
שבעה דגנים קל; לחם אנג’ל 100 קל’ בתוספת שיפון; 
לחם שיפון כפרי )אנג’ל אורנים(; לחם פת חי 100% 
 6 )אריזת  הקלה  הלחמנייה  אורנים(;  )אנג’ל  מלא 
יחידות(; לחם עינן פרוס; לחם פשוט מלא; לחם שיפון 
100% קל; אנג’ל חיטה מלאה; לחם מלא )מותג רמי 
לוי(, לחם שיפון קל )מותג רמי לוי(; לחם אנג’ל צרפתי 

100% כוסמין; לחם עינן קל; אנג’ל ילדים;
מאפיית ברמן

לעניין- קלות; לחם  דגני  קל; לחם  שיפון  חלה קלה; 
מחיטה טרום נבוטה; לחם ברמן קל לעניין; לחם חיטה 
מלאה קל; לחם קל 100% שיפון; לחם ברמן אקטיב; 

מאפיית ודש מקבוצת ברמן
לחמניות דגני קלות; לחם שיפון קל; חלה קלה; לחם 
דגני קלות; לחמניה קלה; לחם שחור קל; לחם כנען; 

לחם שחור מקמח מלא;
מאפיית לחם הארץ מקבוצת ברמן

לחם שיפון; לחם שיפון עם אגוזים; לחם 5 דגנים; לחם 
חיטה מלאה קל; לחם קל 100% שיפון; לחם כוסמין ;

מאפיית לחם חן )מקבוצת ברמן(
לחם דני קל, לחם גלילי קל, לחם קל קמח מלא

מאפיית דוידוביץ 
לחם ריחיים קל; לחם FIX חיטה מלאה; לחם 100% 

כוסמין 500 גרם;
מאפיית יוסף ברון  בע”מ

לחם  “מיוחד”;  לחם  מלא;  מקמח  בריאות  לחם 
שיפון  לחם  מלא;  שיפון  מקמח  קל  לחם  משפחתי; 

בורודינסקי

מאפיית דגנית - עין בר
לחם דגנים קל; לחם חיטה מלא; לחם אחיד קל; לחם 
קל מחיטה מלאה; לחם טבע קל; לחם שיפון אמיתי 
קל; לחם ירוק מקמח מלא; לחם חיטה מלא + שיפון; 
שגם  מלא  חיטה  לחם  כוסמין;   + מלא  חיטה  לחם 

ילדים אוהבים; לחם חיטה מלא קל בתוספת שיפון;
מאפיית עלית )מזרחי( בע”מ

 10 )מארז  מלא  מקמח  קלוריות  דל  מיני  פיתות 
קלות  לחמניות  קלה;  חלה  קל;  דגנים  לחם  יחידות(; 

מקמח מלא )10 יחידות(.
מאפייה מרחבית 1986 בע”מ, קרית שמונה

לחם חיטה מלא-לחם מקמח חיטה מלא בתוספת 
קלוריות;  פחות   25% עינב  לחם  פרוס;  ויטמינים 
אווריריות כוסמת דקיקות עם מלח; אווריריות כוסמת 
דקיקות ללא מלח; אווריריות כוסמין דקיקות עם מלח; 

אווריריות כוסמין דקיקות דל נתרן;
מאפיית פולנסקי

לחם שיפון אוקראיני, לחם סקנדינבי שיפון טבעי, לחם 
שיפון בורודינסקי, לחם חיטה נבוטה, לחם שיפון קל; 
שיפון  מקמח  כפרי  בסגנון  לחם  מלא;  כוסמין  לחם 

וחיטה מלאים; 
מבשלות בירה ישראל בע”מ )קרלסברג(

נקטר חמוציות דיאט פריגת, פריגת משקה קל דיאט 
פריגת  lightמשקה  מ”ל;   330 ליטר,  אשכוליות 1.5 
קל בטעם לימונענע דל קלוריות, פריגת light משקה 

קל בטעם תפוזים דל קלוריות;
מודל שיווק ב.ל. בע”מ

 100 של  יחידות   8( להקפאה  שלוקים  פלוס  קלקר 
בננה,  תות  יער,  פירות  ענבים,  בטעמים:  מארז  גרם 
לימונענע(, קלקר מיני שלוקים להקפאה )50 יחידות 
יער, תות  של 29 גרם מארז בטעמים: ענבים, פירות 

בננה, לימונענע(.
מור ים מרקטינג

מחית תפוחים, מחית תפוחים אורגנית, מחית תפוחים 
עם אפרסק, מחית תפוחים עם תות

מילקו תעשיות בע”מ )טרה( 
גרם(   125( שומן   0% שוקולד  בטעם  חלב  מעדן 
יוגורט   Muller simply fruit 0% ;רביעייה מארז 
ביו אפרסק, Muller simply fruit 0% יוגורט ביו 
ביו  יוגורט   Muller simply fruit 0% ,יער פירות 
אננס,  ביו  יוגורט   Muller simply fruit 0% ,תות
 ; דובדבן  ביו  יוגורט   Muller simply fruit 0%

Muller simply fruit 0% יוגורט ביו תפוח אגס;
 מכוורת עמק חפר 

מעדן לייט
מכוורת יד מרדכי שטראוס בע”מ

קונפיטורה דומדמניות שזיף לייט; קונפיטורה משמש 
לייט; קונפיטורה תות שדה לייט;

מנה א. י. בע”מ
פריכיות אורז מלא, פריכיות אורז מלא ללא תוספת 
מלח, פריכיות אורז מלא עם פשתן, פריכיות אורז מלא 
עם תירס, פריכיות אורז מלא עם קצח, פריכיות אורז 

מלא 5 דגנים.
מצות אביב

עוגיות קלות אביבה ללא תוספת סוכר בטעמים: וניל, 
קפוצ’ינו, לימון, עוגיות קלות ללא תוספת סוכר מחיטה 
מלאה; עוגיות קלות ללא תוספת סוכר מקמח כוסמין 

מלא בתוספת גרעיני צ’יה;
נסטלה גלידות – נגה

וניל  שוקו  קרמריה  לה  לייט;  שוקו  שלגונים  מאגדת 
לייט באריזה משפחתית; מאגדת שלגוני לייט בטעם 
ריבת חלב; מאגדת שלגונים מופחתי קלוריות בטעם 
וניל עוגיות; סורבה מנגו-תות לייט באריזה משפחתית; 
יוגורט בציפוי מנגו; מאגדת  לייט  מאגדת שלגוני מיני 
קרחוני לייט מנגו ולימון; מאגדת שלגוני מיני לייט יוגורט 

עם ציפוי שרבט חמוציות;
סודה סטרים ישראל.

סירופ דל קלוריות ZERO  סוכר בטעמים : אשכולית 
אדומה, למון ליים, פטל ופירות יער, קולה, סירופ דיאט 
אננס- בטעם  דיאט  סירופ  חמוציות,  פטל  בטעם 

אשכולית;
סוכרזית בע”מ

 300 פטריה  סוכרזית  שקיות,   100 קלאסי  סוכרזית 
טבליות, סוכרזית פטנט 700 טבליות, סוכרזית קנקן 
קלאסי  סוכרזית  סוכר,  כמו  סוכרזית  טבליות,    1200
נוזלי, סוכרזית סוכלרוז 100 שקיות, סוכרזית סוכלרוז 
נוזלי, סוכרזית סוכלרוז 75 טבליות, סוכרזית סוכלרוז  
300 טבליות, סוכרזית סוכלרוז  כפית לכפית,   סוכרזית 
שקיות,   100 סטיוויה  סוכרזית  טבליות,   150 סוכלרוז 
נוזלי,  סוכרזית סטיוויה  75 טבליות,  סוכרזית סטיוויה 
סוכרזית סטיוויה300 טבליות, סוכרזית סטיוויה כפית 
קלוריות,   0 סטיוויה  ממתיק  שקיות  סוכרזית  לכפית, 

סטכרזית שקיות ממתיק סוכלרוז 0 קלוריות.
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ִּנְכָנס ָהרֹוֵפא, ַמִּניָחה ַהַּמֲחָלה  ִמּׁשֶ

ַלחֹוֶלה )ִּפְתָּגם ִאיִּדי(

סוכרה דיאט בע”מ )מתוק וקל(
סוכרה דיאט - שקיות להמתקה בישול ואפיה )25,100 
ו- 250 שקיות(; סוכרה דיאט לבישול ואפיה - )אריזת 
100 גרם(; סוכרה דיאט טיפות לבישול אפיה והמתקת 
אישי  ממתיק  )שקיות  סטיביה  וקל  מתוק  משקאות; 
ממתיק  )שקיות  וקל  מתוק   ;)20 ו-   100,50 סטיביה 
אישי סכרין 50 ו - 250 יחידות(. מתוק וקל זהב )שקיות 

ממתיק אישי אספרטיים 50 ו - 100 שקיות(.
סוויטאנגו

Sweetango, 200 גרם
סופר פארם ישראל

Wellness עוגיות קלות מחיטה מלאה ללא תוספת 
סוכר )מותג לייף(; לייף וולנס סטיביה 100 שקיות; 

סוכריות  וולנס  לייף  שקיות;   100 סוכרלוז  וולנס  לייף 
ללא תוספת סוכר בטעמים: מנטה, לימון, תות.

ענבי ציון
 600 של  באריזה  לייט  יער  פירות  ביתית  קונפיטורה 
של  באריזה  לייט  שדה  תות  ביתית  קונפיטורה  גרם, 
600 גרם, קונפיטורה ביתית משמש לייט באריזה של 
של  באריזה  לייט  פטל  ביתית  קונפיטורה  גרם,   600
באריזה  לייט  אוכמניות  ביתית  קונפיטורה  גרם,   600

של 600 גרם
פיתה אקספרס בע”מ

פיתה קלה מקמח מלא; פיתה כוסמין מלא; פיתה ביס 
מקמח מלא;

ריאו
וניל, גלידה  וניל שוקו, שלגון גלידה קלה שוקו  גלידת 
קרחונים   8 מאגדת  חלב,  ריבת  וניל  בטעמים  קלה 
ללא תוספת סוכר Litgh Ice בטעמים: קולה לימון, 

משמש, לימון
שופרסל )מותג פרטי(

ברנפלקס ללא תוספת סוכר)אריזות בגדלים שונים(; 
100 שקיות;  בראנפלקס; ממתיק על בסיס סוכלרוז, 
שוקו  ליטר;   1.5 קלוריות,  דל  אשכוליות  קל  משקה 
נטול לקטוז ללא תוספת סוכר, 1 ליטר. לחם שאור קל.
שטראוס גלידות  בע”מ                                                                                                      
יוגורט וציפוי  מאגדת שלגוני לייט פרי פירות יער עם 
בטעם פרי יער; מאגדת שלגוני לייט וניל עוגיות; מאגדת 
שלגוני לייט שוקולד עם ריפל שוקולד; מאגדת שלגוני 
אפרסק;  בטעם  וציפוי  יוגורט  עם  אפרסק  פרי  לייט 
לימון  לייט  אייס  מאגדת  סנדביץ’;  מיני  לייט  מאגדת 

,לייט  ליטר   1.33 קרמיסימו  ומנגו;  אדומה  אשכולית 
שוקו וניל

שטראוס בריאות בע”מ 
דנונה PRO טריפל זירו בטעמים:  תות, אפרסק, אננס, 

וניל; דנונה PRO 0% לבן;  
דנונה טריפל זירו בטעמים: תות, אננס, אפרסק, פירות 

יער, שטרודל תפוחי עץ; אקטיביה 0%; 
דנונה 0% 150 גרם ו 200 גרם; אקטיביה 1.5% 150 

גרם; דנונה 1.7% 150 גרם ו 100 גרם
שלגוגו

קרחוני ארטיקל בטעמים: לימון, פטל, משמש, אננס, 
בטעם:  פריטיקל  קרחוני  אפרסק;  תה  לימונענע, 

פסיפלורה.
תנובה                                                  

יופלה  דיאט  ג”ר;   150 גביע   0% אננס  יופלה  דיאט 
אפרסק  0% גביע 150 גרם; דיאט יופלה עם אפרסק 
דובדבן  יופלה  דיאט  בד”ץ;  בהשגחת  גרם   150  0%
0%; גביע 150 גרם דיאט יופלה תות;   גביע 150 ג”ר, 

0% דיאט יופלה פירות יער 0%;  גביע 150 גרם
דיאט יופלה עוגת גבינה ותות 0%; גביע 150 גרם

גביע 150 ג”ר דיאט יופלה בד”צ תות 0%; 
וניל עם אוכמניות בתחתית 0%,  יופלה בטעם  דיאט 
150 גרם; דיאט יופלה בטעם וניל עם מנגו בתחתית 
0%, 150 גרם דיאט יופלה בטעם לימון 0% 150 גרם

דיאט יופלה בטעם קוקוס 0% 150 גרם
יופלה טבעי 1.5% גביע 200 ג””ר,  יופלה טבעי 1.5% 

גביע 150 ג”ר יופלה  0% דיאט גביע 200 ג”ר;  
 יוגורט תנובה לבן 1.5% שומן ביו גביע 150 ג”

 משקה סויה לייט אריזת 1 ליטר )סוי מג’יק(
דיאט יופלה עם תות  0% 100 גרם סוי מג’יק, מעדן 

סויה במתיקות מעודנת

תוספי מזון, תרופות, 
מכשור רפואי ומוצרי עזר

ABBOTT  - GLUCERNA )גלוצרנה( 
מזון רפואי מועשר בסיבים תזונתיים מיועד לחולים עם 

סבילות לקויה לגלוקוז. היבואן: פרומדיקו
B.LAOR  ארומה קוסמטיקה ייחודית

קרם רגליים ארומטי 
אבידור מרכזי בריאות לרגל ולגב

סוכרת  חולי  לשימוש  מאושרת   PG Lite נעליים: 
ללא דפורמציה או פתולוגיה, תחת השגחה רפואית, 
דפורמציה  ללא  סוכרת  חולי  לשימוש   Molinavi
 Mendivi רפואית,  השגחה  תחת  פתולוגיה.  או 
מאושרת לחולי סוכרת עם דפורמציות קלות בגב כף 
רגל ובאצבעות. תחת השגחה רפואית, מדרס מתאים 
תחת  בלבד,  קלות  דפורמציות  עם  סוכרת  לחולי 

השגחה רפואית
אופציה, סוכנות לביטוח 

לחו”ל  נסיעות  ביטוח  סוכרת,  לחולי  סיעודי  ביטוח    
ביטוח   סוכרת,  לחולי  חיים  ביטוח  סוכרת,  לחולי 
לחולי  כושר עבודה  אי  ביטוח  סוכרת,  לחולי  בריאות 

סוכרת, ביטוח משכנתא לחולי סוכרת.
אלטמן בריאות שותפות כללית

קרם   – הרגל; פלקסיטול  לכף  – משחה  פלקסיטול 
לטיפוח  קרם   – פלקסיטול  מאוד;  יבש  לעור  ידיים 
הציפורן; פלקסיטול קרם לעור יבש מאד; פלקסיטול 

איזי סטיק; אלפא ליפואית;
ברייסון שיווק בע”מ

בכפות  וחתכים  צבתיות  ללא  בטוח  לטיפול  מוצרים 
הידיים והרגליים: cuticle away - מסיר ללא מאמץ 
את העור סביב הציפורן. callus away - מסיר עור 

גס וקשה מכפות הרגליים ב-5 דקות.
dry heel - קרם לריפוי ומניעה של עקבים יבשים 
ידי  על  לשימוש   –  Callus eliminator וסדוקים. 
אנשי מקצוע. Cuticle eliminator – לשימוש על 

ידי אנשי מקצוע.
גאמידה בע”מ

משחה    סוכרתית,  ברגל  לתמיכה  גבס  מערכת 
dermagran-B

ויטאמד, תעשיות פרמצבטיות בע”מ.
קרם טיפולי פורטה לרגליים
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כצט 
לקטופיל  לפנים;  טיפול  ניקוי  מוס  יאנג   - לקטופיל 
טיפולי;  ידיים  קרם   - לקטופיל  טיפולי;  גוף  קרם   -
צרבת   –  TZAREVET X טיפולי;   סבון  תחליב 
ותפוז.  לימון  מנטה,  בטעמים   X,  Calcichew D3

;D 3 בטעם לימון; ויטמיןD קלצ’יצ’ו אקסטרא
                                     

מורז צמחי מרפא
לטיפול  משחה   – משושת  לרגליים.  קרם   – כפתן 
בפצעים פתוחים. משחת עיסוי להמרצת מחזור הדם 
לטיפול  ציפורניים  מגן  ראומטיים.  כאבים  ולהקלת 

בפטריות ובדלקות מתחת לציפורן.
מ.א. מוצרי טבע ובריאות

טננבלוט D – סירופ עם תמציות צמחים ללא תוספת 
סוכר; סוכריות ויויל ללא תוספת סוכר בטעמים: בטעם 
סמבוק, בטעם לימון, בטעם פירות יער, בטעם מנטה, 

בטעם מנטה חריפה. 
מנפאואר  קאר בע”מ

מטפלים/ות שעברו השתלמויות בנושאי סוכרת
מכבי שרותי בריאות

 Care Sens N ,200 , קרם רגליים שיקומיD + קלציום
טימין,  בתוספת  לכסניות   Strep Car קאר-  סטרפ 

אובלפיחה, אבץ וויטמין C במארז בן 24 יח’.
AHAVA – מעבדות ים המלח

לעור  ידיים  קרם  ורגיש;  יבש  לעור  מזין  גוף  קרם 
קלינרל  ורגיש;   יבש  לעור  רגליים  קרם  ורגיש;  יבש 
 D-MEDIC קלינרל  הרגל;  לכף  קרם   D-MEDIC

ג’ל גרגרים לכף הרגל;

מעבדות מדיג’ל בע”מ
Nail Drops Medifoot  לציפורניים )סיוע בטיפול 

בפטרת ואקזמת כף הרגל(
רב  קרם   )Multipurpose cram )Medigel

שימושילחות והזנה לעור
וגס בכף הרגל  Medifoot סיוע בהסרת עור קשה 

ללא צורך בסכין או משייפים חדים
 נובונורדיסק )פארמדיה(

 NOVOPEN 3 , NOVOLET , מסוג:  הזרקה  עטי 
.NEEDLE NOVOLIFE,  PENMATE

סיגמא בי די בע”מ
גלוקוטרק – מד סוכר לא פולשני

סילון ספורט שיווק בע”מ
 411V2; 1080 V6;  860 V6;  880 V5;  990 V4; 928
                                                                                                                         V2; 847 V2

סם-און בע”מ
לסיוע  ליפואית  אלפא  חומצה  קפליות   – נוירובטיק 

  Gluco-Gel(( במניעת נוירופתיה, גלוקו ג’ל
לספיגה מהירה; די-ויט טבליות, די-ויט 200 טיפות, די-

ויט 400 טיפות.
פישר תעשיות פרמצבטיות בע”מ 

יו- במיוחד:  יבש-יבש  לעור  טיפולית  סדרה  יו-לקטין 
)מכיל  טיפולי  פורטה  יו-לקטין   / טיפולי  קרם  לקטין 
Urea בריכוזים שונים(, יו-לקטין קרם פורטה טיפולי 
יו-לקטין  טיפולי,  גוף  תחליב  יו-לקטין  הרגל,   לכף 
לכף  טיפולי  פילינג  ג’ל  יו-לקטין  טיפולי,  ידיים  קרם 
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. 
נטורל - שמן אמבט.  / אמול  / אמול פורטה  אמול 
פדיסול קרם לריכוך וטיפול בכף הרגל, פדיסול תרסיס 

דאודורנט לכף הרגל - מרענן, סופג זיעה ומונע ריח
פריגו ישראל טייקו דיאגנוסטיקה

גלוקומטר  ואביזריו.    XL עלית  אסנסיה  גלוקומטר 
קונפירם  אסנסיה  גלוקומטר  ואביזריו,  אספרי 
 Bayer: חברת  של  סוכר  לבדיקת  ערכות  ואביזריו; 
 ASCENSIA ELITE , ASCENSIA ELITE XL
עדינות  מחטים  מגוון   ,, ASCENSIA ESPRIT 2
 Insulin מתקדמת  אינסולין  משאבת   ,)unilet(

Pump Cozmo
קארט קוסמטיקס בע”מ

מוקוסווט,  ציפורנית,  הרגל,  לכף  טיפולית  משחה 
לכף  טיפולי  קרם  טיפולי,  טלק  תחליב  ג’ל,  קורנקס 
נוזל  לציפורן;  פילינג  ספורט;  ג’ל  וסדוקה,  יבשה  רגל 

לציפורניים; פילינג אניזמטי לכף הרגל;
רקיט בנקיזר )ניר איסט( בע”מ

גרון,  כאב  על  סוכר-  להקלה  ללא  תות  סטרפסילס 
נורופן לילדים בטעם תות, נורופן לילדים בטעם תפוז; 
מנטה,  נוזל  גביסטון  לימון,  סוכר  ללא  סטרפסילס 
גביסטון מנטה טבליות;  קרם טיפולי לסדקים בעקב 

;Scholl בתוספת קרטין מבית

חברות תרופות – תרופות במרשם רופא בלבד: באייר 
ישראל בע”מ, ברינגר אינגלהיים ישראל בע”מ, מארק 
שארפ ודוהם MSD, נובונורדיסק )פארמדיה(, נוברטיס 

פארמה, סנופי אוונטיס.
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הסוכר גבוה? 10 מזונות 
שיעזרו לכם להוריד אותו

רעות אושלק
נשווה  שווים. אם  הבריאים  המזונות  כל  לא 
חסה  שמנת  נגלה  לבטטה,  חסה  בין  למשל 
מכילה גרם אחד של סיבים תזונתיים ושום יתרון 
תזונתי נוסף, בעוד מנת דומה של בטטה מכילה 
שבעה גרם סיבים וגם ויטמין A, ויטמין C, ברזל 

וסידן.
לספור  במקום  לאכול,  מה  בוחרים  אנו  כאשר 
לפי  תזונתיים.  יתרונות  לבחון  עדיף  קלוריות, 
האיגוד האמריקני לסוכרת - קייל, גרעיני דלעת, 
סלק, סרדינים וכרוב ניצנים נחשבים למזונות-על 
במחקרים  הוכח  למשל,  סלק  סוכרתיים.  עבור 
כתורם להרגעה אצל חולי סוכרת. לחולי סוכרת 
ערכים  בעלי  מזונות  אילו  רק  לא  לדעת  חשוב 
בעלי  שהם  לבדוק  גם  אלא  גבוהים,  תזונתיים 
מדד גליקמי )GL( נמוך כדי לשמור על מדדי דם 

מאוזנים.

1. ירקות ללא עמילן
ברמת  לעלייה  גורמים  אינם  עמילן  ללא  ירקות 
ברוקולי  אספרגוס,  ארטישוק,  כולל  בדם,  הסוכר 
לתחושת  תורמת  ירקות  של  זו  קטגוריה  וסלק. 
ויטמינים,  של  נאה  כמות  לגוף  ומספקת  השובע 
מינרלים, וסיבים תזונתיים. העובדה שירקות אלו 
אותם  הופכת  ופחמימות,  קלוריות  מעט  מכילים 
לאחד המזונות הבודדים מהם יכולים חולי סוכרת 

ליהנות ללא הגבלה.
את  הגדיר  לסוכרת  האמריקני  האיגוד  למעשה, 
מרבית הירקות ללא עמילן כבעלי אינדקס גליקמי 
נמוך מ-55. בנוסף, מחקר שנערך באוניברסיטת 
ללא  ירקות  המכילה  דיאטה  כי  מצא  ניוקסל, 
סוכרת  לחולי  סייעה  דיאטטיים  ומשקאות  עמילן, 

סוג 2 באיזון רמת הסוכר דם.

2. חלב רזה ויוגורט
התפקידים  אחד  לבריאותנו.  הכרחי   D וימין 
בריאות  על  בשמירה  היא  שלו  המשמעותיים 
לא  עדיין  מאתנו  רבים  זאת  ולמרות  העצמות, 
שומן,  דלי  חלב  מאכלי  מספיק.  ממנו  מקבלים 
כולל חלב ויוגורט, עשירים בויטמין D וקל לשלב 
מדובר  סוכרתיים  עבור  היומיומי.  בתפריט  אותם 
שלהם  הגליקמי  שהמדד  מכיוון  מצוין,  בפיתרון 

נמוך.
לפי בית הספר לרפואה בהרווארד חלב רזה קיבל 
ציון מדד גליקמי 32 ויוגורט דל שומן עם פרי קיבל 
ציון 33. מחקרים מוכיחים שצריכת חלב הפחיתה 

בתשעה אחוזים את הסיכון לחלות בסוכרת סוג 2.
3. עגבניות

המפחית  נפלא  רכיב  בליקופן,  עשירות  עגבניות 
סרטן  )בעיקר  בסרטן  לחלות  הסיכון  את 
ניתן  עיניים.  ומחלות  לב,  מחלות  הערמונית(, 
ליהנות מהעגבניות טריות או מבושלות - עגבניות 
שלהן  התזונתי  שהערך  הבודדים  מהירקות  הם 

נשמר גם לאחר בישול.
נהנית  העגבנייה  נוספים,  עמילן  ללא  ירקות  כמו 
שפורסם  מחקר  מ-55.  נמוך  גליקמי  ממדד 
 the International Journal of Food  -ב
Sciences and Nutrition מצא ש-200 גרם 
הדם.  לחץ  את  מפחיתות  ליום  טריות  עגבניות 
מחקרים נוספים הראו שאכילת עגבניות מפחיתה 

את הסיכון למחלות לב ולסוכרת סוג 2.

4. אוכמניות ופירות יער
סיבים   ,C בויטמין  במיוחד  עשירות  אוכמניות 
לפירות  ביחס  גם  ובאנטיאוקסידנטים.  תזונתיים 
הגבוה  הכמות  את  לאוכמניות  יש  אחרים,  יער 
המפחיתים  אנטיאוקסידנטים,  של  ביותר 
סרטן.  או  לב  למחלות  הסיכון  את  משמעותית 

אוכמניות מכילות גם רכיבים אנטי-דלקתיים.
ופטל.  תותים  הם  נוספים  יער  בריאים   פירות 
הנובעים  נוספים  יתרונות  ישנם  לסוכרתיים 
אחרים,  פירות  כמו  שלא  אוכמניות.  מאכילת 
לאוכמניות יש מדד גליקמי נמוך. מחקר שנעשה 
ב-University of Illinois  גילה כי יין העשוי 
בדם  סוכר  איזון  על  בשמירה  יעיל  מאוכמניות 

לחולי סוכרת.

5. תפוזים ופירות הדר
לסיבים  מצוין  מקור  מהווים  ואשכוליות  תפוזים 
תזונתיים. על פי בית הספר לרפואה של הארוורד, 
 GI  40 הוא  ממוצע  תפוז  של  הגליקמי  המדד 
בלבד. פירות הדר אחרים, הם בעלי מדד גליקמי 
גרם   120 של  הגליקמי  המדד  יותר:  עוד  נמוך 

אשכולית שווה GI 25 בלבד.
סיבים  כולל  הפרי,  יתרונות  כל  את  לקבל  כדי 
מאשר  שלם  הפרי  את  לאכול  עדיף   ,C וויטמין 
לשתות מיץ טבעי. מאמר שפורסם באיגוד חולי 
שאכילת  בעוד  כי  התברר  האמריקני,  הסוכרת 
תפוזים, הפחיתה את הסיכון לסוכרת אצל נשים, 
הסיכון  את  העלתה  דווקא  תפוזים  מיץ  שתיית 

לסוכרת בקרב אותה אוכלוסייה.

6. סלמון ודגים המכילים 
אומגה 3

דג הסלמון עשיר בחומצות שומן אומגה 3, שצריכה 
לב.  למחלות  הסיכון  את  מקטינה  שלה  קבועה 
לבריאות  התורם   D בויטמין  עשיר  גם  הסלמון 
אינכם  אם  והעצמות.  הציפורניים  העור,  השיער, 
אוהבים סלמון, ישנם דגים בעלי יתרונות תזונתיים 
דומים כמו הרינג, סרדינים ומקרל. המדד הגליקמי 
מתייחס אך ורק למזונות המכילים פחמימות, לכן 

לדגים אין מדד גליקמי. 

7. אגוזי מלך, זרעי פשתן 
ואגוזים אחרים

סיבים  מגנזיום,  מכילים  פשתן  וזרעי  מלך  אגוזי 
מלך  אגוזי   .3 אומגה  שומן  וחומצות  תזונתיים, 
חומצת  לינולנית,  אלפא  חומצה  גם  מכילים 
לבריאות  המסייעת  רב-בלתי-רוויה  חיונית  שומן 
תזונתיים  יתרונות  כולסטרול.  ולהפחתת  הלב 
נוספים באגוזי מלך: ויטמין E, חומצה פולית, אבץ 
וחלבון. גם אגוזים אחרים מכילים שומנים בריאים 

המונעים תחושת רעב. 
באופן כללי, לאגוזים יש מדד גליקמי נמוך. קשיו, 
למשל שווה GI 27, המדד הגליקמי של בוטנים 
של  לרפואה  הספר  בית  פי  על   ,GI  7 רק  הוא 
הארוורד. בנוסף, מחקרים רבים הראו כי אכילת 

אגוזים באופן קבוע מסייעת במניעת סוכרת.

8. שעועית
ביותר,  המזינים  המאכלים  בין  היא  שעועית 
בזכות תכולה גבוהה של סיבים תזונתיים, חלבון, 
ומינרלים הכרחיים כמו מגנזיום ואשלגן. השעועית 
שחורה  שעועית  נמוך:  גליקמי  מדד  בעלת  היא 

  .GI 30 מקבלת ציון
 JAMA Internal-ב שפורסם  מחקר  לפי 
על  לשמירה  נפלאה  שעועית   ,Medicine
איזון רמות הסוכר בדם אצל חולי סוכרת סוג 2, 

ולמניעת מחלות לב.

9. קייל ושאר עלים ירוקים
 ,glucosinolates בשם  כימיקלים  מכיל  קייל 
המסייעים לאנזימי הכבד לנטרל חומרים מסרטנים. 
בנוסף, קייל מכיל יותר מ-100 אחוז מכמות הצריכה 
כרוב   .K וויטמין   A ויטמין  של  המומלצת  היומית 
ירוק הוא דוגמה נוספת לירק שמכיל המון ערכים 

תזונתיים, גם כשאוכלים ממנו מעט.
מדד  בעלי  הם  ומנגולד  קייל  כמו  ירוקים  עלים 



 

 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: __________________

 וד: _______ טלפון: __________ נייד: __________ מספר למקרי חירום: ________מיק

 תאריך לידה: ____________ אני מעוניין להשתייך לסניף: ___________  2/  1סוג סוכרת: 

 כתובת דואר אלקטרוני: _________________________     

 ובאיזה תחום: _________________________________ נא לציין אם מעוניין/ת להתנדב

) 70חברות מן המניין (עד גיל       ש"ח לשנה 120 -

ומעלה)  70חברות לגיל הזהב (מגיל       ש"ח לשנה 90 -

 חייל בשירות חובה פטור מתשלום בהצגת תעודת חוגר או קצין    

מני סוכרת, דיאטנים/יות) חברות בסקציה המדעית (רופאים/ות, אחים/אחיות, נא      ש"ח לשנה 150 -

מיכל, בימים א' - 3(שלוחה  03-9508222ניתן להרשם בטלפון:   )15:00-08:30ה' -
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הסוכר גבוה? 10 מזונות 
שיעזרו לכם להוריד אותו

גליקמי נמוך. האיגוד האמריקני לחולי סוכרת ציין 
את הקייל בין חמשת המזונות המומלצים ביותר 
לחולי סוכרת מכיוון שהוכח כי הוא מסייע להורדת 

לחץ דם גבוה.

10. שעורה, עדשים ודגנים 
נוספים

חיטה מלאה עשירה באנטיאוקסידנטים ובסיבים 
למטבוליזם  המסייעים  מסיסים,  ובתי  מסיסים 
האוכלים  אנשים  העיכול.  מערכת  ולניקוי 
דם  מלחץ  נהנים  ושעורה,  קוואקר  קבוע  באופן 
מלאים  דגנים  כן,  כמו  יותר.  נמוכים  ומכולסטרול 

גם עדשים הם  סוכר מאוזנת.  שומרים על רמת 
אופציה תזונתית מצוינת בזכות תכולה גבוהה של 

קומפלקס ויטמין B, ברזל וחלבון.
האיגוד האמריקני לסוכרת מבהיר כי לחם העשוי 
מ-100 אחוז דגנים מלאים הוא בעל מדד גליקמי 
נמוך. סוגים אחרים של לחם מלא הם בעלי מדד 
גליקמי נמוך. כמו כן, אכילת דגנים מלאים מפחית 

את הסיכון בסוכרת סוג 2.




