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דבר המערכת
דבר המנכ”ל

מוטי פרלמוטר
דבר העורך

זאביק זהבי

שלום חברים,
להתפשט  ממשיכה  הסוכרת  מגפת 
של  סימן  כל  ואין   מהיר  בקצב 
ולא  בארץ  לא  באופק,  האטה 
שכ-500,000  מעריכים  אנו  בעולם. 
בסוכרת  לוקים  ישראלים,  אלף 
סמויה,  בסוכרת  או  ידיעתם  ללא 
הידועים  הסוכרתיים  ל-500,000 

והמאובחנים. מרבית גורמי הסיכון להתפתחות סוכרת מוכרים וידועים 
לנו היטב: תורשה, עודף משקל, חוסר פעילות גופנית, מחסור בשעות 
תרופות  אולי  האוויר,  זיהום  סטרס,  הביולוגי,  השעון  שיבוש  שינה, 

מסוימות ומרכיבי מזון מסוימים. יתכנו גם גורמי סיכון נוספים. 
על סמך מחקרים מתוקפים, אשר בוצעו באלפי אנשים ובמגוון רחב 
הלוקים  במרבית  כי  למדנו  העולם,  ברחבי  שונות  אוכלוסיות  של 
בסוכרת סמויה, )ערכי סוכר בצום בין 100 ל-125 מ”ג/ד”ל ובין 140 
)ולכל  התהליך,  את  לעצור  ניתן  האכילה(,  לאחר  מ”ג/ד”ל  ל-199 
את  להעלים  כך,  וע”י  שנים(,  במספר  אותו  ולעכב  להאט  הפחות 

הסוכרת הסמויה ולמנוע הפיכתה לגלויה. 
יום,  מידי  ברגל  ללכת  חכם,  לאכול  פחות,  לאכול  בריא:  חיים  אורח 
לילה.  כל  שעות   8-7 לישון  מלחצים,  להימנע  מים,  מספיק  לשתות 
אימוץ המלצות אלו עשוי למנוע מאחוז ניכר מהסמויים להפוך לגלויים.                                                                                  
כבר לפני כעשור, הגישה אי”ל תכנית לאומית למניעת סוכרת מסוג 
הקדימה  אי”ל  כי  נראה  היום.  עד  יושמה  שלא  הבריאות  למשרד   2
למניעת  לאומית  תכנית  הנכון.  העיתוי  הגיע  עתה  ורק  זמנה  את  אז 
סוכרת יצאה לדרך השנה, בהובלת פרופ’ ארנון אפק, המכיר היטב הן 
את משרד הבריאות והן, כסוכרתי, את חשיבות מניעת הסוכרת. תנאי 
הכרחי למנוע סוכרת הוא לאתר את האוכלוסייה בסיכון, ובעיקר את 
אלה הלוקים בסוכרת סמויה. מאחר ומדובר במצב בריאותי חסר כל 
תסמינים, על מנת לאתר אותו יש לבצע בדיקת דם פשוטה לסוכר, 
או לאחר האכילה. עבור מרבית הקוראים שורות אלו, מניעת  בצום 
סוכרת כבר אינה אפשרית מאחר והסמויה הפכה לגלויה. אולם, קרובי 
משפחתכם אשר אינם ידועים כלוקים בסוכרת נמצאים בסיכון מאחר 
וכבר יש במשפחה לפחות סוכרתי אחד. על כן, אם ברצונכם לסייע 
לקרוביכם להימנע מסוכרת, עודדו אותם לבצע בדיקת דם פשוטה 
הצעד  זה  עתידית.  מסוכרת  להימנע  להם  לאפשר  העשויה  לסוכר 
הקטן והחיוני שבאפשרותכם לבצע, בפשטות, עוד היום, לצורך סיוע 

לעצירת המגפה. 
בהצלחה 

פרופ’ חוליו וינשטיין 

דבר העורך המדעי
פרופ’ חוליו וינשטיין

מאז ומתמיד, האגודה הישראלית 
לסוכרת, דאגה, דואגת ותדאג 

להנגשת מזון בריא לחבריה.
במסגרת זו אף נוצר לפני שנים רבות 

תו האגודה הישראלית לסוכרת )תו 
איל( שמתנוסס על מוצרים רבים 

שהועדה אישרה אותם לסוכרתיים.
האגודה תמיד דאגה למדיניות בריאות כזו שתמנע החמרת הסוכרת 

הקיימת ותעזור במניעתה. 
פעילות זו נעשתה בתקשורת האלקטרונית, בעיתונות הכתובה, 

בהרצאות והדרכות בסניפי האגודה הישראלית לסוכרת.
פעילות זו של איל כולל תו האגודה היתה קיימת עוד לפני הופעתן 

של המועצות הלאומיות של משרד הבריאות.
המועצה הלאומית לסוכרת עוד לא היתה קיימת לפני שתו האגודה 

)איל( התנוסס כבר על מוצרי מזון רבים.
מזה שנים אגודה ישראלית לסוכרת צועדת עם הסלוגן – 0,1,2,3,4,5

5  פעמים ביום לצרוך פירות וירקות
4 פעמים ביום לעלות מדרגות

3 פעמים בשבוע לאכול ארוחות משפחתיות )סביב שולחן(
2  שעתיים ולא יותר של חשיפה למסך אלקטרוני )שלא במסגרת 

העבודה(
1  שעה ביום של פעילות גופנית

0  צריכה של סיגריות ומשקאות עם סוכר

לאחרונה חלה התעוררות בקרב משרד הבריאות והמועצה 
הלאומית לסוכרת לגביי קידום התזונה ומניעת השמנה וסוכרת.

כבוד שר הבריאות, הרב ליצמן, הקים ועדה להסדרה של תזונה 
בריאה ועל כך יבורך.

אך אליה וקוץ בה, לוועדה הוזמנו אנשים מחוגים שונים, הקשורים 
לתזונה אך נציג א.י.ל לא הוזמן, למרות שאגודה ישראלית לסוכרת 

היא הגוף המייצג כ-600,000 סוכרתיים בישראל.
פנינו למשרד הבריאות ולא נענינו ובפנייה חוזרת קיבלנו תשובה 

מוזרה, בלשון המעטה, אך לא הוזמנו לשבת בוועדה. 
לאלוהים פתרונים. 

דבר היו”ר
פרופסור ארדון רובינשטיין

ַמֲחָלה ִהיא ָהרֹוֵפא ֶׁשּלֹו ָאנּו נֹוְתִנים 
ֶאת ְמלֹוא ְּתׂשּוֶמת ִלֵּבנּו. ַלֲאִדיבּות 

ְוָלַדַעת – ָאנּו ַרק ַמְבִטיִחים. ַלְּכֵאב 
– ָאנּו ְמַצְּיִתים. )מרסל פרוסט(

ַהַּמֲחָלה ָּבָאה ְרכּוָבה ַעל סּוס 

ְועֹוֶזֶבת ָּבֶרֶגל. )ִּפְתָּגם ֶּדִני(
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הקיץ  מהדורת  עם  אנחנו  ושוב 
הישראלית  האגודה  עיתון  איל,  של 

לסוכרת.
בקיץ, כמו בכל השנה, צריך להקפיד 
והבאנו  הסוכרת,  איזון  על  ולשמור 
כי  בנושא, אם  לכם בהתאם מאמר 

באופן כללי. כמו כן, יש לנו כבר מאמר שלישי בפינה: “דוקטור, אני רק 
שאלה”, המנסה להסביר למה כל כך קשה לשמור על האיזון. אבל מה 
עושים כשבקיץ אנחנו מוצפים בפירות עסיסיים ומתוקים כמו ענבים, 
כמו  זה  הסוכרתי,  ובשביל   – ומנגו  ליצ’י  אגסים,  ומלונים,  אבטיחים 
לעלות חלילה על מוקש. אז צריך להיזהר לא להיכנס לשדות מוקשים 
ולשם כך הבאנו לכם את דבריה של הדיאטנית שלנו בתוספת מתכון 

מתאים. ראו, הוזהרתם!
בקיץ גם מרבים לטייל, בארץ ובחוץ לארץ, וגם כאן צריך להתכונן לזה 
כמו שצריך. הפעם החלטנו לגעת בנושא מצד ההומור, שהוא כידוע 
לכם, אחד מאבני היסוד שלנו בכלל, וכמו שכבר נאמר: הצחוק יפה 

לבריאות! )לכן אנחנו ממליצים עליו לחולים...( תיהנו!
הסוכר  ולנזקי  בכלל  לסוכרת  שהמודעות  לאחרונה,  לגלות  שמחנו 
בפרט, תופסת מקום של כבוד, גם בממשלה )שר הבריאות מבקש 
של  בתמיכה  מקצץ  הוא  הזמן  באותו  כאשר  פוד!  בג’אנק  ללחום 
כתבות  סדרות  אחרי  המזון.  חברות  בין  וגם  לסוכרת...(  האגודה 
משקה,  בכל  כמעט  למצוא  שאפשר  הסוכר  כמויות  על  בטלוויזיה 
 – סוכר?(  יש  חמוץ  במלפפון  שאפילו  )הידעתם  מוצר  או  מאכל 
אנחנו מגלים בתקשורת הכתובה )להלן, דה מרקר( שחברות המזון 
או  דרך  בפיתוח  שתעסוק  סטארט-אפ,  חברת  להקים  מבקשות 
צריכת הסוכר,  לניטרול ההשפעה השלילית של  טכנולוגיה חדשנית 
של  ההצלחה  תהיה  זו   – יצליח  זה  אם  הטעם.  על  להתפשר  מבלי 

כולנו.
)אני מבקש להכניס כאן את צילום הסריקה מתוך דה מרקר(.

השיניים  כמו  הסוכרת,  אל  הנלוות  במחלות  לגעת  ממשיכים  אנחנו 
ומחלות הפה או סוכרת והעיניים שלנו ובמה שהסוכרת עושה למוח 

והקשר בין סוכרת ותפקוד מיני.
על  אישי  סיפור  העיתון  של  הנאמנים  מהקוראים  למישהו  יש  אם 
הסוכרת שלו וההתמודדות איתה – נשמח לפרסם בעיתונים הבאים.

והעיקר להיות בריא – שיהיה תענוג  אז שיהיה לכם אחלה של קיץ 
להביט בראי.

קריאה מהנה ומועילה לכם.
 

לכל החברים שלום.
לגל  עדים  אנחנו  האחרונה  בשנה 
“בריאות: השמנה והתרחקות מסוכר” 

השוטף את הארץ.
שר הבריאות, משרד הבריאות, קופות 
גופים  כנסת,  וחברי  שרים  החולים, 
את  המנצלים  גופים  וסתם  מסחריים 

ואם  בפרסום  אם  להרוויח  קופון”,  “לחתוך  בכדי  והחשש  הידע  חוסר 
בכסף, על חשבון ציבור הסוכרתיים.

אלו מדברים ואנחנו – עושים.
גופנו  של  החשובות  הבניין  מאבני  אחת  הנו  סוכר  חשובה:  הערה 

וההתייחסות אליו בלבד מחטיאה את המטרה. 
הדעה הרווחת שאסור באיסור חמור לצרוך סוכר שופכת את המים 
עם התינוק. כמו במקרים רבים יש להתייחס לכמות ולא לאיכות בלבד 
ובוודאי שבמכלול סך הפחמימות הנצרכות )בעיקר למזריקים( וליתר 
המרכיבים כמו נתרן, סיבים תזונתיים, שומן רווי ושומן טראנס, כולסטרול, 
חלבונים וקלוריות. תו האגודה הנו היחיד בארץ ובעולם )!( העונה על 

כל המרכיבים האלו.
בעקבות פניות חוזרות ונשנות מצד חברים בכלל וציבור הולך וגדל של 

החפצים בבריאות בפרט,
ברצוני לחזור ולפרט:

לצרכנים  עזר  כלי  משמש  )אי”ל(  לסוכרת  ישראלית  אגודה  תו 
הסוכרתיים. תו אי”ל על מוצר מציין כי המוצר נבדק על ידי וועדת 
וועדת  ידי  על  שנקבעו  בקריטריונים  ועמד  האגודה  של  המזון 
התזונה  בתחום  ומומחים  מובילים  )דיאטנים  מקצועית  מומחים 

והסוכרת(. 
ללא  ממנו  לצרוך  שניתן  או  סוכר”  “נטול  המוצר  כי   מסמן  אינו  התו 

הגבלה, ואינו מהווה המלצה לצריכת מוצר המזון. 
מוצר מקבל את התו במידה ועמד בכל הקריטריונים שנקבעו לתזונה 

המתאימה לסוכרתיים, על סמך ההנחיות וההמלצות העדכניות ביותר.
מוצרים שמכילים סוכר ו/או רב כהלים )כדוגמת מלטיטול( עוברים את 
הבדיקה רק במידה וכמות הסוכר ו/או הרב כהל אינה עוברת את הסף 

שנקבע על ידי הוועדה המקצועית. 
שימו לב להתוויה המופיעה בסמוך לתו האגודה. ההתוויה מגדירה 
זאת  וכל  גודל המנה, למה היא מהווה תחליף מבחינה תזונתית,  את 
במסגרת הייעוץ התזונתי האישי. ההתוויה הזו הינה חלק בלתי נפרד 
רפואי.   לייעוץ  או  אישי  תזונתי  לייעוץ  תחליף  מהווה  אינו  התו  מהתו. 
האינדיקציה  שונים  אדם   בני  של  הסוכר  בתגובת  שונות  ויש  מאחר 

האישית היא, כמובן, בדיקת רמות הסוכר לאחר האכילה. 
ולסיום: מעת לעת מצטרפות חברות או נוספים מוצרים נושאי התו.

מכירת  כי  כלל  בדרך  בתו,  השימוש  את  מפסיקות  חברות  במקביל, 
המוצרים לא ענתה על ציפיותיהן, או שהאגודה, בבדיקה שהיא עורכת, 
מגלה כי ההרכב שונה, הגרפיקה לא מתאימה או שהחברה פועלת לא 

בהתאם למסוכם אתה.
שהם  כפי  השינויים  אחרי  לעקוב  המשתמשים  לכל  ממליץ  אני 

מתבטאים בפרסום בחוברת.
בקרוב נפרסם רשימה מרוכזת של כל החברות אשר התו הוסר 

ממוצריהן אם בהסכמה ולפי בקשתן ואם עקב אי עמידה בתנאים 
או בדרישות המחמירות של האגודה.

בברכה,
מוטי



על שאלותיכם יענה 
ד”ר משה זילבר, 

מומחה באנדוקרינולוגיה 
וברפואה פנימית

מחבר הספר “אנשים 
מתוקים לחיים ארוכים”

דוקטור, 
 אני רק שאלה

מדוע קשה כך-כך לאזן את הסוכר בדם?
כתבה שלישית בסדרה

מהי תנגודת
לאינסולין?

ּדֹוִמים. )ג’ונתן סויפט(ִמְּפֵני ֶׁשַּמְכאֹוֵבינּו ּוַמֲחלֹוֵתינּו ָאנּו ְמַחְּבִבים ָּכל ָּכְך ֶזה ֶאת ֶזה 

לדעת  שצריך  מה  כל 
לאינסולין  תנגודת  על 

)עמידות לאינסולין(
יעקב  ד”ר  מאת: 

פוגלמן

? מהו אינסולין? - האינסולין הוא הורמון 
להכניס  תפקידו  בלבלב.  הבטא  בתאי  המיוצר 
בו  המשתמשים  הגוף  לתאי  הדם  מזרם  סוכר 
יכול  לא  הסוכר  אינסולין,  ללא  אנרגיה.  כמקור 
מכך  וכתוצאה  בדם  מצטבר  לתאים,  להיכנס 

נוצרת מחלת הסוכרת על כל נזקיה.

 ? מהי תנגודת לאינסולין? - תנגודת 
בו  מצב  זה  לאינסולין(  עמידות  )או  לאינסולין 
לאינסולין  מופחתת  ביעילות  מגיבים  הגוף  תאי 
אינו  האינסולין  כך,  עקב  לפעולתו.  ו”מתנגדים” 
הסוכר  את  יעילה  בצורה  להכניס  יותר  מסוגל 
לתאים. כתוצאה, הלבלב מייצר עוד ועוד אינסולין 
כדי להתגבר על העמידות ולכן יש הרבה אינסולין 
אינסולין  של  גבוהות  רמות  הזמן,  במשך  בדם. 
עשויות כבר להפסיק לפצות על הירידה ביעילות 
הכנסת הסוכר לתאים ונוצרות רמות גבוהות של 

סוכר בדם עד כדי התפתחות סוכרת.

לאינסולין  תנגודת  בין  הקשר  ? מה 
לטרום סוכרת וסוכרת? - מצב טרום סוכרת 
מאופיין ברמה תקינה או גבולית של סוכר בדם. 
אך הבסיס של טרום סוכרת הנו רמה גבוהה של 
אינסולין בדם. העלייה ברמת האינסולין בתהליך 
לשמור  שמאפשרת  זאת  היא  סוכרתי  הטרום 
השני  בשלב  בדם.  הסוכר  של  תקינה  רמה  על 
האינסולין  אין  ואז  מתגברת  לאינסולין  העמידות 
מצליח להכניס סוכר לתאים ומתפתחת סוכרת 

גלויה.

עמידות  של  המשמעות  מה   ? 
לאינסולין  עמידות  של  מצב   - לאינסולין? 
ראשונית גם מבשר את בוא מחלת הסוכרת וגם 
כשלעצמו מהווה גורם סיכון למחלת לב וכלי דם. 
בנוסף, עמידות זו שמלווה בעליית רמת האינסולין 
בדם, גורמת לעליה מהירה במשקל ולקושי רב 

בירידה במשקל.

לעמידות  הסימנים  מהם   ?
העמידות  את  לחוש  ניתן  לא   - לאינסולין? 
לאינסולין. כדי לגלות את הבעיה צריך למדוד את 

רמות האינסולין בדם ואת רמות הסוכר.

 - לאינסולין?  לתנגודת  גורם  מה   ?
הגורם הראשוני למצב זה איננו ידוע, אך השמנת 
בפעילות  וחוסר  נכונה  לא  תזונה  גנטיקה,  יתר, 

גופנית מעלים את הסיכון לתופעה.

? איך מטפלים בתנגודת לאינסולין? 
- הטיפול הוא הקפדה על תזונה נכונה ופעילות 
מכך  נובעת  הגופנית  הפעילות  יעילות  גופנית. 
כדי  זקוקה לאינסולין  שרקמת שריר פעילה לא 
סוכר  צרכן  הוא  שהשריר  מכיוון  סוכר.  לצרוך 
מרכזי, בזמן פעילות הוא מוריד את רמת הסוכר 
פחמימות  רמת  המכילה  נכונה  תזונה  בדם. 
בהתאם להמלצות מאזנת את המשקל ומורידה 

תנגודת לאינסולין.

קהילת  לבריאות”,  חברים  “כמוני,  אתר  מתוך 
סוכרת, מכון גרטנר

המכשולים  מן  בשניים  דנו  הקודמות  בכתבות 
העומדים בפני איזון טוב של סוכרת. הזכרנו את 
הקשר ההדוק בין רמת הסוכר בדם לבין המזון 
שאנו אוכלים, כמו גם את העובדה שגופנו אינו 
מסוגל לחוש ברמת הסוכר בדמנו, אלא אם היא 
קיצונית )כלפי מעלה או מטה(, ולכן אנו זקוקים 

למדידה חיצונית כדי “לדעת מה קורה”. 
להגיע  המתקשים  סוכרתיים  ישנם  זאת,  עם 
לאיזון סוכרים סביר למרות הקפדה אדוקה על 
במהלך  תכופות  סוכר  מדידות  וחרף  התזונה, 
היממה. האם תתכן סיבה נוספת לקושי באיזון 

סוכר הדם?

נמוך יותר זה טוב יותר?
מוגברת  מרמה  הסובל  באדם  לרגע  ונדון  הבה 
של “כולסטרול רע” )LDL Cholesterol( בדם, 
הרופא  בבעיה,  לטיפול  מ”ג/ד”ל.   200 למשל 
הכולסטרול  רמת  להורדת  תרופה  רושם  שלו 
במטרה להגיע ל-100 מ”ג/ד”ל. האיש נוטל את 
בדיקת הדם  על  חוזר  וכאשר  יום  מדי  התרופה 
“הכולסטרול  רמת  כי  מתברר  חודשיים  כעבור 
הרע” עומדת על 50 מ”ג/ד”ל בלבד, כלומר רבע 
היעד”  מ”רמת  ומחצית  ההתחלתית  הרמה  מן 

שהציב הרופא. 
ובכן,  כלשהי?  בעיה  מהווה  כזו  תוצאה  האם 
נוגעים  שהדברים  שככל  יאמרו  רבים  רופאים 
ל”כולסטרול רע”, 50 מ”ג/ד”ל אפילו עדיפים על-

פני 100 מ”ג/ד”ל...
הסוכר  רמת  כאשר  הסוכר.  לאיזון  נשוב  וכעת, 
והוא  מ”ג/ד”ל,   200 על  עומדת  אדם  של  בדמו 
מ”ג/ ל-100  אותה  להוריד  טיפול במגמה  נוטל 
ד”ל אך הטיפול מתברר כ”יעיל מדי” ומוריד את 
יאמר שזה טוב  הסוכר ל-50 מ”ג/ד”ל, איש לא 
יותר. נהפוך הוא, מדובר בירידה מוגזמת ברמת 
תסמינים  לגרור  הצפויה  היפוגליקמיה,   – הסוכר 
רעב  הזעה,  רעידות,  מואצות,  לב  דפיקות  כגון 
היפוגליקמיה,  אירועי  יש  חולשה.  סחרחורת,  עז, 

אמנם לא שכיחים, המובילים אף לאובדן הכרה!
היפוגליקמיה  לתקן  המקובלת  הדרך  ועוד:  זאת 
ברמת  עליה  גורר  זה  תיקון  סוכר.  לצרוך  היא 
קרי  מ”ג/ד”ל,   300-500 עד  לעתים  הסוכר, 
בתחילה  סופג  האדם  זה,  באופן  היפרגליקמיה. 

היפרגליקמיה,  סופג  מכן  ולאחר  היפוגליקמיה 
כלומר “גם נבלה וגם טרפה”. 

האם כולם אשמים במידה שווה?
ה”אשמים” העיקריים בהורדה מוגזמת של רמת 
“ממריצי  ממשפחת  תרופות  הם  בדם  הסוכר 
גלוקו-רייט,  גלובן=גליבטיק,  )למשל  הלבלב” 
וכמובן  נובונורם=רפגליניד(  אמריל=גלימפיריד, 
ממשפחות  שתרופות  בעוד  האינסולין,  סוגי  כל 
אלא  כזו,  לתופעה  גורמות  ואינן  כמעט  אחרות 

במיעוט מבוטל מן המקרים.
אם כך, אולי ניתן לוותר כליל על שימוש בממריצי 

לבלב ובאינסולין וכך תבוא הבעיה על פתרונה?
ובכן, המציאות היא מורכבת. יש אמנם סוכרתיים 
מונעת  הנ”ל  בתרופות  השימוש  הפסקת  בהם 
כליל אירועי היפוגליקמיה ועדיין מאפשרת לשמור 
על ערכי סוכר מאוזנים, על-ידי שימוש בתכשירים 
אחרים  במקרים  אולם,  אחרות.  ממשפחות 
מתברר כי רק ממריצי לבלב או אינסולין מסוגלים 
 – ובלעדיהם  סביר  בטווח  הסוכר  על  לשמור 

הסוכר עולה מאד, וזו כמובן אינה כוונתנו...

הכול יחסי
או  לבלב”  ש”ממריצי  לדעת  נוכחים  כשאנו 
אינסולין הם חיוניים להורדת ערכי סוכר גבוהים, 
אך מאידך גיסא שימוש בהם גורר נפילות סוכר, 

פתוחות בפנינו מספר אפשרויות תמרון:
שלמה  .1 טבליה  אם  למשל,  מינון:  הפחתת 

יתכן  היפוגליקמיה,  אירועי  גוררת  גלובן  של 
שחצי טבליה – לא תגרום לכך. 

אינסולין  .2 המזריק  אדם  אם  תזמון:  שינוי 
אירועי  חווה  בערב/לילה  ארוך-טווח 
מועד  הזזת  אזי  לילית,  היפוגליקמיה 
למנוע  יכולה   – הבוקר  לשעות  ההזרקה 

אירועים מסוג זה.
החלפת סוג: לעתים טבליה מסוג א’ גורמת  .3

להיפוגליקמיה אך טבליה מסוג ב’ )למרות 
אינה   – המשפחה(  לאותה  שייכת  שהיא 
סוגים  לגבי  אמור  הדבר  אותו  זאת.  עושה 

שונים של אינסולין.

בשורה התחתונה
המשפט הפופולארי “לא הורגים יתוש באמצעות 
פטיש של חמישה קילוגרמים” הוא רלוונטי מאד 
מדי”  “חזקות  בתרופות  שימוש  הסוכר.  לאיזון 
לטווח  מתחת  הסוכר  רמת  את  להוריד  עלול 
אם  במיוחד  מסוכן,  ואף  רצוי  בלתי  מצב  הרצוי, 
הוא מתרחש באופן חוזר ונשנה או כאשר הירידה 

ברמת הסוכר היא קיצונית. 
הפסקת השימוש ב”ממריצי לבלב” או באינסולין 
לפתור  יכולה   – היפוגליקמיה  אירועי  למנוע  כדי 

במקרים  אך  המקרים,  מן  בחלק  הבעיה  את 
אחרים – רמת הסוכר עולה משמעותית, ואז יש 
מקום לנקוט בשיטות אחרות, כגון הפחתת מינון, 
שינוי תזמון נטילה/הזרקה והחלפת סוג התרופה 

בתרופה אחרת מאותה המשפחה.

גישה רווחת גורסת כך:
סוכר  ערכי  על  לשמור  באפשרותנו  אין  כאשר 
עדיפה  היפוגליקמיה,  למנוע  וגם  “מושלמים” 
אירועי  ללא  אך  במקצת  גבוהה  סוכר  רמת 
היפוגליקמיה, מאשר רמת סוכר ממוצעת טובה 

מאד אך מלווה באירועי היפוגליקמיה.

 

ַהְּבִריאּות ִהיא ֲחַדר ַהַהְמָּתָנה ֶׁשל 

ַהַּמֲחלֹות. )מוריס מטרלינק(
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המכשול בדרך לבלימת 
הסוכרת בישראל הוא הציבור עצמו 

 חיים מאוזנים עם סוכרת
ד”ר יבגני מושקוביץ

מומחה 
לאנדוקרינולוגיה 
ורפואה פנימית, 

מנהל מרפאת סוכרת 
 מחוזית, מחוז דן פ”ת, 

שירותי בריאות 
כללית

איזון היא מילת מפתח המלווה אותנו בתחומי 
חיים רבים, אך כשמדובר בהתמודדות עם 

סוכרת זו לא רק המלצה אלא תנאי הכרחי. 
לאורך זמן, חוסר איזון ברמות הסוכר בדם עלול 

לגרום לסיבוכים רפואיים מסוכנים במערכות 
חיוניות בגוף כגון הלב, כלי הדם, מערכת 

העצבים, העיניים, הכליות. ככל שנקפיד על 
אורח חיים בריא ונקדים להשיג, בעזרת טיפול 
תרופתי, איזון של רמות הסוכר בדם, כך נוכל 

לצמצם את החשש להיווצרות נזקים בלתי 
הפיכים. 

נשמע פשוט? המציאות מוכיחה אחרת. למרות 
רחב  הוא  לסוכרת  התרופות  סל  שבישראל 
ומגוון, עדיין 34% מהחולים אינם מצליחים לאזן 
ערך  על  ולהתייצב  בדמם  הסוכר  רמות  את 
עבורם  שנקבע   )H1AC( המסוכרר  ההמוגלובין 
אלו  חולים  נותרים  לפיכך,  המטפל.  הרופא  ע”י 
תוחלת  את  המקצרים  מחלה  לסיבוכי  חשופים 

החיים ופוגעים באיכות החיים.  

כיצד ניתן להפחית ביעילות את 
רמות ההמוגלובין המסוכרר?

מאוזנת  דיאטה  בריא,  חיים  אורח  על  שמירה 
ופעילות גופנית מותאמת, תורמים מאד למניעת 
סיבוכי המחלה, אך במקרים רבים אינם מספיקים 
לאיזון הסוכר. לשם  לבדם להביא את המטופל 
כך נדרש סיוע תרופתי המותאם מתוך היצע של 
טיפול  כקו  שונים.  פעולה  מנגנוני  בעלי  טיפולים 
ראשון מומלץ להתחיל טיפול בכדורי מטפורמין. 
מגיע  אינו  המסוכרר  ההמוגלובין  וערך  במידה 

ליעד הרצוי יש צורך בשילוב תרופות נוספות. 
ביותר  הוותיק  מפתיע לגלות שאינסולין, הטיפול 
לסוכרת, הוא עדיין הטיפול היעיל ביותר להפחתת 

.)H1AC( רמת ההמוגלובין המסוכרר
ישיר  מענה  נותנת  אינסולין  של  עצמית  הזרקה 
למחלת  הגורם  באינסולין  ההורמונלי  למחסור 
הסוכרת.  כאשר רמת האינסולין בגוף מתייצבת 
יש להבדיל  יורדת.   רמת ההמוגלובין המסוכרר 
בין אינסולינים קצרי טווח המשפיעים למשך זמן 
בזאליים  אינסולינים  ובין  שעות   4 של  מקסימלי 
 24 ֶּדְגלּוֶדק( המשפיעים במשך  ֶלָבִמיר,  )ָלְנטּוס, 

שעות או יותר.
לשלבים  רק  נשמר  באינסולין  הטיפול  בעבר, 
מתקדמים של המחלה, בשל החשש מהשמנה 
נמוכות  סוכר  )רמות  היפוגליקמיה  ומאירועי 
מהטיפול.  כתוצאה  שנוצרו  מהנורמה(,  מאד 
בעשור האחרון אנו עדים לשינוי בגישה ולמעבר 
לשימוש באינסולין כבר בשלבים מוקדמים יותר 
של המחלה, זאת בזכות פיתוח טיפולי אינסולין 
הסיכון  את  משמעותי  באופן  שהפחיתו  חדשים 

להשמנה להיפוגליקמיה בקרב המטופלים.   
כך לדוגמה, מחקר בינלאומי רחב היקף שנערך 
גבוהה  יעילות  הוכיח  )לנטוס(  גלרג’ין  באינסולין 
של הטיפול בהפחתת ההמוגלובין המסוכרר כבר 
ועוד,  זאת  המחלה,  של  המוקדמים  מהשלבים 
הוכח שאינסולין זה בטיחותי למטופל כיוון שאינו 
מעלה את הסיכון למחלות לב וכלי דם, סרטן ואי 

ספיקת כליות בהשוואה לטיפול הסטנדרטי.

חידושים בסל התרופות הישראלי 
– טּוֶג’אֹו, אינסולין מהדור הבא, 

נכלל בסל לסוכרתיים מסוג 1 ו-2 
מגיל 18 

טיפולי  שני  כיום  הכולל  הישראלי  התרופות  סל 
אינסולין בזאלי עבור חולי סוכרת מסוג 2 )לבמיר, 
לנטוס( מתחזק כעת בתוספת חשובה – אינסולין 
הדור החדש של  הוא  טוג’או   .)Toujeo( טוג’או 
והוא מגיע בריכוז גבוה  )לנטוס(  ְּגָלְרִג’ין  אינסולין 
על  יתרון  לטוג’או  יש  הפעיל.  החומר  של   3 פי 

פני אינסולינים בזאליים אחרים בסל כיוון שהוא 
ברמות  רצופה  שליטה  למטופלים  מאפשר 
הסוכר במשך יותר מיממה שלמה )עם גמישות 
הזרקה של כ-3 שעות לערך( בשילוב הפחתה 
ההיפוגליקמיה  אירועי  בשכיחות  משמעותית 
לעלייה  בסיכון  וירידה  והלילה  היום  בשעות 
יעילה  חדשה,  טיפולית  אופציה  זוהי  במשקל. 
כיום  מאוזנים  שאינם  סוכרת  לחולי  ובטוחה, 

בתכנית הטיפולית שלהם. 
הערת העורך המדעי: גם האינסולין באסאגלאר 
נימנה עם האינסולינים האנלוגיים ארוכי הטווח 
ביולוגית  מבחינה  דומה  מאד  והוא  החדישים 

ללנטוס.

ֵיׁש ִלי ְּכֵאב רֹאׁש ַהַּמְתִחיל ְּבִעְּקֵבי 

ַרְגַלי ּוַמְחִמיר ְּכָכל ֶׁשהּוא עֹוֶלה. 

)וודהאוס(
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שיעורי מאת: דן אבן על  המבוססים  כלכליים  במודלים  נעזרו 
הם  מדינות.  ב-175  תזונה  וצריכת  הסוכרת 
אדם  של  קלוריות   150 של  צריכה  כל  כי  מצאו 
ליום שמקורן בסוכרים, בכמות המשתווה לפחית 
אחת של משקה תוסס, קשורה בעלייה של 1.1% 
בסיכון לפתח סוכרת, גם בקרב מי שאינו סובל 
מהשמנת יתר. הממצאים עברו עיבוד כדי לנטרל 
השפעה של גורמי סיכון מתערבים כגון הזדקנות, 

עוני והחיים בסביבה עירונית.
במחקר לא נמצא כל קשר בין רכיבי מזון אחרים, 
שמנים  פירות,  בשר,  תזונתיים,  סיבים  לרבות 
קלוריות   150 של  צריכה  סוכרת.  לבין  ודגנים, 
ממגוון מזונות העלתה ב-0.1% בלבד את הסיכון 

לסוכרת, באופן שאינו מובהק סטטיסטית.
הסוכרת  התפתחות  על  הסוכר  השפעת 
אחרים  סיכון  מגורמי  עצמאית  נמצאה  אף 
להתפתחות המחלה, לרבות אורח חיים המכיל 
ישיבה מרובה ושתיית אלכוהול. לחלופין, המחקר 
הסיכון  גדל  עולה,  הסוכר  ככל שצריכת  כי  זיהה 
לסוכרת, וככל שצריכתו של הסוכר קטנה, הסיכון 

לסוכרת יורד.
ההבדלים  את  לשייך  ניתן  החוקרים,  לדברי 
לזמינותם  העולם  מדינות  בין  הסוכרת  בשיעורי 
ל”ניו  בראיון  בחנויות.  סוכר  עתירי  מוצרים  של 
יורק טיימס” אמר אחד החוקרים, הפרופ’ רוברט 
לקישור  דומה  המחקרי  הממצא  כי  לוסטיג, 
לסרטן  סיגריות  בין  השישים  בשנות  שנעשה 
ניתן לבצע מחקר בעולם האמיתי  הריאות. “לא 
אמר  הנוכחי”,  מהמחקר  פסקני  יותר  שיהיה 

בראיון.
החוקרים מציינים כי ככל הנראה, מספר מנגנונים 
הסוכרת  העלייה בממדי  על  משפיעים במקביל 
בעולם, אולם הממצאים הנוכחיים מדגישים את 
בעלייה  משמעותי  כגורם  הסוכר  של  חשיבותו 
זו. הממצאים עשויים לבחון מחדש את העמדה 
של ארגוני רפואה בעולם, ובראשם מינהל המזון 
לבטיחות  באשר   )FDA( האמריקאי  והתרופות 
מזון.  למוצרי  פרוקטוז  מסוג  סוכר  תוספת 
בפרוקטוז  עשיר  תירס  סירופ  מסוג  ממתיקים 

הוגדרו עד כה בטוחים לשימוש, אולם הממצאים 
עשויים להעמידם באור אחר.

עלייה  האחרונות  בשנים  מאובחנת  כולו  בעולם 
ארגון  הערכות  לפי  הסוכרת.  מחלת  בממדי 
בעולם  המבוגרים  מספר  העולמי,  הבריאות 
החולים במחלה יגדל פי 2.14 משנת 2000 )171 
שיעורי  וגם  מיליון(   366(  2030 לשנת  מיליון( 
התחלואה הממוצעים צפויים לעלות משיעור של 
4.6% מהמבוגרים מעל גיל עשרים בשנת 2000 

ל-6.4% מאוכלוסייה זו בשנת 2030.
כי 6.5% מהאוכלוסייה הבוגרת  בישראל מוערך 
מסוכרת, בהשוואה  כיום  סובלים  בגילאי 70-20 
 6.7% בגרמניה,   8.9% בארה”ב,  ל-10.3% 
המרכז  הערכת  לפי  בהולנד.  ו-5.3%  בצרפת 
הבריאות,  במשרד  מחלות  לבקרת  הלאומי 
אם  הכנסת,  של  המידע  מרכז  בדו”ח  שהוצגה 
תימשך מגמת העלייה בתחלואה, צפויה משנת 
במספר  שלושה  פי  של  עלייה  ל-2030   2010
בארץ  יחיו   2030 ובשנת  במדינה  הסוכרת  חולי 
1.2 מיליון חולי סוכרת מתוך 9.6 מיליון תושבים, 

שהם 12.5% מהאוכלוסייה.
מניסוי  מעודדים  ממצאים  התפרסמו  כך,  בתוך 
בלבלב  ישראלים  חוקרים  בשיתוף  בינלאומי 
ידי  על  האחרונות  בשנים  המפותח  מלאכותי, 
ילדים. הלבלב  לרפואת  רופאים ממרכז שניידר 
את  המנטר  חיישן  באמצעות  פועל  המלאכותי 
רמת הסוכר בדם. המידע מועבר ליחידת מחשב, 
הפועלת על בסיס אלגוריתם שמחשב את מינון 
ללבלב  מורה  וזה  למטופל  הדרוש  האינסולין 
המלאכותי להזרים אינסולין באמצעות משאבת 

עירוי, ללא התערבות החולה.
באדיבות “כמוני” – חברים לבריאות

דו”ח  פרסם  העולמי  הבריאות  ארגון 
מקיף, לפיו 1 מכל 11 בני אדם בעולם 
חולה בסוכרת. מספר החולים בישראל 
מזהירים:  ורופאים   1990 מאז  הוכפל 
חולי  מספר  יגיע  עשורים  שני  “בתוך 

הסוכרת בישראל ל-800 אלף”

העלייה הדרמטית בשיעור חולי הסוכרת בעולם, 
העולמי, מוכרת  הבריאות  ארגון  התריע  עליה 
יש  בה  בישראל,  הבריאות  למערכת  גם  היטב 
כ-600 אלף חולי סוכרת. אנשי רפואה ישראלים 
את  לבלום  מנת  על  רבים  מאמצים  משקיעים 
רשמי  באופן  הושקה  אף  ולאחרונה  המחלה, 
התוכנית הלאומית למניעת סוכרת, בראשה עומד 
פרופסור איתמר רז. אחד משלביה, ביטול מכירת 
כבר  הספר,  בבתי  מתוקים  ומוצרים  משקאות 
ומטרה  שנתיים  במשך  נבנתה  התוכנית  בוצע. 
לצמצם בתוך חמש שנים את תחלואת הסוכרת 
בישראל, העומדת כיום על כ-7%. בשנת 1990 
היו בישראל כ-280 אלף חולי סוכרת ובמהלך 25 
יותר מהכפיל  השנים האחרונות מספר החולים 
תכנית  שללא  היא  שלנו  “ההערכה  עצמו.  את 

לאומית...

הקרב נגד הסוכרת הוא 
קרב על התודעה

מחקר: הגורם המרכזי לסוכרת – עלייה 
בצריכת הסוכר

כי  היתה,  הרווחת  הרפואית  ההנחה  כה  עד 
להתפתחות  המרכזי  הגורם  היא  יתר  השמנת 
סוכרת מבוגרים המתבטאת בעמידות לאינסולין.

ישיר  באופן  סוכרים נקשרת  של  גוברת  צריכה 
נרחב,  ממחקר  עולה  כך  סוכרת,  להתפתחות 
 PLoS ONE. העת  בכתב  לאחרונה  שפורסם 
בצריכת  עלייה  בין  ישיר  קשר  מזהה  המחקר 
בסיס  על  זאת  הסוכרת.  שיעורי  לבין  הסוכר 
סוכר  המכילים  מוצרים  זמינות  על  ממצאים 

ב-175 מדינות.
כי  היתה  הרווחת  הרפואית  כה ההנחה  עד 
המרכזי להתפתחות  הגורם  היא  יתר  השמנת 
סוכרת מסוג   2 - סוכרת מבוגרים, המתבטאת 
מגלה  החדש  המחקר  לאינסולין.  בעמידות 
לעלייה  עצמאי  באופן  קשורה  סוכר  צריכת  כי 

התלולה בממדי הסוכרת במדינות המערב.
ברקלי  סטנפורד,  מאוניברסיטאות  החוקרים 
פרנסיסקו  שבסן  קליפורניה  ואוניברסיטת 



תזונת הקיץ לסוכרתיים
 + מתכון מאת: בתיה אלימלך דיאטנית קלינית מומחית 

      בסוכרת, יועצת האגודה הישראלית לסוכרת

חֹוֶלה הּוא ָאָדם ֶׁשָּצִריְך ְלֵהָאֵבק 

ַּבַּמֲחָלה ּוָברֹוֵפא ָּכֶאָחד. 

)היפוקראטס(
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מתחילות  הטמפרטורות  שוב 
לטפס ואיתן פוחת באופן משמעותי 
חמות  ארוחות  לאכול  שלנו  הרצון 
המנהג  עולה  ומנגד  ומסודרות. 
קרים  נשנושים  אחר  חיפוש  של 
בחובן  טומנים  שאינם  ומרעננים 
לוהט  גז  או  תנור  מול  עמידה 

את  רב  בקושי  ששרדנו  לאחר  וכך  בהכנתם. 
החגים, את פסח, חנוכה ושבועות שוב מפציעים 
מכל  והמפתים  העסיסיים  הקיץ  פירות  להם 
פינה הקורצים לנו לנגוס במתיקותם המרעננת 

ומאיימים להעלות לנו את רמות הסוכר.
איזון  על  לשמור  ניתן  כיצד  עושים?  מה  ובכן 
מספר  הנה  הלוהטים?  הקיץ  בימי  גם  הערכים 
טיפים שיכולים לסייע לנו לצלוח את עונת פירות 
את  לשלם  מבלי  ממנה,  ליהנות  ואפילו  הקיץ 

מחיר חוסר איזון הסוכר.
הבישול  שעצם  הינה  ראשונה  מנחמת  עובדה 
בעיקר  במזון  הוויטמינים המצויים  מן  גורע חלק 
 .C וויטמין   B ויטמיני  כגון  במים  המסיסים  אלו 
כאן יש יתרון ברור באכילת מזונות קרים שאינם 
מרוויחים  אנחנו  כך  בישול.  של  תהליך  עוברים 
את הערכים התזונתיים של מזונות רבים שיתכן 
המשיכה  דווקא  הבישול.  בתהליך  ואובדים 
יכולה לפתוח בפנינו מגוון גדול  למזונות הקרים 
לב  תשומת  שמקבלים  ומאכלים  מזונות  של 
ירקות  כגון  הקרים.  החורף  בימות  יותר  קטנה 
חיים, עשבי תיבול טריים, קטניות ופירות. נקדיש 

להם, כמובן, פרק נפרד כמתבקש.
כיום מצויים בשוק מגוון גדול של ירקות המוכנים 
לאכילה מבלי הצורך בחיתוך או אפילו בשטיפה. 
מגיעים  כשאנחנו  לנו  זמינים  להיות  יכולים  אלו 
קר  פתרון  ומחפשים  הביתה  ומיוזעים  רעבים 
קטנים,  פלפלים  שרי,  עגבניות  לאכילה.  ומהיר 
דוגמאות  הינם  שטופות  וחסות  מיני  מלפפוני 
שיהיו  נדאג  שאם  לאכילה  המוכנים  לירקות 
לנשנוש  נפלא   מענה  לנו  לתת  יכולים  במקרר 
או לארוחה מזינה שסביר שלא תעלה לנו כמעט 

את ערכי הסוכר.

בכל  למצוא  נוכל  המהירים  לפתרונות  בנוסף 
מרכול את הירקות הקפואים כגון כרובית, ברוקולי, 
תוספת  להוות  היכולים  וצהובה  ירוקה  שעועית 
ארוחה.  לכל  ונפלאה  פחמימות  דלת  קלילה, 
נוכל למצוא גם את הקטניות  באותה המחלקה 
חומוס,  גרגירי  אפונה,  לבנה,  )שעועית  הקפואות 
נחשבות  אך  פחמימות,  מכילות  שאמנם  פול(  
לפחמימה האיכותית ביותר, כיוון שמכילות כמות 
או  לאורז  בהשוואה  וויטמינים  סיבים  של  גבוהה 
מכיל  אינו  הקפאה  באמצעות  שימור  לפסטה. 
חומרים משמרים ואינו פוגע בערכים התזונתיים 
מהירה  גישה  לנו  מאפשר  הוא  בכך  המזון.  של 

ונוחה לפחמימות המזינות הללו.
עם  יחד  הודו,  או  טופו  עוף,  דג,  מנת  של  שילוב 
קטנייה וירק מבושל או טרי, רוב הסיכויים שיוביל 
בהשוואה  האוכל,  לאחר  יותר  טוב  לערך  אותנו 

לארוחה עתירת פחמימות כגון פסטה ודומיה.
הצח  באוויר  התקררנו  ושבענו,  שאכלנו  אחרי 
של המזגן, כמובן שמגיע זמן הקינוח. ואיך אפשר 
לא  משימה  אכן  הקיץ?  פירות  בפני  לעמוד 
פשוטה בכלל. להלן מספר שיטות למזעור נזקים 

אפשריים סביב אכילת פירות הקיץ:
באפשרותכם  שיש  פירות  לבחור  נסו  ראשית 
לאכול במידה - כלומר לא יותר ממנת פרי אחת 
בכל ארוחה. במידה וקשה לכם לעמוד בפיתוי של 
אכילת חצי אבטיח או קופסת ענבים, נסו לבחור 
אפרסק,  כגון  בודדת  ביחידה  הנאכלים  פירות 
אגס או נקטרינה. במידה ואתם יכולה להסתפק 
בכוס אבטיח או מלון חתוך לקוביות, ניתן לראות 
ואתם  במידה  אחת.  פרי  למנת  ערך  שווה  זאת 
מזריקים אינסולין מהיר עבור ארוחות, אל תשכחו 

לקחת בחשבון את הפחמימות הנאכלות בצורת 
הפירות בעת ההזרקה )על פי הנחיית הרופא(.

השתדלו לא להצמיד את אכילת הפרי לארוחה, 
לחם  כגון  אחרות  פחמימות  אכלתם  כבר  שבה 
או קטנייה אלא קחו קצת רווח ושלבו אותו עם 
חופן אגוזים או שקדים. כך תפחיתו את מעמסת 

הסוכר על הגוף בארוחה זו.
לפני  מרובה  פירות  אכילת  הניתן  ככל  צמצמו 
השינה - זו הסיבה המרכזית לעליית ערכי הסוכר 
בבוקר. פזרו את הפירות כארוחות ביניים במהלך 
של  יותר  טובה  לספיגה  לעזור  תוכלו  כך  היום, 
הגבוהה  הגופנית  הפעילות  באמצעות  הסוכרים 
לאכילת  בניגוד  היום  במשך  כלל  בדרך  יותר 

פירות מול הטלוויזיה.
הימנעו ככל הניתן משתיית מיצי פירות או שייקים. 
ומהירה בערכי הסוכר  גורמים לעלייה חדה  אלו 

בדם גם אם הם טבעיים ונסחטו במקום.
בפחמימות  מופחתים  לקינוחים  אלטרנטיבות 
סוכר  ללא  קרטיבים  או  גלידות  להוות  יכולות 
בהשוואה  פחמימות  של  קטנה  כמות  המכילים 
)לדוגמא:  טעמים  במגוון  מגיעים  אלו  לפירות. 
וניל  קסטה,  חלב,  ריבת  עוגיות,  וניל  שוקולד, 
בטעמם  שיפורים  עוברים  שנה  וכל  אפרסק( 
המכילה  גלידה  של  טעמה  את  מביישים  ואינם 
או  סוכר  ללא  מעדנים  פרי,  יוגורטי  אפילו.  סוכר 
2-3 קוביות שוקולד מריר - גם הם מכילים כמות 
לקערת  בהשוואה  פחמימות  של  יותר  קטנה 
דל  לקינוח  מעולה  תחליף  ומהווים  אבטיח 
קריר  כנשנוש  סתם  או  ארוחה  בסוף  פחמימה 
במשך היום. לחלק ממזונות אלו ישנו תו האגודה 
בבחירה  לנו  לסייע  ויכולים  לסוכרת  הישראלית 

הנכונה בעת ההתלבטות מה כדאי לנו לקנות.
אתכם  ששכנעתי  מקווה  אני  זאת,  כל  לאור 
שאפשר לשמור על איזון הסוכר גם בקיץ והנה 
מתכון שיעזור לכם ליישם את הרעיונות המופיעים 

בכתבה:

סלט שעועית לבנה 
ועשבי תיבול:

מרכיבים:
1 שקית שעועית לבנה קפואה

1 עגבנייה אדומה בשלה
חצי חבילת פטרוזיליה, חצי חבילת כוסברה, חצי 

חבילת שמיר
חופן עלי נענע טריים

1 כף שמן זית
מיץ סחוט מלימון וחצי

1 שן שום טרייה כתושה
מלח, פלפל – לפי הטעם.

הכנה:
צורך  אין  השעועית.  את  היטב  ולסנן  להפשיר 
בבישול. לשטוף את עשבי התיבול ולסנן אותם. 
דק.  קיצוץ  העשבים  כל  את  לקצץ  מכן  לאחר 
בקערה  קטנות.  לקוביות  העגבנייה  את  לחתוך 
לערבב את השעועית, עשבי התיבול, העגבנייה, 
במלח  לתבל  והלימון.  השמן  הכתוש,  השום 
ופלפל. ניתן לגוון ולהחליף את השעועית בגרגירי 

חומוס, בורגול או עדשים שחורות.

הסלט טעים עוד יותר ביום שלמחרת.
בתיאבון.



סוכרת ותפקוד מיני
סוכרתי: כך תטפל בבעיות בחדר המיטות 

עידן  ד”ר  מאת: 
סקסולוג  מיליצ’ר, 
מיני,  ויועץ 
מרפאה אנאורגנית 
גברים  סקסולוגיה 

מרכז רפואי ת”א

קושי 
זקפתי? 

יובש נרתיקי? זו הסנונית 
הראשונה במצב טרום 

סוכרתי!
מצב טרום סוכרתי הינו מחלה שקטה שאין לה 
ולא  שקט  באופן  הגוף,  משמעיים.  חד  תסמינים 
תמיד מובן, עלול לשדר לנו על מצב זה בכל מיני 
אופנים. בדרך כלל, רוב החולים בטרום סוכרת, 
לא יחוו כל שינוי במצבם הגופני-בריאותי. ארגון 
הסוכרת האמריקאי, מצא כי בשנת 2009 היו כ- 
זו. כל הסובלים  60 מיליון איש שלקו בתחלואה 
ממצב טרום סוכרתי עלולים לפתח תחלואה כזו 
או אחרת מפגיעה בכליות, כלי דם קצות עצבים. 
יחד עם זאת, בהרבה מהמקרים המחקר יצביע 
על הקושי של המטופל, וגם של הרופא, לדבר על 
ההשלכות של טרום הסוכרת על התפקוד המיני.

הטרום  המצב  נשים,  אצל  וגם  גברים  אצל  גם 
על  המשפיעים  מישורים  במספר  פוגע  סוכרתי, 

התפקוד המיני:

מכך  .1 וכתוצאה  הדם  בכלי  פוגעת  המחלה 
יצירת  המין,  לאברי  הדם  בזרימת  קושי  יש 
זקפה אצל גברים ופגיעה בעוררות המינית 

ובסיכוך הנרתיק אצל נשים.

טרום  .2 בחולים  הנגרמת  עצבית  פגיעה 
בהעברת  לפגועה  עלולה  סוכרתיים, 
תחושות המגע ובכך לפגוע בתפקוד המיני 
נשים  ואצל  ושפיכה  בזקפה  גברים  אצל 
בעוררות המינית, סיכוך ותחושת האורגזמה.

אוקסיד(  .3 )ניטריק   NO של  נמוכה  רמה 
חומר המצוי בדם הגורם להרפיית השרירים 
מביאה  שלו,  נמוכה  רמה  הזקפה.  ויצירת 

לקושי.. או “רכות” בתפקוד המיני.

סוכרת = שתן מתוק = תפקוד מיני מר! או, 
הסוכר עולה - הזקפה יורדת!

הוא  אבל  בחיים,  ביותר  החשוב  הדבר  אינו  מין 
חשוב הרבה יותר ממה שבמקום השני...

העמדות והתפיסות בתחום המיני בכלל ובתחום 
התפקוד המיני בפרט משתנות ומתפתחות עם 
רוח התקופה. תפקודנו המיני, מושפע ממסרים 
רבים שהפנמנו, מסרים רבים שרכשנו החל מגיל 
הנובעת  מיניות  ההתבגרות.  ותקופת  הילדות 
וקשרים  חוויות  וסביבתית,  חברתית  מהשפעה 
זוגיים וכמובן גורמים נפשיים וגופניים המשתנים 

ומתגבשים לאורך מעגל החיים.

הבריאה  של  כקיומה  עתיק  המיניות  חקר 
רפואה,  דת,  תחום:  לכל  וחודר  מצוי  האנושית, 
ספרות,  ליריקה,  אנתרופולוגיה,  פסיכולוגיה, 
אמנות, ו...פוליטיקה. החל מסיפורי הבריאה פיתוי 
קמה- ורומי,  יוון  תרבות  דרך  חוה,  את  הנחש 
סוטרה ההודי, ציירי ופסלי תקופת הרנסאנס, אל 
סיפורי דקמרון של בוקצ’יו, ציוריהם הארוטיים של 
הפרובוקטיביים  צילומיו  ועד  ובירדסלי  פיקאסו  
ביטויי  בחקר  עוסקים  כולם  מייפלטורפ.  של 
של  האינסופית  והתשוקה  היצריות  הארוטיקה, 
המרה  והפגיעה  למתוק  התשוקה  האנושי.  המין 
בתפקוד המיני, משפיעה רבות על נשים ובגברים 

כאחד.

סוכרת היא מחלה מטבולית המתאפיינת בריכוז 
שם  בלטינית  ובשתן.  בדם  גלוקוז  של  גבוה 
המחלה הוא Diabetes mellitus ומשמעותו: 

“שתן מתוק”. 

יש לנו הזדמנות לדון בסוגיה שמשפיעה על מאות 
אלפי הגברים הסוכרתיים שחיים בישראל לאורך 
כל השנה - בעיות בחדר המיטות. נהוג ומקובל 
הסוכרת  מחלת  עם  ההתמודדות  את  לזהות 
ככזאת שמתחילה ונגמרת במרדף אחרי תזונה 
מאוזנת ובריאה ואורח חיים פעיל יותר. אך, רבים 
לא לוקחים בחשבון את ההשפעה שיש למחלה 

על חיי חדר המיטות.

ליקויים בתפקוד מיני מופיעים בכמחצית הגברים 
אלה  ליקויים   .60 לגיל  מתחת  סוכרת  חולי 
בעיות חשק,  עיקריות:  מסווגים לארבע קבוצות 
בעיות עוררות, בעיות באורגזמה והפרעות כאב. 
וסקולאריות,  סיבות  בשל  להיגרם  עשויים  הם 
גורמים  בשל  גם  אך  עצביות,  הורמונאליות, 
תיתכן  ועוד.  תרופות  של  לוואי  תופעות  נפשיים, 
שכן  אלו,  רפואיות  להפרעות  מעבר  מעורבות 
תפקוד מיני לקוי משפיע בדרך כלל גם על מצב 

רגשי, נפשי, וזוגי.

 )Erectile Dysfunction( בזקפה  קשיים 
הינם אי היכולת של הגבר להשיג ולשמר זקפה 
למשך  חדירה  עם  מין  יחסי  קיום  המאפשרת 
נערכו  באיטליה,  במחקר  שנערך  מספק.  זמן 
 ,70-18 בני  סוכרת  חולי  לכ-10,000  ראיונות 
שלושה  )פי  בזקפה  קושי  על  דיווחו  אחוז  ו-36 

הידוע במחקר  בריאה(.  אוכלוסייה  לעומת 
בשכיחות  בזקפה  קושי  נמצא   Males Study
עשרה  לעומת  סוכרתיים  בקרב  אחוז   39 של 
שבוצעה  בעבודה  גם   . בריאים  בקרב  אחוזים 
של  שכיחות  נמצאה  בישראל  צעירים  בקרב 
באותה  בסוכרתיים.  יותר  גבוהה  בזקפה  קושי 
בהתפתחות  דומיננטית  שסוכרת  הודגם  עבודה 
קשיים בזקפה לעומת גורמי סיכון אחרים )עישון, 

דיסליפידמיה ולחץ דם(.

 Retarded Ejaculation( בשפיכה  קשיים 
(- שפיכה מעוכבת כתוצאה מהפגיעה העצבית 
והקושי בשפיכה. במקרה זה יתקיים קושי בקרב 
ולשפוך.  לפורקן  להגיע  הסוכרת  מחולי  חלק 
כשליש מהגברים הסוכרתיים מדווחים על קושי 
כזה או אחר בשפיכה. הקושי עלול להופיע לפני 
הקושי בזקפה או תוך כדי תחילת הכשל הזקפתי.

 ,Retrograde Ejaculation(  שפיכה לאחור
כאשר הזרע נע מהשופכה לכיוון שלפוחית השתן.

חסמים פסיכולוגיים. בדרך כלל לתפקוד מיני 
בשל  הפסיכולוגי,  במישור  גם  השלכות  יש  לקוי 
הקשר ההדוק בין גוף לנפש, קיימת פגיעה בדימוי 
גברי והמיני וכרסום בביטחון העצמי. בספרות ידוע 
וכמובן המרכיב  הקשר בין המחלה, הטיפול בה 
כאשר  והטיפול.  מהמחלה  הנובע  הפסיכולוגי 
ילקו  גברים  יש פגיעה בתפקוד המיני, לא מעט 
ויחושו חרדה. חוויות רגשיות המצריכות  בדיכאון 
קיים   מידע  מאוד  מעט  פסיכולוגית.   התערבות 
לגבי יעילות התערבות פסיכולוגית בלבד כאשר 
קיימים ליקויים בתפקוד מיני. בחולי הסוכרת, יש 

חשיבות גדולה לטיפול משולב )תרופתי ומיני(.

כמה מילים על מיניות האישה הסוכרתית:
האישה  מיניות  על  משפיעה  הסוכרת  מחלת 
עם  יחד  המיני.  תפקודה  מהיבטי  הרבה  ועל 
זאת, בשונה מהיחס לו זוכים הליקויים בתפקוד 
אצל  נחקר  מאוד  מעט  הגברים,  אצל  מיני 
הפיזיולוגיים  השינויים  גברים  אצל  בעוד  הנשים. 
אינו  נשים המצב  לעין, אצל  נראים  והתפקודיים 
המיני  בתפקודן  המחקרים  רוב  כך,  מתוך  כזה. 
שאלונים  על  מתבססים  סוכרתיות,  נשים  של 
אישיים ולא ממצאים אמפיריים חד משמעיים. בין 
הנשים  המיני של  בתפקוד  הבולטות  ההפרעות 
ניתן להבחין בתופעות של פגיעה בחשק המיני, 
ירידה בעוררות המינית, כאבים במגע מיני, יובש 
בנרתיק, וכרסום באורגזמה. הקשיים המתוארים 
עלולים להיות תולדה של המחלה עצמה, הטיפול 
ו/או אי שביעות רצון מהטיפול במחלה, אי איזון 
ברמת הסוכר בדם וכמובן הפגיעה בדימוי הגופני, 
נשי וכו’ ככל שהמחלה פרוגרסיבית יותר. חשוב 
לציין שבמחקרים שנעשו לא מצאו קורלציה בין 

היותה  תקופת  האישה,  לגיל  בתפקוד  הליקויים 
כאלו  רמות  או  המחלה  של  סיבוכים  סוכרתית 

ואחרות של סוכר בדם.

סביר להניח, שהפגיעה בתפקודן המיני של נשים 
סוכרתיות יהיה דומה לליקויים בתפקוד מיני של 
מחקרים  ישנם  לעיל,  הנכתב  עם  יחד  גברים. 
אשר סותרים מחשבה הגיונית זו. מחקר שנעשה 
כי  מצא  בריאות  ונשים  סוכרתיות  נשים  בקרב 
לא היו הבדלים בליקויים בתפקוד מיני בין שתי 
רצון  שביעות  שאלון  על  ענו  אשר  הקבוצות 
 .26-46 בגיל  בנשים  נערך  המחקר  במיניות. 
לעומת זאת, מחקר אחר שאף הוא התבסס על 
שאלונים אישיים, דווחו 70 אחוזים מהן על ירידה 
בפגיעה  ביטוי  לידי  באה  המינית אשר  בעוררות 
בסיכוך הנרתיק. 65 אחוז בטאו חוסר חשק ועניין 
בהנאה  ירידה  הביעו  מהנשים  כמחצית  במין 
המינית ופגיעה בתחושה. לעומתן בקרב הנשים 
בתפקוד  הליקויים  זהה,  לשאלון  שענו  הבריאות 

המיני היו נמוכים באחוזים רבים.

במחקר שהתבסס על שאלונים לנשים התלוננו 
באורגזמה  חוסר  על  סוכרתיות  מנשים   35%
כמו  סוכרת.  ללא  ביקורת  מקבוצת   6% לעומת 
לצין שבמחקרים  חשוב  מקודם,  הזכרתי  שכבר 
בנשים  לאורגזמה  הגעה  אי  שכיחות  אחרים 
בריאות גבוהה יותר, ובסוכרתיות נמוכה יותר, עד 
שבחלקם אין אף הבדל בין נשים עם וללא סוכרת. 
נכון להיום, למרות המרכיב הפיזיולוגי, הורמונאלי, 
הפוגעת  העיקרית  ההפרעה  הנראה  ככל 
בתיפקוד המיני של נשים היא פסיכולוגית. אחד 
הוא  סוכרתיות  בנשים  העיקריים  המרכיבים 
סוכרתיות  בנשים  בעיקר  שכיח  הדיכאון  דיכאון. 
היא  בין אם  עליית הסוכר בדם,  שאינן מאוזנות. 
קבועה או זמנית ומשתנה, גורמת לתגובה רגשית 
דיכאונית הפוגעת בתשוקה ובחשק המיני. בנוסף, 
משקל  מעודף  לסבול  עלולות  סוכרתיות  נשים 
ובאופן  הגופני  בדימוי  כרסום  יש  מכך  וכתוצאה 

ישיר פגיעה בנשיות וכפועל יוצא בזוגיות.      

כמובן שיש לציין את חלקו של בן הזוג של האישה 
שמיותר  כך  על  מצביעים  מחקרים  הסוכרתית. 
עם  יחד  טיפול,  לגילוי,  שקשור  מה  שבכל  לציין 
ההבנה והעזרה של בן הזוג, יביאו לשיפור בדימוי 
בכלל  יומי  היום  בתפקודה  האישה,  של  העצמי 

ובתפקודה המיני בפרט. 

הטיפול המיני בחולי 
סוכרת

הנזק  רמת  פי  על  נגזר  הסוכרת  בחולי  הטיפול 
המערכת  של  בהיבט  הן  שנגרמה,  והפגיעה 
הווסקולארית )כלי הדם( והן בהיבט של המערכת 
הנוירולוגית )עצבית( והשפעתם היחסית על כלי 
סוכרת  חולי  אצל  המין.  באיבר  והעצבים  הדם 
הסובלים ממחלה קרדיו-ווסקולארית יש הפרעת 
מעשנים  גם  הם  כאשר  ביותר  הקשה  זקפה 
עם  סוכרת  שילוב  אולם,  שנה.   20 מ-  למעלה 
יותר  מחלת לב גורם אף הוא להפרעה בזקפה 
ישנם  לב.  מחלת  ללא  סוכרתי  בחולה  מאשר 
הסוכרת.  לחולי  הניתנים  טיפול  סוגי  מספר 
הנזק/ רמת  לפי  מותאם  להיות  חייב  טיפול  כל 

ההפרעה שישנה בתפקוד המיני.

פוספו-די- חוסמי  מקבוצת  תרופות 
ויאגרה,   :)PDE5 inhibitors(  5 אסטראז 
סיאליס ולויטרה. התרופות נוחות לנטילה ובעלות 
תופעות  ומיעוט  יעילותן  בשל  גבוהה,  היענות 
לשימוש,  לחלוטין  בטוחות  אלו  תרופות  הלוואי. 
למעט במקרים של שילוב עם תרופות מקבוצת 
קרדיאליים  חולים  של  במקרים  או  הניטראטים, 
לא מאוזנים. למרבה הצער, בחולי סוכרת שיעור 
ההצלחה תוך שימוש בתרופות אלו נמוך יחסית 
למצבים אחרים ועומד על כ-70-60 אחוז בלבד, 
משולב  מקור  שברובם  העובדה  בשל  כנראה 

לליקוי בזקפה. 

הטיפול  כישלון  של  במקרים   :PGE1 זריקות 
של  בהזרקות  להשתמש  ניתן  התרופתי, 
Prostaglandin E1( PGE1( ישירות אל הגוף 

המחילתי בפין, או להשתמש במכשיר ואקום . 

התרופתי,  לטיפול  במקביל  זוגי:  מיני  ייעוץ 
לכלול התייחסות לשיפור  חייב  הטיפול הכוללני 
אורחות חיים וייעוץ מיני בשל השינוי הצפוי בחיי 
מחייבים  שאינם  מין  ליחסי  הדרכה  כולל  המין, 
רצוי  הטיפול,  של  אופיו  בשל  חדירה.  בהכרח 
משלבת  אשר  מיני,  לטיפול  במרפאה  לקבלו 
הנפש  ובריאות  רפואה  המשלבת  צוות,  עבודת 
)תרופות, הזרקות, טיפול מיני, טיפול זוגי, וכדומה(. 
וכאשר  נכשל  הרפואי  הטיפול  שבהם  במקרים 
למטופל חשובה היכולת ליחסי מין מלאים, ניתן 

לשקול טיפול ניתוחי של השתלת תותב.

ייעוץ פסיכולוגי: ההמלצות המקובלות לטיפול 
נובעות  המיני  בתפקוד  פסיכולוגיים  בחסמים 
בעלת  פגיעה  ביו-פסיכו-זוגית.  הפגיעה  מהיות 
הזוגי.  והתא  זוגו  בת  המטופל,  על  השפעה 
התערבות בודדת )לדוגמה, מתן תרופה, הורמון 
או טיפול מיני בלבד( עשויה להספיק, אך חשוב 
לספק  מנת  על  ההיבטים  שאר  אל  להתייחס 
התערבות נכונה, מה שמחייב שיתוף פעולה רב 
לצורך  הדיסציפלינות  מכל  של מטפלים  תחומי 
אבחון, טיפול והכוונה נכונים )רפואה, טיפול מיני, 

טיפול זוגי(.

והפרעות בתפקוד  לסיכום, כשמדובר בסוכרת 
מיני, יהיה נכון לטפל בקושי המיני על ידי צוות 
רב תחומי ובהשתתפות בת הזוג. קשר זוגי שיש 
בו תמיכה ושיתוף פעולה, התאמת תרופה נכונה 
לתפקוד מיני ושינוי אורחות החיים בכלל והרגלי 
לא  אם  את הטעם המתוק  יחזירו  בפרט,  המין 

לקיבתכם אז לפחות למיטתכם!.

ְּכֶׁשָאָדם נֹוֵתן ַּדְעּתֹו ַעל ַמָּצבֹו 

ַהּגּוָפִני אֹו ָהרּוָחִני – ֲהֵריהּו מֹוֵצא, 

ָּכָרִגיל, ֶׁשחֹוֶלה הּוא... )ֵּגֶתה(

1213 אילאיל אוגוסט 2016אוגוסט 2016



חומוס יסייע לכם
לרדת במשקל

גברים במתח נפשי
נמצאים בסיכון לפתח סוכרת

מחקר ישראלי 
שבוצע בקרב 

חיילים העלה כי 
גברים שחווים 
מצוקה נפשית 

בחייהם נמצאים 
בסיכון גבוה 

ב-53% לפתח סוכרת סוג 2. מה עשויה 
להיות הסיבה?
מאת: דן אבן

בעוד ששכיחותה של מחלת סוכרת סוג 2 )סוכרת 
מבוגרים( בעולם המערבי נמצאת במגמת עלייה 
מתמדת גורמי סיכון רבים נקשרו לאורך השנים 
לסוכרת, ובראשם עודף משקל והשמנה, תזונה 
והעדר פעילות גופנית. לאחרונה נקשרה מחלת 

הסוכרת גם לשימוש מוגבר באנטיביוטיקה.

 עבודות שונות רמזו לאורך השנים גם על לחץ 
התפתחות  על  להשפיע  העלול  כגורם  נפשי 
במחלוקת  שנוי  עדיין  הקשר  כי  אם  המחלה, 

בקהילה הרפואית.

עתה מדווחים חוקרים ישראלים על סמך מדגם 
צעירים  גברים  בקרב  כי  בצה”ל  שנאסף  נרחב 
גבוה  סיכון  קיים  החווים מצוקה נפשית בחייהם, 
מעקב  שנות  שש  לאורך  סוכרת  לפתח  יותר 

בלבד.

בצה”ל,  הרפואה  מחיל  הישראלים   החוקרים 
אביב,  תל  אוניברסיטת  שיבא,  הרפואי  המרכז 
הנפש  לבריאות  המרכז  הבריאות,  משרד 
בארה”ב  הארוורד  אוניברסיטת  ציונה,  בנס 
ואוניברסיטת מקמסטר בקנדה, בחנו את הסיכון 
גברים   32.586 של  מדגם  בקרב  סוכרת  לפתח 
צעירים בגיל 31 בממוצע המשרתים בצבא קבע, 
 MELANY בשם  מעקב  במחקר  המשתפים 
 Metabolic, Lifestyle, and של  )קיצור 
 Nutrition Assessment in Young

.)Adults cohort

הערכת סיכון לסוכרת
במסגרת המעקב שנמשך 6.3 שנים בממוצע, בין 
השנים 1995 ל-2011, נבחנה שכיחות הסוכרת 
המעקב  בתחילת  בנוסף,  הנבדקים.  בקרב 
הוערכה מידת המצוקה הנפשית שחווה כל נבדק 
כחלק משאלון ממוחשב, בהשיבו לשאלה האם 

על  שמשפיעים  חששות  או  בדאגות  טרוד  הוא 
איכות חייו.

נבדקים   723 אובחנו  המעקב  תקופת   לאורך 
המעקב  בתחילת  כן,  כמו   .2 סוג  סוכרת  עם 
דיווחו 1,341 נבדקים על מצוקה נפשית )4.1%(, 
במצב  שהיו  נבדקים  יותר  נכללו  זו  ובקבוצה 
בשאר   12% לעומת   15.7%( יתר  השמנת  של 
והיו  גופנית  פעילות  פחות  לבצע  נטו  המדגם(, 
הרגעה  כדורי  צריכת  בעבר.  או  בהווה  מעשנים 
בקרב   5 פי  כמעט  שכיחה  הייתה  שינה  וכדורי 
אלו שדיווחו על מתח נפשי )7.9% לעומת 1.4% 

בקרב הנבדקים האחרים(.

 ניתוח סטטיסטי העלה כי עדות אישית על מצוקה 
העלתה  החיים  איכות  על  המשפיעה  נפשית 
ב-53% את הסיכון לפתח סוכרת לאורך תקופת 
נוספים  סיכון  גורמי  נטרול  וזאת לאחר  המעקב, 
ההשמנה  ,מדד  גיל  לרבות  לסוכרת,  מוכרים 
היסטוריה  בדם,  גבוהים  סוכר  ערכי   ,BMI
משפחתית של סוכרת, עודף שומנים בדם ורמות 
גבוהות של כולסטרול רע מסוג LDL בדם, רמת 
חריגה,  דם  ספירת  קוגניטיבי,  תפקוד  השכלה, 

פעילות גופנית ואיכות השינה.

 בהתייחס לשאלון נוסף שניתן במהלך המעקב, 
אלו  הראשון,  השאלון  לאחר  לפחות  שנתיים 
 117( נפשית  מצוקה  על  חוזר  באופן  שדיווחו 
גבוה  בסיכון  נמצאו  מהמדגם(   1.1% נבדקים, 
בהשוואה  צעיר,  בגיל  סוכרת  לפתח   2.14 פי 
נפשית  מצוקה  שללו  עקבי  שבאופן  לנבדקים 

)8,935 נבדקים, 83.4% מהמדגם(.

עולה  מהממצאים  כי  מסכמים   החוקרים 
סוכרת  להתפתחות  תורמת  נפשית  שמצוקה 
על  לטענתם,  ובריאים,  צעירים  גברים  בקרב 
הממצא לעורר מודעות אצל מטפלים ראשוניים, 
לרבת רופאי משפחה, בעת ביצוע הערכה לסיכון 
לסוכרת, במתן המלצות לאנשים בסיכון להקפדה 
על אורח חיים בריא, תזונה נכונה וביצוע פעילות 

גופנית באופן סדיר.

הרצל  ד”ר  טוויג,  גלעד  ד”ר  השתתפו   במחקר 
גרשטיין, ד”ר איל פרוכטר, ד”ר אבי שינה, פרופ’ 
ד”ר  צור,  דורית  דרייזן,  ד”ר אסטלה  אפק,  ארנון 
פרופ’  עמיטל,  דניאלה  ד”ר  צוקרמן-יפה,  טלי 
האוורד עמיטל וד”ר אמיר תירוש. המחקר נתמך 
במענק של חיל הרפואה בצה”ל ומשרד הביטחון, 

כתב  של   2016 ינואר  בגיליון  מדווחים  וממצאיו 
 American Journal of Preventive .העת

 Medicine

הקשר שבין מתח נפשי למערכת 
האנדוקרינית

 הקשר בין מצוקה נפשית לסוכרת תואר במספר 
שנערך  במחקר  למשל,  כך,  בעבר.  עבודות 
בשבדיה ועקב אחר מדגם קטן יותר של 7.251 
גברים, אולם לאורך 35 שנים, שממצאיו פורסמו 
בפברואר 2013, נמצא כי מתח נפשי קבוע עלול 
סוכרת ומהווה  להתפתחות  הסיכון  את  להגביר 
גורם סיכון עצמאי למחלה. מחקר נוסף מגרמניה 
העלה   2014 באוגוסט  פורסמו  שממצאיו 
משמעותי  סיכון  גורם  מהווה  בעבודה  כי לחץ 

לסוכרת ומעלה ב-45% את הסיכון למחלה.

 בעבודה הנוכחית לא בחנו החוקרים את הסיבות 
לסוכרת,  הסיכון  את  מגדיל  נפשי  מתח  בגינן 
המערכת  על  לחץ  של  מההשפעות  חלק  אך 
כבר  המחלה  בבסיס  שנמצאת  האנדוקרינית 
הנוכחיים  הממצאים  החוקרים,  ולטענת  ידועות, 

מחזקים את קיומן.

מאותת  במוח  ההיפותלמוס  לחוץ,   כשהגוף 
יותרת  ובלוטת  האוטונומית  העצבים  למערכת 
הלחץ  הורמוני  של  ייצור  תהליך  ומתחיל  המוח 
תהליכים  שמפעילים  וקורטיזול,  אדרנלין 
שמטרתם לתת לגוף את האנרגיה לרוץ ולברוח 
משוחררים,  ההורמונים  כאשר  סכנה.  מפני 
שיספק  דם  סוכר   – גלוקוז  יותר  מפיק  הכבד 
במקרה  לברוח”  או  “להילחם  האנרגיה  את 
חירום. אצל רוב האנשים, כשהם לא משתמשים 
באנרגיה הנוספת הזו, הגוף מסוגל לספוג מחדש 
את סוכר הדם. אבל אצל חלק מהאנשים, בעיקר 
אלו הנמצאים בסיכון לפתח סוכרת סוג 2 - כמו 
אנשים שמנים - רמת הסוכר העודפת הכרונית 

עלולה להעלות את הסיכון למחלה.

 כמו כן, ייתכן שבמקביל לחץ מוביל גם לתגובה 
להרוס  החיסון  למערכת  וגורם  דלקתית,  כרונית 
הגוף  ביכולת  לפגוע  וכך  אינסולין  מיצרי  תאים 
מחקרים  לתאים.  מהדם  הסוכר  את  להעביר 
בעבר הראו כי ניהול נכון של הלחץ עשוי לסייע 

לשלוט על רמות.
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ניתוח נתונים 
מ-21 מחקרים 
מבוקרים מצא 
כי הוספת מנת 

קטניות כמו 
חומוס, שעועית 
ועדשים לתזונה 

היומית, ללא 
כל שינוי אחר, 

הובילה לירידה 
של כשלושה ק”ג 

בחודש וחצי
מאת: אלה הר-נוי

באמצעות  רק  במשקל  לרדת  אפשר  האם 
הוספה של מזון לתזונה, ללא שום שינוי אחר? 

לפי מחקרים חדשים זה בהחלט אפשרי.  

 The העת  בכתב  שפורסם  גדול  מחקר 
 American Journal of Clinical
Nutrition מצא כי הוספת קטניות כמו חומוס, 
עדשים, אפונה יבשה ושעועית תסייע לרדת מעט 
במשקל ללא הגבלת קלוריות, הימנעות ממזונות 

מסוימים או כל מאמץ אחר.

סנט  החולים  מבית  חוקרים  המחקר,   במסגרת 
מחקרים  מ-21  נתונים  ניתחו  בקנדה  מייקלס 
לאחר  נבדקים.   940 יחד  שכללו  מבוקרים 
שהנבדקים החלו לאכול מנה אחת )3/4 כוס – 
בממוצע  ירדו  הם  ביום,  קטניות  של  גרם(   130
שלושה ק”ג במהלך שישה שבועות, מבלי שעשו 
של  אחרים  מסוגים  להימנע  מיוחדים  מאמצים 

מזונות.

כי  מצא  חוקרים  צוות  אותו  של  קודם   מחקר 
ב-31%  השובע  תחושת  את  מעלות  קטניות 
הסיבה  כנראה  זו  בדיאטה.  שנמצאים  באנשים 
החדשה.  בעבודה  שנצפתה  במשקל  לירידה 
הם  החוקרים  לעיתונות שפרסמו  בהודעה 
מסבירים כי קטניות מתפרקות באיטיות במערכת 

העיכול. הם מוסיפים שמחקרים הראו כי אכילת 
קטניות יכולה גם להפחית את “הכולסטרול הרע” 

)LDL( באופן משמעותי.

 הטבות משמעותיות לסוכרתיים 

מהוספת  במיוחד  ירוויחו  שסוכרתיים  נראה 
לקטניות אינדקס  היומית.  לתזונה  קטניות 
לאט  מתפרקות  שהן  משמע   - גליקמי נמוך 

ומשחררות סוכר לדם באופן הדרגתי. 

העת  בכתב   2012 בשנת  שפורסם   מחקר 
Archives of Internal Medicine, מצא כי 
2, תוספת  סוג  מסוכרת  הסובלים  אנשים  בקרב 
ברמות  לשיפור  להוביל  עשויה  קטניות  כוס 
הסוכר בדם ובלחץ הדם וכך להפחית את הסיכון 
המחקר  ושבץ.  לב  להתקפי  המחלה,  לסיבוכי 
קבוצות:  לשתי  שחולקו  סוכרתיים   121 כלל 
להוסיף  התבקשו  הראשונה  בקבוצה  הנבדקים 
לתזונתם לפחות כוס קטניות ביום במשך שלושה 
יותר  חודשים ובקבוצה השנייה התבקשו לאכול 
מוצרים מחיטה מלאה המכילים סיבים תזונתיים. 
ברמות ההמוגלובין  שינויים  בדקו  החוקרים 
רמות  ממוצע  את  המשקף  מדד  המסוכרר - 
הסוכר בדם בשלושת החודשים האחרונים. הם 
ההמוגלובין  קטניות  שאכלה  בקבוצה  כי  מצאו 
המסוכרר ירד ב-0.5%, בעוד שהתזונה העשירה 
בחיטה מלאה הביאה לירידה של 0.3%. בקבוצת 
הביאה  המסוכרר  בהמוגלובין  הירידה  הקטניות 
בנוסף,  מומלצים.  לערכים  מהסוכרתיים  חלק 
ירידה  זוהתה  קטניות,  שאכלו  משתתפים  אצל 
מ”מ   4.5 הסיסטולי של  הדם  בלחץ  ממוצעת 
כספית  מ”מ   2.1 של  לירידה  בהשוואה  כספית, 
מחיטה  מוצרים  שאכלו  משתתפים  בקרב 
ק”ג   3 עד  של  ירידה   – סיבים  מלאה.  תוספת 
באמצעות  במשקל  לרדת  נוספת  דרך  בשנה. 
הוספת רכיבים לתפריט היא העלאת צריכה של 
 Annals העת  בכתב  שפורסם  מחקר  סיבים. 
of Internal Medicine בשנה שעברה מצא 

כי דיאטה “מתירנית” בה כל שנדרש זה לאכול 
לירידה  מובילה  ביום,  סיבים  גרם   30 לפחות 
בדומה   - הדם  בלחץ  ולירידה  במשקל  צנועה 

לדיאטה מורכבת ומגבילה יותר.

 המחקר נערך בקרב 240 אנשים עם התסמונת 
המטבולית שחולקו לשתי קבוצות: קבוצה אחת 
איגוד  של  דיאטה  בתוכנית  להתמיד  התבקשה 
מורכבת  תוכנית   -  )AHA( האמריקאי  הלב 
ומגבילה יחסית, עם יעדים אישיים לצריכה יומית 
מקסימלית של קלוריות ושומנים רוויים. הקבוצה 
גרם   30 לפחות  לאכול  התבקשה  רק  השנייה 
סיבים ביום באמצעות העלאת צריכה של מזונות 

כמו פירות, ירקות ודגנים מלאים.

ירדו  הקבוצות  שנה, המשתתפים בשתי   לאחר 
הממוצעת  בירידה  ההבדל  כאשר  במשקל, 
לדיאטה  המורכבת  הדיאטה  בין  במשקל 
המתירנית יותר עמד על 0.6 ק”ג בלבד: האנשים 
ירדו  בקבוצה שרק העלתה את צריכת הסיבים 
הממוצעת  הירידה  כאשר  ק”ג,  ל-2.9   1.3 בין 

הייתה של 2.1 ק”ג.

איך מגיעים ל-30 גרם סיבים? מקפידים לאכול 
קטניות, פירות וירקות עם הקליפה ודגנים מלאים. 
בכוס עדשים מבושלות יש 15.6 גרם סיבים, בכוס 
בינוני  בארטישוק   ,15 מבושלת  שעועית שחורה 
 ,8.8 מבושלת  ירוקה  אפונה  בכוס   ,10.3 מבושל 
ברבע   ,3 הקליפה  עם  קטן  אפוי  אדמה  בתפוח 
8, באגס עם  בכוס פטל   ,2.7 עגבניות  רסק  כוס 
הקליפה 5.5, בתפוח עם קליפה 4.4, בגזר בינוני 
 ,6.3 מלאה  מחיטה  ספגטי  של  אחת  בכוס   ,1.7
ב-3/4 כוס דגני סובין 5.3, בכוס אחת של שיבולת 
שועל מבושלת 4, בכוס של אורז חום מבושל 3.5 

ובפרוסת לחם שיפון או חיטה מלאה 1.9. 
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על ניתוחים בריאטריים
לחולי סוכרת 

ניתוח  לשקול  סוכרת  לחולי  כדאי  מתי 
שמבוצעים  הניתוחים  ומהם  בריאטרי 

היום בישראל?
מאת: חיה שוויגר וד”ר אנדרי קידר

יתר  בהשמנת  לטיפול  הבריאטריים  הניתוחים 
להחלים  מסייעים  בישראל  כיום  המבוצעים 
מסוכרת בשיעורים שנעים בין 50 ל–100 אחוז. 
מסייעים  הם  כיצד  הניתוחים?  מיועדים  למי 
הניתוחים  סוגי  בין  ההבדל  ומה  סוכרת?  לחולי 

השונים?

 International( האגודה הבינלאומית לסוכרת
Diabetes Federation( פרסמה בסוף חודש 
היא מצהירה  בו  נייר עמדה חדש,   2011 מארס 
המקובל  הטיפול  הם  בריאטריים  ניתוחים  כי 
 BMI( בחולי סוכרת סוג 2 בעלי השמנה חולנית
ביצוע  לשקול  שיש  בכך  חידש  הנייר   .)35 מעל 
כישלון  )לאחר  נוספת  טיפולית  כחלופה  ניתוח 
עם   2 סוג  סוכרת  עם  בחולים  תרופתי(  טיפול 
ל-35(   30 בין  גוף  מסת  )מדד  בלבד  השמנה 
וכלי דם.  נהלים חדשים  כשקיימת תחלואת לב 
באוקטובר  הישראלי  הבריאות  משרד  שפרסם 
2012 הרחיבו את ההתוויות לניתוחים בריאטריים 
לא  סוכרת  ומעלה עם   30 BMI של  גם לבעלי 
נמצא   2 סוג  בסוכרת  החולים  מאוזנת.  מספר 
בעלייה מתמדת ומגיע בימינו לכדי מגפה. בשנת 
חולי  מיליון  כ-150  בעולם  אובחנו  בלבד   2002
סוכרת חדשים. העלייה המשמעותית בשכיחותה 
ידי  על  בחלקה,  לפחות  מוסברת,  המחלה  של 
גורמת  הסוכרת  ההשמנה.  בשכיחות  העלייה 
לב,  במחלות  החולים  במספר  ניכרת  לעלייה 
הסיכון  נוספות.  חיים  מסכנות  ומחלות  הדם  כלי 
לתמותה ממחלת הסוכרת נאמד בכ-5% אחוזים 
בכל שנת מעקב. מחלת הסוכרת נחשבת בדרך 
מעשור  למעלה  זה  אך  כרונית,  למחלה  כלל 
לטיפול  שניתוחים  העובדה  ומתבררת  הולכת 
בריאטריים(  )ניתוחים  חולנית  יתר  בהשמנת 

גורמים להיעלמות או לשיפור מחלת הסוכרת.

 New הרפואי  במגזין  שהתפרסם   במחקר 
הראו   ,England Journal of Medicine
הולכת  סוכרת  מסיבוכי  התמותה  כי  החוקרים 
וקטנה באופן משמעותי בעקבות הניתוח. במחקר 
עקבו במשך יותר משבע שנים, אחר כ-10,000 
ואת  הסיבוכים  את  והשוו  קיבה  מעקף  מנותחי 
אנשים  של  ביקורת  לקבוצת  התמותה  שיעורי 
באופן  שטופלו  זהים,  ומשקל  מין  גיל,  בעלי 
שמרני )דיאטה ופעילות גופנית(. התברר שסיכויי 
התמותה מסוכרת פחתו בקבוצת המנותחים ב- 
92%. יתר על כן, פרסומים רבים הראו כי השיפור 
השפעותיהם  הארוך.  בטווח  גם  נשמר  במחלה 

הסוכר  רמות  על  הניתוחים  של  החיוביות 
היטב  תועדו   )HbA1c( המסוכרר  וההמוגלובין 
במחקרי מעקב שארכו 16 שנים. במטה-אנליזה 
)מחקר על(, שכללה 136 מחקרים בהשתתפות 
במחלת  שיפור  חל  כי  נמצא  חולים,   22,094
הבריאטריים,  הניתוחים  סוגי  כל  לאחר  הסוכרת 
אך קצב ושיעור היעלמותה של הסוכרת משתנים 
היעלמות  שיעור  טבעת  בניתוח  הניתוחים.  בין 
 83.6  - קיבה  במעקף  אחוז,   47.8 הוא  הסוכרת 
לאחרונה  אחוז.   97.9 תריסריון  ובמעקף  אחוז 
מנותחים  בקרב  כי  המראים  נתונים  פורסמו 
בריאטריים סוכרתיים שעברו מעקף קיבה חלה 
הקשורה  בתמותה  אחוז  מ-90  יותר  של  ירידה 
לשיפור  ביותר  היעילים  לסוכרת.  הניתוחים 
ספיגה  תת  המשלבים  ניתוחים  הם  הסוכרת 
ובניתוח  ומרכיביו. בניתוח מעקף קיבה  של מזון 
מעקף תריסריון ההחלמה מהסוכרת, אשר באה 
בכ- מתרחשת  תקינים,  סוכר  בערכי  ביטוי  לידי 
במחלה  השיפור  מהמנותחים.  אחוז   100-80
משמעותית  ירידה  נצפית  בטרם  עוד  מתרחש 

במשקל.

ארבעה סוגי ניתוחים 
סוגים  ארבעה  לחולים  כיום  מוצעים   בישראל 
חולנית.  יתר  בהשמנת  לטיפול  ניתוחים  של 
זה מזה במידת ההגבלה על  נבדלים  הניתוחים 
יכולת  על  כמות המזון הנצרך, בדרך השפעתם 
וכן  הספיגה של מרכיבי המזון במערכת העיכול 
על ההפרשה האנדוקרינית של מערכת העיכול. 
הסיכון  מבחינת  הניתוחים  בין  שוני  קיים  כן,  כמו 
הנלווית  תחלואה  על  בהשפעתם  הניתוחי, 
בדם  שומנים  דם,  לחץ  יתר  )סוכרת,  להשמנה 

ועוד( ובתוצאותיהם מבחינת הירידה במשקל.

 Adjustable( 1 - טבעת מתכווננת 
)Gastric Banding - AGB

טבעת  מושתלת  בו  ניתוח  הוא  טבעת   ניתוח 
את  שחובקת  מסיליקון,  העשויה  מתכווננת 
כ-15  שנפחו  קטן  קיבתי  כיס  ויוצרת  הקיבה 
הקטן  נפחו  הקיבה.  של  העליון  בחלק  סמ”ק 
את  מקטינים  הכיס  של  האיטית  והתרוקנותו 
זה  בניתוח  משמעותי.  באופן  הקלורית  הצריכה 
מהמשקל  אחוז  כ-50  של  לירידה  לצפות  ניתן 
שנים.  שלוש  עד  שנה  של  זמן  בפרק  העודף 
ניתוח טבעת גורם לשיפור או להיעלמות מחלות 
הנלוות להשמנה באופן הדרגתי ומקביל לתהליך 
שפורסמה  במשקל.  במטה-אנליזה  הירידה 
מחלת  נעלמה  וחבריו  בוכוולד  החוקר  ידי  על 
50 אחוז.  זה בשיעור של  ניתוח  הסוכרת לאחר 
את  בחן  מאוסטרליה  חוקרים  של  נוסף  מחקר 
המתכווננת, למול  הטבעת  ניתוחי  של  יעילותם 
 BMI שה–  בחולים  בסוכרת  שגרתי  טיפול 
שלהם נע בין 30 ל-40 )כלומר - גם חולי סוכרת 
לניתוח(.  שגרתיות  באינדיקציות  נכללים  שאינם 
מסוכרת  ההחלמה  שיעור  כי  מצאו  החוקרים 
 13 לעומת  אחוז   73 היה  המנותחים  בקבוצת 

אחוז בקבוצת המטופלים הקונבנציונלית.

 Roux-en-Y( 2 - מעקף קיבה
 )Gastric Bypass - RYGB

צריכת  של  הגבלה  משלב  קיבה  מעקף   ניתוח 
המזון וספיגת מרכיבי המזון ומשפיע על ההפרשה 
זה  ניתוח  העיכול.  מערכת  של  האנדוקרינית 
ממערכת  ההורמונים  בהפרשת  בשינויים  מלווה 
העיכול אשר, ככל הנראה, תורמים לדיכוי תיאבון, 
להעלאת קצב חילוף החומרים ולשיפור ברגישות 
קיבתי  כיס  יוצרים  לאינסולין. בניתוח  הגוף 

לאחר  למעי.  המחובר  סמ”ק  כ-15-20  שנפחו 
לירידה של כ-60-70 אחוז  ניתן לצפות  הניתוח 
מהמשקל העודף בטווח של כשנה ולהתייצבות 
אובדן המשקל סביב 50 אחוז מהמשקל העודף 
גורם  הניתוח  שנה.   14 של  במעקב  התחלתי 
לשיפור משמעותי של יותר מ-80 אחוז במחלת 
הסוכרת באיזון רמות השומנים בדם ובהפחתת 
הסובלים  לחולים  מומלץ  הניתוח  דם.  לחץ  יתר 
מסוכרת ומרמות גבוהות של שומנים בדם, משום 

שיעורי ההחלמה הגבוהים שלו.

 Sleeve( 3 - שרוול קיבה
 )Gastrectomy - SG

מגבילים  אלמנטים  משלב  קיבה  שרוול   ניתוח 
קיבה  שרוול  יוצרים  זה  בניתוח  ואנדוקריניים. 
נחשב  הניתוח  ל-100 סמ”ק.   50 בין  נע  שנפחו 
העצבוב  את  משמר  בהיותו  יחסית,  ל”פיזיולוגי” 
ואת ההמשכיות האנטומית  הקיבה  והשוער של 
לצפות  ניתן  זה  בניתוח  העיכול.  מערכת  של 
העודף  מהמשקל  אחוז  כ-60-70  של  לירידה 
בתוך שנה אחת. במעקב של שש שנים הירידה 
המדווחת היא של כ-50 אחוז מעודף המשקל . 
מהמידע המועט הקיים כיום נראה, כי ההשפעה 
של ניתוח זה על היעלמות מחלת הסוכרת דומה 
לניתוח מעקף קיבה )כ – 80%(. השפעת הניתוח 
על מחלות אחרות הנלוות להשמנה לא נבדקו. 
באופן  יחול  השיפור  כי  היא  הרווחת  ההשערה 

הדרגתי לצד תהליך הירידה במשקל.

 4 - מעקף תריסריון
עם  קיבה,  שרוול  ניתוח  משלבים  זה   בניתוח 
מעקף של רוב המעי הדק. הניתוח גורם להקטנת 
קיבולת הקיבה, ויחד עם זאת להפרדה של מזון 
במערכת  יחסית  מאוחר  עד שלב  העיכול  ומיצי 
לירידה משמעותית בספיגת  כך  ידי  ועל  העיכול 

לירידה  לצפות  ניתן  הניתוח  לאחר  השומנים. 
התחלתית של כ-70-90 אחוז מהמשקל העודף 
נצפה  זה  בניתוח  שנתיים.  עד  שנה  במשך 
שיעור של 98 אחוז היעלמות או שיפור במחלת 
דום  הדם,  בשומני  משמעותי  שיפור  הסוכרת, 

נשימה בשינה ויתר לחץ דם.

 מי זכאי לניתוח?
הסובלים  חולים  לניתוח  זכאים   בישראל 
גוף  מסת  אינדקס  בעלי  חולנית  יתר  מהשמנת 
נוספות  ממחלות  הסובלים   35 מעל   )BMI(
גבוה,  דם  לחץ  סוכרת,  כמו:  בהשמנה  שמקורן 
כן  כמו  בשינה.  נשימה  ודום  בדם  שומנים  עודף 
זכאים להינתח חולים בעלי BMI של 40 ומעלה 
)Morbid Obese( ובעלי BMI של 30 ומעלה 
עם סוכרת לא מאוזנת. חשוב לדעת כי כמו כל 
כרוכים  הבריאטריים  הניתוחים  גם  אחר,  ניתוח 
הסיכונים  זאת,  עם  יחד  מסוימים.  בסיכונים 
הכרוכים בהשמנת יתר חולנית שאחרת לא ניתן 
לטפל בה, גבוהים מהסיכונים של הניתוח. בנוסף, 
יש לזכור כי ניתוח בריאטרי הוא כלי עזר אך אינו 

שרוול קיבה

מעקף קיבה

קיצור קיבה טבעת

שיתוף  דרוש  הניתוח  להצלחת  קסמים.  מטה 
פעולה בין הצוות המטפל והשקעה מצד המטופל 
להקפדה על שינויים תזונתיים והתנהגותיים. רק 
כך תושג הצלחה מרבית וארוכת טווח. לכן, לפני 
שאחרי  בימים  צפוי  מה  לדעת  חשוב  הניתוח 

הניתוח הבריאטרי. 

מהמרכז  קלינית  דיאטנית  היא  שוויגר  חיה   * 
הרפואי רבין                                                             * 
ניתוחים  תחום  אחראי  הוא  קידר  אנדרי  ד”ר 

בריאטריים במרכז הרפואי רבין 

קהילת  לבריאות”,  חברים  “כמוני,  אתר  מתוך 
סוכרת, מכון גרטנר
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מחלות נלוות: 
לא על הסוכרת לבדה סוכרת והעין

ָהרֹוב ַהָּגדֹול ֶׁשל ַמֲחלֹוָתיו ָּבאֹות 

ָלָאָדם ִמַּתֲאוֹוָתיו.

 )א. ד. גורדון(

הסוכרת  מחלת 
לנזק  לגרום  יכולה 
בלתי הפיך בראיה, 
ישיר  קשר  ויש  
התפתחות  בין 
וחומרתה  המחלה 
לבין איזון הסוכרת 
שמבוטא  כפי 
 HgA1c בערכי 

ואיזון יתר לחץ דם ושומנים בדם 
ברפואת  מומחה  ראט,  איתן  ד”ר 
כללית  בריאות  שירותי  של  עיניים 

במחוז חיפה
סוכרת היא מחלה המאופיינת ברמת סוכר גבוהה 
הנזק  בגוף.   שונים  באברים  נזקים  עם  בדם 
בעיניים נקרא רטינופטיה סוכרתית הפוגעת בכלי 
בחולי  איזון  חוסר  הרשתית.  של  הקטנים  הדם 
כולסטרול  סוכר,  של  גבוהות  רמות  עם  סוכרת 
ולחץ הדם הסיסטמי מחמירים את הרטינופטיה 
ביותר  השכיח  הגורם  את  המהווה  הסוכרתית 
בעולם   20-70 בגילאי  באוכלוסייה  לעיוורון 
ההערכה  ברור,  אינו  המחלה  מנגנון  המערבי. 
נגרמים  גבוהים  סוכר  ערכי  בעקבות  כי  היא 
נזקים בכלי הדם הקטנים שברשתית ונצפים בה 

דימומים ומפרצות קטנטנות.

דם  כלי  לצמוח  עלולים  המחלה  החמרת  עם   
חומרים  של  יתר  הפרשת  חדשים בעקבות 
נוטים  אלה  דם  כלי  צמיחתם.  את  המעודדים 
את  הממלא  קשה  לדימום  ולגרום  להיקרע 
תוכן זגוגית העין ומוריד בפתאומיות את הראיה. 
בהיווצרות  גם  קרובות  לעיתים  מלווה  צמיחתם 
רשתית  להיפרדות  לגרום  שיכולים  קרומים  
הקשה לטיפול. כמוכן  כלי הדם החדשים עלולים 
לצמוח בקשתית העין ולגרום ליצירת  גלאוקומה 

וסקולרית הקשה מאוד לטיפול. .

רטינופטיה סוכרתית ידועה בשני סוגים: רטינופטיה 
ללא צמיחת כלי דם פתולוגיים, הפוגעת בכלי דם 
שגשוגית(.  שאינה  )רטינופטיה  ברשתית  קטנים 
ולא  חדשים  דם  כלי  מתפתחים  בה  רטינופטיה 
בריאים היכולים לגרום לדימומים קשים ברשתית 
ובזגוגית. שני הסוגים עשויים לגרום לבצקת ועיבוי 

מרכז הרשתית )רטינופטיה שגשוגית(.  

לסקר  עיניים  בדיקת  ידי  על  מתבצע  האבחון 
סוכרת. בדיקה זו מבוצעת ע”י רופא  עיניים  ולרוב 
לממצאים  בהתאם  אישונים.  הרחבת  דורשת 
הערכת נזק מדויקת יותר נקבעת בצילומי עיניים  

. OCT ובבדיקת  FA

ברטינופטיה  ביותר  והחשוב  העיקרי  הטיפול 
סוכרתית על סוגיה השונים הינו מניעה. ממחקרים 
רבים עולה כי נדרש איזון קפדני של רמות הסוכר 
בדם ובנוסף איזון לחץ הדם והשומנים בדם. כל 

אלה מצמצמים באופן ניכר את סיבוכי הסוכרת 
ובכללם את הפגיעה ברשתית העין .

על  המצביעות  עדויות  ישנן  האחרונות  בשנים 
יעילות ניכרת של  זריקות  תוך עיניות של תרופות  
העין  לחלל  מוזרקות  אשר  נוגדות  ביולוגיות 
מסוכרת  המקולרית  הבצקת  בספיגת  כטיפול 

וייצוב הראיה. 

צורך  יש  שיגשוגית  לא  רטינופטיה  במקרים של 
בטיפולי לייזר למרכז רשתית העין. ברטינופטיה 
שגשוגית יש צורך בטיפול לייזר להיקף הרשתית 
  .  VEGF-ה הפרשת  את  להקטין  מנת  על 
הפחתה   תהיה  בזמן,  יינתנו  הלייזר  טיפולי  באם 

משמעותית בסכנה לאיבוד ראיה נוסף. 

כאשר הלייזר אינו מבוצע בזמן, עלולים להיווצר 
עדינים  קרומים  או  ובזגוגית  ברשתית  דימומים 
משיכתית  רשתית  להפרדות  לגרום  העלולים 
הינו  אלה  במקרים  הטיפול  הראייה.  לאיבוד  עד 
ואו  והממברנות.  הדם  כלי  כריתת  ע”י  כירורגי 

שאיבת הדם מהזגוגית.

באדיבות עיתון “הארץ” )ביו, נובמבר 15(



סוכרת, שיניים 
ומחלות הפה

מחלות נלוות: לא על הסוכרת לבדה
סוכרת, שיניים וחלל הפה

לרפואת  מומחה  ברונר,  טמיר  ד”ר 
שיניים בכללית סמייל

הסיבוכים  לאחת  נחשבת  חניכיים  מחלת 
מהחולים   82% הסוכרת.  מחלת  של  הנפוצים 
)מחלה  חניכיים  ממחלת  הסובלים  הסוכרתיים 
לב,  באירועי  גם   לוקים  קשה  פריודונטלית( 
היקפיים. קשר  בכלי דם  או מחלות  מוח  אירועי 
ניתן  חניכיים  ומחלות  סוכרת  בין  יותר  הדוק 
לראות בחולים צעירים. במחקר שנעשה בשנת 
1982 על ידי חוקר בשם Cianciola נמצא שבין 
חניכיים  הסיכוי לחלות במחלת   13 גילאים -30 
אצל סוכרתיים היה 39% לעומת 3% אצל אנשים 

לא סוכרתיים. 

במחלות  גם  ביטוי  לידי  לבוא  יכולה  סוכרת 
סוכרת  הפה.  לחלל  הקשורות  אחרות  ותופעות 
ויובש  הרוק  ביצירת  להפרעה  לגרום  עלולה 
 , בשיניים(  )חורים  לעששת  כך  ומתוך  בפה, 
זיהום בבלוטות רוק, כיבים בחלל הפה )אפטות(, 
זיהומים פטרייתיים המופיעים כפצעים או נגעים 

לבנים ואדומים בחלל הפה.

מהי הסיבה ומיהו 
המסובב? 

חניכיים  למחלות  גורמת  הסוכרת  מחלת  האם 
ודלקת חניכיים כרונית, או שמא מחלות החניכיים 
את  ומחמירות  הסוכרת  מחלת  לאיזון  מפריעות 

מצב המטופל.

לחולה הסובל מרמות סוכר גבוהות בדם בעקבות 
מחלת הסוכרת, יש רמה גבוהה של סוכרים גם 
ברוק. סוכרים אלו, תורמים לתזונה של מושבות 
חיידקים הנקראים הרובד החיידקי )פלאק( סביב 
העששת   למחלת  מובילה  והתרבותם  לחניכיים, 
בחניכיים.  דלקת  שביטויה  חניכיים  ולמחלת 
להיות  לחניכיים  גורמות  אלו  חניכיים  מחלות 
לאובדן  ועם התקדמות המחלה  ולדמם,  נפוחות 
העצם ורקמה התומכות בשן . התערערות התמיכה 

בשן עשויה להוביל לאובדן שן.

כי  מראה,  לאחרונה  שבוצע  מחקר  במקביל, 
לחולה שיש לו מחלת חניכיים הנוצרת מסיבות 
שונות )אי ביקור סדיר אצל רופא שיניים, שמירה 
על היגיינת פה לקויה, אכילת מוצרי מתיקה, עישון 
ועוד(, יש סיכוי גבוה להחמיר את מחלת הסוכרת. 
נובע, כנראה, בגלל שמחלת החניכיים  מצב זה, 
מגבירה את הזיהום בגוף, אשר סובל ממערכת 
חיסונית חלשה עקב מחלת הסוכרת, ומקשה על 

בקרת רמת הסוכר בדם. הסיכוי של חולה סוכרת 
להיות מאוזן גבוה פי שש כאשר מצב הפה הוא 

תקין ואין עדות למחלת חניכיים.

אם כך ניתן לקבוע כי הקשר בין מחלות כלליות 
לרבות סוכרת ומחלות של חלל הפה הוא קשר 
ישיר ולאו דווקא קשר של סיבה ותוצאה. כאן ניתן 
השיננית  או  השיניים  רופא  חשיבות  את  לראות 
לראשונה  לאבחן  היכול  רפואי  מקצוע  כאיש 
מחלות כלליות. ואכן, בשנים האחרונות ניתן דגש 
במוסדות הלימוד השונים לרופאי שיניים ושינניות 
ביטוי  הנותנות  כלליות  מחלות  וגילוי  אבחון  על 

בסימפטומים בחלל הפה.  

רופא  אצל  הטיפול  לאופן  באשר  המלצות 
השיניים:

ביקור סדיר אצל רופא שיניים.  •

בכל ביקור אצל רופא שיניים )במיוחד אם  •
אתכם(,חשוב  מכירה  לא  השיניים  מרפאת 
זה  מידע  מסוכרת.  סובלים  אתם  כי  לציין 
הכרחי לצורך טיפול טוב המתאים לשיניים 

טיפולי  כי  לדעת,   כדאי  שלכם.  ולבריאות 
עקב  רב  זמן  להימשך  עשויים  השיניים 
חולי  בקרב  השכיח  האיטי  הריפוי  תהליך 
סוכרת. לכן, יותר מהכול, חשוב להקפיד על 
וכך  והשיניים,  הפה  ובריאות  הפה  היגיינת 
להימנע מטיפולי שיניים חודרניים ומורכבים.

מומלץ לצמצם עישון ושתיית אלכוהול. •

חשוב  • תותבות,  בשיניים  משתמשים  אם 
להקפיד ולהסיר אותם מדי יום למצבי יובש 
וללעוס  מים  הרבה  לשתות  מומלץ  בפה 

מסטיק ללא סוכר.

צחצוח שיניים ושימוש בחוט דנטאלי. •

מאוזנת,  לא  סוכרת  של  במצב  כי  לדעת  חשוב 
לבצע  יש   7.2 מעל   ))HgA1c המוגלובין  רמת 
טיפול שיניים שמרני ואם יש צורך בטיפול שיניים 
לטיפול  מרפאה  של  מסגרת  לשקול  יש  מורכב 

בחולה בסיכון.    

באדיבות עיתון “הארץ” )ביו, נובמבר 15(
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5 מפורסמים
עם סוכרת

טום הנקס, האלי 
קינג  ולארי  ברי 
חלק  רק  הם 
מהמפורסמים 
סוכרת.                           עם 
איך הם חיים עם 
המחלה הכרונית 
את  ומאזנים 

רמות הסוכר?
מאת: אסנת עופר

מודעות,  להעלות  כדי  שצריך  מה  כל  לפעמים 
מיליונרים,  רצוי  פוטוגניים,  סלב’ס  של  וידוי  זה 
שסיפורם האישי הוא הוכחה לזה שכסף לא קונה 
דרו  ג’קסון,  רנדי  ברי,  האלי  הנקס,  טום  בריאות. 
קרי ולארי קינג הם חולי סוכרת סוג 2, שמוכיחים 
והמפורסמים  העשירים  גם  לפעמים  כי  לצערם 
חיים  אורח  ועל  ייצוגי  מראה  על  שמקפידים 
בריא עלולים למצוא את עצמם מתמודדים עם 
המופיעים  המפורסמים  חמשת  כל  המחלה. 
חיים  באורח  משמעותי  שינוי  עשו  בכתבה 
ומתריעים: סוכרת מסוג 2 עלולה להיות מסוכנת. 
את  להפחית  אפשר  חיובית:  בשורה  גם  יש  אך 

הסיכון ואפשר להילחם ולנצח את המחלה הזו.

טוס הנקס
לחיינו  פרץ  הוא 
אותנו  והקסים 
ה-80  בשנות 
כמו  סרטים  עם 
וביג,  ספלאש 
עם   – ובהמשך 
ה  י פ ל ד ל י פ
גאמפ  ופורסט 
נשכחים.  הבלתי 
הנקס  טום 
שהוא   ,)59(
השחקנים  אחד 

אודות  התוודה  בהוליווד,  והמצליחים  האהובים 
המחלה לפני כשנתיים בתכנית הלילה של דיוויד 
לו  החמיא  המפורסם  שהמראיין  לאחר  לטרמן, 
על גזרתו הדקיקה. הסוכרת אובחנה אצלו לפני 
הסוכר  רמת  שנים  שבמשך  לאחר  כשנתיים, 
בדמו היתה גבוהה אך יציבה. “מזל טוב, אמר לי 
טרום  של  ממצב  עברת  התבגרת:  שלי,  הרופא 
סוכרת לסוכרת”, סיפר הנקס ללטרמן. הנקס הוא 
עלול  משקל  עודף  רק  שלא  המהלכת  הדוגמה 
 – ועליה במשקל  ירידה  גם  לעורר סוכרת, אלא 
מה שנקרא ‘אפקט היו יו’. הנקס השמין ורזה לא 
מעט פעמים לצורך תפקידים קולנועיים שגילם, 

ושילם על כך מחיר יקר. לדברי הנקס, הרופא שלו 
ייעץ לו להתחיל בתהליך הרזיה במטרה להגיע 
למשקל שהיה לו בגיל ההתבגרות כדי לחסל את 
המחלה. הנקס החליט לוותר על האתגר, בידיעה 
ברורה שאין לו סיכוי, אך הוא בהחלט רזה, מקפיד 
עם  מתמודד  לדבריו,  הכל,  ובסך  תזונתו  על 

המחלה בדרכו שלו.

האלי ברי
“אנשים חושבים 
לחיות  שקשה 
ללא סוכר, אבל 
שזה  יודעת  אני 

אפשרי”  

ת  י נ ק ח ש ה
האלי  הדקיקה 
אובחנה  ברי 
בסוכרת  כחולה 
)סוג  נעורים 

ואולם  שהתעלפה.  לאחר   ,22 בגיל  כבר   )1
כשברי הכריזה בשנת 2007 כי נרפאה והפסיקה 
שהאבחנה  היה  נראה  באינסולין,  להשתמש 
שקיבלה ברי היתה שגויה, ושהיא למעשה חולה 
בסוכרת מסוג 2. סוכרת מסוג 1, כידוע, היא מחלה 
כרונית שלא ניתנת לריפוי. גופם של החולים בה 
אינו מייצר אינסולין ועל כן חייהם תלויים במדידות 
סוכר ובהזרקות אינסולין. חולים בסוכרת נעורים 
באינסולין  השימוש  את  להפסיק  יכולים  אינם 
בצורת  חיה  אני  שאובחנתי  “מאז  חייהם.  לכל 
גם  שהאבחנה  חושבת  ואני  יותר,  בריאה  חיים 
אני  כי  לילדיי,  יותר  טובה  אמא  להיות  לי  גרמה 
סוכר”,  צריכת  מבינה היטב מה הנזק שגורמת 
סיפרה ברי בת ה-48, שמגדלת ילדה בת 7 וילד 
בן שנתיים. “אנשים חושבים שקשה לחיות ללא 
סוכר, או להפחית בצריכתו, אבל אני יודעת שזה 
אפשרי. צריך פשוט להתאמץ קצת. אני בריאה 
שהתזונה  ויודעת  סוכרתית  שאני  בגלל  ובכושר, 
את  לנהל  לי  עוזרות  הגופנית  והפעילות  שלי 

המחלה”, ממליצה ברי.

לארי קינג
 קינג )מימין( ובובת שעווה בדמותו. “מחשיב את 

עצמי בר מזל” 

המפורסם  הלילה  תכניות  ומנחה  המראיין  גם 
שולט  ואני   2 מסוג  סוכרת  לי  “יש  מצהיר: 
 )82( קינג  לארי  כבד,  כמעשן  שלי”.  במחלה 
התקף  שעבר  נאלץ לשנות את הרגליו לאחר 
בשנת  עוד  מעקפים  ניתוח  ובעקבותיו  לב 
 ,1995 בשנת  כסוכרתי  כשאובחן  לכן,   .1987

עסקתי  “כבר  מוחלטת.  היתה  ההפתעה 
נכונה  תזונה  על  שמרתי  גופנית,  בפעילות 
סוכרת  פתאום  למה  להבין  הצלחתי  ולא 
הצטרפה לרשימת המחלות שלי”, סיפר המנחה 
לפני  פרש  ממנה  שלו,  הלילה  הוותיק בתכנית 
חמש שנים. “הרופא שלי הסביר לי שכפי הנראה 
עוד לפני התקף הלב, אבל  הסוכרת היתה שם 
לא ידעתי על קיומה ולא היו לי סמפטומים. אני 
מחשיב את עצמי בר מזל”. מלבד שינוי בהרגלי 
ולא  קינג מקפיד על בדיקות תקופתיות,  החיים, 
רק של רמת הסוכר בדם. “הרופאים שלי בודקים 
סיפר  העיניים שלי”,  ואת  כפות הרגליים  גם את 
קינג  שלו.  הסוכרת  אודות  שנתן  נדיר  בראיון 
הרבה להתראיין על מחלת הלב ואף כתב עליה 
בספרו האוטוביוגרפי, אבל מיעט להתבטא אודות 
הסוכרת. “לא התייחסתי לסוכרת, כי חששתי יותר 
מפני מחלת הלב וייחסתי לה חשיבות גדולה יותר. 
עד שהקרדיולוג הסביר לי שגם סוכרת זו בעצם 
ושינוי  כיום, מלבד הפסקת העישון  “מחלת לב”. 
מסוכר  הימנעות  נכונה,  תזונה  כגון  חיים  הרגלי 
ופעילות גופנית, קינג נוטל 2 תרופות נגד סוכרת 

וממשיך להקפיד על הבדיקות התקופתיות.

 דרו קרי

שנרפא  הכריז   קרי, 
מסוכרת.  

ביסס  שנים  במשך 
הקריירה  את  קרי  דרו 
שלו על עודף המשקל 
הקומיקאי  שלו. 
לצחוק  נהג  השמנמן 
על עצמו בתכנית שלו, 
לפני  אחד,  שיום  עד 
הבין  שנים,  כחמש 
על  היא  שהבדיחה 

חשבון בריאותו. בשנת 2010 קרי הצליח להשיל 
דלת  דיאטה  באמצעות  ממשקלו,  ק”ג  כ-36 
פחמימות, הכריז כבל עם ועולם “אני לא סוכרתי 
סוכרת  נגד  בתרופות  להשתמש  והפסיק  יותר”, 
שלי  המכנסיים  ומידת  שרזיתי,  “אחרי  שנטל. 

קטנה, ראיתי שזה בעצם קל ואני יכול להמשיך 
בדיאטה ובכלל לא רוצה להפסיק”, סיפר בראיון 
על  התבססה  קרי  של  הדיאטה  “פיפל”.  למגזין 
חלבוני ביצה, יוגורט ופירות. קרי ויתר בקלות על 
הפיצות, הלחם והקרקרים שכל כך אהב לכרסם. 
דקות   45 תחביב:  לו  פתח  הדיאטה,  עם  ביחד 
של פעילות גופנית, מדי יום במכון כושר. והוא לא 
מתכוון להפסיק. ההכרזות של קרי לפיו התרפא 
בארצות  גדולים  ומחלוקת  עניין  עוררו  מסוכרת 
להתבטא  הוזמנו  רופאים  של  שורה  הברית. 
בנושא, על גבי עיתונים, בתכניות בוקר ומה לא. 
פשוט  שלו  שהמחלה  נראה  התחתונה,  בשורה 

נמצאת ברמיסיה, אבל לא מדובר בריפוי.

 רנדי ג’קסון

חלק  נטל   ג’קסון, 
במסע פרסום.

הידוע   השופט 
“אמריקן  מהתכנית 
איידול” רנדי ג’קסון 
חולה  שהוא  גילה 
 14 לפני  בסוכרת 
סבל  הוא  שנים. 
ם  י מ ו ט פ מ י ס מ
אבל  שפעת,  דמויי 
בבדיקות שנערכו 

לו התברר שרמת הסוכר בדם שלו היתה מעל 
 100 על  עומדת  התקינה  הסוכר  כשרמת   ,500
משמעותי  משקל  מעודף  סבל  ג’קסון  בלבד. 
לסוכרת  סיכון  לגורם  נחשב  שכידוע  מילדות, 
 – לו גם ההיסטוריה המשפחתית  והייתה   .2 סוג 
אביו אובחן כחולה סוכרת. ולמרות זאת, המפיק 
עלולה  שהמחלה  בדעתו  העלה  לא  המוזיקאלי 

ג’קסון  המחלה,  גילוי  בעקבות  אליו.  גם  להגיע 
והשיל ממשקלו מעל  קיבה  לקיצור  ניתוח  עבר 
שלו,  התזונה  את  שיפר  הוא  בנוסף,  ק”ג.   45
על  לצעוד  ופילאטיס,  ביוגה  להתאמן  התחיל 
מכשיר הליכה ולשחק טניס. הוא אפילו מיתן את 
צריכת האלכוהול. לפני כשלוש שנים נטל בחלק 
במסע פרסום שנועד להביא למודעות ולהתריע 
מפני סוכרת, במימונה של חברת תרופות ידועה.

קהילת  לבריאות”,  חברים  “כמוני,  אתר  מתוך 
סוכרת, מכון גרטנר

הערת המערכת:
בסוכרת,  לוקים  רבים  ידוענים  בישראל  גם 
אנו  הספורט.  הפוליטיקה,  התרבות,  מעולם 
מנועים מלהזכיר את שמם אך נתון זה מוכיח כי 

סוכרת אינה מונעת הצלחה בחיים...

ְּכֶׁשַהַּמֲחָלה ְממּוֶשֶכת ְוָקָׁשה, ָצִריְך 

ַהחֹוֶלה ְלִחיזּוק ּכֹוחֹוָתיו ַהּמּוָסִרִּיים ֹלא 

הּוא ָצִריְך ִלְרפּוַאת ַהּגּוף  ָּפחֹות ִמּׁשֶ

)ַאַחד ָהָעם(
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ָהעֹוָלם ַמְצִחיק
ָאז צֹוֲחִקים

ֵיׁש ָּכל ָּכְך ַהְרֵּבה ֲאָנִׁשים ָּבעֹוָלם ַהְמַבִּלים ָּכל ָּכְך ַהְרֵּבה ְזַמן ִּבְׁשִמיַרת ְּבִריאּוָתם, ַעד ֶׁשֵאין ָלֶהם ְזַמן ֵליָהנֹות ִמֶּמָּנה... )ֲעָמִמי(

ְלסּוַּכְרִתִּיים, ּכֹל ְנִסיָעה ְלחּוְפָׁשה ִהיא ַהְרַּפְתָקה נֹוָרָאה / ְוֶזה ֹלא ִּבְגַלל ֶׁשַהּסּוַּכְרִתי הּוא ָּפׁשּוט ַּפְדָלָאה / ֶאָּלא ִּבְגַלל ֶׁשהּוא 

חֹוֵׁשׁש ִמְּפֵני ַהְּנִסיָעה / ֶׁשִהיא ָּפׁשּוט ְמנּוֶּגֶדת, ְלַטֲעמֹו, ְלֶטַבע ַהְּבִריָאה / ּוַבְּזַמן ֶׁשִאְׁשּתֹו ְמַעֶּיֶנת ַּבַּמּפֹות – הּוא ְמַעֵּין ּוְמַחֵּפׂש 

ְּבַיְרחֹוֵני ָהְרפּוָאה / ֵאיְך הּוא ָעלּול ְלִהְסַּתֵּבְך ָׁשם ִעם ַהּסּוֶּכֶרת ֶׁשּלֹו – ֶׁשֹּלא ִּתְהֶיה לֹו ָחס ְוָחִליָלה ַהְפָּתָעה / ְוׁשֹוֵקל ִּבְרִצינּות 

ִלְכּתֹוב ַצָּוָאה...

ְּכֶׁשִאְׁשּתֹו ְמַחֶּפֶׂשת ִמְסָעדֹות, ֲאָתֵרי ַּתָּירּות אֹו מּוֵזיאֹוִנים ְמַעְנְיִנים / ָמה ֶׁשַּמְטִריד אֹותֹו - ֶזה ֵאיֶזה, ַּכָּמה, ֵאיפֹה, ַעל ָמה ּוָמַתי - 

ְמַקְּבִלים ִחיּסּוִנים... / ְּכֶׁשִהיא ּבֹוֶחֶרת ֵאיֶזה ְּבָגִדים ָלַקַחת ְוַכָּמה ֲחִליפֹות / הּוא ֵמִכין ְּבַדְקְּדָקנּות ֶאת ִּתיק ַהְּתרּופֹות... / ְּכֶׁשִהיא 

יחֹון ֵאיְך אֹוְמִרים: “ֲאִני ַמְרִּגיׁש ֹלא טֹוב” אֹו “ֵיׁש ִלי סּוָּכר ָּגבֹוַּה” - ִּבְׂשַפת  ְמַחֶּפֶׂשת ִציֶמִרים ּוְמקֹומֹות ִליָנה / הּוא ְמַחֵּפׂש ַּבּשִׂ

ַהְּמִדיָנה... / ְּכֶׁשִהיא ְמַתְכֶנֶנת ֶאת ַהְּנִסיעֹות ְוֶאת ָּכל ַהַּמְסלּוִלים / הּוא ְמַחֵּפׂש ֵאיֹפה ֵיׁש ַּבְּסִביָבה )ֶׁשֹּלא ִנְצָטֵרְך...( - ָּבֵּתי 

ִמְרַקַחת אֹו ָּבֵּתי חֹוִלים...

ַאֶּתם ֹלא ִּתְׁשֲאלּו סּוַּכְרִתי, ֲאִפילּו ֹלא ְּבָטעּות: / ַּתִּגיד, “ָעִׂשיָת ִּביטּוַח ְּבִריאּות?” / ִּכי ֵאין ֶאָחד ֶׁשְּמחּוָּבר יֹוֵתר ִמֶּמּנּו ַלְּמִציאּות 

/ ֶאָחד ֶׁשּיֹוֵדַע, ִּכְמַעט ְּכמֹו קֹוֶהֶלת / ֶׁשַּלַחִּיים )ֶׁשּלֹו ְלָפחֹות( - ֵאין ַהְרֵּבה ּתֹוֶחֶלת / ִּבְׁשִביל ְלַכּסֹות ֶאת ּכֹל ָמה ֶׁשהּוא ּפֹוֵחד 

ֶׁשִּיְקֶרה לֹו ַּבֶּדֶרְך / ֶאְפָׁשר ְלַהִּגיד ֶׁשהּוא לֹוֵקח, ְּכִאילּו, ַמְׁשַּכְנָּתא, ְּבֵעֶרְך... 

יג ִּדיל טֹוב, ְּכמֹו “ַהּכֹל ָּכלּול”... / יֹוֵדַע ֶׁשרֹוב ַהְּבָעיֹות ְּבִטּיּוִלים ַלֲאָרצֹות  סּוַּכְרִתי ֶׁשַּמֲחִליט ָלֵצאת ְלִטּיּול / ְּבִעָּקר ִאם הּוא ִהּשִׂ

ִניָדחֹות ְקׁשּורֹות ְלאֹוֶכל, ְלִביּׁשּול / ַהַּמֲחָלה ֲהִכי ְׁשִכיָחה ֵאֶצל ַּתָּיִרים, ִהיא, ַּכּמּוָבן – ִׁשְלׁשּול! / ְוַהִּסיְמְּפטֹוִמים ֶׁשּלֹו ַרִּבים: ְלָמָׁשל, 

ִאיּבּוד ִמְׁשָקל / ֶׁשֶּזה ַּדְוָקא ִיְתרֹון ָּכְלֶׁשהּו, ֲאָבל ָמה? – ֹלא ַקל! / ִאיּבּוד ָהִעְנָין ַּבִּטּיּול, ַּבּנֹוִפים, ָּבאֹוֶכל – ֲאִפילּו ֵאֶצל ֲאָנִׁשים 

ְּבִריִאים / ֵאֶצל ַהּסּוַּכְרִתי – ֶזה ִאיּבּוד ָהִעְנָין ַּבַחִּיים...

ְוָצִריְך ָלַקַחת ַּכּדּוִרים ֶנֶגד ִהיּפֹוְגִליֶקְמָיה ְּבַכּמּות ַמְסֶּפֶקת ְוִלְפָעִמים ְלַקֵּבל ֵאיזֹו ְזִריָקה ֶהְכֵרִחית / – ִסיּכּוִנים ָּתִמיד ָצִריְך 

ְלַהְפִחית. 

ֵאיְך ָּכַתב ְּבָיאִליק: ָּבֵּתי ַהחֹוִלים ֶׁשֵּמֵעֶבר ַלָּים /  ַהֵּתַדע, סּוַּכְרִתי, ַהֶּדֶרְך ְלָׁשם?

ִטּיּול ְמאּוְרָּגן ְלסּוַּכְרִתִּיים

ב ַּבְּנִסיּבֹות - ִנְׁשַמע ָסִביר( / ּוְבָכל זֹאת ָּבא לֹו ְקָצת ִלְׁשאֹוף ֲאִויר  ִאם ַהּסּוַּכְרִתי ֶׁשָּלנּו ֹלא ָנׁשּוי )ֶׁשֶּזה, ִלְפָעִמים, ְּבִהְתַחּׁשֵ

/ ָלֵצאת ֵמַהִּמְסֶּגֶרת ַהַּמְלִחיָצה ֶׁשל ַחָּייו - ִלְראֹות עֹוָלם / ָלָּמה ֹלא ָלַקַחת ִטּיּול ֶׁשל סּוַּכְרִתִּיים, מּוְׁשָלם / ּוִבְמקֹום ְלַחֵּפׂש 

ָּבֵּתי ְּכֶנֶסת ַעִּתיִקים, ְּכֵנִסיֹות ּוִמְגָּדִלים / ָלָּמה ֹלא ַלֲערֹוְך ִסּיּוִרים מּוְדָרִכים ְּבָבֵּתי חֹוִלים? / ִּבְמקֹום ְלַכֵּתת ַרְגַלִים ְּבמּוֵזיאֹוִנים 

הּו ְּפַרְקִטי,  ְלִהיְסטֹוְרָיה, ֻאָּמנּות ְוַאְרֵכיאֹולֹוְגָיה / ָלָּמה ֹלא ְלַקֵּבל ֵמיָדע ָיִׁשיר )ְּבִאיְנפּוְזָיה( - ְּבִׁשיעּור ְּבֶאְנּדֹוְקִרינֹולֹוְגָיה? / ַמּׁשֶ

ֵאר לֹו ַּבִּזיָּכרֹון ְלָכל ַהַחִּיים, / ַּכּמּוָבן - ִעם ֵמיָטב ָהרֹוְפִאים? / ָּכְך הּוא ִיְהֶיה מּוָגן ִמָּכל ִמיֵני ַמְרִעין ִּביִׁשין  ִׁשּמּוִׁשי, ַמְרִׁשים, ֶׁשִּיּׁשָ

)ָהָאְמָנם?..( / ְּבָכל ֶעֶרב הּוא ְיַקֵּבל ַהְרָצָאה ַעל ִסיּבּוֵכי ַהּסּוֶּכֶרת ֲהִכי נֹוָרִאִּיים ֶׁשֶּיְׁשָנם / ְּבנֹוָסף, ִאם ִיְהֶיה צֹוֶרְך ָּדחּוף, הּוא ְיַקֵּבל 

ְּבִדיָקה ַאַחת ֶׁשל MRI – ִחיָנם! 

ְמָחה: ֵיׁש ַרק ְּבָעָיה ַאַחת ְקַטָּנה, ֶׁשְּיכֹוָלה ְלַהְׁשִּבית ֶאת ָּכל ַהּשִׂ

ִאם ְּתַטֵּיל ִעם ֲחבּוָרה ֶׁשל סּוַּכְרִתִּיים - ִמי ַיְקִׁשיב, ָמתֹוק ֶׁשִּלי - ַלָּצרֹות ֶׁשְּלָך?..

שייק פירות 

פנקייקס מגרעיני חיטה טחונים 

בתאבון

מתוך: לנצח את הסוכרת בדרך טבעית, מאת ד”ר ניל ברנרד בהוצאת פוקוס

מתכון מהיר וקל זה הוא מאכל נהדר לארוחת הבוקר, והוא גם בריא לכל שעות היום.

החומרים למנה אחת:

½ כוס מיץ תפוחים או תפוזים לא ממותק

½ כוס חלב סויה מופחת-שומן

½ כוס אוכמניות קפואות או כל פרי יער אחר

½ אפרסקים קפואים 

1 כף אבקת חלבון סויה

ערבבו את כל החומרים בבלנדר או מעבד מזון, עד שתיווצר תערובת חלקה מאוד.

 ערך תזונתי למנה אחת: 148 קלוריות, 4 ג’ חלבונים, 32 ג’ פחמימות, 13 ג’ סוכר, 
2 ג’ שומנים, 9% קלוריות משומנים, 0 מ”ג כולסטרול, 3 ג’ סיבים, 65 מ”ג נתרן

מי היה מנחש שבעזרת הבלנדר שלכם אתם יכולים להכין, תוך כמה דקות, פנקייקס קלים וערבים לחך מחיטה טחונה טרייה? נסו את אלה! 
ניתן להשתמש בשאריות התערובת להכנת ופלים.

החומרים ל-3 מנות )12 פנקייקס בקוטר 10 ס”מ(:

1 כוס גרעיני חיטה מלאה         1 כף זרעי פשתן        2 כוסות מים

1/3 כוס קמח חומוס או קמח סויה מופחת-שומן

1 כף סוכר       2 כפיות מיץ לימון       2 כפיות אבקת אפייה

½ כפית סודה לשתייה    ½ כפית מלח

שימו את גרעיני החיטה, זרעי הפשתן והמים בבלנדר ועבדו במהירות גבוהה במשך כ-2 דקות. הוסיפו את הקמח וערבלו 2 עד 3 דקות, עד 
שתיווצר תערובת חלקה מאוד. הוסיפו את הסוכר, מיץ הלימון, אבקת האפייה, הסודה לשתייה והמלח וערבבו היטב. חממו מחבת טפלון כבדה על 
להבה גבוהה עד שטיפות מים שיותזו עליה יתאדו מיד. הקטינו את הלהבה לבינונית-גבוהה. שפכו כמות קטנה מהתערובת על המחבת, והשאירו 

לה מקום להתפשט. טגנו עד שיופיעו בועות על פני הפנקייק והפכו אותו במהירות. אל תבשלו יותר מדי; הפנקייקס צריכים להיות נפוחים מעט 
כשאתם מוציאים אותם מהמחבת. 

 ערך תזונתי למנה אחת: 196 קלוריות, 10 ג’ חלבונים, 35 ג’ פחמימות, 2 ג’ סוכר, 
3 ג’ שומנים, 11% קלוריות משומנים, 0 מ”ג כולסטרול, 6 ג’ סיבים, 386 מ”ג נתרן

מתוך הספר: לנצח את הסוכרת בדרך טבעית, מאת פרופ’ ניל ברנרד )MD( סלט 

לנצח את הסוכרת
מתכונים לארוחת בוקר

והפעם אֹוְמִרים ֶיְׁשָנּה ֶאֶרץ - 
ַמֲחלֹות ְנִסיָעה 
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תבשיל עדשים אדומות

קציצות הודו עם עגבניות מיובשות

בתאבון

מתוך הספר: “לא לסוכרת” מאת ד”ר מארק היימן, בהוצאת פוקוס ספרים לבריאות

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

מתכוני ארוחות צהריים
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I זמן בישול: 8 דקות I זמן הכנה: 15 דקות I מספר מנות: 4 קציצות 
תוכנית: בסיסית ומתקדמת

מכסים את העגבניות המיובשות במים חמים ומשרים במשך כ-10 דקות עד להתרככות )זמן ההשריה יהיה בהתאם למידת רכותן מלכתחילה(. 
 מסננים את המים וחותכים את העגבניות לחתיכות קטנות. מערבבים עם שאר המרכיבים ויוצרים 

4 קציצות. מטגנים במחבת ללא שומן או אופים בתנור או בגריל בחום של כ-190 מעלות במשך 8 דקות עד שהקציצות מוכנות. מגישים עם סלט 
גדול.

שימו לב: ניתן לערבב את המרכיבים ולהניח בצד למשך זמן מה, כדי שהטעמים יתמזגו היטב. אם השתמשתם בהודו טחון טרי )לא קפוא(, ניתן 
להקפיא את התערובת שלא טוגנה או נאפתה לשימוש עתידי. 

ערכים תזונתיים למנה: קלוריות: 198, פחמימות: 2.1 ג’, סיבים תזונתיים: 0 ג’, חלבונים: 22.8 ג’, שומנים: 11.3 ג’, כולסטרול: 66 מ”ג, נתרן: 
156 ג’, סידן: 11 מ”ג. 

2 כפות שמן זית כתית מעולה מכבישה קרה
½ בצל, קצוץ

2 כפות שום, כתוש 
2 כפיות זרעי חרדל שחורים

1 כפית כמון 
1 כפית כורכום

½ כפית כוסברה
2 כוסות כרובית, מופרדת לפרחים קטנים 

1 גזר קטן, קצוץ
¼1 כוסות עדשים אדומות, שטופות 

6 כוסות מים 
1 כוס עגבנייה, קצוצה 

2 כוסות ברוקולי, מופרד לפרחים קטנים 
½ כפית מלח ים 

1 כף מיץ לימון 
פטרוזיליה טרייה או כוסברה טרייה לקישוט

מספר מנות: I 6 זמן הכנה: 5 דקות I זמן בישול: 45 דקות I תוכנית: בסיסית ומתקדמת

מחממים את שמן הזית בסיר מרק גדול על להבה בינונית. מאדים את הבצלים והשום עד להתרככות. מוסיפים את גרגרי החרדל ומערבבים עד 
שהם מתחילים להתבקע. מוסיפים את התבלינים האחרים ומבשלים במשך דקה נוספת. מוסיפים את הגזר והכרובית ומערבבים היטב. מוסיפים את 

העדשים והמים ומביאים לרתיחה. מקטינים את הלהבה וממשיכים לבשל על להבה נמוכה במשך כ-25 דקות, עד שהעדשים מתרככות. מוסיפים את 
העגבנייה, הברוקולי והמלח וממשיכים לבשל במשך 5 דקות נוספות. לפני ההגשה, מערבבים פנימה את מיץ הלימון ומפזרים את עלי הפטרוזיליה או 

הכוסברה. 
ערכים תזונתיים למנה: קלוריות: 223, פחמימות: 32.1 ג’, סיבים תזונתיים: 14.8 ג’, חלבונים: 12.8 ג’, שומנים: 5.6 ג’, כולסטרול: 0 מ”ג, נתרן: 

350 מ”ג, סידן: 75 מ”ג. 

3 כפות עגבניות מיובשות
1 כפית שמן זית כתית מעולה מכבישה קרה

½ ק”ג הודו אורגני טחון 
1 כף חומץ בלסמי

3-2 כפות בזיליקום טרי, קצוץ 
1 כף שום, כתוש 

½1 כפיות חרדל דיז’ון 
קורט מלח ים 

קורט פלפל שחור 



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

המשך בעמודים הבאים

מוצרי מזון
אביב פרויקטים

Sweetango אבקת ממתיק על בסיס אריטריטול 
וסטיביה, באריזות 350 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, אשכולית אדומה  לימון  סירופ בטעמים:  עסיס 
דיאט,            אננס  דיאט,  לימונענע  דיאט,  פטל  דיאט, 
דיאט  תרכיז  עסיס  סובין,  עתירי  בוקר  FIBRE1דגני 

תפוח;
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 

ביסקול                                                  
סוכרזית   ;300 סוכרזית  )פטרייה(;  טבליות  סוכרזית 
כמו  “דיאטיפ”;   נוזל  סוכרזית   ;1200 סוכרזית   ;700
סוכר; סוכרלייט כפית לכפית; סוכרלייט ממתיק נוזלי 
קלוריות  ללא  טבליות  סוכרלייט  סוכרלוז;  בסיס  על 
וניל;  בטעמים:  אישיות  סוכרזית  שקיות  סוכר;  בטעם 
סטיוייה  סוכרזית  שקיות  קרים;  אייריש  קינמון;  לימון; 
)אבקה  לכפית  כפית  סטיוויה  שקיות(;   100 )אריזת 
 100 אריזת  )מבושל(,  סוכרזית-סוכלרוז  בצנצנת(; 
סוכרזית  שקיות(;   100( קלאסי  סוכרזית  שקיות; 
סוכלרוז חצי כפית )100 שקיות(, סוכרזית סטיוויה חצי 

כפית )100 שקיות(.
גורי מוצרי צריכה )1991( בע”מ

סמרט צ’ויס עוגת תפוחים ללא תוספת סוכר; סמרט 
צ’ויס עוגת פירות יער ללא תוספת סוכר;

ג’לי בטעם תות ללא תוספת סוכר סמרט צ’ויס, ג’לי 
בטעם אפרסק ללא תוספת סוכר סמרט צ’ויס,

ג’לי בטעם פטל ללא תוספת סוכר סמרט צ’ויס;
גלידות פלדמן - פלקו                               

פקאן,  שוקו  וניל,  שוקו  בטעמים:  מ”ל   900 גלידל 
יח’   8( “גלידל”  ריבת חלב. מאגדת שלגוני  וניל תות, 
וניל  תות,  וניל  וניל,  שוקו,  בננה,  בטעמים:  במאגדת( 

פרי”  “גלידל  שלגוני  מאגדת  מוקה.  אייס  פסיפלורה, 
אשכולית  דובדבן,  פטל,  בטעמים:  במאגדת(  יח’   8(
אדומה, למון ליים, אייס תה אפרסק; כוס גלידל שוקו 
מופחת  שלגון  גלידל  יחידות(;   4 )במאגדת  פקאן 
גלידל  יחידות(;   8 )במאגדת  קינמון  בטעם  קלוריות 
ריבת חלב עם סירופ ריבת חלב )4 גביעים במאגדת(;

דג טעים
גפילטע פיש )קציצות דג( לייט

דנשר )1963( בע”מ                      
משמש;  אננס,  שדה,  תות  בטעמים:  מרמולייט  ג’לי 
פטל,   תפוזים,  ענבים,  בטעמים:  מרמולייט  תרכיזי 
 200 ו-   100 )אריזת  סוכלרוז  שקיות  לימון;  תפוחים, 
שקיות( טבליות סוכלרוז )אריזת 150 ו- 300 טבליות(; 
ממתיק אישי נוזלי על בסיס סוכלרוז; ממתיק על בסיס 
גרנולה   Tusso סטיקס;  סוכלרוז  )שקיות(;  סטיביה 
עם תפוחי עץ ואגוזי לוז; סוכלרוז טוויסטר; מרמולייט 
עולש;  בסיס  על  סיבים  בתוספת  סוכלרוז  ממתיק 

ממתיק אישי נוזלי על בסיס צמח הסטיביה;
TUSSO  סלט פירות דיאט )2 גביעים במשקל 110 

גרם כל אחד(,
TUSSO  לפתן אפרסק דיאט )2 גביעים במשקל 110 

גרם כל אחד(,
סוכר,  תוספת  ללא  תפוז  מאפינס  עוגת   TUSSO

TUSSO עוגת מאפינס שיש ללא תוספת סוכר,
TUSSO עוגת מאפינס קינמון ללא תוספת סוכר;

הדרום תעשיות מזון בע”מ
יער;  פירות  קונפיטורה  שדה;  תות  קונפיטורת 
ריבה  דובדבנים;  קונפיטורה  אוכמניות;  קונפיטורה 

מעורבת בטעם תות שדה ללא תוספת סוכר;
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 
ליטר,   1.5 בקבוק  אפרסק:  בטעם  תה  פיוז  דיאט 

בקבוק 500 מ”ל;
זנלכל בע”מ )יכין(

תירס צעיר; תירס לייט; תירס צעיר בד”צ; תירס לייט 
בד”ץ; סירופ דיאט בטעמים: אשכוליות, פטל, תפוחי 
בננה,  אננס, תות  מנגו, תות שדה,  לימון, תפוזים,  עץ, 
 ,diet תותים  עץ  תפוחי  רסק  פול;  חומוס;  ענבים; 
רסק תפו”ע בטעם בננות diet, רסק תפו”ע בטעם 
אפרסקים, רסק תפו”ע בטעם פירות יער, רסק תפו”ע 

בטעם קנמון;
טופגאם תעשיות ממתקים בע”מ

תנת’ה – סוכריות ללא תוספת סוכר בטעמים: תות, 
לימון, מנטה, עוגיות קוקוס, קפה מקיאטו, קרמל;

טמפו משקאות בע”מ
טמפו סודה בנגיעות למון ליים, טמפו סודה בנגיעות 

אבטיח, טמפו סודה בנגיעות פירות יער, 
למון  בטעם  סודה  אננס, טמפו  בנגיעות  סודה  טמפו 

ליים עדין;
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 
לייט,  בטעמים: משמש  קונפיטורות 778  גלוטן.  ללא 

אוכמניות לייט, תות שדה לייט, דובדבנים לייט.
י. כהן

לוז )sweet lose( ממתיק בשקית על בסיס  סוויט 
סוכרלוז; סוויט רוז – ממתיק בשקיות על בסיס סכרין; 
סוויטבע - שקיות ממתיק אישי על בסיס סטיוויה עם 

דקסטרוזה;
על  אישי  )שקיות ממתיק  סוכלרוז  על בסיס  ממתיק 

בסיס סוכלרוז עם דקטרוזה(;
ממתיק על בסיס סוכלרוז )אבקת ממתיק על בסיס 

סוכלרוז עם מלטודקסטרין(;
מתוק לייט – שקיות ממתיק אישי על בסיס סוכרלוז 

)בתפזורת(
יפאורה תבורי

דיאט RC קולה; דיאט RC קולה לימון; תפוזינה דיאט 
לימונים; תפוזינה דיאט תפוז; תפוזינה דיאט אשכוליות; 
עץ;  תפוח  דיאט  ספרינג  אשכוליות;  דיאט  פז  מיץ 

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

ליטר(, שוופס סודה בטעם נענע ליים )1.5 ליטר(.
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
מאפיות אנג’ל בע”מ

לחם אנג’ל קל בתוספת שיפון;לחם אנג’ל קל; לחם 
בתוספת  קל’   100 אנג’ל  לחם  קל;  דגנים  שבעה 
שיפון; לחם אנג’ל 100 34 קלוריות לפרוסה; לחם הכי 
מלא; לחם שיפון כפרי )אנג’ל אורנים(;  לחם פת חי 
100% מלא )אנג’ל אורנים(; הלחמנייה הקלה )אריזת 
6 יחידות(; לחם עינן פרוס; פיתה קלה בקטנה; לחם 

פשוט מלא; לחם שיפון 100% קל; 
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;
מאפיית יוסף ברון  בע”מ

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

בורודינסקי
מאפיית לחם הארץ מקבוצת ברמן

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

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

מאפיית דגנית - עין בר
לחם שיפון אמיתי קל; לחם שיפון קל; לחם דגנים קל; 
לחם שחור פרוס אחיד קל;  לחם טבע קל מחיטה 
מלאה;  מחיטה  קל  לחם  מלא;  חיטה  לחם  מלאה; 
לחם ירוק  מקמח מלא; לחם מלא פלוס שיפון; לחם 

חיטה מלא פלוס כוסמין;
מאפיית דוידוביץ 

לחם ריחיים קל;
מאפיית עלית )מזרחי( בע”מ

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

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;
מאפיית פולנסקי

לחם  סקנדינבי,  בריאות  לחם  אוקראיני,  שיפון  לחם 
לחם  בורודינסקי,  שיפון  לחם  טבעי,  שיפון  סקנדינבי 

חיטה נבוטה, לחם שיפון קל 
מבשלות בירה ישראל בע”מ )קרלסברג(

נקטר חמוציות דיאט פריגת, פריגת משקה קל דיאט 
אשכוליות 1.5 ליטר, 330 מ”ל;

מור ים מרקטינג
מחית תפוחים, מחית תפוחים אורגנית, מחית תפוחים 

עם אפרסק, מחית תפוחים עם תות
מחלבות יטבתה
שוקו דיאט יטבתה

מילקו תעשיות בע”מ )טרה( 
מעדן חלב בטעם שוקולד 0% שומן )125 גרם( מארז 

רביעייה;
אפרסק,  ביו  יוגורט   Muller simply fruit 0%

Muller simply fruit 0% יוגורט ביו פירות יער, 
 Muller ,יוגורט ביו תות Muller simply fruit 0%

simply fruit 0% יוגורט ביו אננס, 
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
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; 
מנגו מאגדת  בציפוי  יוגורט  לייט  מיני  מאגדת שלגוני 
קרחוני לייט מנגו ולימון; מאגדת שלגוני מיני לייט יוגורט 

עם ציפוי שרבט חמוציות;
סודה סטרים ישראל.

סירופ דיאט אנרגיה; סירופ דיאט בטעמים: אשכולית 
אדומה, למון ליים, פטל חמוציות, תה אפרסק, תפוזים; 
 sugar,  סירופ דיאט בטעם קולה; סירופ בטעם קולה

freeסירופ דיאט בטעם אננס-אשכולית; 
סוכרה דיאט בע”מ )מתוק וקל(

 25 )אריזת  ולאפיה  לבישול  להמתקה  דיאט  סוכרה 
שקיות(, סוכרה דיאט אבקה ממתיקה לבישול ולאפיה 
לבישול,  טיפות  דיאט  סוכרה  ג”ר,   100 של  באריזה 
מתוק  וקרים;  חמים  משקאות  ולהמתקת  לאפיה 
אישי על בסיס סטיביה  וקל סטיביה, שקיות ממתיק 
עם דקסטרוזה; מתוק וקל )שקיות ממתיק אישי על 
ו-  בסיס סכרין עם דקסטרוזה( באריזת 250 שקיות 
50 שקיות; מתוק וקל זהב )שקיות ממתיק אישי על 
50 שקיות  בסיס אספרטם עם דקסטרוזה( באריזת 

ו- 100 שקיות;
קלוריות  דל  קל  להכנת משקה  סירופ  דיאט  סוכרה 

בטעמים ) אשכוליות, לימונענע, פטל(;
סופר פארם ישראל

Wellness עוגיות קלות מחיטה מלאה ללא תוספת 
סוכר )מותג לייף(.

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
ק.י.פ.ל. טבליות וממתיקים )2001( בע”מ

מ”ל(,  סוכלרוז)200  בסיס  על  נוזלי  ממתיק  סוכרלס 
טבליות  סוכרלס  שקיות(,   150( סוכרלוז  סוכרלס 
סטיביה  ממתיק  טבליות(,   300 ו-   150( סוכלרוז 
 200( סטיביה  בסיס  על  נוזלי  ממתיק  שקיות(,   125(
מ”ל(,ממתיכל טבליות על בסיס סכרין )1200 ו- 300 

טבליות( 
 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
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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 
מאגדת שטראוס לייט מיני שלגון חלבי בתוספת יוגורט 
בציפוי בטעם אפרסק )גם ביחידתי(, מאגדת שטראוס 
בציפוי בטעם  יוגורט  מיני שלגון חלבי בתוספת  לייט 

דובדבן, מאגדת שטראוס לייט מיני סנדוויץ,
קלוריות  מופחתי  שרבט  קרחוני  מאגדת  לייט  אייס 

בטעמי לימון, מנגו ואשכולית אדומה.
וניל,  שוקו  בטעם  חלביים  וגלידה  ביסקוויט  חטיפי 
מאגדת שטראוס לייט שוקולד – מיני שלגון שוקולד 
עם ריפל שוקולד, מאגדת שטראוס לייט ריבת חלב - 
שלגוני וניל עם ריפל ריבת חלב )גם ביחידתי(, מאגדת 
עם  יוגורט  בתוספת  חלבי  שלגון  מיני  לייט  שטראוס 
וניל  שוקו  לייט  קרמיסימו  דובדבן,  וריפל  אוכמניות 
אגוז.  מיני  לייט  שלגוני  משפחתית.  מאגדת  גלידה 

מאגדת שלגוני לייט וניל עוגיות )6 יחידות במאגדת(
שטראוס בריאות בע”מ 

יוגורט דנונה 0% לבן )גביעי 150 גרם ו 200 גרם(, דנונה 
1.7% לבן )גביעי 150 גרם ו 200 גרם(, אקטיביה 0% 
לבן, אקטיביה 1.5% לבן, דנונה דיאט קפוצ’ינו, דנונה 
)גביעי 100  דיאט רום צימוקים, דנונה דיאט אפרסק 
גרם ו 150 גרם(, דנונה פרי בתחתית דיאט אוכמניות 
דיאט  אקטיביה  תות,   0% בתחתית  פרי  דנונה   ,0%
שזיף מיובש )מארז רביעייה(, אקטיביה 0% אוכמניות 
חמוציות; יוגורט דנונה ביו 1.7% 150 גרם; דנונה יוגורט 
בטעם פאי לימון  0% 150 גרם, דנונה יוגורט בטעם 

בננה קרמל  0% 150 גרם,       
שלגוגו

משמש;  פטל,  לימון,  בטעמים:  ארטיקל  קרח  שלגוני 
)המכירה ברח” שמוטקין 8 ראשל”צ(.

תה ויסוצקי ישראל בע”מ
ויסוצקי קר )תיוני חליטת צמחים ופירות להכנה במים 

קרים, בתוספת סטיביה( בטעמים: 
אפרסק, לימונענע, פירות יער;

תנובה                                                  
יופלה  דיאט  גרם,   150 גביע   0% אננס  יופלה  דיאט 
אפרסק  0% גביע 150 גרם;  דיאט יופלה דובדבן 0%, 
גביע 150 גרם דיאט יופלה תות 0%; גביע 150 גרם 

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

תות גביע 150 גרם 0% גביע 150 גרם
דיאט יופלה בד”צ אננס – 0% גביע 150 גרם; דיאט 

יופלה עם אפרסק בד”צ 0% 150 גרם; 
דיאט תות בתחתית 0% גביע 150 גרם; דיאט אפרסק 

פסיפלורה בתחתית 0% גביע 150 גרם;
יופלה טבעי 1.5% גביע 200 גרם;  יופלה טבעי 1.5% 

גביע 150 גרם  יופלה  0% דיאט גביע 200 גרם
 יוגורט תנובה לבן 1.5% שומן ביו גביע 150 ג”ר , יוגורט 
גרם משקה   200 גביע  ביו  שומן   1.5% לבן  תנובה 
סויה לייט אריזת 1 ליטר )סוי מג’יק(, דיאט יופלה עם 
אפרסק 0% 100 גרם, דיאט יופלה עם תות  0% 100 
גרם; דיאט יופלה בטעם וניל עם אוכמניות בתחתית 

0% 150 גרם.

תוספי מזון ומוצרי עזר
נובומד בע”מ

SD-AIC Care  מד המוגלובין מסוכרר
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.

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

סבילות לקויה לגלוקוז. היבואן: פרומדיקו

רפואי  מיכשור  תרופות, 
ומוצרי עזר
טאיקו דיאגנוסטיקה

CONTOUR PLUS – מד סוכר מתקדם ללא כיול 
כולל דוקרן MICROLET 2 לדקירה עדינה מאוד – 
הערכה כוללת מכשיר, נרתיק, דוקרן מקלונים, מחטים 

והוראות הדרכה בעברית, ערבית, רוסית ואנגלית.
מקלוני  CONTOUR PLUS – מקלונים לשימוש עם 

מכשיר לבדיקת סוכר
כולל  כיול  ללא  מתקדם  סוכר  מד   –  CONTOUR
 – מאוד  עדינה  לדקירה   MICROLET 2 דוקרן 
הערכה כוללת מכשיר, נרתיק, דוקרן מקלונים, מחטים 

והוראות הדרכה בעברית, ערבית, רוסית ואנגלית.
מקלוני CONTOUR – מקלונים לשימוש עם מכשיר 

CONTOUR לבדיקת סוכר
רציף  סוכר  מד   –  DEXCOM G4 PLATINUM
מאושר לילדים מגיל שנתיים ולמבוגרים, כולל משדר 
גירויים,  למניעת  מפלטינה  ימים  לשבוע  סנסור  קטן, 
מסך צבעוני ומגוון התרעות להשגת איזון מיטבי ומניעת 

מצבי היפוגליקמיה והיפרגליקמיה
גרבי קופרון – גרביים לסוכרתיים ובעלי כפות רגליים 
 , פטריות  שקוטלות  נחושת  פרורי  המכילות  רגישות 

הגרב  הרגל,  מכף  רע  ריח  ומונעות  ווירוסים  חיידקים 
מותאמת לסוכרתיים.

איכותיות  מחטים   –   COMFORTLANCE  מחטי
 –  G32 ( דוקרנים  למגוון  המותאמות  ביותר  ועדינות 
עדינה ביותר בצבע צהוב, G30 – עדינה בצבע סגול, 
ירוק  בצבע  רגילה   G 23ו כחול  בצבע  דקה   G28

לבעלי עור עבה(
 KETOSTIX , KETODIASTIX שתן  מקלוני 

מקלוני שתן לבדיקת סוכר ו/או אצטון 
למשאבות  שירות   –  COZMO אינסולין  משאבות 

אינסולין COZMO  כולל מגוון פרפריות מתקדמות
אינסוליין מדיקל בע”מ

וזירוז ספיגת האינסולין  אינסופד InsuPad  לשיפור 
המוזרק.

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 

וסדוקים.
Callus eliminator – לשימוש על ידי אנשי 

מקצוע.
Cuticle eliminator – לשימוש על ידי אנשי 

מקצוע.

דין דיאגנוסטיקה
 Accu-Chek Sensor, Accu-Chek סוכר:  מדי 

 ,GO, Accu-Chek Active
 Accu-Chek Inform,Accu-Chek

   Performa, Accu-Chek Performa Nano
Accu-Chek Spirit Combo  :משאבה

Infusion set ( (  Accu-  :ציוד מתכלה למשאבות
                                                                                  Chek TenderLink

Accu-chek Flexlink
 Accu-Chek 360, Accu-Chek :מידע מערכות 

Smartpix
 Accu-Chek Multiclix, Accu-Chek,:דוקרנים

Softclix, , Accu-Chek Safe-T-Pro
גרמניה  מתוצרת  דם  לחץ  למדידת  ביתי  מכשור 
UEDE ,  דגם Comfort 20/40  Visomat לזרוע, 
 – Frio לפרק היד, נרתיקי  Visomat Handy דגם

פתרונות קירור לתרופות.
אלפרסן – קרם קצף לעור יבש עבור רגל סוכרתית,

Timesulin- מכסה חכם לעט האינסולין

Dailly Dose – מזרק האינסולין הקטן בעולם
ד”ר אולנג’ין בע”מ

גוף  קרם   Magic Mineral Body Lotion:
ים המלח, המזינים את העור  מועשר במינרלים של 
ומסייעים לגמישותו, מלחח את העור ומגן עליו מפני 

נזקי הסביבה; 
רגליים  קרם   :Magic Mineral Foot Lotion
את  ומלחח  מזין  המלח,  מים  המינרלים  על  מבוסס 
העור ע”י דונג דבורים וחמאת קקאו ובתוספת מנטול 

לקירור כפות הרגליים;
ידיים  קרם   :Magic Mineral Hand Cream
המועשר במינרלים מים המלח, שומר על לחות, רכות 
העור,  הזדקנות  קצב  את  ומאט  מגן  העור,  וגמישות 
נספג במהירות ומאפשר שימוש קל ונוח במהלך היום;

לשיער  שמפו   Magic Mineral Shampoo:
השיער  את  המזינים  המלח,  מים  במינרלים  מועשר 
התקלפות  למניעת  הקרקפת,  עור  את  ומלחחים 
 , כאנטיאוקסידנט  המשמש   E ויטמין  מכיל  ופטרת. 

וחלבון נבט חיטה להענקת רכות וברק לשער.
מרכך   Magic Mineral Hair Conditioner:
לשיער המועשר במינרלים מים המלח, מסייע בהזנת 
תמצית  מכיל  יובש.  ובמניעת  והשיער  הקרקפת  עור 
קמומיל המסייע בהרגעת הקרקפת מגירוים וגירודים. 

מעניק לשיערך גמישות ורכות נחוצים.
:Magic Mineral Hair Mud Mask מסכת בוץ 
לשיער המבוססת על מינרלים מים המלח, מסייעת  
בניקוי עור הקרקפת, משפרת את זרימת הדם , טיפול 
בקשקשים והזנת השיער. מעניקה לשיער מראה זוהר.

פישר תעשיות פרמצבטיות בע”מ 
יו- במיוחד:  יבש-יבש  לעור  טיפולית  סדרה  יו-לקטין 

טיפולי  פורטה  קרם  יו-לקטין   / טיפולי  קרם  לקטין 
יו-לקטין קרם פורטה  )מכיל Urea בריכוזים שונים(, 
טיפולי לכף הרגל, יו-לקטין תחליב גוף טיפולי, יו-לקטין 
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
 אבידור מרכזי בריאות לרגל ולגב

סוכרת  חולי  לשימוש  מאושרת   PG Lite נעליים:  
ללא דפורמציה או פתולוגיה,  תחת השגחה רפואית, 
Molinavi   לשימוש חולי סוכרת ללא דפורמציה 
 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 

א.      ביטוח סעודי לחולי סוכרת
ב.      ביטוח נסיעות לחו”ל לחולי סוכרת

ג.       ביטוח בריאות לחולי סוכרת
ויטאמד תעשיות פרמצבטיות בע”מ

קרם טיפולי פורטה לרגליים
טעם טבע - אלטמן

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

איזי סטיק; אלפא ליפואית;
כצט 

לקטופיל - מוס ניקוי טיפולי לפנים; לקטופיל - יאנג 
מוס ניקוי טיפול לפנים; לקטופיל  - קרם גוף טיפולי; 
טיפולי;  סבון  תחליב  טיפולי;  ידיים  קרם   - לקטופיל 
יבש  רגליים  לעור  טיפולי  רגל  כף  קרם   – לקטופיל 

X צרבת – TZAREVET X  ;וסדוק
 Calcichew D3 Forteויטמין לשימוש אנשים עם 

 D סוכרת, ויטמין
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
מכבי שרותי בריאות

 Care Sens ,200 , קרם רגליים שיקומיD + קלציום
N , דרמה סב.

טימין,  בתוספת  לכסניות   Strep Car קאר-  סטרפ 
אובלפיחה, אבץ וויטמין C במארז בן 24 יח’.

פייבר CARE  סיבים תזונתיים מסיסים באבקה.
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

סוכנות ביטוח אלי ארליך
תוכניות ביטוח סיעודי, בריאות, תאונות אישיות, נסיעות 

לחו”ל
סיגמא בי די בע”מ

גלוקוטרק – מד סוכר לא פולשני
סילון ספורט שיווק בע”מ

נעלי הליכה נשים וגברים New Balance  דגם 927
נעלי הליכה גברים New Balance   דגם 928
נעלי הליכה גברים New Balance   דגם 990

קארט קוסמטיקס בע”מ
מוקוסווט,  ציפורנית,  הרגל,  לכף  טיפולית  משחה 
קורנקס ג’ל, תחליב טלק טיפולי, קרם טיפולי לכף רגל 

יבשה וסדוקה, ג’ל ספורט
קינמור )קבוצת בן גור(

למבוגרים,  קינמון  רפידות  לילדים,  קינמון  רפידות 
רפידות קינמון לחיילים

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 
טיפולי לסדקים בעקב  גביסטון מנטה טבליות; קרם 

;Scholl בתוספת קרטין מבית

חברות תרופות – תרופות 
במרשם רופא בלבד:  

באייר ישראל בע”מ, ברינגר אינגלהיים ישראל 
נובונורדיסק   ,MSD ודוהם  שארפ  מארק  בע”מ, 
שרינג  אוונטיס,  סנופי  פארמה,  נוברטיס  )פארמדיה(, 

)פריגו( 
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ַאל ִתיָרא ִמְּפֵני ַהַחִּיים, ָעֶליָך ְלַהֲאִמין 

ֶׁשַהַחִּיים ְראּוִיים ִלְחיֹוָתם ֶוֱאמּוָנה זֹו 

ַּתֲעזֹור ְלָך ַלֲעׂשֹות ָּדָבר ֶזה ְלַמָּמׁש. 

)ויליאם ג’יימס(



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: “מחלות סוכרת בעיניים” המרצה: ד”ר אורן 
יובל, מומחה למחלות עיניים בית החולים קפלן

יולי: “סוכרת טיפול ישן וחדש” המרצה: ד”ר דב 
גפן רופא מומחה לסוכרת בית החולים ברזילי, 

אשקלון  
קלוד  גב’   – יו”ר    - השרון   רמת   - הרצלייה 

לנגנואר
בית הבריאות אבן גבירול 49 הרצליה, 

טל: -9512706 09 נייד: 053-3342609, 
ימי פעילות: א’,  ד’  16:00-18:00

מאי: “ הטיפול בסוכרת מתי ולמה ?” המרצה: 
רופאה  אנדוקרינולוגית  ברק  אבירן  נירית  ד”ר 

בכירה בקופ”ח מכבי נתניה  
באינסולין”  הטיפול  בתחום  “חידושים  יוני: 
ברפואת  מומחה  יצחק  ברוך  ד”ר  המרצה: 
משפחה, יועץ סוכרת במחוז חיפה וגליל מערבי

חדרה -  יו”ר – מר ששון פנחס
מועדון לקשיש, רח’ ירושלים 15, 

טל: 6247397 04   
ימי פעילות: ג’ 19:00- 17:00 

חולון- בת ים -  יו”ר – גב’ רחל זנד
56, חולון טל:  “בית המתנדב” רח’ אחד במאי 
שעות    053-3345693 נייד:   ,03-5033391

פעילות: יום שני בין 11:00-09:00
יוני: “אורח חיים תקין כערובה ל...חיים ארוכים “ 
המרצה: ד”ר לאה קנטי  Ph.D מחנכת סוכרת. 
יולי : “עדכונים וחידושים על תרופות” המרצה: 
ד”ר רננה שור קרדיולוגית בביה”ח אסף הרופא

חיפה -  יו”ר - מורי הוד - 053-3379062 
ו 04-6902346 

בית אבא חושי, רח’ אבא הילל סילבר 72 חיפה
לתפקיד  בסוכרת  הטיפול  “התאמת  יוני: 
מנהל  בשקין  עמיר  ד”ר  המרצה:  הכלייתי”, 

מחלקה בית החולים נהריה 
סניף קריות  - יו”ר - זלמה רוזן 

17, קרית  מתנ”ס אלי כהן רח’ מורדי הגטאות 
מוצקין, טל: 04-8306680 נייד: 053-3350287  

שעות פעילות: יום ה’ בין 9:30-12:30
ירושלים -  יו”ר – מיכה להבי  

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

כפר סבא ורעננה  -  יו”ר – מר יורם פריד
טל: 7729107 - 09 נייד: 053-3376895   

ימי פעילות: א’, ד’ 19:00-17:00
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

ובסוכרת”  כללי  בריא  חיים  אורח  “קידום  מאי: 

המרצה: רונית יעקב, אחות, תואר שני במינהל 
סיעוד  

יוני: התקיים יום בריאות בכפר בענה, אלי נדיב 
הרצה בפני הבאים בנושא הסוכרת.

יולי: סדנת אפיה עם השף אהרון סולמה:  אפיית 
פירות  בישקוטי  ובטטה,  קישואים  פשטידת 

יבשים , הכנת סלט ירוק , 
הסבר וטיפים בנוגע לשמירת מזון הערב כולל 

הדגמות וטעימות.
נתניה -  יו”ר – ד”ר רינה רחמני רבינוביץ, עו”ד, 

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

ימי פעילות: ג’ 18:30-16:30  
מצגת  סרטונים,  אחר”  במבט  “סוכרת  מאי: 
והומור, המרצה:  זאביק זהבי עורך בטאון א.י.ל 

ומגזין “הכל על סוכרת”
עם  לחיים  ומועילים  שימושיים  “טיפים  יוני:  
חברה  זילברשטיין   מירי  המרצה:  סוכרת“ 

באגודה ישראלית לסוכרת סניף נתניה
של  השני  בחלקו  הסוכרת”  “חידון  שני:   חלק 
בנושא  פרסים  נושא  חידון  התקיים  המפגש 

הסוכרת  
פתח-תקווה -  יו”ר – גב’ אראלה אלישוב, אחות

מרכז הבריאות רח’ אחד-העם 31, 
טל: -9052661 03  נייד: 053-3354241  

ימי פעילות: ב’ -12:00 09:00, ג’ 18:00-16:0  
אהרון  השף  עם  לסוכרתיים  אפיה  סדנת  יוני: 
כל  לסוכרת  ישראלית  אגודה  בחסות  סולמה 

המתכונים באישור דיאטנית 
ראש העין -  יו”ר- זאביק זהבי

   053-3342694 נייד:   054-4758567 טלפון: 
מפגש: ביום ד’ האחרון בכל חודש בשעה 18:30

אל  בת  מרצה:  וסוכרת”,  טבעונות  על   “ מאי: 
באר, תואר ראשון במדעי התזונה וטבעונית

מצגת  סרטונים,  אחר”  במבט  “סוכרת  יוני: 
והומור, המרצה: זאביק זהבי עורך בטאון א.י.ל 

ומגזין “הכל על סוכרת”
יו”ר – גב’ עמליה הינדי, אחות  ראשון לציון -  

סוכרת
בית המהנדס, רח’ מנחם בגין 2 ראשון לציון 

טל: 03-9561565 
ימי פעילות: א’, ה’ – 16:00-18:00

רחובות -  יו”ר – גב’ צביה ציוני, אחות סוכרת
מען למכתבים: השקמה 3 קריית עקרון, 70500 

טל: 941407  טל: 9414071–08  
נייד: 053-3319210

המרצה:  חדשניים”  תרופתיים  “טיפולים   : מאי 
סוכרת  מרפאת  מנהלת  קנובלר  הילה  פרופ’ 

אנדוקרינולוגית ומטבולית ביה”ח קפלן  
יוני:  סדנת אפיה  ובסדנה:  עוגת גזר עשירה, 
עשיר,  בריאות  סלט  קלה,  קישואים  פשטידת 

הסבר וטיפים בנוגע לשמירת מזון . 
השף  המנחה:  וטעימות  והדגמה  הסבר  כולל 

אהרון סולמה המתכונים באישור דיאטנית של 
אגודה ישראלית לסוכרת  

מודיעין : יו”ר הסניף – הגב’ ניצה דוידוביץ’ 
עמותה לקשיש רח’ עמק דותן 31, מודיעין, טל: 
נייד:    08-9751140 טל/פקס   08-9706262

 053-3347085
ימי פעילות: יום שני 16:00-18:00 

יוני : “אנחנו הבמאים של חיינו - גישה חיובית 
לחיים” המרצה: נירה איילה גרנטשטיין, מנחה, 

ומלווה תהליכי שינוי מרכזת הסניפים
של אגודה ישראלית לסוכרת 

עכו:  יו”ר הסניף: אוולין-חווה רשתי
 5 קורצ’אק  יאנוש  רח’  לשלום,  האישה  בית 
)מקלט 11(, ימי פעילות: א’ ו-ב’ 18:00-16:00     
תל-אביב: בהקמה. יו”ר מיועדת – גב’ עדנה כהן

חנה  גב’   – מיועדת  יו”ר  גזר:  אזורית  מועצה 
סיבוני 

אהרון  השף  עם  מפגש  אפיה  סדנת   : מאי 
פשטידת  של  והכנה  הדגמה  הכולל  סולמה, 

קישואים ובטטה, בישקוטים פירות
יבשים ואגוזים, הכנת סלט ירוק - עם טעימות. 

לארוחה  ההמלצות  את  נהפוך  “איך  הרצאה: 
בחיי היום יום ובימי חג תוך התחשבות בתרופות 

ובפעילות גופנית.”
המרצה: גב’ יעל שוורצברג-זיו , דיאטנית קלינית 

מרפאת סוכרת, בית החולים קפלן, רחובות. 
יוני : “מיומנות טיפול עצמי, קידום בריאות ושיפור 
איכות החיים למטופלי הסוכרת”, המרצה: ניצה 

ואזנה אחות מוסמכת,
)M.A( מומחית בסוכרת

ניידת האגודה :
ב  הבריאות  ליום  הגיעה  האגודה  ניידת  במאי: 
בדיקות רמת  הניידת ערך שם  וצוות  גזר  מ.א. 

סוכר, ולחץ דם.
ביוני:  ניידת האגודה ערכה בדיקות רמת סוכר 

ולחץ דם בשוק הבדואי בבאר שבע
בהשתתפות  לעובדים  בריאות  יום  גם  נערך 
בקריה  המפעלים  בקומפלקס  הניידת 

הטכנולוגית בירושלים 
רמת  בדיקות  ערכה  האגודה  ניידת  ביולי: 
ולחץ דם ביום בריאות  של ראשון לציון  סוכר 

שהתקיים בחוף הים

 

 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' -

 75056 ראשון לציון 46או לשלוח את הפרטים בדואר לאגודה ישראלית לסוכרת, דרך המכבים 

  

שימוש באנטיביוטיקה 
קשור בסיכון מוגבר לסוכרת

תרופות  נטילת  כי  מגלה  מחקר 
אנטיביוטיות מעלה ב-53% את הסיכון 
להיות מאובחנים בהמשך בסוכרת סוג 2

מאת: דן אבן
השנים  לאורך  נקשרו  רבים  סיכון  גורמי 
תזונה  והשמנה,  משקל  עודף  לסוכרת, ובעיקר 
חוקרים  מצאו  כעת  גופנית.  פעילות  והעדר 
סיכון  גורם  להתווסף  עשוי  לאלו  כי  מדנמרק 
אנטיביוטיות,  בתרופות  מוגבר  שימוש   – נוסף 
על  מתריעים  כבר  האחרונות  שבשנים 
של  והתבססות  בהתפתחות  הקשות  השלכותיו 
החוקרים  לאנטיביוטיקה.  העמידים  חיידקים 
והמרכז  ודרום דנמרק  מאוניברסיטאות קופנהגן 
הרפואי גנטופטה )Gentofte( במדינה הצליבו 
נתונים באשר לתחלואה בסוכרת סוג 2 )סוכרת 
מבוגרים( ותכיפות השימוש באנטיביוטיקה מתוך 
שלושה מאגרי נתונים רפואיים לאומיים המנוהלים 
אפידמיולוגים  למחקרים  ומשמשים  במדינה 
 170,504 במאגרים  איתרו  החוקרים  שונים. 
חולים שאובחנו בסוכרת סוג 2 בין השנים 2000 
ל-1.3  מעל  לבין  בינם  פרטים  והשוו   ,2012 עד 
טיפול  על  המידע  במחלה.  אובחנו  שלא  מיליון 
תרופתי באנטיביוטיקה שניתן לנבדקים נאסף בין 
השנים 1995 עד 2012.  החוקרים מצאו כי חולים 
בסוכרת סוג 2 השתמשו באנטיביוטיקה יותר מאלו 
אחורנית  בבדיקה  וזאת  במחלה,  אובחנו  שלא 
ככלל,  כסוכרתיים.  שאובחנו  לפני  שנים   15 עד 
לאנטיביוטיקה  0.8 מרשמים  קיבלו  סוכרת  חולי 
אלו  בקרב  ל-0.5  בהשוואה  לשנה,  בממוצע 
ו-13%  מהסוכרתיים   9% רק  סוכרתיים.  שאינם 
כלל  נטלו  לא  הביקורת  בקבוצת  מהמטופלים 
אנטיביוטיקה במשך כל תקופת המחקר.  עיבוד 
הממצאים העלה כי שימוש באנטיביוטיקה מגדיל 
ב-53% את הסיכון לסוכרת סוג 2. באופן מפורט, 
הפועלות  יותר  חדשות  אנטיביוטיות  תרופות 
העלו  עמידים  חיידקים  של  מצומצם  בטווח 
ואילו   ,2 סוג  סוכרת  לפתח  הסיכון  את  ב-55% 
הסיכון למחלה גדל ב-31% בקרב אנשים שנטלו 
אנטיביוטיקה בעלת טווח פעולה רחב שנחשבות 
לוותיקות יותר. החוקרים זיהו כי כל עלייה בשימוש 
הסיכון  את  יותר  עוד  הגדילה  באנטיביוטיקה 
בין  הקשר  את  שמחזק  ממצא   ,2 סוג  לסוכרת 
שני הגורמים.  הקשר בין שימוש באנטיביוטיקה 
של  שונות  קבוצות  ב-16  זוהה   2 סוג  לסוכרת 
ביותר  הנרחב  בשימוש  שנמצאות  אנטיביוטיקה 
לרבות  אחרות,  מערביות  במדינות  וכן  בדנמרק 
 2 סוג  לסוכרת  ביותר  החזק  הקשר  ישראל. 
מסוג  באנטיביוטיקה  המשתמשים  בקרב  זוהה 
 Betta( פניצילין הרגישים לאנזים בטא לקטמאז

 )Lactamase Sensitive Penicillins
שניתנת כנגד חיידקים מסוגים רבים פרט לחיידק 
אנטיביוטיות  )תרופות  מקרולידים  הסטפילוקוק; 
שמונעות סינתזה של חלבונים וחיידקים( הניתנים 
ודלקות  הנשימה  בדרכי  זיהומים  כנגד  בעיקר 
ריאה, עגבת וזיהומים בחיידק הסטרפטוקוק; וסוגי 
פניצילין עם טווח פעולה נרחב )שקרויים ‘אמינו 
פניצילין’( המשמשים כנגד חיידקי גראם שליליים 
שנדבקו  האנטיביוטיקה  קבוצות  כל  שונים. 
לקבוצות  פרט   ,2 סוג  לסוכרת  כקשורות  זוהו 
)ואנקומיצין(.  עוד  וגליקופפטידים  קלינדמיצין 
ללא  למטופלים  בהשוואה  כי  במחקר  נמצא 
יותר  נמוכה  הכנסה  בעלי  היו  סוכרתיים  סוכרת, 

וסבלו מתחלואה נלווית ברמות גבוהות יותר.

קשר דו-כיווני
החוקרים מבהירים כי הממצאים מעלים שני סוגי 
פרשנות אפשריים בכיוונים שונים: ייתכן כי חשיפה 
נרחבת לאנטיביוטיקה מעלה את הסיכון לפתח 
סוכרת סוג 2, ולטענתם ככל הנראה גם אנשים 
שטרם אובחנו כסוכרתיים נזקקים לאנטיביוטיקה 
ברמה מוגברת עקב זיהומים חיידקיים במערכת 
שונות  בעבודות  נמצא  כבר  בעבר  העיכול. 
לפגוע  עלולים  העיכול  במערכת  חיידקים  כי 

בחילוף החומרים בגוף באופן העלול גם לעורר 
לעיתונות הבהיר  בהודעה  סוכרת.  התפתחות 
מבהיר  אינו  “המחקר  כי  החוקרים  צוות  ראש 
לנו איזו פרשנות מבין השניים היא הנכונה. שתי 
ידי  על  נתמכות  ושתיהן  אפשריות,  הפרשנויות 
קודמים  מחקרים  אחרות”.  מעבודות  ממצאים 
מחלות  ואף  רפואיים  סיבוכים  מספר  זיהו  כבר 
באנטיביוטיקה.  מדי  רווח  לשימוש  שנקשרו 
מתריעים  אנטיביוטיקה  על  המחקרים  עיקר 
להתפתחותם  מחשש  מדי  רווח  שימוש  מפני 
וכן  לתרופות,  עמידים  ומחוללים  חיידקים  של 
של  שלילית  השפעתה  על  ממצאים  רקע  על 
הסוכרים  )מטבוליזם(  חילוף  על  אנטיביוטיקה 
והשומנים בגוף. הקשר בין אנטיביוטיקה לסוכרת 
כבר נרמז במחקר מבריטניה שפורסם במארס 
יותר בסיכון לסוכרת  2015 שמצא עלייה נמוכה 
הוא  אף  באנטיביוטיקה, ורמז  משימוש  כתוצאה 
בקרב  לזיהומים  בסיכון  עלייה  של  אפשרות  על 
לממצא. בחודש  אפשרי  כהסבר  סוכרתיים 
שעבר דווח על מחקר ישראלי שמצא כי קומה 

נמוכה קשורה לעלייה בסיכון לסוכרת.

קהילת  לבריאות”,  חברים  “כמוני,  אתר  מתוך 
סוכרת, מכון גרטנר
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מחקר: תוך שנתיים בלבד, אנשים 
עם סוכרת סוג 2 חוו ירידה 

משמעותית בזרימת הדם במוח 
וביכולת הקוגניטיבית

מאת: אלה הר-נוי
ויסות הדם במוח הוא תהליך חשוב מאוד. כאשר 
אנחנו חושבים, מקבלים החלטות, נזכרים, מזיזים 
את האצבעות או מבצעים כל פעולה אחרת, דם 
ומעביר  שלנו  במוח  הרלוונטיים  לחלקים  זורם 
זקוק  המוח  להם  אחרים  ורכיבים  סוכר  חמצן, 
כדי לתפקד. מחקר חדש מצא כי סוכרת סוג 2 
קשורה לפגיעה בוויסות זרימת הדם במוח וירידה 
לבצע  וביכולת  קוגניטיביות  ביכולות  יותר  חדה 
שאינם  לאנשים  בהשוואה  יומיומיות,  מטלות 
סוכרתיים באותו גיל. ידוע כי סוכרת פוגעת בכלי 
דם, בהם כלי דם במוח, אך חוקרים מאוניברסיטת 
משפיעה  המחלה  כיצד  לבחון  ביקשו  הרווארד 
בכלי  לנזק  ואם  במוח  הדם  זרימת  על  בפועל 
הקוגניטיבית  היכולת  על  השפעה  יש  הדם 
מטלות  לבצע  שלהם  היכולות  ועל  אנשים  של 
יומיומיות. לשם כך הם גייסו 40 מתנדבים בגילי 
50 עד 85, 19 מהם סבלו מסוכרת סוג 2 במשך 
לפחות 5 שנים )13 שנים בממוצע( ו-21 מתוכם 
לא סבלו מסוכרת והיוו קבוצת ביקורת. בתחילת 
מבחני  מספר  השלימו  המשתתפים  המחקר 
זיכרון ומבחנים קוגניטיביים נוספים. הם עברו גם 
סריקות MRI שמדדו את נפח המוח שלהם ואת 
מצב כלי הדם במוח שלהם. דגימות דם נלקחו כדי 
למדוד דלקתיות ואת הסוכר בדם של הנבדקים. 
שנתיים לאחר מכן, בסיום המחקר, המשתתפים 
ממצאי  ובדיקות.  מבחנים  אותם  את  עברו 
האקדמיה  של  העת  בכתב  שפורסמו  המחקר 
האמריקאית לנוירולוגיה - Neurology, הראו כי 
בקרב הסוכרתיים היכולת לווסת את זרימת הדם 
במוח ירדה בכ-65% במהלך שנתיים. אנשים עם 
סוכרת חוו גם ירידה בחומר האפור במוח וירידה 
של 12% בציוני מבחני הזיכרון והלמידה במהלך 
התקופה, בעוד שתוצאות המבחנים של קבוצת 
יכולת  נותרו כפי שהיו. משתתפים עם  הביקורת 
יותר במוח נטו לירידות  ויסות זרימת דם נמוכה 
גדולות יותר במדדים שבדקו יכולת לבצע מטלות 

יומיומיות כמו בישול בסיום המחקר.

מסוכרר  המוגלובין  של  יותר  גבוהות   רמות 
רמות  ממוצע  על  המעיד  )HbA1C( - מדד 
האחרונים  החודשים  בשלושת  בדם  הסוכר 
ומהווה מדד לשליטה במחלה - נקשרו לעלייה 
בקרב  במוח  הדם  כלי  בהתכווצות  יותר  גדולה 
כי  גם  מצאו  החוקרים  זאת,  הסוכרתיים. עם 
רמות גבוהות יותר של דלקתיות נקשרו לירידות 
גדולות יותר בוויסות זרימת הדם, אפילו באנשים 
ובלחץ  בדם  הסוכר  ברמות  טובה  שליטה  עם 
הדם. מדובר במחקר קטן מאוד וכזה שאינו יכול 
סיבה  של  קשר  הוא  שנמצא  הקשר  כי  להוכיח 
יותר  גדולים  מחקרים  נדרשים  כעת  ותוצאה. 
את  להבין  כדי  יותר  ארוכה  מעקב  תקופת  עם 
במוח  דם  זרימת  ויסות  לבין  סוכרת  בין  הקשר 
כעת  ובתפקוד.  וזיכרון  חשיבה  ביכולות  ושינויים 
בריאות  את  לשפר  ניתן  אם  בוחנים  החוקרים 
שאיפת  באמצעות  המוח  ותפקוד  הדם  כלי 
אינסולין דרך האף. מחקר זה מצטרף למחקרים 
קודמים שמצאו כי סוכרת קשורה לפגיעה במוח. 
העת  בכתב  שפורסם  מחקר  שעברה  בשנה 
 2 Radiology מצא כי אנשים עם סוכרת סוג 
בגילם.  נפח מוח מהמצופה  יותר  עשויים לאבד 
החוקרים מצאו כי ככל שהמטופל חי עם סוכרת 
נפח  של  איבוד  יותר  התרחש  כך  יותר,  רב  זמן 
לכל  לדבריהם,  האפור.  בחומר  במיוחד  המוח, 
10 שנים בהן אדם סבל מסוכרת, נראה כי המוח 
היה זקן בכשנתיים בהשוואה לאדם ללא סוכרת 

באותו גיל. החוקרים מצאו שההתכווצות המואצת 
של  המזיקות  להשפעות  קשורה  לא  המוח  של 
סוכרת על כלי דם זעירים במוח, אך לא זיהו את 

המנגנון הגורם לכך.

העת  בכתב   2011 בשנת  שפורסם   מחקר 
את  מכפילה  סוכרת  כי  מצא   Neurology
גם  משמעותי  באופן  ומעלה  לאלצהיימר  הסיכון 
את הסיכון לדמנציה מסוגים אחרים, כמו דמנציה 
בכלי  חסימה  או  מהיצרות  הנובעת  וסקולארית 

הדם במוח שמונעת ממנו חמצן.

קהילת  לבריאות”,  חברים  “כמוני,  אתר  מתוך 
סוכרת, מכון גרטנר
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על מה שסוכרת
עושה למוח

ָהָאָדם הּוא ּתֹוָצר ַהַּמְחָׁשבֹות ֶׁשּלֹו 

- הּוא הֹוֵפְך ְלָמה ֶׁשהּוא חֹוֵׁשב. 

)מהאטמה גנדי(




