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לּו ִהְנִהיג ָהָאָדם ַעְצמֹו ְּכמֹו ֶׁשַּיְנִהיג ְּבֶהְמּתֹו ֲאֶׁשר ִיְרַּכב ָעֶליָה –
ָהָיה ִניָצל ֵמֳחָלִאים ָרִעים ְוַרִּבים.

ִּכי ַאָּתה ֹלא ִּתְמָצא ֶאָחד ִמְּבֵני ָהָאָדם
ִיֵּתן ִמְסּפֹוא ִלְבֶהְמּתֹו יֹוֵתר ִמַּדי,

ֶאָּלא ַיֲעִריֵכהּו ְּבַיַחס ֵאֶליָה ְלִפי ָמה ֶׁשּתּוַכל ִלְסּבֹול –
ְוהּוא ֹיאַכל יֹוֵתר ִמַּדי ִמְּבִלי ִׁשיעּור ּוַמְחָׁשָבה.

ְּכמֹו ֵכן ַיְחׁשֹוב ִעְנְיֵני ְּבֶהְמּתֹו ִויִגיָעּה,
ְּכֵדי ֶׁשַּתֲעמֹוד ִּבְבִריאּוָתּה ְּתִחיָלה – 

ְוהּוא ֹלא ַיֲעֶׂשה ֶזה ְּבגּופֹו
ְוֹלא ָיִׂשים ַמְחַׁשְבּתֹו ַּבִהְתַעְּמלּות,

ֲאֶׁשר ִהיא ָהִעיָקר ַהָּגדֹול ְּבַהְתָמַדת ַהְּבִריאּות
ּוִבְדִחַּיית ֹרב ֶהֳחָלִאים.
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המתפרסם תחליף להתייעצות עם צוות 
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ניחושים  ממושכים,  דיונים  לאחר 
והשערות ומלחמת שמועות, הסתיימו 
“הזוכים”  ופורסמו  התרופות  סל  דיוני 

לשנת 2016.
הסל, לא גדל בהיקפו זה מספר שנים 
ונשאר בסכום של 300 מיליון ₪. סך 

הבקשות שהועברו לוועדה היו בעלות של כמעט שנים וחצי מיליארד 
₪, כלומר פי 8 מהסכום שאושר למעשה.

סרטן  בסוגי  לתרופות  ובולטת  מלאה  עדיפות  ניתנה  הוועדה,  כמנהג 
הוקצב  האחרונות  השנים  בשלוש  מהסל   40% ל   30% בין  השונים. 

לתרופות אלו.
והגורם הרביעי  למרות שסוכרת היא המחלה הנפוצה ביותר בישראל 
לגרימת מוות, שלא להזכיר את הסיבוכים הקשים, אין התייחסות למגוון 
התרופות והטכנולוגיות החדישות אשר פותחו ואשרו בשנים האחרונות 
ולא זכו להיענות קשובה מעם חברי הוועדה. גם העובדה ששר הבריאות 
לא   1 סוג  סוכרתי  הוא  המשרד  למנכ”ל  והמשנה   2 סוג  סוכרתי  הנו 
השפיעו על הקביעות. אפילו מד ניטור סוכר רציף למבוגרים עם סוכרת 

סוג 1 החיוני לקביעת מגמה לקראת היפו או היפר – לא אושר.
שירותים  מספקות  חולים  אגודות  רבים  שבמקרים  למרות  בנוסף, 
שמדינת ישראל אמורה לתת לאזרחיה, בשנת 2015 משרד הבריאות 
ישראלית  לאגודה  הניתנת  הכי  בלאו  הזעומה  ההקצבה  את  קיצץ 

לסוכרת ולאגודה לסוכרת נעורים בכמעט 70% !!
לאחר פגישות עם יעקב ליצמן, שר הבריאות, הובטח לנו שיפור בשנת 

 .2016
נובו- אינסולין חדש של חברת   – נכנס לסל השנה: טרדלודק  כן  מה 
ב-10%  הנמוך  במינון  להיפוגליקמיה  הסיכון  את  המוריד  נורדיסק 
מהנדרש עד כה. הוא ניתן בהזרקה פעם ביום אולם אין צורך להקפיד 
על שעה קבועה. החיסרון – הוא מיועד לחולים בסוכרת סוג 1 )סוכרת 
לפי  גבוה.   )A1c( מסוכרר  המוגלובין  ובעלי  בלבד  בעיקר(  נעורים 

ההערכה הקיימת תעזור התרופה ל-5563 חולים בלבד.
מוכן  זהו מזרק  הוא טרוליסיטי  מבית אלי-לילי.  נוסף  תכשיר/תרופה 
בעל מחט נסתרת. הוא מיועד לחולי סוכרת מסוג 2 )סוכרת מבוגרים 
בעיקר( להזרקה של פעם בשבוע ויתרונו הוא לאנשים מבוגרים אשר 
יש להם קושי להסתדר עם מחט הזרקה רגילה שכן כאן ההזרקה היא 

אוטומטית.
רחל  של  בצערה  משתתפים  ומתנדביה  עובדיה  האגודה,  לסיום, 
מאיר המתנדבת, המרצה, התומכת ותורמת זה עשרות שנים ואף 
כלתה,  של  הטראגי  של  מותה  על  לשעבר,  המנהל  הוועד  חברת 

דפנה מאיר ז”ל בפיגוע בעתניאל.

כפי שתוכלו להבחין – העיתון הפעם 
מוקדש ברובו למזון שאנו אוכלים. 

הוא  לפינו  מכניסים  שאנחנו  האוכל 
מרכיב חשוב, אם לא עיקרי, בעיצוב 
שרובנו  היא  הבעיה  שלנו.  הסוכרת 
מספיק  עושה  לא  אבל  לעניין  מודע 

בנדון, בבחינת “אכול ושתה כי מחר דיאטה...”
ישירות  העוסקים  ספרים  מתוך  לקוח  שחלקם  המאמרים,  כותרות 
לתזונה”,  מבוא  התרופה,  הוא  “אוכל  עצמן:  בעד  מדברות  בסוכרת, 
“תפריט חדש ורב עוצמה”, “דיאטה דלת פחמימות לטיפול בסוכרת”, 
“מזון כתרופה - חשיבות התזונה”, “קשר הסוכר” – ואפילו המתכונים 

הם ברוח אותם הדברים.
 - ומדעיים שיש  אנחנו משתדלים להביא את הדברים הכי מקצועיים 
בגובה  ואחרים,  האגודה  חברי  שלנו,  לקוראים  ומובנת  ברורה  בשפה 
לאתר  לבכם  תשומת  את  להפנות  גם  נוספת  הזדמנות  זוהי  העיניים. 
“כמוני” – חברים לבריאות, באינטרנט, שבו מופיעים מדי יום מאמרים 
למעגל  להצטרף  יכולים  אתם  שגם  ורופאים,  סוכרתיים  של  ותגובות 

שלהם ולשאול שאלות.
בריא  חיים  לאורח  “מהיום”  עמותת  של  שנתי  כנס  נערך  לאחרונה 
ולמניעת סוכרת. בכנס הוצגה תוכנית לאומית למאבק במחלה, ההופכת 
בשנים  התחלואה  את  שניתן  כמה  עד  להפחית  כדי  אמיתית,  למגפה 
איכות  תו  עם  מזון  מוצרי  סימון  התוכנית  כוללת  השאר,  בין  הקרובות. 
לסוכרתיים, כדוגמת “תו האגודה” שלנו, כדי למנוע את הטעיית הציבור 
לגבי מוצרי מזון שרשום עליהם “ללא סוכר”, מה שלא בהכרח מדויק...

מודעים  לאנשים שלא  סוכרת  טרום  בדיקות של  כוללת  גם  התוכנית 
למצבם וכן בדיקות שגרתיות ותקופתיות של כף רגל סוכרתית, ראייה 

וסוכרת הריונית.
ומספרים לכם על מה שנעשה בסניפי  חוזרים  עיתון, אנחנו  כמו בכל 
האגודה לסוכרת ברחבי הארץ כדי לעורר בכם את התיאבון להצטרף 
אליהם ולהשתתף בפעילות המבורכת שלהם. אנחנו חוזרים ומפרסמים 
ויש  את רשימת המוצרים שיש להם תו אגודה, כדי שתהיו מעודכנים. 
טלוויזיה  מגזין  לנו  יש  תזכורת:  ועוד  לב.  אליהם  לשים  שינויים שכדאי 
בשם “הכל על סוכרת” שמשודר בערוץ 98 פעמיים בשבוע. חפשו את 

המודעה בעיתון.
קריאה נעימה ומועילה לכם ו... בואו נתחיל את הדיאטה כבר היום, עכשיו!

דבר המערכת
דבר המנכ”ל

מוטי פרלמוטר
דבר העורך

זאביק זהבי

 שלום חברים:
יש הטוענים כי תזונה נכונה ובריאה, 
הינה ערובה לחיים טובים וארוכים. 

יש גם הסבורים כי הרגלי תזונה בלתי 
הולמים, הם שורש “כל המחלות”. 

עבור  נכונות  אלו  מוחלטות  פסיקות 
אך  האוכלוסייה,  של  משמעותי  אחוז 

יש גם יוצאים מהכלל: המקפידים הקפדה יתרה על תזונה בריאה מאד 
ועל אף זאת לוקים במחלות שונות, ולהיפך, האוכלים כאוות נפשם ו”ללא 
חשבון”  ומאריכים חיים ללא חולי. הרפואה המודרנית אינה יודעת, עדיין, 
להצביע על הסיבות ולהגדיר באופן מדויק את המנגנונים המולקולריים 
שונים.   אנשים  בין  אלו,  מטאבוליים  להבדלים  המובילים  הספציפיים 
סביר מאד להניח, שככל שמדע הרפואה ההולך ומתפתח בצעדי ענק, 
להמליץ  נדע  בו  היום  יגיע   - תזונה  בנושא  שלנו  הידע  מיוחד,  ובאופן 
באופן אישי, עבור כל אדם, מה היא הדיאטה המומלצת באופן ספציפי 
החיידקים השוכנים  ובמספר  ובסוג  הגנטי,  במיפוי  שניעזר  יתכן  עבורו. 
לתזונה  ההמלצות  בינתיים,  לצערנו,  נוספים.  בנתונים  גם  ואולי  במעי 
נכונה לכלל האוכלוסייה, ועבור חולי סוכרת בפרט, לוקות בחסר. הדעות 
בין המומחים ומובילי הדעה, חלוקות, בארץ ובעולם. רבים ממליצים על 
אכילת שש ארוחות קטנות ביממה ורבים מתנגדים להמלצה זו בתוקף, 

כולל עבדכם הנאמן.
לאור החשיבות של השפעת התזונה על מחלת הסוכרת, הבלתי ניתנת 
נבחרים, ממקורות שונים, הדנים בנושא  לערעור, מובאים כאן פרקים 
הדיאטה. מרבית ההמלצות המובאות כאן, מתאימות לרוב האוכלוסייה 
אולם על הקורא להתנסות בעצמו תוך כדי בדיקה וניטור הסוכר בדמו, 

בטרם יאמץ המלצה לאלתר.
אמר כבר הרמב”ם, גדול הרופאים של העם היהודי בכל הזמנים, לפני 
כ 800- שנה: “ָעִדיף ָלָאָדם ֶלֱאכֹל ְמַעט ֵמָהַרע ֵמֲאֶׁשר ַהְרֵּבה ֵמַהּטֹוב”, 
יותר להקפיד על  ובכך התייחס לעובדה המקובלת על כולנו, שחשוב 

כמות מאשר על איכות.  
קריאה נעימה, מהנה ופורייה!

פרופ’ חוליו וינשטיין 

דבר העורך המדעי
פרופ’ חוליו וינשטיין

ָהרֹוֵפא ַהָּבִקי, ְּכֶׁשִּיְרֶצה ִלְׁשמֹור 

ְּבִריאּות ַהָּבִריא ְּכמֹות ֶׁשִהיא – ִיַּגׁש 

ְּתִחיָלה ְלִתיקּון ַהָּמזֹון. )הרמב”ם(

ְּכֶׁשֶהָחָכם אֹוֵכל ְמַעט ֶזה ָהָראּוי לֹו, 
ֹלא ֹיאְכֶלּנּו ֶאָּלא ְּבֵביתֹו ַעל ׁשּוְלָחנֹו. 
ֹלא יֹאַכל ַּבֲחנּות ְוֹלא ַּבּׁשּוק, ֶאָּלא 
ְלִפי ֹצֶרְך ָּגדֹול, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִיְּתָגֶנה 

ִּבְפֵני ַהְּבִרּיֹות. )הרמב”ם(

משולחן המערכת
זכריה מדר

מהמכון  מדר,  זכריה  לפרופ’  ברכות 
בפקולטה  המזון  מדעי  לביוכימיה 
לחקלאות וחבר לשעבר בועד המנהל 
לסוכרת  הישראלית  האגודה  של 
בקטגוריית  לנדאו  פרס  לקבלת   -

המדעים והמחקר.  
על:  מדר  לפרופ’  הוענק  הפרס 

“עשייתו רבת השנים כוללת פרסום של מעל ל-160 מאמרים בתחום 
התזונה. עזר בהקמתו של בית הספר למדעי התזונה ברחובות ובניהולו 
להיותו  ועד  קטנה  מהיותו מחלקה  החל  לפיתוחו  ותרם  שנים  במשך 
בית ספר אוניברסיטאי המוביל בארץ ובעל הכרה בינלאומית בתחום 
התזונה. עבודותיו הכניסו תחומים חדשים למחקר של סוכרת והשמנה. 
מורה מצטיין אשר קיבל מספר פעמים פרס של מרצה מצטיין בתזונה. 
ובוועדות שמקדמות  וידוע בתרומתו הציבורית  פעיל במספר אגודות 

את שטח התזונה”. 
פרופ’ מדר פרסם לאחרונה ספר בשם: מטבוליזם של תזונת פחמימות 
לאיש,  כמחווה  שלו,  המבוא  מתוך  קטעים  מביאים  אנחנו  ושומנים. 

המופיע בסניפי האגודה ומרצה על תזונה נכונה וסוכרת.
פתח דבר

חשיבות המזון לבריאות הפיזית והנפשית ידועה מזה אלפי שנים. במרוצת 
לעידן  העשורים האחרונים, עבר חלקו הארי של העולם מעידן של חסר 
השפע. אם בעבר מטרת ההמלצות התזונתיות הייתה מניעה של מחלות 
חסר, רוב ההמלצות כיום מנסות להתמודד עם השפע ,למנוע צריכת יתר 

ולאפשר תפקוד מקסימאלי של גוף האדם.
ההתפתחות המהירה של הטכנולוגיה בתעשיית המזון התרחשה בד בבד 
עם התפתחות מדע התזונה. על אף התפתחותו המהירה, כל עוד שכיחות 
מחלות השפע, דוגמת ההשמנה והסוכרת, נמצאות בעלייה לא יוכל המחקר 

התזונתי “לנוח על זרי הדפנה”.
שאיפת העוסקים בתחום כיום היא“ לתפור” את הדיאטה של האדם באופן 
אישי ואינדיבידואלי בהתאם לגנום הספציפי שלו, כך שבעתיד יאמר לא רק 

“אתה מה שאתה אוכל” אלא גם “אכול לפי מי שאתה”.
המזון חשוב ונחוץ לקיומנו. אולם ,יחסנו אליו מורכב ומשתנה. אכילה הפכה 
לבילוי עיקרי והבישול הפך לתחביב. חושי הטעם והריח שלנו נמצאים בקו 
החזית ומטרותיהם להגן עלינו בפני טוקסינים ולזהות מזונות עתירי אנרגיה 
החשובים להישרדות. כיום, כשהמזון שלנו מפוקח, נקי ובטוח ולרוב אנו חיים 

בסביבת שפע חושים אלה עלולים להוביל אותנו לאכילת יתר והרס גופנו.
מזונות שונים משפיעים על בריאותנו באופן שונה (ועדיין רובנו אוכלים קודם 
כל לצורך הנאה ולא תמיד חושבים על הבריאות). כיום, מתמקד המחקר 
;בתהליכי  ושונים  רבים  תזונתיים  באלמנטים  מעמיק,  באופן  התזונתי, 
גופנו.  על  השפעותיהם  ובסך  עוברים  שהם  והמטבוליזם  הספיגה  העיכול 
איכותם.  את  ולשפר  חיים  להאריך  יכולה  אישית  ומותאמת  נכונה  תזונה 
תזונה “חכמה” יכולה למנוע מחלות, לעכב את הופעתן והתפתחותן ולעזור 
בטיפול במחלות קיימות. לא רחוק היום בו יקבל כל אדם תזונה המתאימה 

לו אישית על בסיס מיפוי מטענו הגנטי ובכך ישפר את אורך ואורח חייו.
הרוצים להעמיק מעבר לכתוב בספר ,יוכלו לעשות זאת בעזרת המקורות 

המצויים ליד רובם של התרשימים. אנו מקווים שספר זה יהיה לכם לעזר.
זכריה מדר, סיגל סופר, שרית ענבי
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ברצוני לברך מתנדב יקר שלי בשם יהודה דקל על קבלת מגן ראש 

העיר חולון בגין התנדבותו באגודה לסוכרת. יהודה מתנדב כ-8 

שנים בסניף חולון, עוזר ביצירת קשר טלפוני עם חברים, בסידור 

האולם  בהרצאות וכן בפעילויות עם ניידת האגודה. יהודה אדם 

משכמו ומעלה, תמיד מוכן לתרום מזמנו ומרצו למען האגודה 

ולמען הסוכרתיים. מי ייתן וירבו כמותו.

תודה

רחל זנד 

יום המעשים הטובים 
היום בבוקר בהיותי בבית קפה בנהריה הטלפון מצלצל, על הקו נהג מונית מאזור השרון בשם דוד השואל “האם אני מדבר 

עם אלי נדיב מהאגודה הישראלית לסוכרת ?”
חיובי, אני עונה ועם מי אני מדבר ? 

“אני נהג מונית”, סיפר לי “הסעתי עכשיו לכנס מנהלים אדם בשם תורג’מן שמואל וארנקו כנראה נפל במונית ואני מחזיק 
אותו אצלי – הארנק מכיל בתוכו כסף, כרטיסי אשראי, ומסמכים שונים וביניהם מצאתי כרטיס ביקור של אגודה ישראלית 
לסוכרת על שם נדיב אלי עם מספר הטלפון שלך, לכן אני מתקשר אליך לשאול אם אתה מכיר אדם זה, אולי הוא שייך 
לאגודה הישראלית לסוכרת. אם כן, תעשה טובה, תתקשר אליו ותודיע לו שארנקו נמצא במונית והוא שמור בידי הנהג ושלא 

ידאג.”
ברגע זה ישבתי בבית קפה בנהריה ולא היו ברשותי מספרי טלפון של החברים המשתייכים לאגודה ישראלית לסוכרת. 
הבטחתי לנהג שאנסה לאתר מספר טלפון שלו וניצור אתו קשר, התקשרתי לאגודה והסתבר שאכן שמואל תורג’מן חבר 
באגודה, ואחרי שהסברתי קיבלתי את מס’ הטלפון והתקשרתי אליו. בצד השני של הקו ענה לי בקול חלוש, הוא היה בכנס 
מנהלים בזמן ההרצאה, וביקשתי ממנו לצאת מאולם ההרצאות כי יש לי הודעה חשובה למסור לו. ואכן, עם צאתו מאולם 
ההרצאות ובישרתי לו שארנקו נפל כנראה במונית בה נסע וכי נהג המונית ייצור אתו קשר ויביא לו את הארנק עם כל תכולתו. 

וכמובן, התקשרתי לנהג המונית, מסרתי לו את הטלפון של מר שמואל תורג’מן, וסוף טוב...
נהג המונית הגיע במיוחד לכנס המנהלים ומסר את האבידה. וכך הסתיים יום “המעשים הטובים” שבזכות האגודה הישראלית 
לסוכרת, באמצעות כרטיס הביקור של יו”ר סניף נהריה שהיה בארנק האבוד של חבר האגודה, אותר בעל הארנק שהוחזר 

לו במלוא תכולתו.
מעשה זה ראוי לציון לשבח של נהג המונית מר דויד שהינו מתחנת מוניות הוד השרון, אשר לא ישב בשקט בזמן עבודתו 

עד אשר אותר בעל הארנק.

אלי נדיב, יו”ר סניף נהריה 

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?

בעיה נפוצה וכאובה
הקושי לאזן את רמת הסוכר בדם מתסכל הן את 
בהם.  המטפלים  הרופאים  את  והן  הסוכרתיים 
אינם  הסוכרתיים  מן  כמחצית  כי  מגלים  סקרים 
מצליחים להגיע לרמת סוכר המוגדרת כ”רצויה” 
או “מאוזנת”, וזאת חרף כל התרופות החדישות, 
הטכנולוגיות השונות למעקב אחר רמת הסוכר 
בסוכרתיים.  המטפלים  המקצועיים  והצוותים 
במילים אחרות, אחד מכל שני סוכרתיים ממשיך 
להיות בלתי מאוזן לאורך זמן, ולכן חשוף לסיבוכי 
מוחי,  שבץ  עיוורון,  וביניהם  הקשים,  המחלה 
ואי-ספיקת  הרגליים,  בכפות  כיבים  לב,  התקפי 

כליות עד כדי דיאליזה.

מכשול מרכזי לאיזון הסוכר
כמי שטיפל באלפי סוכרתיים לאורך השנים, אני 
מאמין כי מצב זה נובע כתוצאה ממספר גורמים. 
בסקירה הנוכחית נדון באחד מהם, ואילו גורמים 

נוספים ידונו בסקירות הבאות.
הגורם אשר בו נדון הפעם הינו התלות של רמת 

הסוכר בתזונה שלנו.
קשר בין תזונה לבין “מידת הפעילות” של המחלה 
– קיים במצבים רפואיים שונים, אך סוכרת יוצאת 
מובהק, משמעותי  הוא  הזה  בכך שהקשר  דופן 

ובעיקר מיידי!

דוגמה מן החיים
כדי להסביר במה הדברים אמורים, הבה ונתלווה 
נפגשו  אשר  ומיכל,  סיגל  טובות,  חברות  לשתי 
קלה.  וארוחה  שיחה  לצורך  קטן  בבית-קפה 
לצורך הניסוי, שתיהן הזמינו בדיוק את אותו המזון, 
ובמקרה זה מדובר בקרואסון הממולא בשוקולד 

ובכוס קפה הפוך עם כפית אחת של סוכר חום.
של  הסוכר  מאזן  כי  לכם  “להדליף”  הרגע  זהו 
סיגל הינו תקין לחלוטין ואילו מיכל הינה סוכרתית, 
אשר מטופלת באמצעות טבלייה של מטפורמין 
ביום,  פעמיים  הנלקחת  גלוקופאג’(  )=גלוקומין, 

בבוקר ובערב.
בניסוי זה מדדנו את רמת הסוכר בדמן של שתי 
החברות בטרם הן הכניסו משהו לפה. לאחר מכן, 
חזרנו על המדידה כשעה אחת לאחר שהן אכלו 

את הקרואסון ולגמו מן הקפה ההפוך. להלן רמות 
הסוכר אשר נמדדו:

מקרה חריג או מגמה?
כאשר הצגתי נתונים אלו בפני סוכרתיים, קיבלתי 
עם  אמון,  חוסר  ואפילו  הפתעה  של  תגובות 
רמיזות לכך שמכשיר המדידה היה מקולקל או 

שמדובר היה במקרה חריג.
ובכן, המכשיר היה תקין לחלוטין. בדקנו באמצעות 
שני מכשירים שונים וקיבלנו תוצאות כמעט זהות.
נכון, משום  אינו   – חריג  שזהו מקרה  הטיעון  גם 
אצל  עצמם  על  החוזרים  בממצאים  שמדובר 
סוכרתיים רבים. למעשה, מה שמאפיין סוכרתיים 

רבים הוא השילוב הבא:
רמת סוכר מוגברת בצום. .1
בעקבות  .2 הסוכר  רמת  של  ניכרת  עליה 

אכילת פחמימות.
לאחר  או  )בצום  הנורמה  מן  החריגה  מידת 
לסוכרתי  מסוכרתי  שונה  אמנם  היא   – אכילה( 
)כך למשל, הסוכר יכול לטפס עד 200 מ”ג/ד”ל 

ולא עד 400 מ”ג/ד”ל(, אבל העיקרון הוא דומה.
מהי הסיבה להבדל משמעותי זה בין אדם “בריא” 

לבין אדם סוכרתי?
באדם בריא: הלבלב מגיב במהירות הבזק לכל 
עליה ברמת הסוכר, ודואג להפריש אינסולין אשר 
מחדיר את עודפי הסוכר לתוך תאי הגוף השונים 
הסוכר  רמת  זה,  באופן  בהם.  שמשתמשים 
אורך היממה, עם  נשמרת בטווח צר מאד לכל 

תלות קטנה בלבד באכילה.
ונאמר  הבה  ההסבר,  את  לפשט  כדי  בסוכרתי: 
פגומה  היא  אינסולין  לייצר  הלבלב  שיכולת 
זו או אחרת. לכן, רמת הסוכר  ומוגבלת, במידה 
ההתחלתית היא מעל לנורמה, אך עיקר הבעיה 
צץ כאשר הגוף נחשף לעומס פחמימות המגיע 
פועל  הסוכר  רמת  להורדת  המנגנון  המזון.  מן 
לסוכר  שמאפשר  מה  וחלשה,  איטית  בצורה 

להרגיע שחקים ולהישאר גבוה במשך זמן ניכר.

הגיון מול יצר
על  משפיעה  שתזונה  כעת  מבינים  שאנו  נניח 
רמת הסוכר של סוכרתיים הרבה יותר מאשר על 
רמת הסוכר בדמם של אנשים שאינם סוכרתיים. 
לכל  “תפרנו”  אילו  נפתר  היה  הכול  זה,  לפי 
הסוכרתיים תפריט אכילה “ידידותי” אשר כמעט 

נצליח  וכך  בדמם,  הסוכר  רמת  את  יעלה  ולא 
להביא לאיזון הסוכרים לאורך זמן. 

במבחן  עומד  אינו  שזה  יודעים  אנו  לדאבוננו, 
על  רבים מעידים  סוכרתיים  המציאות. למעשה, 
כך שהם כבר עייפו מלשמוע הרצאות והדרכות 
בנושא התזונה, אשר אינן מביאות לשיפור בערכי 

הסוכר שלהם. 
מושלמת  לתזונה  הגעה  בפני  העומד  המכשול 
כוחות  שני  בין  המתנהל  איתנים  מאבק  הינו 

מנוגדים: 
ממריץ  .1 הטבעי  )היצר(  הדחף  גיסא,  מחד 

תחושת  באמצעות  בעיקר  לאכול,  אותנו 
הרעב. זהו דחף שקיים אצל כל בני האנוש 
להתקיים.  לנו  מאפשר  ואשר  הם,  באשר 
ככלות הכול, כמה זמן מסוגל אדם במשקל 
להישאר  ועדיין  מאכילה  להימנע  תקין  גוף 

בחיים?
לנו  .2 מורה  אשר  ההגיון,  קיים  גיסא,  מאידך 

אנו  כי  באכילה,  מאד  עצמנו  את  להגביל 
מבינים באופן שכלתני שאכילת יתר תגרור 
עליה בערכי הסוכר. במלחמה זו בין ההגיון 
ליצר, ידו של זה האחרון היא בדרך-כלל על 
רבים  סוכרתיים  אחרות,  במילים  העליונה. 
“תזונה  על  מקפידים  אינם  שהם  מודים 
רק  קורה  זה   – כן  אם  ואפילו  מושלמת”, 
בחלק מן הזמן, וברגע שהם משחררים את 

הרסן – הסוכר מזנק כלפי מעלה.

ובכל זאת...
וכאן אנו מגיעים לשאלה חשובה:

אורח  עצמם  על  הגוזרים  סוכרתיים  ישנם  עדיין 
חיים נזירי המתבטא בתזונה מוקפדת מאד ללא 
סטיה ימינה או שמאלה, אך חרף זאת – הם עדיין 

אינם מצליחים להגיע לאיזון הסוכרים הרצוי.
על כך נרחיב את הדיבור בגיליון הבא.   

מיכלסיגל

110 מ”ג/ד”ל92 מ”ג/ד”ללפני האכילה

430 מ”ג/ד”ל118 מ”ג/ד”ללאחר האכילה

ָּכל ָהרֹוְפִאים ִהְזִהירּו ִמן ַהּשֹׂוַבע 
ָהֲאִכיָלה... )הרמב”ם(ְוִצּוּו ֶׁשִּיְמׁשֹוְך ָהָאָדם ֶאת ָידֹו ִמן 

מכתבים למערכת
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מאת בתיה אלימלך, דיאטנית 
האגודה הישראלית לסוכרת

מראשית האבולוציה, תפקידן של הפחמימות 
היה לספק מקור אנרגיה זמין ומהיר לתפקודו 
למשיכה  הסיבה  וזו  יתכן  הגוף.  של  התקין 
מכאן  פחמימתיים.  למזונות  שלנו  הטבעית 
והלאה הפכה המשיכה לפחמימות התמכרות 
תיעוש  מתהליך  כתוצאה  זאת  ממש,  של 
שהמזונות  הסוכר  כמויות  והגדלת  המזון 
משמעותי  שינוי  עם  יחד  מכילים  השונים 
באורח החיים במאה ה21. שינויים אלו הובילו 
בכלל(  )והמזון  הפחמימות  של  הפיכתן  את  
להישרדות,  חשוב  פיזיולוגי  לתפקיד  ממענה 
לאסטרטגיה להתמודדות עם מצבים נפשיים 
או  תעסוקה  משבר,  בעת  נחמה  כגון  שונים 

בעת שעמום. 
במהלך השנים, הפכה ההתמודדות עם צריכת 
ההיצע  ריבוי  ממש.  של  למלחמה  הפחמימות 
של מזונות עתירי פחמימות מפתה וזמינה מאי 
ואפילו  ורבים האנשים המנסים להפחית  פעם 

להיגמל מאכילתן ללא הצלחה מרובה.
שהפחמימות  העובדה  את  מכירים  כולנו 
הנאכלות יכולות להוביל לעלייה בערכי הסוכר 
הגוף  מנגנוני  שלהם  סוכרתיים,  אצל  בעיקר 
חדלים  הסוכר  רמות  על  לשלוט  שאמורים 
שבו  הפרדוקס  מגיע  מכאן  תקינה.  מפעילות 
מצד אחד הגוף והנפש משתוקקים לפחמימות 
ומצד שני הנזק הטמון באכילת יתר מהן מוביל 

לקשיים רגשיים ופיזיים של ממש.
היום יותר ויותר אנשים מחפשים אחר דיאטות 
בפחמימות  דלה  דיאטה  ביניהן  “הפטנט”, 
בכלל  בישראל  מאוד  לאופנתית  שהפכה 
המינימאלית  הכמות  סוכרתיים.  בקרב  ובפרט 
האמריקאית  האגודה  פי  על  פחמימות  של 
גרם  כ-21  על  עומד   -ADA(ה( לסוכרת 
פחמימה ליום )שווה ערך לפחות מ-2 פרוסות 
לחם(. דיאטות דלות בפחמימות עשויות לסייע 
על  בשמירה  והן  הסוכר  רמות  באיזון  הן  רבות 
העניינים  את  לסבך  לחילופין  או  תקין  משקל 
אף יותר, אם הן לא נעשות בצורה נכונה ובליווי 
נגד  או  המקצועי המתאים. להלן טיעונים בעד 

דיאטות דלות בפחמימות.  
בעד דיאטת דלת פחמימות

מאוד  קשה  עצמה:  בעד  מדברת  ההצלחה 
מצליחים  אשר  אלה  התוצאות.  עם  להתווכח 
כן  ועושים  דלת הפחמימות,  בדיאטה  להתמיד 
עם ליווי אישי מקצועי, מצליחים להגיע לתוצאות 
מאוד מרשימות באיזון רמות הסוכר ועל ידי כך 

מצליחים לאזן את רמות הסוכר, לרדת במשקל 
ולשדרג את איכות חייהם.  

ההתקדמות  עם  לבריאות:  כללית  תרומה 
תרופתי  טיפול  )כגון  הרפואית  הטכנולוגית 
משאבות  חדשים,  אינסולין  סוגי  מתקדם, 
בו  מצב  נוצר  רציפים(,  סוכר  ומדי  אינסולין 
לסוכרת  המובילים  בגורמים  לטפל  במקום 
אנו  עודף,  ומשקל  יתר  אכילת  2( שהם  )מסוג 
מטפלים במקרים רבים בסימפטומים שהרגלי 
יתר  כמו  עימם,  מביאים  הקלוקלים  האכילה 
לחץ דם, או פרופיל שומנים לקוי. על כן, תזונה 
של  הכללית  לבריאות  חשובה  עדיין  בריאה 
הסוכרתי והיא תורמת משמעותית לאפקטיביות 

הטיפול ולהצלחתו.
נגד  דיאטת דלת פחמימות 

מקבל  אינו  וסוכרתי  במידה  מקצועי:  ליווי 
המתאים  המקצועי  והליווי  האינפורמציה  את 
תזונתית  הדרכה  וללא  מיטבי,  באופן  לביצועה 
מלאה, יכול אדם המתמודד עם סוכרת לחשוב 
מבלי  פחמימות  דלת  בדיאטה  נמצא  שהוא 
להחשיב את הפחמימות ה”בריאות” כגון לחם 
ומוצרי  פירות  כוסמת,  שמרים,  או  גלוטן  ללא 
נוזליים כפחמימות. כך שבפועל, נמשכת  חלב 
מה  גדולה,  בכמות  ואף  הפחמימות  צריכת 

שעשוי להוביל לכישלון ואכזבה מהתהליך.
ללא  דרסטית:  בצורה  פחמימות  הפחתת 
לסוכרת  מומחה  מקצועי  גורם  עם  התייעצות 
שכן  להזיק.  אף  יכולה  הפתאומית  ההפחתה 
תכנית  של  התאמתה  את  מצריך  זה  מהלך 
ערכי  ולאיזון  להפחתה  המסייעת  טיפולית 
הסוכר בדם על ידי הצוות הרפואי, שהתבססה 

על ניטורי הסוכר והאכילה טרם השינוי. לדוגמא, 
אחרות  פומיות  ובתרופות  באינסולין  שימוש 
של  מסוימת  כמות  שאוכל  אדם  לאזן  יכולה 
הפחמימות  כמות  הפחתת  וברגע  פחמימות 
יכול להיווצר מצב של  ללא התאמת המינונים 
היפוגליקמיה )ערכי סוכר נמוכים מהרצוי בדם(. 
כמו כן, לתוצאת הפירוק של השומן, גופי הקטון, 
הנוצרים כתוצאה מדיאטה דלה מאוד בפחמימות, 
ישנה גם השפעה שלילית על תפקודם של המוח 

והגוף.
מפחמימות  מלאה  הימנעות  להתמיד:  הקושי 
הינה משימה די קשה וקשה להתמיד בה לאורך 
שפשוט  האנשים  רבים  מכך  כתוצאה  זמן. 
הקודמים  האכילה  להרגלי  וחוזרים  נשברים 
לחוסר  דבר  של  בסופו  שמביא  מה  שלהם. 
שיפור במדדי הסוכר ולאכזבה נוספת מתהליך 

השינוי.
יום, כל סוכרתי, בשיתוף עם הצוות  בסופו של 
המטפל שלו, יצטרך להחליט עד כמה דיאטה 
הרפואיים  הצרכים  על  עונה  בפחמימות  דלה 
ולומר  לחזור  אלא  נותר  לא  שלו.  והרגשיים 
באופן  תפורה  להיות  צריכה  תזונתית  שתכנית 
והעדפותיו  יכולותיו  פי  על  מטופל  לכל  אישי 
תוך  זמן  לאורך  בה  להתמיד  שיוכל  ועדיף 
שימור על איכות חייו בנוסף לאיזון בדיקות הדם 

המיוחל. 
 

מרק עוף וירקות עם אורז

קיש ירקות וקינואה

בתאבון

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

מספר מנות: I 6 זמן הכנה: 5 דקות I זמן בישול: 50 דקות I תוכנית: בסיסית בלבד 

מספר מנות: I 8 זמן הכנה: 10 דקות I זמן בישול: 45 דקות I תוכנית: בסיסית בלבד 

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

מתכוני ארוחות צהריים

1 כף שמן שומשום
1 גזר קטן, קצוץ

2 גבעולי סלרי, קצוצים 
1 בצל קטן, קצוץ

 2 נתחי חזה עוף אורגניים, 
ללא עור, עם עצמות 

1 כפית מלח ים 
קורט פלפל שחור

2 כוסות כרוב ירוק, פרוס דק
1 עלה דפנה

1 כפית מרווה מיובשת 

1 כפית טימין מיובש
6 כוסות מים

2 כפיות חומץ סיידר תפוחים
½ כוס אורז חום, שטוף 

¼ כוס פטרוזיליה טרייה, קצוצה

מחממים את שמן השומשום בסיר מרק גדול על להבה בינונית. מוסיפים את הגזר, הסלרי והבצל ומאדים עד שהבצל הופך שקוף. מזיזים את 
הירקות לצידי הסיר, מניחים את נתחי העוף במרכז ובוזקים עליהם מלח ופלפל. מטגנים למשך דקה מכל צד. מערבבים את הירקות בחזרה 

מסביב לעוף. מוסיפים את הכרוב, עלה הדפנה, עשבי התיבול, המים וחומץ התפוחים ומביאים לרתיחה. מקטינים את הלהבה וממשיכים לבשל 
במשך 30 דקות עד שהעוף מתרכך היטב. 

מוציאים את העוף מהסיר. מביאים לרתיחה ומוסיפים את האורז. מקטינים את הלהבה, מכסים את הסיר וממשיכים לבשל במשך 10 דקות על 
להבה נמוכה עד שהאורז מתרכך. בינתיים, מפרידים את בשר העוף מהעצמות. כשהאורז מוכן, מחזירים את העוף למרק, טועמים ומתקנים את 

התיבול במידת הצורך, מוסיפים את הפטרוזיליה ומגישים. 

ערכים תזונתיים למנה: קלוריות: 187, פחמימות: 15.9 ג’, סיבים תזונתיים: 1.4 ג’, חלבונים: 19.5 ג’, שומנים: 4.5 ג’, כולסטרול: 49 מ”ג, נתרן: 
377 מ”ג, סידן: 45 מ”ג. 

½1 כפות שמן זית כתית מעולה מכבישה קרה 
1 בצל קטן, קצוץ 
1 גזר קטן, קצוץ 

1 פלפל אדום, קצוץ 

¼ כוס קינואה, שטופה
2 כוסות ברוקולי, מופרד לפרחים קטנים

10 ביצים, טרופות
½1 כוסות חלב סויה לא ממותק 

2 כפות עלי טימין טריים
½ כפית מלח

קורט פלפל שחור

מחממים את התנור לחום של 180 מעלות. בסיר בינוני, מחממים את שמן הזית על להבה בינונית ומוסיפים את הבצל, הגזר והפלפל. מאדים עד 
שהירקות מתרככים והבצל מתחיל להשחים. מורידים מהאש ומניחים בצד להתקרר למשך כמה דקות. 

בקערה גדולה, מערבבים את הירקות המבושלים עם שאר המרכיבים. משמנים קלות תבנית אפייה בגודל של כ-x 30 20 ס”מ ויוצקים פנימה 
את התערובת. מכניסים לתנור ואופים במשך 40 דקות, או עד שהביצים מתייצבות. מוציאים מהתנור ומקררים במשך 5 דקות לפני ההגשה. 

ערכים תזונתיים למנה: קלוריות: 195, פחמימות: 15.6 ג’, סיבים תזונתיים: 2.8 ג’, חלבונים: 11.5 ג’, שומנים: 9.9 ג’, כולסטרול: 233 מ”ג, 
נתרן: 254 מ”ג, סידן: 144 מ”ג. 

בעד ונגד: דיאטה דלת פחמימות
לטיפול בסוכרת
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טיפול ומניעה בסוכרת
ד”ר יצחק ברוך מסביר

הפוגות קצרות מישיבה בעבודה
תורמות למניעת סוכרת דן אבן

הסוכרת  מחלת 
למגפה  הפכה 
ה-21  המאה  של 
העובדה  בשל 
שחלה עליה ניכרת 
בשכיחות שלה. ד”ר 
אחראי  יצחק  ברוך 
סוכרת  תחום 
בריאות  בשירותי 
חיפה  מחוז  כללית, 

גליל מערבי עונה על 
מספר שאלות מהותיות בנושא 

ד”ר יצחק שלום, אנא ספר לנו 
מהם הסיכונים והסיבוכים במחלת 

הסוכרת?
משקעים של סוכר לאורך זמן גורמים לפגיעה 
במערכות שונות בגוף. כגון: פגיעה בלב, פגיעה 

במוח, פגיעה בכלי דם של הכליות, והעיניים. כל 
זה מביא למצבים בהם נדרשים אפילו במקרים 

של פגיעה בכלי דם - לקטיעות של רגליים, או 
במקרים של פגיעה בכליות להגעה לדיאליזות. 
שכיחות מחלות לב גבוהה פי שניים עד ארבע. 

את כל זה ניתן למעשה למנוע על ידי טיפול נכון 
ומניעת אותם משקעים של סוכר לאורך זמן.

האם קיימת דרך למנוע את 
המחלה?

כן, בהחלט ניתן למנוע את המחלה עוד בשלבים 
טרום- “מצבים  הנקראים   שלה  המוקדמים 
באורך  בעיקר  מתבטאת  המניעה  סוכרתיים”. 
ירידה  נכונה,  תזונה  כלומר  ונכון,  בריא  חיים 
במשקל ופעילות גופנית של הליכות לאורך זמן, 
בדרך זו אפשר למנוע את הופעת הסוכר הגבוה 

והסיבוכים של המחלה.

ספר לנו מהם החידושים בטיפול 
במחלה?

רפואיים  תכשירים  של  מגוון  כיום  לנו  יש 
להתמודדות במחלת הסוכרת בעיקר בנושא של 
תרופות, החל מתרופות פומיות בקבוצות שונות 
אליהם  חשופים  שאנחנו  שונות  ובמשפחות 
גם  בזריקות,  למעשה  וכלה  האחרונות,  בשנים 
שעוזרות  אחרות  זריקות  וגם  אינסולין  זריקות 
ולהתמודדות  בסוכר,  לירידה  במשקל,  לירידה 
השמרניים  הטיפוליים  כשהשלבים  המחלה,  עם 
של  האפשרויות  גם  תמיד  בידינו  מצליחים.  לא 
ניתוחי קיצור קיבה, ששם בהחלט  ניתוחים כמו 
התדרדרות  עצירת  לנושא  ניכרת  משמעות  יש 

המחלה.

ספר לנו לסיכום, מה אתם עושים 
היום בפועל, כדי להתמודד עם 

המחלה והסיבוכים שלה?
עשוי  בריא  חיים  אורך  על  דגש  של  “הנושא 
בהחלט למנוע את התדרדרות המחלה וסיבוכיה. 
במיוחד  למעשה  פועלים  שלנו  במרחב  אנו 
לקידום הנושא של אורח חיים בריא. זה מתחיל 
יוזמה  הליכה,  קבוצות  של  מאורגנות  מסדנאות 
מקומית שלנו, וממשיך גם בייעוצים של מומחים 
במרפאות. כלומר, מומחים של הכללית מגיעים 
למרפאות, על מנת לייעץ ולעזור בטיפול ומניעת 
הסיבוכים. למשל: רופא עיניים שמגיע למרפאות 
החולים  של  העיניים  קרקעיות  את  לבדוק 
בהזמנה יזומה, או מומחים של סוכרת שמגיעים 
עד למרפאות כדי שהקהל לא יגיע אליהם שוב 
לבדוק האם הם מאוזנים מבחינת הסוכרת, ועל 
מנת לבדוק מה ניתן לעשות כדי לאזן אותם טוב 
יותר. גם קבוצות ההליכה וקבוצות לתזונה נכונה 
הם יוזמה של המחלקות לתזונה וקידום החינוך 

לבריאות של הכללית“
בריאות  שרותי  סוכרת  יועץ  יצחק,  ברוך  ד”ר 

כללית מחוז חיפה והגלילי המערבי.

מבריטניה  חוקרים 
נשים  כי  מצאו 
משקל  עודף  עם 
לשבת  שנוהגות 
היום  שעות  רוב 
מפחיתות את הסיכון 

אם   2 סוג  לסוכרת 
יצאו להפוגות קצרות של עמידה או הליכה מדי 

חצי שעה
על  האחרונות  בשנים  ודובר  נחקר  כבר  רבות 
משקל  עודף  עם  אנשים  של  המוגבר  הסיכון 
והשמנת יתר לפתח סוכרת סוג 2. אחת הרעות 
בהעדר  נעוצה  זה  לסיכון  שתורמת  החולות 
עודף  משקל  עם  אנשים  בקרב  גופנית  פעילות 
ובאורח החיים היושבני שמאפיין רבים במדינות 
כי  בריטיים  חוקרים  מדווחים  עתה  המערב. 
חצי  כל  רצופה  מישיבה  להפוגות קצרות  יציאה 
שעה עשויה להוות פתרון מועיל בקרב נשים עם 
משקל עודף שנאלצות לשבת ברציפות במקום 
העבודה, ככלי מועיל למניעת התפתחות סוכרת. 
החוקרים מהמרכז לסוכרת באוניברסיטת לסטר 
ישיבה  שבשבירת  התועלת  את  לבחון  ביקשו 
במחקר   .2 סוג  לסוכרת  הסיכון  על  ממושכת 
והשמנת  משקל  עודף  עם  נשים   22 השתתפו 
יחידות   27.5 היה   BMI )כשמדד ההשמנה  יתר 
ומעלה( לאחר גיל העמידה )בגיל 66.6 בממוצע(. 
המחקר בוצע בתנאי מעבדה: הנבדקות נתבקשו 
לשהות בחדר משרדי בישיבה כשלרשותן מחשב 
חלק  ומגזינים.  וספרים  לאינטרנט  גישה  עם 
מהנבדקות נתבקשו להישאר ישובות 7.5 שעות 
ישובות  כשהן  לשירותים  הלכו  ואף  ברציפות, 
בכיסא גלגלים ממונע, ואילו לחלקן ניתנו הנחיות 
כדי לבחון את התועלת של שינויים קטנים באורח 
החיים בשיפור הבריאות – בעמידה או הליכה מדי 

חצי שעה למשך חמש דקות.
הפוגות קצרות

 החוקרים זיהו כי יציאה מדי חצי שעה להפוגות 
או  עמידה  של  דקות  חמש  באורך  קצרות 

לחילופין הליכה תורמות למניעת סוכרת. בדיקות 
דם שבוצעו במסגרת המחקר העלו כי בהשוואה 
לנשים שנהגו לשבת שעות רבות ברצף, הפוגות 
של חמש דקות בלבד, גם אם בוצעה בהן הליכה 
לירידה  הובילו  בלבד,  עמידה  בוצעה  אם  וגם 
של 34% ברמות הסוכר בדם ולעלייה של 20% 
עם  נשים  בקרב  בגוף  האינסולין  הורמון  ברמות 
עודף משקל והשמנת יתר, וכך למעשה הפוגות 
לפתח  נשים  אותן  של  הסיכון  את  הפחיתו  אלו 
סוכרת סוג 2. הממצא נצפה גם בבדיקות דם של 
נשים שנאספו למחרת היום לאחר ההתערבות, 
תוך הימנעות של הנבדקים מצריכה של קפאין 
ואלכוהול שעשויים להשפיע על הממצאים, מה 
שמרמז כי להפוגות של עמידה או הליכה באורח 
שנותרת  מועילה  השפעה  יש  היושבני  החיים 
לאורך זמן. בהודעה לעיתונות מבהיר ראש צוות 
החוקרים ד”ר ג’וזף הנסון כי יעד זה עשוי להיות 
נגיש יותר עבור אנשים עם עודף משקל מאשר 
המלצה לבצע פעילות גופנית. החוקרים מציינים 
התערבויות  לייצר  יכולה  זו  פשוטה  “גישה  כי 
את  לשפר  ביכולתם  שיש  בריאותיות  עתידיות 
ולסייע   2 סוג  לסוכרת  בסיכון  נשים  של  מצבן 
המחקר  ממצאי  המחלה”.  התפתחות  במניעת 
בקנדה  שנערך  לסוכרת  בינלאומי  בכנס  הוצגו 
בתחילת החודש ומדווחים בגיליון דצמבר 2015 

.Diabetes Care של כתב העת
חזרה לכושר

להתפתחות  גופנית  פעילות  העדר  בין  הקשר 
וכיום  האחרון,  בעשור  והתבסס  הלך  סוכרת 
גופנית  פעילות  על  מורות  הרשמיות  ההמלצות 
לפחות  דקות   150 למשך  מתונה  בעוצמה 
אנשים  בקרב  שבוע  מדי  וחצי(  )שעתיים 
המוגדרים בסיכון לסוכרת סוג 2, בהם אנשים עם 
עודף כולסטרול רע )LDL( או שומנים בדם, לחץ 
והשמנת  משקל  עודף  עם  אנשים  וכן  גבוה  דם 
יתר. בעבודות קודמות הוכח סוכרתיים שהולכים 
יכולים להפחית את הסיכון לתמותה  שעה ביום 
ב-40%, ופעילות סדירה גם מפחיתה בכמחצית 

עם  אנשים  בקרב  סוכרת  לפתח  הסיכויים  את 
עשויות  הנוכחי  המחקר  לממצאי  סוכרת.  טרום 
החוקרים  צוות  חברתיות:  השלכות  גם  להיות 
החדשים  הממצאים  פרסום  עם  דיווח  הבריטי 
מותאמים  שבו  מחקר  במהלך  מצוי  הוא  כי 
המאפשרים  מיוחדים  שולחנות  משרד  לעובדי 
 2007 להם לעבוד גם בעמידה. להבדיל, בשנת 
בישיבה,  לעבודה  הזכות  חוק  בישראל  התקבל 
הודות למחאה חברתית שהתעוררה כנגד רשת 
בעמידה  לעבוד  שנאלצו  קופאיות  שהעסיקה 
הנוכחיים  הממצאים  שעות.  למשך  רצופה 
פעילות  בין  שקשרו  קודמות  עבודות  מחזקים 
כי  2, אם  ירידה בסיכון לסוכרת סוג  גופנית לבין 
התערבויות  כוללים  כה  עד  המחקרים  מרבית 
גבוהה,  עד  מתונה  בעוצמה  גופנית  פעילות  של 
ולא התערבות קלה שמסתפקת הפוגות עמידה 
במחקר  שמתועדת  זו  כמו   – בלבד  הליכה  או 
 2011 במאי  שפורסם  מברזיל  מחקר  הנוכחי. 
גופנית  פעילות  של  מובנות  תכניות  כי  העלה 
רמות  על  לשמירה  מסייעות  סוכרתיים  בקרב 
 2012 מאוגוסט  בדם. מחקר  סוכר  של  תקינות 
נורבגיה  מדנמרק,  חוקרים  צוות  ידי  על  שבוצע 
כי  העלה  בארה”ב  הרווארד  ואוניברסיטת 
את  מפחיתים  גברים  בקרב  משקולות  אימוני 
נוספים  גם  הסיכון לסוכרת. הממצאים החדשים 
בישיבה  סיכונים  המזהים  קודמים  למחקרים 
הוא  אף  בריטי,  מחקר  למשל,  כך,  ממושכת. 
כי   2012 בינואר  מצא  לסטר,  מאוניברסיטת 
את  מעלה  ביום  שעות   7 מעל  ממושכת  ישיבה 
מאוניברסיטת  נוסף  לסוכרת. מחקר  הסיכון 
לסטר קבע באוקטובר 2012 כי ישיבה ממושכת 
מחקר  כליות. ואילו  למחלת  הסיכון  את  מעלה 
כי  העלה   2013 בנובמבר  שפורסם  אמריקאי 
ישיבה ממושכת בקרב גברים מעלה את הסיכון 
גורם  כשלעצמם  מהווים  אשר  במעי,  לפוליפים 

סיכון להתפתחות סרטן המעי הגס.
קהילת  לבריאות”,  חברים  “כמוני,  אתר  מתוך 

סוכרת, מכון גרטנר
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עוברים לתזונה בעלת 
אינדקס גליקמי נמוך 

הפחתת האינדקס הגליקמי של 
תזונתכם

לחמים: לחמים כוללים מגוון רחב של דגנים 
המותפחים בשאור. אם אתם אופים את לחמכם 

בעצמכם – החליפו כ-50% מהקמח הלבן 
בגרגרים שלמים או מבוקעים כגון חיטה גסה, 

פתיתי שעורה, סובין שיבולת שועל או זרעי 
פשתה. 

דגנים: לדגנים מעובדים רבים יש אינדקס 
גליקמי גבוה. בדקו את הטבלאות בחלק 4 

שבספר זה, ומצאו שם סוגים של דגני בוקר 
בעלי אינדקס גליקמי נמוך. אכלו אורז בסמטי, 

גריסי פנינה )שעורה(, חיטה, בורגול )חיטה 
גרוסה(, קוסקוס או אטריות מקמח מלא.

מאכלי קדרה: אכלו שעועית יבשה או עדשים 
במקום חלק מהבשר. כך תגדילו את מנת 

הסיבים התזונתיים וגם תפחיתו את השומנים.

קמח: מוצרי מאפה כגון עוגות, ביסקוויטים, 
סופגניות ואחרים עשויים מקמח עדין מאוד 

המתעכל ונספג במהירות. כאשר אתם אופים 
בעצמכם – נסו להגדיל את תכולת הסיבים 

המסיסים על ידי החלפת הקמח הלבן בסובין 
שיבולת שועל, סובין אורז או שיבולת שועל, 

והגדילו את נפח המוצר בעזרת פירות יבשים, 
אגוזים, מוזלי או סובין גולמי.

פירות: לרוב הפירות יש אינדקס גליקמי נמוך. 
פירות טרופיים כגון מנגו, פפאיה, אננס ומלון הם 

בעלי אינדקס גליקמי גבוה יותר מאשר פירות 
מאזורים ממוזגים כמו תפוחי עץ ותפוזים. אולם 

כל הפירות בריאים עבורכם.

תפוחי אדמה: ההשפעה הגליקמית שלהם 
תצטמצם אם תאכלו מהם מנות קטנות יותר 

ותגוונו את תזונתכם בחלופות כמו בטטה. 
לתפוחי אדמה קטנטנים חדשים אינדקס גליקמי 

נמוך מאשר ליתר הסוגים של תפוחי האדמה.

קציץ בשר: הוסיפו עדשים מבושלות, שעועית 
יבשה משומרת ופתיתי שיבולת שועל לבשר 

הטחון.

מרקים: זוהי דרך נהדרת לשלב קטניות 
בתזונה שלכם. הוסיפו קטניות )עדשים, שעועית 

יבשה, אפונה יבשה ועוד( ופסטה. הכינו מרק 
מינסטרונה. מרק יכול להשביע מאוד.

סוכר: תוכלו ליהנות מסוכר בצורה מתונה משום 
שהאינדקס הגליקמי שלו ממוצע. כחלופה 

בעלת אינדקס גליקמי נמוך נסו מיץ תפוחים 
או פירות יבשים להמתקת המזון. גם לדבש יש 

אינדקס גליקמי נמוך.

תפריטים אלה זהים בכול פרט לפחמימות שהם 
מכילים. בחירה זהירה של פחמימות בעלות 
אינדקס גליקמי נמוך וצריכת כמויות נמוכות 

יותר של פחמימות בעלות אינדקס גליקמי גבוה 
עשויות להפחית כ-40% מהאינדקס הגליקמי 

של תזונתכם.

 כיצד נחשב את האינדקס הגליקמי 
של ארוחה, תפריט או מתכון?

קשה לחשב את האינדקס הגליקמי המדויק של 
שילוב מזונות אלא אם אתם יודעים מהו הרכב 

המזון המדויק, או אתם מצוידים בתוכנה לניתוח 
תזונתי. אבל אין צורך בכך. 

אינדקס גליקמי של ארוחה אינו רק ממוצע ערכי 
האינדקס הגליקמי של כל המזונות בארוחה. 

האינדקס הגליקמי של ארוחה, תפריט או מתכון 
המורכבים מכמה מזונות מכילי פחמימות, הוא 

ממוצע משוקלל של האינדקס הגליקמי של 
כל מזון בנפרד. השקלול מתבסס על חלקן של 

הפחמימות הנתרמות על ידי כל מזון.

לדוגמה, נניח שאנו אוכלים ארוחה המורכבת 
מאפרסקים )42( ומגלידה )61(. נוכל לחשב 
על יסוד כמויות כל מזון בנפרד את התכולה 

הכוללת של הפחמימות במזון על פי טבלאות 
הרכב המזון. נניח שהארוחה מכילה 60 גרם 

פחמימות, כשהאפרסקים תורמים 20 גרם 
והגלידה תורמת 40 גרם.

על מנת לאמוד את האינדקס הגליקמי של 
מנה זו אנו מכפילים את האינדקס הגליקמי של 

האפרסקים בחלקם בסך כל הפחמימות:

x 42 20/60 = 14

אחר כך אנו מכפילים את האינדקס הגליקמי 
של הגלידה בחלקה בסך כל הפחמימות:

x 61 40/60 = 41

ואז אנו מחברים את שתי התוצאות ומוצאים 
 שהאינדקס הגליקמי של מנה זו הוא 

.)14+41( = 55

אמדנו את דירוג האינדקס הגליקמי של מתכונים 
שונים. מאחר שעיבוד מזון, הכולל חימום, 

ריסוק, התססה, החמצה ועוד משנה את תכונות 
הפחמימות – לא ניתן לחשב את האינדקס 

הגליקמי המדויק של המתכונים.

שינוי צורת האכילה שלכם
יש המשנים את התזונה שלהם בקלות, אולם 

רובנו מתקשים לעשות שינויים בחיינו. שינוי 
הרגלים פסולים כמו עישון כרוך בוויתורים, 

אך בשינוי התזונה שאנו מציעים כאן תידרשו 
לוויתורים מעטים בלבד. תזונה בריאה, נכונה 

ונבונה כוללת מגוון רחב של מזונות, אולם עלינו 
לאכול אותם ביחס הנכון. ההחלטה מה לאכול 
מורכבת מאוד ולעיתים יש צורך בסיוע מקצועי 
כדי לבצע את השינוי. תפקיד יועצי התזונה הוא 

לסייע לאנשים לשפר את תזונתם, ולכן פנו 
לדיאטן אם הנכם זקוקים לעזרה. זכרו את 4 

ההנחיות הבאות אם אתם שוקלים לשנות את 
תזונתכם:

1. בצעו את השינויים בתזונתכם בהדרגה

שינויים מהותיים בתזונה הם לרוב קצרי טווח. 
מצאו היבט אחד בתזונה שלכם שאתם רוצים 

לשנות )למשל אכילת ירקות בכמות גדולה 
יותר( והתמקדו בו.

2. בצעו תחילה את השינוי הקל ביותר

הצלחה מעוררת השראה ומגבירה מוטיבציה, 
לכן הגבירו את סיכוייכם באמצעות שינוי קל 
בתחילה. למשל – תכננו לאכול בכל ארוחת 

בוקר פרי כלשהו.

3. חלקו יעדים גדולים ליעדים קטנים יותר ובני 
השגה

הפחתה במשקל עשויה להיות יעד גדול, אך 
סביר שלא יושג במהירות. ניתן להשיג יעד זה 

באמצעות שינוי הדרגתי בהרגלים. יעדים קטנים 
יכולים להיות פעילות גופנית במשך 30 דקות 

ביום והפחתת התכולה של השומן הרווי בתזונה. 
יעדים קטנים עוד יותר )שהם הדרך להתחיל 

בה( יכולים להיות הליכה בת 15 דקות פעמיים 
בשבוע והגבלת צריכת “המזון המהיר” לפעם 

אחת בשבוע. 

4. השלימו עם נסיגות 

נסיגה אינה כישלון, אלא שלב טבעי בהתקדמות 
לקראת הישגים חדשים.

מתוך: מהפכת הגלוקוז, מאת פרופ’ ג’ני 
ברנד-מילר, קיי פוסטר פאואל, פרופ’ סטפן 

קולאגיורי. עריכה מדעית: פרופ’ אבשלום 
מזרחי. 

הוצאת פוקוס, ספרים לבריאות

 סוכרת  
הדור הבא - מאת תמר ריפל

אף שעדיין לא נמצאה התרופה 
שתעלים את המחלה, כיום יש פיתוחים 

טכנולוגיים שמאפשרים איכות חיים 
טובה יותר מחיישנים המחוברים לזרוע 

במקום דקירות מתישות וכואבות, 
אפליקציה לניהול המחלה ומשאבת 

אינסולין מתקדמת - ריכזנו כמה 
מהחידושים להתמודדות טובה יותר 

עם הסוכרת.
 כשהתבשרתי שיש לי סוכרת מסוג 1, אי אז 

בשנות ה־90, הבנתי שמאותו הרגע חיי צפויים 
להשתנות. הייתי בת 12 והוריי דאגו לשנות מיד 

את כל מוצרי הבית לתחליפים ללא סוכר, ובבית 
החולים לימדו אותי להזריק באמצעות מזרק 

חד־פעמי ולימון. כך, בתום שורת הניסיונות, עמד 
מולי לימון שמרוב שהיה בו אינסולין, הסיכוי שאי 

פעם יחלה בסוכרת שאף לאפס. התקופה אז 
לא היתה מתוחכמת מדי, אבל העובדה שהיה 

אינסולין שיכול לאזן אותי היתה גם מעודדת.

כיום קיימים מחקרים ופיתוחים ישראליים 
ועולמיים שמטרתם לרפא סופית את המחלה, 

על שני סוגיה, וישראל היא מהמדינות המובילות 
בפיתוחים במלחמה של סוכרת מסוג 1. 70% 
מתקציב המחקרים של האגודה הבינלאומית 

לסוכרת JDRF מגיע למעבדות בארה”ב. 30% 
יוצאים מחוצה לה. ב־2014 קיבלה ישראל כ־1.5 

מיליון דולר, שהם כ־2% מהתקציב המחקר 
הכללי, הודות לאיכויות המחקר הישראלי.

אמנם בינתיים אין תרופה שמאפשרת לנו 
להחלים מהמחלה, אבל המרחק מימי הלימון 

ועד לפיתוחים הטכנולוגיים החדשים הוא מהותי 
ואולי גם נותן תקווה. ריכזנו כמה מהחידושים 
הקיימים ואלה שבשלבי פיתוח אחרון. שיהיה 

לכם יום מתוק.

 FreeStyle Libre - מערכת 
למדידת סוכר

חלק משיגרת היום של חולי סוכרת הוא לבדוק 
את רמות הסוכר בדם לאורך היום, כך שהם 

יודעים מה מצבם ומתאימים את הטיפול 
)הזרקות, כדורים או אפילו הורדה בפחמימות(. 

הבדיקות השכיחות נעשות על ידי דקירה וטיפת 
דם. אין ספק שלדקור את עצמכם מרצון זה 

לא הדבר הכי נעים, ולכן יש לא מעט סוכרתיים 
שלא מבצעים מספיק בדיקות סוכר, ולא 

מקבלים תמונה ברורה של מצבם )אני הייתי 
חלק מהאנשים הללו(.

לאחרונה פיתחה חברת Abbott את מערכת 

FreeStyle Libre )פריסטייל ליברה(, 
המשווקת בישראל על ידי חברת גפן מדיקל, 

בשלב זה לצורכי ניסוי בלבד. היתרון במערכת 
זו הוא היכולת למדוד סוכר ללא צורך בדקירת 
האצבע או בכיול המכשיר. המערכת מאפשרת 

מדידה של רמת הסוכר באמצעות טכנולוגיית 
פלאש )Flash Glucose Monitoring(, על 

ידי הצמדת שלט אלקטרוני לחיישן המחובר 
לגב הזרוע במשך 14 ימים. באופן זה, כדי 

לראות את רמת הסוכר המטופל צריך לבצע 
פעולת “סריקה” פשוטה - קירוב והעברת 

השלט על פני החיישן בתוך פחות משנייה, כך 
שרמת הסוכר העדכנית תופיע על צג השלט. 

פעולת ה”סריקה” ניתנת לביצוע במהירות, 
בחשאיות, ללא צורך בדקירה ובהוצאת דם.

בימים אלו מתנהל ניסוי בישראל עם מערכת 
FreeStyle Libre בקרב 36 חולי סוכרת מסוג 

1 ומסוג 2. הניסוי מתנהל בשלושה מרכזים 
רפואיים בישראל - ביה”ח וולפסון, ביה”ח 

הדסה והמרכז הרפואי DMC לטיפול בסוכרת, 
הממוקם בתל אביב. 

המערכת מספקת דו”ח עם תמונת מצב של 
יום טיפוסי אצל המטופל, שבאמצעותו אפשר 

לגלות מגמות להיפרגליקמיה )רמות גבוהות של 
סוכר בדם( ולהיפוגליקמיה )רמות נמוכות של 

סוכר בדם(, מצבים שהם גורם סיכון לסוכרתיים. 

הנתונים מאפשרים לצוות המטפל זווית ראייה 
רחבה יותר ואפשרות לקשר את רמות הסוכר 

לתהליך קבלת ההחלטות הקליניות, ובכך 
לשפר את מצבו הבריאותי של החולה.

פרופ’ חוליו וינשטיין, מנהל היחידה לסוכרת 
בביה”ח וולפסון ורופא במרכז DMC, מספר 

שהוא עצמו ניסה את המכשיר במשך שבועיים. 
“זו מדבקה ששמים על הזרוע המחזיקה 

למשך שבועיים, כאשר בו בזמן בכיס הולכים 
עם הסורק, שהוא מסך קטן, וכשמקרבים אותו 

למדבקה הוא נותן מיד 99.8% דיוק במדידת 
הסוכר. זה מכשיר פנטסטי”.

על האפקטיביות של המערכת בקרב הנסיינים 
אמר וינשטיין כי “אנשים אומרים לנו שזה שינה 
להם את החיים. לפי מחקרים שנעשו בשבדיה, 

בספרד ובמחקר שעשינו כאן בארץ, התגלה 
כי השימוש במכשיר מוריד את ערכי הסוכר 

 .”)A1Cהמצטברים )ה־

וינשטיין מדגיש כי בעוד תרופות צריכות להציג 
יעילות של ממש כדי לקבל את אישור מנהל 
התרופות האמריקני )FDA(, מעקב מתמיד 

מצריך שימוש פחות בהן. “אנחנו הורדנו 1.4% 

ברמות הסוכר, אך ורק בגלל העובדה שאנחנו 
מאפשרים לאנשים לדעת לנהל את עצמם. 

אנחנו במועצה הלאומית לסוכרת הגשנו בקשה 
להיכנס לסל הבריאות. לא היו חילוקי דעות 

ואנחנו סבורים שזו הטכנולוגיה שצריכה להיכנס 
לסל בעבור חולי סוכר מסוג 2”, הוא סיכם.

Dario - אפליקציה לניהול 
הסוכרת

בכנס הסוכרת השנתי של סוג 1 נאמר המשפט 
המהדהד הבא: “רבים מהילדים המטופלים 

שוכחים לעיתים את מד הסוכר שלהם, אבל 
הסלולרי? תמיד איתם”. לשם כך יש פיתוחים 
רבים המקשרים בין מד הסוכר )הגלוקומטר( 

לטלפונים החכמים, שיוצרים תקשורת בין 
הסוכרתיים לסובבים אותם.

חברת דריו )Dario( הישראלית מפתחת 
ומשווקת בישראל ובעולם מערכת לניהול 

מחלת הסוכרת באמצעות הטלפון החכם. זוהי 
 )cloud( פלטפורמה דיגיטלית מבוססת ענן

לניטור רמות הסוכר בדם )גלוקומטר( עבור חולי 
סוכרת. הפלטפורמה כוללת את אפליקציית 
המובייל Dario, אתר אינטרנט שימושי ומד 

סוכר אישי קטן, הכולל מקלוני בדיקה מתאימים. 
מד הסוכר מתחבר לטלפון החכם דרך שקע 

האוזנייה,  ומעביר את המידע לאפליקציה 
ולאתר האינטרנט. משם יכולים החולים, 

הרופאים והמטפלים לקבל גישה, לבחון ולעבד 
נתונים בזמן אמת. המערכת נמצאת מרחק 

.FDAנגיעה מקבלת אישור מה־

 iOS עבור מכשירי Dario אפליקציית
ואנדרואיד מתאימה לכל המכשירים לניטור 

רמות הסוכר בדם ומאפשרת הזנת מידע ידנית 
ופשוטה ישירות ממד הסוכר. יש לציין כי ברגע 
שהזנתם באפליקציה את מספר הטלפון של 

הקרובים אליכם, אם הבדיקה נעשתה במיקום 
שבו יש כיסוי אינטרנט, הבדיקה תעלה לענן 

והם יקבלו הודעה עם תוצאת הבדיקה והמיקום 
שבו התקיימה הבדיקה על גבי המפות של 
Google.מי שמעוניין לקבל הודעה על כל 

בדיקה יכול לעשות זאת, אך אפשר גם להגדיר 
קבלת הודעות במצב שקרוב להיפרגליקמיה או 
להיפוגליקמיה, ואז ההודעה תישלח רק במצבים 

שאותם הגדרתם.

מנכ”ל דריו, ארז רפאל, סיפר: “יש לנו לא מעט 
סיפורים על כך שההודעות הללו עזרו לאנשים. 

לדוגמה, קיבלנו עדויות מאישה שבעלה קיבל 
הודעת טקסט שהיא נמצאת במצב של 

היפוגליקמיה והגיע אליה עם סוכר, כך שהוא 

המשך בעמודים הבאים
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 סוכרת  
הדור הבא - המשך

בעצם הציל אותה”. לגבי השגת האפליקציה, 
הוסיף רפאל: “האפליקציה היא חינמית. המוצר 

הנלווה לסלולרי משווק במדינות רבות ואף נכנס 
לסלי הבריאות באוסטרליה, באנגליה, בהולנד, 
בקנדה ובקרוב באיטליה. אצלנו בישראל הוא 

עוד לא אושר,  אך יש תקווה שהוא ייכנס”. 

מי שרוצה לרכוש ולהתנסות, יכול למצוא את 
.mydario.co.il :המוצר באתר

Jardiance - תרופה להפחתת 
סיכונים

מדובר בתרופה חדשה לסוכרת, מבית חברת 
BI )“בורינגר אינגלהיים”(, היחידה שמפחיתה 
סיכון למוות אצל סוכרתיים במחלות לבביות. 
בשנים האחרונות מיושמות גישות חדשניות 

לטיפול בסוכרת סוג 2, מתוך הבנה שהטיפול 
במחלה צריך לפעול מול כמה שיותר חזיתות 

הקשורות אליה, נוסף על איזון הסוכרת, בעיקר 
במצבי יתר לחץ דם ובעודף משקל שממנו 

סובלים כ־90% מהחולים בסוכרת מסוג 2.

מחקר חדש מציג נתונים משמעותיים במיוחד 
ופורצי דרך בתחום הטיפול בסוכרת, שלפיהם 

התרופה Jardiance נמצאה כטיפול היחיד 
לסוכרת שמפחית את הסיכון לסיבוכים קרדיו־

וסקולאריים )שבץ, מחלות לב(. הנתונים העלו כי 
הטיפול מפחית אצל סוכרתיים סיכונים ממקור 

קרדיו־וסקולארי בכ־38%, מפחית אירועי לב 
ושבץ אצל סוכרתיים בכ־35%, וכן מפחית את 

הסיכון למוות באופן כללי בקרב סוכרתיים 
בכ־32%. התרופה נלקחת פעם ביום באמצעות 
כדור ומשווקת בבתי המרקחת של כללית, מכבי 

ולאומית.

לדברי פרופ’ וינשטיין, “התרופה גורמת לסוכר 
לצאת מהגוף דרך השתן, כלומר גורמת 

להפחתת רמת הסוכר דרך הכליות. לא זו 
בלבד, כאשר משתינים, מאבדים סוכר בשתן 

ויורדים במשקל, ולחץ הדם יורד בהתאם. 
התרופה הזו נבדקה במחקר בינלאומי שמפוקח 

על ידי ה־FDA ובחנה שאין חשש לבעיות 
בלב, שזה הסיבוך השכיח ביותר בקרב 70% 

מהחולים שיש להם סוכרת מסוג 2”.

פרופ’ וינשטיין הוסיף כי התרופה נבדקה בקרב 
7,000 חולים, “אשר אחריהם עקבו במשך 

ארבע שנים. מחצית קיבלו את התרופה הזו 
לעומת פלסיבו ונבדקו. בכל הפרמטרים 

)התקפי לב, שבץ, אי ספיקת לב, תמותה, 
צורך באשפוז בגלל סיבות לבביות ותמותה 

מכל סיבה( היה הבדל משמעותי בין הקבוצות, 
ובעיקר הפחתה של 38% בהיקף התמותה. 

התרופה מורידה סוכר, משקל ולחץ דם, והכי 
חשוב - מאריכה חיים”. התרופה מיועדת לחולי 

סוכרת המתאימים לטיפול בקופות החולים. 
בקרוב יהיה אפשר לרכוש אותה בכל הקופות 

בהנחה של 50%, כלומר בכ־120 שקלים 
במקום בכ־240 שקלים.

חיסון לטיפול בסוכרת - 
בשלבי ניסוי

חולי סוכרת נעורים מהווים 10% מכלל חולי 
הסוכרת. החיסון נמצא כרגע בשלב השני מתוך 

שלושה ומצריך אישור של ה־FDA על מנת 
שיהיה אפשר להשתמש בו. המטרה היא שיהיה 

חיסון חד־פעמי שישפר את רמות הסוכר בעזרת 

העלאת רמת הייצור של האינסולין בלבלב 
באמצעות דיכוי תאי T, שהם תאים אשר 

“אמונים” על הרס הלבלב. החיסון לא מעלים 
את הסוכרת, אלא מטפל בה.

החיסון, כאמור, עבר את השלב הראשון בניסוי, 
שבו התרופה התגלתה באופן מקרי, לאחר 

שבמקור היתה מיועדת לטפל במחלת השחפת. 
בשלב השני ישתתפו במשך חמש שנים 15 חולי 
סוכרת בני 60-18, הנמצאים בשלבים שונים של 

המחלה.

חאתם עמשה, הרוקח הראשי של רשת ניו־
פארם, הבהיר כי “זוהי בשורה של ממש עבור 

חולי סוכרת הנעורים. לאחר אישור החיסון יהיה 
צורך להחליט על קריטריונים למתן החיסון, הן 
מבחינת עלויות והן מבחינת התאמה לפציינט”.

 אייליה - תרופה לטיפול בפגיעה 
בראייה

אין זה חדש שלסוכרת יש תופעות לוואי, שאחת 
מהן היא פגיעה בעיניים. המחלה יוצרת לחץ 
ושחיקה של כלי הדם הזעירים המזינים את 

הרשתית. כלי הדם השחוקים “נסדקים” ונוזל 
חלבוני עכור מופרש מהם אל הרשתית. עם 

הזמן הנוזל הזה מצטבר במרכז הראייה וגורם 
לבצקת מקולרית, הפוגעת במרכז הראייה 

ברשתית. אם לא מטפלים בה מוקדם, הבצקת 
עלולה להביא לאיבוד ראייה משמעותי, עד כדי 
עיוורון מוחלט. היווצרות הבצקת קשורה באופן 

הדוק לחלבון בשם VEGF, המעודד צמיחה 
של כלי דם בסביבה הלא בריאה של הרשתית 

הסוכרתית.

למניעת הבצקת אפשר ליטול תרופה חדשה 
בשם אייליה, שפותחה על ידי באייר בשיתוף 

חברת הביוטכנולוגיה רג’נרון בתהליך של 
הנדסה גנטית, אשר בסופו נוצרה מולקולה 

שמאיטה את קצב התקדמות המחלה )כלומר 
מאיטה את הידרדרות הראייה( ומשפרת את 

מצב הראייה. את אייליה אישרו ב־FDA, ב־
EMA )ארגון התרופות האירופאי( ובישראל. 

ניתן להשיג אותה כאן, באירופה ובארה”ב.

טרגלודק - אינסולין חדש לטווח 
ארוך

“טיפול בסוכרת מתקיים בשני סוגים: אינסולין 
בזאלי, ששומר על רמה יציבה לטווח ארוך; 

ואינסולין קצר טווח, שנלקח בבולוסים 
)תוספות אינסולין( שנועדים לכסות את האוכל 

או מתקנים את הסוכר בדם אם הוא לא 
בטווח הנכון”, מסבירה ד”ר מריאלה גלאנט, 

אנדוקרינולוגית מומחית בסוכרת. אינסולין 
טרגלודק הוא אינסולין בזאלי ארוך טווח מדור 

חדש, בעל ספיגה איטית ומתמשכת ומנגנון 
פעולה ייחודי המאפשר פרופיל פעולה שטוח 

ויציב מעבר ל־24 שעות. הוא מספק כיסוי ל־24 
שעות גם במינונים נמוכים, בזריקה אחת בלבד 
- ול־100% מהחולים. לפי המחקרים, טרגלודק 

מפחית מקרים של היפוגליקמיה )סוכר נמוך 
מדי( באופן משמעותי. הוא יעיל מאוד בצום 

לחולי סוכרת מסוג 2.

טרגלודק יכול להינתן ללא צורך בשעת הזרקה 
קבועה בכל יום, וכך לשפר משמעותית את 

היענות החולה לטיפול באינסולין. התרופה 
מאושרת לחולי סוכרת מגיל שנה.

“המנגנון של הטרגלודק נותן לנו הזדמנות להגיע 
לערכים טובים יותר ומאפשר להגיע ללילה 

עם ערכים טובים ללא החשש להיפוגליקמיה, 
מהסיבה שאין לו ‘פיק’ שבו הוא פועל יתר על 

המידה. הוא עוזר לנו להגיע לערכים טובים 
בבוקר עם 25% פחות היפוגליקמיה בלילה”, 

מסבירה ד”ר גלאנט. לדבריה, “הבעיה לרוב היא 
בלילה, אז יש חשש לא לחוש בהיפוגליקמיה 
או לא להתעורר, והטרגלודק עוזר להסיר את 

החשש הזה. זה סוג אינסולין שטוב לאנשים 
עסוקים, או לכאלה שמטיילים ואין להם לוח 
זמנים קבוע. יש לא מעט מטופלים שעבדתי 
איתם והיו במשך שנים לא מאוזנים מהפחד 
להגיע לסוכר נמוך בלילה, והצליחו להתאזן 

בעזרת טיפול נכון עם הטרגלודק”.

 מינימד G640 - משאבת 
אינסולין

מטרת משאבות האינסולין היא לדמות את 
פעילות הלבלב הבריא על ידי הזלפת אינסולין 

)בטווח הקצר( לאורך היום בקצבים המותאמים 
אישית למטופל, כאשר הוא נותן בולוסים בעת 

אכילה ו/או למטרת תיקון ערכי הסוכר.

משאבת האינסולין מינימד G640 מחברת 
מדטרוניק היא משאבה מתקדמת שמהווה 

פריצת דרך בתחום הטיפול בסוכרת התלויה 
באינסולין, ומהווה צעד נוסף לכיוון לבלב 

מלאכותי מושלם; כלומר למצב אידיאלי שבו 

המשאבה נותנת אינסולין באופן אוטומטי ללא 
התערבותו של המטופל על ידי קריאת הסנסור 

)מד הסוכר הרציף( הקיים במשאבה ותגובה 
אליו. החידוש של המינימד G640 הוא זיהוי 

מגמה של ירידת סוכר, וכתוצאה מכך המכשיר 
משהה את הזלפת האינסולין ומחזיר אותו 

אוטומטית לעבודה, כאשר המגמה משתנה 
לכיוון עלייה של ערכי הסוכר. המשאבה נמצאת 
בסל הבריאות ואפשר להשיגה בקופות החולים.

על הדבש ועל העוקץ
בישראל יש כמיליון סוכרתיים. מחציתם לא 
מודעים לכך! קוראים לזה “סוכרת סמויה”. 

לסוכרת יש שני סוגים. סוג 1, הנקרא גם “סוכרת 
נעורים”, מוגדר על ידי האגודה הישראלית 

לסוכרת כמחלה אוטואימונית התוקפת את 
הגוף והורסת את יכולתו לייצר אינסולין באופן 

עצמאי. החולים במחלה נותרים תלויים בצורך 
להזריק אינסולין לאורך כל ימי חייהם. סוכרת 

זו היא מחלה כרונית אשר עלולה להתפרץ 
הן בקרב ילדים, ומכאן שמה “סוכרת נעורים”, 

והן בקרב מבוגרים. לאור זאת, קיימת חשיבות 
גדולה למודעות לתסמיני המחלה בקרב צעירים 

ומבוגרים כאחד.

סוכרת מסוג 2: מחלה מטבולית המאופיינת 
בליקוי חלקי בייצור האינסולין וביעילות 

מוגבלת של תפקוד האינסולין ברמת התאים, 
מצב המכונה “תנגודת לאינסולין”. במצב 

זה, האינסולין מוגבל ולא מצליח להכניס את 
הסוכר מהדם לתאים ולהפחית את רמתו בדם. 

התוצאה היא עלייה של רמת הסוכר בדם. 
תהליך זה עלול להיות איטי ולהתמשך במשך 
חודשים ושנים כאשר רמת הסוכר בדם עולה 

בהדרגתיות כלפי מעלה. 

פורסם בעיתון “ישראל היום” במדור צרכנות
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 אוכל הוא התרופה  
מבוא לתזונה

התמקדו באיכות המזון 
הדבר החשוב ביותר שאתם יכולים לעשות כדי 
לרפא את גופכם, הוא להתמקד באיכות המזון 

שאתם אוכלים. לאיכות המזון יש חשיבות רבה. 
בכל הנוגע לקלוריות, איכותן חשובה מכמותן. 

אם תתמקדו באיכות ולא בכמות, תרגישו 
שבעים ובה בעת תימנעו מתשוקות למזונות 

שאינם מעשירים את גופכם. את מרב ההנאה 
בחיינו אנחנו מפיקים כשאנחנו מתמקדים 

באיכות – בקשרים האישיים, בעבודה ובתזונה 
שלנו. אל תתמקדו במה שאסור לכם לאכול, 

אלא בשפע הטעמים, הריחות, המרקמים 
והמזונות הנפלאים שמותר לכם ליהנות מהם. 

כל תופעות הלוואי יהיו חיוביות. 
יש מושג פשוט אחד שאתם צריכים לדעת לגבי 

תזונה. זהו הרעיון החשוב ביותר בספר הזה, והוא 
יציל את חייכם. 

לא כל הקלוריות שוות 
500 קלוריות שמקורן בעוגיות אינן שוות ערך 

ל-500 קלוריות שמקורן בברוקולי. אפילו אגודת 
שומרי משקל והאגודה האמריקאית לסוכרת 

הבינו זאת סוף-סוף ושינו בהתאם את תוכנית 
הנקודות ואת ההנחיות להחלפת פחמימות. אם 

תאכלו כמות זהה של קלוריות מברוקולי ולא 
מעוגיות, התוצאה הטבעית תהיה ירידה במשקל. 

אוכל הוא מידע והוא שולט בביטויי הגנים, 
בהורמונים ובחילוף החומרים. למקור הקלוריות 
)והמידע שהן נושאות איתן( יש השפעה עצומה 
על תגובת הגנים, ההורמונים, האנזימים וחילוף 
החומרים שלנו. אם אתם אוכלים מזון שמעלה 
במידה משמעותית את רמת האינסולין שלכם, 

בסופו של דבר תעלו במשקל. אם אתם אוכלים 
מזון שמוריד את רמת האינסולין, קרוב לוודאי 

שתרדו במשקל. זה נכון גם אם המזון מכיל 
כמות זהה של קלוריות או גרמים של חלבונים, 

שומנים, פחמימות וסיבים תזונתיים. 
הגודל כן קובע 

גם גודל המנות משפיע על תגובתו של הגוף 
שלנו למזון שאנו אוכלים. לפניכם רשימה של 

גודלי מנות של מזונות נפוצים:

גודל המנות
פירות: 1 מנה = 1 יחידה של פרי בינוני, 1 כוס 

פירות יער, ½ כוס פירות טריים מעורבים, ¼ כוס 
פירות יבשים 

ירקות עמילניים: 1 מנה = 1 כוס דלורית או ½ 
כוס בטטה 

ירקות לא עמילניים: 1 מנה = 3 כוסות סלט 
ירוק, 1 כוס ירקות חיים או ½ כוס ירקות 

מבושלים )אבל ברוב המקרים, אתם יכולים 

לאכול מהם כאוות נפשכם. אתם מוזמנים לזלול 
ברוקולי או אספרגוס(

גודל המנות
בשר, עוף ודגים: 1 מנה = כ-120 ג’

דגנים מלאים: 1 מנה = ⅓ כוס דגנים מבושלים
קטניות: 1 מנה = ⅓ כוס שעועית מבושלת או 

משומרת 
אגוזים או זרעים: 1 מנה = ¼ כוס או חופן קטן 

גודלי מנות של מזונות אחרים תוכלו למצוא 
באתר שלי 

השליטה בעומס הגליקמי 
חשובה יותר מהשליטה 

בקלוריות 
דיאטות בעלות עומס גליקמי נמוך הן היחידות 
שהוכחו כיעילות ואינן מעלות את רמות הסוכר 

והאינסולין. 
במחקר גדול ופורץ דרך הוכח כי רק דיאטה 

אחת הייתה יעילה בשמירה על הירידה במשקל 
 New לאורך זמן. המחקר שפורסם בכתב העת

England Journal of Medicine, מצא כי 
הדיאטה שהייתה הקלה ביותר ליישום ובעלת 

ההשפעה המשמעותית ביותר על מניעת עלייה 
במשקל אחרי ירידה, הייתה דיאטה עשירה 
בחלבונים ובעלת עומס גליקמי נמוך. אחרי 

בדיקת כל המחקרים בנושא דיאטות שנאספו 
במאגר הנתונים של ארגון קוקריין )קבוצה 

עצמאית של מדענים שסוקרת את כל הספרות 
המחקרית(, הגיעו החוקרים למסקנה שדיאטות 

בעלות עומס גליקמי נמוך מסייעות לירידה 
מהירה יותר במשקל ולשמירה על התוצאות. 

העומס הגליקמי של הארוחה מלמד אותנו באיזו 
מידה ובאיזו מהירות כמות קבועה ממזון מסוים 
תעלה את רמות הסוכר והאינסולין שלנו אחרי 
האכילה. ככל שרמות אלו יעלו לאט יותר ויגיעו 

לערכים נמוכים יותר, כך ייטב לנו. 
חשבו על כך בדרך זו – אם תוסיפו 2 כפות זרעי 
פשתה ו-2 כפות שמן דגים לכוס הקולה שאתם 

רוצים לשתות, היא תעלה את רמת הסוכר 
שלכם הרבה יותר לאט, בהשוואה לכוס קולה 

רגילה. אבל אל תאמצו את השיטה הזו כדי 
להמשיך ולשתות משקאות ממותקים! 

ייתכן שתצטרכו להתאמן קצת לפני שתצליחו 
להוריד ככל האפשר את העומס הגליקמי 

של הארוחות שלכם. חלק מכם יפיקו תועלת 
ממדידת רמת הסוכר שעה אחרי האוכל. אולם 

האמת היא שהשליטה בעומס הגליקמי של 
הארוחות אינה משימה קשה כל כך לביצוע. 

אתם צריכים לאכול ארוחות שכוללות שילוב 
של חלבונים, שומנים ופחמימות מלאות, עשירות 

בסיבים ודלות בעמילנים שמקורן בירקות, 
קטניות, אגוזים, זרעים וכמות מוגבלת של דגנים 

מלאים ופירות דלים בסוכר. 
דרך אחרת להורדת העומס הגליקמי של 

הארוחה היא להימנע מאכילת פחמימות בלבד. 
אכלו אותן יחד עם חלבונים ושומנים בכל 

ארוחה, ואפילו כחטיף. אכלו תפוח, אך הוסיפו 
לו גם מעט אגוזים. אכלו מנה קטנה של דגנים 

מלאים, אך רק כחלק מארוחה שכוללת גם 
דגים או עוף, שומנים וירקות עשירים בסיבים. 

אם אכן איכות הקלוריות שאנו אוכלים, ולא 
כמותן, היא זו שקובעת את מצבנו הבריאותי ואת 
היכולת שלנו לרדת במשקל ולשמור על משקל 
תקין, נשאלת השאלה: מהם המזונות השולחים 

את המסרים הנכונים לגוף? 
יש ארבעה עקרונות פשוטים שבהם תוכלו 

להיעזר כדי לבחור מזונות איכותיים שירפאו בו 
זמנית את גופכם ואת הסביבה שבה אתם חיים. 

ארבעת העקרונות לשמירה על גוף בריא 
וסביבה בריאה 

אכלו מזונות מלאים. הימנעו ממזונות  .1
מעובדים, מזויפים ותעשייתיים. העדיפו פירות 
וירקות טריים, דגנים מלאים, קטניות, אגוזים, 

זרעים וחלבון רזה מן החי, כמו דגים, עוף 
וביצים. 

נקו את התזונה שלכם. חפשו מוצרי מזון מן  .2
החי שמקורם בחיות שגדלו במרעה חופשי, 

לא קיבלו אנטיביוטיקה והורמונים ולא נחשפו 
לחומרי הדברה. כדי להימנע מחשיפת-יתר 
לכספית, אכלו דגים קטנים, דגי בר או דגים 

שגודלו בחוות בצורה נאותה וטבעית.
העדיפו מוצרים אורגניים. חומרי הדברה  .3

ודישון כימיים מרעילים את חילוף החומרים, 
בלוטת התריס, הורמוני המין והסביבה 

שלנו. קנו מזון אורגני ככל שהתקציב שלכם 
 www.ewg.org מאפשר לכם. באתר
תמצאו את רשימת המזונות המזוהמים 

והנקיים ביותר. 
קנו תוצרת מקומית. העדיפו ירקות ופירות  .4

עונתיים מתוצרת מקומית. נוסף על כך שהם 
בריאים וטעימים יותר, הם גם יעזרו לכם 
לזהות את הקשר האינטימי בין הסביבה 

האקולוגית של גופכם לסביבה האקולוגית 
הרחבה יותר שבה כולנו חיים. 

אפשר לרפא את הסביבה ואת הבריאות שלנו 
באותו הזמן. למה שאתם שמים על קצה המזלג 
שלכם יש השפעה רחבה גם על החקלאות, על 

צריכת האנרגיה, על הסביבה, על הפוליטיקה, 
על הכלכלה ועל הביולוגיה שלכם. 

המשך בעמודים הבאים
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פחמימות: אוכל הוא התרופה 
ייתכן שאינכם יודעים זאת, אך אין פחמימות 
חיוניות. יש שומנים חיוניים )שומני אומגה-3( 
וחלבונים חיוניים )חומצות אמיניות(, אך אם 

לעולם לא תאכלו עוד פחמימות, תצליחו לשרוד 
גם בלעדיהן. 

אולם יש כמה רכיבים תזונתיים שניתן להשיגם 
בעיקר מפחמימות איכותיות שמקורן במזונות 
צמחיים )ירקות, קטניות, דגנים מלאים, פירות, 

אגוזים וזרעים(. ולכן, אם אינכם מתכוונים 
לאכול בעיקר מוח, כבד, כליות ואיברים פנימיים 

אחרים של חיות וללעוס את עצמותיהם, כמו 
שעשו שבטים עתיקים שחיו בעבר הרחוק, 

לפחמימות יש חשיבות רבה לבריאותכם. מדוע? 
מכיוון שהן מכילות רמות גבוהות של ויטמינים 
ומינרלים, סיבים תזונתיים ותרכובות צמחיות 

מיוחדות בעלות תכונות מרפאות שנקראות גם 
פיטונוטריאנטים, או פיטוכימיקלים. התרכובות 

הצמחיות הן מולקולות בעלות סגולות רפואיות 
כמו הכורכומין המצוי בכורכום, הגלוקוזינולאטים 

שבברוקולי, האנתוציאנידינים שבפירות יער 
ואורז שחור ועוד )הרשימה במלואה מופיעה 

באתר שלי(. 
התמקדו במזונות צמחיים בעלי עומס גליקמי 

נמוך. אלו הן “הפחמימות האיטיות” ולא אלו 
שאיכותן ירודה. כאשר אתם אוכלים פחמימות 

איטיות בארוחה עיקרית או כארוחת ביניים, 
הוסיפו גם חלבונים, שומנים וסיבים תזונתיים כדי 

להוריד עוד יותר את העומס הגליקמי. 
ברשימה הבאה מופיעות הפחמימות שאתם 

יכולים לאכול בכמויות בלתי-מוגבלות או 
בכמויות מתונות, וכמו כן הפחמימות שמהן 

אתם צריכים להימנע לחלוטין. אני מחלק אותן 
לכמה קבוצות – פחמימות ירוקות, צהובות 
ואדומות )כמו באורות הרמזור( ופחמימות 

אסורות. החלוקה אינה לפי צבען, אלא לפי צורת 
השפעתן על רמות הסוכר והאינסולין בדם. 

פחמימות ירוקות: אכלו ללא 
הגבלה 

ירקות בעלי עומס גליקמי נמוך שמתעכלים 
לאט – ירקות אלה צריכים להוות את הבסיס 
לתפריט שלכם. מלאו את הצלחת ברוקולי, 

אספרגוס, תרד, מנגולד, קייל, כרוב. 
אצות ים – אצות ים טובות במיוחד לבריאותכם. 

אם מעולם לא טעמתם מהן, אזרו אומץ 
ועשו זאת. קומבו, נורי, היזיקי וואקמה הן 

אצות עשירות במיוחד במינרלים, בחלבונים 
ובתרכובות צמחיות מרפאות. 

פחמימות צהובות: אכלו במתינות 
דגנים מלאים – אורז חום, שחור ואדום, 

קינואה, אמרנט, כוסמת וטף הם דגנים טעימים 
ונטולי גלוטן. אורז שחור מכיל לא פחות 

אנתוציאנידינים מפירות יער והעומס הגליקמי 
שלו נמוך. אתם יכולים לאכול עד חצי כוס דגנים 

ביום. 
קטניות – למרבה הצער, קטניות עשירות 
בסיבים תזונתיים ובתרכובות צמחיות אינן 

ממלאות תפקיד מרכזי מספיק בתזונה 
המודרנית שלנו. הן מאיטות את שחרור הסוכר 

לדם ומסייעות למניעת הפרשה מוגברת של 
אינסולין, המובילה לתנגודת לאינסולין. נסו 

לאכול עדשים מכל הסוגים, גרגרי חומוס, אפונה 
ירוקה וצהובה, פולי סויה )פולי אדממה הם 

חטיף נפלא(, שעועית פינטו )מנומרת(, שעועית 
אזוקי, שעועית שחורה, שעועית לבנה. 

פירות יער כהים – אוכמניות, דובדבנים ופטל 
מלאים תרכובות צמחיות בריאות. ככל שצבע 
הפרי עשיר יותר, כך נקבל ממנו כמות גדולה 

יותר של סגולות רפואיות. אכלו לא יותר מחצי 
כוס ביום. ניתן להוסיף פירות יער אורגניים 

קפואים לשייקים חלבוניים. 
פירות גלעיניים – השזיפים, האפרסקים, 

הנקטרינות והפירות הדומים להם ידועים בשם 
“פירות גלעיניים”. הם בריאים ומלאים סיבים 

תזונתיים וחומרים כימיים מרפאים. אכלו מהם 
רק 2-1 יחידות ביום. 

תפוחים ואגסים – האם אתם מכירים את 
האמרה הישנה, “תפוח ביום מרחיק את 

הרופא?” ובכן, היא נכונה. אכלו מהם רק 2-1 
יחידות ביום. ככלל, הגבילו את צריכת הפירות 

שלכם )מכל הסוגים( ל-2 יחידות ביום. 
סיבים תזונתיים – הסיבים מייצבים את רמת 

הסוכר בדם, שכן הם מאיטים את ספיגת 
הפחמימות. הם גם מעשירים את אוכלוסיית 

החיידקים הידידותיים, מנקים את המעי 
ותורמים בכך לבריאות מערכת העיכול. נסו 

להגדיל בהדרגה את כמות הסיבים בתזונה עד 
ל-50-30 ג’ ביום. התמקדו בסיבים מסיסי מים 

מקטניות, מאגוזים, מזרעים, מדגנים מלאים, 
ומירקות ופירות בעלי עומס גליקמי נמוך. 

פחמימות אדומות: אכלו בכמות 
מוגבלת 

הגבילו את צריכת הפחמימות הבאות: 
ירקות עמילניים מבושלים בעלי עומס גליקמי 
גבוה – קבוצה זו כוללת דלורית, אפונה, תפוחי 

אדמה, תירס וירקות שורש כמו סלק. ירקות 
עמילניים מעלים את רמת הסוכר בדם במהירות 

רבה יותר, ולכן יש לצרוך אותם בכמויות קטנות 
יותר )עד חצי כוס ביום(. רצוי לאכול אותם יחד 

עם מזונות אחרים שמפחיתים את העומס 
הגליקמי הכולל של הארוחה. 

פירות עשירים בסוכר – מלונים, ענבים ואננס 
מכילים יותר סוכר מהפירות שהוזכרו קודם, ולכן  

אל תאכלו מהם יותר מחצי כוס בשבוע. 

פחמימות אסורות: הימנעו 
לחלוטין 

פחמימות מעובדות – אסור לאכול מהן. 
מבחינתכם, הן מחוץ לחוק!

דגנים מלאים שמכילים גלוטן –
פירות יבשים – העומס הגליקמי שלהם גבוה. 

עמילנים עמידים – חלק מהדיאטות ממליצות 
על עמילנים עמידים )עמילנים שאינם מתעכלים 

במעי הדק(. אני לא נוהג להמליץ עליהם, אלא 
אם כן הם מגיעים ממזונות מלאים כמו קטניות, 

דגנים מלאים וירקות. 

אכלו יותר תרכובות צמחיות 
מזינות 

העובדה היחידה שלגביה שוררת הסכמה בין 
כל מומחי התזונה, היא שאכילת 9-5 מנות 
של ירקות ופירות ביום מקטינה את הסיכון 

למחלות כרוניות. אחת הסיבות לכך שמזונות 
אלה תורמים במידה כה משמעותית לבריאותנו 

היא שהם מכילים שפע של תרכובות צמחיות 
מועילות.  

לתרכובות צמחיות שונות יש תכונות שונות. 
חלקן נוגדות דלקת, אחרות נוגדות חמצון ויש 

גם כאלו שמחזקות את מנגנון ניקוי הרעלים. כל 
אחת חשובה בדרכה, ואם נאכל אותן בכמויות 

הנכונות, אנחנו עשויים ליהנות משיפור בריאותי 
דרמטי. חשבו על מחלקת הירקות והפירות 

שברשתות כעל בית המרקחת שלכם. התייחסו 
לאוכל כאל תרופה. 

לפניכם כמה עצות להגדלת כמות התרכובות 
הצמחיות המזינות בתפריט ולניצול הסגולות 

הרפואיות של המזון שאתם אוכלים: 
חפשו נוגדי דלקת טבעיים. לאמא-טבע יש 

תרופות רבות. פירות יער אדומים וסגולים 
עשירים בפוליפנולים, ירקות עליים בצבע 

ירוק כהה, תפוזים כתומים ומתוקים ואגוזים 
הם מזונות שמפחיתים דלקת. לחלופין, אתם 
מוזמנים לאכול את נוגדי הדלקת של הטבע 
 ,COX-2 הכורכומין שבכורכום הוא מעכב –

הפועל כמו התרופות נוגדות הדלקת כגון אדוויל, 
נורופן. 

אכלו את נוגדי החמצון שלכם. מזונות מיוחדים 
אלה ממריצים את תפקוד המיטוכונדריה, 

מעלים את רמת האנרגיה ומפחיתים את 
החמצון או החלודה. אכלו אנתוציאנידינים 

מפירות יער כהים, אורז שחור ורימונים, ירקות 
כתומים וצהובים כמו דלורית, ירקות עליים 
בצבע ירוק כהה כמו קייל, קולארד ותרד, 

ופירות שמכילים רסברטרול כמו ענבים סגולים, 
אוכמניות, חמוציות ודובדבנים. ככל שצבעו של 
הירק או הפרי כהה יותר, תכולת נוגדי החמצון 

שבו גדולה יותר. 
ניקוי רעלים בעזרת התזונה. ירקות ממשפחת 

המצליבים חשובים במיוחד לחיזוק ניקוי 
הרעלים. הירקות המשתייכים לקבוצה זו הם 
ברוקולי, קייל, קולארד, קולרבי, כרוב ניצנים, 

כרובית, בוק צ’וי, כרוב סיני וברוקולי סיני. מנקי 
רעלים טבעיים אחרים הם תה ירוק, גרגיר 

הנחלים, עלי שן הארי, כוסברה, ארטישוק, שום, 
קליפות הדרים, רימונים ואפילו קקאו. 

אכלו ארוחות שמאזנות את רמת ההורמונים. 
אכלו מזונות כמו מיסו, טמפה וטופו )מוצרי סויה 

מלאה( וזרעי פשתה טחונים. 
השתמשו בעשבי תיבול. עשבי תיבול יכולים 

לשמש ביעילות נוגדי חמצון, נוגדי דלקת ומנקי 
רעלים. נסו להוסיף לארוחות שלכם כורכום, 

רוזמרין, ג’ינג’ר, כוסברה ועשבים אחרים.
אכלו שום ובצלים. שום ובצלים מורידים את 
הכולסטרול ולחץ הדם. הם מתפקדים כנוגדי 

חמצון ודלקת ומחזקים את מנגנון ניקוי הרעלים. 
במידת האפשר, אכלו מהם כל יום. 

שתו תה ירוק. משקה עתיק זה מכיל תרכובות 
צמחיות נוגדות דלקת, מנקות רעלים ונוגדות 
חמצון. רוב האנשים אינם מושפעים מכמות 

הקפאין הקטנה שמצויה בו.
העדיפו שוקולד מריר. נו, טוב... מותר לכם 

לאכול קצת שוקולד, אבל רק את הסוג המריר 
והעשיר ביותר. השוקולד צריך להכיל לפחות 

70% מוצקי קקאו. אכלו ממנו לא יותר מ-60 ג’ 
ביום. אני מעדיף שתחכו בסבלנות ותאכלו את 
השוקולד רק אחרי ששת השבועות הראשונים. 

שומנים אינם גורמים להשמנה 
השומנים חיוניים לנו עד מאוד. ללא כמות 
מספקת של השומנים הנכונים, המנגנונים 

הביולוגיים שלנו יקרסו במהירות. דופנות התאים 
בנויות משומן. אם לא נצרוך שומנים טובים 

בכמות מספקת או שנאכל כמות גדולה מדי של 
שומנים גרועים, לא יהיו לנו מספיק אבני בניין 

כדי לשמור על בריאות קרומי התאים, החיוניים 
לתפקוד מיטבי של האינסולין ולשליטה ברמת 

הסוכר בדם. שומני אומגה-3 הם מלכי השומנים 
הבריאים. לעיתים נדרשת שנה כדי לבנות 

מחדש את קרומי התאים והרקמות, ולכן התחילו 

בכך מייד. 
החליפו שמנים 

החליפו את השומנים הגרועים שבגופכם 
בשומנים טובים: 

אכלו דגי בר או דגי מים קרים שגודלו בחוות 
בצורה נאותה וטבעית. דגים אלה כוללים סלמון 
בר, סרדינים, הרינג, הליבוט )פורל( קטן ובקלה. 

אני ממליץ לכם לאחסן תמיד בבית שימורי 
סרדינים, הרינג וסלמון בר, שיהיו זמינים לכם 

כחטיפים מהירים. 
אכלו אבוקדו וזיתים. אלה הם מקורות מצוינים 

לשומנים טובים )חד-בלתי-רוויים(.
השתמשו בשמן זית כתית מעולה מכבישה 
קרה. שמן זה מכיל תרכובות צמחיות נוגדות 

חמצון ונוגדות דלקת. השתמשו בו לכל מטרה, 
מלבד בישול בטמפרטורות גבוהות. קנו 

את השמן האיכותי ביותר שתוכלו להרשות 
לעצמכם. שמן אגוזי מלך טעים מאוד כרוטב 

לסלט, והוא גם טוב לבריאות. גם שמן שומשום 
ושמן חמניות יהיו תוספת בריאה לתפריט שלכם, 

וניתן להשתמש בהם בבישול בטמפרטורות 
גבוהות. נסו למצוא גרסאות לא מעובדות של 

שמנים אלה, המיוצרות בכבישה קרה. שמן 
קוקוס וחמאת קוקוס מכילים חומצה לאורית, 

שומן בעל תכונות נוגדות דלקת עוצמתיות, 
וניתן להשתמש בהם במקום בחמאה רגילה או 

לבישול בטמפרטורות גבוהות. 
אכלו מזונות שמקורם במרעה חופשי. לבעלי 
חיים שגדלו בשטחי מרעה פתוחים ואכלו את 

התזונה שמתאימה להם באופן טבעי יש פרופיל 
שומנים בריא יותר בהשוואה לבעלי חיים שגדלו 

במכלאות. 

חשיבותם של החלבונים 
מחקרים רבים, כמו מחקר סין של ד”ר קולין 

קמפבל מצביעים על הסכנות שבאכילת כמות 
גדולה מדי של חלבונים מן החי. עם זאת, יש 
לציין כי מחקרים אלה בדקו את ההשפעות 
הבריאותיות של חלבונים שמקורם בבעלי 

חיים שגדלו במכלאות ולא בחיות בר שעליהן 
התבססה התזונה של אבותינו הקדמונים, 

הציידים והמלקטים. 
יש אנשים שמרגישים נפלא כשהם אוכלים 

תפריט טבעוני. אחרים מרגישים רע ונחלשים. 
יש אנשים שזקוקים לחלבונים מן החי, ואילו 

אצל אחרים, מזונות אלה גורמים למחלות. אתם 
צריכים לגלות מה טוב לגופכם, וייתכן שתצטרכו 

לעבוד בשיטת הניסוי והטעייה. מניסיוני, אנשים 
הסובלים מקדם-סוכרת זקוקים יותר לחלבונים 

איכותיים מן החי )בעלי חיים ממרעה חופשי, 
ביצים או דגים שגודלו בחוות בצורה נאותה 

וטבעית ואינם מכילים כספית(. 
בין שתבחרו בתפריט צמחי או בתזונה 

המבוססת על מזונות מן החי, חשוב שתאכלו 
חלבונים בכל ארוחה, כולל בארוחות הביניים. 
אכילת חלבונים מלבה את האש המטבולית 

וממריצה את יכולתנו לשרוף קלוריות, תוך כדי 
הפחתת התיאבון. 

אכלו חלבונים איכותיים כדי לאזן את רמות 
הסוכר והאינסולין ולשלוט בתיאבון: העדיפו 

חלבונים ממקורות איכותיים אלה: 
מקורות לחלבון צמחי 

קטניות – הקטניות עשירות בחלבון, בסיבים 
תזונתיים, במינרלים ובוויטמינים שמסייעים לאיזון 

רמת הסוכר בדם. 
מוצרי סויה מלאה – כולל טמפה, טופו, מיסו 

ונאטו. חלבונים צמחיים אלה עשירים גם בנוגדי 
חמצון שעשויים להפחית את הסיכון לסרטן, 

להוריד את רמת הכולסטרול ולשפר את חילוף 
החומרים של הסוכר והאינסולין. אל תקנו מוצרי 
סויה תעשייתיים ומעובדים, כמו גבינות, תחליפי 

בשר או חטיפים, שכן הם מזיקים לבריאות. 
אגוזים – חשוב שיהיו לכם בבית אגוזים דרך 

קבע. מחקרים הוכיחו שאגוזים מסייעים לירידה 
במשקל ומקטינים את הסיכון לסוכרת. הם גם 

יכולים לשמש חטיפים נפלאים, שכן הם מלאים 
חלבונים, סיבים, מינרלים ושומנים טובים. קנו 

אגוזים לא קלויים או אגוזים לא מלוחים אך 
קלויים קלות. הימנעו מאגוזים מטוגנים או 

מבושלים בשמן. הסוגים המומלצים הם שקדים, 
אגוזי מלך, אגוזי מקדמיה, אגוזי לוז ופקאנים. 

הסתפקו בחופן אחד או שניים, 2-1 פעמים ביום. 
אכילת-יתר של אגוזים נוטה להעלות את רמת 
הסוכר בדם. מנת אגוזים היא 12-10 יחידות או 

חופן בינוני. 
זרעים וגרעינים – גרעיני דלעת, גרעיני חמניות 

וגרגרי שומשום עשירים בסיבים תזונתיים, 
בחלבונים, בוויטמינים ובמינרלים. הם יכולים 

לשמש חטיף נהדר ותוספת לירקות, לשעועית, 
לדגנים או לסלטים. 

מוצרים בריאים מן החי 
ביצים ממרעה חופשי )“ביצי חופש”( מועשרות 

באומגה-3 – ביצים אלו הן אחד המוצרים 
היחידים מן החי שאינם עמוסים ברעלים. הן 

מכילות כמות גדולה של רכיבים תזונתיים 
ומאזנות את רמת הסוכר בדם. הן עשירות 

ב-DHA ואינן מעלות את הכולסטרול. לאמיתו 
של דבר, ההיפך הוא הנכון. אכלו עד 8 ביצים 

כאלו בשבוע. אתם יכולים לאכול ביצה שלמה 
ולא להסתפק בחלבון. החלמונים מכילים 

ויטמינים ושומנים חשובים הדרושים לתפקוד 

 אוכל הוא התרופה  
מבוא לתזונה - המשך
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פינת העצה הטובה
באדיבות ד”ר חוליו ויינשטיין 

מנהל היחידה לסוכרת בבית החולים “וולפסון” בחולון ונשיא האגודה הישראלית לסוכרת לשעבר

והפעם: על משקל הגוף

המוח ולאיזון מצב הרוח. 

דגים נטולי כספית – דגים אלה הם מקורות 
טובים לחלבון מן החי ולשומני אומגה-3. 

בשר עוף אורגני ממרעה חופשי נטול 
אנטיביוטיקה, הורמונים או חומרי הדברה – 
עופות שגדלו ללא הורמונים או אנטיביוטיקה 

מומלצים לאכילה. הורידו את העור לפני 
הבישול. שמרו כמה נתחי חזה עוף במקפיא כדי 

שתוכלו להכין מהם ארוחת ערב מהירה. 

תבלינים ועשבי תיבול 
לרבים מהתבלינים ועשבי התיבול יש סגולות 

רפואיות. הוסיפו לבישול כמות נדיבה של 
התבלינים האהובים עליכם. קנו מגוון סוגים 

ואחסנו אותם לשעת הצורך. 
הנה חלק מהרטבים והתבלינים המועדפים עליי: 

רוטב תמרי נטול חיטה )רוטב סויה(. •
ממרח צ’ילי חריף. •
רטבים חריפים ומעניינים מסוגים שונים.  •
טחינה )ממרח מגרגרי שומשום טחונים(.  •
מלח גס )השתמשו בו באופן קבוע(.  •
פלפל שחור טחון טרי )קנו מטחנה(. •
מגוון תבלינים – הוסיפו תבלינים שונים  •

לגיוון הארוחות. כורכום, כוסברה, כמון, 
רוזמרין ופלפלי צ’ילי שלמים מצוינים 

לשם התחלה, אך יש עוד עשרות תבלינים 
בטעמים אקזוטיים נפלאים שתוכלו לגלות 

ולשלב בתפריט הקבוע שלכם. 
עשבי תיבול טריים כמו רוזמרין, בזיליקום,  •

טימין ואורגנו. 
ציר מרק – הכינו בעצמכם או השתמשו  •

במוצרים נטולי גלוטן ודלי נתרן. 
מוצרי מזון משומרים או ארוזים – חלק  •

מהמזונות המלאים, כמו עגבניות, ארטישוק, 
קטניות וסרדינים מגיעים בקופסאות 

שימורים או אריזות. במידת האפשר, קנו 
מוצרים אורגניים ודלי נתרן. 

מיץ לימון וליים טרי.  •

איך ומתי כדאי לאכול?
יש עוד שני נושאים תזונתיים חשובים שאני 

רוצה לדון בהם איתכם: איך לאכול ומתי לאכול. 
אל תייחסו חשיבות רבה מדי לכמות הקלוריות 

שאתם אוכלים. התמקדו בעיתוי האכילה 
ובהרכב הארוחות, שכן שני הגורמים האלה 
עשויים לתכנת מחדש את חילוף החומרים 

שלכם. 
אכלו בזמן

אנחנו נוטים להתמקד במה שאנחנו אוכלים, 
ולא בעיתוי האכילה. הדרך הטובה ביותר לעלות 

במשקל ולפתח קדם-סוכרת היא לדלג על 
ארוחת בוקר ולאכול ארוחה גדולה לפני השינה. 
אני קורא לצורת האכילה הזו “דיאטת מתאבקי 

הסומו”. מחקרים הוכיחו כי אנשים שאוכלים 
ארוחות קטנות בתדירות גבוהה לאורך היום )3 
ארוחות עיקריות ו-3-2 ארוחות ביניים( יורדים 
במשקל ביעילות רבה יותר, בהשוואה לאנשים 

שאוכלים ארוחה עיקרית אחת ביום, גם אם הם 
אוכלים כמות קלוריות זהה. לכן, אכלו מוקדם 
ולעיתים קרובות. הקפידו שהאש המטבולית 

שלכם לא תכבה במהלך היום ואל תאטו אותה 
על-ידי “מיני-צומות”. אכלו תמיד ארוחת בוקר, 

אכלו מדי 4-3 שעות ונסו לאכול בשעות קבועות 
מדי יום. בדרך זו, חילוף החומרים שלכם יואץ 

ויפעל במהירות רבה יותר. כתוצאה מכך, תרדו 
במשקל, רמת האנרגיה שלכם תעלה ותרגישו 

טוב יותר. 

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

 אוכל הוא התרופה  
מבוא לתזונה - המשך

עם  במשקל  עולים  אנחנו  מדוע  שאלה: 
השנים?

במשקל  עולים  האנשים  שרוב  היא  האמת 
כשמזדקנים,  סיבות.  מספר  לכך  יש  הגיל.  עם 
פחות  עוסק  והאדם  משתנה  הפעילות  רמת 
רובנו   30-20 בגיל  מאומצת.  ופחות  בפעילות 
רצים ועוסקים בפעילות גופנית כלשהי. בשנים 
מאוחרות יותר מסתפקים רוב האנשים בצפייה 
מואטת,  הגופנית  וכשהפעילות  בטלוויזיה 
אנחנו  זאת,  עם  יחד  קלוריות.  פחות  נשרפות 
אוכלים את אותן כמויות מזון שאכלנו בצעירותנו 
העלייה  היא  ההשלכות  אחת  יותר.  אף  ואולי 
מראים  בנושא  שנערכו  מחקרים  במשקל. 
יותר  רבה  בקלות  אוגרים  מבוגרים  שאנשים 
הגיל  שעם  הוא  הדבר  פירוש  גופם.  שומן  את 
יש דווקא צורך בפעילות מוגברת כדי לנצל את 
אותה כמות מזון. אם רוצים לשמור על משקל 
הגוף, עלינו להפחית בהדרגה את כמויות המזון 
נורמלי  יהיה  שמשקלנו  ככל  אוכלים.  שאנחנו 

יותר, כך נחיה חיים ארוכים יותר.

על  משקל  עודף  משפיע  איך  שאלה: 
היכולת שלנו לשמור על רמות סוכר נורמליות 

בדם?

לאינסולין.  להתנגד  לגוף  גורם  משקל  עודף 
)או  מייצר  שגופנו  שהאינסולין  הדבר  פירוש 
להוריד  לתוכו( מתקשה  מזריקים  מה שאנחנו 
את רמת הסוכר בדם וכך משתבשת השליטה 
ברמת הסוכר. עודף משקל עלול גם להעלות 
את לחץ הדם ובכך להעמיד אותנו בפני סכנה 
ללקות בשבץ מוחי ובמחלות לב וכליות. עודף 

משקל מלווה בדרך כלל ברמות שומן גבוהות 
בדם ומגביר את הסיכוי לפגיעה בכלי הדם. לכן, 
אם נרד במשקל ישתפרו גם רמות הסוכר בדם 

וגם בריאותנו הכללית.

שאלה: שלוש שנים עבדתי קשה במטרה 
לאזן את הסוכרת שלי. מדוע עליתי 7 ק”ג?

לאזן  המידה  על  יתר  שמתאמצים  סוכרתיים 
את הסוכרת שלהם עולים במשקל. האינסולין 
הוא הורמון שעוזר לגוף לעבד את המזון. אחד 
אינסולין  והזרקת  שומן,  לאגור  הוא  מתפקידיו 
במטרה להוריד את רמת הסוכר  בדם עלולה 
איזון קפדני של  לגרום לאגירת שומן מוגברת. 
את  מפחית  השאר  )שבין  בדם  הסוכר  רמת 
הסיכוי לפתח מחלות עיניים וכליות( חשוב יותר 
מעלייה אפשרית במשקל. הדרך הטובה ביותר 
להימנע מעלייה במשקל היא לשמור על שגרת 
חיים פעילה ולהקפיד על תפריט מוגבל בשומן 

וקלוריות, כפי שקובע הצוות הרפואי.

היקף  שבין  היחס  את  לנצל  איך  שאלה: 
המותניים והירכיים כדי לשפר את בריאותנו?

בעזרת היחס שבין שני הנתונים האלה אפשר 
לבדוק את הסיכויים לפתח מחלות לב בעתיד. 
לוקחים סרט מידה ומודדים את היקף הירכיים 
)יש להצמיד את שתי הרגליים זו לזו ולמדוד את 
ההיקף בנקודה הרחבה ביותר(. לאחר מכן יש 
למדוד את היקף הבטן הגדול ביותר. אל תרמו 
את עצמכם ואל תכניסו את הבטן בזמן המדידה. 

יש לחלק את הנתון הראשון בנתון השני )היקף 
המותניים בהיקף הירכיים(. אם התוצאה נמוכה 
מ-1 )לגברים או מ-0.85 לנשים( – אתם במצב 
טוב. פירוש הדבר שלגוף שלכם יש צורת אגס 

יותר מאשר צורת תפוח.

מעל  או  )לגברים   1 מעל  היא  התוצאה  אם 
0.85 לנשים(, אתם עלולים לפתח מחלות לב 
משום שיש לכם יותר שומן באזור הבטן מאשר 
בירכיים ובשוקיים.  לא ברור מדוע, אבל שומן 
סיכון  גורם  מהווה  המותניים  מעל  שממוקם 
עיקרי למחלות לב. אם אתם נמצאים בקבוצת 
הסיכון הגבוה, השתדלו לרדת במשקל. אחרי 
ק”ג, מדדו שוב את עצמכם  כ-3-2  שתורידו 
וחשבו את היחס בין המותן לירכיים. המשיכו 
לרדת במשקל עד שהיחס יהיה תקין. כל עודף 
משקל אינו טוב לבריאות, אולם עודף משקל 

מעל למותניים הוא מסוכן במיוחד.

)הרמב”ם(ַמֲאָכִלים טֹוִבים ּוְבִריִאים. – מּוָעט ִנְּזָקּה ֵמֲאִכיַלת ַהְרֵּבה ֲאִכיַלת ְמַעט ַמֲאָכִלים ָרִעים ְוָהרֹוְפִאים ּכוָלם ַמְסִּכיִמים, ִּכי 

ִמַּדְרֵכי ַהְנָהַגת ַהְּבִריאּות ֶׁשֹּלא 

ַיְכִניס ַמֲאָכל ַעל ַמֲאָכל, ְוֹלא 

יֹאַכל ֶאָּלא ַאַחר ָהָרָעב ַהּצֹוֵדק. 

)הרמב”ם(
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תפריט חדש ורב עוצמה

התוצאה שאנחנו מתכוונים להגיע אליה טובה 
דיאטות  בעזרת  להשיג  מזו שהצלחנו  בהרבה 
והיא אפשרית הודות לגישה החדשה  קודמות, 
שאסביר בפרק זה. אם יש לכם סוכרת סוג 2, 
לאינסולין;  תנגודת  בגלל  לדאוג  רוצים  אינכם 
סוכרת  יש לכם  אותה. אם  רוצים למנוע  אתם 
סוג 1 אתם רוצים לשלוט היטב ברמת הסוכר 
שלכם  התרופות  מינון  את  להפחית  בדמכם, 

ולשמור על בריאות טובה. 

היא  שלנו  המטרה   ,2 סוג  סוכרת  לנו  כשיש 
שהוכנס  מהמסטיק  המנעולים  את  “לנקות 
הבעיה  זוכרים,  ודאי  שאתם  כפי  לתוכם.” 
העיקרית במחלה זו היא הצטברות כמויות שומן 
מקשה  זה  שומן  השרירים.  תאי  בתוך  זעירות 
על האינסולין לבצע את עבודתו, משום שהוא 
התא  קרום  את  לפתוח  זה  להורמון  מפריע 
ולאפשר לגלוקוז להיכנס לתוכו. כדי לעצור את 
עליכם  כיוונו,  את  לשנות  ואפילו  הזה,  התהליך 
על  יגן  התזונה,  שינוי  הנכונים.  במזונות  לבחור 
חיוני  דבר  המחלה,  התפתחות  מפני  גופכם 

מאוד לשני סוגי הסוכרת – סוג 1 וסוג 2.

נרחבים  אלה  תזונה  שינויי  שתראו,  כפי 
רבים  כמו  תגלו,  ובמהרה  מאוד,  ומעמיקים 
ללמוד  מאוד  שקל  שלנו,  המחקר  ממשתתפי 
גודל  על  הגבלות  אין  התוכנית.  עקרונות  את 
המנות, מספר הקלוריות או כמות הפחמימות. 
אתם תתמקדו במה שאתם אוכלים, ותתעלמו 
מהכמות שאתם אוכלים. אבל אנחנו  לחלוטין 

מקדימים את המאוחר. 

בתפריט  השינויים  אותם  את  נבחן  תחילה 
בפרק  כך.  כל  יעילה  להיות  לתזונה  שגורמים 
השונות  הדרכים  את  עבורכם  אפרט  הבא 
הסתגלותכם  את  להקל  תוכלו  שבעזרתן 

לתזונה החדשה. 

של  התפתחותה  את  לעצור  היא  המטרה 
ללב  ולהעניק  מהלכה,  את  ולשנות  הסוכרת 
לפתוח  ביותר  הטוב  הסיכוי  את  הדם  ולכלי 
להקפיד  יש  כך  לשם  בהם.  שקיימות  סתימות 

על שלושת הקווים המנחים הבאים: 
הימנעות מאכילת מוצרים מהחי. . 1
צריכה מינימאלית של שמנים צמחיים.. 2
העדפה של מזונות בעלי אינדקס גליקמי נמוך.. 3

1. הימנעות מאכילת מוצרים 
מהחי

מוצרים  עיקריים:  ממקורות  מגיעים  השומנים 
מן החי ושמנים צמחיים. בהתאם לקו מנחה זה 
מהסוג  בשומנים  מלהשתמש  להימנע  עליכם 

הראשון.

בקר  בשר  אוכלים  לומר שכשאינכם  צורך  אין 
אתם גם לא צורכים את השומן שלו, ואם אינכם 
השומן  את  סופגים  לא  אתם  עופות  אוכלים 
משמעותה  זה  מנחה  קו  על  שמירה  שלהם. 
סילוק כל השומנים מהחי מתזונתכם. בהתאם 
אינה  להתחיל  עומדים  שאתם  התוכנית  לכך, 

כוללת בשרים, מוצרי חלב וביצים.

חוקרים גילו הצטברות מהירה מאוד של שומן 
תזונה  שאכלו  נבדקים  של  השרירים  בתאי 
עתירת-שומנים. המצב שונה לחלוטין כשנמנעים 
ממוצרים מהחי. כפי שאתם ודאי זוכרים, שיעור 
פחות  היה  טבעונים  של  גופם  בתאי   השומן 
במחקר  משתתפים  אצל  משיעורו  ב-31% 

שאכלו תזונה רגילה. 

בנוסף, זכרו שמוצרים מהחי הם המקור היחיד 
לכולסטרול במזון שלכם. לכן, כשאתם מוותרים 
אותו  גם  מסלקים  אתם  כאלה  מאכלים  על 
גם  וכך  מחלימים  שלכם  התאים  מתזונתכם. 

גופכם.

במקום ביצים וגבינות שמנות אתם יכולים לאכול 
קערה גדולה של שיבולת שועל עם קינמון או 
אם  שיפון.  מלחם  וטוסט  מלון  חצי  אוכמניות, 
אתם ממש משתוקקים למאכל פיקנטי כלשהו, 
במקום  צמחית.  נקניקייה  לארוחה  הוסיפו 
בחרו  הצהריים,  בארוחת  בשרי  בולונז  לאכול 
במקום  סמיך.  עדשים  מרק  או  צמחוני  צ’ילי 
אתם  אם  צמחי.  בורגר  נסו  בשרי  המבורגר 
עומדים לסעוד את ליבכם במסעדה איטלקית, 
אכלו ספגטי עם רוטב עגבניות ועלי ריחן טריים. 
על  ותרו  מקסיקנית,  במסעדה  בחרתם  אם 
)אל  טורטייה עם שעועית  לטובת  טאקו בשרי 
תוסיפו גבינה(, ובמסעדה סינית בחרו מבין שפע 

המנות הצמחיות וצרפו להן אורז.

אורז?  “ספגטי?  לעצמכם,  חושבים  ודאי  אתם 
אלה?”  עתירי-פחמימות  מזונות  לאכול  מותר 

התשובה היא כן. אני יודע שחולי סוכרת שומעים 
שוב ושוב שהם חייבים להגביל את כמות האורז, 
שהם  האחרים  העמילניים  והמזונות  הפסטה 
היו  ומשקל-יתר  שסוכרת  זכרו  אבל  אוכלים. 
נדירים במדינות שבהן מזונות אלה היו המצרך 
העיקרי של התושבים. אמנם התוכנית קובעת 
נוגעים  הם  אבל  לפחמימות,  שנוגעים  כללים 
מביניהם  לבחור  לכם  שמותר  לסוגים  בעיקר 
שאנשים  גילינו  שלנו  במחקרים  לכמותם.  ולא 
שמרבים לאכול פחמימות מהסוג הנכון בריאים 

יותר, לא פחות.

“אני יכול להבין שמפסיקים לאכול בשר בקר,” 
אתם עשויים לומר, “אבל למה גם עוף ודגים?” 
עשוי  אלה  התזונתי של מאכלים  ובכן, המבנה 
להפתיע אתכם. יש בהם כמות רבה של שומנים 
והפחמימות  הסיבים  חסרים  והם  וכולסטרול, 

הבריאות שאתם זקוקים להם.

כשאתם אוכלים עוף, גם אם אתם מסירים את 
עצמו,  הבשר  את  רק  לאכול  ומקפידים  העור 
כ-23% מהקלוריות נובעים מהשומן שבו, ורובו 
רמת  את  סוג שמעלה  אותו  רווי.  שומן   – “רע” 
התנגודת  את  ומחמיר  בדמכם  הכולסטרול 

שלכם לאינסולין.

השומן  שכמות  בהם  יש  מעט.  שונים  הדגים 
בעופות,  שנמצאת  מזו  נמוכה  שלהם 
הרבה  שמנים  הסלמון,  כמו  ואחרים, 
– ורובו  שומן,  יש  הדגים  בכל  אבל   יותר. 
יש  בכולם  רווי.  שומן  הוא   – ממנו   30%-15%
גם כולסטרול, ולפעמים שיעורו בהם גבוה יותר 

מאשר בסטייק, לדוגמה.

ָראּוי ְלָכל ִאיׁש ֶׁשִּיְבַחן ְּבִניָסיֹון ֵאיֶזה ִמן 

ַהַּמֲאָכִלים ְוֵאיֶזה ִמן ַהַּמְׁשִקים ְוֵאיֶזה ִמן 

ַהְּתנּועֹות ָיִזיקּוהּו – ְוַיְרִחיֵקן. ְוִיְבּדֹוק, ְוָכל 

ָמה ֶׁשּיֹוִעילּו – ְיַכֵּון ֵאָליו, ְוָכל ָמה ֶׁשַּמִּזיקֹו – 

ַיְרִחיֵקהּו. ִּכי ִמי ֶׁשִּיְתַנֵהג ֵּכן ְיַמֵעט ֶׁשִּיְצָטֵרְך 

ָלרֹוֵפא ְוִיְהֶיה ָּבִריא ָּתִמיד. )הרמב”ם(

המשך בעמודים הבאים



2425 אילאיל פברואר 2016פברואר2016

המשך

מזונות מהחי לעומת מזונות צמחיים

* משקלה של מנת בשר 100 ג‹. 

לנתונים  המעבדה   ,USDA מקור: 
החקלאי,  המחקר  שירות  של   תזונתיים 
יש שנוהגים לאכול דגים דווקא בגלל השומנים 
שבהם, משום שבחלקם הוא בצורת אומגה-3. 
הדעה המקובלת היא שחומצות שומן אומגה-3 
של  היווצרותם  את  ומונעות  דלקות  מפחיתות 
קרישי דם, שעלולים לגרום להתקפי לב. האם 
ייתכן שהשמועות על התועלת לכאורה שטמונה 
“סיפורי  רק  הן  אומגה-3  שומן  בחומצות 
סבתא”? ובכן, חשוב לזכור ששומן דגים מורכב 
מכיל  באמת  הוא  שומנים.  של  שונים  מסוגים 
כ--30% אבל  אומגה-3,  של  מסוימת  כמות 
רווי. אמנם שיעורו פחות  15% ממנו הם שומן 
מאשר בבקר )ש-50% מהשומן שלו הוא שומן 
רווי( ובעוף )כ-30%(, אבל גבוה בהרבה ממה 

שאתם זקוקים לו בתזונתכם.
יעילה  מהחי,  מוצרים  כוללת  שאינה  תזונה 
שביצענו  ביותר  האחרון  המחקר  יותר.  הרבה 
לירידתה  גרמה  שהיא  מצא  כזאת  דיאטה  על 
יותר  ארבעה  פי  ב-20%,   LDL-ה רמת  של 
מהתזונה שמתירה את אכילתם של בשר עוף 

ודגים.
מציע,  שאני  התזונה  את  להכיר  כשתלמדו 
תגלו שאינה רק נטולת שומנים מהחי; אין בה 
שאלה  משום  חשוב  זה  מהחי.  חלבונים  גם 
היא אחת  עליהן  והגנה  לכליות,  להזיק  עלולים 
היא  לכן  החדשה.  הדיאטה  של  ממטרותיה 

עשירה אמנם בחלבונים, אבל ממקורות 

צמחיים בלבד.
אם נדמה לכם שהחיים ללא בשר עוף או גבינות 
קשים מדי, תוכלו להתעודד בעזרת החוויות של 
משתתפים במחקר שלנו. הם מצאו שהמעבר 
ותוך  למדי,  קל  אלה  מאכלים  ללא  לתזונה 
לשלוט  ולמדו  לדיאטה  הסתגלו  שבועות  כמה 
בבריאותם. הם הפחיתו ממשקלם בקלות רבה 
ירדו,  בדמם  והכולסטרול  הסוכר  רמות  יותר, 
ותוך זמן קצר הצליחו רבים מהם להקטין את 
כמה  על  לוותר  ואפילו  שלהם  התרופות  מינון 

מהן.
תחליפים בריאים למוצרי חלב

עתירי- מהמזונות  שכמה  לגלות  אולי  תופתעו 
חלב,  החלב.  במחלקת  נמצאים  ביותר  השומן 
גבינות וגלידה נחשבו פעם למוצרים בריאים ורק 
מעטים הטילו בהם ספק, אבל המצב השתנה 
שמזונות  התברר  האחרונות  בשנים  היום. 
גם  אלא  שומנים  רק  לא  לגוף  מוסיפים  אלה 
דלי-סוכר  הם  ואם  מהחי,  וחלבונים  כולסטרול 
– גם כמות גדולה מאוד של לקטוז )סוכר חלב(. 
ראשית אציג בפניכם את כל האמת על מוצרי 
החלב. אחר כך אספר לכם כמה קל להחליף 

אותם במאכלים אחרים.
שומן מחלב. 49% מהקלוריות שבחלב נובעים 
גדולה מאוד לכל הדעות.  מהשומן שבו. כמות 
יותר  3% דל בשומן  אם אתם חושבים שחלב 
מחלב 5%, לדוגמה, אתם טועים. המספר 3% 
מתייחס לכמות השומן על פי משקל, והדברים 
כשאתם  בחלב.  המים  תכולת  בגלל  מטעים 
המים  את  גם  צורכים  אתם  חלב,  כוס  שותים 

שבו. אבל לכם חשוב לדעת מהי כמות השומן 
אינם  תזונאים  לכן,  מים.  כמה  ולא  ששתיתם, 
בודקים את שיעור הקלוריות בחלב כולו, אלא 
מהשומן,  שנובעות  הקלוריות  אחוז  את  רק 
משום שמספר זה אינו מושפע מתכולת המים. 
מתברר ש-35% מהקלוריות בחלב 3% נובעים 

משומן. 
הנוגע  בכל  במיוחד  דאגה  שמעורר  מה  אולם 
לחלב הוא סוג השומן שלו. רובו הוא שומן רווי, 
את  ומעלה  לאינסולין  התנגודת  את  שמחמיר 

רמת הכולסטרול.
מוצרים שמכילים יוגורט, גלידה ושמנת חמוצה 
גם הם עתירי-שומן. גם גבינה. 70% מהקלוריות 

ברבים ממוצרים אלה נובעים משומן.
מצרכי  הם  דלי-שומן  חלב  מוצרי  חלב.  סוכר 
מזון שרוב השומן הוצא מהם, אבל מה שנשאר 
את  כשמסלקים  אתכם.  להפתיע  עשוי  בהם 
השומן, המרכיב התזונתי העיקרי שנותר בחלב 

הוא סוכר-לקטוז, שמכונה סוכר-חלב.
רבים סובלים מקשיי עיכול ובעיות אחרות בגלל 
נורמאלית  תופעה  היא  לכך  והסיבה  הלקטוז, 
לגמרי. כשתינוקות יונקים את חלב אמם נוצרים 
במערכת העיכול שלהם אנזימים שמאפשרים 
נעלמים  כשאלה  כיאות.  אותו  לעכל  להם 
הלקטוז עובר דרך המעיים מבלי להתעכל. הוא 
העיכול,  מערכת  של  התחתון  החלק  אל  מגיע 
וגורמים  הסוכרים  את  חיידקים  מתסיסים  שם 

לגזים, כאבי בטן ושלשול. 
למעשה  שהם  אלה,  חלבונים  חלב.  חלבוני 
תרומתם  בגלל  לעומק  נבדקו  מהחי,  חלבונים 
1, אולם הם מעורבים  האפשרית לסוכרת סוג 
גם בסיבוכים בריאותיים אחרים. חלבונים מהחי 
מאיצים את הפגיעה בתפקוד הכליות, תופעה 
מוכרת שכרוכה במחלת הסוכרת. לעומת זאת, 
צמחיים  שחלבונים  כך  על  מעידים  מחקרים 
אינם   – סויה  ומוצרי  ירקות  דגנים,  קטניות,   –

גורמים לבעיה זו. 
מביניהם.  לבחור  שניתן  טובים  תחליפים 
אנשים שנמנעים ממוצרי חלב אינם מתקשים 
למצוא תחליפים נהדרים. חנויות טבע ומרכולים 
מוכרים חלב סויה, חלב אורז, חלב שקדים ועוד 
הרגילה  בגרסה  נמכרים  אלה  דומים.  מוצרים 
דלי-שומן  בסידן,  מועשרים  כשהם  או  שלהם 
ובטעמים שונים. כדאי לכם לבחור את המוצרים 

למעשה   – וזכרו  ודלי-הסוכרים,  דלי-השומן 
מחלב  שנגמלתם  מרגע  להם.  זקוקים  אינכם 
הוא  לו  זקוק  שגופכם  היחיד  הנוזל  בינקותכם, 
מים  רק   – חלב  לא  מיץ,  לא  סודה,  לא  מים. 

פשוטים.
חלופות לביצים

והחלבון.  החלמון  בעיות:  שתי  רק  יש  בביצים 
החלמון הוא המקום שבו אורב לכם הכולסטרול, 
שיש  מהכמות  יותר  אחת.  בביצה  מ”ג   213

בסטייק שמשקלו 250 ג’.
לביצה,  ג’   5 בערך  שומנים,  גם  מכיל  החלמון 
והחלבון גורם לבעיות משל עצמו, משום שהוא 
כבר  שאתם  כפי  מהחי.  טהור  חלבון  בעצם 
יודעים, חלבונים מסוג זה עלולים לגרום לפגיעה 
חלבונים  להעדיף  לכם  וכדאי  בכליותיכם 

צמחיים.
האם ייתכן שביצה יחידה מכילה כל כך הרבה 
בהחלט.  מהחי?  וחלבונים  כולסטרול  שומנים, 
אפרוח,  ממנה  יוצא  בוקעת  שכשהביצה  זכרו 
וגופו נבנה בעזרת כל החומרים שנמצאים בה 
כשהתרנגולת מטילה אותה. כמו כל המוצרים 
פחמימות  או  סיבים  כלל  אין  בביצים  מהחי, 

מורכבות.
2. צריכה מינימאלית של שמנים 

צמחיים
נדמה כאילו שמנים נמצאים בכל מקום: שמני 
ושמנים צמחיים לאפייה  בישול, שמנים לסלט 
ולייצור חטיפים. האחרונים עדיפים על שומנים 
נמוכה  בהם  הרווי  השומן  שרמת  משום  מהחי 
לעלייה  שגורם  שהוא  לנו  ידוע  וכבר   – יותר 
ברמת הכולסטרול בדם. אבל בכל זאת כדאי 
מאוד להפחית גם את השימוש במוצרים אלה. 
כל  יודעים,  ודאי  כבר  שאתם  כפי  ראשית, 
השומנים והשמנים עשירים בקלוריות. יש בהם 
שניים מתכולתן  פי  לגרם אחד,  קלוריות  תשע 
בפחמימות או חלבונים )ארבע קלוריות לגרם(. 
כמו  בדיוק  משמין  צמחי  שמן  זו  מבחינה  לכן, 
הצמחיים  השמנים  כל  למעשה,  כבש.  שומן 
באותה  משמינים  למיניהם  מהחי  והשומנים 

מידה.
רגישותכם  את  לפתח  רוצים  אתם  אם  שנית, 
לאינסולין, הרי שניקוי תאיכם משומנים מהסוג 
לסתום  תמשיכו  אם  לכם  יעזור  לא  הראשון 
לכם  כדאי  לכן  השני.  מהסוג  בשמנים  אותם 

של  מקורותיהם  מהם  הסוגים.  משני  להימנע 
שמנים אלה?

וחטיפים  בצל  צ’יפס, טבעות  מזונות מטוגנים. 
שנושאים  ספוגים  בעצם  הם  אחרים  מטוגנים 
אל  עמוק  לטיגון  מהמתקן  שומנים  עימם 

המאגרים בגופכם.
לסלט  רטבים  ומוקשים.  מוספים  שמנים 
ומרגרינה מכילים הרבה מאוד שמנים ושומנים.

שמנים כחלק ממרכיבי המוצר. מזונות מוכנים 
ורטבים למאכלי בשר ופשטידות מכילים כמויות 

גדולות מאוד של שמנים. 
שמנים לטיגון ואידוי. מתכונים רבים מתחילים 
או  שום  בצל,  בשמן  קלות  לטגן  בהוראה 
בהם  משתמשות  מסעדות  אחרים.  מרכיבים 

לפעמים ללא הגבלה.
מכל  בקלות  להימנע  תוכלו  הבאות  בדרכים 

השומן הזה:
התרחקו מחטיפים מטוגנים כגון צ’יפס.• 
הוסיפו לסלט רוטב דל-שומן, מיץ לימון או • 

חומץ בלסמי.
שאינה •  טפלון,  במחבת  השתמשו 

מאפשרת למזון להידבק אליה.
בכמות •  או  נוזלים  ללא  ושום  בצל  אדו 

קטנה מאוד של מים או נוזל בישול אחר 
במקום לטגן אותם בדרך המקובלת. ראו 

בחלק שעוסק במתכונים ותפריטים.
אל •  במיקרוגל,  או  הכיריים  על  ירקות  אדו 

תטגנו אותם.
שמן •  בטיפת  או  שמן  בתרסיס  השתמשו 

במקום לשפוך כמויות גדולות ממנו לתוך 
המחבת או הסיר.

השתמשו במלבין קפה דל-שומן שאינו על • 
בסיס חלב.

שומניים,  ממאכלים  להימנע  ההמלצה  למרות 
הוא  זית.  שמן  אחר  זאת  בכל  להוטים  רבים 
נראה טבעי כל כך. אבל חשבו לרגע איך הוא 
זיתים,  של  ענקית  כמות  לוקח  המפעל  מיוצר. 
ומשאיר  שבהם  והסיבים  בשרם  את  משליך 
לכל  הקלוריות  מספר  טהור.  שומן  עם  אתכם 
גרם שמן זית זהה למספרן בשומן בקר או עוף 
ושומנים ושמנים אחרים – תשע קלוריות לגרם. 
גבוהה  הקלוריות שבו  מזון אחר שצפיפות  אין 
יותר. אמנם שמן זית מכיל הרבה מאוד שומן לא 
אבל  כולסטרול,  על  כמעט  משפיע  שאינו  רווי, 

מאותו   ,)13% )בערך  רווי  שומן  מכיל  גם  הוא 
את  ומחמיר  זה  של  רמתו  את  שמעלה  סוג 
התנגודת לאינסולין. למחירו ואיכותו של השמן 
אין חשיבות. יש בו עדיין קלוריות ושמנים רוויים 
רוצים  אתם  אם  עבורכם,  מדי  גבוהה  בכמות 

לשמור על בריאותכם.
כמות  מכילים  ודגנים  קטניות  פירות,  ירקות, 
זעירה של שמנים צמחיים טבעיים, אבל אינכם 
לכמות  זקוק  גופכם  בגללם.  לדאוג  צריכים 
קטנה של שומן, וצמחים מספקים אותו בצורה 
טבעית. הבעיה מתחילה כשהשמנים מרוכזים, 
כמו לדוגמה במזונות מטוגנים, רטבים שומניים 

ומתכונים שכוללים שמנים מוספים ומוקשים. 
זרעים,  אגוזים,  כגון  מסוימים,  צמחיים  מזונות 
זיתים, אבוקדו וכמה מוצרי סויה עשירים בשומן 
טבעי. לכן כדאי לכם להפחית את צריכתם של 

אלה.
3. העדפת מזונות בעלי אינדקס 

גליקמי נמוך
יעילה  זו  שלישית  שהנחיה  תגלו  במהרה 
מאוד. האינדקס הגליקמי )GI( הוא כלי מועיל 
המזון  סוג  שבה  המהירות  את  שמציין  מאוד 
ככל  הדם.  זרם  תוך  אל  סוכר  משחרר  הנתון 
שהאינדקס הגליקמי גבוה יותר, כך גבוהה יותר 

מהירות זו.
מאוד  הגדלתם  לו  הלחם.  היא  טובה  דוגמה 
היו  הן  הלחם,  פחמימות  של  המולקולות  את 
נראות לכם כשרשרות חרוזים. כל שרשרת היא 
מולקולת סוכר )גלוקוז(, והיא מתפרקת במערכת 

העיכול שלכם ועוברת אל תוך זרם הדם.
מהיר.  זה  תהליך  לבן,  לחם  אוכלים  כשאתם 
במהירות  מתפרקת  החרוזים  שרשרת 
תוך  אל  דוהרות  הבודדות  הגלוקוז  ומולקולות 
הסוכר  רמת  של  בדיקה  שלכם.  הדם  זרם 
מראה  הייתה  כזה  לחם  אכילת  אחרי  שלכם 
לבן  ללחם  לכן,  במהירות.  עלתה  שהיא  לכם 
יש אינדקס גליקמי גבוה, כלומר, יש לו השפעה 

רבה על הגלוקוז בדמכם. 
גבוה  גליקמי  אינדקס  בעלי  מזונות  בקצרה, 
בעוד  בדמכם,  הסוכר  על  מאוד  משפיעים 
שלמזונות בעלי אינדקס גליקמי נמוך השפעה 

פחותה יותר.
מתוך “לנצח את הסוכרת בדרך טבעית”, מאת 

ד”ר ניל ברנרד, בהוצאת פוקוס

מזונות צמחייםמזונות מהחי*

 שומן 
)% מהקלוריות(

 כולסטרול
)מ”ג(

 שומן 
)% מהקלוריות(

 כולסטרול
)מ”ג(
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מזון כתרופה
חשיבות התזונה

ָהעֹוָלם ַמְצִחיק
ָאז צֹוֲחִקים

ַחֵּיי ַהּסּוַּכְרִתי ָאֵכן ְמקּוָלִלים / ִּכי ֹלא ַרק ֶׁשהּוא סֹוֵבל ִמַּתְסִמיִנים ֹלא ְרִגיִלים / ִּבְׁשִבילֹו – ִלְמצֹוא רֹוֵפא טֹוב, אֹו, ִאם ִּתְרצּו – 

סֹוֵמך נֹוְפִלים / ְוֹלא ְמַׁשֶּנה ְּבֵאיזֹו קּוַּפת חֹוִלים /  ֶזה ֹלא ַרק ִסּיּוט, ִּבְכָלל ּוִבְפָרט / זֹו ַמָּמׁש ֲעבֹוָדה, “ֲעבֹוַדת ּדֹוְקטֹוָרט...”

ִּכי ֹלא ָּכל ִמְרָּפָאה ַמֲחִזיָקה רֹוֵפא סּוֶּכֶרת / ּוְכֶׁשֵאין ְלסּוַּכְרִתי ָּכל ְּבֵריָרה ַאֶחֶרת / הּוא “ִמְסַּתֵּפק” ְּברֹוֵפא ְּפִניָמִאי אֹו ְּברֹוֵפא 

ַהִּמְׁשָּפָחה / ְוהּוא ֶּבֱאֶמת רֹוֶצה ִלְסמֹוְך ַעל ָהרֹוֵפא, אֹו-ָאז ַרק ַמְתִחיָלה ַהְּמבּוָכה / ִּכי הּוא ְמַקֵּבל אֹוְתָך ְּכמֹו ְּבֶסֶרט ָנע ַוֲאִפילּו 

ֹלא זֹוֵכר ֶאת ִׁשְמָך / יֹוֵׁשב מּול ַמְחֵׁשב ְוקֹוֵרא ֶאת ַהִהיְסטֹוְרָיה ָהְרפּוִאית ֶׁשְּלָך, ְּבִניָמה ֶׁשל ִניּכּור / ְועֹוד גֹוֶבה ִמְּמָך, ִלְפֵני ַהּכֹל, 

ֶּכֶסף ְּבִגין ַהִּביקּור / ֵמִעיף ֵאֶליָך ַמָּבט ְמׁשּוֲעָמם ְויֹוֶרה: / “נּו? ...ָאז ָמה קֹוֶרה?..” / ֵּכן, ֶזה ָהִאיׁש ִעם ַהְּסָטטֹוְסקֹוּפ ַהָּתלּוי ַעל 

ַהַּצָּואר, ַּכּמּוָבן, / ֶׁשֹּלא ְלַדֵּבר ַעל ֶהָחלּוק ַהָּלָבן / ֲאָבל ָמה ַלֲעׂשֹות? הּוא ֹלא ַמָּמׁש ׁשֹוֵלט ְּבסּוֶּכֶרת, ְוַהּסּוַּכְרִתי ְּכָבר ֵאין ּכֹוחֹות / 

לּו ְלָפחֹות ָהְיָתה ָאחֹות סּוֶּכֶרת ַּבְּסִביָבה, ֲאָבל הּוא אֹוֵמר: “ֵאין ִלי ָאחֹות...” / ְוָאז ָצִריְך ְלַכֵּתת ַרְגַלִים ֶאל ֵּבית ַהחֹוִלים ַהָּקרֹוב / 

ֶׁשהּוא ְּבאֹוֶפן ְּכָלִלי ָמקֹום חֹוָלִני )ֶׁשֹּלא ִיְתּפֹוס אֹוְתָך ֵאיֶזה ִמיְקרֹוּב...( / ְּכֵדי ְלַקֵּבל ְּבֹאֶפן ַוָּדִאי / ִיעּוץ ִמְקצֹוִעי, ְרפּוִאי.

“ַּתְרֶאה, ּדֹוְקטֹור, ַהּנֹובֹונֹוְרם ֶׁשָּנַתָּת ִלי ְמַׁשֵּגַע ֶאת ְקָרַבי / ְוַהְגלּוקֹוַרְייט עֹוֶׂשה ִלי ֲהמֹון ּתֹוָפעֹות ְלַואי / ָּבִהיּפֹוְגִליֶקְמָיה ָהַאֲחרֹוָנה 

ִּכְמַעט ָחַטְפִּתי ְׁשטֹוָזה! / ֶּדֶרְך ַאַּגב, ָׁשַמְעִּתי ֶׁשֶאְפָׁשר ְלַהְרזֹות ִעם ִויְקטֹוָזה / ֲאִני ָּגנּוב ַעל ָג’נּוְבָיה ֲאָבל ֲאִני ֹלא יֹוֵדַע ָּבטּוַח ָמה 

יָגה / אּוַלי ְּכַדאי ִלי ַלֲעבֹר ִּבְכָלל ְלַּבְיידּוְריֹון אֹו פֹוְרִסיָגה?” ִהיא ִהּשִׂ

ָאְמָנם אֹוְמִרים ֶאת ֶזה ַעל מֹוֶרה, ֲאָבל ַּגם ְלרֹוֵפא ֶזה ַמְתִאים: / “רֹוֵפא טֹוב – הּוא רֹוֵפא ַלַחִּיים!” / ָלֵכן, ָרצּוי ְמאֹד ֶׁשַּגם רֹוְפֵאי 

ַהִּמְׁשָּפָחה ְוַגם ַהְּפִניָמִאים / ַיְחְרגּו ְקָצת ִמן ַהִּמְסֶּגֶרת / ְוֵיְדעּו ְקָצת יֹוֵתר ַעל ַהַּמֲחָלה ַהּזֹאת, ַהּסֹוֶרֶרת / ֹלא ַרק ְּכֵדי ְלַרֵּפא, ֶאָּלא 

ְּכֵדי ִלְמנֹוַע סּוֶּכֶרת. / ְיֵתָרה ִמּזֹאת, רֹוֵפא ָחָכם ַיְקִׁשיב טֹוב ְלָּפְצֶיְנט ֶׁשּלֹו, ָּפׁשּוט ִיָּכֵנס ְלַהֲאָזָנה / ִּכי ְּבסֹופֹו ֶׁשל ָּדָבר, ַהְּמטּוָּפל 

ַיִּגיד לֹו ְּבִדּיּוק ַמִהי ָהַאְבָחָנה...

ִהיּפֹוְקָרֵטס, ַעל ְׁשמֹו ִנְקֵראת ְׁשבּוַעת ָהרֹוֵפא, ּוְמַהֶּוה ְּדמּות ָאב / ָאַמר: “חֹוֶלה הּוא ָאָדם ֶׁשִּנְדַרׁש ְלִהיָלֵחם ַּגם ַּבַּמֲחלֹות ֶׁשּלֹו 

מֹו הּוא ַּגם ִמָּלה  הּו ְּבִעְנְיֵני ְּבִריאּות / ֹלא ָּברּור ֵאיְך ֶזה ָקָרה ֶׁשּׁשְ ְוַגם ְּברֹוְפָאיו...” / ְּכלֹוַמר, ֶאְפָׁשר ְלַהִּגיד ֶׁשָהִאיׁש ֵהִבין ַמּׁשֶ

ִנְרֶּדֶפת ִלְצִביעּות?..

הּו ֶׁשָאַמר ִהיּפֹוְקָרֵטס:  ָאז ְּכֶׁשִּנְׁשַּבר ְלָך ֵמָהרֹוֵפא ֶׁשְּלָך ְוַאָּתה ְמַקֵּלל אֹותֹו ְּבחֹוְפִׁשּיּות )אֹותֹו ְוֶאת ִאּמֹו( / ִּתְזּכֹור ַּגם עֹוד ַמּׁשֶ

“ָהָאָדם הּוא ָהרֹוֵפא ֲהִכי טֹוב ֶׁשל ַעְצמֹו!”

זאביק זהבי

והפעם על ְׁשבּוַעת 
ִהיּפֹוְקָרֵטס: ִקְלַלת ַהּסּוַּכְרִתי

כולנו שמענו שתזונה טובה חיונית להגנה מפני 
סוכרת ועודף משקל – ושמזון הוא התרופה 

הטובה ביותר בשבילנו. לרוע המזל רק מעטים 
מאיתנו יודעים איך ליישם אסטרטגיה זו.

הסוד הוא תזונה שתשמור על רמות תקינות 
של סוכר ואינסולין בדם מדי יום ביומו. זה לא כל 

כך קשה כפי שזה נשמע. פשוט, היזכרו במה 
שלמדתם על מזון, הקשיבו לרעיונות חדשים 
ונסו לבצע את ההוראות שבפרק שלפניכם. 
תגלו שארוחות לאיזון הסוכר בדם טעימות, 

קלות להכנה ומשפרות את הבריאות.

הפחיתו פחמימות: הימנעו 
מסוכרים, דגנים ותפוחי אדמה

דיאטות דלות פחמימות וספרים העוסקים 
בנושא מופיעים חדשות לבקרים, ורובנו כבר 

שמענו, לפחות כבדרך אגב, על החשיבות 
בהפחתת פחמימות לירידה במשקל ושליטה 

בסוכרת. פחמימות הן שרשרות ארוכות של 
סוכרים, ולכן הגיוני להפחית משמעותית את 

הפחמימות בתזונה כדי לשלוט ברמות הסוכר 
והאינסולין בדם. אולם קרוב לוודאי שיש בינינו 

כאלה שאינם יודעים איך לשלוט בצריכת 
הפחמימות. הרעיון אינו לזלול מזון מעובד 

דל פחמימות כל היום, או לצרוך את כל מנת 
הפחמימות היומית במזון שאתם חושקים בו 

– ממתק, לחם, פסטה או חטיף בוקר – ואחר 
כך לאכול פחות פחמימות במשך היום. הדרך 

לשמור על רמות יציבות של סוכר ואינסולין 
ודם לכל אורך היום, היא אכילת כמות קטנה 

של פחמימות העשירות בסיבים ומרכיבי 
תזונה חיוניים בכל ארוחה, והימנעות מאכילת 

פחמימות הריקות ממרכיבי תזונה חיוניים, 
הגורמות לתנודות גבוהות של סוכר בדם.

כפי שכבר ודאי שמעתם, מזונות העשויים 
מסוכרים ודגנים מעובדים הם המזיקים ביותר 
לרמת הסוכר בדם. אלה הם המזונות שחשוב 

ביותר להימנע מהם כדי להבטיח בריאות טובה, 
שליטה במשקל והגנה מפני סוכרת. מומחים 

לסוכרת ממליצים על מזונות העשויים מדגנים 
מלאים במקום דגנים מעובדים, אולם זו טעות. 

דגנים, בין מלאים בין לא, עשירים בפחמימות 
וקלוריות, ומעלים את רמת הסוכר בדם יותר 

מאשר רוב הירקות. הם משמשים גם לפיטום 
בקר, ומסוגלים לעשות לנו בדיוק אותו הדבר.

ייתכן שאתם סובלים ממשקל עודף או נמצאים 
בסיכון לפתח סוכרת. הפחתת עודפי שומן 

או שמירה על משקל בריא חיוניות להפחתת 
הסיכון לחלות בסוכרת. הימנעות מתזונה עתירת 

פחמימות, שעלולה להוסיף קילוגרמים כגון: 
סוכרים, מוצרי דגנים )לחמים, פסטה ומאפים( 

וירקות עמילניים כגון תפוחי אדמה – היא הדרך 
הבטוחה ביותר להפחתה במשקל ולשמירה על 

רמות בריאות של סוכר ואינסולין בדם.

אכלו ירקות 
סבתכם ידעה על מה היא מדברת כשאמרה 
לכם לאכול ירקות. סוגי הפחמימות הגורמים 

לעלייה הנמוכה ביותר של רמות סוכר ואינסולין 
בדם, הם ירקות לא-עמילניים כגון ירקות שאינם 

שורשיים, ואספרגוס, ברוקולי, כרוב, סלרי, 
שעועית ירוקה, פלפל ירוק ועלים ירוקים. הם 

עשירים בסיבים המאיטים את זרימת הגלוקוז 
)סוכר( לדם, ובוויטמינים ומינרלים, שהגוף זקוק 
להם כדי לתפקד היטב. כלל זהב בתזונה הוא 
להשיג מכל קלוריה את הערך התזונתי הגבוה 

ביותר האפשרי. ירקות לא-עמילניים מצויים 
בראש רשימת הפחמימות מבחינה זו. כמות 

הפחמימות שבהם, על בסיס כוס או מנה, 
קטנה פי 40 או 50 מכמות הפחמימות המצויות 
במזונות על בסיס דגנים, כגון פסטה. משמעות 

הדבר שתוכלו לאכול הרבה יותר ירקות 
לא-עמילניים בלי להעלות את רמות הסוכר 

והאינסולין בדמכם לרמות לא תקינות. מחקר 
שבוצע בבריטניה בשנת 1999 מצא שגברים 

ונשים שאכלו לעיתים קרובות סלט וירקות חיים 
במשך השנה, נמצאו בסיכון הנמוך ב-80% 
לחלות בסוכרת, בהשוואה לאנשים שאכלו 

פחות ירקות.

אכלו הרבה חלבונים
צריכה קבועה של חלבונים כגון, עופות, הודו, 
דגים, בשר אדום רזה וביצים חשובה לאיזון 

התזונה ומונעת מכם להרבות באכילת 
פחמימות. החלבון מאיץ את חילוף החומרים 
בדם, מסייע בבנייה של שרירים, וגורם לייצור 

גלוקגון, הורמון-נוגד-אינסולין המסייע לגוף 
לשרוף שומן המאוחסן בו. כשכמות החלבונים 

אינה מספיקה, חילוף החומרים מואט ואתם 
מאבדים מסת שריר. כשכמות החלבונים 

מספיקה, פוחתת כמות השומן בגופכם ואתם 
שומרים על השרירים )או בונים אותם( – הדרך 

היחידה הבריאה להפחית במשקל.

ארוחות לאיזון הסוכר בדם, המורכבות מחלבון 
דל שומן מהחי וירקות לא-עמילניים או פירות, 
מפחיתות את הרעב ומונעות אכילת-יתר; הן 

מהוות את תרופת הנגד הטובה ביותר לתיאבון 
נלהב מדי ותשוקה לפחמימות. הפכו שילוב 

זה של מזונות למאפיין קבוע של כל הארוחות, 

בעיקר של ארוחת הבוקר. אם תתחילו את 
יומכם עם ביצה או חביתת ירקות במקום דגני 
בוקר, תאכלו פחות קלוריות, תרגישו טוב יותר, 
וקרוב לוודאי שלא תסבלו מתשוקה ל”נשנש” 

בין הארוחות. 

בניגוד למה שחולי סוכרת רבים שמעו, חלבון 
אינו מזיק לכליות בריאות ואינו גורם לבעיות 

סוכרת בכליות )סוכר מזיק לכליות הרבה יותר 
מאשר חלבון(. ניסויים על חולדות חולות סוכרת 

mg/ 100 הראו שכשרמת הסוכר בדמן הייתה
dl בקביעות, הן ניהלו חיים מלאים ולא סבלו 

מנזק בכליות, ללא קשר לכמות החלבונים 
שאכלו. אבל אם אתם כבר סובלים מנזק 

בכליות היוועצו ברופאכם בכל פעם שאתם 
משנים את התזונה שלכם, כדי שיוכל לעקוב 

אחרי מצבכם. 

הפחיתו צריכת שומנים רעים 
והגדילו את כמות השומנים הטובים

השומן קיבל שלא בצדק את תפקיד ה”איש 
הרע”. הימנעות מסוגי שומן רעים ואכילת 

שומנים טובים חשובה במאבק במשקל עודף 
וסוכרת, כמעט כמו בחירת סוג הפחמימות הנכון. 

שומנים עיקריים התורמים לתנגודת לאינסולין 
ומשקל עודף – “החבר’ה הרעים” באמת שיש 
להימנע מהם – הם מזונות המכילים שומנים 

רוויים, מזונות מטוגנים ושמנים צמחיים עשירים 
באומגה-6, כגון שמן תירס, שמן סויה ושמן 

חמניות.

מנגד, סוגי שומן מסוימים חיוניים לסובלים 
מתנגודת לאינסולין. מסתבר שתזונה עשירה 

בשומנים חד-בלתי-רוויים מסוג אומגה-9 
– כגון שמן זית, אבוקדו ובוטנים – מסייעת 

לחולי סוכרת. שומנים אלה מעלים את רמת 
הכולסטרול “הטוב” )HDL( ומונעים חמצון 

של הכולסטרול “הרע” )LDL(. אכילת שומנים 
חד-בלתי-רוויים במקום פחמימות משפרת 

את הרגישות לאינסולין. מחקר שפורסם בשנת 
2002 ב”כתב העת של האגודה הרפואית 
האמריקנית”, גילה שנשים שאכלו 5 מנות 

שבועיות של בוטנים נטו לסוכרת ב-27% פחות 
מאלה שכמעט שלא אכלו אותם.

השומנים הטובים האחרים שעליכם לכלול 
בתזונה שלכם, הם שומני אומגה-3, כגון אלה 
המצויים בביצים מועשרות באומגה-3 ודגים 
שמנים כגון סלמון, הליבוט, וטונה. הגוף זקוק 
לשומני אומגה-3 כדי ליצור קרומים נוזליים 
לתאים המסייעים לקולטני אינסולין להגיב 

לאינסולין ולהיות רגישים אליו. אכילת מזון עשיר 

המשך בעמודים הבאים
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אמרו כן...  
להנאה מהמזון שאתם אוהבים מזון כתרופה

חשיבות התזונה - המשך
בשומני אומגה-3 מסייעת במניעת תנגודת 

לאינסולין ומסוגלת להפחית אותה. במחקר 
שפורסם בכתב העת Diabetes Care בשנת 

1997, קיבלו 55 אנשים, שאובחנו כסובלים 
מתסמונת X )תנגודת לאינסולין עם עודף שומן 

באזור הכרס, יתר לחץ דם, רמה גבוהה של 
טריגליצרידים בדם ו/או רמות לא תקינות של 
כולסטרול בדם( תזונה שכללה דגים עשירים 
באומגה-3. אחרי שנה הראו בדיקות מעבדה 

שהתנגודת שלהם לאינסולין פחתה – משקלם 
פחת וכך גם רמת הטריגליצרידים בדמם ולחץ 

הדם שלהם.

שתו לבריאותכם
חשוב לשתות משקאות בריאים שאינם גורמים 

לעלייה של רמת הסוכר בדם. אם אתם 
מקפידים על תזונתכם אבל אינכם מקדישים כל 

תשומת לב למה שאתם שותים, אתם עלולים 
לפתח רמות גבוהות של סוכר ואינסולין בדם, 

הגורמות כאמור לנזק רב.

המקורות העיקריים לסוכרים נוספים בתזונה 
המערבית הם משקאות קלים לא-דיאטטיים. 
במשקאות אלה אין כל מרכיבי תזונה חיוניים 

והם פועלים כסוכר נוזלי בגוף. לכן יש להימנע 
מהם לחלוטין. נכון הדבר גם לגבי מיצי פירות 
המכילים סוכרים מהפירות, אבל לא את סיבי 

הפירות המווסתים את הסוכר בדם.

מפתה מאוד לעבור למשקאות דיאטטיים 
ממותקים באספרטיים, אבל אנא מכם, אל 

תעשו זאת. אספרטיים הורס תאי עצב, וכבר 
דווח על 70 תסמינים שונים לפחות ו-5 מקרי 

מוות בשל הצריכה שלו. רצוי גם להימנע מיינות 
מתוקים, יינות לקינוח ומשקאות מעורבים, 

המכילים סוכר, וממשקאות חריפים המוסיפים 
קלוריות אבל חסרים כל מרכיב תזונתי שהוא. 

אין רע בשתיית כוס יין יבש מפעם לפעם, משום 
שיין זה אינו מעלה מאוד את רמת הסוכר בדם, 
ועשוי להגביר את הרגישות לאינסולין, אבל זכרו 
שיותר מדי אלכוהול פוגם בתפקוד הכבד ועלול 

לגרום לעלייה במשקל.

אז מהם המשקאות הבריאים ביותר? משקאות 
חסרי פחמימות וחסרי קלוריות, וראש וראשון 

לכול מים, שגופנו זקוק להם מדי יום ביומו. מים 
מסוננים או מים מינרליים, מים מוגזים )עם 

לימון או פרוסת ליים, או עם תמצית טעם( ותה 
צמחים ללא סוכר הם בחירה מצוינת. תה שחור 

ותה ירוק גם הם טובים: הם טובים יותר מקפה 
בבוקר, משום שהם מסוגלים להפחית את רמות 

הסוכר והטריגליצרידים בדם.

תוכנית דיאטה לדוגמה
אם נזכור את כל ההנחיות האלה, מה צריך 

לכלול תפריט טעים נוגד-סוכרת? להלן כמה 
רעיונות: ארוחת הבוקר תוכל לכלול ביצים 

קשות עשירות באומגה-3 עם פטריות ופלפל 
אדום, מטוגנים קלות בשמן זית ומתובלים 

במעט כוסברה, ותה ירוק. 

ארוחת צהריים טובה תכלול סלט גדול של 
חסה, רצועות עוף, מלפפון פרוס, בצל אדום, 

זיתים ורוטב חומץ ושמן זית. תוכלו גם לנסות 
המבורגר מבשר הודו בלי לחמנייה ועם חסה, 
עגבנייה ובצל, מלווה בסלט, ברוקולי וכרובית 

מאודים, ותה קר לא ממותק.

בחירה מצוינת לארוחת הערב תהיה דג צלוי או 
אפוי עם אספרגוס ושעועית ירוקה עם שקדים 

קצוצים ומים מינרליים מוגזים. אגוזים, כגון אגוזי 
מקדמיה או שקדים הם חטיף מצוין בכמויות 

קטנות בין הארוחות.

עצות נוספות לדיאטה 
לסיכום, ארוחות לאיזון הסוכר בדם הן ארוחות 

המכילות בשר רזה וירקות לא-עמילניים; 
מקורות טובים לשומנים חד-בלתי-רוויים 

ואומגה-3; ומשקאות דלי קלוריות. ארוחות 
כאלה הן “תרופה” נהדרת שתסייע לכם 

להפחית משקל עודף, לשפר את התנגודת 
לאינסולין, ולשמור בקביעות על רמות תקינות 

של סוכר ואינסולין בדם. )אם אתם כבר נוטלים 
תרופות להפחתת הסוכר בדם, עליכם להיוועץ 
ברופאכם עם שינוי התזונה, כדי שיפחית בסופו 

של דבר את מינון התרופות ואולי יפסיק את 
השימוש בהן לחלוטין. להלן כמה עצות נוספות:

תבלו את מזונכם. מחקרים מוכיחים שצמחים 

ותבלינים נפוצים, אותם אנו מוסיפים למזון 
בכמויות זעירות, משפרים מאוד את הבריאות. 

קינמון ראוי לציון מיוחד: בדיקות מעבדה שבוצעו 
על ידי חוקרים במשרד החקלאות האמריקני, 

מצאו שהקינמון משפר מאוד את הרגישות 
לאינסולין, ובכך הוא מסייע באיזון רמת הסוכר 

בדם. משמעות הדבר שהוספת קינמון למזון כגון 
אוכמניות או תפוח עץ מסייעת לשלוט בתנודות 
החדות של הסוכר בדם. נסו גם שום ועלי דפנה 

המשפרים את הרגישות לאינסולין, וכוסברה 
המורידה את רמת הסוכר בדם.

נסו לבשל מזונות לאט בטמפרטורה נמוכה, 
והימנעו מבישול-יתר. 

מצאו אילו מזונות לא מתאימים לכם. הימנעו 
ממזונות הגורמים תנודות לא בריאות בסוכר 

בדם או לתשוקה מוגברת למזון.

בדקו אלרגיות קלות למזון, שהופיעו בגיל 
מתקדם. עליכם לשקול זאת אם אתם סובלים 

מתנודות לא יציבות של סוכר בדם )גבוהות 
ונמוכות(, או אם לא חל שיפור במשקלכם או 
בסוכרת שלכם אחרי ביצוע ההנחיות בפרק 

זה. מומחים רבים לאלרגיות למזון מצאו 
שסילוק מזונות גורמי אלרגיה מהתזונה שיפר 
את הסבילות לגלוקוז אצל אנשים שהפחתה 
רגילה של כמות הפחמימות לא עזרה להם. 

גורמי אלרגיה נפוצים כוללים חיטה, תירס, חלב 
וקטניות – מזונות שיש לצרוך באופן מבוקר בכל 

מקרה בגלל תכולת הפחמימות הגבוהה בהם. 
אם אתם מתקשים בזיהוי מזונות בתזונה שלכם 

שייתכן שגופכם אינו סובל, בקשו מרופאכם 
 G בדיקות דם לאיתור נוגדני אימונוגלובולין

IgG(( למזונות שונים. 

אכילה בהתאם להוראות תקרב אתכם מאוד 
לשמירה על רמה בריאה של סוכר בדמכם. 

אם אתם עדיין מתקשים לשלוט ברמת הסוכר 
בדמכם אחרי ששיניתם את תזונתכם – או אם 
אתם פשוט רוצים בהגנה הטובה ביותר – יהא 

עליכם להכניס שינויים גם באורח חייכם.

מתוך: “סוכרת, מניעה וטיפול בדרך טבעית” 
מאת מליסה סמית, בהוצאת פוקוס

אוכלים  כשאתם  אשמה  חשים  אתם  האם 
רבים  לבד.  אינכם  כן,  אם  מסוימים?  מזונות 
שעלול  מזון  אוכלים  כשהם  אשמים  מרגישים 
את  או  בדמם  הסוכר  רמת  את  להעלות 
משקלם, כמו פרוסה של עוגת חתונה או פיסת 
שוקולד. אבל אתם כן יכולים לאכול מה שאתם 
אוהבים. בהמשך הפרק תלמדו איך להחזיר את 

הפינוקים החביבים עליכם לחייכם. 

בדקו למה אתם חושקים במזונות 
מסוימים

המזון  את  לאכול  יכולים  שהם  שמאמינים  יש 
לפגוע  בלי  סבירות,  במנות  אוהבים,  שהם 
יכולים  הם  כך  בסוכרת;  שלהם  בשליטה 
דבר  מהם  שנמנע  לחוש  ולא  מהחיים  ליהנות 
בתזונה  מחמיר  ששינוי  מרגישים  אחרים  מה. 
שליטה  תמורת  לשלמו  שיש  קטן  מחיר  הוא 
הווארד  שאומר  כפי  במחלה.  אופטימאלית 
שטיינברג, “זה חוק המספרים הקטנים – פחות 
אינסולין, פחות אכילה, פחות טעויות”. ההחלטה 

בידכם.

אסורים  מזונות  לכלול  איך  שתלמדו  לפני 
בתזונה לסוכרתיים, חשבו על השאלה הבאה: 
האם אתם באמת רוצים מזון מסוים, או שפרסום 
שיווקי חלקלק משכנע אתכם שאתם חושקים 
בו?  הנה כמה מהמחקרים, והממצאים שלהם:

תיאור המזון מגביר את רצונכם לאכול אותו – 
האם אפילו שמו של המוצר משפיע על הכמות 
שאנחנו בוחרים לאכול ממנו? מחקר שהתמקד 
של  שהמכירות  הראה,  בקפטריות  בסועדים 
של  הביתית  התפוחים  “עוגת  שנקרא  קינוח 
דומה  מוצר  משל  יותר  גבוהות  היו  סבתא” 

ששמו פחות נוסטלגי. 
גודל האריזה משפיע על הכמות שאתם אוכלים 
– צוות המחקר חילק קבוצת משתתפים לשתי 
סוכריות  של  אריזה  קיבלה  האחת  קבוצות. 
M&M שהכילה 114 סוכריות, והאחרת קיבלה 
שקית עם כמות גדולה פי שלושה. אלה שקיבלו 
אריזה קטנה אכלו כ-63 סוכריות, 209 קלוריות 
הגדולה  השקית  את  שקיבלו  אלה  בממוצע. 
קלוריות  כ-341  סוכריות,   103 אכלו  יותר 
של  קבוצה  קיבלה  אחר  במקרה  בממוצע. 
קיבלו  חלקם  חינם.  פופקורן  בסרט  מבקרים 
מנה רגילה, והשאר קיבלו מנה גדולה במיוחד. 
אכלו  במיוחד  הגדול  המיכל  את  אלה שקיבלו 
44 אחוז יותר מאלה שאכלו מהמכל הקטן יותר, 
ללא קשר למידת רעבונם. כשמזון ארוז באריזה 
גדולה יותר, אנחנו לא מנסים לשמור חלק ממנו 

ואוכלים יותר.
שאתם  הכמות  על  משפיע  המזון  של  מיקומו 
הרשי  ממתקי  שלושים  –הניחו  ממנו  אוכלים 
האחד   – לממתקים  קערות  של  סוגים  בשני 
שקוף והאחר אטום. חלק מהקערות הוצבו על 
במרחק  הונחו  ואחרות  מזכירה,  של  שולחנה 
שני מטרים ממנו. כצפוי, יותר ממתקים נלקחו 
ושתכולתן  השולחן  על  שעמדו  מהקערות 
גלוי לעין  נראתה לעין; ככל שהמזון היה פחות 
והגישה אליו הייתה פחות נוחה, כך פחת הפיתוי. 
אם אתם רוצים לאכול כמות קטנה יותר ממזון 
לעודד  רוצים  אתם  אם  אותו.  החביאו  מסוים, 

את עצמכם ואחרים לצרוך מזון בריא יותר, כמו 
ירקות חתוכים, שימו אותו בהישג יד בכלי שבו 

ייראה וימשוך את העין. 

על  משפיעה  מזון  עם  שלכם  ההיכרות  מידת 
זאת,  לבדוק  כדי   – אוכלים  שאתם  הכמות 
אנשים  של  התנהגותם  את  הצוות  ִהשווה 
של  לזו  זית,  בשמן  שלהם  הלחם  את  שמרחו 
אנשים שמרחו אותו בחמאה. אוכלי שמן הזית 
צרכו פחות לחם. שמן זית ממלא יותר מחמאה, 
אך הוא גם פחות מוכר. כנראה קל יותר לאכול 
מזון  של  מאשר  מוכר  מזון  של  גדולות  כמויות 
לא מוכר. אנחנו גם נמשכים למזון שמזכיר לנו 
ואת אהבתה של אימא.  יותר  זמנים מאושרים 
זהותכם  של  זה  חלק  על  לוותר  רוצים  אינכם 
לא  ואתם   – בסוכרת  לוקים  שאתם  כיוון  רק 
ולכן  בחיינו,  מזון משחק תפקיד חשוב  חייבים. 
קשה כל כך להתמיד במשטר שמסלק מזונות 
לשנות  דרכים  כמה  הנה  מהתפריט.  אהובים 
כך  עליכם,  שחביבים  והמזונות  המתכונים  את 

שיתאימו לתוכנית התזונה שלכם לסוכרתיים. 

עליכם  החביבים  המזונות  את  התאימו מחדש 
התרופות החדשות של היום, אינסולין מלאכותי, 
מאפשרים  משופר  וטיפול  אינסולין  משאבות 
לכם לאכול כמעט כל דבר, בכמות סבירה. אך 
מזונות שמכילים  יש  לאכול.  כדאי  מזון  כל  לא 
שומני  או  כולסטרול  של  בריאות  לא  כמויות 
טראנס, או שתכולת הפחמימות שלהם דורשת 
מכם ליטול כמות רבה מדי של אינסולין. אתם 
יכולים לשנות רבים מהמזונות החביבים עליכם 
יותר, בעזרת כמה התאמות  לגרסאות בריאות 

קלות. 
טובים  לחיים  קטנים  צעדים  “סוכרת,  מתוך 

ומאוזנים” מאת ג’ניס רוסלר, הוצאת פוקוס

אם הייתי צריך לחיות על חצי תפוח, כנף עוף 
לי  הייתה  חיי,  ובשארית  יום  כל  וכרוב  אפויה 
בעיה רצינית עם הרופא שלי. לא אתן לסוכרת 
לקחת ממני את החופש ליהנות ממזון אמיתי. 
מזון  לבחור  שלי,  לגוף  להקשיב  מעדיף  אני 
ההתאמות  את  ולבצע  יותר,  חכמה  בצורה 

המתאימות. - 

               יוג’יראג’



31 איל פברואר 2016

סקונס )מאפינס סקוטי( משיבולת שועל 

לחם תירס עדין עם שעורה 

בתאבון

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

הסקונס הסקוטיים המסורתיים אינם מכילים שומן. יש להגישם מייד, חמים וטריים, עם ריבה דלת-סוכר. החומרים ל-12 סקונס:

- 1 כוס שיבולת שועל גולמית, סוכר או זרעי קימל

- ¼1 כוסות קמח מלא לעוגות )לא קמח מלא רגיל( 

- 1 כפית סוכר,  ½ כפית אבקת אפייה,  ½ כפית מלח

- ¼1 כוסות חלב סויה מופחת-שומן,  1 כף מיץ לימון או חומץ

חממו את התנור ל-Cº200. טחנו את שיבולת השועל לקמח עדין בבלנדר יבש. העבירו לקערה בינונית והוסיפו את הקמח, הסוכר, אבקת האפייה 
והמלח. ערבבו היטב.

ערבבו את חלב הסויה עם מיץ הלימון או החומץ בקערה קטנה. הוסיפו לתערובת היבשה וערבבו קלות במזלג. צרו בעזרת כפות גדולות 12 
תלוליות בתבנית מכוסה בנייר אפייה, והחליקו אותן מעט באצבע רטובה. אפו כ-15 דקות. חתכו את המאפים במזלג כל עוד הם חמים.

ליצירת לביבות שטוחות: חלקו את הבצק לשניים. צרו מכל מחצית עיגולים בקוטר 20 ס”מ והניחו בשתי תבניות אפייה שטוחות לא דביקות. סמנו 
שישה משולשים על כל עיגול ואפו במשך 15 עד 20 דקות. פזרו מעל סוכר או זרעי קימל.

ערך תזונתי למנה אחת: 77 קלוריות, 3 ג’ חלבונים, 15 ג’ פחמימות, 1 ג’ סוכר, 1 ג’ שומנים, 9% קלוריות משומנים, 0 מ”ג כולסטרול, 2 ג’ 
סיבים, 144 מ”ג נתרן

זהו לחם עתיר-סיבים ודל-שומן, קל להכינו והוא זקוק לאפייה של 15 דקות בלבד. השתמשו בקמח תירס שנטחן ברחיים, אם אתם יכולים 
להשיגו.

החומרים ל-6 מנות:

- ¾ כוס קמח תירס צהוב, ½ כוס קמח שעורה

- 1/3 כוס קמח חיטה מלא )רגיל או לעוגות(, 2 כפות סוכר

- 2 כפיות אבקת אפייה, ½ כפית מלח,  ¼ כפית סודה לשתייה

- 1 כוס חלב סויה מופחת-שומן,  ¼ כוס מיץ תפוחים לא ממותק

חממו את התנור ל-Cº220. שימו את קמח התירס, השעורה והקמח המלא, הסוכר, אבקת האפייה, המלח והסודה לשתייה לתוך קערה בינונית. 
הוסיפו מלח סויה ומיץ תפוחים וערבבו היטב. העבירו לתוך תבנית אפייה משומנת היטב )לחלופין, השתמשו 

בנייר אפייה( x 20 20 ס”מ והחליקו את התערובת. אפו במשך 15 דקות. חתכו ל-6 חתיכות שוות כשהלחם עדיין חם.

 ערך תזונתי למנה אחת: 150 קלוריות, 4 ג’ חלבונים, 32 ג’ פחמימות, 5 ג’ סוכר, 
1 ג’ שומנים, 6% קלוריות משומנים, 0 מ”ג כולסטרול, 3 ג’ סיבים, 237 מ”ג נתרן

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

לנצח את הסוכרת
מתכונים לארוחת בוקר
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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, עסיס דיאט תפוז;
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(; 

שקיות; סוכרזית קלאסי )100 שקיות(;
ברוקו משקאות קלים בע”מ

בסיס  על  ממתיק  אבקת   SUPER SUGAR
אריטריטול וסטיביה.

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(;

גפן שיווק – טבע של בריאות  בע”מ
סוכרלייף – שקיות ממתיק אישי על בסיס סוכלרוז;

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(; 
)שקיות(;  סטיביה  בסיס  על  ממתיק  נוזלי;  סוכלרוז 
סוכלרוז סטיקס; Tusso גרנולה עם תפוחי עץ ואגוזי 
סוכלרוז  ממתיק  מרמולייט  טוויסטר;  סוכלרוז  לוז; 

בתוספת סיבים על בסיס עולש;
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  

מ”ל,   500 מ”ל,בקבוק   330 פחית    -diet coke
שישית  מארז  ליטר.   1.5 בקבוק  מ”ל,   350 בקבוק 
בקבוקי 1.5 ליטר )קרטון לנשיאה(; דיאט קוקה קולה 
 350 מ”ל,בקבוק   500 מ”ל,בקבוק   330 לימון- פחית 

מ”ל ובקבוק 1.5 ליטר. 

סוכרלוז )בתפזורת(
יפאורה תבורי

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

סודה בטעם נענע ליים )1.5 ליטר(.
מאפיית אגמי

לחם קל, לחם דגנים קל, לחם מלא-מלא קל, פיתה 
ביס קלה 100% קמח מלא; לחמניה קלה ביס 100% 

קמח חיטה מלא )מארז 8 יחידות(;
מאפיית אחדות, חיפה

לחם קל מקמח מלא
מאפיות אנג’ל בע”מ

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

פיתה קלה בקטנה; 
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 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 )עינת(  -  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;

מאפיית דוידוביץ 
לחם דגנים לייט; לחם כהה דל קל; לחם דל קל; לחם 

ריחיים;
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; אווריריות כוסמת 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 simply fruit 0% יוגורט ביו תות, 

מכוורת עמק חפר “דודות”
מעדן לייט 

מכוורת יד מרדכי שטראוס בע”מ
קונפיטורה דומדמניות שזיף לייט; קונפיטורה משמש 

לייט; קונפיטורה תות שדה לייט;
מנה א. י. בע”מ

פריכיות אורז מלא, פריכיות אורז מלא ללא תוספת 
מלח, פריכיות אורז מלא עם פשתן, פריכיות אורז מלא 
עם תירס, פריכיות אורז מלא עם קצח, פריכיות אורז 

מלא 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
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
קונדיטוריה ברון  

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

בורודינסקי
ריאו

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

משמש, לימון
שופרסל )מותג פרטי(

ברנפלקס ללא תוספת סוכר)אריזות בגדלים שונים(; 
100 שקיות;  בראנפלקס; ממתיק על בסיס סוכלרוז, 

משקה קל אשכוליות דל קלוריות, 1.5 ליטר;

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

 500 מ”ל,בקבוק   330 פחית   -  ZERO קולה  קוקה 
מ”ל,בקבוק 350 מ”ל ובקבוק 1.5 ליטר,            

פיוז-טי דיאט אפרסק, פיוז-טי דיאט בטעם אפרסק 
0.5 ליטר, דיאט ספרייט, דיאט פאנטה אשכוליות, דיאט 

פאנטה אורנג’, דיאט קינלי פרי מנדרינה;
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, 

ענבים;
חומוס; פול; רסק תפוחי עץ תותים diet, רסק תפו”ע 
אפרסקים,  בטעם  תפו”ע  רסק   ,diet בננות  בטעם 
בטעם  תפו”ע  רסק  יער,  פירות  בטעם  תפו”ע  רסק 

קנמון;
ספרייט זירו )באריזות 1.5 ליטר, 500 מ”ל, 350 מ”ל, 

330 מ”ל(;
טופגאם תעשיות ממתקים בע”מ

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

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

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

ליים עדין;
יוניליוור ישראל מזון בע”מ 

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

ללא גלוטן.
קונפיטורות 778 בטעמים: משמש לייט, אוכמניות לייט, 

תות שדה לייט, דובדבנים לייט.
י. כהן

 )sweet lose( לוז  בשקית סוויט  ממתיק 
רוז  סוויט  סוכרלוז;  בסיס  ממתיק על   –

שקיות בשקיות על בסיס סכרין; סוויטבע   -
דקסטרוזה;ממתיק אישי על בסיס סטיוויה עם 

)שקיות  סוכלרוז  בסיס  על  ק ממתיק  תי מ מ
אישי על בסיס סוכלרוז עם דקטרוזה(;

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

מתוק לייט – שקיות ממתיק אישי על בסיס 

המשך בעמודים הבאים
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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%
אוכמניות   0% אקטיביה  רביעי(,  )מארז  מיובש  שזיף 

חמוציות    
שלגוגו

משמש,  פטל,  לימון,  בטעמים:  ארטיקל  קרח  שלגוני 
 8 שמוטקין  ברח”  )המכירה  לגלידה;  וופל  גביעי 

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  ג”ר,   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% גביע 150 גרם

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

דיאט תות בתחתית 0% גביע 150 גרם; דיאט אפרסק 
פספילורה 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 

תנובה לבן 1.5% שומן ביו גביע 200 גרם משקה סויה 
לייט אריזת 1 ליטר )סוי מג’יק(, דיאט יופלה עם אפרסק 

0% 100 גרם, דיאט יופלה עם תות  0% 100 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
ABBOTT  - GLUCERNA )גלוצרנה( 

מזון רפואי מועשר בסיבים תזונתיים מיועד לחולים עם 
סבילות לקויה לגלוקוז. היבואן: פרומדיקו

רפואי  מיכשור  תרופות, 
ומוצרי עזר

פריגו ישראל
אקסרה קרם AXERA Cream - - נוסחה טיפולית 
חדשנית לריכוך עור יבש ,קשה וסדוק בכל הגוף מומלץ 
במיוחד לשימוש בכפות הידיים,ברגליים ובמרפקים - 
מרכך, מגמיש את העור ומונע סדקים, מעלה את רמת 
הלחות בעור ומשפר את מרקמו, מעניק הקלה מיידית 
ולאורך זמן –אין צורך ביותר משתי מריחות ליום, נספג 
גיל,  בכל  לשימוש  מתאים  היפואלרגני.  במהירות, 

מתאים מאד לעור יבש הקשור לסוכרת 
 -  AXERA Foot Cream  - רגל  כף  אקסרה 
הרגל  בכף  וקשה  ,סדוק  יבש  בעור  לטיפול  קרם 
ומונע סדקים, מעלה את  - מרכך, מגמיש את העור 
רמת הלחות בעור ומשפר את מרקמו, נותן תוצאות 
בקטריאלי  אנטי  ימים,   3 תוך  לעין  נראות  מהירות- 
מיובש,  הנגרמים  עור  גירויי  על  הקלה  ריחות.  ,מונע 

מתאים מאד לעור יבש הקשור לסוכרת
- שמפו    AXERA Shampoo - אקסרה שמפו 
יבשה - מעניק לחות  ובקרקפת  לטיפול בקשקשים 
עור בקרקפת,  וקילופי  לקרקפת, מטפל בקשקשים 
יכול להתאים למצבים כמו פסוריאזיס,סבוריאה וגירוד 
של הקרקפת. מכיל קלימבזול לטיפול יעיל בקשקשים. 
בעל pH 5.5 המתאים לרמת החומציות הטבעית של 
לשימוש  מגרה, מתאים  עדין שאינו  ניחוח  בעל  העור. 

לתינוקות ,ילדים ומבוגרים .
אקסרה אל-סבון -AXERA Wash  - אל-סבון לחות 
במצבים של עור יבש עד יבש מאד -מעלה את רמת 
הלחות בעור ומשפר את מרקמו. pH=5.5 המתאים 
לרמת החומציות הטבעית של העור. הקלה של הגרד, 
 , לתינוקות  לשימוש  מתאים  אדמומיות  של  הפחתה 

ילדים ומבוגרים. מתאים ליובש עור הקשור לסוכרת
אגנטק בע”מ

Insulin Pump Minimed - משאבת אינסולין
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.
אנשי  ידי  על  לשימוש   –  Cuticle eliminator

מקצוע.
גפן  מדיקל בע”מ 

דו  מתכוונן  דוקרן  הכוללים   FreeStyle סוכר  מדי 
ראשי ומחטים צבעוניות:

 FreeStyle Lite, FreeStyle Freedom Lite,
 FreeStyle InsuLinx, FreeStyle Optium,

FreeStyle Optium Neo
FreeStyle Navigator II  נביגייטור פריסטייל 

מערכת רציפה לבדיקת סוכר, 
אינסופלון INSUFLON סטים לעירוי תת עורי,

ללא  אינסולין  להזלפת  חדשנית  מערכת  אומניפוד- 
צינורית +אביזרים נלווים, 

תיקים לשמירת אינסולין בקירור במספר גדלים,
גרם,   15 גלוקוסטנדרט בבקבוקים של   נוזל לשתיה 

50 גרם, 75 גרם ,
גרם בטעמים   4 גלוקוז  – טבליות  גלוקוצויס  טבליות 

שונים,
מחטי קליקפיין/פן פיין לעטי הזרקה,

מארז מחטים אוניברסליות לדוקרן – ויטרקס,
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

 .D.M.C
 מרכז רפואי פרטי לטיפול בסוכרת והשמנת יתר;

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
חברת אופציה, סוכנויות לביטוח 2003 בע”מ

חבילת פוליסות מיוחדות לאנשים עם סוכרת
ויטאמד תעשיות פרמצבטיות בע”מ

קרם טיפולי פורטה לרגליים
טאיקו

גלוקומטר  ואביזריו.   XL עלית  אסנסיה  גלוקומטר 
אספרי ואביזריו, גלוקומטר אסנסיה קונפירם ואביזריו. 

 Bayer: חברת  של  סוכר  לבדיקת  ערכות 
 ASCENSIA ELITE, ASCENSIA ELITE XL,
עדינות  מחטים  מגוון   ,ASCENSIA ESPRIT 2
 Insulin מתקדמת  אינסולין  משאבת   ,)unilet(

Pump Cozmo
טעם טבע - אלטמן

קרם   – הרגל; פלקסיטול  לכף  – משחה  פלקסיטול 
לטיפוח  קרם   – פלקסיטול  מאוד;  יבש  לעור  ידיים 
הציפורן,  ; אלפא ליפואית; פלקסיטול קרם לעור יבש 

מאד; פלקסיטול איזי סטיק;
כצט 

 לקטופיל - מוס ניקוי טיפולי לפנים; לקטופיל - יאנג 
מוס ניקוי טיפול לפנים

לקטופיל  - קרם גוף טיפולי; לקטופיל - קרם ידיים 
טיפולי; תחליב סבון טיפולי

X צרבת – TZAREVET X
 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

בכף  וגס  קשה  עור  בהסרת  סיוע   Medifoot
הרגלללא 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

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(

רפידות קינמון לילדים, רפידות קינמון למבוגרים, 
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 
גביסטון מנטה טבליות;  קרם טיפולי לסדקים בעקב 

;Scholl בתוספת קרטין מבית

חברות תרופות – תרופות במרשם רופא 
בלבד:  באייר ישראל בע”מ, ברינגר 

אינגלהיים ישראל בע”מ, מארק שארפ ודוהם 
MSD, נובונורדיסק )פארמדיה(, נוברטיס 

פארמה, סנופי אוונטיס, שרינג )פריגו( 
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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
בדצמבר: כנס בריאות וחגיגת חי שנים לסניף 
אשדוד בליווי הרצאתו של ד”ר דן שפיץ, מומחה 
למחלות פנימיות וסוכרת וולפסון, “מימוש זכויות 
החולים” – אלי לוטן, עו”ד, “האם ניתן להוריד את 
פרופ’   - הארוחות?”  תזמון  ע”י  האינסולין  מינון 
ביה”ח  לסוכרת,  מומחית  יעקובוביץ’  דניאלה 

וולפסון.
סוכרתית”  רגל  “טיפולים חדשים בכף  בינואר: 
- ד”ר צבי לנדאו, רופא פנימי, מומחה למחלות 

זיהומיות של הרגל הסוכרתית
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

פרוסת  לך?”  מתאים  לחם  “איזה  בנובמבר: 
דבוש–חלילי,  שרון   - וסוכרת  לחם  על  מידע 

דיאטנית קלינית, מאפיית דגנית עין בר 
בדצמבר: “פיתוח חוסן נפשי כדרך לניהול חיינו 

“ - מרטה גרבר, פסיכולוגית קלינית
בעזרת  סוכרת”  על  “משוחחים  סדנא  בינואר: 
4 מפות שיחה - מנחה: הגב’ לירז הורדן אחות 

ומדריכה מוסמכת
חדרה -  יו”ר – מר ששון פנחס

מועדון לקשיש, רח’ ירושלים 15, 
טל: 6247397 -04   

ימי פעילות: ג’  19:00-17:00 
גזר,  עוגת  של  וטעימות  הדגמה  בדצמבר: 
מיוחד  עשיר,  בריאות  סלט  קישואים,  פשטידת 

לסוכרתיים - השף אהרון סולמה
חולון- בת ים -  יו”ר – גב’ רחל זנד

“בית המתנדב” רח’ אחד במאי 56, חולון 
טל: 03-5033391, נייד: 053-3345693  
שעות פעילות: יום שני בין 11:00-09:00

 - העיניים”  על  הסוכרת  “השפעת  בדצמבר: 
ד”ר  לריסה מוצמכר מומחית למחלות רשתיות 

ביה”ח אסף הרופא
חיפה -  יו”ר - מורי הוד -

053-3379062 ו 04-6902346 
התמיכה  קבוצת  של  מפגש  בדצמבר: 
 – מאוזן”  ולהישאר  טעים  “לאכול  לסוכרתיים: 

מנחה - הגב’ זלמה רוזן, אחות סוכרת
בעזרת  סוכרת”  על  “משוחחים  סדנא  בינואר: 
מפות שיחה - מנחה - הגב’ זלמה רוזן, אחות 

סוכרת
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

חיובית  גישה  עם  הסוכרת  את  “לנצח  בינואר: 
לחיים” - מרצה: נירה איילה גרנטשטיין , מרכזת 

הסניפים של האגודה
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
בדצמבר: “סוכרת - רקע כללי, הכאב ומחקרים” 
- המרצה: פרופ’ ויקטור וישליצקי רופא בביה”ח 

מאיר כפר סבא
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

נתניה -  יו”ר – ד”ר רינה רחמני רבינוביץ, עו”ד, 
אחות. / חדווה דואני - סגנית יו”ר הסניף 

רח’ אחימאיר 9 נתניה  
נייד: 050-5534438    

ימי פעילות: ג’ 18:30-16:30  
לטיפול  בתרופות  נכון  “שימוש  בנובמבר: 
ומנחה  רוקח   , אושפיז  אורן  מג’ר   - בסוכרת” 

קבוצות סוכרת מאוחדת שירותי בריאות
בסוכרת”  רגל  בכף  וטיפול  “מעקב  בדצמבר:  
בית  לסוכרת  מומחית   - כפרי  אסתר  הגב’   -

החולים לניאדו
בינואר: “איך להפוך את השמירה על אורח חיים 
מרצה:   - חיובית”   לחוויה  לסוכרתי  המתאים 

איילה -נירה גרנטשטיין
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  
ראש העין -  יו”ר- זאביק זהבי

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

לאחר  הסוכר  רמות  איזון  “חשיבות  בנובמבר: 
הארוחה” – ד”ר אלה אברבוך, סאנופי

בדצמבר: “חידושים בטיפול התרופתי בסוכרת” 
– ד”ר נירית אבירן-ברק, אנדוקרינולוגית בקופת 

חולים מכבי, נתניה
בינואר: “איך להפוך את השמירה על אורח חיים 
מרצה:   - חיובית”  לחוויה  לסוכרתי  המתאים 

איילה -נירה גרנטשטיין
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

סוכרת   במצבי  עיניים  “סיבוכי  בנובמבר: 

רופא  אורן  יובל  ד”ר   - לקטרקט(”  )השלכות 
עיניים, מומחה, בית החולים קפלן  

ומענה  בסוכרת  בטיפול  “חידושים  בדצמבר: 
הפקולטה  תנא,  בר  יעקב  פרופ’   - לשאלות” 

לרפואה, אוניברסיטה עברית ירושלים
אורח  על  השמירה  את  להפוך  “איך  בינואר: 

חיים המתאים לסוכרתי לחוויה חיובית” - 
מרצה: איילה -נירה גרנטשטיין 

מודיעין: יו”ר הסניף – הגב’ ניצה דוידוביץ’ 
עמותה לקשיש רח’ עמק דותן 31, מודיעין, 

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

ימי פעילות: יום שני 16:00-18:00 
החמרת  לאור  זכויותיך  את  “דע  בדצמבר: 
 , שרצקי  מאור   - לאומי”  ביטוח  של  התקנות 

עו”ד 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     
בדצמבר: “כליות וסוכרת” – ד”ר אמיר בשקין, 
ביה”ח  ומטבוליזם,  אנדוקרינולוגי  מכון  מנהל 

גליל מערבי נהריה 
 4 בעזרת  סוכרת”   על  “משוחחים  בינואר:  

מפות שיחה – מנחה: עימד
“סדנת אפיה” - בהנחיית השף אהרון סולמה 

תל-אביב: בהקמה. יו”ר מיועדת – גב’ עדנה כהן
מועצה אזורית גזר: יו”ר מיועדת – גב’ חנה סיבוני 
 4 בעזרת  סוכרת”   על  “משוחחים  בנובמבר: 

מפות שיחה - מנחה, ויקי )ויקטוריה( צבי
כך  כל  באמת  זה  האם   – בסוכרת  “תזונה 
חוקר,   – מדר  זכריה  פרופ’   מרצה   - חשוב?” 

הפקולטה לחקלאות ברחובות
אורך  על  והשפעתו  חיים  “אורח  בדצמבר: 
החיים” - אייל אמון - פיזיולוג של המאמץ, חוקר 

במכון לשיקום הלב בבי”ח “שיבא” 
,כדורים,  בסוכרת  תרופתי  טיפול  בינואר: 
אינסולינים ותרופות חדישות - פרופ’ יעקב בר 

תנא רופא וחוקר סוכרת ביה”ח הדסה
            

בדיקות רמת סוכר בניידת האגודה בחודשים 
מנובמבר 2015 עד  לינואר 2016

מהנעשה בסניפי האגודה 
כתובות ושעות הפעילות

קשר הסוכר
תרגום על ידי אבי צוקרמן - “אביב פרויקטים”

דיון בעניין קשר הסוכר וסוכרת 
מסוג 2

לרבים  מאליו  מובן  נראה  אולי  שזה  למרות 
שדיאטה עשירה בסוכר וצריכה משמעותית של 
עמידות  של  להתפתחות  תורמים  פחמימות, 
דעות  עדיין  שיש  מסתבר  וסוכרת,  לאינסולין 
האשם  הוא  סוכר  האם  בשאלות  מנוגדות 

במגיפת הסוכרת.

 ADA )American Diabetes לפי 
Association(, אגודת הסוכרת האמריקאית, 
רעים  טוענים שגנים  כך פשוט. הם  כל  זה לא 
וכי  העיקריים,  האשמים  הם  במשקל  ועלייה 
ולא  יתר,  אכילת  היא  במשקל  לעלייה  הסיבה 
לא  זה  אחרות,  במילים  הפחמימות.  צריכת 
משנה איזה סוג של מזון שאתם אוכלים, כמות 

הקלוריות היא הגורם החשוב.

על פי ד”ר בריאן, נקודת מבט זו שגוייה באופן 
שיש  אנשים  הרבה  יש  כל,  קודם  משמעותי. 
להם היסטוריה משפחתית של סוכרת ולא לקו 
ללא  רבים  סוכרת  חולי  ויש  בעצמם,  במחלה 
חולי  שנית,  סוכרת.  של  משפחתית  היסטוריה 
נורמלי  משקל  בעלי  הם  רבים   2 סוג  סוכרת 
או סתם סובלים מעודף משקל מסוים, אך לא 
סובלים מהשמנת יתר כרונית. יש גם בעלי עודף 
משקל ואפילו אנשים שמנים מאוד שלא פיתחו 

את מחלת הסוכרת.

הן  הקלוריות  כל  שלא  להדגיש  גם  חשוב 
הדוגלת  הנ”ל  הגישה  למעשה,  הדבר.  אותו 
במזון,  הגלומה  הקלוריות  בכמות  בהתחשבות 
כמדד לסיכון לסוכרת, )קלוריה, המדד המקובל 
מזון,  של  מפירוק  הנוצרת  האנרגיה  כמות  של 
מוגדרת בפיזיקה ככמות החום הדרושה לצורך 
חימום 1 גרם מים(, גם גישה זו שגויה על פי ד”ר 
דיאטות  כי  שהראו  מחקרים  מציין  הוא  בריאן. 
בפועל  יותר  יעילות  וסוכר,  בפחמימות  דלות 
הנוגע  בכל  קלוריות,  דלות  דיאטות  מאשר 

לשליטה על רמות סוכר בדם וירידה במשקל.

האמת, שיותר מדי סוכר הוא לאו דווקא הגורם 
היחיד לסוכרת, עם זאת, הסוכר יכול להיות שחקן 
ישנו   2 מסוג  הסוכרת  של  בשורש  משמעותי. 
מצב הנקרא תנגודת לאינסולין. מצב זה נגרם 
ברמה  לקויים  הורמונלי  איתות  מסלולי  ידי  על 
התאית. ישנם גורמים רבים שבהשפעתם יכול 

להיווצר מצב כזה, כולל עומס יתר של רעילות 
כרוני  ומאספקת המזון, מצב דלקתי  סביבתית 
ומזיני  התא,  לממברנות  חמצוני  נזק  מערכתי, 
קוֶרט, חומרים מזינים הנמצאים בכמות זעירה 
ביצורים חיים ונחשבים חיוניים לתפקודם(. גורם 
לאינסולין  לתנגודת  שמוביל  משמעותי  נוסף 
בַהְסָּדָרה(,  )ירידה   down-regulation הוא 
אינסולין  מעליות  כתוצאה  אינסולין  קולטני  של 
)יותר   hyperinsulinemia ו חוזרות ונשנות 
מדי אינסולין בדם(. מצב זה נובע מתזונה דלת 

סיבים ועשירה בפחמימות וסוכר.

הספר  בבית   2013 בתחילת  שפורסם  מחקר 
לרפואה של אוניברסיטת סטנפורד מצא קשר 
בין כמות הסוכר הנצרכת ע”י ה  אוכלוסייה, לבין 

שיעורי הסוכרת סוג 2 באותה אוכלוסייה.

בעשור  מדינות  מ-175  מידע  בדק  זה  מחקר 
האחרון. ד”ר רוברט לוסטיג,MD, אנדוקרינולוג 
אמר   UCSF לילדים  החולים  בבית  ילדים 
שעשוי  כסוכן  הסוכר  את  מציב  זה  שמחקר 

להיות גורם תורם לסוכרת.

שמוביל  כמובן,  הפשוט,  הסוכר  רק  לא  זה 
ירקות  פחמימות,  של  צורה  כל  לסוכרת. 
עמילניים, דגנים, ואף עודף אלכוהול, בסופו של 

דבר מתפרק בגוף לסוכר. 

כדי  האם  שאלה/דילמה:  מעלה  בריאן  ד”ר 
למנוע התפתחות של תנגודת אינסולין וסוכרת 
מסוג 2 או אפילו להמיר ולהעלים מצב סוכרת 
מסוג 2, יש להימנע או להקטין למינימום צריכת 

סוכר ומזונות ההופכים בגוף לסוכר? 

נושא  יותר על  לצורך כך יש טעם להבין מעט 
הסוכר.

שמות רבים לסּוָּכר
מהו סוכר? זה נראה כמו שאלה פשוטה למדי, 
אם  זאת,  עם  כך.  אכן  השטח,  פני  על  לא? 
נחפור מעט יותר, יש הרבה עומק בשאלה, וגם 

התשובה. 

או  קצרה  שרשרת  הוא  “סוכר”  שנקרא  מה 
סוכר  מולקולות  של  מולקולות(   1-9( בינונית 
פשוט. שני סוכרים פשוטים עיקריים הם גלוקוז 
דרך  הדם  למחזור  נכנס  הגלוקוז  ופרוקטוז. 
מערכת העיכול, ואילו הפרוקטוז עובר מטבוליזם 
בכבד. עמילן, להשוואה, הוא שרשרות ארוכות 

חייב  אשר  גלוקוז,  מולקולות  של  יותר  הרבה 
זה  תהליך  אנזימים.  באמצעות  פירוק  לעבור 
דרך  וממשיך  הרוק  ידי  על  בפה  עוד  מתחיל 
מערכת העיכול. מאחר שרוב העמילן מתפרק 
בקלות לגלוקוז, לעמילן ולסוכר תהיה השפעה 

דומה על רמות הגלוקוז בדם.

סוכרים  של  השונים  השמות  את  להכיר  כדאי 
שונים.

השמות  שלל  את  מרכזת  הבאה  הטבלה 
תחתם מסתתר בעצם סוכר:

את  לב  בתשומת  וקראו  זו  טבלה  שמרו 
וזהו  קונים  שאתם  מצרכים  של  המזון  מרכיבי 
על  אם  גם  במוצר,  המסתתרים  הסוכרים  את 
האריזה מופיעה הכותרת “ללא תוספת סוכר”. 

ועוד הערה חשובה על ידי ד”ר בריאן - פרוקטוז 
או  אגבה,  כגון  בפרוקטוז,  עשירים  סוכרים  או 
קרובות  לעתים  מומלצים  אחר,  פרי  ממקור 
מעלים  לא  שהם  בגלל  סוכרת  עם  לאנשים 
באופן ישיר את רמות סוכר בדם. יש פה בעיה 

גדולה ולעיתים אף הטעייה בשוגג או שלא... 

לוסטיג,  רוברט  כגון  רבים,  חוקרים  למעשה, 
יותר  הרבה  ממש  הוא  שפרוקטוז  מדגישים 
גרוע מאשר סוכרים עשירים בגלוקוז. למעשה, 
צריכה גבוהה של פרוקטוז קשורה עם מחלת 
גבוה  )כולסטרול  דיסליפידמיה  שומני,  כבד 
עמידות  גבוה,  דם  לחץ  וטריגליצרידים(, 

לאינסולין, השמנת יתר, וסוכרת מסוג 2.
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מספרד  חוקרים 
ירידה  על  מצביעים 
לסוכרת  בסיכון 
עם  אנשים  בקרב 
גבוה  דם  לחץ 
שנטלו תרופות לפני 

השינה במקום בבוקר

מאת: דן אבן

הטיפול התרופתי המורכב הנדרש מאנשים עם 
לחץ דם גבוה מחייב לעתים נטילה של תרופות 
גוברת  האחרונות  בשנים  היום.  לאורך  שונות 
במדע הפרמקולוגיה )העוסק בחקר התרופות( 
המודעות לשעת נטילת התרופות כרכיב מרכזי 
ביכולת להגביר את השפעתן בגוף ואת שיעורי 
גם  הנטילה  לשעת  הטיפולים.  של  ההצלחה 
עשויות להיות השפעות נוספות, מעבר לטיפול 
מדווחים  מספרד  חוקרים  עצמו.  הרפואי 
לאחרונה כי על חשיבותה של שעת נטילתן של 
תחלואה  במניעת  דם  לחץ  להורדת  תרופות 
בשעת  התרופות  את  שנטלו  מטופלים  נלווית. 
בסוכרת.  לחלות  יותר  נמוך  בסיכון  היו  הלילה 
 )Vigo( ויגו  באוניברסיטת  שבוצע  במחקר 
בספרד, נבחנה השפעת שעת נטילת התרופות 
ליתר לחץ דם בקרב 2,012 חולים המאובחנים 
עם לחץ דם גבוה ונוטלים תרופה אחת או יותר 
בקביעות )976 גברים ו-1,036 נשים( בגיל 52.7 
בעזרת  אקראית  חולקו  הנבדקים  בממוצע. 
הראשונה  בקבוצה   – קבוצות  לשתי  מחשב 
נתבקשו 1,029 נבדקים ליטול את כל התרופות 
השנייה  ובקבוצה  שהתעוררו,  לאחר  בבוקר 
התרופות  את  ליטול  נבדקים   983 נתבקשו 
 5.9 במהלך  לישון.  שהלכו  לפני  בלילה,  כולן 
שנות מעקב אחר החולים, 171 מתוכם פיתחו 
מטופלים  מהנבדקים(.   8.5%( 2 סוג  סוכרת 
שנטלו תרופות בלילה, ביחס לאלו שנטלו אותן 
בערכי  יותר  משמעותית  ירידה  הראו  בבוקר, 
בסיכון   57% של  ירידה  וכן  בלילה,  הדם  לחץ 
משתנים  נטרול  לאחר  וזאת  סוכרת,  לפתח 
היקף  בצום,  גלוקוז  ערכי  לרבות  מתערבים, 
התחלואה  שיעורי  כלייתית.  ותחלואה  מותניים 
בסוכרת סוג 2 לאורך המעקב עמדו על 12.1% 
דם  לחץ  להורדת  תרופות  שנטלו  מהחולים 
בבוקר, בהשוואה ל-4.8% בלבד מאלו שנטלו 

המיטיבה  ההשפעה  בלילה.  התרופות  את 
בשלושת  אובחנה  לילית  תרופות  נטילת  של 
דם  בלחץ  המרכזיים  התרופתיים  הטיפולים 
אנגיוטנסין  מעכבי  ממשפחת  תרופות  גבוה: 
את  ב-71%  הורידו  בלילה  שניטלו   )ARBs(
בבוקר;  לנטילתם  בהשוואה  לסוכרת,  הסיכון 
המהפך”  “אנזים  מעכבי  מקבוצת  תרופות 
לסוכרת  הסיכון  ב-69% את  )ACE( הורידו 
“חוסמי  מקבוצת  ותרופות  בלילה;  כשנלקחו 
ב-65%  הפחיתו   )β-blockers( בטא” 
השינה.  לפני  כשניטלו  לסוכרת  הסיכון  את 
נטילת תרופות להורדת  כי  החוקרים מסכמים 
שמשפיעות  תרופות  ובייחוד  בלילה,  דם  לחץ 
לאורך  משפרת  בגוף,  האנגיוטנסין  הורמון  על 
מובילה  החולים,  של  הרפואי  מצבם  את  זמן 
לירידה גדולה יותר בלחץ הדם בלילה, ומונעת 
התפתחות סוכרת לאורך זמן. ממצאי המחקר 
כתב  של   2015 ספטמבר  בגיליון  מתפרסמים 

.Diabetologia העת

 איכות השינה וסוכרת
הוכח  וסוכרת  דם  לחץ  יתר  בין   הקשר 
במחקרים רבים בעבר, וידוע כי יותר ממחצית 
מלחץ  גם  במקביל  סובלים  הסוכרת  מחולי 
לסיבוכי  יותר  גבוה  בסיכון  ונמצאים  גבוה,  דם 
ובתפקודי  בראיה  סיבוכים  לרבות  סוכרת, 
הכליות. מחקר בינלאומי חדש ונרחב שפורסם 
 Journal of העת  בכתב   2015 בספטמבר 
 the American college of Cardiology
איש, העלה  מיליון   4.1 של  נתונים  על  שנסמך 
הסיכון  את  ב-58%  מעלה  גבוה  דם  לחץ  כי 
את  גם  מהוות  המחלות  שתי  סוכרת.  לפתח 
שניים מתוך חמשת התסמינים של התסמונת 
)עודף  נוספים  תסמינים  המטבולית, לצד 
כולסטרול  בדם,  טריגליצרידים  מסוג  שומנים 
טוב HDL נמוך והיקף מותניים גדול( – תסמונת 
שמגדילה באופן משמעותי את הסיכון למחלות 
לב וכלי דם. ממצאי המחקר משיקים לעבודות 

נוספות שזיהו תרומה בריאותית לירידה בלחץ 
תלוי  בגוף  הדם  לחץ  ככלל,  בלילה.  הדם 
ובשעות  היום,  לאורך  ומשתנה  רבים,  בגורמים 
בלחץ  כ-20%  של  ירידה  לרוב  נצפית  הלילה 
הדם, ובבוקר ניכרת עלייה חדה בערכים. מחקר 
הנוכחי  המחקר  צוות  ידי  על  שבוצע  נוסף 
 2015 בספטמבר  הוא  אף  שפורסם  מספרד, 
כי לסיכון  בכתב העת Diabetologia, העלה 
בקרב  סוכרת  להתפתחות  ביותר  הגבוה 
אנשים עם לחץ דם גבוה חשופים אלו שאינם 
בלילה.  הדם  בלחץ  ירידה משמעותית  מראים 
הרווארד  מאוניברסיטת  אמריקאי  מחקר  לפי 
שפורסם בדצמבר 2012, אנשים שהראו סימנים 
מוקדמים ללחץ דם גבוה הצליחו להפחית את 
לחץ הדם באופן משמעותי תוך שישה שבועות 
מהרגיל.  מוקדם  שעה  לישון  הלכו  אם  בלבד 
הממצאים  עם  שמתיישבים  נוספים  מחקרים 
הנוכחיים קשרו בשנים האחרונות בין הפרעות 
למשל,  כך,  לסוכרת.  מוגבר  סיכון  לבין  בשינה 
פיטסבורג  מאוניברסיטת  אמריקאי  מחקר 
נוער  בני  כי  העלה   2012 בשנת  שפורסם 
מוגבר  בסיכון  נמצאים  מספיק  ישנים  שאינם 
מאוניברסיטת  אמריקאי  לסוכרת, ומחקר 
שבוצע   2015 בפברואר  שפורסם  מישיגן 
במעבדת שינה פענח את המנגנון שקושר בין 
כי  העלה  המחקר  לסוכרת:  משובשת  שינה 
לאחר שלוש לילות נטולי שינה חלה עלייה של 
עד 30% ברמות חומצות השומן בדם, כשרמות 
הסוכר בדם נותרות בעינן, מה שמוביל לירידה 
לווסת  האינסולין  שלהורמון  ביכולתו   23% של 
ולהתפתחות מצב של  רמות הסוכר בדם  את 

טרום סוכרת.                         

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