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פרופ’ חוליו וינשטיין

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

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

אחת ל 4 שנים מתקיימות בחירות למוסדות האגודה. השנה נקיים בחירות 
לאסיפה הכללית של האגודה במתכונת אסיפה של נציגים.

לאורך השנים אני מקבל פניות רבות מצד חברי האגודה וגם כאלו שאינם 
לתמיכה,  בקשות  לפעילויות,  הצעות  לשיפור,  הצעות  הכוללות  חברים 
היא  והצעותיכם  רצונותיכם  דבריכם,  את  להציג  הדרך  ותלונות.  שבחים 

באמצעות מוסדות האגודה.
תזכורת: האסיפה הכללית היא המוסד העליון של האגודה, היא מאשרת 
את הדוחות השנתיים, את דוחות הביקורת וחשוב מכל – מתוך חבריה 
בלבד נבחרים אנשי הוועד המנהל אשר קובעים את כעוון ודרך פעולת 

האגודה.
כפי שמבין אזרחי ישראל יש את בעלי זכות הבחירה, הבוחרים את חברי 
הכנסת שמתוכם מורכבת הממשלה, כך מתוך ציבור האנשים עם סוכרת 
בישראל, רק חברי האגודה בוחרים את חברי האסיפה הכללית, שמתוכם 

מורכב הוועד המנהל.
יש  שבו  סוכרת  עם  האנשים  גוש  מקומות.  כ-100  הכללית  באסיפה 
מקום לעד 60 נציגי הסניפים – 3 מכל סניף לכל היותר – וגוש  הסקציות 
עובד  פודיאטר,  תזונאים,  סיעוד,  עובדי  רופאים,  חוקרים,  המקצועיות: 

סוציאלי, פיזיותרפיסט ופסיכולוג קליני שבו יש מקום לעד 44 נציגים.
במקרה של יותר מ-3  מועמדים מסניף מסוים, תערכנה בחירות נוספות – 
סיבוב שני – לסניף זה מבין המועמדים. כנ”ל לגבי נציגי הסקציות המדעיות.
לוועד  הנבחרים  בין  בחירות  נערכות  הכללית  האסיפה  בחירת  לאחר 
המנהל הכולל רופאים, חוקר, אנשי סיעוד, תזונאי, פודיאטר  ונציגי האנשים 

עם סוכרת.
הוועד הנבחר בוחר מתוכו את יו”ר האגודה.

המעוניינים להגיש מועמדות ימצאו בחוברת זו  טופס מתאים. 
אנו מודים לכם על השתתפות ערה בבחירות אשר יקבעו את פני 

האגודה לשנים הבאות.

בתודה ובברכה,
מוטי פרלמוטר, מנכ”ל

שם פרטי
שם משפחה

טלפון 
סניף

מס’ חבר
מס’ שנות חברות באגודה 

ספר על עצמך 

אגודה ישראלית לסוכרת 
טופס מועמדות לחברות באסיפה הכללית

ניתן להגיש מועמדות עד ה-10.12.16
הדואר  באמצעות  או   03-9508111 לפקס:  לשלוח  יש  הטופס  את 
לציון  ראשון  הישן,  א.ת   46 המכבים  דרך  לסוכרת,  ישראלית  לאגודה 

 moti@sukeret.co.il :מיקוד 75359 או באמצעות דוא”ל לכתובת
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נובמבר הוא חודש המודעות לסוכרת 
וחל בו גם יום הסוכרת הבינלאומי.

גם תחילתו של החורף  הוא  נובמבר 
וזה אומר: “הכן גופך לחורף...”

בין  גדול  אין הבדל  הסוכרתיים  עבור 
כל  אותנו  מלווה  הסוכרת  כי  העונות 

)והלוואי  והגשמים  שהקור  נדמה  רק  לפעמים  אוויר.  מזג  ובכל  השנה 
ויהיו לנו הרבה...( מפתים אותנו יותר לטעום מן המתוק המנחם האורב 

לפתחנו. אז צריך להיזהר.

בפרט,  הסוכר  ולנזקי  בכלל  לסוכרת  המודעות  גוברת  לאחרונה, 
בערוצים  הסוכר”  “מכת  על  כתבות  הפסק  ללא  משדרת  והטלוויזיה 
המומחים  שדעות  המלאכותיים,  הממתיקים  בנושא  בעיקר  השונים, 
חלוקות ביניהם אם זה מועיל או מזיק )ראו כתבה בנושא בעיתון זה: 

“מה מזיק יותר?”(.

אנחנו קוראים בעיתון כי ארגון הבריאות העולמי קרא למדינות להטיל 
פירות,  מיצי  מוגזים,  משקאות  ובהם   – ממותקים  משקאות  על  מס 
עששת  השמנה,  המגבירים   – קר  תה  ומשקאות  אנרגיה  משקאות 
וסוכרת - במטרה לצמצם את מגפת השמנת היתר ההולכת ומתרחבת 
והיא מסימני ההיכר של הסוכרת. הארגון סבור שהטלת מס בגובה 20% 
תוביל לירידה בשיעור דומה של צריכת המשקאות ובכך יצמצמו סבל 
ויצילו חיים. הארגון ממליץ שלא לשתות יותר ממנה אחת – כ-240 מ”ל 

– של משקאות ממותקים ביום.

“כבר מזמן  )“הארץ”( בה אומר מהנדס תוכנה:  אנחנו קוראים כתבה 
היה אפשר למצוא תחליף לסוכר, אבל תאגידי המזון מעדיפים להרעיל 
אותנו!” – דברים קשים ונכוחים. והוא מעיד על עצמו: “המצאתי תחליף 
לסוכר. הסוכר הטבעי והבריא הראשון בעולם. עבדתי על זה כמה שנים, 
– ממתיק עם ערך  לנוסחה הזאת  ניסויים עד שהגעתי  כ-700  עשיתי 
גליקמי אפסי, שלא כולל חומרים כימיים, מרכיבים לא טבעיים וסוכרים.” 

בטח עוד נידרש לדברים האלה.

של  הגדולים  האויבים  אחד  בשוקולד,  גם  זה  בעיתון  נוגעים  אנחנו 
הסוכרתי, מנקודות מבט שונות.

אנחנו ממשיכים לגעת במחלות הנלוות אל הסוכרת, כמו מחלות הלב 
וכן בסיבוכי הסוכרת הרבים ואנחנו מעיזים לשאול: האם אפשר לרפא 

סוכרת סוג 2?

יש לנו כרגיל מתכונים לארוחות בוקר וצהריים וגם התייחסות מצחיקה 
או  הבורא,  ידי  מעשה   – אוכלים  שאנחנו  והפירות  הירקות  בין  לקשר 

“בונה עולם” כמו שהוא מכונה ב”ארץ נהדרת”.

של  הנאמנים  מהקוראים  למישהו  יש  אם  ומבקשים:  חוזרים  אנחנו 
נשמח   – איתה  וההתמודדות  שלו  הסוכרת  על  אישי  סיפור  העיתון 

לפרסם בעיתונים הבאים.

אז שיהיה לכם חורף חם ונעים והעיקר להיות בריא – שיהיה 
תענוג להביט בראי.

קריאה מהנה ומועילה לכם.
  

שלום חברים,

וועדת  חברי  מתכנסים  אלה  בימים 
את  לבחור  במטרה  הבריאות  סל 
התרופות והטכנולוגיות הטובות ביותר 
עבורנו במסגרת סל הבריאות. השנה, 
ליצמן,  הרב  הבריאות,  שר  הצליח 
משמעותיים  אחוזים  ולהוסיף  להגדיל 
לסל השירותים. אולם עדיין קיים פער 

ענק ובלתי סביר בין מספר התרופות והטכנולוגיות המוגש להיכלל בסל, 
ישראל  זמין עבור אזרחי  ויהיה  זה שיצליח לבסוף להיכנס לתוכו  לבין 
וגם עבור הסוכרתיים, בהתאם לתקציב. המחקר הרפואי אינו מתחשב 
במגבלות התקציב, ובצדק, רץ קדימה בכל תחומי הרפואה. כמידי שנה, 
על חברי וועדת הסל להחליט החלטות קשות, שמשמעותן היא שיפור 
בריאותם של חלק מהאוכלוסייה, כאשר בקשתם התקבלה והתממשה 
- לרוב מיעוט - ואכזבה עמוקה עבור אלו אשר ימשיכו לשמוע על קיום 
טיפולים חדישים ויעילים, אך אינם כלולים בסל, ועל כן לא יוכלו ליהנות 

משימושם.

סוכרת היא מחלה, שכאשר היא מנוהלת נכון, הן על ידי הצוות הטיפולי 
והן על ידי החולה, )ובמיוחד על יד החולה(, מאפשרת לרוב חיים ארוכים 
ובריאים. יחד עם זאת, היא עלולה גם לקצר את תוחלת החיים ולגרום 

לסבל רב, במיוחד כאשר אינה מטופלת כיאות. 

בשנים האחרונות בחרו חברי וועדת הסל להעניק את מרבית התקציב 
שעמד לרשותם למחלות קשות אחרות ופחות לסוכרת. 

לסוכרת/ האגודה  ידי  על  והמוגשות  המוצעות  והטכנולוגיות  התרופות 
המועצה הלאומית לסוכרת לסל, השנה, יש בהן בכדי לשפר משמעותית 

את בריאותם של חולי הסוכרת, וגם להאריך את חייהם. 

הרפואיים  בעיתונים  מחקרים  של  תוצאות  פורסמו  האחרונה  בשנה 
היוקרתיים ביותר, מהם ניתן ללמוד כי חלק מהתרופות החדישות לטיפול 
בסוכרת, בנוסף לעובדה שהן מורידות את רמות הסוכר בדם, מסייעות 
בירידה במשקל הגוף ואינן גורמות להיפוגליקמיה, הן גם מעניקות הגנה 

לבבית ועשויות למנוע תחלואה לבבית ואף מוות מוקדם.  

לחולה  המאפשרות  חדישות  טכנולוגיות  היום  כבר  קיימות  בנוסף, 
באצבע.  בדקירה  צורך  ללא  בדמו,  הסוכר  רמת  את  לבדוק  הסוכרת 
יכולת ביצוע בדיקת דם לסוכר בצורה כה קלה ופשוטה, עשויה להקל 
שעשוי  דבר  יותר,  קרובות  לעיתים  עצמם  לנטר  רבים  חולים  ולעודד 
עתידים  סיבוכים  למנוע  ובכך  מחלתם  איזון  את  משמעותית  לשפר 

באיברים חיוניים.

אנו תקווה כי נתונים אלו, בתוספת העובדה שהשנה יוגדל תקציב 
הסל, יובילו את חברי וועדת הסל להחליט החלטות, השנה, 

שיישומן יאפשרו שיפור בריאותם והארכת תוחלת חיי הסוכרתיים 
בישראל.

שנת בריאות לכולנו!  

2006  -- 61/225 – 14 בנובמבר
בדיוק לפני 10 שנים, בסיומה של שנת 
של  הכללית  העצרת  קיבלה   ,2006
 61/225 מספר  החלטה  את  האו”ם 
המכירה במחלת הסוכרת כ-”המגיפה 
העצרת  ואחת”.  העשרים  המאה  של 
ה-14   – מיוחד  יום  לה  הקצתה  אף 

בנובמבר. ההחלטה הינה היסטורית מכיוון שלראשונה מאז ההכרזה על 
מחלה  הוכרזה  האנושית,  בהיסטוריה  לראשונה  ולמעשה  האיידס  יום 

כרונית לא מידבקת כמגיפה עולמית.

ההערכה הייתה כי בשנת 2025, כלומר תוך 20 שנה, מספר האנשים 
עם סוכרת בעולם יגיע ל-300 מיליון. עברו 10 שנים. מספר האנשים 
עם סוכרת בשנת 2015, הגיע ל 415,000,000 כלומר: עליה של 50% 
על התחזית, במחצית הזמן !!! בסין ובהודו לבדן יש כיום כ-300 מיליון 
אנשים עם סוכרת. מה שלא נצפה הוא השינוי בהרגלי התזונה וחוסר 
אחד  מספר  הגורם  הינה  אשר  ההשמנה  “יצרני”  הגופנית,  הפעילות 

לסוכרת. לאחרונה, גם השמנת היתר הוכרה כמחלה בפני עצמה.

673 מיליון  2040 היא  2015 עודכנו המספרים: התחזית לשנת  בשנת 
אנשים עם סוכרת. כבר כיום המצב בעולם הוא כי כל 6 שניות מת אדם 
מסוכרת. במדינת ישראל שיעור התמותה מסוכרת הוא 7 אנשים ביום, 

מספר העולה על מספר הנפגעים בתאונות דרכים!!. 

באותה שנה, 2006, העריכו כלכלני האו”ם וכלכלני הקונגרס האמריקאי 
וסיבוכיה עלולה לעלות בקצב שבו  כי העלות הכלכלית של הסוכרת 
 2015 בשנת  מכך.  כתוצאה  הרגל  את  שתפשוטנה  מדינות  תהיינה 
על  עמד  ובסיבוכיה  בסוכרת  לטיפול  השנתית  העולמית  ההוצאה 
12% מההוצאה העולמית הכוללת לבריאות. בישראל, שבה ההוצאה 
הלאומית השנתית לבריאות היא למעלה מ-80 מיליארד ₪, ההוצאה 

לטיפול בסוכרת ובסיבוכיה נע סביב ה-20% כלומר – כ-15 מיליארד!

ישראלית  אגודה  במחלה.  הטיפול  מעלות  כ-5%  היא  המניעה  עלות 
לסוכרת פועלת בכל המישורים האפשריים: בדיקות, אינטרנט, פייסבוק, 
מוקדם  ולגילוי  להסברה  וכנסים  הרצאות  חוברות,  ספרים,  טלוויזיה, 

ומניעת המחלה או החמרה בה.

למרות מאמצי האגודה, נראה כי מדינת ישראל לא פועלת בהתאם. לפני 
שלוש שנים הציעה האגודה לחוקק חוק אשר ימנע הצבת משקאות 
ממותקים בסוכר במוסדות חינוך, בתי חולים ומוסדות ציבוריים אחרים. 
כי  נראה   .0 הינה  לאוצר  שעלותו  למרות  היום  עד  יושם  לא  זה  חוק 
הלובי של יצרני המזון חזק יותר מדאגתם הפומבית של נבחרי הציבור. 
אנו עדים לכך שאגודות החולים הן אלה שעוסקות בהסברה ובמניעה 

וממלאות בכך את תפקיד המדינה.

למוסדות  במקביל  פועלות  אשר  חולים  אגודות  כ-110  בישראל 
הרפואיים ומבצעות עבודת קודש, בעיקר על ידי מתנדבים. מתוך תקציב 
משרד הבריאות המתקרב ל-30 מיליארד ₪, הקצה המשרד לתמיכה 
בעמותות אלה פחות מ-8 מיליון)!!!( ₪. למרות ההכרזות האגרסיביות 
טוב  שנשמע  מי  ובכל  המזון  ביצרני  בסוכר,  בהשמנה,  מלחמה  על 
בהצהרות נלהבות, בשנת 2015 קוצצו התמיכות של אגודה ישראלית 

לסוכרת והאגודה לסוכרת נעורים בכ-70%.

בכפר  הסוכרת  ליום  בהמוניכם  להגיע  לכם  קוראים  אנו 
המכבייה, כהפגנת כוח, כהזדהות וכמחווה לפעולות האגודה.



על שאלותיכם יענה 
ד”ר משה זילבר, 

מומחה באנדוקרינולוגיה 
וברפואה פנימית

מחבר הספר “אנשים 
מתוקים לחיים ארוכים”

דוקטור, 
 אני רק שאלה

לסבול קצת עכשיו או לסבול הרבה אחר-כך: 
הבחירה היא שלכם

ד”ר  מאת: 
עקירוב,  עמית 
במכון  רופא 
לאנדוקרינולוגיה 

וסוכרת בבילינסון

בין  ברור  קשר  קיים 
מחלות  ובין  סוכרת 
מחקרים  דם.  וכלי  לב 
הרפואית  בספרות 

מצביעים על עליה של פי 2-3 בשכיחות מחלות 
לב בחולי סוכרת, בהשוואה לאוכלוסייה הכללית. 
)העלולות להוביל  וכלי דם  למעשה, מחלות לב 
את  מהוות  מוחיים(,  ואירועים  לב  להתקפי 
הסיבות הנפוצות ביותר לתמותה בגברים ונשים 
בטיפול  התקדמות  אחד,  מצד  סוכרת.  חולי 
במחלות לב בעשורים האחרונים הובילה לשיפור 
לבבי  אירוע  לאחר  חולים  ההישרדות של  סיכויי 
או מוחי, אך מנגד, חלה עליה בתחלואה בסוכרת 
ועמה עליה במספר החולים במחלות לב. בחולי 
סוכרת לאחר התקף לב סיכויי ההישרדות קטנים 
יותר בהשוואה לאוכלוסייה הכללית. יתרה מזאת, 
שכיחות  גם  קיימת   2 מסוג  סוכרת  עם  בחולים 
ללא  הלב  של  הדם  כלי  של  מחלה  של  גבוהה 
הדם  באספקת  פגיעה  אף  ותתכן  תסמינים 

לשריר הלב והתקף לב ללא תסמינים ברורים.

פשר הקשר
קיים קשר בין דרגת איזון רמות הסוכר בדם ובין 
היקף מחלת כלי הדם של הלב מחלת כלי הדם 
ישנה עליה הדרגתית בסיכון  כן  כמו   והעורקים. 
למחלות לב וכלי דם עם עליה בחומרת ההפרעה 
באיזון רמות הסוכר בדם.  מכאן חשיבות הטיפול 
המתאים בחולי סוכרת. מהמחקרים בנושא עולה 
רמות  לאיזון  אינטנסיבי  טיפול  להתחיל  יש  כי 
אבחנת  לאחר  הניתן  ככל  מוקדם  בדם  הסוכר 
סוכרת, עם עדויות פחות ברורות באשר לתועלת 
של איזון אינטנסיבי של רמות הסוכר בחולים עם 
סוכרת ממושכת ועל-כן חשיבות התאמה אישית 

של הטיפול בכל מקרה לגופו.
סוכרת אמנם נחשבת לגורם הסיכון המשמעותי 

מחלות נלוות: לא על הסוכרת לבדה
סוכרת ומחלות לב

זו  חולים  באוכלוסיית  אך  לב,  למחלות  ביותר 
שכיחות מוגברת של גורמי סיכון אחרים למחלות 
לב וכלי דם, בהם השמנה בטנית, יתר לחץ דם 
)שילוב הקרוי  והפרעה בפרופיל השומנים בדם 
תסמונת מטבולית(. הסיכון למחלת לב משתנה 
משמעותית בתלות בדרגת איזון גורמי סיכון אלו, 
כאשר ירידה במשקל והפסקת עישון מהווים שני 
לסייע  העשויים  חיים,  באורחות  מרכזיים  שינויים 
במניעת מחלות לב. למרות העדויות לפיהן איזון 
וכלי דם  אגרסיבי של גורמי הסיכון למחלות לב 
מרבית  סוכרת,  לסיבוכי  הסיכון  להפחתת  מביא 
החולים אינם מצליחים להגיע ליעדי איזון פרופיל 

השומנים, לחץ הדם ורמות הסוכר בדם.

כעשור  מזה  הנמצא   60 בן  סוכרתי  הינו  יוסי 
מתייצב  האיש  הסוכרת.  במכון  שלי  במעקב 
בקיץ,  ופעם  בחורף  פעם  שנה,  לחצי  אחת 
ותמיד מגיע לאחר שביצע בדיקות דם עדכניות 

להערכת איזון הסוכר שלו.
המסוכרר  בהמוגלובין  אמורים  שהדברים  ככל 
חודשי”(,  התלת  “הסוכר  או   HbA1c( שלו 
9.0- בטווח  הזמן  כל  נעים  יוסי  של  הערכים 
10.0%, מה שמשקף רמות סוכר ממוצעות של 

215-240 מ”ג/ד”ל.
במהלך השנים ניסינו על יוסי כל טיפול תרופתי 
הקיים עלי אדמות, טבליות וזריקות, גם אינסולין, 
אולם  משתנים,  ובמינונים  שונים  בשילובים 
זהה: ערכי הסוכר הגבוהים של  הייתה  התוצאה 
הניסיונות  כל  בפני  בצורה  כחומה  ניצבו  יוסי 

התרופתיים בהם נקטנו. 
יוסי לבקר גם אצל רופא סוכרת  נהג  מדי פעם 
עם  אלי  מגיע  היה  אחריהם  ביקורים  פרטי, 
המלצתו הכתובה של אותו הרופא, כאשר הבעה 
מכתב  כאילו  פניו,  על  נסוכה  דרוכה  ציפייה  של 
ההמלצה הכיל דברים שהיו בבחינת פריצת דרך 
פעם  לדאבוננו,  הראשונה.  המעלה  מן  מדעית 
כבר  שניתנו  ההמלצות  כי  התברר  פעם  אחר 

יושמו בעבר על יוסי, אך ללא הועיל.
בהתמודדות  רב  תיסכול  שחשתי  מודה  אני 
שאינם  הסוכר  ערכי  מול  ונשנית  החוזרת 
ליבה  ויוסי  ניסיונות הטיפול,  משתפרים חרף כל 
“אין  כגון  באמירות  שלי  האשמה  תחושת  את 
יתכן שאי אפשר לאזן אותי במכון הסוכרת?” וכן 
מחוץ  לחשוב  כדאי  שלי  המיוחד  במקרה  “אולי 

לקופסה...”
נראה  לא  הוא  אצלי  יוסי  של  האחרון  בביקורו 
מספר  השיל  שהוא  היה  נראה  שלשום.  כתמול 
כי  התברר  ואף  ממשקלו,  טובים  קילוגרמים 
ההמוגלובין המסוכרר עמד, לראשונה מאז שאנו 
מכירים, על 6.8%, מה שהתאים לסוכר 150 מ”ג/

ד”ל בממוצע!
בטיפול  משהו  “שינית  הופתעתי.  קרה?”  “מה 

התרופתי?”
“האמת היא ששיניתי. למעשה, הפסקתי כמעט 

את כל התרופות שאני נוטל לסוכרת.”
“הפסקת?! אז איך אתה מסביר את השיפור?”

יוסי נטל שאיפה עמוקה והחל לספר.
ויכוח  בעת  כחודשיים,  לפני  אחד  בהיר  “ביום 
שניהלתי עם אשתי, פשוט נאלמתי דום. זה לא 
כלשהו.  נוקב  טיעון  השמיעה  שהיא  משום  קרה 
לא  אך  לה,  להשיב  מאודי  בכל  רציתי  דווקא 
הצלחתי לפלוט מילים מפי. הרגשתי נורא, כאילו 
אני זועק לעזרה אך זעקותי נותרות כלואות בתוך 
גופי. הובהלתי לבית-החולים, שם עשו לי בדיקות 
שונות והדמיות מוח, ובסופו של דבר בישרו לי את 

האבחנה.
שבץ מוחי. 

הייתי בהלם. שבץ מוחי? אני?!
עמי,  שוחח  מאושפז  הייתי  בה  המחלקה  מנהל 
שלי  הדם  לחץ  מעשן,  שאיני  היות  כי  לי  והודיע 
תקין וגם מאזן שומני הדם מאוזן היטב, לא נותר 
לו אלא להניח כי גורם הסיכון העיקרי לכלי-הדם 
שלי הוא הסוכרת הבלתי מאוזנת. הוא הכריז כי 
אם ערכי הסוכר יישארו בעינם, האירוע הבא יהיה 
שיתוק אשר ירתק אותי לכיסא גלגלים לשארית 

חיי.
לבי צנח לתחתונים.

יומיים,  תוך  אלי  לחזור  החל  הדיבור  לשמחתי, 
ובהדרגה הלך והשתפר עד שחזרתי לדבר כרגיל. 
החלטתי  במתנה.  לו  ניתנו  שחייו  כמי  חשבתי 
על  להקפיד  והתחלתי  בידיים  עצמי  את  לקחת 
ולכן  כחמורה,  קלה  לפה,  מכניס  שאני  מה  כל 

התוצאות הן כפי שרואות עיניך.”
ליוסי.  אמרתי  מבין,”  לא  שאני  משהו  יש  “אבל 
“הרי במהלך השנים האחרונות ביקרת אינספור 
פעמים אצל דיאטניות, ותמיד היית מתפאר בכך 

שאתה אוכל ‘לפי הספר’, לא כך?”
“צודק, דוקטור. היום אני  יוסי השפיל את מבטו. 
כמעט  קטנים  חטאים  לי  שהיו  לך  לגלות  יכול 
עכשיו,  לעצמי.  שמרתי  אותם  יומיומי,  בסיס  על 
לעומת זאת, אני ישר יותר מסרגל ככל שהדברים 

נוגעים לתזונה. אני לא מוכן לעבור שבץ חוזר!”
* * *

יוסי אינו יוצא דופן.
למעשה, יש לי מטופל סוכרתי בעל סוכר מרקיע 
על  הקפיד  תמיד  רבות, אשר  שנים  זה  שחקים 
לדרכו  אמונים  שומר  ובעודו  מתוק,  מזון  אכילת 
אירועי  שלושה  לעבור  הספיק  הוא  ולאמונתו 
שבץ, התקף לב אחד, כריתת כף רגל בגין נמק, 
אובדן ראייה בעין אחת על רקע שינויים סוכרתיים 

בעין וכעת הוא מועמד לדיאליזה.
אמרתי “מועמד”? תהיו בטוחים שהוא יתקבל...

שאין  כך  על  המתעקשים  סוכרתיים  מן  חלק 
לבין הסוכר הגבוה  בין התזונה שלהם  כל קשר 
)“ביום  לטעותם  הוכחות  לקבל  לעתים  זוכים   –
למרות  דו-ספרתיים  היו  והסוכרים  צמתי  כיפור 
אך  לסוכרת...”(,  תרופתי  טיפול  כל  נטלתי  שלא 
חרף זאת מרביתם אינם משנים את אורח חייהם 
אי-שם  נמצא  הפתרון  כי  להתעקש  וממשיכים 
שלהם  שהרופא  כלשהי  תרופת-פלא  בדמות 

אינו רושם להם, משום-מה.
העתיק  הפתגם  את  לזכור  נכון  לכך,  בהקשר 
“כאשר הינך מרים מקל בצידו האחד, הינך מרים 
גם את צידו האחר”. במילים אחרות, לכל מעשה 
עלינו  אותן  טבעיות,  השלכות  קיימות  מחדל  או 
להביא בחשבון. ככל שהדברים אמורים בסוכרת, 
היא  לדרוש  מעל  פחמימות  המכילה  תזונה 
הסוכר  ערכי  אך  בטווח הקצר,  יותר  אולי מהנה 
מחיר  לגבות  עלולים  בעטיה  הנגרמים  הגבוהים 

יקר בדמות סיבוכים קשים שתוארו קודם לכן.
האם  עצמו:  את  ישאל  אחד  שכל  כדאי  ועכשיו, 
אותם  את  אישית  לספוג  כדי  מספיק  גיבור  אני 

סיבוכים?
מי שהתשובה לגביו היא “לא”, מוטב לו שיסגור 

את הפה, ויפה שעה אחת קודם...
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ָרֶזה  ֲאִני  ֲאָבל  ָׁשֵמן,  ֲאִני 
ָרֶזה  ָאָדם  ֵיׁש  ְּבתֹוִכי... 
ְּכִפי  ָׁשֵמן,  ָאָדם  ָּכל  ְּבתֹוְך 
ֶאֶבן  ּגּוׁש  ְּבָכל  ֶּפֶסל  ֶׁשֵּיׁש 

)ג’ורג’ אורוול(



מה מזיק יותר
ממתיקים מלאכותיים או סוכר?

שוקולד - טעם החיים
בתיה אלימלך דיאטנית מכון סוכרת - רעננה ויועצת 

התזונה של א.י.ל- האגודה הישראלית לסוכרת. 

מי מאתנו לא אוהב לאכול שוקולד?

והטעם  בפה  שנמס  המרקם  האקזוטי,  הצבע 
המתוק מריר של השוקולד יוצרים חווית אכילה 
אינו  ממנו  שטועם  מי  כל  וכמעט  נשכחת  בלתי 
אין  קובייה.  עוד  רק  מלקחת  להתאפק  יכול 
הנפוצים  המאכלים  אחד  הוא  שהשוקולד  ספק 
והאהובים ביותר עלינו בלי הבדל של גזע, מין או 
מוצא. במיוחד בימי החורף הקרים שבהם אנחנו 
ומחפשים  לשמיכות  מתחת  בבית  מתכרבלים 
משהו מנחם שיחמם את הגוף והנפש, השוקולד 

נראה מפתה מתמיד.
כחלק מניסיוננו לתת לגיטימציה לאהבתנו הרבה 
כי  להוכיח  מכובדים  חוקרים  הצליחו  לשוקולד, 
סגולות  גם  לשוקולד  המשובח,  לטעמו  מעבר 
הוא  ממנו  בקקאו  הטמונות  חיוביות  בריאותיות 
והשומן  הסוכר  כמות  מלבד  השאר,  )בין  עשוי 
הניכרות המצויות בו( ואלו תורמות למלחמה של 
הגוף כנגד מחמצנים התורמים להזדקנות התאים 
שיתרונות  רק  האנטיאוקסידנטים.  הם  הלא 
של  מתונה  כמות  בצריכת  נצפו  אלו  בריאותיים 
משוקולד  ובאכילה  ליום(  קוביות  )כ-2  שוקולד 
בהשוואה  קקאו  מוצקי  של  גבוה  ריכוז  שבו 
אנחנו  שאותו  במיוחד  והטעים  הנפוץ  לשוקולד 

כל כך אוהבים.
בלי  כמעט  מלווה  השוקולד  של  האכילה  אך 
יוצא מן הכלל גם בתחושות ייסורי מצפון קשות 
לאכול  שלנו  הקושי  של  כמובן  יוצא  פועל  שהן 
להפסיק  ובמיוחד  קטנה  בכמות  מהשוקולד 
לאכול ממנו רגע לפני שמסתיימת לה החבילה 
על  לדאבוננו,  מסופקות.  הבלתי  עינינו  לנגד 
מנת להשיג את היתרונות הבריאותיים הכרוכים 

באכילת השוקולד, עלינו לאכול ממנו במידה.
והסיבה - שהשוקולד מכיל כמות גדולה במיוחד 
של קלוריות השווה ערך לארוחה שלמה במקרה 
גרם   100 של  לחפיסה  קק”ל  )כ-530  הטוב 
כאן  גם  שורה(.  קוביות,  ל-4  קלוריות  כ-90  או 
עקבי  ונשאר  ואיפה  איפה  עושה  אינו  השוקולד 
בכמות הקלוריות שהוא מכיל בין סוגי השוקולדים 

השונים- חלב, מריר או לבן.
הממתיקים  סוכר,  ללא  שוקולד  של  בהקשר 
לייצור שוקולד  המלאכותיים שבהם משתמשים 
כגון  אלכוהוליים  סוכרים  הם  סוכר  מופחת 
אססולפם הסוכר  ותחליפי  איזומאלט  מלטיטול, 
הפלא  למרבה  אך  וסטיביול.  אספרטיים   ,  K
כמות  סוכר,  מכילים  שאינם  בשוקולדים  גם 
מהחברות  בחלק  זהה  ואף  דומה  הפחמימות 
מהווים  אינם  ולכן  זה  מסוג  שוקולדים  המציעות 
משמעותי  באופן  מופחתת  אלטרנטיבה 

המכיל  רגיל  שוקולד  העניין  לצורך  בפחמימות. 
ל-100  פחמימה  גרם  כ-53  בחובו  טומן  סוכר, 
גרם ואילו מבחר השוקולדים ללא הסוכר )שאני 
בדקתי( מציעים כמות דומה ואף גבוהה יותר של 
פחמימות, מלבד מותג אחד המציע כמות קטנה 
ל-100  פחמימה  גרם   30 של  משמעותי  באופן 
גרם. למרות זאת, הממתיקים המלאכותיים אינם 
ומקנים  ייתכן  ולכן  בגוף  מלאה  בצורה  נספגים 
ניתן  זאת  הסוכר,  ערכי  על  יותר  טובה  השפעה 
לאחר  ביתית  סוכר  מדידת  ביצוע  בעת  לדעת 

אכילתם. 

בשוקולד,  המצויים  הגבוהים  השומן  אחוזי  בשל 
במידה ומצליחים לעצור בזמן, אכילת שורה של 
שוקולד תכיל רק כ-8 גרם פחמימה השווה ערך 
לחצי מנת פחמימה - אפשרות לא רעה בכלל 
ועוגיות המכילות לרוב  לקינוח בהשוואה לעוגות 
כ-2-3  יכילו  ולרוב  וסוכר  קמח  של  נאה  כמות 

מנות פחמימה לפחות במנה ממוצעת.
ולכן כמו תמיד, על מנת שנוכל להמשיך וליהנות 
מהשוקולד ומיתרונותיו הבריאותיים עלינו ללמוד 
לאכול ממנו במידה ולזכור שהעיקר הוא באיכות 

ולא בכמות.

ִמְּבָׂשְרָך.  ִּתְתַעֵּלם  ַאל 
ַהִּמְתַעֵּלם ִמן ַהָּבָׂשר ָוָדם 
ַרק  ֹלא  ּבֹוֵגד  הּוא  ַהַחי 
ָּברּוַח.  ַּגם  ִאם  ִּכי  ַּבָּבָׂשר 

)אליעזר שטיינמן(
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מאת ארון קארול, 
פרופ’ לרפואת 

ילדים בבית 
הספר לרפואה 

של אוניברסיטת 
אינדיאנה

לאדם:  יותר  מזיק  מה 
ממתיקים מלאכותיים או סוכר? בשנים האחרונות 
ידידיי  בין  המתחולל  המתמשך  במאבק  צפיתי 
במקום  מתלבטים.  רבים  שבה  זו,  בשאלה 
להסתמך על אנקדוטות או אגדות, אנחנו יכולים 
להוסיף מחקרים לוויכוח הזה. הראיות המחקריות 
מראות כי קיים קשר בין צריכת סוכר לבין בעיות 
בריאותיות, אך אין כל הוכחה כזאת לגבי ממתיקים 
מלאכותיים. ממתיקים אלו, הנקראים גם תחליפי 
סוכר, מותקפים עשרות שנים ונאמר עליהם שהם 
הוותיק  המלאכותי  הממתיק  מזיקים.  כימיקלים 
הקונגרס  ה–80  משנות  החל  סכרין.  הוא  ביותר 
יישא  הורה שכל מוצר המכיל סכרין  האמריקאי 
עלול  זה  במוצר  “השימוש  הבאה:  האזהרה  את 
להזיק לבריאותך. מוצר זה מכיל סכרין, שנקבע 
היה  מה  אך  מעבדה”.  בחיות  לסרטן  גרם  כי 
שהתפרסמה  סקירה  הזאת?  להחלטה  הבסיס 
יותר  פורסמו  השנים  במהלך  כי  ציינה  ב–2004 
מ–50 מחקרים על השפעת הסכרין על חולדות, 
של  אדירות  כמויות  כי  קבע  אחד  מחקר  ורק 
והוא  השתן,  בשלפוחית  לסרטן  גורמות  סכרין 
לעתים  שנדבק  מהסוג  בחולדות  בוצע  מראש 
את  שמעלה  השתן  בשלפוחית  בטפיל  קרובות 
הסיכוי ללקות בסרטן באזור זה. בנוסף, התברר 
לחלות  יותר  נוטות  פשוט  מסוימות  שחולדות 
יאכילו  וילקו בו גם אם  בסרטן שלפוחית השתן, 
ויטמין סי למשל. זאת  אותן בכמויות גדולות של 
ועוד, לחולדות אלו הוזרקה פעמים רבות כמות 
עצומה של סכרין, הרבה מעבר לכמות הנצרכת 

באופן טבעי.
ניתנה  בהם  שגם  דורות”,  שני  “מחקרי  מסקנות 
לצאצאי  גם  הפעם  סכרין,  של  גדולה  כמות 
היה  השתן  שלפוחית  שסרטן  קבעו  החולדות, 
מדינות  לכן  השני.  מהדור  בחולדות  יותר  נפוץ 
רבות החלו להזהיר מצריכת סכרין. אבל למעשה 
בני אדם. מחקרים  על  אוששו  לא  נזקיו מעולם 
קנדה  דנמרק,  בבריטניה,  שנעשו  אדם  בבני 
וארה”ב לא מצאו קשר בין צריכת סכרין לסרטן 
את  לבדוק  שהתחילו  מרגע  השתן  שלפוחית 
הוא  כי  והוכיחו  עישון  לבין  זה  סרטן  בין  הקשר 
אכן קיים. על בסיס מחקרים אלה ונוספים הוסר 
בארה”ב בשנת 2000 הסכרין מרשימת החומרים 
להוסיף  המחייב  החוק  ובוטל  הסרטן  מחוללי 
אזהרה על מוצריו. אבל למרות זאת, הדעות כבר 

קובעו ואנשים חששו וחוששים לצרוך סכרין.
האחרים  המלאכותיים  הממתיקים  של  מצבם   
מחקרים  למשל.  אספרטיים  יותר.  טוב  אינו 
לא  שאספרטיים  כך  על  הצביעו  ראשוניים 
ולכן נחשב בטוח  מחולל סרטן אצל בעלי חיים 
מחקר  התפרסם  שב־1996  אלא  מסכרין.  יותר 
יש  האם  חולדות:  אצל  מוח  “גידולי  שכותרתו 
התעלמו  האנשים  רוב  לאספרטיים?”.  קשר 
לכך  לב  שמו  הם  זאת  במקום  השאלה.  מסימן 
שהמחקר קובע שסרטן המוח נעשה שכיח יותר 
בין 1975 ל־1992 ושבמקביל אנשים רבים יותר 
החלו לצרוך אספרטיים. אבל גם לוגיקה זו היתה 
התגלו  הללו  בשנים  הסרטן  מקרי  רוב  כושלת. 
אצל בני 70 ומעלה שלא היו הצרכנים העיקריים 
באספרטיים  שהשימוש  והיות  אספרטיים.  של 
והתרופות  המזון  מינהל  ידי  על  רשמית  אושר 
האמריקאי )FDA( רק ב־1981, קשה היה לייחס 
בשנות  הסרטן  מקרי  בשיעור  העלייה  את  לו 
לא  בהרבה  מקיפים  מחקרים  בנוסף,  ה-70. 
לסרטן,  בין אספרטיים  כל קשר  למצוא  הצליחו 
מ־450  יותר  שכלל  ממדים  גדול  מחקר  ובהם 

אלף בני אדם.
שאושרו  המלאכותיים  הממתיקים  כל  למעשה, 
לשימוש, אם הם נצרכים באופן נורמלי, בטוחים 
למרבית בני האדם. רק מעטים צריכים להגביל 

את צריכת האספרטיים למשל. 
ומה בנוגע לסוכר? הכוונה היא כמובן לא לסוכר 
מהווה  אינו  למשל, שלרוב  בפירות  המצוי  טבעי 
כגון  מוספים,  לסוכרים  אלא  בריאותית,  בעיה 
סוכרוז, פרוקטוז וסירופ גלוקוז, שהם מיצוי מעובד 
למזונות  מוספים  אלו  סוכרים  טבעי.  חומר  של 
ולמשקאות  בוקר  ודגני  שניצלונים  לחם,  כגון 
יכולים  המלאכותיים  הממתיקים  גם  ממותקים. 
כמובן להתווסף למזון על ידי תעשיות המזון, אבל 
אין להם את אותו אפקט מזיק. בניגוד לממתיקים 
במערכת  נספגים  אינם  שרובם  המלאכותיים 
המוספים  לסוכרים  חלקית,  נספגים  או  העיכול, 
במהירות  להעלות  וכך  מהר  להתעכל  נטייה 
מוגברת, ברמה  את רמת הסוכר בדם. בצריכה 
יומיומית, הם עלולים לפגוע כך במנגנון האינסולין 
– ההורמון שאחראי בין היתר להכניס את הסוכר 
לתאים ולשמור על רמה מאוזנת שלו בדם – וכך 
להוביל לסוכרת. בנוסף, רוב הסוכרים המוספים 
הופכים  הם  שבו  ביוכימי  למסלול  מנותבים 
ברקמות  שמצטברים  )שומנים(  לטריגליצרידים 
 – הדם  ובזרם  בכבד  בשרירים,  בעיקר   – הגוף 
מובילים  וכך  דלקת,  מעוררי  חומרים  ומפרישים 
למחלות כבד, מחלות לב, השמנה. אין זה מפתיע 
קשר  קשורה  מוספים  סוכרים  שצריכת  אפוא 

הדוק למשקל הגוף. 

מחקרים אפידמיולוגיים מצאו שגם אחרי נטרול 
קשורה  מוספים  סוכרים  צריכת  אחרים,  גורמים 
של  עלייה  עם  סוכרת,  להתפתחות  גם  כאמור 
ממותק  משקה  פחית  לכל  בשכיחותה   1.1%
מחקר  ועוד,  זאת  יום.  מדי  הנצרכת  בממוצע 
שעקב אחר אנשים במשך כ־14 שנים, ופורסם 
הצרכנים  של  שסיכוים  מצא  שעברה  בשנה 
למות  מוספים  סוכרים  של  ביותר  הגדולים 
ויותר  שניים  פי  גבוה  קרדיו־וסקולריות  ממחלות 
במאמר  הצריכה.  טבלת  שבתחתית  מאלה 
מערכת שנלווה למחקר זה צוין שהסיכון המוגבר 
למות מתחיל כשאדם צורך כ-591 מ”ל משקה 
ממותק )כשתי פחיות משקה( ביום כחלק מתזונה 
יומית של 2,000 קלוריות, ומזנק פי ארבעה כאשר 
הסוכרים המוספים מהווים יותר משליש מתזונתו 
היומית. כיום, לפי המרכז לבקרת מחלות ומניעתן 
כ־200  צורכים  מהאוכלוסייה   CDC(,25%(
קלוריות ביום ממשקאות ממותקים ו־5% צורכים 

מהם יותר מ־500 קלוריות ביום.
כשאני מציג טיעונים אלה בפני חבריי, הם רוצים 
לדעת אם נאה דורש נאה מקיים. התשובה היא 
ואני מגבילים את צריכת המשקאות  כן. אשתי 
הממותקים של ילדינו לחמישה בשבוע. וגם אז, 
אנו מקפידים שהם יהיו נטולי סוכר )וגם נטולי 
כפי  כך(.  אחר  להירדם  שיצליחו  כדי   – קפאין 
סוכרים  בצריכת  ממשית  סכנה  קיימת  הנראה 
ממתיקים  בצריכת  קיימת  שאינה  מוספים 

מלאכותיים.



יריד הסוכרת השנתי
08.11.16

סיבוכים כרוניים 
של סוכרת

מאת ד”ר אריאלה טויטו, 
פרופ’ מיכה רפופורט

מחלקה פנימית ג’ והשרות לסוכרת מרכז רפואי 
אסף הרופא, צריפין

רמת סוכר גבוהה בדם גורמת לפגיעה במערכות 
הדם.  בכלי  פגיעה  בשל  בעיקר  בגוף,  מרובות 
תקופה  במשך  מאוזנת  שאינה  הסוכר  רמת 
הסיבוכים  לסיבוכים.  הסיכון  את  מעלה  ארוכה, 
של  השני  בעשור  רק  כלל  בדרך  מופיעים 
המחלה. אולם מאחר שבמקרים רבים הסוכרת 
סימני  )ללא  אסימפטומטית  כמחלה  קיימת 
מחלה( קודם לאבחנה, יכולים להימצא סיבוכים 

כבר בזמן האבחנה של המחלה.

קבוצות  סיבוכי הסוכרת לשתי  ניתן לחלק את 
עיקריות:

סיבוכים  .1 קרי  מיקרווסקולריים  סיבוכים 
הקטנים.  הדם  לכלי  נזק  ע”י  הנגרמים 
בעיניים,  בפגיעה  מתבטאים  אלה  סיבוכים 

כליות ועצבים

סיבוכים  .2 קרי  וסקולריים  מקרו  סיבוכים 
הגדולים  דם  לכלי  נזק  ע”י  הנגרמים 
המתבטאים במחלה לבבית, פגיעה מוחית 

או פגיעה בכלי דם של הגפיים

1. סיבוכים מיקרו וסקולריים 
)כלי דם הקטנים(:

1.1  רטינופתיה - פגיעה בעיניים:
סוכרת.  חולי  בקרב  מאד  שכיחה  רטינופטיה 
כעבור 10 שנים 50% מהחולים וכעבור 20 שנה 
כ 90% יסבלו מפגיעה עינית בדרגות שונות. כלי 
הדם ברשתית נפגעים. בבדיקת עיניים התופעה 
פני  על  אדומות  נקודות  של  בתפזורת  נראית 
כלי  ויתפתחו  דימומים  יופיעו  בהמשך  הרשתית. 
)הגוף  העין  תוך  אל  לדמם  הנוטים  חדשים  דם 
ולגרום  הראייה  את  לשבש  יכולים  ובכך  הזגוגי( 

להיפרדות הרשתית עד כדי עיוורון!

הטיפול המקובל היום הוא חסימת היווצרות כלי 
דם החדשים ע”י קרני לייזר. במקרים קשים של 

דימום לתוך גוף העין יש צורך בניתוח. 

רמות  שאיזון  הוכח  שבמחקרים  לציין  חשוב 
הסוכר בדם מונע היווצרות רטינופטיה וגם מעכב 

התקדמות רטינופתיה קיימת!

1.2 נפרופתיה - פגיעה בכלייה
כליות  ספיקת  אי  הוא  הסוכרת  מסיבוכי  אחד 
צורך  כדי  עד  מאד  חמורה  להיות  שיכולה 
מכלל  שליש  כליה.  השתלת  או  בדיאליזה 

המטופלים בדיאליזה הם חולי סוכרת. לכן חשוב 
לבצע מעקב לאחר התפקוד הכלייתי והמצאות 
ניתן  כלייתית.  פגיעה  על  המצביע  בשתן  חלבון 
להאט את קצב התקדמות המחלה הכלייתית ע”י 
שילוב מספר דרכים: איזון רמות סוכר בדם, איזון 

לחץ דם ומתן תרופות ליתר לחץ דם. 

1.3  נוירופתיה - פגיעה במערכת העצבים:
סוכרת ממושכת גורמת בכ 50% מהחולים לנזק 
באופנים  להתבטא  שיכול  העצבים  במערכת 

שונים:

במספר  • פגיעה  סימטרית:  פולינוירופתיה 
עצבים בצורה סימטרית מימין ומשמאל: זו 
הפגיעה העצבית השכיחה אצל חולי סכרת. 
בד”כ מדובר בפגיעה מסוג “גרביים-כפפות” 
קרי ירידה בתחושה והרגשת נימול ועקצוץ 
בקצוות  גם  ולעיתים  הרגליים  בקצוות 
הידיים. כמו כן יכולים להופיע כאבים, לרוב 
הירידה  ובלילה.   במנוחה  בעיקר  ברגליים, 
לפציעות  מוגבר  לסיכון  גורמת  בתחושה 
פגיעה   - מונונוירופתיה  ריפוי.  קשי  ולכיבים 
כאב  או  חולשה  ירגיש  החולה  בודד:  בעצב 
לדוגמא  מסוים  עצב  ע”י  המעוצבב  באזור 
ראייה כפולה הנובעת מחלשת אחד העצבים 

השולטים בתנועת גלגל העין.
האוטונומית:  • העצבים  במערכת  פגיעה 

אחראית  האוטונומית  העצבים  מערכת 
פגיעה  בגוף.  מרובות  פנימיות  מערכות  על 
בהופעת  להתבטא  יכולה  זו  במערכת 
כגון  העיכול  במערכת  בעיות  סחרחורת, 
בעיות  ושלשולים,  בטן  כאבי  בליעה,  קשיי 

בוויסות לחץ הדם ובפגיעה בזקפה.

2. סיבוכים מקרווסקולריים 
)כלי דם הגדולים(:

א( מחלת עורקים כליליים:
דם  המספקים  דם  כלי  הם  הכליליים  העורקים 
וחמצון ללב. מחלת עורקים כליליים זהו מצב בו 
שומניים  משקעים  הדם  כלי  בדפנות  מצטברים 
בזרימת  ולפגיעה  הדם  כלי  להיצרות  הגורמים 
לגרום  יכולה  לקויה  דם  אספקת  לב.  של  הדם 
לנזק לבבי )איסכמיה( המתבטא בתעוקת חזה 

)כאבים בחזה בזמן מאמץ( ואף התקף לב.  

חולי  אצל  שכיחה  בעיה  מהווה  לבבית  מחלה 
באוכלוסיה  מאשר  יותר  מוקדם  ומופיע  סכרת 
גורמי  להפחית  מאוד  חשוב  כך  בשל  הרגילה. 
סיכון לבביים נוספים – הפסקת עישון, איזון לחץ 
פעילות  וביצוע  בדם  השומנים  רמת  איזון  הדם, 

גופנית.
ב( אירועים מוחיים: 

בקרב חולי סכרת קיימת שכיחות גבוהה יותר של 

אירועים מוחיים.
הדם  כלי  בדפנות  השומניים  המשקעים 
מצטברים לא רק בעורקים הכליליים אלא בכל 
הדם  כלי  גם  ובכללם  בגוף,  הגדולים  הדם  כלי 
המובילים למוח )קרוטידים(. עם הזמן המשקעים 
ונוצר קריש דם  נקרעים  פריכים,  להיות  הופכים 
)תסחיף( שיכול לחסום כלי דם במקום מרוחק 
לאירוע  גורמת  במוח  דם  כלי  של  חסימה  יותר. 
מוחי. אירוע מוחי מסוג אחר השכיח בחולי סוכרת 

הוא דימום אל תוך רקמת המוח.

ג( רגל סוכרתית: חולי הסוכרת מועדים להיווצרות 
אספקת  של  צרוף  עקב  הרגליים  בכפות  כיבים 
דם לקויה, חוסר תחושה ופגם במערכת חיסונית. 
ובמקרים  להזדהם  עלולים  בגפיים  הכיבים 
מסוימים המצב יכול להידרדר עד לצורך בכריתת 
חלק מן הרגל. הטיפול הטוב ביותר לכיבים הוא 
הימנעות. חשוב שחולי סכרת יבדקו יומיומית את 
ועור  ניקיון  על  וישמרו  פצעים  לאיתור  רגליהם 
יבש. מומלץ ללבוש נעליים חדשות רק לזמן קצר 
ולהימנע מנעליים לוחצות. בשל הירידה בתחושה 
מומלץ לחולי סכרת לא ללכת יחפים. כל חולה 
מומחה  של  קבוע  במעקב  להיות  חייב  סוכרת 

במניעה וטיפול ברגל סוכרתית. 

לסיכום: הסיבה העיקרית לאיזון רמות סוכר היא 
הסוכרת  חולה  הסוכרת.  סיבוכי  הופעת  מניעת 
ו/ למנוע  כדי  וצמוד  קבוע  במעקב  להיות  חייב 

או לטפל בסיבוכים עם היווצרותם. חשוב ביותר 
יהיו מודעים לסיבוכי המחלה כדי  שחולי סוכרת 
לשפר את איזון רמות הסוכר, ולזהות מוקדם ככל 
כדי  בתחילתם  הסיבוכים  הופעת  את  האפשר 

להקדים תרופה למכה.
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האם אפשר לרפא 
סוכרת סוג 2?

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

לרפא את המחלה
מאת: רבקה פרייליך

מחלה  היא  המערבי,  העולם  מגיפת  סוכרת, 
העולמי,  הבריאות  ארגון  קביעת  זוהי   – כרונית 
כל  של  ולמעשה  בישראל,  הבריאות  משרד 

רשויות הבריאות בעולם.

יישא  סוכרת,  עם  שאובחן  שמי  לחשוב  מקובל 
איתו את המחלה לשארית חייו. אולם, מחקרים 
מציגים  האחרונות  בשנים  המצטברים  שונים 
הצלחת  בעקבות  בעיקר  מעודדות,  תוצאות 
בהשמנה,  לטיפול  וניתוחים  מיוחדות  דיאטות 
התייחסות  ומציעים  לדיון,  הנושא  את  מעלים 

אחרת למחלה.

של  אחד’  ‘בכיוון  במחלה  מדובר  עדיין  האם  אז 
החמרה, או שאולי ניתן לעצור את המחלה ואפילו 

להפוך את האבחנה בעקבות טיפול מוצלח? 

ומתי יוכל חולה לקבל את ההגדרה ‘נקי מסוכרת’ 
?)Diabetes free(

 סוכרת סוג 2, על רגל אחת
תקין.  תפקוד  לסוכר לצורך  זקוק  האדם  גוף 
גבוהות  בדם  הסוכר  רמות  בו  מצב  היא  סוכרת 
מהנורמה, עד כדי יצירת נזק. הלבלב הוא האיבר 
שבדם.  בסוכר  לטיפול  הישירה  האחריות  בעל 
הוא עושה זאת דרך תאי בטא – תאים המייצרים 
העברה  לתהליך  האחראי  בשם אינסולין,  חומר 
שוטפת של הסוכר מזרם הדם, והכנסתו אל תוך 

האיברים הזקוקים לו.

פגיעה בלבלב ובייצור אינסולין על ידי תאי הבטא 
מערכת  )כאשר  אוטואימונית  ממחלה  כתוצאה 
בריאים(  תאים  תוקפת  הגוף  של  החיסונית 
כפי  נעורים”  “סוכרת  1 או  סוג  היא סוכרת 
כ-350-400  שנקראה בעבר. בישראל מדווחים 

מקרים חדשים של סוכרת סוג 1 בשנה.

 – 2 סוג  הוא סוכרת  יותר  הנפוץ  הסוכרת  סוג 
הנגרמת בדרך כלל בשל בעיות בחילוף החומרים 
לירידה בכמות  ו/או השמנה. אלו מובילות  בגוף 
תאי הבטא וביכולתם להפריש אינסולין וכתוצאה 
מכך להצטברות סוכר בדם. על פי נתוני משרד 
הבריאות, למעלה מ-450,000 ישראלים סובלים 
מסוכרת סוג 2 )כ-9.5% מהאוכלוסייה הבוגרת(. 
האחרונים  בעשורים  מתפשטת  הסוכרת 

במהירות במדינות העולם המתפתח והמפותח: 
אם בשנות השמונים אובחנו כ-108 מיליון אנשים 
כיום מדובר על למעלה מ-422  ברחבי העולם, 

מיליון חולים. מגיפה של ממש.

כלל  בדרך  בדם  החריגות  הסוכר  רמות  את 
קיצוניים  ערכים  של  במצבים  להרגיש.  ניתן  לא 
עלולות לגרום היפוגליקמיה )רמות סוכר נמוכות 
גבוהות  סוכר  )רמות  היפרגליקמיה  או  מאוד( 
הכרה  אובדן  הזעה,  רעד,  כגון  לתופעות  מאוד( 

ואף סכנת חיים. 

עודף  “רק”  מלהיות  שרחוקה  במחלה  מדובר 
סוכר בדם. הבעיה הקשה בסוכרת היא השפעתה 
לאורך זמן: היא מעלה סיכון לסיבוכים רבים בהם 
מחלות לב וכלי דם, מחלות עיניים ועיוורון, מחלות 
בריאותיים  בנזקים  מדובר  עצבי ועוד.  כליה, נזק 
חמורים הפוגעים באיכות החיים כמו גם בתוחלת 
כגורם  מדורגת  סוכרת  החולים.  של  החיים 
מחלות  סרטן,  אחרי  בישראל,  הרביעי  התמותה 

לב ושבץ מוחי.

ההגדרה הרפואית לסוכרת מתקבלת מתוצאות 
בימים  המתבצעות  בדיקות  )שתי  דם  בדיקות 
מצב   .126 בצום מעל  רמות סוכר  עוקבים(:  לא 
ל-100.  מתת  בצום  סוכר  ברמות  מוגדר  תקין 
ביניים, טרום סוכרתי,  100 ל-126 הוא מצב  בין 
לערך  מתייחסת  נוספת  הגדרה  מעקב.  הדורש 
של “המוגלובין מסוכרר”( A1C – ממוצע רמות 
הסוכר בדם בשלושת החודשים שקדמו לבדיקה 
):רמה של 5.7-6.4 תחשב לטרום סוכרת, וכאשר 
מתקבלת רמה של 6.5 ויותר - תאובחן כסוכרת.

 האם אפשר לעצור את התהליך?
לאחר  הראשוניים  בשלבים   2 מסוג  “בסוכרת 
מתפקד  הלבלב  מהמקרים,  ברבים  האבחון, 
חלקית. הוא מייצר אינסולין אך לא באופן מלא”, 
האגודה  נשיא  ויינשטיין,  חוליו  פרופ’  מסביר 
הישראלית לסוכרת לשעבר ומנהל יחידת סוכרת 
וולפסון. “בחלק מהמקרים קצב  במרכז הרפואי 
הרס התאים מהיר יותר או מתחיל מוקדם יותר. 
בו מספר תאי  בחלקים אחרים מאבחנים מצב 
אצל  אבל  הפיך.  בלתי  והמצב  מדי  קטן  בטא 
מתאי   20-30% של  ייצור  עדיין  כשיש  רבים, 
כלומר  בריא,  בגוף  המיוצרים  מתפקדים  בטא 
היכולת  על  ניתן להשפיע  עוד  אינסולין,  מייצרים 
לייצר מספיק אינסולין. המשמעות היא שהמצב 
פתרון  לפני  עצמה,  בבעיה  לטפל  ואפשר  הפיך 

באמצעות תרופות”. 

הלאומית  המועצה  יו”ר  רז,  איתמר   פרופ’ 
ומנהל  בהדסה  הסוכרת  יחידת  מנהל  לסוכרת, 
תחום סוכרת ב’כמוני’, מסביר כי הרס תאי הבטא 

“מחקר  סוכרתי.  הטרום  בשלב  עוד  מתחיל 
לאורך  בחן  בארה”ב,  גדול  חולים  בבית  שנערך 
שנים נתונים של כלל תושבי האזור, כולל בדיקת 
נתוני  מניתוח  לשנה.  אחת  שנערכו  בדם  סוכר 
פטירות, שכללו ניתוחים לאחר המוות, נמצא כי 
למי שהיה בחייו במצב של טרום סוכרת, היו רק 

50% מתאי הבטא”.

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

אומר פרופ’ רז.

איך עוצרים את התהליך הסוכרתי?
טיפול לא תרופתי

הוא  מסוכרת,  שסובל  אדם  שכל  היא  ההנחה 
בעל נטייה גנטית למחלה. אבל הנטייה הגנטית 
המערבי  בעולם  האוכלוסייה  במרבית  קיימת 
הסביבתיים  הגורמים  לתמונה  נכנסים  וכאן 
הם  לסוכרת  העיקריים  הסיכון  גורמי  הנרכשים. 
עלייה במשקל ואי ביצוע פעילות גופנית. “טיפול 
מינימלי  ייצור  של  במצב  הסביבתיים,  בגורמים 
לעצירת  המפתח  הוא  בטא,  תאי  של  לפחות 

התהליך בזמן”, אומר פרופ’ ויינשטיין.

העת  בכתב   2016 במארס  שהתפרסם  מחקר 
 diabetes“ האמריקאי  הסוכרת  איגוד  של 
סוג  סוכרת  חולי   30 בקרב  התבצע   ,”Care
בחולים  מדובר  שבבריטניה.  מניוקאסל   2
שאובחנו בין חצי שנה ל-23 שנים לפני תחילת 
המחקר והפסיקו כל טיפול תרופתי לפני הניסוי. 
דלה  בדיאטה  להתמיד  התבקשו  המשתתפים 
מאוד בקלוריות )600-700 קלוריות ביום בלבד(, 
הדיאטה  מהם.  אחד  לכל  אישית  שהותאמה 
נמשכה 8 שבועות, במהלכם הורידו המשתתפים 
ממוצע של כ-14 קילו לאדם. לאחר 8 שבועות, 
חזרו  והמשתתפים  הקיצונית  הדיאטה  הופסקה 
לאכול אוכל רגיל, תוך הקפדה על תזונה בריאה 
ומאוזנת. רמות הסוכר של המשתתפים נוטרו עד 

חצי שנה מתחילת המחקר.

 ניתוח הנתונים הראה כי 40%)!( מהמשתתפים 
ללא  היו  ולמעשה  מצבם  את  “להפוך”  הצליחו 
מהמשתתפים  חלק  שנה.  חצי  במשך  סוכרת 
ונטלו  כסוכרתיים  הוגדרו  בתהליך,  שהצליחו 

תרופות למעלה מ-10 שנים לפני המחקר.

 diabetes העת  בכתב  שפורסם  נוסף  מחקר 
נתונים  וניתח  סקר  ב-2014,   metabolism
של  ההשפעה  את  שבדקו  שונים  ממחקרים 
איזון  ועל  סוכרת  מניעת  על  תיכונית  ים  דיאטה 
ים  דיאטה  כי  מצאו  החוקרים  קיימת.  סוכרת 
 – מכך  ויתרה  סוכרת  במניעת  מסייעת  תיכונית 
מסייעת  פחמימות  מופחתת  תיכונית  ים  דיאטה 

באיזון סוכרת, גם ללא תרופות.

טיפול רפואי - ניתוח בריאטרי
כמות הניתוחים  ועולה  הולכת  האחרון  בעשור 
קיבה  מעקף  או  קיצור  הבריאטריים )ניתוחי 
יתר(  בהשמנת  לטיפול  שונות  בטכניקות 
הסובלים ממשקל  סוכרת  חולי  שמבצעים 
משנת  החל  בישראל,  חולני.  המוגדר  יתר 
2012 ההתוויות לניתוחים בריאטריים כוללות גם 
חולי סוכרת לא מאוזנת עם BMI של 30 ומעלה.

שעברו  סוכרתיים  אחר  מעקב   מתוצאות 
כי חלק מהמטופלים  עולה  ניתוחים בריאטריים, 
חווים נסיגה של המחלה לאחר הניתוח והירידה 
על  מצביעים  המחקרים  אותו.  המלווה  במשקל 
שיעורי הצלחה )ערכי סוכר תקינים ללא שימוש 
שנה  בחצי  בממוצע  ויותר   70% של  בתרופות( 
הראשונה וכ-40% בממוצע הצלחה עד 5 שנים 
ככל  עולים  ההצלחה  שיעורי  הניתוח.  לאחר 

שדרגת הסוכרת הייתה קלה יותר.

בכתב   2014 בשנת  פורסמו  שממצאיו  מחקר 
 Journal of the American היוקרתי  העת 
 15 במשך  עקב   ,Medical Association
עם  343 אנשים  של  הרפואי  מצבם  אחר  שנים 
החוקרים  בריאטרי.  ניתוח  2 שעברו  סוג  סוכרת 
להפוגה  זכה  מהמטופלים  מי  היתר,  בין  בדקו, 
עם  במטופלים  שהוגדרה   - הסוכרת  במחלת 
רמת גלוקוז מתחת ל-110 מ”ג לדציליטר שלא 
נזקקו לתרופות לטיפול בסוכרת - ומצאו כי 15 
היו  מהמנותחים   30.4% הניתוח  לאחר  שנים 
לאחר  המחלה  של  להפוגה  הסבירות  בהפוגה. 
שירדו  במנותחים  יותר  גדולה  הייתה  שנים   15
הכי הרבה במשקל בשנתיים הראשונות לאחר 
הפרוצדורה ובמנותחים שסבלו מסוכרת תקופה 

קצרה יותר לפני הניתוח. 

הפוגה, עצירה או ריפוי?
לעצור  שניתן  מראים  והטיפולים  המחקרים  אז 
סוכרת מסוג 2. אבל מה המשמעות של עצירה? 
האם מדובר בהפוגה? האם מדובר בריפוי? האם 
יגיע היום שרופא יגיד לחולה סוכרת מאוזן “מזל 

טוב. הבראת”?

“לעולם הרפואה עדיין אין תשובות בעניין”, אומר 
באנשים  ומטפל  מכיר  “אני  ויינשטיין.  פרופ’ 
שתפסו את המחלה בזמן, ושנים ארוכות שומרים 
על משקל ומקפידים על תזונה, ומצליחים לשמור 
המעקב  תרופתי.  בטיפול  צורך  ללא  איזון  על 
ועדיין,  יכול להגיע לפעם בשנה בלבד.  אחריהם 
אני לא יכול לומר להם שהם לא חולים. כי ברגע 
של  בפיתויים  להישבר  קל  ומאוד   - שיישברו 
הסוכרת  יפגע,  באיזון  ומשהו   - המערבי  העולם 
נוסף לתהליך ההזדקנות  זאת  ביטוי.  לידי  תבוא 
האינסולין  ייצור  תהליך  את  שידרדר  הרגיל, 
האצבע  את  לרגע  להוריד  אפשר  אי  הזמן.  עם 

מהדופק”.

עם  שנים,  מספר  לפני  בכנס   “השתתפתי 
שהתמקד  בעולם,  המובילים  סוכרת  מומחי 

והשפעותיהם  הבריאטריים  בניתוחים  בעיקר 
 .2 סוג  סוכרת  חולי  מצב  על  המהירות  הטובות 
ללא  מאוזנות  שנים   5 להגדיר  הצעה  עלתה 
טיפול תרופתי כריפוי. עד היום היא נותרה בגדר 
אני  “מול מטופלי  וינשטיין.  פרופ’  הצעה” מספר 
מעדיף להשתמש במושגים של הפוגה, נסיגה או 

הפסקה”.

בשאלה  שמדובר  סבור  רז  איתמר  פרופ’ 
וכי הפרקטיקה הרפואית תהיה זהה  פילוסופית, 
תחת כל הגדרה שתתקבל. “אני בהחלט אומר 
תקינים:  סוכר  בערכי  שמתמיד  שלי  למטופל 
נשאר  שהוא  כמובן  הבראה’.  של  למצב  ‘הגעת 
הבטא  מתאי  חלק  איבוד  בשל  סיכון  בקבוצת 
חייב  ולכן  המחלה,  את  לפתח  הגנטית  ונטייתו 
יותר )אחת לחצי שנה(  להמשיך במעקב תדיר 
מעולם  בסוכרת  חלה  שלא  לאדם  בהשוואה 
)אחת ל-3 שנים(. אמליץ למטופל להקפיד על 
תזונה בריאה ומאוזנת אך זוהי המלצה שלי לכלל 
האוכלוסייה שחיה אורח חיים מערבי. ובכל זאת, 
מי שכבר חלה בעבר, גם אם הוא כרגע במצב 
מאוזן, עובר גבול כלשהו שלא ניתן לחזור ממנו 

לגמרי, אלא להתנהל איתו לתמיד”.
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הסכנות בהיפוגליקמיה 
לילית

התקן לקיבה 
- בקיצור ולעניין!

מאת: מיכל אסף
העלייה הקבועה בשכיחותה של מחלת הסוכרת, 
השמנת  של  התופעה  התרחבות  עם  בבד  בד 
כיום  רשומים  שבישראל  לכך  הביאה  היתר, 
כ-450,000 חולי סוכרת מסוג 2, כאשר 360,000 
מהם סובלים גם מהשמנת יתר )לפי נתוני משרד 
הבריאות(. עקב הזיקה בין השתיים, תוצאה של 
גורמים  אשר  בסוכרת  הטיפולים  מסוגי  כמה 
טווח  גדל  החולה,  של  במשקלו  ניכרת  לעלייה 
הטיפולים בסוכרת שמאפשרים לחולה להפחית 
ניתוחים  ועד  מתרופות   – ממשקלו  במקביל 

לקיצור קיבה )ניתוחים בריאטריים(.

לאחרונה ניתן בישראל מענה חדשני ובלעדי כיום 
בעולם לשתי המחלות גם יחד: התקן אנדוברייר 
נוחה  חלופה  שהיא  טכנולוגיה   .)Endobarier(
כרוכה  ואינה  הבריאטריים  לניתוחים  בהרבה 
בחתכים או בצלקות או בשינויים אנטומיים כלשם 
בקיבה. במסגרת הטיפול, מוחדר שרוול פולימרי 
אנדוסקופי  בהליך  מדובר  בתריסריון.  וממוקם 
בטשטוש   – שעה  כחצי  האורך  )גסטרוסקופיה( 
או בהרדמה מלאה, בהתאם למשקלו  )סדציה( 
של המטופל – כשבסיומו שב המטופל במהרה 
לפעולה  נכנס  האנדוברייר  יומיומית,  לפעילות 
לעלייה  גורמת  בגוף  נוכחותו  מיידית:  והשפעתו 
יכולת הגוף  בהפרשת הורמונים, המשפרים את 

לאזן את רמת הסוכר ומפחיתים את התיאבון.

ד”ר ארווין סנטו, מנהל המכון למחלות דרכי עיכול 
וכבד במרכז הרפואי ע”ש סוראסקי בתל אביב, 
מסביר את ההליך: “השרוול מותקן בתוך המעי 
הדק, ממש בתריסריון מיד אחרי הקיבה, לאורך 
לבוא  מהמזון  למעשה  מונע  ההתקן  ס”מ.   60
במנגנונים   – גורם  ובכך  המעי  דופן  עם  במגע 
לא  הגוף  הסוכר.  בערכי  לירידה   – הורמונליים 
מקבל את ה”איתות” שמזון נכנס לגוף, וכך חלה 
ירידה בערכי הסוכר – וזהו הדבר החשוב. כלומר, 
במשקלו,  משמעותית  יורד  שהחולה  לפני  עוד 
הנורמה.  לכיוון  להסתדר  הסוכר מתחילים  ערכי 
מעניין  פחות  במשקל  הירידה  נושא  זו  בפעולה 
באיזון  לעזור  היא  העיקרית  המטרה  כי  אותנו, 
בדרך  זאת  להשיג  יכולים  אלו שלא  הסוכר של 
יורדים  ודיאטה. המטופלים  הרגילה של תרופות 
במשקל אך הירידה היא רווח משני ולכן המועמד 
בסוכרת  שחולה  מי  הוא  כזה  לטיפול  העיקרי 
קשה, לרוב עם עודף משקל, שמטרתי היא לאזן 

לו את הסוכרת”.

לאחר ההתקנה, ממליץ הרופא על תוכנית תזונה 
על  מכן,  לאחר  שמיד  בתקופה  גופנית  ופעילות 
בזמן,  בו  להתמקם.  לאנדוברייר  לאפשר  מנת 
וכדי להבטיח את המרב מהטיפול, על המטופל 
את  ולשנות  מזון  של  מסוימים  מסוגים  להימנע 

גודל המנות. ההתקן אמור לסייע בביצוע השינויים 
ונשאר  ולמעשה המטופל חש פחות רעב  הללו 
סנטו,  ד”ר  לדברי  האורחה.  לאחר  יותר  שבע 
שמזון  איתות  מהגוף  שנמנע  העובדה  “בעצם 
שרשרת  גם  כמו  שובע  תחושת  נגרמת  נכנס, 
ברמות  המהותי  מהשיפור  כתוצאה  תגובות 
הסוכר. עם זאת חשוב להדגיש שהמטופל חייב 
לשמור על התוכנית הדיאטנית, לפחות בשלבים 
עלול  ההתקן  כי  כמויות,  מבחינת  הראשונים 

להיסתם”.

השלב הבא בטיפול מתרחש כעבור שנה, כאשר 
בפרוצדורה   – מוציא  הגסטרואנטרולוג  הרופא 
– את האנדוברייר  ומהירה  אנדוסקופית פשוטה 
ההתקן  באמצעות  הטיפול  המטופל.  של  מגופו 
לא נועד להיות קבוע, ולמעשה קלות ההסרה היא 
משמעותי  לכלי  ההתקן  את  שהופך  ממה  חלק 
“ההתאוששות  משקל.  ובעודף  בסוכרת  בטיפול 
ד”ר  אומר  מיידית”,  היא  השרוול  הוצאת  לאחר 
סנטו, “אבל מה שיפה בטיפול הזה הוא שלגוף יש 
זיכרון מטבולי, וגם אחרי ההסרה הוא “זוכר” את 
יותר. כלומר,  האפקט של השרוול, אפילו לשנה 
גם אחרי הטיפול, המטופל נהנה מסוכרת הרבה 
יותר מאוזנת מאשר לפני ההתקן. חד משמעית. 
אנחנו גם מנצלים את השנה הזאת לשינוי הרגלי 
חייו – הרגלי אכילה, פעילות גופנית, תזונה נכונה 
– מנסים להנחיל לו את ההרגלים החדשים כדי 

שכשיוסר ההתקן, הוא ימשיך בהם גם בלעדיו”.

ד”ר סנטו מבקש להדגיש כי “הטיפול באמצעות 
תרופות  שנוטלים  לאנשים  מתאים  אינו  ההתקן 
לשרוול  כי   – לדוגמה  קרישה,  נוגדי   – מסוימות 
הזה יש מין עוגנים שמתחברים לרקמה ועלולים 
מתאים  הטיפול  עקרונית,  אבל  לדימום.  לגרום 
ועודף  מאוזנת  לא  סוכרת  לו  שיש  פציינט  לכל 
ד”ר  מציין  אפשריים,  לסיכונים  באשר  משקל”. 
מ-7  למעלה  כבר  מיושם  ההתקן  כי  סנטו 
סיכונים  כמה  “יש  ולדבריו  העולם  ברחבי  שנים 
אינם  והם  טיפול  ברי  כולם  אבל  פוטנציאליים, 
גדולים יותר מאלה שקורים בניתוחים בריאטריים. 
מאחוז  קטן  הוא  למשל,  דימום,  שיהיה  הסיכוי 
אחד, ואז אנחנו פשוט מוציאים את ההתקן – וגם 

כאן מדובר בהסתברות של אחוזים ספורים”.

מחקרים  ברורה:  הטיפול  הצלחת  זאת,  עם 
 87% כי  הראו  בעולם  כה  עד  שנערכו  קליניים 
מהמטופלים מסוגלים להגיע לרמות היעד שלהם 
18% בממוצע  חודשים   9 תוך  ולהפחית  בסוכר 
ממשקל גופם. לפי פרסומי החברה האמריקנית 
ההתקן  באמצעות  הטיפול  האנדוברייר,  יצרנית 
בתרופות  החולים  של  תלותם  לצמצום  מוביל 
סנטו  ד”ר  אינסולין.  כולל  בסוכרת,  לטיפול 
כמי  לדבריו,  יותר.  רבה  הצלחה  על  מעיד  אף 

שהספיק עד היום לטפל באמצעות האנדוברייר 
בארץ  המטופלים  מכלל  כשליש   – איש  בכ-50 
רפואי  לציוד  האגף  ידי  על  ההתקן  אושר  מאז 
במשרד הבריאות – “אחוזי ההצלחה אצלנו הם 
בסוכרת.  שיפור  חווה  שלא  אחד  אין  מצוינים! 
של  מאד  גדולה  כמות  על  שהיו  אנשים  פה  יש 
ולא  האינסולין  וחלק מהם הפסיקו את  אינסולין 
שהפסיקו  כאלה  גם  יש  יותר.  אותו  צריכים  היו 
עם הכדורים ולראשונה התאזנה אצלם הסוכרת 

באופן שהם לא הצליחו עד אז לאזן”.

כולנו  המדעי:  העורך  הערת 
ביותר  כי הדרך הבריאה  מסכימים 
לרדת במשקל ולאזן סוכרת מסוג 
חלק  עבור  פחות.  לאכול  היא   2
קשה  זו  משימה  מהמטופלים, 

ניתוחים  באמצעות  ריאלית.  בלתי  ואף  ביותר 
אלו  מחולים  חלק  )בריאטריים(,  מטאבוליים, 
חלק  עבור  רצויים.  איזון  ליעדי  להגיע  עשויים 
“אנדובארייר”,  הקיבתי  ההתקן  מהחולים,  אחר 

עשוי להוות פתרון מצוין לשיפור בריאותם.  

מאת ד”ר ברוך 
יצחק, מומחה 

ברפואת המשפחה 
ויועץ סוכרת

אחד החששות 
המרכזיים של 

החולים בסוכרת 
הוא מהיפוגליקמיה, 
רמות סוכר נמוכות 

בדם. אך החשש הגדול יותר הוא מצב 
של היפוגליקמיה לילית, בה החולה כלל 
אינו מודע לבעיה. מתי זה עלול לקרות 

וכיצד ניתן לטפל בתופעה?

אנשים המתמודדים עם מחלת הסוכרת נלחמים 
רמות  היווצרות  של  הכרונית  בבעיה  יום  יום 
גבוהות של סוכר בדמם. כלי הנשק היעיל ביותר 
במלחמה זו הוא טיפול באינסולין, אולם לעתים 
הוא עלול להיות יעיל מדי, שכן ירידה חדה ברמת 
הסוכר בדם אל מתחת לערכי הנורמה )מתחת 
ל-70 מ”ג/דציליטר( עשויה להוביל למצב מסוכן 

המכונה היפוגליקמיה.

מהי היפוגליקמיה? 
סוכר  ברמות  מתאפיינים  היפגוליקמיה  מצבי 
נמוכות מדי בדם. שינויים בשגרת החיים ובהרגלי 
התזונה והפעילות של המטופלים עלולים לשבש 
בין  להיפוגליקמיה.  ולגרום  הגליקימי  האיזון  את 
ארוחה,  על  דילוג  למצוא  ניתן  הללו  המצבים 
או  מתוכננת  לא  אינטנסיבית  גופנית  פעילות 
היפוגליקמיה  מבוקרת.  לא  אלכוהול  שתיית 
נכונה  לא  מנטילה  כתוצאה  גם  להיווצר  עלולה 
של הטיפול התרופתי, אם בשל טיפול עודף או 

בגלל תקלות טכניות בהזרקת אינסולין. 

כל  אצל  שונה  באופן  מתבטאת  היפוגליקמיה 
שונות.  חומרה  בדרגות  להופיע  ועשויה  אדם 
המוח מזהה שאין בדם רמה מספקת של סוכר 
והוא משגר לגוף “אותות אזהרה” בהתאם. במצב 
להרגיש  צפוי  המטופל  קלה  היפוגליקמיה  של 
לב  דפיקות  חיוורון,  הזעה,  רעד,  של  בתסמינים 
בינונית  בהיפוגליקמיה  חרדה.  ותחושת  חזקות 
טשטוש  ובטן,  ראש  כאבי  גם  להתווסף  עלולים 
ושינויי  בלבול  מואץ,  דופק  חולשה,  ראיה, 

התנהגות. 

עם הופעת תסמינים אלו חשוב לבצע באופן מיידי 
מדידה מדויקת של רמת הסוכר בדם באמצעות 
לערכי  מתחת  ירידה  ומזוהה  ובמידה  מד-סוכר, 
ו/או לשתות מזון ממותק  הנורמה חשוב לאכול 
שיעלה את רמות הסוכר. על כן, כאמצעי זהירות 
יד  טבליות  מומלץ לכל סוכרתי לשמור בהישג 

גלוקוז או סוכר זמין, שתייה מתוקה, חטיף, מכשיר 
לניטור עצמי וכרטיס זיהוי “אני סוכרתי” עם מינוני 

התרופות וטלפונים חשובים. 

מקרים קיצוניים של היפוגליקמיה קשה עלולים 
להזריק  יש  אלו  הכרה. במקרים  לאבדן  להוביל 
גלוקגון במינון 1 מ”ג לתוך השריר. הורמון סינטטי 
וגורם להעלאה  זה סותר את פעילות האינסולין 
לצורך  בהתאם  בדם.  הסוכר  רמות  של  מיידית 

ניתן לפנות לטיפול רפואי נוסף. 

מטופלים רבים חוששים במיוחד מההיפוגליקמיה 
מבלי  השינה  בזמן  להתרחש  העלולה  לילית, 
שהם יחושו בהופעת סימני אזהרה. אלו המצבים 
שככל  כיון  היפוגליקמיה,  של  ביותר  המסוכנים 
לאיברים  מגיע  אינו  סוכר  בו  זמן  יותר  שחולף 
הסכנה  גוברת  כך  והלב,  המוח  כמו  חיוניים 

לפגיעה בלתי הפיכה. 

סוגי האינסולין החדשים: 
מפחיתים סיכון להיפוגליקמיה 

ולהשמנה 
התרופות  בסל  הכלולים  האינסולין  סוגי  אל 
 ,2 או   1 סוג  לסוכרת  ולבמיר  )לנטוס  הישראלי 
אינסולין  סוג  מצטרף   )1 מסוג  לסוכרת  דגלודק 
לאחרונה  שאושר   ,)TOUJEO( “טוג’או”  חדש, 
ו-2   1 בסל הבריאות בישראל לסוכרתיים מסוג 
מעל גיל 18. טוג’או מגיע בריכוז גבוה יותר ומשפר 

את השליטה והיציבות ברמות הסוכר, לצד ירידה 
ביום  היפוגליקמיה  לאירועי  בסיכון  משמעותית 
למשל,  כך,  במשקל.  לעליה  ובסיכון  ובלילה 
מאוזנים  שאינם  במטופלים  שנערך  במחקר 
הסיכון  את  ב-48%  הפחית  שטוג’או  הוכח 
סוכרת  עם  אנשים  בקרב  לילית  להיפוגליקמיה 
גם  “לנטוס”.  באינסולין  המטופלים   2 מסוג 
שכיחות אירועי היפוגליקמיה בשעות היום פחתה 

ב-24% בעקבות הטיפול בטוג’או. 

אינם  אשר  ו-2   1 מסוג  בסוכרת  חולים  עבור 
מאוזנים כיום בתוכנית הטיפולית הקיימת מדובר 
התחלת  לאפשר  העשויה  טיפולית  באופציה 
טיפול בטוחה וחלקה יותר באינסולין. הדור הבא 
למטופלים  כעת  שזמין  באינסולין,  הטיפול  של 
מאפשר  הבריאות,  סל  במסגרת  גם  בישראל 
להגיע  סיכוייהם  את  לשפר  רבים  סוכרת  לחולי 
 )HbA1C( ליעד המטרה של רמת הסוכר בדם
ולמנוע התפתחות סיבוכי מחלת הסוכרת, להשיג 
שליטה טובה וממושכת יותר ברמות הסוכר בדם 

ולחשוש פחות מפני היפוגליקמיה.

ָקְדָמה  ַהּגּוף  ְׁשֵלמּות 
ְוִהיא  ַהֶּנֶפׁש  ִלְׁשֵלמּות 
ֶאת  ַהּפֹוֵתַח  ְּכַמְפֵּתַח 

ַהְּטַרְקִלין. )ָהַרְמַּב”ם(
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תזונה וסוכרת  
חיים ביד המזון

אדלר   דורית  מאת 
B.Sc, MPH, מנהלת 
תזונה  מחלקת 
ודיאטה, מרכז רפואי 

הדסה ואופטימל
הבשורות הטובות:

בחירה בתזונה בריאה – 
מאוד  ומפחיתה  מונעת  סוכרת,  איזון  משפרת 

את סיבוכיה.

הוכחו  תיכונית,  ים  ותזונה  כוללת  תזונתית  גישה 
סוכרת,  התפתחות  משמעותית  כמפחיתות 
ומחלות  לב,  למחלות  סיכון  גורמי  לב,  מחלות 
נוספות. הוכח כי תזונה קשורה כמעט לכל גורמי 
הסכון הניתנים לשינוי בסוכרת ומחלות לב, החל 
יתר לחץ דם  מרמות שומנים לא תקינות בדם, 
ואיזון סוכרת. כאשר אנו מדברים כיום על תזונה 

אנו מדברים על אלפי רכיבים תזונתיים.

מגינות  השפעות  התזונתיים,  מהרכיבים  לרבים 
או מזיקות על בריאותנו. רכיבים תזונתיים אלה, 
כוללים סיבים תזונתים, שומנים שונים, ויטמינים, 
)פוליפנולים  הצמחים,  של  צבע  חמרי  מינרלים, 
למשל(, כל אלה, משפיעים על גורמי הסיכון דרך 
חיטה,  קטנית,  גרגיר  כל  כלומר  רבים.  מנגנונים 
ירק, או מזון אחר מכיל הרבה רכיבים שמשפיעים 
על לחץ הדם בדרך מסויימת ועל הפחתת תהליך 
דלקת בכלי הדם, בדרך ומנגנון שונה, באותה עת.

בסוכרת  החולה  האדם  שתזונת  לכן  ראוי 
כפי  הבריאה  התזונה  ליבת  על  מבוססת  תהיה 
שממומלצת על ידי רוב ארגוני הבריאות: ירקות, 
דלי  חלב  מוצרי  מלאים,  דגנים  קטניות,  פירות, 
לפחות  רצוי   - מטוגנים(  )לא  דגים  עוף,  שומן, 
פעמיים בשבוע, ומקורות השומן המומלצים: שמן 

זית, שמן קנולה, אגוזים, שקדים ואבוקדו.

מוצרים  בעיקר  המכילה  מערבית,  תזונה 
שומנים  עם  בשילוב  לבן  קמח  על  המבוססים 
תורמת  סוכר,  ו/או  מלח  מוקשים,  צמחיים 
להגדלת הסיכון למרבית המחלות, בהן יתר לחץ 
דם, השמנה, סוכרת ומחלות לב. הטיפול התזונתי 
ולגישות  הסיכון  גורמי  למכלול  להתייחס  חייב 
התזונתיות שהוכחו כבעלות השפעה משמעותית 

על הפחתת תחלואת הסוכרת וסיבוכיה.

הטיפול התזונתי היעיל, לוקח בחשבון את מאפייניו 
כמו  והכלכליים  האתניים,  התרבותיים,  האישיים, 
גם את מטרות איזון הסוכרת של המטופל. לאור 
מכלול המידע המחקרי, טיפול תזונתי רפואי על 
ידי דיאטנית קלינית מהווה  מרכיב חיוני במניעת 
הסוכרת, באיזון סוכרת ומניעה/האטה של מרבית 
סיבוכיה. בגלל מורכבות התזונה בכלל  ובסוכרת 

ההדרכה  שהטיפול,  וחשוב  מומלץ  בפרט, 
ינתנו  סוכרת  עם  לאנשים  התזונתיים  והמעקב 
על ידי דיאטנית קלינית בעלת ידע וניסיון בנושאי 
וחינוך לסוכרת.  במחקרים הוכח  תזונה, סוכרת 
דיאטנים  עם   שנעשה  תזונתי  טיפול  ידי  שעל 

קליניים ניתן לשפר את איזון הסוכרת.

מטרות הטיפול התזונתי בסוכרת
התזונתי  לטיפול  מרכזיות,  מטרות  שלוש  יש 

לאנשים עם סוכרת. 

השגת ושמירת תוצאות תקינות ככל הניתן  .1
פרופיל שומנים בדם,  לרמות הסוכר בדם, 

לחץ דם, ומשקל. 

מניעה וטיפול בסיבוכים הכרוניים של סוכרת  .2

להעדפותיו,  .3 התזונתי  הטיפול  התאמת 
המטופל  של  ומוכנותו  תרבותו,  טעמיו, 
כלים  לתת  מחייב  זה  כל  שינויים.  לבצע 
שבאכילה  ההנאה  שמירת  לשם  למטופל 
בכלים  המטופל  ציוד  ידי  על  שנעשה  דבר 

לרכישת מזונות והכנת מאכלים, בריאים.

עודף משקל
גם מעודף  מרבית האנשים עם סוכרת, סובלים 
מהווים  בסוכרת  והשמנה  משקל  עודף  משקל. 
מחלות  דם,  לחץ  ליתר  משמעותי  סיכון  גורם 
תקינות  לא  שומנים  רמות  מוחי,  ושבץ  לב 
רמות  שבאיזון  הקושי  והגדלת  )דיסליפידמיה( 

הסוכרת בדם.

מתונה,  גם  במשקל,  ירידה  הטובות:  הבשורות 
תורמת משמעותית לירידה ברמות הסוכר בדם, 
וכן  בדם  השומנים  ובערכי  הדם  בלחץ  ירידה 

בשיפור ניכר בהרגשה הכללית. 

חשוב  אולם  במשקל  לרדת  בהחלט  אפשרי 
וחשוב  ארוך  לטווח  בתהליך  מדובר   - לדעת 
שייעשה בהדרכה ומעקב אצל דיאטנית קלינית 
שתהייה  חשוב  הדיאטה  בסוכרת.  המתמחה 
מתונה ותתחשב בכל המאפיינים האישיים, גורמי 
הסיכון ואורח חייו של האדם. וכן -  אפשר לעשות 

את כל אלה, וליהנות מאורח החיים  החדש!

הרכב התזונה לסוכרתי
האמריקאי  הסוכרת  אגוד  נתן  שנים,  במשך 
הגדרת  עם  הדיאטה,  להרכב  מדויקות  המלצות 
ושומן.  חלבון  פחמימות,  של  מומלצים  אחוזים 
ההמלצות השתנו מקצה לקצה, וכיום ההמלצה 
לכל מטופל,  אישית  תותאם  לדיאטה אשר  היא 

בהתאם למכלול נתוניו האישיים.  

התזונתי  המרכיב  הנם  פחמימות   – פחמימות 

המשפיע ביותר על רמות הסוכר והטריגליצרידים 
בדם. הן הכמות והן סוג הפחמימות,משפיעים על 

רמות הסוכר בדם. 

הפחמימות  כמות  הגבלת  כי  נמצא  במחקרים 
בתפריט, מסייעת באיזון רמות הסוכר בדם. אולם 
מאחר והמוח זקוק לפחמימות כמקור האנרגיה, 
מהתפריט  חלק  הנה  מסויימת  פחמימות  כמות 
השפעה  הפחמימות  לסוג  גם  המומלץ.  המאוזן 
על איזון הסוכרת וגם על גורמי הסיכון והסיבוכים. 
מירקות,  מקטניות,  יגיעו  שהפחמימות  מומלץ 
דגנים מלאים, פירות ומוצרי חלב דלי שומן. רצוי 
לבן,  קמח  מוצרי  באכילת  הניתן  ככל  להפחית 
והמשקאות  מזונות  המאפה,  מיני  וכל  סוכרים 

המכילים אותם. 

צריכת סוכרים 
לכל  ממליצים  הבריאות  ארגוני  מרבית 
האוכלוסייה, להפחית צריכת סוכר למינימום –עד 
10 אחוזים מסך הקלוריות היומיות. הסוכר מספק 
לנו קלוריות ריקות, כלומר דלק בלבד, ללא כל 
לכולם  מומלץ  ולכן  מגינים,  תזונתיים  רכיבים 

להפחית למינימום את השימוש בו. 

הנו  כיום,  למזונות  המוסף  מהסוכר  גדול  חלק 
השימוש  התירס.  מעמילן  המופק  הפרוקטוזה 
 Added Fructose(  ( כממתיק  בפרוקטוזה 
למנוע  סיבה  אין  אולם  לסוכרתיים.  מומלץ  אינו 
פרוקטוזה המופיע באופן טבעי בירקות, בפירות, 

במסגרת סך הפחמימות היומי.

סוכרלוז,  סכרין,  מלאכותיים:  ממתיקים 
לשימוש,  בטוחים   K ואססולפאם  אספרטיים, 
בטווח הצריכה היומי המקובל, כפי שנקבע על ידי 

 .FDA -ה

שומנים וכולסטרול 
מוגבר  בסיכון  נמצאים  סוכרת  עם  אנשים 
למחלות לב, לכן תזונת הסוכרתי צריכה להיות, 

תזונה המגינה בפני מחלות לב.

המטרה העיקרית ביחס לכמות שומנים באנשים 
הרוויים  השומנים  הגבלת  היא  סוכרת  עם 
הסיכון  לצורך הפחתת  וכולסטרול  טרנס  ,שומני 
לתחלואת לב. שומנים רוויים, חומצות שומן טרנס 
רמות  על  העיקריים  המשפיעים  הם  וכולסטרול 

הכולסטרול )LDL( ה”רע” בדם. 

שומנים במזון
במזון קיימים שלושה סוגי שומנים: 

1. שומן רווי
2. שומן חד-בלתי-רווי

3 שומן  רב- בלתי-רווי . 

בקבוצה זו שני סוגים: 
חומצות שומן מסוג אומגה 3  

וחומצות שומן מסוג אומגה 6.   

שומנים רוויים 
השומן הרווי בטבע, על פי רוב, מוצק בטמפרטורת 
חמאה,  החי.  מן  במזונות  בעיקר  ומקורו  החדר 
מוצרי חלב שמנים, שומן עוף ובשר, בשר כבש, 
עשירים בשומנים רוויים וכן מספר קטן של שמנים 
צמחיים כמו שמן קוקוס, שמן קקאו  ושמן דקלים.

ייצרה סוג חדש של שומנים  החברה המודרנית 
השומנים  הם  בטבע,  קיימים  שאינם  רווים 
ַהּמּוְקִׁשים המיוצרים בתעשיית המזון ומשמשים 
המתועשים.    מהמזונות  גדול  בחלק  מרכיב 
תהליך הפיכת השמן לשומן מוקשה מלווה בייצור 
מסוג  חומצות שומן  של חומצות שומן הקרויות 
המכילים  ומוצרים  במרגרינה  )נמצאים  טראנס 
שומנים מוקשים(. חומצות שומן טרנס, מגדילות 
את הסיכון למחלות לב. הן נדירות יחסית במזון 

הטבעי ולעומת זאת נפוצות במזון המתועש. 

שומנים רוויים ושומנים מסוג “טראנס” קשורים 
בהעלאת רמות הכולסטרול “הרע” בדם וביתר 
לחץ דם ובכך  מגבירים  את הסיכון  למחלות 
לחלות  הסיכון  את  להפחית  מנת  על  לכן,  לב. 
להפחית  מומלץ  לב,  ובמחלות  דם  לחץ  ביתר 
מסוג  שומנים  ובצריכת  רווים  שומנים  בצריכת 
“טראנס”הנמצאים במרגרינות, חטיפים למיניהם, 
נקניקים,  מלוואח,  בורקסים,  עוגיות,  עוגות, 
קרקרים,  ועד  מעובדים  בשר  מוצרי  נקניקיות, 
לפרט  מחוייבת  המזון  תעשיית  רטבים.  כעכים, 
על גבי אריזת המזון את תכולת השומן וחומצות 
השמנים  סוג  את  לפרט  ובנוסף  הרווי  השומן 
זה  חשוב  מידע  חפשו  אנא  הרכיבים.  ברשימת 
למען  בריאים  מזונות  לבחירת  בו  והשתמשו 

בריאותכם.

נמצא  במחקרים  חד-בלתי-רוויים.  שומנים 
רמות  את  לאזן  מסייעת  אלו  שומנים  צריכת  כי 
הכולסטרול ה”הרע” ))LDL והכולסטרול ה”טוב” 
למחלות  סיכון  מפחיתה  ולכן  בדם   HDL((
היומי  זה בתפריט  שומן  לצרוך  מומלץ  לכן,  לב. 
המומלצת.  היומית  השומן  לכמות  בהתאם 
המזונות העשירים בשומנים חד בלתי רוויים  הם: 
שקדים  טחינה,  אבוקדו,  קנולה,  שמן  זית,  שמן 
בדיאטה  חשוב  מרכיב  מהווים  והם  לוז,  ואגוזי 

הים-תיכונית.

שומנים רב-בלתי-רוויים מסוג אומגה 3. שומנים 
אלה חיוניים לנו. מזונות העשירים בחומצות שומן 
אלו חייבים להיכלל בתפריט היומי. תוצאות של 
מחקרים רבים מצביעים ששומנים אלה תורמים 

ולהפחתת  עורקים  טרשת  התפתחות  למניעת 
מסוג  שומן  בעבר,  דם.  לחץ  ויתר  לב  מחלות 
אומגה 3 היה חלק משרשרת המזון, התרנגולות 
קבלו מהעשב שאכלו, את האומגה 3, לכן העוף, 
הביצים והחלב הכילו אותם. כיום חומצות שומן 
המערבית.  בתזונה  וחסרות  נדירות   ,3 אומגה 
צפוני  ים  דגי   – בתפריטנו  העקריים  המקורות 
וחלק מדגי הבריכות, אגוזי מלך, שמן קנולה, זרעי 

פשתן טחונים ושמן פשתן.

 מומלץ  לאכול פעמיים עד שלוש פעמים בשבוע 
דגים לא מטוגנים, כתחליף למנת בשר.   הדגים 
המומלצים הם דגי-ים כגון: סלמון, מקרל ,לקרדה 

)פלמידה(  והרינג )מטיאס(.

 :6 אומגה  מסוג  רב-בלתי-רוויים  שומנים 
והינם  חיוניות  שומן  חומצות  לגוף  מספקים 
חשובים  בתפריט היומי. אבל, לחומצות שומן אלו 
יש גם השלכות בלתי רצויות ולכן מומלץ לצרוך 
מקבוצה זו בהגבלה, על פי רוב 1-2 כפיות שמן 

ליום )כולל הבישול כמובן(.  

כולסטרול – כולסטרול במזון עלול להעלות את 
רמות הכולסטרול בדם לכן, מומלץ להגביל את 
רק  מצוי  כולסטרול  היומית.  הכולסטרול  צריכת 
מצויה  גבוהה  כולסטרול   תכולת  מהחי.  במזון 
שמנים,  בשרים  חמאה,  ביצים,  כמו:  במזונות 
פירות-ים  ובעיקר איברים פנימיים כמו  מוח, כבד 
וטחול. מומלץ לכן להימנע ממזונות אלו ולהעדיף 
מזונות דלים בכולסטרול כמו דג ועוף ומוצרי חלב 
דלי שומן ולהגביל את צריכת הביצים השבועית. 
כדאי לציין שבביצה אחת )בחלמון( יש את כמות 
הכולסטרול המקסימלית המומלצת ליום. הכמות 
המומלצת היא 2-3- ביצים לשבוע, כולל ביצים 

שבבישול ואפיה.

ההמלצות בנוגע לשומני המזון גורסות כי צריכת 
שומן רווי לא תגדל מ-7 אחוזים מסך הקלוריות 
אחוז  על   עולה  ולא  מינימלית  צריכת  היומית. 
צריכת  הקלוריות.  מסך  טרנס  שומני  של  אחד 
ליום.  מ”ג  ל-200  מעבר  לא  יומי  כולסטרול 
מומלץ שתי מנות או יותר של דגים המספקים 

ח”ש אומגה 3 בשבוע, להוציא דגים מטוגנים. 

מלח
באופן  גדולה  האוכלוסייה  בקרב  המלח  צריכת 
משמעותי מההמלצות. אכילת כמות מלח גבוהה 
לב  מחלות  דם,  לחץ  ליתר  הסכון  את  מגדילה 
ושבץ מוחי. רוב המלח שאנו אוכלים, מקורו במזון 
המתועש. ההמלצות לכל האוכלוסייה הנה לצרוך 
נתרן )חלק מהמלח( מתחת ל-2,300 מ”ג ליום. 
באנשים עם סוכרת ואי ספיקת לב כמות הנתרן 
צריכת  ליום.  מ”ג  נמוכה מ-2,000  להיות  צריכה 

ליום(  מ”ג  ל-2,300  )מתחת  המומלצת  הנתרן 
צריכה להיות בשילוב עם תזונה עשירה בירקות, 
פירות, מוצרי חלב דלי שומן לשם הפחתת לחץ 
דם. כדי לאכול את רמת המלח המומלצת, ולא 
יותר, חשוב מאוד,לקרוא את תויות המזון על גבי 
האריזות ולבחור מזונות עם רמת נתרן הנמוכה מ 

200 מ”ג נתרן ל-100 ג”ר מזון.

תוספי מזון 
 βו    E, C ויטמיני תוספי  אנטיאוקסידנטים כמו 
קרוטן, אינם מומלצים לאנשים עם סוכרת, שאין 
ויש  להם מחסור. אין הוכחות ליעילות התוספים 
בהם  ,בשימוש  נזק  לגרום  עלולים  שהם  חשש 
זמן. תוספי כרומיום לאנשים עם סוכרת,  לאורך 
ניתן  לא  ולכן,  ברור  באופן  הוכחה  לא  יעילותם 

להמליץ עליהם.

אלכוהול
אם אדם מבוגר עם סוכרת בוחר לצרוך אלכוהול, 
מומלץ שהצריכה תהיה מתונה ומוגבלת למשקה 
אחד ביום לנשים ועד שני משקאות ביום לגברים. 
או  בירה  מ”ל  כ-350  מוגדרת  משקה  של  מנה 

150 מ”ל יין או 50 מ”ל משקה חריף.

על מנת להפחית את הסכנה להיפוגליקמיה לילית 
בתרופות  או  באינסולין  המשתמשים  באנשים 
את  לשתות  יש  אינסולין,  הפרשת  המעודדות 
האלכוהול עם מזון. שתיית אלכוהול ללא אכילת 

פחמימות יכולה לגרום להיפוגליקמיה.

מתונה  אלכוהול  לצריכת  סוכרת,  עם  באנשים 
על  אקוטית  השפעה  אין  מזון(  ללא  )הנצרכת 
ריכוז גלוקוזה ואינסולין, אך שתיית אלכוהול מסוג 
קוקטיילים או ליקרים או יין מתוק, עלולה להעלות 

את רמת הגלוקוזה בדם.

מזונות  בקניית  מתחילה  בריאה  תזונה 
בריאים

להגבלת  בעיקר  שהתייחסה  הישנה  הגישה 
אחד  בקנה  עוד  עולה  אינה  פשוטים,  סוכרים 
מטעה  אף  ולפעמים  העדכניות  ההמלצות  עם 

ומבלבלת. 

לא  אחוז  על  תמיד  מבוססת  הסוכרתי,  תזונת 
אלה  שפחמימות  חשוב  פחמימות.  של  מבוטל 
יבואו בעיקר מקטניות ומדגניים מלאים ומיעוטם 
מסוכרים פשוטים המצויים בחלב ומוצריו בפירות 

כמובן בכמויות ובפיזור המותאמים אישית.

לעיתים  ביטוי  לידי  בא  הסוכרת  נושא  מורכבות 
קרובות, בעת רכישת המזונות בסופר.

באישור  סוכר”  “ללא  ההתוויה  קיימת  היום  עד 
משרד הבריאות על מזונות.
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פעילות גופנית
וסוכרת 

המשך

מזונות רבים הנושאים התוויה זו, אינם מתאימים 
ואף עלול להזיק, למרות שאין בהם  לסוכרתיים 

תוספת סוכר! 

חלק גדול ממזונות אלה עתירים בשומנים רוויים, 
שומנים מסוג טרנס ובקלוריות.

השומנים הרוויים ושומני הטרנס, הינם מהרכיבים 
חשוב  כי  ביותר,  רחבה  הסכמה  יש  לגביהם 

להפחיתם בתזונת הסוכרתיים.

ובהם  זו  התוויה  הנושאים  רבים  מזונות  קיימים 
שוקולדים ללא סוכר, מיני מאפים ללא סוכר ועוד, 

שעשירים ברכיבים מזיקים אלה.

במכלול  עומדים  אשר  מוצרים  לחפש  חשוב 
גורמי  למכלול  מענה  מהווים  אשר  קריטריונים 

הסיכון של הסוכרתיים.

תו אייל על מזונות - קיימים כיום מוצרים אשר 
תכולת  ובהם  קריטריונים  של  במכלול  עומדים 
שומן רווי נמוכה, רמות כולסטרול נמוכות, רמות 
סיבים גבוהות, והם מתאימים לסוכרתיים למרות 

שיתכן ויש בהם סוכר בכמויות קטנות.

העובדה שהמילה סוכר מופיעה על המוצר איננה 
סיבה  לפסול את המוצר, אלא ההרכב הכולל של 
המוצר, החל מחמרי הגלם ממנו מיוצר, הכמויות 

והיחסים של שאר המרכיבים.

מכיל  המוצר  כי  מלמד  מזונות:  על  אייל  תו 
עם  יחד  המזיקים.  הרכיבים  של  נמוכות  כמויות 
נושא  שמזון  העובדה  להדגיש:  חשוב  זאת 
זה  ממזון  לאכול  פרושו שאפשר  אין  התו,  את 
התו אומר כי ניתן לכלול מזון זה  באופן חופשי! 
או  פחמימות  למנת  כתחליף  מוגבלת,  בכמות 
ייעשה במשותף  שומן או חלבון וחשוב שכל זה 
מהמזונות  גדול  חלק  המטפלת.  הדיאטנית  עם 
ותמיד  לקינוח  הנושאים את התו מהוים תחליף 

דובר במנות קטנות בהתאם לתפריט האישי.

לסיכום
תזונה בריאה יכולה למנוע סוכרת ואנשים בסיכון 
נושא  הסוכרת.  מסיבוכי  ניכר  וחלק  לסוכרת 
ההדרכה  מורכבת  גם  ולכן  מורכב  הוא  התזונה 
לגביו. נושא המזון הוא מרכזי וחשוב בכל תרבות 

– וחשוב שכך יישאר.

הטכנולוגיות  המזון,  של  העצומה  המורכבות 
ההשמנה  מגפות  למיניהם,  התוספים  החדשות, 
האינסופיות  ההטעיות  האכילה,  והפרעות 
– כל אלה  ובמדיה  בפרסומות, באמצעי השיווק 
באוכלוסייה  ויטפלו  שיובילו  שהאנשים  מחייבים 
לכך  שהוכשרו  האנשים  יהיו  והחולה  הבריאה 
שהתמחו  כאלה  ורצוי  הקליניים  הדיאטנים   –

בטיפול בסוכרת.

קבוצתיות,  פרטניות,  בהדרכות  השתתפות 
וקבוצות  לסוכרתיים,  יעודיים  בישול  קורסי 
רק  לא  לסוכרתיים,  מיוחדות  במשקל  לירידה 

מומלצת, אלא מהווה מתנה אמיתית לחיים.
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מריאלה  ד”ר  מאת 
גלנט, המרכז לטיפול 

בסוכרת, תל אביב
הבעיה בסוכרת סוג 2 היא 
סובלנות  חוסר  שקיימת 
לסוכר. אינסולין הוא הורמון 

לסוכר  מאפשר  הוא  סף,  כשומר  המתפקד 
לעבור מהדם אל תוך התאים בגופנו כדי שיוכל 
סוג  סוכרת  אולם במקרה של  כאנרגיה.  לשמש 
2 ישנו מצב הנקרא “תנגודת לאינסולין”. במצב 
יוצא  וכפועל  לאינסולין  מגיבים  אינם  התאים  זה 
מנסה  הלבלב  בתחילה,  בדם.  נשאר  הסוכר 
לייצר יותר אינסולין על מנת לפצות על תנגודת 
כמות  לייצר  אולם, הלבלב לא תמיד מצליח  זו. 
מספיקה של אינסולין ורמת הסוכר בדם מתחילה 

לעלות.

בריאותיים  לסיכונים  משויכת  לאינסולין  תנגודת 
להיפר-אינסולינמיה,  גורמת  היא  ראשית  רבים. 
כלומר רמות אינסולין גבוהות בדם אשר עלולות 
היפר-אינסולינמיה  הדם.  לתאי  נזק  לגרות 
ואי  לב  מחלות  דם,  לחץ  ליתר  משויכת  גם 
הבטן(,  באזור  )במיוחד  יתר  משקל  לב,  ספיקת 
וסוגים  דמנציה,  סידן(,  )בריחת  אוסטאופורוזיס 
וסרטן  הגס  סרטן המעי  כגון  סרטן  מסוימים של 
אינסולין  של  נמוכות  רמות  לכך,  בניגוד  השד. 
יותר: לרוב  בדם משויכות לתוחלת חיים ארוכה 
ללא  מאה,  גיל  עד  חיים  המאריכים  האנשים 

סוכרת, ישנן רמות אינסולין נמוכות בדם.

בתנגודת  לטיפול  יעילות  תרופות  שתי  קיימות 
ופיוגליטזון  )גלוקופאג’(  מטפורמין  לאינסולין, 
הוא פעילות  ביותר  אולם הכלי החזק  )אקטוס(, 

גופנית.

כיצד פעילות גופנית עוזרת?
על  חיובית  השפעה  ישנה  גופנית  לפעילות 
גופנית  פעילות  של  סוג  לכל  לאינסולין.  תנגודת 
יותר,  טוב  לעבוד  לאינסולין  לסייע  פוטנציאל  יש 
הליכה  כגון  אירובית  פעילות  ששילוב  ונראה 
מהירה, שחייה ורכיבה על אופניים, עם אימוני כוח, 
מניבה את האפקט הטוב ביותר. פעילות אירובית 
אך  אימון,  בכל  וגלוקוז  קלוריות  יותר  שורפת 
אימוני כוח בונים מסת שריר. מסת שריר גורמת 
לשריפת גלוקוז בזמן אימון, כך שהיא טובה יותר.

מספר מחקרים הראו כי פעילות גופנית משפרת 
נשים  על  שנעשה  במחקר  לאינסולין.  תנגודת 
רזות, בנות 18 עד 35, אשר אינן מורגלות בפעילות 
גופנית, גם אימון אירובי וגם שילוב אימוני כוח עם 
חצי  במשך  בשבוע,  פעמים  שלוש  אירובי  אימון 

שנה, שיפרו את ניצול הגלוקוז בגוף.

תנגודת  בעלי  העמידה  גיל  בני  נוסף,  במחקר 
גופנית  בפעילות  מורגלים  שאינם  לאינסולין, 
ושהשתתפו בהליכה מתונה בת חצי שעה שלוש 
עד שבע פעמים בשבוע במשך חצי שנה, הצליחו 
להפוך את תנגודת האינסולין שלהם מבלי לשנות 

דיאטה או להוריד במשקל.

ה-70  בשנות  יותר  מבוגרים  בקרב  במחקר 
עד   20 בת  בינונית  עד  מתונה  הליכה  לחייהם, 
תקופה  במשך  בשבוע,  ימים  ארבעה  דקות,   40
של ארבעה חודשים, שיפרה את איסוף הגלוקוז 
של  עודף  שחרור  מבלי  התאים  יד  על  מהדם 

אינסולין על ידי הלבלב או איבוד שומן בטני.

הכושר  רמת  או  משקלך  גילך,  מה  משנה  לא 
הגופני הנוכחית שלך, מחקרים מראים כי פעילות 
גופנית עשויה לשפר רגישות לאינסולין תוך שבוע 
תנגודת  להפחתת  נוסף  מצוין  כלי  בלבד.  אחד 
לאינסולין הוא הפחתה במשקל, במיוחד באזור 
הבטן. חשוב לחזור ולהדגיש כי תנגודת לאינסולין 

משתפרת ללא תלות בהרזיה.

נקיטת אמצעי זהירות
פעילות גופנית המתבצעת באופן חד פעמי יכולה 
להגדיל את איסוף הגלוקוז ע”י התאים בלפחות 
40% ואפקט זה יכול להחזיק מעמד בין 48 ל-72 
אפילו  זאת  חוו  הסוכרת  מחולי  מרבית  שעות. 
לב שהליכה  יתכן ששמו  למשל,  להתכוון.  מבלי 

לצורך קניות שיפרה את רמות הגלוקוז בדם...

במהלך  לצנוח  יכולות  הגלוקוז  שרמות  מכיוון 
תרופות  נוטלים  הנכם  אם  גופנית,  פעילות 
חשוב  להיפר-גליקמיה,  להוביל  שעלולות 
להתאים את התרופות. במקרים אלו, יש להתאים 
לסוכר  זמין  מקור  יהיה  שתמיד  וחשוב  מינונים 
הסוכר  להבטיח שרמות  כדי  או בשתייה  באוכל 

בדם לא יצנחו לרמה נמוכה מדי.

תתחילו להתאמן!
החלק החשוב ביותר הוא להתחיל. אפילו פעילות 
אם  משמעותית.  היא  דקות  חמש  בת  מאומצת 
אתם עסוקים, הדרך הטובה ביותר הינה לשלב 
שלכם,  היומית  בשגרה  כלשהי  גופנית  פעילות 
במדרגות.  שימוש  או  רחוקה  חנייה  ע”י  למשל 
שמונות  אפליקציות  כגון  נוספים  כלים  קיימים 
זה  את  להפוך  ניתן  ואחרות.  יומיים  צעדים 

לתחרות מהנה בין חברים או בני משפחה.

בטיפול  קריטי  חלק  הנה  גופנית  פעילות 
על  גבוהה  שליטה  מאפשרת  היא  בסוכרת. 
שלרגישות  נשכח  בל  בגוף.  האינסולין  יעילות 
בלי  רבים!  בריאותיים  יתרונות  ישנם  לאינסולין 
קשר לתרופות שהנכם נוטלים, שיפור הרגישות 
גופנית  – במיוחד כתוצאה מפעילות  לאינסולין 
בסוכרת  לשליטה  מנצח  קלף  הוא   – מגוונת 

שלנו ובמצב הבריאותי הכללי שלנו.

ְלגּוֵפנּו  ְקׁשּוִרים  ָאנּו 
ִלְקִליָּפתֹו.  ַׁשְּבלּול  ְּכמֹו 

)אפלטון(

ֱאֶמת  ְמַחֵּפׂש  ֵאינֹו  ַהּגּוף 
ְרדּות.  ֶאָּלא ִהיּשָׂ

)דיאן אקרמן(
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לטיפול בסוכרת סוג 1                                                              
)באדיבות  הר-נוי  אלה  מאת: 

“כמוני” – חברים לבריאות(
 )FDA-ה( האמריקאי  והתרופות  המזון  מנהל 
אישר לאחרונה את MiniMed 670G - מערכת 
סגורה של חברת מדטרוניק  היברידית בלולאה 
 FDA-ה ידי  על  המאושר  הראשון  המכשיר   –
הגלוקוז  רמות  את  מנטר  אוטומטי  שבאופן 
של  נכון  מינון  בהתאם  ומספק  בדם  )סוכר( 
אינסולין בזאלי. המכשיר מיועד לטיפול בסוכרת 
 1 סוג  סוכרת  ומעלה.             14 בבני   1 סוג 
המכונה גם “סוכרת נעורים”, נגרמת מהרס תאי 
 - בלבלב  אינסולין  שמייצרים  התאים   - הבטא 
אינסולין,  ללא  הגוף.  של  החיסון  מערכת  ידי  על 
סוכר  של  חוסר  ונוצר  בדם  מצטברים  סוכרים 
בתאים.  המחלה דורשת ניטור מתמיד של רמת 
הסוכר בדם וקבלת אינסולין בהתאם באמצעות 
מזרקים, עטים או משאבות אינסולין, כדי לפצות 
נזקים  ולמנוע  הלבלב  של  הלקוי  תפקודו  על 

קשים ומסכני חיים. 

רמות  להתאמת  מיועד   MiniMed 670G-ה 
האינסולין כמעט ללא מעורבות של המשתמש. 
 5 כל  בדם  הגלוקוז  רמות  את  מודד  המכשיר 
אינסולין  מתן  מפסיק  או  אינסולין  ומספק  דקות 
בדם.  הסוכר  לרמות  בהתאם  אוטומטי,  באופן 
המערכת כוללת חיישן המתחבר לגוף ומודד את 
רמות הסוכר מתחת לעור המתקשר עם משאבת 
אינסולין  שמעבירה  לגוף,  המוצמדת  אינסולין 
דרך צינורית דקה המחוברת לקטטר.  המכשיר 
הבסיסיות  והאינסולין  הגלוקוז  רמות  את  מווסת 
את  מהמטופל  חוסר  ובכך  אוטומטי,  באופן 
את  היממה  לאורך  רציף  באופן  לבדוק  הצורך 
בהתאם.  אינסולין  ולהזריק  בדם  הסוכר  רמות 
כדי  נדרשת התערבות של המשתמש  זאת,  עם 
לאזן רמות גבוהות של סוכר הנצרכות בארוחות 
לפני  אינסולין.  של  בולוס  מנות  באמצעות 
הארוחות המטופלים צריכים להעריך את ספירת 
במערכת  המידע  את  ולעדכן  במזון  הפחמימות 

כדי שהיא תוכל לחשב את מינון הבולוס הנדרש. 

ה-FDA אישר את המכשיר החדש בהתבסס על 
נתונים ממחקר קליני שכלל 123 נבדקים בני 14 
הראשונים  בשבועיים   .1 סוג  סוכרת  עם   75 עד 
לא  החוקרים עקבו אחר הנבדקים כשהמכשיר 
השתמשו  הנבדקים  מכן  ולאחר  בשימוש  היה 
במכשיר במשך שלושה חודשים. במהלך תקופה 
זו חלה ירידה ברמות ההמוגלובין המסוכרר, ירידה 
בדם(  סוכר  של  נמוכות  )רמות  בהיפוגליקמיה 
והיפרגליקמיה )רמות גבוהות של סוכר בדם(. לא 
נצפו אירועים חמורים כמו קטואצידוזיס סוכרתי 
להיגרם  העלולים   - חמורה  היפוגליקמיה  או 
בה.  לפי ה-FDA, הסיכונים  והטיפול  מהמחלה 
היפוגליקמיה,  לכלול  עשויים  במכשיר  בשימוש 
במקום  בעור  אדמומיות  או  וגירוי  היפרגליקמיה 
הנוכחית  הגרסה  העירוי.  צינורית  מוחדרת  בו 
במטופלים  לשימוש  בטוחה  אינה  המכשיר  של 
ליום,  אינסולין  יחידות  מ-8  לפחות  שנזקקים 
6. מדטרוניק  גיל  עד  ובילדים  הרות  בנשים 
הבוחנים  קליניים  מחקרים  אלה  בימים  עורכת 
בילדים  ויעילות הלבלב המלאכותי  בטיחות  את 

סוכרתיים בגילים 7-13 שנים.  

לספק  יכולה  זו  מסוגה  ראשונה  “טכנולוגיה 
יותר  גדול  חופש   1 סוג  סוכרת  עם  לאנשים 
את  לנטר  חיייבים  שהם  בלי  חייהם  את  לחיות 
רמות הגלוקוז הבסיסיות ולהזריק אינסולין באופן 

ג’פרי שורן, מנהל המרכז  ד”ר  וידני” אמר  עקבי 
 FDA-ה  .FDA-למכשירים ובריאות רדיולוגית ב
והחברה  מהמצופה  מוקדם  המכשיר  את  אישר 
רק  להתחיל  שצפוי  לשיווקו,  ערוכה  לא  עדיין 
נוספים  מלאכותיים”  2017. “לבלבים  באביב 
ברחבי  קליניים  במחקרים  היום  נבדקים 
יאושרו מכשירים  היא שבעתיד  העולם. התקווה 
אוטומטיים לחלוטין, שמספקים לא רק אינסולין 
בזאלי, אלא גם מינוני בולוס של אינסולין, ללא כל 

התערבות של המטופל.

הערת העורך המדעי: לבלב מלאכותי, מכשיר 
של  המדויקת  הכמות  את  לתת  בעצמו  היודע 
אינסולין בכל רגע נתון, כך שערכי הסוכר בדם 
נשמרים כל הזמן בתוך הטווח הרצוי, הנו משא 
מאז  כאחד,  והמטפלים  החולים  של  נפשם 
שאנו  נראה  שנה.  כ-90  לפני  האינסולין  גילוי 
זאת,  עם  יחד  החלום.  את  להגשים  מתקרבים 
צריכים תמיד לזכור, כי את הסוכרת צריך לנהל 
המטופל. לא הרופא וגם לא המכשיר, חכם ככל 

שיהיה.  
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ַהֶּנֶפׁש,  ֵהיַכל  ַהּגּוף 
ְּכֶמֶלְך  ְּבתֹוכֹו  ַהּׁשֹוֶכֶנת 
ַעל  ּוְמַרֶחֶפת  ְּבֵהיָכלֹו 

ַהּגּוף. )ַרֵּבנּו ְּבַחֵּיי(



חמש התפתחויות 
בטיפול סוכרת

 , ם י ח ו ת י נ
ם  י ג ו ס
ם  י י נ ש ד ח
אינסולין,  של 
ב  ל ב ל
י  ת ו כ א ל מ

חלק  אלה  לבלב.  תאי  והשתלות 
מההתפתחויות המבטיחות בתחום 

הטיפול בסוכרת
מאת: דן אבן

מרוב  בתמותה  האחרונות  בשנים  למרות ירידה 
המחלות בעולם המערבי, לרבות מחלות לב וכלי 
תרופתיים  טיפולים חדשים  רקע  על  וסרטן,  דם 
מוסיפה  אחת  ממחלה  התמותה  וטכנולוגיים, 
התמותה  גם  וכך  – סוכרת,  לעלות    הזמן  כל 

מהסיבוכים הנלווים לסוכרת.
לפי אומדני ארגון הבריאות העולמי )WHO(, מאז 
שנת 1980 מספר החולים בסוכרת בעולם גדל 
 8.5% מבוגרים,  מיליון  ל-422  והגיע  ארבעה  פי 
מוות  מקרי  מיליון   1.5 בעולם.  הבוגרים  מכלל 
בעולם בשנת 2012 התרחשו כתוצאה מסוכרת 
ועוד 2.2 מיליון על רקע רמות גבוהות של סוכר 
בדם שהובילו למחלות נלוות, לרבות מחלות כלי 

דם כגון שבץ מוחי.
נקודות של אור מסתמנות   לצד המצב הקשה, 
בשנים האחרונות בדבר טיפולים חדשים ופורצי 
בימים  כבר  לשוק  נכנסים  לסוכרת, חלקם  דרך 
– טיפולים  וחלקם נמצאים בשלבי מחקר  אלה 
יותר לסוכרתיים,  המבקשים להבטיח עתיד טוב 
גם  בעתיד  להוביל  ובתקווה  חייהם  על  להקל 
החידושים  חמשת  את  ריכזנו  מהמחלה.  לריפוי 
לחולל  הקרוב  בעתיד  כבר  שעשויים  המובילים, 

מהפכה בטיפול בסוכרת.
ניתוחים בריאטריים

הטיפולים התרופתיים לסוכרת מתמקדים באיזון 
כבר  רבות  תרופות  שונים.  במנגנונים  המחלה 
מחקר  בשלבי  נמצאות  ונוספות  בשוק  קיימות 
ופיתוח. אך מומחים עדיין מחפשים שירפא את 
ומסיבוכיה  ממנה  להתנקות  ויאפשר  המחלה 

לחלוטין, ללא צורך בתרופות או אינסולין.
בשנים  ארעה  בתחום  משמעותית   תגלית 
מחקרים  ממצאי  שדווחו  לאחר  האחרונות, 
סוג  סוכרת  לחולי  בריאטרי  כי ניתוח  שהעלו 
2 עשוי להוביל להעלמות המחלה, אפילו לטווח 
הארוך. מתוצאות מעקב אחר סוכרתיים שעברו 
כי חלק מהמטופלים  עולה  ניתוחים בריאטריים, 
חווים נסיגה של המחלה לאחר הניתוח והירידה 
על  מצביעים  המחקרים  אותו.  המלווה  במשקל 
שיעורי הצלחה )ערכי סוכר תקינים ללא שימוש 
שנה  בחצי  בממוצע  ויותר   70% של  בתרופות( 
הראשונה וכ-40% בממוצע הצלחה עד 5 שנים 

לאחר הניתוח.  
בכתב  ב-2014  פורסמו  שממצאיו  במחקר 
 Journal of the American היוקרתי  העת 
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בריאטרי,  ניתוח  שעברו  אחר סוכרתיים  שנים 
 30.4% הניתוח  לאחר  שנים   15 כי  נמצא 

מהמנותחים היו בהפוגה.
 למרות שמכניזם הריפוי עוד לא התגלה לאשורו, 
קליניק  קליבלנד  הרפואי  מהמרכז  מחקר 
 Annals שפורסם באוקטובר 2013 בכתב העת
של  הצרה  או  קיצור  כי  העלה   of Surgery
בטא  תאי  בתפקוד  לחידוש  מובילים  הקיבה 

בלבלב ובהפרשת האינסולין.
ניתוח  מהסוכרתיים  חלק  בקרב  ספק   “ללא 
ובתנאי  מסוכרת,  מאפשר ריפוי  בריאטרי 
עוד  ויש  זמן  לאורך  כבר  קיימת  לא  שהמחלה 
רזרבה של רקמות לבלב פעילות”. אומר פרופ’ 
במרכז  הסוכרת  יחידת  מנהל  ויינשטיין,  חוליו 
באינסולין  שמטופלים  “לחולים  וולפסון.  הרפואי 
גבוה לשנים ארוכות, לא בטוח שהניתוח  במינון 
יאפשר לרפא את הסוכרת ולהפסיק לחלוטין את 
הצורך בתרופות, אך הוא עשוי לאפשר הקטנה 
של כמות האינסולין, ולעתים הפסקה של אינסולין 

ומעבר לתרופות לסוכרת”.
כעת עמלים מדענים ורופאים לחקות את מנגנון 
הריפוי שמייצר ניתוח בריאטרי אצל חולי סוכרת, 

כדי לפתח טיפולים מרפאים פחות מורכבים.
אינסולין בזאלי מהדור החדש

ונותר  היה  סוכרת  לחולי  המרכזי  הטיפול 
לכלל  שנדרש  באינסולין,  היום הטיפול  עד 
1 שגופם אינו מסוגל לייצר את  חולי סוכרת סוג 
וכן  לוויסות רמות הסוכר בדם,  הורמון האינסולין 
הזמן  עם  2 שמפתחים  סוג  עם סוכרת  לחולים 
הטיפול  ולמרות  אינסולין  לייצר  יכולת  חוסר 
לנטילת  גם  השנים  עם  נדרשים  התרופתי 

אינסולין.
 הטיפול באינסולין כולל אינסולין בזאלי לשמירה 
וכן  בדם  סוכר  של  קבועה  יומיומית  רמה  על 
טיפול בולוסי לתיקון עלייה ברמות הסוכר אחרי 
ודורש  בהזרקה,  כיום  ניתן  אינסולין  הארוחות. 
למרות  בדם.  הסוכר  רמות  של  רציף  ניטור 
להזרקת  מתקדמים  מכשירים  של  פיתוחם 
דקה  מחט  עם  עטי-מזרק  לרבות  אינסולין, 
בתחושות  המפחיתה  בסיליקון  מצופה  במיוחד 
את  מאלצת  עדיין  היומיומית  ההזרקה  הכאב, 
ורבים  החיים,  באורח  התאמות  לבצע  המטופל 

מתקשים להתמיד בטיפול.
“אינסולין בזאלי בעבר לא היה עובד למשך כל 
היה  בדם  שלו  הריכוז  נטילתו,  ולאחר  היממה, 
היה  כשהאינסולין  יורד.  ואז  לשיא  ומגיע  עולה 
בשיאו, הסוכר היה לפעמים יורד לערכים נמוכים 
מדי והיו מתפתחים אירועי היפוגליקמיה – נפילת 
סוכר, כשהאינסולין היה יורד לאחר השיא – רמות 
מסביר  מדי”,  גבוהים  לערכים  עולות  היו  הסוכר 

פרופ’ ויינשטיין.
תרופות  לשימוש  נכנסו  האחרון   בעשור 
מתקדמות של אינסולין בזאלי – לנטוס ובהמשך 
אינסולין  של  שיא  מייצרות  שאינן   – לבמיר 
ומפחיתות משמעותית את הסיכון להיפוגליקמיה. 

בשנים האחרונות התחום התקדם עוד יותר, עם 
פיתוח סוגים של אינסולין בזאלי ארוך טווח מדור 

חדש, שספיגתם בגוף איטית יותר. 
טווח  לאורך  פועלים  החדש  מהדור  הטיפולים 
מהחולים  חלק  ובקרב  שעות,  ל-24  מעל  של 
גם בזריקה אחת בלבד, לרוב  אף ל-36 שעות, 
ללא צורך בזריקות נוספות – וכך ביכולתם להקל 
לטיפול.  ההיענות  את  ולשפר  המטופלים  על 
יותר  עוד  נמוך  בסיכון  כרוכים  גם  הטיפולים 
לאירועי היפוגליקמיה בהשוואה ללנטוס וללבמיר, 
וכרוכים גם בפחות  עקב ספיגתם האיטית בגוף 
סיכון להשמנה. “לפי מחקרים עד כה, האינסולין 
הבזאלי מהדור החדש משפיע פחות על אירועי 
בפחות  כרוך  וגם  הלילה,  בשעות  היפוגליקמיה 
סיכון להשמנה בהשוואה ללנטוס”, מסביר פרופ’ 

ויינשטיין.
הבריאות  לסל  הוכנס   2016 בינואר 
הבזאלי טרגלודק  האינסולין  הממלכתי 
בתחילת   .1 סוג  סוכרת  )Tregludec( לחולי 
2016 אושר בישראל אינסולין נוסף מהדור החדש 
מולקולת  על  )Toujeo( המבוסס  – טוג’או 
המשפר  יותר  גבוה  בריכוז  לנטוס  האינסולין 
וכך  בדם  הסוכר  ברמות  והיציבות  את השליטה 
להיפוגליקמיה  הסיכון  את  משמעותית  מפחית 
וביוני  במשקל,  לעלייה  הסיכון  את  גם  ומפחית 
2016 הוא נכנס לסל הבריאות למטופלים מגיל 

18 ומעלה עם סוכרת סוג 1 וסוכרת סוג 2.
נוטים לדחות  והמטופלים  ניכר מהרופאים  חלק 
החשש  בגלל  באינסולין,  הטיפול  התחלת  את 
מהיפוגליקמיה ומעלייה במשקל, אך לדברי פרופ’ 
משמעותיות,  השלכות  יש  זו  “לדחייה  ויינשטיין, 
רק  בישראל  באינסולין  הטיפול  התחלת  שכן 
בשלב בו רמת ההמוגלובין המסוכרר היא 9.3% 
כבר  מטופלים  של  גבוה  ששיעור  לכך  גורמת 
פיתחו סיבוכים. הטיפולים החדשים סוללים את 
הדרך לשינוי בגישה הטיפולית ולמעבר משימוש 
כל  כישלון  לאחר  רק  אחרון’,  כ’מוצא  באינסולין 
באינסולין  טיפול  להתחלת  הקודמים,  הטיפולים 

כבר בשלבים מוקדמים יותר של המחלה”.
כיוון חדש שבו מתקדמות עתה חברות התרופות 
הוא בפיתוח ‘אינסולין חכם’ - תרופות המכילות 
שמוביל  נוסף  כימיקל  מוצמד  שאליו  אינסולין 
בדם:  הסוכר  לרמות  בתגובה  בגוף  לשחרורו 
האינסולין  גבוהה,  לרמה  עולה  בדם  כשהסוכר 
משוחרר לזרם הדם וכשהרמה תקינה השחרור 
האינסולין  אחד  בחיות,  ניסויים  לאחר  מתעכב. 
לשלב   2015 בפברואר  נכנס  כבר  החכמים 
 ,MK-2640 הקרוי  המוצר  הקליניים.  הניסויים 
 MIT ידי חוקרים אמריקאים ממכון  שפותח על 
המצופה  אינסולין  מכיל  הרווארד,  ואוניברסיטת 
במעטפת של כימיקל ממשפחת PBA המפעיל 
שרמת  אימת  כל  בדם  האינסולין  שחרור  את 
כי  מצביעים  כה  עד  המחקרים  עולה.  הסוכר 
האינסולין החכם ממשיך לפעול ולווסת את רמות 

הסוכר בדם עד 14 שעות לאחר ההזרקה.
אינסולין ללא זריקה

התרופות  חברות  מתחרות  בו  נוסף   תחום 

עם  הזרקה.  ללא  שניתן  אינסולין  פיתוח  הוא 
ונחשבים  מתעכבים  עדיין  אלה  פיתוחים  זאת, 
למורכבים ביותר, מאחר שהכנסת ההורמון לגוף 
לפירוקו  לרוב  תוביל  הפה  דרך  רגילה  בגלולה 

המהיר על ידי אנזימי מערכת העיכול.
פיתוח  על  חברות  עמלו  האחרונות  בשנים 
את  העוקף  באופן  בשאיפה,  הניתן  אינסולין 
מערכת העיכול, ונספג בגוף דרך דרכי הנשימה. 
והתרופות  המזון  מינהל  אישר   2006 בינואר 
האמריקאי )ה-FDA( לראשונה אינסולין באבקה 
הניתן בשאיפה )Exubera( כתחליף לאינסולין 
הופסק  המוצר  שיווק  אולם  בהזרקה,  בזאלי 
המנהל  אישר   2014 ביוני  שנים.  מספר  כעבור 
אינסולין בשאיפה לפה בשם Affrez. עם זאת, 
נכון להיום המוצר אינו צובר תאוצה בעולם, ואינו 

מצוי בשימוש בישראל.
המכון   ,MIT-מה אמריקאים  חוקרים   במקביל, 
הכללי  החולים  ובית  במסצ’וסטס  הטכנולוגי 
גלולת  פיתוח  על  עמלים   ,MGH  - במדינה 
את  לעקוף  שמאפשרת  מתוחכמת,  אינסולין 
את  שהורסים  העיכול  מערכת  אנזימי  מחסום 
מחטים  בתוכה  מכילה  הגלולה  האינסולין: 
ולאחר שנבלעת, המחטים משתחררות  חבויות, 
ומזריקות את האינסולין ישירות לרקמת הקיבה 
הפנימית, כדי לאפשר את ספיגתו בדם. מחקרים 
בבעלי חיים הצביעו על יעילות לגלולת האינסולין 
להזרקות,  בהשוואה  בדם,  האינסולין  בספיגת 
כפי שדווח בגיליון פברואר 2015 של כתב העת 
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 חברות נוספות עמלות על פיתוח גלולות אינסולין 
שיוכלו לעקוף את מחסום מערכת העיכול, בזכות 
מאנזימי  האינסולין  על  המגנה  מעטפת  הוספת 
מתן  לאחר  המאפשר  ובאופן  העיכול,  מערכת 
שלא  מספקת  כמות  אינסולין  של  גבוהה  כמות 
תפורק ותיספג במחזור הדם כדי להוביל להורדת 
כיום  הקרוי  הפיתוחים  אחד  בדם.  הסוכר  רמות 
הישראלית  החברה  של  הוא   ORMD-0801
 2016 בתחילת  שדיווחה  מירושלים,   Oramed
על תוצאות יעילות לגלולה שבפיתוח בהפחתת 
אנשים  אצל  הלילה  בשעות  בדם  הסוכר  רמות 

עם סוכרת סוג 2.
לבלב מלאכותי

בשנים האחרונות יצאו לשוק טכנולוגיות פורצות 
אינסולין  של  קבוע  למתן  הסוכרת  בתחום  דרך 
באמצעות משאבות אינסולין, שמספקות אינסולין 
לגוף על פי איתות של מד ניטור סוכר על רמה 
של  רב  מספר  וחוסכות  בדם  סוכר  של  גבוהה 
דקירות. המשאבה, אותה ניתן לשאת על הבגד, 
מכילה מחסנית של אינסולין והיא מזרימה אותו 

דרך צינורית דקה המוחדרת מתחת לעור.
לעבר  הרפואה  את  קידמו  אלה  פיתוחים 
טכנולוגיה דרמטית: לבלב מלאכותי שיוכל לבצע 
באופן עצמאי פעולות של קריאת רמות הסוכר 
טכנולוגיה   - הצורך  בעת  אינסולין  ומתן  בדם 
חוקרים  קבוצות  מספר  ידי  על  פותחה  שכבר 
ברחבי העולם ונמצאת בשלבי ניסויים בבני אדם, 

אולם עדיין לא יצאה לשיווק חופשי. 

מרכזיים:  רכיבים  שלושה  מכיל  מלאכותי  לבלב 
רמות  את  האומדים  חיישנים  אינסולין,  משאבת 
את  המעבדת  מחשב  ותוכנת  בדם  הסוכר 
אינסולין  להפריש  פקודה  להעביר  כדי  הנתונים 
בשעת הצורך ולשלוט בכמות האינסולין המופרש 

בהתאם לרמות הסוכר בדם.
מלאכותי  לבלב  המפתחת  הקבוצות  אחת 
שניידר  ממרכז  מישראל  ממומחים  כוללת 
ילדים. הפיתוח הישראלי, שנמצא כבר  לרפואת 
וכולל   ,MD Logic קרוי אדם,  בבני  במחקרים 
חיישן סוכר ומשאבת אינסולין המתואמים בניהם 
של  היומיומית  הטרחה  את  למטופל  וחוסכים 
טיפול בסוכרת. בשנת 2014 דווח על התקדמות 
סוכרת  עם  שילדים  לאחר  בתחום,  משמעותית 
סוג 1 בילו שלושה ימים בביתם, תוך שהם שומרים 
על  ומסתמכים  שלהם,  הרגיל  החיים  אורח  על 

הלבלב המלאכותי לאיזון הסוכר בדם.
דה  מאוניברסיטת  מדענים  דיווחו   2014 בשנת 
לבלב  פיתוח  על  שבבריטניה  בלסטר  מונפורט 
מלאכותי שטרם הגיע לשלב הניסויים בבני אדם, 
שהוא הראשון המושתל כולו בגוף המטופל בתוך 
אינסולין  ג’ל  ומחסנית  סוכר  חיישן  וכולל  הבטן, 
מוצק המאפשר להפריש אינסולין לדם כל אימת 
התערבות  ללא  עולות,  בגוף  הסוכר  שרמות 
מתרכך  הג’ל  בהזרקות.  צורך  וללא  חיצונית 
לצורך הפרשת האינסולין כשרמות הסוכר בדם 
עולות ואילו כשהרמות יורדות הוא מתקשה ושב 

לצורתו המוצקה.
השתלות תאי לבלב

לצד הלבלב המלאכותי, עמלים רופאים ומדענים 
רקמות  באמצעות  לסוכרת  טיפולים  פיתוח  על 
נתפסות  אינן  לבלב  שהשתלות  בעוד  ביולוגיות. 
רקע המחסור  על  לסוכרת,  אמיתי  כפתרון  כיום 
התחלואה  בממדי  התלולה  העלייה  באיברים, 
ומורכבות ההשתלה הכרוכה בסיכונים לסיבוכים 
לדחיית  תרופות  של  מתמדת  ובנטילה  רבים 
בהדרגה  צוברים  האחרונות  בשנים  השתל, 

תאוצה טיפולים בהשתלת תאי לבלב לסוכרת.
‘איי  הקרויים  בגוף,  המושתלים  הלבלב   תאי 
לבלב’ או ‘איי לנגרהנס’, הם איים של תאי בטא 
שהתקבל  בלבלב  שמקורם  אינסולין  מייצרי 
מתרומת איברים. אלה מוזרקים לגוף, ללא צורך 
לחשוף את המטופל להשתלה מורכבת ומסובכת 
של הלבלב כולו. התאים שמוחדרים לווריד נעים 
ושם  פעיל,  שאינו  הלבלב  באזור  לקליטתם  עד 

פועלים להפרשת אינסולין בעת הצורך.
בקרב  אפשרו  לא  לבלב  תאי  השתלות   בעבר 
הצורך  הפסקת  את   )92%( המטופלים  רוב 
בנטילה קבועה של אינסולין, אולם בשנת 2000 
 New England Journal העת  בכתב  דווח 
of Medicine על פריצת דרך בהשתלת תאי 
לבלב בשבעה אנשים עם סוכרת סוג 1, שבוצעה 
השתלת  שכלל  ייחודי  לפרוטוקול  בהתאם 
מספר גבוה של תאי בטא – לרוב משני תורמים, 
ללא  השתל  דחיית  למניעת  תרופות  מתן  כולל 
ללא  לחיות  לאפשרות  שהוביל  סטרואידים, 

אינסולין למשך כשנה בממוצע.

יותר.  עוד  השיטה  שוכללה  האחרון   בעשור 
לאחר  כיום  מבוצעות  לבלב  תאי  השתלות 
ניתוח להסרה של הלבלב שאינו מתפקד. דו”ח 
נתונים  המאגד   CITR רשם  של   2011 משנת 
לבלב,  איי  השתלות  שעברו  מטופלים   571 על 
ההשתלה,  לאחר  כשנתיים  במעקב  כי  העלה 
יותר  תלויים  היו  לא  מהמושתלים  כמחצית 
שבועיים  למשך  לאינסולין  נזקקו  ולא  באינסולין 
לבלב  איי  השתלות  זאת,  עם  לפחות.  ברציפות 
כפי שמבוצעות כיום עדיין מאפשרות רק הפוגה 
כעבור  חוזרים  המושתלים  ומרבית  מהאינסולין, 

זמן מה להזדקק לאינסולין.
את  בינתיים  מונעים  נוספים  מכשולים  מספר 
מוביל  לטיפול  לבלב  איי  השתלות  הפיכת 
בלבלבים  המחסור  ובראשם   – בסוכרת 
להשתלות, העלויות הגבוהות של הטיפול )שניתן 
כיום בעיקר במסגרות מחקריות( והצורך בטיפול 
בתרופות המדכאות את מערכת החיסון למניעת 
לוואי  להוביל לתופעות  דחיית השתל, שעלולות 
מורכבות. בישראל הטיפול בהשתלות תאי לבלב 

עדיין אינו זמין לחולים.
באחרונה דווח על פריצות דרך חדשות בתחום. 
פיתחו   Beta-O2 מחברת  ישראלים  מדענים 
לבלב  למעשה  שמהווה    BetaAir בשם מוצר 
מלאכותי ביולוגי - מכל מיוחד ש”מחביא” בתוכו 
אנושי  תורם  של  בלבלב  שמקורם  בטא  תאי 
של  תקיפה  מפני  עליהם  ושומר  חיים  בעל  או 
מערכת החיסון. המכל מושתל בחלל הבטן, ללא 
המוצר  החיסון.  מערכת  לדיכוי  בתרופות  צורך 
 2016 ליוני  ונכון  כבר הושתל במספר מטופלים 
ניסויים  של  שלושה  מתוך  הראשון  בשלב  מצוי 

 .)Phase 1( בבני אדם
המחסור  מצוקת  את  לפתור  במטרה  במקביל, 
מאוניברסיטת  אמריקאים  חוקרים  בלבלבים, 
העת  בכתב   2016 בינואר  דיווחו  קליפורניה 
גזע  לייצר תאי בטא מתאי  כי הצליחו   Nature
חיבור  רקמות  תאי   – בפיברובלסטים  שמקורם 
שמאפשר  ממצא  בהרבה,  הזמינים  בלבלב 
לקדם ייצור מרובה של תאי בטא, שעשוי להפוך 
יותר  זמין  לטיפול  הלבלב  תאי  השתלות  את 

בעתיד.
תקוות גדולות תולים בקהילה הרפואית גם בתאי 
סוכרת  המרפא  לטיפול  להפוך  שעשויים  גזע 
התמיינות  העוברים  גזע  תאי  למשל   –  1 סוג 
לתאי בטא בלבלב. חוקרים אמריקאים מהמכון 
הרווארד  ואוניברסיטת  במסצ’וסטס  הטכנולוגי 
 Nature העת  בכתב   2016 בינואר  דיווחו 
Medicine על השתלת תאי גזע עובריים שצופו 
והוזרקו לחלל  בחומר המגן עליהם מפני דחייה 
הבטן של עכברים הגדלים במודל של סוכרת סוג 
1, שתוכנתו להפוך בהמשך לתאי בטא בלבלב, 
חיצונית  בהתערבות  צורך  ללא  אינסולין  וייצרו 
הפיתוח  המחקר.  תום  עד  ימים,   174 למשך 
שהיוותה  החדשים,  התאים  דחיית  את  מנע  גם 
מכשול עיקרי לקידום המחקר בתאי גזע לריפוי 

סוכרת עד כה.
באדיבות אתר “כמוני” חברים לבריאות
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ָהעֹוָלם ַמְצִחיק
ָאז צֹוֲחִקים

בית המרקחת של בורא עולם – יש אלוהים!!!
עוד לפני שברא אותנו, ברא הקב”ה את כל אשר נזדקק לו והשאיר לנו

סימנים ורמזים, איזה ירק או פרי הכי מתאימים לכל איבר בגוף:

סלט טבולה מבורגול, קינואה ותפוזים

בתאבון

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

זוהי גירסה מיוחדת במינה של סלט:

החומרים ל-8 מנות הם:

1/2 כוס בורגול בינוני

אחד וחצי כוסות מים

1/2 כוס קינואה

3 כפות שמן

1/4 כוס מיץ לימון

1 כפית מלח

1 כפית כוסברה טחונה

1/2 כפית קינמון

פלפל שחור טחון טרי )לפי הטעם(

2 כוסות פטרוזיליה קצוצה טרייה

1 כוס לוביה מבושלת או משומרת, שטופה ומסוננת

2/3 כוס פלפל ירוק ללא הגרעינים, קצוץ

1/2 כוס עלי מנתה או מליסה טריים,  קצוצים

1/2 כוס בצל ירוק קצוץ

קליפה מגורדת משני תפוזים

4 פלפלים אדומים קלויים, שטופים וקצוצים

פלחי תפוז

גבעולי נענע

הניחו את הבורגול בקערה גדולה, הוסיפו 1/2 כוס מים רותחים, כסו והשרו במשך 30 דקות. בינתיים שימו את הקינואה בסיר קטן, הוסיפו כוס מים, 

הביאו לרתיחה והקטינו את הלהבה, כסו ובשלו 14 דקות. הורידו מהאש והשאירו בצד עד שהבורגול יהיה מוכן.

ערבבו יחד את השמן, מיץ הלימון, המלח, הכוסברה, הקינמון והפלפל השחור בקערית קטנה.

כשהבורגול יהיה מוכן, העבירו אותו לקערה בינונית יחד עם הקינואה. הוסיפו את שאר החומרים וערבבו היטב. קשטו בפלחי תפוז וגבעולי נענע. 

אחסנו במקרר אבל הביאו לטמפרטורת החדר לפני ההגשה.

ערך תזונתי למנה: 136 קלוריות, 5 גרם חלבונים, 29 גרם פחמימות, 2 גרם סוכר, 1 גרם שומנים, 7% קלוריות משומנים, 0 מ”ג כולסטרול, 

7 גרם סיבים, 303 גרם נתרן.

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

לנצח את הסוכרת
מתכונים לארוחת בוקר

היום, לשם שינוי, 
מצאתי משהו באינטרנט:

ba-bamail.co.il :מתוך

עכשיו בודקים החוקרים למה דומה הגויאבה, הפסיפלורה, הקיווי והליצ’י – ולמה הם תורמים...

בטטות דומות ללבלב ומאזנות את רמת הגלוקוז אצל חולי סוכרת...

סלרי, הדומה לעצם, מכיל 23% נתרן. גם העצם מכילה 23% נתרן. 
סלרי דואג לשמור על חוזק העצמות ותקינות השלד...

לבצל ולשום צורה של תא והם עוזרים בניקוי התא מה”זבל” שהצטבר בו...

לעגבניה 4 תאים והיא אדומה – בדיוק כמו הלב והיא אכן תורמת לתפקוד הדם והלב...

לאגוז המלך צורה של מוח: אונה שמאלית וימנית, מוח עליון ותחתון. 
היום אנחנו יודעים שהאגוז תורם לתפקוד המוח...

לאשכול ענבים תלוי יש צורה של הלב ולכל עינב – צורה של תא. 
מחקרים מראים שהענבים חיוניים ללב...

לאבוקדו צורת רחם של אישה. מחקרים מוכיחים שכשאישה אוכלת לפחות אבוקדו אחד בשבוע זה 
עוזר בהורדת המשקל העודף שנשאר מההיריון, מאזן הורמונים ומונע את סרטן הרחם והשחלות. 

לגידול אבוקדו דרושים בדיוק 9 חודשים מרגע הפריחה ועד הפרי הבשל... 

גם לחציל ואגס צורה של רחם – וגם הם הוכרו במדע כתורמים לבריאות ותקינות אברי הרבייה 
הנשיים...

פרי התאנה תלוי בזוגות ומלא בזרעים. אכילת תאנים מגדילה את ספירת הזרע ומונעת עקרות...

זיתים עוזרים לתפקוד ובריאות השחלות...

השעועית עוזרת לשקם ולתחזק את הכליות, וכן... היא גם נראית כמו כליה...

פרוסת גזר נראית בחיתוך כמו עין... וכן, המדע הוכיח שאכילת גזר תורמת לזרימת דם מוגברת לעיניים 
ושיפור תפקודן...
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סלט סלמון במעטפת עלי קייל או תרד מאודים 

סלט קינואה ואבוקדו עם שעועית שחורה על מצע עלי ארוגולה

בתאבון

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

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

מתכוני ארוחות צהריים
Sweetango

You won't believe it's not sugar!
אושר על ידי 

אגודה ישראלית לסוכרת

אפס קלוריות - מדד גליקמי אפס - מעולה לסוכרתיים*
מתוק ללא טעם לוואי. מתיקות דומה 1:1 לסוכר.    

מתאים גם לאפייה ולבישול, מעולה להמתקת משקאות חמים. 
נראה כמו סוכר וטעים כמו סוכר. 

   ניתן לרכישה בחנויות הטבע המובילות וכעת גם ב“עדן טבע“.
  

 * לא מתאים במקרה של היפוגליקמיה היות ואין סוכר ו/או פחמימות זמינות בסוויטאנגו!

ממתיק חדש על המדף - לא תאמינו שזה לא סוכר

 

שנת 2017 בפתח!
סוויטאנגו ממתיק 

לכם את השנה החדשה!
קבלו קופון מתוק 

להנחה* היכנסו לאתר - 

www.sweetango.co.il

 * אין כפל הנחות.
 * בתוקף עד פברואר 2017

 * בתוקף עד גמר המלאי
 * בתוקף להזמנה באתר בלבד

 * בתוקף לחברי האגודה א.י.ל. בלבד.

הזמינו סוויטאנגו באתר
הקישו קוד קופון - 

134307NC

www.sweetango.co.il - או לרכוש במבצע באתר
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מספר מנות: I 4 זמן הכנה: 5 דקות I זמן בישול: 25 דקות I תוכנית: בסיסית ומתקדמת 

שוטפים את הקינואה ומסננים. שמים בסיר עם המים, מכסים ומביאים לרתיחה. מקטינים את הלהבה ומבשלים במשך 12 דקות. מכבים את האש 
ומשאירים בסיר המכוסה במשך 8 דקות נוספות עד שכל המים נספגים. 

מוציאים את הקינואה מהסיר ומעבירים לצלחת. מערבבים קלות בעזרת מזלג, ומניחים להתקרר. כשהקינואה קרה, מוסיפים את הפלפל, הבצלים 
וגרעיני הדלעת. בקערה קטנה, מערבבים את שמן הזית, מיץ הליים והמלח. מוסיפים לקינואה ומערבבים. 

לפני ההגשה, שמים את עלי הארוגולה על צלחת. יוצקים עליהם את סלט הקינואה ומקשטים בפרוסות אבוקדו טרי, כף שעועית שחורה ומעט 
כוסברה. 

לבחירה: אפשר להוסיף פרוסות עוף בגריל, מתובלות במעט מלח ופלפל. 
שימו לב: אם אתם עושים את התוכנית המתקדמת, אל תאכלו קינואה. 

ערכים תזונתיים למנה: קלוריות: 361, פחמימות: 36.4 ג’, סיבים תזונתיים: 7.7 ג’, חלבונים: 10.2 ג’, שומנים: 20.8 ג’, כולסטרול: 0 מ”ג, נתרן: 
103 מ”ג, סידן: 77 מ”ג. 

מספר מנות: I 4 זמן הכנה: 15 דקות I זמן בישול: 45 דקות I תוכנית: בסיסית ומתקדמת 

בישול האורז 
שמים את האורז בסיר קטן. מוסיפים 1 כוס מים ומביאים לרתיחה. מקטינים את הלהבה, מכסים את הסיר ומבשלים על להבה בינונית-נמוכה במשך 

45 דקות. מסננים את עודפי הנוזלים מהאורז בעזרת מסננת קטנה. 
להכנת הירקות 

מרתיחים 2 כוסות מים במחבת עמוקה. שמים את עלי הקייל במים, מכסים ומכבים את האש. משאירים את העלים בסיר במשך כ-1 דקה, ולאחר 
מכן שוטפים אותם במים קרים. 

מסננים את הנוזלים מקופסת הסלמון. שמים את הסלמון )כולל העור והעצמות הקטנות( בקערה בינונית ומפוררים בעזרת מזלג. מוסיפים את הבצל, 
השמן, השום, האורז המבושל והצלפים. 

מניחים כל עלה קייל על צלחת ומחלקים את הסלמון והעגבניות הפרוסות לארבע הצלחות. ניתן להוסיף כל רוטב ביתי לסלט שאינו מכיל סוכר או 
כמה טיפות נוספות של שמן זית. עוטפים את הסלמון בעלה קייל, כאילו הייתה זו טורטייה. 

שימו לב: אם אתם עושים את התוכנית המתקדמת, הכינו את המתכון ללא האורז. 
ערכים תזונתיים למנה: קלוריות: 324, פחמימות: 39.0 ג’, סיבים תזונתיים: 5.5 ג’, חלבונים: 19.9 ג’, שומנים: 10.9 ג’, כולסטרול: 33 מ”ג, נתרן: 

112 מ”ג, סידן: 66 מ”ג. 

1 כוס אורז בר, שטוף 
3 כוסות מים 

4 עלי קייל בינוניים 
 1 קופסה )225 מ”ג( סלמון משומר, 

ללא תוספת מלח 

2 כפות בצל אדום, קצוץ 
 1 כף שמן זית כתית מעולה 

מכבישה קרה
1 שן שום, כתושה  

 1 כף צלפים
6 עגבניות שרי, פרוסות 

1 כוס קינואה
¾1 כוס מים 

½ פלפל אדום, קצוץ 
2 בצלים ירוקים, קצוצים דק 

¼ כוס גרעיני דלעת, קלויים
2 כפות שמן זית כתית מעולה מכבישה קרה 

¾ כף מיץ ליים טרי 
קורט מלח ים 

4 כוסות עלי בייבי ארוגולה 
1 אבוקדו טרי, פרוס

1 קופסה )450 ג’( שעועית שחורה מבושלת, מסוננת ושטופה 
2 כפות כוסברה טרייה 

הּוא  ּוָבִריא  ָחסֹון  ּגּוף 
ּגּוף  ַהְּנָׁשָמה;  ֵהיַכל 
ֵּבית   – ְוחֹוֶלה  ָּתׁשּוׁש 

ַהֶּכֶלא ֶׁשָּלּה. 
)פרנסיס בייקון(

אֹוָצר  הּוא  ָהָאָדם  ּגּוף 
ְוִיּסּוִרים.  ַמְּדִוים  ָמֵלא 

)דמוקריטוס(



מוצרים עם תו!
המאושרים  המוצרים  למפעל.  או  לחברה  ולא  בנפרד  מוצר  לכל  ניתן  האגודה  תו  לב!   שימו 
לא יכולים להיות תוספת חופשית בתפריט היומי אלא תמיד כתחליף למנת פחמימות, שומנים, 

חלבונים או אחרת. אין האישור מהווה המלצה אלא אישור בלבד.
ליד תו האגודה המופיע על פני אריזות  המוצרים מופיעה הערה: תחליף למזון אחר במסגרת יעוץ 

דיאטני אישי, והגדרת גודל המנה והכמות המותרת כתחליף. 

מוצרים הנושאים את תו האגודה הישראלית לסוכרת

המשך בעמודים הבאים
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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;
ארדי שיווק וסיטונאות בע”מ

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

מחמצת בתוספת סובין, 650 גרם;
ארומה אספרסו בר

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

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

כפית )100 שקיות(.
גלידות פלדמן - פלקו                               

פקאן,  שוקו  וניל,  שוקו  בטעמים:  מ”ל   900 גלידל 
יח’   8( “גלידל”  ריבת חלב. מאגדת שלגוני  וניל תות, 
וניל  תות,  וניל  וניל,  שוקו,  בננה,  בטעמים:  במאגדת( 
פרי”  “גלידל  שלגוני  מאגדת  מוקה.  אייס  פסיפלורה, 
אשכולית  דובדבן,  פטל,  בטעמים:  במאגדת(  יח’   8(
אדומה, למון ליים, אייס תה אפרסק; כוס גלידל שוקו 
מופחת  שלגון  גלידל  יחידות(;   4 )במאגדת  פקאן 
גלידל  יחידות(;   8 )במאגדת  קינמון  בטעם  קלוריות 

ריבת חלב עם סירופ ריבת חלב )4 גביעים במאגדת(;
דג טעים

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

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

ממתיק אישי נוזלי על בסיס צמח הסטיביה;
TUSSO  סלט פירות דיאט )2 גביעים במשקל 110 
 2( דיאט  אפרסק  לפתן    TUSSO אחד(;  כל  גרם 
עוגת   TUSSO ,)כל אחד גרם   110 גביעים במשקל 
עוגת   TUSSO סוכר,  תוספת  ללא  תפוז  מאפינס 
עוגת   TUSSO סוכר,  תוספת  ללא  שיש  מאפינס 

מאפינס קינמון ללא תוספת סוכר;
הדרום תעשיות מזון בע”מ

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

מעורבת בטעם תות שדה ללא תוספת סוכר;
הרמזית 

על  ממתיק  טבליות   – הקלאסי  הממתיק  הרמזית 
בסיס סכרין ללא קלוריות.  

החברה המרכזית לייצור משקאות קלים 
בע”מ – קוקה קולה ישראל 

ליטר,   1 בקבוק  ליטר,   1.5 בקבוק  זירו:  קוקה-קולה 
מ”ל,   350 בקבוק  מ”ל,   500 בקבוק  ליטר,   2 בקבוק 
 2 ל,   1.5( ששיה  לנשיאה:  מארזים  מ”ל,   330 פחית 
בקבוק  קוקה-קולה:  דיאט  )פרידג’פק(,  פחיות   6 ל(, 
350 מ”ל, פחית  500 מ”ל, בקבוק  ליטר, בקבוק   1.5
330 מ”ל, מארזים לנשיאה: ששיה )1.5 ל(, 6 פחיות 
)פרידג’פק(; דיאט קוקה-קולה לימון: בקבוק 1.5 ליטר, 
ליטר;   1.5 בקבוק  קפאין:  ללא  קוקה-קולה  דיאט 
ספרייט זירו: בקבוק 1.5 ליטר, בקבוק 500 מ”ל, בקבוק 
350 מ”ל, פחית 330 מ”ל, מארז ששיה )1.5 ל( ; דיאט 
פאנטה אורנג’: בקבוק 1.5 ליטר, דיאט פיוז תה בטעם 

אפרסק: בקבוק 1.5 ליטר, בקבוק 500 מ”ל;

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

בטעם קנמון;
טופגאם תעשיות ממתקים בע”מ

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

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

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

ליים עדין;
יוניליוור ישראל מזון בע”מ 

מוצרי תלמה: פתית בצל, פתית שיפון, קרנצים תלמה 
גרם(,   340( בד”צ  שפע  תלמה  קרנצים  )340(גרם, 
ברנפלקס, ברנפלקס בד”צ, ברנפלקס ללא תוספת 
סוכר, ברנפלקס ללא תוספת סוכר בד”צ, ברנפלקס 
לייט,  בטעמים: משמש   778 קונפיטורות  גלוטן.  ללא 

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

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

בסיס סוכרלוז )בתפזורת(
יפאורה תבורי

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

ליים; שוופס WATER בטעם אפרסק 0 קלוריות )1.5 
ליטר(; שוופס WATER בטעם תפוח 0 קלוריות )1.5 
שוופס  ליטר(,   1.5( לימון  סודה בטעם  שוופס  ליטר(; 

סודה בטעם נענע ליים )1.5 ליטר(.
כרם תעשיות מזון מן הטבע ע.ל בע”מ

סוכרלייף – שקיות ממתיק אישי על בסיס סוכלרוז;
מ.א. מוצרי בריאות וטבע

טננבלוט D – סירופ עם תמציות צמחים ללא תוספת 
סוכר

מאפיית אגמי
דגנים,    9 ושובע  בריאות  ושובע, לחם  בריאות  לחם 
קל, לחם  מלא  מלא  לחם  קל,  ושובע  בריאות  לחם 
מלא מלא, לחם קל, לחם דגנים קל, מארז לחמניה 
קלה ביס 100% קמח חיטה מלאה, מארז פיתה ביס 
קלה 100% קמח מלא, אגמי PRE ביוטי )פיתה ביס 

עם תוספת סיבים פרה ביוטיים(.
מאפיות אנג’ל בע”מ

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

פשוט מלא; לחם שיפון 100% קל; 
מאפיית ברמן

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

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

דגני קלות; לחמניה קלה; לחם שחור קל; לחם כנען;
מאפיית יוסף ברון  בע”מ

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

בורודינסקי
מאפיית לחם הארץ מקבוצת ברמן

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

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

מאפיית דגנית - עין בר
לחם שיפון אמיתי קל; לחם שיפון קל; לחם דגנים קל; 
לחם שחור פרוס אחיד קל;  לחם טבע קל מחיטה 

מלאה;  מחיטה  קל  לחם  מלא;  חיטה  לחם  מלאה; 
לחם ירוק  מקמח מלא; לחם מלא פלוס שיפון; לחם 

חיטה מלא פלוס כוסמין;
מאפיית דוידוביץ 

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

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

מאפייה מרחבית 1986 בע”מ, קרית שמונה
לחם חיטה מלא-לחם מקמח חיטה מלא בתוספת 
קלוריות;  פחות   25% עינב  לחם  פרוס;  ויטמינים 
אווריריות כוסמת דקיקות עם מלח; אווריריות כוסמת 

דקיקות ללא מלח;
מאפיית פולנסקי

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

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

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

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

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

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

רביעייה;
אפרסק,  ביו  יוגורט   Muller simply fruit 0%

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

simply fruit 0% יוגורט ביו אננס, 
מכוורת עמק חפר 

מעדן לייט
מכוורת יד מרדכי שטראוס בע”מ

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

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

מלא 5 דגנים.
מצות אביב

עוגיות קלות אביבה ללא תוספת סוכר בטעמים: וניל, 

קפוצ’ינו, לימון, עוגיות קלות ללא תוספת סוכר מחיטה 
מלאה.

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

עם ציפוי שרבט חמוציות;
סודה סטרים ישראל.

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

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

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

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

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

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

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

של 600 גרם
ק.י.פ.ל. טבליות וממתיקים )2001( בע”מ

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

טבליות על בסיס סכרין )1200 ו- 300 טבליות( 
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ריאו
וניל, גלידה  וניל שוקו, שלגון גלידה קלה שוקו  גלידת 
קרחונים   8 מאגדת  חלב,  ריבת  וניל  בטעמים  קלה 
ללא תוספת סוכר Litgh Ice בטעמים: קולה לימון, 

משמש, לימון
שופרסל )מותג פרטי(

ברנפלקס ללא תוספת סוכר)אריזות בגדלים שונים(; 
100 שקיות;  בראנפלקס; ממתיק על בסיס סוכלרוז, 
שוקו  ליטר;   1.5 קלוריות,  דל  אשכוליות  קל  משקה 
נטול לקטוז ללא תוספת סוכר, 1 ליטר. לחם שאור קל.

שטראוס גלידות  בע”מ 
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, אייס לייט 
מאגדת קרחוני שרבט מופחתי קלוריות בטעמי לימון, 

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

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

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

בננה קרמל  0% 150 גרם,       
שלגוגו

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

תה ויסוצקי ישראל בע”מ
ויסוצקי קר )תיוני חליטת צמחים ופירות להכנה במים 
קרים, בתוספת סטיביה( בטעמים: אפרסק, לימונענע, 

פירות יער;

תנובה                                                  
יופלה  דיאט  גרם,   150 גביע   0% אננס  יופלה  דיאט 
דובדבן  יופלה  דיאט  גרם;    150 גביע   0% אפרסק  
0%, גביע 150 גרם דיאט יופלה תות 0%; גביע 150 
גרם דיאט יופלה פירות יער 0% גביע 150 גרם,  דיאט 
יופלה בד”צ תות  יופלה עוגת גבינה ותות 0%; דיאט 
גביע 150 גרם 0% גביע 150 גרם, דיאט יופלה בד”צ 
אננס – 0% גביע 150 גרם; דיאט יופלה עם אפרסק 
גביע   0% תות בתחתית  דיאט  גרם;   150  0% בד”צ 
150 גרם; דיאט אפרסק פסיפלורה בתחתית 0% גביע 
גרם;  יופלה   200 גביע  יופלה טבעי 1.5%  גרם;   150
גביע  דיאט  גרם  יופלה  0%   150 גביע  טבעי 1.5% 
גביע  ביו  שומן   1.5% לבן  תנובה  גרם,  יוגורט   200
 200 גביע  שומןביו  לבן 1.5%,  תנובה  ג”ר, יוגורט   150
גרם משקה סויה לייט אריזת 1 ליטר )סוי מג’יק(, דיאט 
יופלה עם אפרסק 0% 100 גרם, דיאט יופלה עם תות  
0% 100 גרם; דיאט יופלה בטעם וניל עם אוכמניות 

בתחתית 0% 150 גרם.

תוספי מזון, מכשור 
רפואי ומוצרי עזר

B.LAOR ארומה קוסמטיקה ייחודית
קרם רגליים ארומטי

נובומד בע”מ
SD-AIC Care  מד המוגלובין מסוכרר

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

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

ויט 400 טיפות.
ABBOTT  - GLUCERNA )גלוצרנה( 

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

תרופות, מיכשור רפואי 
ומוצרי עזר
טאיקו דיאגנוסטיקה

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

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

מכשיר לבדיקת סוכר
כולל  כיול  ללא  מתקדם  סוכר  מד   –  CONTOUR

 – מאוד  עדינה  לדקירה   MICROLET 2 דוקרן 
הערכה כוללת מכשיר, נרתיק, דוקרן מקלונים, מחטים 

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

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

מצבי היפוגליקמיה והיפרגליקמיה
גרבי קופרון – גרביים לסוכרתיים ובעלי כפות רגליים 
 , פטריות  שקוטלות  נחושת  פרורי  המכילות  רגישות 
הגרב  הרגל,  מכף  רע  ריח  ומונעות  ווירוסים  חיידקים 

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

לבעלי עור עבה(
 KETOSTIX , KETODIASTIX  - שתן  מקלוני 

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

אינסולין COZMO  כולל מגוון פרפריות מתקדמות
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.
אנשי  ידי  על  לשימוש   –  Callus eliminator
ידי  על  לשימוש   –  Cuticle eliminator מקצוע. 

אנשי מקצוע.
דין דיאגנוסטיקה

 Accu-Chek Sensor, Accu-Chek סוכר:  מדי 
 ,GO, Accu-Chek Active

 Accu-Chek Inform,Accu-Chek
   Performa, Accu-Chek Performa Nano

Accu-Chek Spirit Combo  :משאבה
Infusion set(( Accu-  :ציוד מתכלה למשאבות

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

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

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

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

Timesulin- מכסה חכם לעט האינסולין
Dailly Dose – מזרק האינסולין הקטן בעולם

ד”ר אולנג’ין בע”מ
גוף  קרם   Magic Mineral Body Lotion:
ים המלח, המזינים את העור  מועשר במינרלים של 
ומסייעים לגמישותו, מלחח את העור ומגן עליו מפני 

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

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

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

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

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

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

טיפולי  פורטה  קרם  יו-לקטין   / טיפולי  קרם  לקטין 
יו-לקטין קרם פורטה  )מכיל Urea בריכוזים שונים(, 
יו- טיפולי,  גוף  תחליב  יו-לקטין  הרגל,   לכף  טיפולי 

טיפולי  פילינג  ג’ל  יו-לקטין  טיפולי,  ידיים  לקטין קרם 
יו-לקטין שמפו  יו-לקטין אל סבון טיפולי,  לכף הרגל, 
אייקר   / אייקר  טיפולי.  פנים  קרם  יו-לקטין  טיפולי, 
פורטה - מגבונים לאחר סטריליזציה לניקוי יסודי של 

העיניים. אמול / אמול פורטה / אמול נטורל - שמן 
אמבט. פדיסול קרם לריכוך וטיפול בכף הרגל, פדיסול 
תרסיס דאודורנט לכף הרגל - מרענן, סופג זיעה ומונע 

ריח
 אבידור מרכזי בריאות לרגל ולגב

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

השגחה רפואית
אופציה, סוכנות לביטוח 

נסיעות  ב.  ביטוח  סוכרת,  לחולי  סיעודי  א.  ביטוח 
לחו”ל לחולי סוכרת, ג.  ביטוח בריאות לחולי סוכרת

ויטאמד תעשיות פרמצבטיות בע”מ
קרם טיפולי פורטה לרגליים

טעם טבע - אלטמן
קרם   – הרגל; פלקסיטול  לכף  – משחה  פלקסיטול 
לטיפוח  קרם   – פלקסיטול  מאוד;  יבש  לעור  ידיים 
הציפורן; פלקסיטול קרם לעור יבש מאד; פלקסיטול 

איזי סטיק; אלפא ליפואית;
כצט 

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

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

 D סוכרת, ויטמין
מורז צמחי מרפא

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

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

טננבלוט D – סירופ עם תמציות צמחים ללא תוספת 
סוכר 

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

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

סילון ספורט שיווק בע”מ
דגם  נעליים   ;990V4 דגם  נעליים   ;927 דגם  נעליים 

860V6 880; נעליים דגםV6
קארט קוסמטיקס בע”מ

מוקוסווט,  ציפורנית,  הרגל,  לכף  טיפולית  משחה 
קורנקס ג’ל, תחליב טלק טיפולי, קרם טיפולי לכף רגל 

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

למבוגרים,  קינמון  רפידות  לילדים,  קינמון  רפידות 
רפידות קינמון לחיילים

 רקיט בנקיזר )ניר איסט( בע”מ
גרון,  כאב  על  סוכר-  להקלה  ללא  תות  סטרפסילס 
נורופן לילדים בטעם תות, נורופן לילדים בטעם תפוז; 
מנטה,  נוזל  גביסטון  לימון,  סוכר  ללא  סטרפסילס 
גביסטון מנטה טבליות;  קרם טיפולי לסדקים בעקב 

;Scholl בתוספת קרטין מבית

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

שרינג )פריגו( 



מהנעשה בסניפי האגודה 
כתובות ושעות הפעילות

סוכרת
וטרום סוכרת

פרופ’  מאת 
וינשטיין,  חוליו 
היחידה  מנהל 
במרכז  לסוכרת 
וולפסון                            הרפואי 
במרכז  ורופא 
לטיפול   DMC

בסוכרת
ולאורך  בהדרגתיות  מתפתחת   2 מסוג  סוכרת 
זמן בתהליך שעשוי להימשך שנים. כלומר, רמות 
אליהן  מסתגל  הגוף  בהדרגה,  עולות  הסוכר 
במצבו  מיוחד  בשינוי  חש  תמיד  לא  והחולה 
מופתעים  החולים  רבות  פעמים  לכן  הבריאותי. 
כאשר מתגלה אצלם סוכרת. כיום חיים בישראל 
כמיליון איש עם הפרעה במשק הסוכר, ורק כחצי 

מיליון מהם אובחנו כסוכרתיים. 

ערכי  בבדיקת  מאבחנים  הסוכרת  מחלת  את 
שמונה  לאחר  בריא,  אדם  אצל  בדם.  הסוכר 
שעות צום, ערכי הסוכר בדם )גלוקוז( יהיו נמוכים 
מ-100 מ”ג לד”ל )מיליגרם לדציליטר דם(. אם 
מ”ג   126 שמעל  ערכים  על  תצביע  הבדיקה 
אם   .2 מסוג  בסוכרת  מדובר  יהיה  לרוב  לד”ל, 
ונמוכים  100 מ”ג לד”ל  יהיו מעל  ערכי הבדיקה 
יש  ייתכן שמדובר בסוכרת סמויה שבה  מ-126 
להתחיל לטפל מיד באמצעות שינוי אורח החיים. 
ובשומנים  בפחמימות  המפחיתה  בדיאטה  כגון 
הסוכר  את  שהופכת  קבועה  גופנית  ובפעילות 
בדם לאנרגיה זמינה ומורידה את רמתו. כלומר, 
נעים  בדם  הסוכר  ערכי  שבו  הזמן  בפרק  כבר 
בטווח של 100-90 מ”ג לד”ל, יש להתחיל לפעול 

למניעת התפתחות הסוכרת וסיבוכיה.

הנתונים מעידים כי אדם יכול להתנדנד בין סוכרת 
סמויה לסוכרת גלויה, גם במשך שנים. בשלבים 
הסוכר  ברמות  והירידות  העליות  הראשונים 
ואינה  ולכן המחלה שקטה  בדם לא חדות מידי 
מורגשת. כלומר, אדם שלוקה בטרום סוכרת לא 
ילקה בשום תסמין ולכן יהיה קשה לאתרו מוקדם 

ולאבחנו. 

גבוה  בסיכון  הנמצאות  אוכלוסיות  כמה  ישנן 
בחיים,  כלשהו  סמויה בשלב  סוכרת  לפתח  יותר 
שלאחריה כאמור עשויה להתפתח סוכרת מסוג 2: 

בעלי רקע משפחתי לסוכרת: כאשר לאדם 
הא   2 מסוג  בסוכרת  החולה  משפחה  קרוב  יש 
סיכון. למעשה, מעטים האנשים  נמצא בקבוצת 
באחד   2 מסוג  סוכרת  אצלם  שאין  בישראל 
הגנטית  הסבירות  לכן  המשפחה,  ממעגלי 

למחלה בישראל גדולה יחסית.

בעלי עודף משקל או השמנת יתר: הלבלב 
מפריש את ההורמון אינסולין - ההורמון שאחראי 
רמתו  את  ולאזן  לתאים  הסוכר  את  להכניס 
בדם. כאשר אדם הולך ומשמין, הגוף דורש יותר 
אינסולין כי מסת הגוף גדלה. בדרך כלל הלבלב 
עומד בדרישה שנים רבות ומייצר כמויות גדולות 
יכולתו נפגעת  של אינסולין, אולם בשלב מסוים 
והוא מפסיק לייצר אינסולין ואז הסוכרת הסמויה 

הופכת לגלויה.

שומנים  ועודף  דם  לחץ  יתר  רקע:  מחלות 
להיווצרות  לגרום  עלולים  כולסטרול(  )כגון  בדם 
לגרום  שעשוי  בעורקים  )שומני(  טרשתי  רובד 
או  שלהם  לקרע  ולהיצרותם,  גמישותם  לאובדן 
לסתימה מוחלטת של כלי הדם. יתר לחץ דם + 
לסוכרת  גם  להוביל  עשויים  בדם  שומנים  עודף 
“התסמונת  המכונה  מתסמונת  כחלק   2 מסוג 
מזינות אחת את  המטאבולית”. שלוש המחלות 
אחד  תסמין  תחילה  לפתח  יכול  אדם  השנייה. 
מסוים  זמן  כעבור  ורק  התסמונת  של  בלבד 

יתגלה תסמין אחר נוסף. 

אנשים שחיים בלחץ: מצב סטרסוגני )דחק( 
פסיכולוגי,  או  גופני  מתמשך,  או  חד  סיבה,  מכל 
מלווה בהפרשה מוגברת של “הורמוני הסטרס” 
אלה  הורמונים  של  פעילותם  אדרנלין(.  )כגון 
ביוכימית  מבחינה  האינסולין  פעילות  את  נוגדת 
אינסולין. לבלב  יותר  דורש  הגוף  וכתוצאה מכך, 
של אדם עם סוכרת סמויה מייצר כבר אינסולין 
רב ודרישה נוספת עלולה לגרום לקריסה סופנית 
של הלבלב ולהפוך את הסוכרת הסמויה לגלויה. 

אצל  בלילה:  ואוכלים  שעובדים  אנשים 
אנשים אלו מתפתחת הפרעה בשעון הביולוגי – 
כלומר, שיבוש במחזורי הערות והשינה. בהתאם 
לשעון הביולוגי, המטאבוליזם של האדם בנוי כך 
הגוף  צריכת  את  לנצל  שההורמונים שתפקידם 
והסוכר ולהפכם לאנרגיה זמינה פעילים בשעות 
במקום  ביום  ישנים  כאשר  בלילה.  ולא  היום 
הפרעה  נוצרת  בלילה,  ואוכלים  וערים  בלילה, 
בפעילותם של הורמונים אלו והם אינם מאוזנים. 
והתוצאה: פגיעה בכל מדדי המטאבוליזם ובהם 

גם עלייה במשקל ועלייה ברמות הסוכר בדם. 

נשים שסבלו מסוכרת בהריונן  סוכרת בהריון: 
זאת  בהמשך.  בסוכרת  לחלות  הן  גם  מועדות 
כנראה  הן  אצלן  הגבוהות  הסוכר  שרמות  מכיוון 
בשל פעילות לא מספקת של הלבלב, שעלולה 

להמשיך גם אחר כך.

פסיכיאטרית:  ממחלה  הסובלים  אנשים 
עדיין לא לגמרי ברור אם המחלה הפסיכיאטרית 
שהטיפול  או  הסוכרת  להתפרצות  הגורם  היא 
וייתכן  הסוכרת,  מחולל  הוא  בה  התרופתי 
כי  ייתכן  הסיבות.  שתי  של  בשילוב  שמדובר 
המגבלה הפסיכיאטרית מונעת או משבשת את 
ושחלק  בריא  חיים  אורח  על  להקפיד  היכולת 
לעלייה  התיאבון,  להגברת  גורמות  התרופות  מן 

במשקל ולפגיעה ישירה בתפקוד הלבלב.

ניתן  הסמויה  הסוכרת  של  הראשונים  בשלביה 
הסוכר  ערכי  את  שישפרו  רבים  צעדים  לנקוט 
בדם כדי למנוע סיבוכים בעתיד. כאמור, שינויים 
הסוכר  רמות  את  לאזן  עשויים  החיים  באורח 
לאדם  סוכרת  טרום  עם  אדם  ולהפוך  בדם 
של  במצב  כי  הוכיחו  מחקרים  למשל,  בריא. 
10%-  - במשקל  מתונה  ירידה  סוכרת,  טרום 

כן,  כמו  סוכרת.  התפתחות  למנוע  עשויה   5%-
הליכה  למשל  הכוללת  פשוטה,  גופנית  פעילות 
ביום(,  דקות  )כ-22  בשבוע  דקות  כ-150  של 
מפחיתה אף היא את הסיכוי לפתח סוכרת בכ-

48% מהמקרים. בנוסף, קיימות תרופות לטיפול 
בסוכרת שהוכחו גם כמונעות את טרום המחלה.

הוא  לסוכרת  סוכרת  טרום  בין  הגבול  לסיכום, 
שאינה  מחלה  היא  סוכרת  טרום  במיוחד.  דק 
על  לדעת  יהיה  קשה  בדיקה  וללא  מורגשת 
קיומה. מודעות, אבחון מוקדם ואורח חיים בריא 
עשויים למנוע את הסוכרת הסמויה וכך גם את 

התפתחות מחלת הסוכרת וסיבוכיה.

ּגּוף  ָקדֹוׁש,  ָּדָבר  ֵיׁש  ִאם 
ָהָאָדם ָקדֹוׁש הּוא. 

)וולט ויטמן(

ְוהֹוֶלֶכת  ְזֵקָנה  נֹוֶלֶדת  ַהֶּנֶפׁש 
ְוזֹו   – ַהְּזַמן  ְּבֶמֶׁשְך  ּוַמְּצִעיָרה 
ַהּגּוף  ַהַחִּיים;  ֶׁשל  ַהּקֹוֶמְדָיה 
ּוַמְזִקין  ְוהֹוֵלְך  ָצִעיר  נֹוָלד 
ַהְּטָרֶגְדָיה  ְוזֹו   – ַהְּזַמן  ְּבֶמֶׁשְך 

ֶׁשל ַהַחִּיים.
)אוסקר וילד(
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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

ספטמבר: “מפות תמיכה ככלי חינוכי” 
המרצה: שרית רשיד, דיאטנית קלינית, מתאמת 

סוכרת בביה”ח וולפסון, חולון
נובמבר: “לרגל חודש המודעות לסוכרת –עצות 

מעשיות לשיפור רמת הסוכר בדם”, 
המרצה: ד”ר אלה חסין, מנהלת תחום
מחלות כרוניות, מכבי שירותי בריאות

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

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

ימי פעילות: א’,  ד’  16:00-18:00
אחרי  לסוכרת  שקשורים  “סיבוכים  ספטמבר: 
ניתוח עיניים” המרצה, ד”ר ריטה ארליך, מומחית 

לרפואת עיניים מרכז רפואי רבין

חדרה -  יו”ר – מר ששון פנחס
מועדון לקשיש, רח’ ירושלים 15, טל: 6247397 04   

ימי פעילות: ג’  -19:00 17:00 
חולון- בת ים -  יו”ר – גב’ רחל זנד

56, חולון טל:  “בית המתנדב” רח’ אחד במאי 
03-5033391, נייד: 053-3345693  

שעות פעילות: יום שני בין 11:00-09:00
נובמבר: “היפוגליקמיה, ורגל סוכרתית” המרצה: 
שרית ראשיד, מתאמת סוכרת בביה”ח וולפסון 

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

בית אבא חושי, רח’ אבא הילל סילבר 72 חיפה
התרופתי  בטיפול  “חידושים  ספטמבר: 
רופא  זלוצובר,  משה  ד”ר  המרצה:  בסוכרת”, 
הרפואית  בקריה  לאנדוקרינולוגיה  במכון  בכיר 

רמב”ם 

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
מפגשי “מפת שיחה” נערכים על ידי יו”ר סניף 
חיפה,  סניף  בשיתוף  רוזן,  זלמה  הגב’  הקריות 

ביוזמת מורי הוד

ירושלים -  יו”ר – מיכה להבי  
ג’,  פעילות:  ימי   ,054-4512336  - נייד  טלפון 

10:00-13:00, ה’’, 10:00-13:00
כפר סבא ורעננה  -  יו”ר – מר יורם פריד

ימי  נייד: 053-3376895    טל: 7729107 - 09 
פעילות: א’, ד’ 19:00-17:00

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

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

שונים  ובמועדונים  מעונה,  במושב  הרצאה 
הסוכרת  עם  ההתמודדות  בנושא  בנהריה 
ומניעתה,  ניתנו על ידי אלי נדיב יו”ר סניף נהריה 

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

    050-5534438 נייד:  נתניה    9 אחימאיר  רח’ 
ימי פעילות: ג’ 18:30-16:30  

ולחיות  פחמימות  צריכת  “להפחית  ספטמבר: 
טוב” המרצה: ד”ר יהודית זליגמן- גנטיקאית 

סיפור אישי על התמודדות עם מחלת הסוכרת

פתח-תקווה -  יו”ר – גב’ אראלה אלישוב, אחות
מרכז הבריאות רח’ אחד-העם 31, 

טל: 9052661 03  נייד: 053-3354241  
ימי פעילות: ב’ -12:00 09:00, ג’ 18:00-16:0  

ראש העין -  יו”ר- זאביק זהבי
   053-3342694 נייד:   054-4758567 טלפון: 
מפגש: ביום ד’ האחרון בכל חודש בשעה 18:30

התרופות החדשות לסוכרת, המרצה:  אוגוסט: 
ד”ר מריאנה ירון

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

הגופנית  הפעילות  “חשיבות  ספטמבר: 
אחות  ואזנה  ניצה  האחות  המרצה:  בסוכרת”  

אחראית מרפאת סוכרת, קפלן 

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 

עכו:  יו”ר הסניף: אוולין-חווה רשתי
 5 קורצ’אק  יאנוש  רח’  לשלום,  האישה  בית 
)מקלט 11(, ימי פעילות: א’ ו-ב’ 18:00-16:00     

תל-אביב: בהקמה. יו”ר מיועדת – גב’ עדנה כהן

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

ניידת האגודה :
יריד  יתקיים     8.11.2016 ה  שלישי  ביום 
הסוכרת השנתי בכפר המכביה, במהלכו ייערכו 

בדיקות רמת סוכר בניידת האגודה 
ביום חמישי ה 10.11.2016  יתקיים יום בריאות 
במתנ”ס מוחמד דרוויש בנצרת ובמהלכו ייערכו 

בדיקות רמת סוכר ולחץ דם                     
תהייה  הניידת    29.11.2016 ה  שלישי  ביום 
בתל  בנימין,  בנחלת  האומנים  דוכני  במתחם 

אביב ובמהלך היום יערכו בדיקות 
רמת סוכר ולחץ דם לקהל הרחב.

בדיקות רמת  נערכות  החל מחודש ספטמבר 
גליל  החולים  בבית  למבקרי  דם  ולחץ  סוכר 

מערבי בנהריה, הבדיקות נערכות 
שלוש פעמים בשבוע בימים א’ ג’ ה’ בין השעות 
רפואי  צוות  ידי  על  ומופעל   ,-12:30  9:00

ומתנדבי האגודה ובית החולים 
ובשיתוף אגודה  ד”ר אמיר בשקין,  בניהולו של 

ישראלית לסוכרת.  



 

 רישום חברות לאגודה ישראלית לסוכרת

 __חידוש חברות/הצטרפות (נא להקיף בעיגול את בחירתכם)  תאריך: _________

 מספר חבר באגודה (למחדשי חברות): _______ שם פרטי _______ שם משפחה: _______

 ת.ז.: _________ רחוב: _____________ מספר: _____ יישוב: __________________

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

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

 כתובת דואר אלקטרוני: _________________________     

 ובאיזה תחום: _________________________________ נא לציין אם מעוניין/ת להתנדב

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

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

 חייל בשירות חובה פטור מתשלום בהצגת תעודת חוגר או קצין    

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

מיכל, בימים א' - 3(שלוחה  03-9508222ניתן להרשם בטלפון:   )15:00-08:30ה' -

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

צריכה יומית של שוקולד 
מורידה את רמות האינסולין 

בדם
עורך: ד”ר צבי שליטנר, שירותי 

בריאות כללית, חיפה
מר  שוקולד  משקה  הובא  כאשר  ה-16  במאה 
שהפך  לפני  הרבה  לאירופה,  לראשונה  וסמיך 
מרקחת  בבתי  נמכר  בעולם,  הנפוץ  לממתק 
חוקרים  כעת  והנפש.  המעי  להרגעת  כתרופה 
ליושנה,  עטרה  להחזיר  מציעים  מלוקסמבורג 
העת   בכתב  לאחרונה  שפורסם  ממחקרם 
כי  British Journal of Nutrition עולה 
את  מוריד  לאינסולין,  תנגודת  מפחית  שוקולד 
כבדי  תפקוד  על  ושומר  בדם  האינסולין  רמות 

תקין בקרב אנשים בריאים.

גויסו 1,153  בלוקסמבורג  למחקר חתך שנערך 
השוקולד  צריכת   .69 עד   18 בגילאים  אדם  בני 
עצמי  דיווח  בסיס  על  נאמדה  ליום(  )בגרמים 
דם  דגימות  ניטלו  מהמשתתפים  הנחקרים.  של 
את  להעריך  מנת  על  ואינסולין  גלוקוז  לרמת 
של  רמות  נבדקו  וכן  לאינסולין  התנגודת  מידת 
שוקולד  שאכלו  אנשים  בסיסיים.  כבד  תססי 
פעילים  יותר,  צעירים  היו   )81.8%( קבע  דרך 
ושיעור  יותר  גבוהה  השכלה  רמת  בעלי  יותר, 
לאנשים  בהשוואה  רקע  מחלות  של  יותר  נמוך 
שלא חיבבו שוקולד. לאחר החרגה של נחקרים 
שנטלו תרופות אנטיגליקמיות, צריכה של כמויות 
גדולות יותר של שוקולד נקשרה לתנגודת נמוכה 
יותר לאינסולין )P=0.004(, רמות נמוכות יותר של 
אינסולין בדם )P=0.003( ורמות נמוכות יותר של 
GGT ו ALTיP=0.009 ו P=0.004, בהתאמה. כל 
הערכים מגלמים תקנון לגיל, מין, השכלה, אורח 
חיים, ערפלנים הקשורים לתזונה לרבות צריכת 
העשירים  ותה  קפה  אלכוהול,  וירקות,  פירות 

בפוליפנול.

לסיכום, מהמחקר עולה תמונה מעודדת במיוחד, 
לאינסולין  התנגודת  את  להפחית  עשוי  שוקולד 
ולהוריד את רמות האינסולין ואנזימי הכבד בקרב 
מהניתוח  הוחרגו  סוכרת  )חולי  בריאים  אנשים 
הסופי(. סגולות אלה ונוספות של השוקולד יבחנו 
להיתקל  צפויים  שלא  נוספים  במחקרים  ודאי 

בקושי מיוחד לגייס משתתפים.

שתיית משקאות ממותקים 
בסוכר מעלה סיכון לסוכרת 

גם ללא קשר להשמנה
עלולה  בסוכר  ממותקים  משקאות  של  שתיה 
להביא להשמנה ובכך לתרום להתפתחותן של 
מלאכותיים  ממתיקים  סוכרת.  דוגמת  מחלות 
בריא  כתחליף  פעם  לא  נתפסים  פירות  ומיצי 
ופינלנד  יפן  ארה”ב,  מאנגליה,  חוקרים  לסוכר. 
על  רחבה  ספרות  וסקירת  אנליזה  מטה  יזמו 
בסוכר  ממותקים  משקאות  האם  לבדוק  מנת 
בהשמנה  תלוי  בלתי  באופן  לסוכרת  קשורים 
והאם ממתיקים מלאכותיים ומיצי פירות הם אכן 
המחקר פורסמו  תוצאות  ובטוח.  ראוי  תחליף 

.BMJ  לאחרונה בכתב העת

הרפואי  המידע  מאגרי  את  סקרו  החוקרים 
המחקרים  כל  את  ללקט  בכדי  המובילים 
במשקאות  שעסקו   2014 שנת  עד  שפורסמו 
נבחרו  אנליזה  מטה  לטובת  וסוכרת.  ממותקים 
17 מחקרי עוקבה )38,253 מקרים/ 10,126,754 

שנות מטופל(.

קשורה  הייתה  ממותקים  משקאות  של  צריכה 
באופן ישיר בעליית סיכון ההיארעות של סוכרת 
ליום, לאחר  2, ב-18% למנת משקה אחת  סוג 
מעט  נחלשה  בסיכון  העלייה  להשמנה  תקנון 
לכדי 13%. גם משקאות הממותקים בממתיקים 
 - לסוכרת  מוגבר  בסיכון  נקשרו  מלאכותיים 
התקנון  ואחרי  לפני  בסיכון  עליה  ו-8%   25%

לא  אך  יותר  נמוך  סיכון  בהתאמה.  להשמנה, 
מבוטל נקשר גם לשתיית מיצי פירות 7%-5%. 
במחקרים שעסקו בממתיקים מלאכותיים ומיצי 
פירות אותרו הטיות מחקר, משתנים מתערבים 
והטרוגניות מהותית של הנתונים, על כן התוצאות, 
כמובהקות  סוכמו  לא  הברורה,  המגמה  אף  על 
בסוכר  ממותקים  משקאות  לגבי  סטטיסטית. 
מובהקות.  של  קביעה  אפשרה  הנתונים  איכות 
 - באוכלוסייה  ההיארעות  שיעורי  על  בהתבסס 
הצפויים   2 סוג  הסוכרת  מקרי  מיליון   20.9 מסך 
 1.8 הקרוב,  בעשור  בארה”ב  מאובחנים  להיות 
מיליון מקרים ניתן יהיה ליחס לשתיית משקאות 
מקרים   79,000 לכך  בדומה  בסוכר.  ממותקים 
חדשים של סוכרת עלולים להיגרם בשל צריכת 
משקאות ממותקים בסוכר בעשר השנים הבאות 

באנגליה.

משקאות  של  שתיה  כי  מסכמים  החוקרים 
ממותקים בסוכר מעלה משמעותית את הסיכון 
בהשמנה.  תלוי  בלתי  באופן  בסוכרת,  לחלות 
משקאות המכילים ממתיקים מלאכותיים ומיצי 
לסוכרת,  מוגבר  לסיכון  הם  אף  נקשרו  פירות 
אך התוצאות לא היו חד משמעיות בשל הטיות 
מחקר, ועדיין החוקרים מציינים שלא יהיה סביר 
פירות  ומיצי  מלאכותיים  ממתיקים  כי  להניח 
לסוכר.  מסוכנת  ולא  בריאה  חלופה  מהווים 
הצריכה  הרגלי  כי  להדגיש  החוקרים מבקשים 
קרוב  גורמים,  בסוכר  ממותקים  משקאות  של 
חדשים  סוכרת  מקרי  של  רב  למספר  לוודאי, 

מדי שנה. 
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