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דבר המערכת

דבר נשיא אגודה ישראלית לסוכרת דבר המנכ”ל
פרופ’ נעים שחאדה

בחודש שעב ,ר פרסם יו”ר ועדת סל
התרופות פרופ’ רוני גמזו את החלטות
הוועדה .כמחצית מתקציב סל התרופות
הוקדש לתרופות המיועדות לטיפול
בחולים אונקולוגיים.
תרופה
לסל
נכנסו
השנה
אחת ממשפחת
חדשה
מעכבי SGLT2  המיועדת לסוכרתיים מסוג  ,2ועוד  3תרופות ממשפחת
מעכביSGLT2   משולבות מטפורמין שמתווספות כחלופות לטיפולים
אחרים שקיימים בסל ולכן הכנסתן התאפשרה ללא תוספות עלות.
סטגלרטו ( - )Steglatroתרופה חדשה לטיפול בסוכרת סוג 2
ממשפחת מעכבי   SGLT2
קסיגדו  - )XR (Xigduo XRשילוב של מטפורמין בשחרור מושהה
עם החומר הפעיל דפגליפלוזין (התרופה פורקסיגה) ממשפחת מעכבי
  SGLT2
ג’רדיאנס דואו ( - )Jardiance Duoשילוב של מטפורמין עם החומר
הפעיל אמפגליפלוזין (התרופה ג’רדיאנס) ממשפחת מעכבי  SGLT2
סגלורמט ( - )Seglurometשילוב של מטפורמין עם החומר הפעיל
ארטיגלופלוזין (התרופה סטגלרטו) ממשפחת מעכבי  SGLT2
טכנולוגית פלאש לניטור סוכר ((- Flash Glucose Monitoring
מדובר במדבקה ששמים על הזרוע שמכילה חיישן אותו סורקים
באמצעות קורא אלקטרוני ,המציג את רמת הסוכר העדכנית .הטכנולוגיה
נכנסה לסל כבר בשנה שעברה עבור מבוגרים עם סוכרת סוג  1שאינם
משתמשים במד סוכר רציף והשנה יורחב מספר הזכאים.
חשוב להדגיש כי לצערנו הטכנולוגיה לא אושרה למטופלים עם סוכרת
סוג  2למרות שאלפי חולים עם סוכרת סוג  2מטופלים על ידי מספר
זריקות של אינסולין ביום והם זקוקים לנטור רציף של ערכי סוכר על מנת
למנוע סיבוכים מסכני חיים.
**חשוב לציין כי חלק מהתרופות ניתנות תחת הגבלות.
גם השנה בין הטיפולים שלא נכנסו לסל הבריאות עבור הסוכרתיים הן
תרופות ממשפחת מעכבי :DPP4-
טרג’נטה ( ,)Trajentaאונגלייזה ( ,)Onglyzaג’נוביה ()Januvia
וגאלבוס.
אנו באגודה ישראלית לסוכרת פועלים אל מול מקבלי ההחלטות לקידום
איכות חייהם של הסוכרתיים בישראל ולקבלת הטיפול המיטבי.
אני שמח לבשר לכם כי החל מהחודש המגזין שלנו מתחדש ומעתה
תעלה מהדורה מקוונת לאתר האינטרנט שלנו .www.sukeret.co.il
כל המעוניין יוכל למלא באתר את כתובת המייל שלו ולקבל את המגזין
גם ישירות לדוא”ל.
כמו כן ,לינק לצפייה במגזין ישלח בניוזלטר המופץ לחברי קהילת “כמוני”
באינטרנט.
בהזדמנות זו אני מעוניין להודות בשמי ובשם איל לפרופ’ חוליו וינשטיין
שמסיים החודש את תפקידו כעורך המדעי הותיק של המגזין.
פרופ’ וינשטיין תרם משך שנים רבות להרחבת הידע בנושא מחלת
הסוכרת וסיבוכיה.
אני מברך ומודה מקרב לב לד”ר שלומית קורן שהתנדבה בשמחה
לקבל את תפקיד העורכת המדעית של מגזין איל.
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מוטי פרלמוטר

בשבוע השני של חודש ינואר 2019
נערך טקס צנוע במכון גרטנר הנמצא
במתחם “שיבא” – בית חולים תל-
השומר .בטקס חולקו תעודות של
משרד הבריאות ושל אגודה ישראלית
לסוכרת למסיימי קורס “מלווי סוכרת”.
כיצד נולד הרעיון :לפני כ  3שנים
הושק מיזם חדש בשם “מחנכי סוכרת” שחברו לו משרד הבריאות,
פרויקט “עוצמה” ושתי אגודות הסוכרת בישראל ,אשר נועד ליצור
מקצוע חדש בעיקר בתחום הסיעוד ומספר דיסציפלינות נושקות לו.
צוותים רפואיים ,בהם רופאים ,אחיות ודיאטנים שיוכשרו במסגרת יוזמה
חדשה זו ,יסייעו לחולי סוכרת לעמוד בהזרקות האינסולין ,במעקבים
ובאורח החיים הבריא ,הנדרשים כדי למנוע את סיבוכי הסוכרת .הכוונה
למקצוע חדש ,כשמו כן הוא ,אשר יפעל במקביל לעבודה המסורה של
אחיות הסוכרת ואשר בשיאו יהפוך למקצוע אקדמי ,שווה למקצועות
האקדמיים בתחום הסיעוד,
כחבר בוועדת ההיגוי של המיזם ושותף לעיבוד התכנית והסטנדרטים
הנדרשים בצד ניהול האגודה ,נחשפתי לתלונות חולי סוכרת אשר טענו
כי מעבר למפגש עם הרופא או האחות אין הם יודעים ליישם את החיים
עם הסוכרת בהתנהלות היום יומית ,העליתי בפני פורום מחנכי הסוכרת
רעיון חדש אשר התקבל בזרועות פתוחות ושמו בישראל “מלווי סוכרת”.
ניהול עצמי הוא בעל חשיבות מכרעת בהגעה לאיזון במחלת הסוכרת.
במדינות רבות קיים תפקיד של מלווה סוכרת ,אדם אשר אינו איש
מקצועות הבריאות אך הוכשר באופן ייעודי לתפקיד שמטרתו הנעת
המטופל לפעולה וליווי בהתמודדות עם אתגרי הטיפול במחלה
הכרונית .מלווה הסוכרת הוא משאב זול יותר למערכת וזמין יותר ומסייע
למטופל מתוך עמדה של שווה-בין-שווים ,דבר אשר מאפשר לו להגיע
למטופל ולסייע במקום שבו אנשי מקצוע לא תמיד מצליחים מלווה
סוכרת קהילתי יכול לפעול במסגרות קהילתיות שונות ובמודלים שונים
על מנת לתת ליווי ותמיכה לחולי הסוכרת הן בהיבט של תמיכה רגשית
והן בהיבט של ניהול טוב יותר של מחלתם .מלווה הסוכרת צריך לעבור
הכשרה מתאימה הנסמכת על הכשרה בסיסית והכשרה/תחזוקה
מתמשכת .שילוב מלווי סוכרת כחלק מהטיפול הכוללני במסגרת
הרפואית בחולי סוכרת נמצא יעיל ותורם לאיכות החיים ולניהול עצמי
טוב יותר של מחלת הסוכרת ,ומהווה מבחינת מערכת הבריאות פתרון
שעלותו יחסית נמוכה.
לקראת סוף שנת  ,2018החלטנו לערוך מחזור מיוחד לראשי סניפים
באגודה .המחזור כלל  4פגישות שבועיות בנות יום שלם כאשר נירה
גרנטשטיין ,מרכזת הסניפים באגודה ,כותבת את מערך ההשתלמות
המתאים לפעולות הסניפים .נירה ריכזה את רישום ושילוב נציגי הסניפים
אשר הביעו עניין והייתה שותפה מלאה לניהולה של השתלמות זו.
בקורס השתתפו זלמה רוזן ראש סניף הקריות ,לאה קנטי ראש סניף
אשדוד ,רחל זנד ראש סניף חולון ,חנה סיבוני ראש סניף מודיעין ולידה
יהודית לזרוביץ’ ,מיכה להבי ראש סניף ירושלים ,נסרין אגבריה מסניף
אום אלפחם יחד עם שורוק מחמיד ,עירית יעקבי מסניף כרמיאל ,מונה
ג’אלי ראש סניף שפרעם וכן אהרון סולימה ויעקב סדרס מפעילי הניידת
ועמדות גילוי מוקדם בבית חולים וולפסון.
בימים אלו שוקדת נירה על תכנון ועיבוד הנושא להפעלתו בקהילה
באמצעות הסניפים הן באופן עצמי והן על ידי הזמנת מרצים
ומפעילים חיצוניים.
ישר כוח!

דבר העורך המדעי היוצא

פרופ’ חוליו וינשטיין

שלום חברים
בשמחה מהולה בעצב ,אני נפרד מכם
ומתפקידי כעורך המדעי של העיתון
"אי"ל".
המשימה הוטלה עלי בשנת  ,2003לפני
 16שנה ,ומאז אני מתקשר ומתכתב
עמכם אחת ל  3-4חודשים ,ביחד עם
עמיתי ,עורך את העיתון של האגודה.
שמחתי נובעת משתי סיבות .הראשונה
נעוצה בעובדה שנפלה בזכותי לקבל
תפקיד כה חיוני עבור אוכלוסיית הסוכרתיים בישראל ובני משפחותיהם.
השנייה קשורה לעובדה שהמשך עבודתי תיעשה על ידי ד"ר שלומית קורן
ואני סמוך ובטוח שבהובלתה ,העיתון ילך וישתבח.
העצב נובע מהעובדות המאכזבות .אמנם במשך  16השנים האחרונות חלו
שינויים משמעותיים בהיבטים שונים הקשורים לטיפול בסוכרת אולם עדיין
תהליך המניעה טרם החל ,ולצערנו ,המחלה עדיין פוגעת באחוז משמעותי
של האוכלוסייה.
את מילותיי האחרונות במדור זה ברצוני להקדיש לכם ,קוראים יקרים,
ולהזכיר לכם שאת הסוכרת אפשר וניתן לנצח .חולי סוכרת יכולים לחיות
חיים ארוכים ,ככל אדם – ובבריאות טובה ,בתנאי שהם בעצמם לוקחים
את שרביט ניהול המחלה בידם .אמנם יש חשיבות רבה לטיפול התרופתי,
לייעוץ הרפואי ,לתמיכה מהסביבה אך כל אלה מתגמדים בהשוואה לכוח
שיש בידי הסוכרתי עצמו – כאשר ברצונו להתמודד עם סוכרת .טרם
הומצאה הטכנולוגיה או התרופה העולה ,מבחינת יעילות ובטיחות ,על
רצונו של אדם להתמודד עם הסוכרת ,וספק רב אם תימצא.
קחו את הסוכרת ברצינות הדרושה והמתחייבת ואין לי ספק
שתצליחו!!!
באיחולי בריאות ,פרופ' חוליו וינשטיין

דבר העורכת המדעית הנכנסת

ד"ר שלומית קורן

עוד שנה חלפה והנה מתחילה לה שנת
 2019ועמה התרגשות וציפייה לשינוי
והתחדשות .האם יאושרו טכנולוגיות
ותרופות חדשות בסל הבריאות? האם
נצליח השנה לעשות שינוי אמיתי ?
האם נכניס פעילות גופנית כדרך קבע?
האם נשמור על תזונה מאוזנת ונכונה?
את בטאון האגודה הישראלית לסוכרת
בעריכתו המדעית של פרופ' חוליו
וינשטיין הכרתי לפני מספר שנים בתור
כותבת .אהבתי את הרעיון של הנגשת
מידע רפואי ומדעי לקהל הרחב .ולכן
בשמחה ובגאווה גדולה קיבלתי על עצמי את תפקיד העורכת המדעית
החדשה של הביטאון.
השנה ,ביטאון האגודה עובר שינוי ומותח את פניו .החל מגיליון זה הביטאון
יופיע באתר האגודה וכל קורא יוכל באופן חופשי וחינמי להיכנס וליהנות
מהתכנים .כמו כן שונו המדורים הקבועים ויכללו החל מהיום מדור סיפור
אישי של מתמודד עם סוכרת ,מדור אחות סוכרת ומדור עדכוני מדע
לצד מדורים קבועים ואהובים של שאלות ותשובות ,מדור דיאטנית ,מדור
העולם מצחיק אז צוחקים וכמובן פינת המתכונים.
כולי תקווה שהביטאון בצורתו החדשה יהווה מקור לעניין ויספק מידע
רלוונטי ועדכני למתמודדי הסוכרת.
נשמח מאוד לשמוע מכם ,הקוראים ,ולקבל מכם תגובות בצורת מכתבים
למערכת ,שאלות ואפילו תמונות
אז נתראה בגיליונות הבאים
בברכת שנה טובה ופורייה לכולנו
דוקטור שלומית קורן

דבר העורך

זאביק זהבי

זהו גיליון חדש ,גיליון ראשון של שנה
חדשה ,ויש בו כמה חידושים .אז –
שנתחדש!
חידוש ראשון :אנחנו נפרדים מהעורך
המדעי של השנים האחרונות ,פרופ’
חוליו ויינשטיין ,שעזר להחליט מה
ייכנס לעיתון ומה לא ,בעצות טובות
וברוח טובה ומקצועית ועל כך אנחנו מודים לו .הוא תמיד יישאר איתנו,
אם בכתיבה ישירה ואם מאחורי הקלעים.
את מקומו תופסת ד”ר שלומית קורן ,חברת הנהלת האגודה ומנהלת
היחידה לסוכרת במרכז הרפואי אסף הרופא ,שמביאה אתה רוח
חדשה ,מרץ רב ורעיונות נוספים לעיתון.
חידוש נוסף  -מדורים קבועים:
מדור בשם “אחות ל(כל) צרה ”...עם האחות גילה לביא מאסף הרופא.
מדור מחודש בשם “דוקטור ,אני רק שאלה! – ”..עם פרופ’ ויינשטיין
ואחרים.
מדור קבוע בסגנון “מה חדש ברפואה ובמחקר הסוכרת” – בשם “שוחר
מדע.
מדור חדש בשם “”חולה עליך! – ”..סיפור אישי של חולה סוכרת – בו
נשמח לארח גם את הסיפור האישי שלכם ,הקוראים.
ממשיכים עם הדיאטנית הקלינית של האגודה ,בתיה אלימלך במדור
קבוע ומחודש בשם “חיים מאושרים עם סוכרת”.
גם המדור הקבוע “העולם מצחיק  -אז צוחקים” ממשי ,ך כדי לשמור
על המוראל.
המדור “ידיעות בקצרה” מספר הפעם על תרופות הסוכרת שנכנסו
לאחרונה לסל התרופות החדש וכן דיווח על קורס מלווי סוכרת
שהתקיים בסוף .2018
אנחנו מביאים גם מקבץ נתונים מעניינים על סוכרת בישראל – להחכים
ולהפנים.
יש גם מאמרים בנושאים אחרים:
על סוכרת מסוג  2במתבגרים ,על תוכניות למניעת סוכרת בישראל,
על תרופות המשלבות אינסולין ואגוניסטים ל , - GLP1על מטפורמין
וויטמין  B,12-על סוכרת והליכה ,על אפקט סומוגי (לא יודעים מה זה?
– תקראו ותבינו )...על השאלה אם סוכרתיים יכולים לצום ובנושא שלא
עסקנו בו עד היום – סוכרת וחלל הפה .שנדע ונתנהג בהתאם...
אנחנו מפרסמים את רשימת הפדיקוריסטיות שסיימו קורס מיוחד
לטיפול בסוכרתיים במרכז הרפואי וולפסון בחולון – חשוב ביותר!
וכרגיל – מהנעשה בסניפים של האגודה ברחבי הארץ ,כדי לעודד
אתכם להצטרף אליהם ורשימה מעודכנת של מוצרים בעלי תו אגודה
– לשירותכם ולשימושכם היומיומי.
אנחנו עובדים בימים אלה על הרחבת מעגל השיווק והתפוצה של
העיתון מעבר לחברי האגודה ,באמצעות הרשתות החברתיות וארגונים
קיימים.
אז – קריאה מועילה לכם ו...העיקר להיות בריא ,שיהיה תענוג
להביט בראי!..

פברואר  2019איל 5

בשורה לחולי הסוכרת

תרופות שנכנסו לסל
למטופלים עם סוכרת סוג  2נכנסו לסל
השנה ארבע תרופות חדשות ממשפחת
מעכבי  SGLT2שמתווספות כחלופות לטיפולים
אחרים שקיימים בסל ולכן הכנסתן התאפשרה
ללא תוספות עלות.
סטגלטרו ( - )Steglatroתרופה חדשה לטיפול
בסוכרת סוג  2ממשפחת מעכבי-   SGLT2
בהתאם למסגרת ההכללה של תכשירים אחרים
מסוג מעכבי  SGLT2הכלולים בסל.
קסיגדו  - )XR (Xigduo XRשילוב של
מטפורמין בשחרור מושהה עם החומר הפעיל
דפגליפלוזין (התרופה פורקסיגה) ממשפחת
מעכבי -  SGLT2בהתאם למסגרת ההכללה

של תכשירים אחרים מסוג מעכבי SGLT2
הכלולים בסל.
ג’רדיאנס דואו ( - )Jardiance Duoשילוב
של מטפורמין עם החומר הפעיל אמפגליפלוזין
(התרופה ג’רדיאנס) ממשפחת מעכבי-  SGLT2
בהתאם למסגרת ההכללה של תכשירים אחרים
מסוג מעכבי  SGLT2הכלולים בסל.
סגלורומט ( - )Seglurometשילוב של
מטפורמין עם החומר הפעיל ארטיגלופלוזין
(התרופה סטגלרטו) ממשפחת מעכבי-  SGLT2
בהתאם למסגרת ההכללה של תכשירים אחרים
מסוג מעכבי  SGLT2הכלולים בסל.

טכנולוגית פלאש לניטור סוכר ((Flash
 - Glucose Monitoringטכנולוגיה לניטור
רמות הסוכר בדם המחליפה את הצורך
בדקירות יומיות (גלוקומטר) באופן שמשפר
משמעותית את איכות החיים וצפוי לעלות את
שיעור הסוכרתיים המאוזנים .המדובר במדבקה
ששמים על הזרוע שמכילה חיישן אותו סורקים
באמצעות קורא אלקטרוני ,המציג את רמת
הסוכר העדכנית .הטכנולוגיה נכנסה לסל כבר
בשנה שעברה עבור מבוגרים עם סוכרת סוג
 1שאינם משתמשים במד סוכר רציף והשנה
יורחב מספרים הזכאים (פעימה שנייה) .יצוין כי
הטכנולוגיה לא אושרה למטופלים עם סוכרת
סוג .2

מכתבים למערכת
מדור מכתבים למערכת פותח את שעריו
אנחנו בעיצומו של התהליך להגדלת התפוצה של העיתון בעשרות אלפי עותקים.
אנחנו פותחים מדור קבוע בשם “מכתבים למערכת” ,אליו אתם מתבקשים לשלוח
הערות ,שאלות לרופאים ותמונות על אורח החיים שלכם כסוכרתיים.
מכתבים
הכתובת למשלוחzevikz@gmail.com :
ותמונות
יתקבלו
בברכה

תמונה ששלח יואב דנציגר,
חולה סוכרת מסוג  1בן :28
ככה בגדול אני תופס את הסוכרת – בתור
עוד משהו שאני צריך לזכור לפי שאני יוצא
מהבית :אם פעם זה היה מפתח ,טלפון
וארנק ,עכשיו זה מד סוכר!..
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ידיעות בקצרה
קורס מלווי סוכרת

האגודה הישראלית לסוכרת ,בשיתוף מיזם עוצמה ,משרד הבריאות והקרן ע”ש רות ורובל ערכו במרכז ההדרכה שבמרכז הרפואי שיבא
קורס למלווי סוכרת בקהילה .המטרה היתה להעביר תכנים לקהל הרחב ולרתום אותו לליווי ,סיוע וטיפול בחולי הסוכרת .המשתתפים
היו מתנדבים מסניפי האגודה ,חולי סוכרת בעצמם שקיבלו כלים לטיפול .השאלות שנדונו בקורס הן מה מקום המטופל ,באיזה שלב של
המחלה הוא נמצא ובהתאם – מה תפקיד המלווה והתומך ,במה הוא מסוגל לסייע ואיך מחברים את כל הגורמים המטפלים לליווי טוב יותר
של המטופל .הסדנה הביאה מודל התערבות טיפולי לחולים כרוניים ובני משפחה כשהחזון הוא להגיע לרוב החולים הכרוניים בישראל,
כדי לתת להם רשת של תמיכה אישית ,רגשית וחברתית ולסייע להם להתמודד עם המחלה.
ייחודיות המודל זה זיהוי הכוחות ,החוזקות והמיומנויות שהחולה צבר במשך השנים ,מה שקשה לחולה לראות בעצמו בתוך המחלה ,שכן הוא
רואה בדרך כלל את מה שאין לו ,את מה שאיבד בעקבות המחלה .ייחוד נוסף הוא ניהול הטיפול והנעה לפעולה של החולה ושל סביבתו,
להעביר אלינו חלק מהאחריות של הרופא ,של האחות ,גם מבחינת העומס ,התפיסה וההבנה – על החיים שלנו .הייחוד השלישי הוא שותפות
של החולה ומשפחתו עם הצוות המקצועי ,להבין שהחולה לא לבד אלא יש לו שותפים להתמודדות עם המחלה.
המטרה העיקרית היא לחבר את השותפים לטיפול ,לתעל את העזרה לחולה הסוכרת הכרוני למקומות החיוביים ,להוריד מעט מהתסכול שלו
ולעשות לו טוב.
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מקבץ נתונים מעניינים
על סוכרת בישראל
כמה ישראלים
מתמודדים עם
סוכרת? כמה
מהסוכרתיים
בישראל אינם
מאוזנים? ומה
המחיר הכלכלי
של המחלה? לכבוד יום הסוכרת
הבינלאומי ריכזנו נתונים עדכניים על
המחלה בישראל

מאת ד”ר אורלי טמיר

סוכרת היא מחלה כרונית מתקדמת שעלולה
להוביל לסיבוכים רפואיים ויוצרת נטל כבד על
המטופל ,על משפחתו ,על מערכת הבריאות ועל
החברה.
לרגל יום המודעות הבינלאומי למגפת הסוכרת
שמצוין היום ( 14בנובמבר) ריכזנו נתונים
שמשקפים את מצב הסוכרת בישראל כיום.
מנתוני קופות החולים (התוכנית הלאומית למדדי
איכות בקהילה) ,עולה כי בקרב האוכלוסייה

הבוגרת בישראל (מעל גיל  ,)18קרוב ל10%-
חיים עם סוכרת.
על בסיס רשם הסוכרת הלאומי ,סך הכל
בישראל ישנם כ 550-אלף ישראלים חולי סוכרת,
וההערכה היא שמספר דומה של ישראלים -
כ 550-אלף ,נמצאים בשלב טרום מחלה            .
על פי דוח ‘סיבות המוות המובילות בישראל’,
שפרסם משרד הבריאות במאי  ,2018בשנת
 2015מחלת הסוכרת הייתה סיבת המוות מספר
 3בגברים ובנשים ,אחרי מחלות סרטן ומחלות
לב ובאותו שיעור כמו מחלות כלי דם במוח.
בשנת  1970ההוצאה הכספית של קופות החולים
בישראל בגין מחלת הסוכרת הגיעה לכ7%-
מתקציבן ,בשנת  2000כבר עמדה על  10%ואילו
כיום ההוצאה הכספית על סוכרת כבר מגיעה
לכ )!( 30%-מהוצאות קופות החולים על כלל
שירותי הבריאות שהן מספקות לכל מבוטחיהן.
סוכרת נפוצה יותר בחברה הערבית בישראל וכך
גם סיבוכי המחלה :בקרב נשים ערביות שיעור
החולות כפול לערך מזה שבאוכלוסייה היהודית,
ומגיע ל 40%-מהנשים הערביות בגיל  65ומעלה.
גם בקרב גברים בחברה הערבית ,שכיחות

הסוכרת בקרב קבוצות גיל עד  64גבוהה פי
שניים מזו שבאוכלוסייה היהודית ,אך מגיל 65
ומעלה הפער מצטמצם מעט .שיעורי התמותה
הקשורה בסוכרת גבוהים פי  2יותר בערבים
לעומת יהודים.
על פי דו”ח מדדי האיכות של קופות החולים
לשנים  ,-2016 2012מתוך הסוכרתיים הבוגרים
(בני  18ומעלה) שעברו בדיקת המוגלובין
מסוכרר רק בקרב  69.5%המחלה נחשבת
למאוזנת (בעלי רמת  HbA1cנמוכה או שווה
ל־ 7%או  8%בהתאם לגיל ולוותק המחלה).
החדשות הטובות הן שקיימת מגמת שיפור
בשנים האחרונות  -בשנת 63.2% 2012
מהסוכרתיים הבוגרים שעשו בדיקת המוגלובין
מסוכרר היו מאוזנים .מתוך הסוכרתיים הבוגרים
שעברו בדיקת המוגלובין מסוכרר  10.4%אינם
מאוזנים (בעלי רמת  HbA1cגבוהה מ־.)9%
*ד”ר אורלי טמיר היא מנהלת מיזם עוצמה,
ליזום וקידום פעולות למניעה וטיפול בסוכרת
ומנהלת המרכז הישראלי לחקר וקידום מדיניות
בסוכרת במכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה
ומדיניות בריאות
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סוכרת

והליכה ד״ר אורית קרני – רחקוביץ

העיקרון העומד בבסיס הפעילות הגופנית
מומחית ברפואה
האירובית ,היכולה לשפר את בריאות כולנו ושל
פנימית ,שיקום
אלו החולים בסוכרת  -היא הליכה.
הלב ,מכון הלב,
מרכז רפואי אסף
עקרונות ההליכה הם :הליכה רציפה ,עם כמה
הרופא
שפחות הפסקות ,במישור (ללא עליות ומורדות
בתוואי ההליכה) ובמשך חצי שעה ביום .ההליכה
כולנו יודעים שפעילות
צריכה להיות “נוחה” ,כלומר במהירות שאינה
גופנית “טובה” לנו,
גורמת לתסמינים כגון קוצר נשימה ,כאבים בחזה
אך האם אנו יודעים
את הסיבה לכך? במה היא מועילה? מה הם או כאבים ברגליים.
התהליכים בהם היא מעורבת בגופנו? האם אדם שאינו מסוגל ללכת באופן רציף בשל בעיות
המטרה העיקרית היא לרדת במשקל?
אורתופדיות ,ייתכן כי ייהנה יותר מרכיבה על אופני
כושר.
במה זה עוזר?

ואם זה קשה?

המידע הרפואי הרב שבידינו מצביע על כך
שסוכרת פוגעת בין השאר בכלי הדם ,הן הגדולים במידה וישנו קושי בהליכה של כחצי שעה בשל
והן הקטנים וכי חולי סוכרת נמצאים בסיכון גבוה כושר ירוד ,ניתן להתחיל בפחות זמן; לדוגמה 10
לחלות במחלת לב.
דקות ,שלוש פעמים ביום ולהעלות בהדרגה לאחר
מחקרים מראים כי לפעילות גופנית יש יתרונות מספר ימים ,כשמרגישים נוח ,ל 12-דקות14 ,
דקות וכך הלאה עד ל 30-דקות פעם אחת ביום.
רבים:
 עליה בכושר הגופני שיפור בפעילות שרירי השלד שיפור בשרירי הנשימה עליה באיכות החיים ירידה בדיכאון ושיפור מצב הרוח שיפור בגורמי הסיכון הלבביים ושל כלי הדם ירידה בכמות האישפוזיםפעילות אירובית תורמת בין השאר גם לירידה
בתגובה הדלקתית בדופן כלי הדם וירידה/צמצום
כמות הטרשת (ה”חסימות” בעורקים) – פעילות
עם חשיבות רבה ביותר לחולי סוכרת ,אך לא רק.
אנו גם יודעים שהשיפור הרב ביותר חל באלו
אשר אינם פעילים כלל ,עד כדי ירידה בכ50-
אחוזים בתחלואה והתמותה מסיבה לבבית.
בחולי סוכרת בפרט ,נצפתה גם ירידה בהמוגלובין
A1cשלא היתה קשורה לטיפול התרופתי.
* פעילות גופנית אירובית אינה עוזרת בירידה
במשקל .אך יש לזכור ,כי כושר גופני ,גם
באנשים בעלי עודף משקל ,מוריד תחלואה
ותמותה ,לעומת אנשים רזים ,שאינם מבצעים
פעילות גופנית כלל ואינם בכושר גופני.
אם זה כל-כך טוב ,מדוע איננו עושים זאת?
הסיבות לאי ביצוע פעילות גופנית רבות ומגוונות,
אך רובן מסתכמות בחוסר זמן או בחוסר רצון
להשקיע את הזמן.

אז מה צריך לעשות? במה זה
כרוך?

רבים סבורים כי כאשר מדובר בפעילות אירובית
מדובר בריצה או בפעילות נמרצת קשה לביצוע
וקשה להתמדה ,אך אין הדבר נכון.

ניתן לראות פירוט בטבלה.

טבלה :הנחיות הליכה אישיות
איך מתקדמים?

דקות ,כדי לתת לגוף להתרגל שוב לשינוי ,למנוע
סחרחורות וירידה מהירה בלחץ הדם.
יש לזכור כי בהליכה זו ,אדם יהיה מסוגל לדבר
וללכת בו זמנית .במידה וישנו קושי בדיבור
והליכה באותו הזמן ,יש להאט את הקצב מעט,
עד לקצב בו ניתן לדבר.

כמה זמן אצטרך לעשות את זה?

הליכה זו צריכה להיות חלק מסדר היום הקבוע
שלנו ,כפי שאנחנו עושים כל דבר יומי :צחצוח
שיניים ,אכילה ,שינה.
ברור כי הדבר אינו פשוט ,וכי ההליכה חייבת
להפוך ולהיות הרגל קבוע כדי להגיע לתוצאות
טובות ולשיפור במצב בריאותנו.
כדאי לזכור ,כי חצי שעה מ 24-שעות במשך
היממה הם חלק קטן באופן יחסי וכי לפעילות
הגופנית יש יתרון כל כך משמעותי מבחינת
בריאותנו וכי תגרום לנו להרגיש יותר טוב
מבחינות רבות ,ועדיין יישארו לנו  23שעות וחצי
לדברים אחרים שאנחנו רוצים לעשותם במהלך
היממה.

ולסיכום:

השלב הבא ,לאחר הגעה להליכה רציפה של 30
דקות ביום ,הוא להעלות את הקצב.
כשמעלים את קצב ההליכה ,חשוב לבצע “חימום”
לפני ההליכה המהירה יותר :הליכה איטית של
כ 5-דקות כדי לתת לגוף להתרגל להרחבת
כלי הדם ולשינוי במעבר הדם לשרירים הגדולים
בגוף התורמים להליכה .וכן ,בסוף תרגיל ההליכה,
יש לבצע “קירור” ,של הליכה איטית למשך כ5-

הליכה הוכחה במחקרים רבים כי יכולה לעזור
לנו ,גופנית ונפשית! (וכשאנחנו מאושרים ,כך גם
סביבתנו).
הליכה  -היא בחינם!
כל מה שאנחנו צריכים לעשות הוא להתחיל,
ולהיווכח כי מדובר בפעילות לא קשה ואפילו
נעימה.
בהצלחה!

שלב

מספר דקות הליכה בכל פעם

תדירות – מספר הפעמים ביום

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

 5דקות
 6דקות
 7דקות
 8דקות
 9דקות
 10דקות
 11דקות
 12דקות
 13דקות
 14דקות
 15דקות
 20דקות
 22דקות
 24דקות
 26דקות
 28דקות
 30דקות

 6פעמים
 5פעמים
 4פעמים
 4פעמים
 3פעמים
 3פעמים
 3פעמים
 3פעמים
 2פעמים
 2פעמים
 2פעמים
פעם אחת
פעם אחת
פעם אחת
פעם אחת
פעם אחת
פעם אחת

סך כל הדקות ליום
30
30
28
32
27
30
33
36
26
28
30
20
22
24
26
28
30

דקות
דקות
דקות
דקות
דקות
דקות
דקות
דקות
דקות
דקות
דקות
דקות
דקות
דקות
דקות
דקות
דקות
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שוחר מדע
מאת ד"ר שלומית קורן
מומחית ברפואה פנימית
ואנדוקרינולוגיה ,מנהלת יחידת
סוכרת ,במרכז הרפואי אסף הרופא
(באדיבות אתר מיידסקייפ)
עלייה במשקל בגיל ההתבגרות
מנבאת סיכון מוגבר להתפתחות
סוכרת
עליה משמעותית במשקל הגוף בבנים במהלך
גיל ההתבגרות עשויה להעיד על סיכון מוגבר
להתפתחות סוכרת לאחר עשרות שנים ,כך עולה
מנתונים חדשים משבדיה ,שפורסמו בכתב העת
& Journal of Clinical Endocrinology
 Metabolismבחודש דצמבר .2018
החוקרים בחנו את מדד מסת הגוף (  ) BMIשל
 36,176גברים כאשר היו בגיל שמונה שנים וכאשר
היו בגיל עשרים ,לאחר מכן עקבו אחר הרשומות
הרפואיות שלהם  .בקרב גברים שפיתחו משקל
עודף במהלך גיל ההתבגרות תועדה עליה של
למעלה מפי ארבע בסיכון להתפתחות סוכרת
לפני גיל  55שנים ,וסיכון גבוה כפליים לפתח
סוכרת לאחר גיל  55שנים ,בהשוואה לגברים
שלא סבלו מעודף משקל בילדות .לעומת זאת,
ילדים שהיו בעודף משקל בגיל  8ובמשקל תקין
בגיל  20לא היו בסיכון גבוה להתפתחות סוכרת.
החוקרים כותבים כי השינוי במשקל הגוף במהלך
גיל ההתבגרות זוהה כגורם סיכון בלתי-תלוי
וחשוב יותר ממדד מסת גוף גבוה בלבד במהלך
תקופת הילדות.
J Clin Endocrinol Metab 2018
במיידסקייפ https://www.medscape. -
com/viewarticle/907025

בחולי סוכרת ישנה עדיפות לניתוח קרדיולוגים ממליצים לשקול טיפול
מעקפים ( )CABGעל פני צינתור בתרופות עם הוכחה לתועלת
והשמת סטנט ( )PCIגם לאחר קרדיוואסקולרית (לבבית) בחולים
עם מחלת לב וסוכרת מסוג 2
שמונה שנים
מניתוח נתוני מחקר  FREEDOMשפורסמו
בכתב העת Journal of the American
 College of Cardiologyעולה כי היתרון
ההישרדותי הידוע בחולי סוכרת עם מחלה רב
– כלילית (הצרות של מספר עורקים קורונריים)
בביצוע ניתוח מעקפים (  )CABGעל פני צנתור
והכנסת תומכן ( )PCIנותר גם לאחר שמונה
שנים .במחקר  FREEDOMחולקו באקראי
 1,900חולים עם סוכרת ומחלה רב-כלילית
לצנתור עם תומכן מצופה תרופה או לניתוח
מעקפים של העורקים הכליליים .לאחר השלמת
המחקר ,המרכזים והחולים שהשתתפו במחקר
הוזמנו לקחת חלק במחקר עוקבה( .מעקב ארוך
טווח) .החוקרים מדווחים כי  25מבין  140מרכזים
הסכימו להשתתף במחקר ההמשך ותרמו בסך
הכול  943חולים ( 50%מהמדגם המקורי) עם
חציון מעקב של  7.5שנים.
שיעורי התמותה מכל-סיבה היו גבוהים יותר
משמעותית בקבוצת הטיפול של צנתור עם
הכנסת תומכן מצופה-תרופה ,בהשוואה לניתוח
מעקפים של העורקים הכליליים 99( 23.7%:
מקרי תמותה) בקבוצת ההתערבות בצנתור עם
תומכן מצופה-תרופה לעומת  72( 18.7%מקרי
תמותה) באלו לאחר ניתוח מעקפים .החוקרים
מסכמים וכותבים כי בחולים עם סוכרת ומחלה
רב-כלילית ,טיפול עם ניתוח מעקפים הוביל
לשיעורי תמותה מכל-סיבה שהיו נמוכים יותר,
בהשוואה לצנתור עם תומכן מצופה-תרופה
בטווח הארוך.
https://www.
במיידסקייפ
לידיעה
medscape.com/viewarticle/905684

במסמך חדש מטעם הACC (American-
 )College of Cardiologyממליצים מומחים
לקרדיולוגיה לשקול תוספת טיפול בתרופות
לאיזון רמות הסוכר בדם עם הוכחה לתועלת
קרדיווסקולארית בכל החולים עם סוכרת
מסוג  .2המסמך מצביע עלEmpagliflozin
(ג'רדיאנס) ו( Canagliflozin-אינווקנה)
ממשפחת מעכבי  SGLT-2ועל Liraglutide
(ויקטוזה) ממשפחת אגוניסטים לקולטן
ל.GLP-1-
יש לשקול דיון בנוגע לתרופות אלו עם הרופא
המטפל בסוכרת באותם חולים.
המסמך מפרט את התועלת והחששות
בנוגע לבטיחות של טיפול במעכבי SGLT-2
ואגוניסטים לקולטן ל ,GLP-1-כמו גם מנגנונים
תיאורטיים בבסיס ההשפעות הקרדיווסקולארית
של תכשירים אלו.
התועלת הקרדיווסקולארית של חלק ממעכבי
 SGLT-2ואגוניסטים לקולטן ל GLP-1-היא
ברורה ,כך שמדובר באמצעי נוסף העשוי להביא
לשיפור התוצאות הקרדיווסקולאריות בחולים
עם סוכרת מסוג  2ומחלה קרדיווסקולארית
טרשתית מוכחת.
J Am Coll Cardiol 2018
 https://www.לידיעה במיידסקייפ
medpagetoday.com/cardiology/
prevention/76522

רּופֹות – ְמנּו ָחה
ה ֶׁש ַּב ְּת
ַהּטֹו ָב בנג’מין פרנקלין)
וְ צֹום( .
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עם בתיה אלימלך

לחיות חיים מאושרים
עם סוכרת
2.

תזונת חורף וסוכרת מאוזנת

החורף הגיע ,קר וגשום לפרקים וכל מה שאנחנו 3.
רוצים זה להיכנס למיטה עם כוס תה ומשהו
טעים לנשנש שיחמם לנו את הבטן והלב.
לעיתים קרובות ,בהתאם לשינויים בעונות השנה
ולהתקררות מזג האוויר מתלווים גם שינויים
בהעדפות המזון שלנו וגם ברצון (או בעיקר חוסר
הרצון) שלנו לצאת לפעילות גופנית.
כל אלו גורמים לנו לאכול יותר ולהתאמן פחות
וכתוצאה מכך לראות ערכי סוכר גבוהים מהרצוי.
יחד עם זאת ,כדאי לדעת שהתחושות והחשקים
המשתנים עם עונות השנה אינם גזרת גורל ואם 4.
יודעים איך לעשות את הבחירות הנכונות ,ניתן
לשמור על איזון הסוכר גם בעונה הקרה של
השנה.

לפניכם  7טיפים ,שיעזרו לכם לעבור
את החורף בשלום ,עם סוכר מאוזן:
1 1.השלימו עם השינויים הטבעיים בהעדפות
התזונה  -הבנה כי הרצון לאכילת מזונות
חמים והפחתת צריכת מזונות קרים הינה 5.
נורמטיבית וטבעית .אל תילחמו בכך או
תרגישו ייסורי מצפון כבדים בשל השינוי

ושמירתם בטמפרטורת החדר גם תוביל
בהעדפות המזון אלא קבלו אותם באהבה
אתכם לאכילה של ירקות טריים יותר וגם
כחלק מכם.
תגביר את הנגישות שלהם ותזמין את
2שלבו שתייה חמה שאינה ממותקת
אכילתם במקום מזונות שיכולים להעלות
במהלך היום  -במיוחד בשעות שבהם
לכם את ערכי הסוכר במהירות ולאורך זמן.
“בא לכם” משהו חמים ומנחם אך אתם לא
רעבים .הנה מספר רעיונות לשתייה חמה 6 6.נשנשו אגוזים או שקדים  -אלו דלים באופן
יחסי בפחמימות ,אינם מעלים את ערכי
שאינה מעלה את ערכי הסוכר :תיבול עם
הסוכר ועשירים בוויטמינים ,מינרלים ושומן
עלי נענע ,מרווה ,לימונית ,לואיזה ,ג’ינג’ר
איכותי.
טרי ,לימון ,קינמון ,ציפורן וכמובן חליטות
תה מוכנות או קפה עם מעט חלב .אפשר 7 7.מה מחמם יותר את הגוף מאשר פעילות
להצטייד עם עשבי תיבול לתה גם בעבודה
גופנית?  -נסו לנצל את שעות אחר
וגם בבית ואפילו להכין קנקן גדול לכל
הצהריים הנעימות להליכה שתחמם
המשפחה.
אתכם מבפנים וגם תעזור לכם לאזן את
ערכי הסוכר .אפשר כמובן לבצע פעילות
3שלבו תבשילים ומרקים עשירים בירקות
גופנית במקומות סגורים כגון חדרי כושר
בתזונה היומית שלכם  -זו הזדמנות נהדרת
או בסטודיו להתעמלות או אפילו בבית עם
להתפנק על צלחת מרק עשירה או תבשיל
סרטוני כושר ב.-YOUTUBE
של ירקות וקטניות .תבשילים המתבססים
ברובם על ירקות כגון כרובית ,ברוקולי,
בברכת חורף חמים ואיזון נעים
שורש פטרוזיליה ,שורש סלרי ,כרישה,
דלעת ,עם תוספת קטנה של גריסים ,גרגירי
בתיה
חומוס או עדשים יובילו לערכים טובים יותר
של הסוכר בהשוואה למרקים או תבשילים לכתבות נוספות בנושא תזונה וסוכרת בקרו
המתבססים ברובם על פחמימות כמו מרק
באתר שליwww.be-light.co.il :
עדשים או מרק אפונה.
לצפייה והרשמה בחינם לערוץ
4שלבו ירקות חמים ,גבינה צלויה ,קטניות,
עוף או דגים כחלק מהסלט שלכם  -ה YOUTUBE-שלי על תזונה וסוכרת:
תוספת של שעועית ירוקה ,כרובית ,ברוקולי,
https://www.youtube.
קישואים או חצילים קלויים ,פטריות
com/channel/
מוקפצות ,גרגירי חומוס חמים ,ביצה וטחינה,
UCrbgwwvtxkaXCN3e1oפרוסות חלומי ,סלמון או עוף צלוי גם יהפכו
WgOg?view_as=subscriber
את סלט הירקות שלכם לארוחה שלמה
ומשביעה וגם יחממו את שאר הירקות
לטמפרטורה נעימה יותר לחיך.
5שמרו את הירקות והפירות מחוץ למקרר
 כך לא תקבלו “מכת קור” ברגע שתכניסואותם לפה .קנייה תכופה של ירקות
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מתכונים
מרק כרובית קרמי

מרכיבים:
 1בצל קצוץ
 2גזרים חתוכים לפרוסות
 2שיני שום
 1כף שמן זית
 1כף עלי טימין טריים
 1כפית רוזמרין יבש
 1\2כפית אבקת קארי
 1\3כפית אגוז מוסקט
לפי הטעם  -אבקת צ’ילי יבש ,מלח ,פלפל
 3עלי דפנה
 3\4כוס חלב
 2ליטר מים

ָהרֹו ֵפא ַה
ּטֹו
ב
הּו
א
זֶ
ֶאת חֹו ֶסר ֶע ְר ָּכן ה ֶׁשּיֹו ֵד ַע
ֶׁשל
(בנג’מין פרנקלין) ַה ְּתרּופֹות.
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הוראות הכנה:
לטגן את הבצל הקצוץ עם הגזר ,טימין ופלפל שחור במעט שמן זית.
להוסיף את השום הכתוש ולטגן דקה
להוסיף את הכרובית
להוסיף את המים עד לכיסוי ,אבקת המרק ועלי הדפנה
לבשל את הכרובית עד שהיא מתרככת
להוציא את עלי הדפנה לפני הטחינה!
כאשר הכרובית מתרככת לטחון עם בלנדר ידני
להוסיף את החלב
להוסיף את התבלינים-את הצי’לי (מעט) את הקארי ,מלח ואגוז מוסקט
לבשל עוד כ 5-דקות ולהוסיף עוד תבלינים אם יש צורך ,לפי הטעם.

אחות

ל (כל) צרה
יש לי אחות...

גילה לביא

אחות מומחית קלינית,
מרכזת תחום סוכרת במרכז
הרפואי אסף הרופא

טעויות נפוצות
בהזרקת אינסולין
לאינסולין תפקידים רבים וביניהם החדרת הסוכר לתאים ועל ידי כך הפחתת רמות הסוכר בדם .כיום ,קיימים בשוק מספר רב של תכשירי אינסולין אשר
נבדלים ביניהם לפי משך פעולתם ומהירות פעולתם.
לפי נתוני הרישום הלאומי לסוכרת של משרד הבריאות לשנת  ,2013התגלה כי  20.4%מכלל חולי הסוכרת בישראל מטופלים בין היתר באינסולין.
בעבור אותם  20.4%האינסולין מהווה חלק מהותי בטיפול בסוכרת ואיזונה .במהלך עבודתי כאחות מומחית קלינית בסוכרת ראיתי כי רבים ממטופלי אינם
מאוזנים  -חלקם כיוון שאינם משתמשים נכון בעטי האינסולין.

האם אתם משתמשים בעטי האינסולין בצורה נכונה?
טעות!
חוסר ביצוע
“מבחן בטיחות המחט”.
הזרקה תוך עורית במקום הזרקה תת
עורית בשל זווית הזרקה שאינה נכונה.
אחסון לא נכון של האינסולין .לדוגמה-
הקפאתו או חימום יתר.
הזרקת אינסולין שפג תוקפו.

כך נעשה זאת נכון:

לקראת כל הזרקה ,עם החלפת המחט ,יש להוציא על מנת לוודא חיבור נכון של המחט אל עט
האינסולין וכי לא קיימת חסימה במחט.
מהעט שתי יחידות אינסולין לאוויר.
יש להזריק בזווית של  90מעלות לשכבה התת
עורית.

האינסולין נספג דרך השכבה התת עורית ולא
בשכבה התוך עורית .אינסולין שיוזרק לשכבת
העור הלא נכונה -לא ייספג כרצוי.

יש לאחסן את האינסולין שבשימוש בטמפרטורה
שאינה אינסולין הוא חלבון ועלול להתפרק
היצרן.
להוראות
עולה על  25מעלות צלסיוס או בהתאם
בטמפרטורה של  2-8בטמפרטורות קיצוניות ,משמעו שיחדל
אינסולין שלא בשימוש יש לאחסן
מלפעול.
מעלות צלסיוס בקירור ,אך לא במקפיא.
יש להקפיד לבדוק את תאריך התפוגה של האינסולין.
אינסולין שאינו בתוקף לא משפיע על הורדת
אין להשתמש באינסולין שפג תוקפו.
יש להשתמש באינסולין עד  28ימים לאחר הפתיחה רמות הסוכר בדם כראוי.
או בהתאם להוראות היצרן.

החלפה בין עט אינסולין עם טווח
פעולה לפני כל הזרקה יש לוודא כי האינסולין המוזרק
אינסולין
קצר(לארוחות/תיקון) לבין עט
תואם את ההוראות הטיפוליות.
ארוך טווח ולהיפך.
שליפה מהירה מדי של המחט מהגוף
לפני תום ההזרקה.

מדוע?

לשני סוגי האינסולין הנ”ל דרכי פעולה שונות,
הבלבול ביניהם עשוי לגרום לעליות/ירידות
חדות ברמות הסוכר.

שליפת המחט ללא ההמתנה עלולה לגרום
בתום ההזרקה ולפני הוצאת המחט מהגוף יש להמתין
כ 10-שניות כדי לאפשר לכל מנת האינסולין להיספג בגוף .לכך שחלק מכמות האינסולין לא תוזרק אל
יש להמשיך וללחוץ על בורר היחידות עד תום ההזרקה .הגוף ,אלא תטפטף אל מחוץ למחט.

בתום ההזרקה ולפני הוצאת המחט מהגוף יש לוודא כדי לוודא שמלוא מנת האינסולין תוזרק אל
הוצאת המחט מהגוף לפני וידוא
הגוף.
את איפוס המונה (חזרתו ל.)0-
הזרקת מלוא המנה.
הזרקה חוזרת באותו המקום יוצרת גודש
מומלץ לבצע שינוי בין מקומות ההזרקה.
הזרקה חוזרת במקום הזרקה זהה.
מקומי המונע ספיגת אינסולין.
על מנת למנוע זיהומים אפשריים ולמנוע
יש להקפיד על החלפת המחט בתום ההזרקה
שימוש רב פעמי במחט חד פעמית.
סתימות של המחט.
וחיבור מחט חדשה רק בהזרקה הבאה.
יש לסובב את עט האינסולין בעדינות לפני ההזרקה .במצב זה עלול לחדור חומר בריכוז גבוה או
הזרקת אינסולין עכור ללא ערבוב.
נמוך מידי.
אני מאמינה ,כי הדרך לאיזון היא לא פשוטה ולעיתים אף רצופת רגעי ייאוש ,מחטים וזריקות ,אך כל שינוי מוצלח מתחיל בצעדים קטנים .
הרגלי תזונה נכונה ,פעילות גופנית והמון שמחת חיים יובילו ללא ספק לאיזון הרצוי!
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המהפכה שעברה מחלת הסוכרת

במאה השנים האחרונות
מאת פרופ'
חוליו וינשטיין
מחלת הסוכרת
במאה
הפכה
ממחלה
שנים
מרפא
חשוכת
למחלה שאפשר לחיות איתה חיים
מלאים וזאת בתנאי שהחולה נמצא
במעקב נכון ,כשהוא דואג לשמור על
אורח חיים בריא ומקפיד על הטיפול
התרופתי שנקבע לו.
עד לפני מאה שנים מחלת הסוכרת הייתה
מחלה חשוכת מרפא ,שכן רק ב 1921-גילו
את הטיפול באינסולין ,אך מאותו הרגע השתנה
המהלך הטבעי של המחלה וחולים זכו לחיות
שנים רבות עם הסוכרת .עם זאת ,במהלך
השנים הופיעו תופעות חדשות שלא היו ידועות
עד אז לספרות הרפואית – סיבוכי הסוכרת
המאוחרים ,סיבוכים קשים שנגרמים לאיבריים
חיוניים כמו פגיעה קשה בעיניים עד לכדי עיוורון,
פגיעה קשה ברגליים שמובילה לקטיעת גפיים,
אירועים מוחיים ובעקבותיהם שיתוק ,פגיעה בלב
כמו אוטם שריר הלב ואי ספיקת לב ,הפרעות
בקצב הלב ומוות מוקדם מסיבוכים אלו .כמו כן
פגיעה בכליות שמובילה לצורך בטיפולי דיאליזה
ולעיתים לצורך בהשתלת כליה .משהתבררו
סיבוכי הסוכרת הרבים ,המטרה של הרופאים
הייתה למנוע את הסיבוכים ,ובכך לא רק להאריך
את תוחלת החיים אלא גם לאפשר לחולי
הסוכרת איכות חיים טובה.
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הטיפול באינסולין מסייע בהורדת הסוכר אך
בתחילת דרכו הוא גם גרם להיפוגליקמיה ,כלומר
נפילת סוכר שהובילה לעיתים לנזקים בלתי
הפיכים .עד לפני כמה עשרות שנים הטיפול
במחלה עדיין היה מוגבל ולמעשה היו רק שתי
תרופות לטיפול במחלה .בשנים האחרונות
חברות התרופות השכילו שמדובר בשוק
ענק ,עם כמעט חצי מיליארד חולים בעולם,
ולכן השקיעו רבות בפיתוח תרופות וטיפולים
חדשניים .האינסולין השתפר והופיעו תרופות
וטיפולים רבים שמסוגלים להוריד את רמת
הסוכר בצורה טובה בהרבה וזאת מבלי לגרום
לנזק ולנפילת סוכר .גם דרך המתן השתפרה,
ואם בעבר הזרקת האינסולין הייתה טראומתית
והובילה למאבק קשה בעיקר בקרב ילדים ,היום
מטופלים יכולים להזריק לעצמם את האינסולין
בקלות מבלי להרגיש כמעט דבר .היום ,אף
ישנן משאבות אינסולין שמזליפות את האינסולין
אוטומטית באופן שמחקה את פעולת הלבלב.
גם בדיקות הסוכר כבר לא דורשות דקירה של
האצבע וישנם אביזרים חדישים שמעניקים
אינפורמציה בכל זמן נתון על רמות הסוכר בדם.
היום ,בניגוד לעבר ,אנו יודעים כיצד להימנע
מסיבוכי הסוכרת או לצמצם אותם בצורה
משמעותית ובכך גם להאריך עוד את חיי החולים
וגם לשפר את איכותם .התרופות החדשות
מסייעות לירידה במשקל ,הן מגינות על הכליות,
מורידות את לחץ הדם ומעניקות הגנה ללב ,זאת
לצד הפחתה של ערכי הסוכר .למעשה ישנן היום
תרופות לסוכרת מסוג  2שמאריכות חיים ומונעות
תמותה אצל החולים מסיבוכי לב ב .38%-היום
חולי סוכרת מסוג  1יכולים לחלום( ,אולי הם לא
יורשו) להיות אסטרונאוטים או טייסים אבל הם

בהחלט יכולים להיות כל דבר שירצו ,לחיות עם
הסוכרת ולהצליח בגדול.
אבל צריך לזכור שהסוכרת במהלכה הטבעי היא
מחלה קשה ,ואם לא מאבחנים אותה ומטפלים
בה היא עלולה לגרום לסיבוכים שפוגעים באיכות
החיים בצורה מאוד קשה ואף לתמותה מוקדמת.
סוכרת היא מחלה שלא מרגישים בה ,חולים
עם רמת סוכר גבוהה בדם לא ירגישו בכך ולא
יתלוננו ולכן חולים רבים לא יודעים שיש להם
סוכרת .על פי ההערכות בישראל יש כחצי מיליון
חולים מאובחנים ועוד כחצי מיליון חולים שאינם
מאובחנים עם סוכרת או סוכרת סמויה ,כלומר
שהם בדרך לפתח סוכרת.
אנחנו יודעים איך להילחם במחלה ואיך לנצח
אותה ,והטיפול לא דורש מהחולה להיכנס
למשטר שהוא לא יכול לעמוד בו .לכל חולה
יש מאפיינים שונים ומכאן ערכים מומלצים
בהתאמה אישית ,כל חולה צריך לדעת מהם
הערכים המומלצים עבורו אחרי הצום ,אחרי
ארוחה ובבדיקת המוגלובין מסוכרר ( )A1Cכל
שלושה חודשים ולשאוף להגיע לערכים האלו.
החולים צריכים להקפיד על אורח חיים בריא.
הם לא חייבים להירשם לחדר כושר ,גם הליכה
של עשרים דקות ביום בנעליים טובות עשויה
להספיק .לעיתים גם מותר ליהנות מ"חטאים
קטנים" כמו קוביית שוקולד ,כמובן בהתאם
להמלצת הרופא המטפל .העיקר הוא שהחולים
יתמידו באורח חיים בריא ובטיפול התרופתי
שהותאם להם ,אותו טיפול גם יוריד משמעותית
את ערכי הסוכר והוא גם זה שימנע את הסיבוכים
הקשים ויסייע להם לחיות את חייהם בבריאות.

עֹולם ַמ ְצ ִחיק
ָה ָ
צֹוח ִקים
ָאז ֲ

זאביק זהבי

משפטים שהאימא הפולנייה שלי היתה אומרת על אוכל ,בריאות והחיים:
ילד טוב משאיר צלחת ריקה!
תאכל! זה שרוף רק בקצה!
אבל אמרת שאתה אוהב שניצל!
כשאוכלים דג לא מדברים! עוד תתקע לך עצם בגרון!
תיזהר!! הכרתי פעם ילדה שמתה מזה!
תאכל יפה! אוכל זה לא משחק!
אצלי אפשר לאכול מהרצפה!
אני מבוגרת מדי בשביל לריב איתך על אוכל!
תפסיק לאכול עם הידיים  -בשביל מה יש סכין ומזלג? איפה גדלת? בג’ונגל?!
אל תיגע בסרוויס של האורחים ,זה לא בשבילך!
איך אתה יודע שאתה לא אוהב את זה אם לא טעמת?
קמתי בבקר ושום דבר לא כאב ,חשבתי שאני מתה!
אתה יודע כמה ילדים רעבים יש באפריקה? בהודו?
כל היום אני עומדת במטבח ומבשלת ,וזו התודה שלך?
מחמש בבוקר אני על הרגליים! מה חשבת ,שגמדים באו בלילה ובשלו?
אתה רוצה בכוח להיות חולה? מרק עוף זה בריאות!
שלושים ושבע שתיים זה לא חום!
לא אומרים איכס על אוכל! איך אתה לא מתבייש?
אני לא נעלבת .ממה יש לי להיעלב?
אני לא ישנה בגללך בלילות! אתה נהנה לראות אותי סובלת?
ממתקים זה לא אוכל!
הכבד קצוץ לא מספיק טוב בשבילך ,נכון?
הרגל קרושה יצאה לי טעימה מאד!
בגילי – אני לא מצפה ממך למחמאות על האוכל!
תבלע ,תבלע ,אל תעשה מחסנים בפה!
עם כולם אתה יכול להיות נחמד ורק עם אמא שלך לא?!
געפילטע פיש בלי חזרת? השתגעת?
אתה לא קם מהשולחן עד שאתה לא גומר את המרק!
אני לא יכולה איתך! הרֹאש שלי כבר דופק כמו פטישים!
תרגיש איך שהלב שלי דופק!
כמה זמן אתה חושב שעוד נשאר לי?!
אני את שלי עשיתי – תעשה מה שאתה רוצה!...
שתהיה לי בריא!
אני שמחה שלפחות אני מצחיקה אותך!
יום אחד עוד תודה לי ,אבל אז כבר יהיה מאוחר!...
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“חולה עליך”...

סיפור אישי של חולה סוכרת

הסוכרת ״המסכררת״
(פלוני אלמוני)
הימים היו ימי שלהי הקיץ ובעודי שקוע במשרדי
בעוד תיק בית משפט חשוב ,החלה תחושת צמא
מוגברת ,שתחילה לא ייחסתי לה כל חשיבות.
אולם ,ככל שחלפו הימים נאלצתי לרוץ לעיתים
תכופות לחדר השירותים וגופי לא רווה מהנוזלים
המתוקים ומאכילת המאכלות ,אשר בדיעבד,
הבנתי שאף הזיקו לו.
לאחר הפצרות מצד אשתי שאגש להיבדק,
קבעתי תור אצל רופא המשפחה ,למועד
שמבחינתי היה הכי מתאים  -ערב יום כיפור ,יום
בו אינני עובד .שבוע קודם לכן ,משפחתי וחבריי,
אשר הבחינו בירידה במשקל גופי ,שאלוני :״האם
התחלת בדיאטה?״ ו”כמה חטוב אני נראה”.
הודיתי בחיוך על המחמאות ,כשבגופי מתחוללת
מחלה ״שקטה״ שנתנה את אותותיה במקרה זה.
ניגשתי לרופא המשפחה וגוללתי בפניו את
תחושותיי ואיתותי גופי וסברתי שתכף אני חוזר
הביתה עם איזה כדור ״פלא״ והכל תכף יעבור.
הרופא בקשני שאגש לאחות לבדוק את רמות
הסוכר בדמי ולאחר דקירה קטנה  -לא איחרה
להגיע הבשורה  -אתה סוכרתי!
הרגשתי כי הקרקע נשמטה מתחת רגליי.
באיבחה חשתי שאני לא מכיר את עצמי .דאגה
אמיתית קוננה בלבי והפכה את עולמי!
הרופא דרש שאגש לאלתר למיון לבדיקות
מקיפות ולקבלת טיפול רפואי .מחשבות רבות
התרוצצו במוחי ,למה אני?! בחור צעיר ,מה
עוללתי לגופי? מה משמעות הבשורה? הפחד
מהידיעה שאהיה תלוי במחטים והזרקות שיתקה
את גופי .זוכר אני כיצד בנסיעה לבית החולים
החלו זולגות דמעות מעיניי וכמו ילד שנכווה
ברותחין מררתי בבכי את חיי .צלצלתי לאחותי
הגדולה שהינה אחות במקצועה ומילותיה
החמות עודדו והפיחו בי תקווה ״אתה תשנה את
אורחות חייך ותיראה פלאים״ ,כך אמרה.
הגעתי למיון בערב יום הכיפורים ושוב בשורה כי
אצטרך להישאר לטיפול תחת השגחה .אושפזתי!
לא האמנתי כי ביום הכיפורים (לראשונה בחיי)
לא אצום .התחלתי לקרוא המון אודות המחלה,
חפרתי וחפרתי ועוד באותו היום הבטחתי לעצמי
שאעשה הכל בניסיון לנצח את הסוכרת ועוד
באשפוז במהלך יום הכיפורים התחלתי בהליכות
סביב בית החולים ובארוחות מסודרות.
חזרתי ביום ראשון למשרדי ולאחר ששיתפתי
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קולגה בסיפורי מיהרה זו לשטוח בפניי כי אצלה
במשפחה היה מקרה דומה לאחיה ,אשר חלה
בסוכרת ותוך מספר חודשים ולאחר משטר
קפדני ניצח את המחלה וכבר לא מזריק אינסולין
ולא נוטל תרופות.
הידיעה כי זהו לא סוף העולם ושבהתמדה ניתן
אף לנצח את המחלה עוררו בליבי תקוות גדולות
וכבר באותו היום סיגלתי לעצמי הרגלים חדשים
אשר היום מהווים חלק משגרת חיי  -התחלתי
לעסוק בספורט כדבר שבשגרה ,״גיליתי״ מזונות
שהיו שם תמיד וכעת הפכו לתפריט קבוע אצלי
 זוהי אכן המתנה הכי גדולה שקיבלתי!לאחר כשבועיים ימים גופי החל להתאזן והרמות
הגבוהות של הסוכר בדם ירדו באורח פלא!
המשכתי לנהל שגרת חיים מאוזנת ,תוך בקרה
עצמית .השבועות הפכו לחודשים ,שבמהלכם
הפסקתי להזריק אינסולין ונותרתי על  2כדורים,
שבמהרה הפכו לכדור אחד בודד ושאיפתי היא
שבתוך מספר חודשים גם אותו לא אצטרך.
חשוב לזכור!
• •כל משבר הוא הזדמנות לשינוי אמיתי.
• •ספורט ותזונה בריאה אינם המלצה אלא
דרך חיים.

• •קחו את בריאותכם ברצינות ,כי חיים רק
פעם אחת.
• •אופטימיות והתמדה אינן עוד סיסמה.
• •כל שינוי דורש התמדה וכאמרת הפתגם
״שבע יפול צדיק וקם״  -אסור להתייאש.
קצת מילים עליי :נשוי .בן  .37עו״ד במקצועי.
אובחנתי לפני מספר חודשים כחולה סוכרת סוג
 .2טרם המחלה לא הקפדתי על אורח חיים בריא
וזאת בלשון המעטה ומשבר זה גרם לי לשינוי
מיידי באורחות חיי ולשיפור משמעותי.
בנימה אופטימית זו אני רוצה להודות לצוות
ממרפאת הסוכרת בביה״ח ״אסף הרופא״,
על הליווי והתמיכה עוד מימיי הראשונים בבית
החולים ועד היום .על עבודתם הברוכה שהינה
בבחינת עבודת קודש ושליחות אמיתית להצלת
חיי אדם!
מאחל לכולכם אופטימיות זהירה ,אריכות ימים
ותמיד זכרו :״והבא להיטהר מסייעים אותו״ -
הרבה תלוי רק בכם!
בהצלחה!!!
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והורמון GLP-1
ד”ר ליאת
ברזילי יוסף

מומחית
ברפואה פנימית,
אנדוקרינולוגיה
וסוכרת ,שירותי
בריאות כללית ,מחוז שרון שומרון
מכון אנדוקריני בית חולים מאיר
מגפת הסוכרת אותה חווה העולם המערבי,
מעמידה בפנינו אתגרים מרובים .עלינו להקדיש
תשומת לב במידת האפשר לאורח חיינו עם
ניסיון להקפדה על תזונה מתאימה ,פעילות
גופנית ,שינה טובה והפחתת סטרס.
אולם חיי היום יום מציבים לכולנו קשיים לעמוד
במשימות אלו ,מה גם שלעתים מחלת הסוכרת
אינה תלויה רק באורח החיים אלא בנטייה גנטית,
או השפעות של טיפול תרופתי אחר (למשל
סטרואידים).
העלייה בשכיחות הסוכרת עם ההבנה של
חשיבות איזונה למניעת סיבוכים עתידיים,
מעמידים בפני חברות התרופות אתגר למצוא
עוד ועוד פתרונות יעילים ,בטוחים ונוחים לשיפור
איזון הסוכר.
אחת מקבוצות התרופות החדשות והיעילות
ביותר ,הקיימת בישראל בסל התרופות מהשנה
האחרונה ,הינה  -טיפול משולב של אינסולין
בזאלי (ארוך טווח) ושל הורמון .GLP-1
שמות התרופות החדשות בקבוצה זו הינם
זולטופיי  XULTOPHYוסוליקוה .SULIQUA
הטיפול משלב שני הורמונים ,אשר קיימים באופן
טבעי בגוף האדם.
הורמונים אלו רמתם נמוכה ו/או תיפקודם פגוע
בחולי סוכרת סוג  2ביחס לאוכלוסייה הבריאה.
ההורמון הראשון הינו אינסולין .בתרופה זו קיים
אינסולין מסוג אינסולין בזאלי ,אשר ניתן בדרך
כלל פעם ביום .ההורמון השני הינו  ,GLP-1שהוא
הורמון המופרש ממערכת העיכול בתגובה למזון.
תפקידיו רבים כמו הגברת הפרשת אינסולין
מהלבלב ,או הפחתת תחושת רעב.
אנלוגים לשני ההורמונים הללו נמצאים בשילובי
התרופות הנ”ל.
הטיפול ניתן בזריקה פעם ביום עם עדיפות
לשעה קבועה .הזריקה מכילה שילוב של שני
הרכיבים ביחס קבוע מראש.

מהם היתרונות בטיפול משולב זה? מה
שנקרא “הטוב משני העולמות”.
ראשית חשוב להדגיש כי מדובר בשתי תרופות
אשר מנגנון הפעולה שלהן שונה ,ומכאן היתרונות
בשילובן.

היתרונות הינם רבים:
ראשית ,איזון מיטבי  -מדובר בשני תכשירים עם
יכולת משמעותית לאיזון רמות הסוכר .שילוב של
השניים משפיע הן על רמות הסוכר בצום והן על
רמות הסוכר לאחר ארוחות .מחקרים הראו כי
השילוב של התכשירים הינו יעיל יותר מכל אחד
מהתכשירים לחוד.
יתרון נוסף הינו נוחות השימוש :מדובר בעט אחד
להזרקה המכיל שני חומרים .היענות מטופלים
לעט אחד ולזריקה אחת ליום הינה הרבה יותר
טובה לעומת שני עטים ומספר זריקות ליום.
יתרון נוסף בשילוב התרופות הינו הפחתת
תופעות הלוואי האפשריות – לכל תרופה יש
תופעות לוואי אשר מגבילות את השימוש
בתרופה זו ולעיתים אף פוגעות בהיענות של
המטופל לטיפול התרופתי .לדוגמא ,טיפול
באינסולין מביא לעלייה במשקל וכן לסיכון מוגבר
יחסית להיפוגליקמיה (אירועי ירידת סוכר).
מנגד  -טיפול עם ההורמון GLP-1צופן בחובו
תופעות לוואי הקשורות בעיקר למערכת העיכול
כמו בחילות ,הקאות ,כאבי בטן ,שינויים בהרגלי
היציאות.
מחקרים מצאו ששילוב של שתי התרופות מביא
לירידה משמעותית בתופעות הלוואי :פחות עליה
במשקל ואף ירידה ,פחות אירועי היפוגליקמיה

ופחות תופעות לוואי שקשורות למערכת העיכול.
החסרונות הקיימים בטיפול משולב זה נעוצים
בכך שמדובר בטיפול עם יחס קבוע מראש של
שני מרכיבי התרופה .השילוב התרופתי גורם
לאובדן הגמישות בהתאמת מינון נפרדת של כל
אחד ממרכיבי התרופה.
בנוסף יש מקום לציין ,כי יש מטופלים אשר עבורם
נרצה דווקא מינון מקסימלי של הורמוןGLP-
 1כמו חולים עם עודף משקל .כמו כן יש מקום
לציין את המטופלים עם מחלה קרדיווסקולרית
מוכחת (לאחר אירוע לבבי או מוחי) אשר עבורם
יש יתרון לטיפול עם לירגלוטייד במינון מקסימלי
( 1.8מ”ג) ליום כפי שהוכח במחקר .LEADER

מהן תופעות הלוואי האפשריות?
תופעות הלוואי האפשרויות הינן אירועי
היפוגליקמיה (בשיעור נמוך יחסית וכתלות
בטיפול התרופתי הנוסף לסוכרת) ,תופעות
שקשורות למערכת העיכול כמו בחילות והקאות,
אולם בשיעור נמוך בהשוואה לטיפול בהורמון
 GLP-1לבדו.

למי טיפול משולב זה יכול להתאים?
למטופלים שאינם מאוזנים עם טיפול בכדורים
ורמות  A1Cשלהם גבוהות מהיעד הרצוי במעל
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והורמון GLP-1המשך
 2%וכן למטופלים עם טיפול תרופתי הכולל
זריקות (הן הורמון GLP-1והן אינסולין בזאלי)
שאינם מאוזנים.
חשוב לציין כי טיפול משולב זה הינו עם מיעוט
תופעות לוואי באופן יחסי לכל אחת מהתרופות
לחוד ,לפיכך ,במידה ויש מטופלים שחוו בעברם
תופעות לוואי משמעותיות לטיפול עם הורמון
 GLP-1ניתן לשקול טיפול משולב זה עם פחות
תופעות לוואי.

הסברים טכניים:
מינון התרופה ההתחלתי נקבע ע”י הרופא
המטפל ,ונגזר מהטיפול טרם התחלת הזריקה
המשולבת .מטופלים שעוברים מטיפול קודם
בהזרקה (אינסולין בזאלי או הורמון GLP-
 )1יחלו במינון גבוה יותר של התרופה לעומת
מטופלים שלא טופלו בזריקות קודם לכן.

מינון התרופה הניתן מבוטא ב”צעדי
מנה”.
מהם אותם צעדי מנה? צעד מנה מבטא
את הכמות הכוללת של שתי התרופות בעת
ההזרקה.
לדוגמא  10צעדי מנה של זולטופיי משמעותם
 10יחידות אינסולין מסוג טרגלודק ו 0.36מ”ג של
אנלוג ל GLP1מסוג ויקטוזה .דוגמא נוספת10 :
צעדי מנה של סוליקוה (עט כתום ביחס )50/100
משמעותם  10יחידות אינסולין מסוג לנטוס ו5-
מק”ג הורמון  GLP-1מסוג ליקסומיה.
חשוב לציין כי המינון ההתחלתי אותו קובע
הרופא ,הינו מינון “הפתיחה” וקרוב לוודאי שהוא
ישתנה .שינוי המינון הינו לפי רמות הסוכר בבוקר
לפני הארוחה (לאחר הקימה בבוקר ,טרם
ארוחת הבוקר).
חשוב שהרופא יקבע מהן רמות הסוכר הרצויות
לשעות הבוקר ולפי יעד זה יותאם מינון התרופה:
במידה ורמות הסוכר גבוהות מהיעד הרצוי ,יש
להעלות  2צעדי מנה כל  4ימים ,ובמידה ורמות
הסוכר בבוקר נמוכות מהיעד הרצוי יש להוריד 2
צעדי מנה.

ֵיׁש ְּתרּופֹו
ת
ֶ
ׁש
ֵ
ה
ן
ּגְ
רּועֹות
ֵמ ַה ַּמ ֲח ָל
ה( .סירוס)

 18איל פברואר 2019

3 3.מעקב צמוד בשבועות הראשונים – יש
מי יכול לקבל את התרופה בסל
לזכור כי בכל פעם שמתחילים תרופה
התרופות?
חדשה לסוכרת ,יש לבצע בשבועות
הזכאים לטיפול זה לפי סל התרופות בישראל
הראשונים יותר מדידות סוכר ולעקוב אחרי
הינם מטופלים שטיפול ב 2-תרופות פומיות
רמות הסוכר .במידה וחלה ירידה ברמות
(במתן דרך הפה) לא הצליח לאזן אותם.
הסוכר ,יש לעדכן את הרופא המטפל.
קריטריונים נוספים הינם  BMIו :A1C-חולה עם
לעתים יש מקום בשינוי בתרופות האחרות
 A1Cמעל  9%זכאי לקבל את התרופה בBMI-
להורדת הסוכר (בעיקר במידה ומדובר
מעל  .28חולה עם  A1Cמעל  7.5%זכאי לקבלת
בתרופות מקבוצת סולפונילאוראה או
התרופה ב BMI-מעל .30
אינסולין קצר טווח).
במידה ומדובר בסוכרתיים עם רקע של מחלה לסיכום חשוב לזכור:
קרדיווסקולרית ,סרברווסקולרית או מחלה 1 1.תרופות המשלבות אינסולין בזאלי והורמון
כלייתית ,ניתן לאשר את התרופה גם ב-BMI
 GLP-1הינן תרופות יעילות ביותר באיזון
נמוך יותר ,כלומר יאושר טיפול ב -A1Cמעל
הסוכרת.
 7.5%כבר ב BMI-מעל .28
2 2.שילוב התרופות מאפשר הפחתה בתופעות
נקודות חשובות בטיפול בתרופה זו?
לוואי של כל אחד ממרכיבי התרופה ועליה
1 1.הטיפול הינו טיפול בזריקה – חשובה
בהיענות לנטילת התרופה.
הדרכה מתאימה של אחות נאמנת סוכרת
או איש צוות אחר מקצועי לגבי אופן 3 3.חשובה הדרכה נכונה של המטופל לגבי
השימוש בזריקות טרם התחלת הטיפול.
ההזרקה ,האחסון והניטור .הדרכה זו הינה
חלק בלתי נפרד מהצלחת הטיפול!! כל 4 4.שינוי המינון לפי רמות הסוכר בבוקר לפני
מטופל סוכרתי אשר מטופל בזריקות ,חייב
הארוחה הינו המפתח לאיזון רמות הסוכר
להיות מודרך ע”י אחות או איש מקצוע!!
באמצעות תרופה זו.
2 2.טיטרציה – חשוב להבין כי המינון ההתחלתי 5 5.התרופות הללו ניתנות דרך סל התרופות
הינו מינון פתיחה ,אולם בכדי להגיע לאיזון
בקריטריונים מסוימים.
מיטבי חשוב לבצע טיטרציה של המינון .יש
בהצלחה ובריאות טובה לכולם!
להעלות או להוריד מינון בהתאם לרמות
הסוכר בבוקר לפני הארוחה.

סוכרת מסוג 2
בילדים ובנוער

אביטל לשם,

דיאטנית קלינית,

ודר’ מריאנה
רחמיאל,

מנהלת היחידה
לאנדוקרינולוגיה
ילדים מרכז רפואי
אסף הרופא

סוכרת מסוג  2הגיעה לממדי מגיפה במדינת
ישראל ,שתדביק במהירות גם את הילדים
והנוער.
ממוצע הימצאות סוכרת בדיווחים ארציים
ממדינות מפותחות ,המתוקננים לגיל 20-79
הוא  6.9%ואילו בישראל  .7.6%על-פי תכנית
המדדים בקהילה 9.6% :מבני  18שנים ומעלה
סובלים מסוכרת סוג  .2לגבי אוכלוסיית הילדים
ובני הנוער יש בברור תת דיווח ,משום שרשם
הסוכרת עד גיל  18שנים כולל סוכרת מסוג .1
אולם  ,גם במצב של תת דיווח קיימים עוד מעל
 20ילדים ונוער בשנה הלוקים בסוכרת
מסוג  – 2מחלה שכונתה בעבר “סוכרת של
מבוגרים בלבד”.

מהי סוכרת מסוג ?2
סוכרת היא מחלה שבה רמות הסוכר בדם גבוהות,
אך הסוכר אינו יכול להיכנס מהדם אל תוך תאי
הגוף .הסוכר בגוף האדם הינו המרכיב האנרגטי
החשוב ביותר לתפקוד כל תא חי .אולם חשיבותו
היא בעיקר בהיותו בתוך התאים של הגוף .הסוכר
בדם אמור להישמר ברמות מוגבלות ביותר של
כ 60-100מ”ג/ד”ל ,וכל שאר הסוכר צריך להיאגר
בתאים ,שמיש לאנרגיה .איזון זה נשמר בזכות
הורמון אחד עיקרי המכונה אינסולין .האינסולין
מופרש מתאי הלבלב כתוצאה מעליה של רמות
סוכר בדם (למשל לאחר ארוחה) ,ותפקידו
להכניס את הסוכר ממחזור הדם אל תאי הגוף.
בסוכרת מסוג  ,2קיימת עמידות של תאי הגוף
לאינסולין ,כלומר ,יש אינסולין ,ואף ברמות מאוד
גבוהות כאשר נמדד בדם ,אבל הסוכר נשאר
גבוה בדם (מצב שנקרא “היפרגליקמיה”) ,אינו
מצליח להיכנס לתאי הגוף ,כי קיימת תנגודת
של תאי הגוף (כבד ,רקמת שומן ,שריר) לפעולת
האינסולין.

סוכרת מסוג  2היא מחלה הדרגתית ,אשר
מתפתחת עם הזמן ,ואם אינה מטופלת עשויה
לגרום לסיבוכים ואף למצבים מסכני חיים .יחד
עם זאת ,זוהי מחלה הפיכה ,עד שלב מסוים ,ועל
כן יש חשיבות רבה לאורח החיים על מנת למנוע
אותה ו/או לטפל בה.
יש להבחין בין סוכרת מסוג  2לסוכרת מסוג 1
שהיא המחלה הכרונית האוטואימונית השכיחה
ביותר אצל ילדים ,שבה מערכת החיסון העצמית
תוקפת את תאי הלבלב שאחראים על ייצור
האינסולין ,ולכן המצב של הסוכר הגבוה נגרם
בגלל חוסר אינסולין ולא בגלל חוסר תפקוד שלו
על רקע תנגודת .סוכרת מסוג  1לרוב מאובחנת
בגילאים צעירים יותר ,אינה ניתנת למניעה,
ומהירה במהלכה.
כמו כן ,חשוב להבדיל בין סוכרת מסוג  2ובין
סוכרת מסוג MODY (Maturity Onset
 )Diabetes of the Youngשהיא צורה
משפחתית של סוכרת שהיא בעלת בסיס
גנטי משמעותי וקיימת מהלידה למעשה ,אבל
מתבטאת לראשונה בעשור השני או השלישי
לחיים.

ממה נגרמת סוכרת מסוג ?2

ממותקת ביום ,כל יום ,מתבטאת בעליה של כ1-
ק”ג בחודש .יתרה מכך ,ארוחת הבוקר נמצאה
כארוחה החשובה ביותר למניעת התפתחות
סוכרת מסוג  2והשמנה ,וזו הארוחה שרבים
מדלגים עליה.
היעדר פעילות גופנית  -אורח חיים יושבני נמצא
כקשור לעלייה בסיכון לסוכרת מסוג .2
עישון  -נמצא כתורם להתפתחות סוכרת.
שינה  -היעדר שעות שינה מספקות נמצא
כתורם לעלייה לסיכוי סיבוכי השמנה וסוכרת
מסוג .2

מהם התסמינים?
התסמינים הנפוצים הם :צמא/יובש בפה,
השתנה מרובה ,ירידה במשקל (לא מכוונת ,ולכן
בהרבה מקרים יש איחור באבחנה) ,חולשה
ותחושת רעב.

כיצד מאבחנים?
אבחנה של סוכרת היא על סמך ערך סוכר
בדם בצום >  126מ”ג /ד”ל ,או סוכר בדם לא
בצום >  200מ”ג /ד”ל ,או המוגלובין מסוכרר
(מדד המשקף ממוצע סוכר בדם של  3חודשים
אחרונה)> 6.5%

סוכרת מסוג  2נגרמת משילוב של גורמים
החשיפה איך קורה שסוכרת מסוג  2מתפתחת
תורשתיים וגורמים סביבתיים .את
את הגורמים בילדים?
התורשתית לא ניתן לשנות ,אבל

הסביבתיים המעודדים את התפתחות המחלה
ומביאים לביטויה ניתן בהחלט למנוע ולמגר את
המחלה .הגורמים הסביבתיים כוללים בעיקר את
מאפייני אורח החיים הבסיסיים:
השמנה  -גורם הסיכון העיקרי הוא בעצם
ההשמנה .השמנה בכלל והשמנה בטנית בפרט.
נמצא כי שומן באזור הבטן ,נוטה להיות יותר
פעיל מטבולית ולהגביר את הסיכוי לסוכרת.
השומן באיברי הגוף הללו גורם לאינסולין לעבוד
באופן פחות יעיל .יש צורך בכמות גבוהה עד פי
 10של אינסולין כדי להכניס את הסוכר לתוך
התאים במצב של השמנה לעומת מצב ללא
השמנה .ההשמנה גורמת לתא הגוף להיות
עמיד להשפעת האינסולין עליו ,וכך לעודד
היפרגליקמיה.
תזונה  -כאשר הגוף נחשף לתזונה עתירת
פחמימות ,במיוחד פחמימות פשוטות (“סוכרים”),
הלבלב מפריש בתגובה כמויות גדולות של
אינסולין ,וכך יש מצב של “דלדול מאגרי
האינסולין” בתאי הבטא של הלבלב ,בנוסף
לתנגודת .חשוב לזכור שגם שתיה ממותקת
נכנסת לקטגוריה זו ,ושתיית כוס של שתיה

בעבר היה מקובל שילדים או בני נוער ,חולים
רק בסוכרת מסוג ( 1ועל כן גם קיבלה את שמה
“סוכרת נעורים”) אולם ,כפי שציינו ,אורח חיים
הוא אחד מהגורמים המשמעותיים להתפתחות
המחלה.
בגיל ההתבגרות חל תהליך טבעי של עליה
בתנגודת לאינסולין .בעוד שילדים לפני גיל
התבגרות ,גופם רגיש מאוד לאינסולין ,וכמות
קטנה של אינסולין בדם מסוגלת להביא להכנסת
הפחמימות לתאים .בגיל ההתבגרות הגוף נדרש
לכמויות יותר גדולות של אינסולין .בעשורים
האחרונים ,חלה עלייה ניכרת בתזונה עתירת
פחמימות ושומנים וירידה משמעותית בפעילות
הגופנית המבוצעת יום-יום על ידי בני נוער.
אומדני ההימצאות של עודף משקל או השמנת
יתר בילדי העולם המערבי נעים מכ־ 5%בסין
ועד ליותר מ 35%-בארה”ב .כאשר יש השמנה,
התנגודת הטבעית לאינסולין בגיל ההתבגרות
מוחמרת משמעותית ,וזהו המנגנון של סוכרת
סוג .2
על פי סקר מצב בריאות ותזונה בישראל (מב”ת)
 15-13%מהילדים בני  12-7שנים סובלים
מעודף משקל ו 9-4%-סובלים מהשמנת יתר.
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סוכרת מסוג 2
בילדים ובנוער המשך

עוד נמצא כי שכיחות ההשמנה קשורה באזור
מגורים ובמצב חברתי כלכלי ,שכן המזון השומני,
העתיר בפחמימות ,זול יותר.
בילדים ובבני נוער תוארה ,בנוסף ,עלייה
משמעותית בזמן המסך .זמן המסך הוא שלילי
ביותר שכן מגיע גם על חשבון השעות של
הפעילות הגופנית ,ויתרה מכך ,חושף את הילדים
לפרסומות רבות של אוכל ,שתיה מתוקה ומידע
מיותר .המסך חושף את הילדים לפרסומות
למזונות זבל ,בשנים האחרונות ,שנמצאו
כקשורים בעלייה בהימצאות סוכרת מסוג 2
בקרב ילדים ובני נוער.
היעדר שעות שינה מספקות ,ואף היפוך יום ולילה
נמצאו כתורמים לעלייה לסיכוי להשמנה וסוכרת
מסוג  2בבני נוער.
עבודה שפורסמה במהלך  2018בNEJMA-
הראתה שהשמנה בבני הנוער מתחילה כבר
בגיל צעיר של  4-3שנים .וזהו הגיל שיש למנוע
בו כבר אז א התפתחות ההשמנה ולעצור אותה.

כיצד ניתן לטפל?
הטיפול הראשון הוא בשינוי באורח החיים ,תוך
כדי ניטור עצמי של רמות סוכר בדם שלרוב
מתבצע באמצעות דקירה קטנה באצבע ושימוש
במכשיר המודד את רמות הסוכר.
בילדים שעדיין גדלים בכלל וגדלים לגובה,
המטרה היא לשמור על המשקל ולא לרדת כדי
לאפשר גדילה תקינה .מצד שני ,בילד העליה
במשקל יותר קלה כמו גם הירידה.
טיפול בעזרת תזונה עם מעט פחמימות פשוטות,
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•לאכול ארוחות משפחתיות  -שהוכנו בבית,
לפחות  3פעמים בשבוע.
•להעדיף דגנים מלאים  -לחם מלא ,אורז
מלא.
•להגביר פעילות גופנית  -כחלק מפעילויות
היום יום.
•להקפיד על שעות שינה בבני נוער.

יותר דגנים מלאים פירות וירקות ופעילות גופנית •4
יום יומית של כשעה ביום ,כל יום.
בעולם המבוגרים קיים ארסנל מלא של תרופות •4
לשימוש ולטיפול סוכרת מסוג ( ,2כגון דומי ,GLP1
4
חוסמי  DPP4ו ,)SGLT2-חלקן יותר יקרות •
וחלקן פחות .לעומת זאת ,כל התרופות הללו
לא מאושרות באוכלוסייה מתחת לגיל  18שנים.
בעולם הילדים ונוער ,רק אינסולין בהזרקה תת •4
עורית ומטפורמין פומי מאושרים לטיפול
בילדים מה לא לעשות:
ובבני נוער מעל גיל  10שנים .בעשור האחרון
נבדקות בעולם התרופות שנמצאות בשימוש •• 6להימנע משתייה ממותקת.
בעולם המבוגרים לשימוש בילדים ונוער.
•• 6להפחית :מאפים עשירים בשומן ,כגון
בורקס ,מלאווח ,ג’חנון.
אחד הטיפולים המרפאים סוכרת מסוג 2
הוא ניתוח בריאטרי ,המאושר בהתוויה זו גם •• 6להפחית מזונות עשירים בסוכר ,כגון עוגות,
למבוגרים וגם לבני נוער שסיימו את גדילתם ואת
עוגיות וממתקים.
ההתבגרות המינית .אולם ניתוח בריאטרי נושא
בחובו סיבוכים רבים נוספים ,ומחייב שינוי באורח •• 6להגביל סוכר ל 10-כפיות ביום (פחות
מ 10%-מסך הקלוריות שצורכים).
החיים בנוסף.
•• 6להפחית מזונות שמנים ומטוגנים ,כגון צ’יפס
האם ניתן למנוע סוכרת מסוג ?2
וחטיפים מלוחים.
סוכרת מסוג  2בבני נוער ובילדים ניתנת למניעה
שתתחיל כבר בגיל הינקות והילדות המוקדמים• 6• .להפחית ולהגביל זמן מסך לילדים
לשעתיים ביממה.
את תהליכי מניעת ההשמנה יש להתחיל כבר
בבית ,בגני הילדים ,בפעוטונים ובבית הסבתא •• 6להימנע מאכילה מול הטלוויזיה  /טלפון.
והסבא המפנקים בממתקים .
•• 6לא לתת ממתק כפרס על התנהגות
מה לעשות:
הולמת ,חשוב לא לקשר בין ממתק ואוכל
• 4ארוחת בוקר לפני היציאה לגן או לביה”ס.
•
לתגמול חיובי.
• 4להרבות בשתיית מים.
•
•• 6על ידי שינוי גדול ,משפחתי ומערכתי ניתן
למגר או לפחות להפחית משמעותית את
• 4לקיים ארוחות מסודרות לאורך היום.
•
שיעור הסוכרת מסוג . 2
• 4להרבות בצריכת פירות וירקות טריים.
•

מהנעשה בסניפי האגודה
כתובות ושעות הפעילות
אשדוד  -יו”ר – גב’ לאה קנטי
מרכז הקריה אשדוד – שער הקריה,
טל 08 8660673- :נייד053-3341201 :
ימי פעילות :א’  12:00-10:00ב’ ,ד’ 19:00-17:00
נובמבר  -צויין יום הולדת של הסניף והתקיימה
הרצאה בנושא“ :התרופות ממשפחת האינקרטינים”
המרצה ,ד”ר ליאוניד מיכאל ,אנדוקרינולוג בית החולים
“אסותא” אשדוד
דצמבר  -הרצאה“ :סוכרת ומחלות לב” ,המרצה:
פרופ’ יעקב הנקין ,קרדיולוג ,בית החולים סורוקה ,מוגש
כשרות לציבור בחסות חברת נובונורדיסק
ינואר  -התקיימה הרצאה בנושא “האזרח הוותיק
וזכויותיו” (מחלות כרוניות) המרצה :אולינה פולומקין
יועצת בכירה במרכז לאזרחים ותיקים.
הרצלייה  -רמת השרון  -יו”ר – גב’ קלוד לנגנואר
בית הבריאות אבן גבירול  49הרצליה,
טל 09 9512706 :נייד,053-3342609 :
ימי פעילות :א’ ,ד’ 16:00-18:00
נובמבר  -הרצאה בנושא“ :כיצד לנצח את מרוץ
האיזון” כולל התייחסות לכליות בחסות חברת סאנופי ,
מרצה :ד”ר רננה שור ,קרדיולוגית בביה”ח אסף הרופא
דצמבר  -הרצאה בנושא“ :בעיות רפואיות – כלכליות
בביטוח לאומי” מרצה :שרון עומסי ,עו”ד מומחה בנושא
זכויות כלכליות
ינואר  -הרצאה בנושא“ :הזריקה הראשונה – כל
מקרה לגופו” על החששות והקושי בהתחלה בטיפול
בהזרקות ,כלים וטיפים פשוטים ומוצלחים .מרצה:
ד”ר ליאת ברזילי יוסף ,רופאה פנימית ,אנדוקרינולוגית
וסוכרת בבית חולים מאיר .מוגש כשרות לציבור
בחסות חברת אלי לילי
חדרה  -יו”ר – מר ששון פנחס ,מועדון לקשיש ,רח’
ירושלים  ,15טל04 6247397 :
ימי פעילות :ג’ 17:00 19:00-
נובמבר  -סדנת אפיה בהנחיית השף אהרון סולמה,
הדגמת אפיה של :פשטידת ברוקולי ירוקהo ,לט
בריאות ,עוגת בראוניז ללא סוכר.
יו”ר – גב’ רחל זנד
חולון-בת ים -
מתנ”ס חנקין ,חנקין  ,109חולון טל ,03-5033391 :נייד:
053-3345693
שעות פעילות :יום שני בין 11:00-09:00
דצמבר  -הרצאה בנושא“ :על צוואות וירושות”
המרצה :עו”ד מירב מור ,נוטריון ומגשרת.
פברואר  -2019תתקיים הרצאה בנושא“ :המיתוסים
על התרופות” .מרצה :ד”ר ורדית קלמרו ,רוקחת
קלינית מייסדת ומנהלת “ד”ר לתרופות”.
חיפה  -יו”ר  -מורי הוד 053-3379062 -
ו  - 04-6902346בית אבא חושי ,רח’ אבא הילל
סילבר  72חיפה
נובמבר – הרצאה בנושא“ :סוכרת ומחלת לב כלילית”,
מרצה :ד”ר מג’די חלבי ,מנהל מחלקה קרדיולוגית
בית חולים זיו .באדיבות חברת נובו נובורדיסק כחלק
מתרומה בלתי תלויה.
פברואר  - 2019תתקיים הרצאה בנושא“ :הזריקה

הראשונה – כל מקרה לגופו” גישות ותרופות חדשות
לטיפול בסוכרת המרצה :ד”ר ברכה דגן מנהלת
מרפאת סוכרת אזורית .בחסות חברת אלי לילי
סניף קריות  -יו”ר  -זלמה רוזן
מתנ”ס אלי כהן רח’ מורדי הגטאות  ,17קריית מוצקין,
טל 04-8306680 :נייד 053-3350287 :שעות פעילות:
יום ה’ בין 9:30-12:30
דצמבר  -הרצאה בנושא“ :סוכרת ומחלת לב כלילית”,
מרצה :ד”ר מג’די חלבי מנהל מחלקה קרדיולוגית בית
חולים זיו (האירוע ממומן על ידי חברת נובו נובורדיסק
כחלק מתרומה בלתי תלויה)
ינואר  - 2019הרצאה בנושא“ :סוכרת ,עבר הווה
ועתיד” מרצה :ירון שיף ,חברת טאיקו
ירושלים  -יו”ר – מיכה להבי,
טלפון נייד ,054-4512336 -
ימי פעילות :ג’ ,10:00-13:00 ,ה’’10:00-13:00 ,
נהרייה  -יו”ר – מר אלי נדיב ,אח סוכרת
מועדון גמלאים  -כצנלסון ,דרך יחיעם ,2
טל 050-6479461 / 04 9000795 :ימי פעילות :ד’
18:00-16:30
ינואר  - 2019הרצאה בנושא“ :ניטור יעיל של איזון
הסוכרת” המרצה :ד”ר עמיר בשקין ,מנהל היחידה
לאנדוקרינולוגיה וסוכרת המרכז הרפואי לגליל.
נתניה  -יו”ר – ד”ר רינה רחמני רבינוביץ ,עו”ד ,אחות.
 /חדווה דואני  -סגנית יו”ר הסניף
רח’ אחימאיר  9נתניה נייד050-5534438 :
ימי פעילות :ג’ 18:30-16:30
נובמבר – הרצאה על “הקשר בין סטרס לתחלואה
בדגש לסוכרת ואיזונה” המרצה :ד”ר רינה רחמני
רבינוביץ’ ,עו״ד ,יו״ר סניף נתניה ויו״ר האגודה לרפואה
ולמשפט בישראל.
דצמבר  -הרצאה בנושא“ :הסוכרת והלב נקודת מבט
של קרדיולוג” המרצה :פרופ’ ירון ארבל ,קרדיולוג בכיר
בית חולים איכילוב( .באדיבות חברת נובו נובורדיסק
כחלק מתרומה בלתי תלויה)
ינואר  - 2019הרצאה בנושא המיזם החדש “מלווי
ומחנכי הסוכרת לעזרת אנשים עם סוכרת ובני
המשפחה” המרצה :נירה איילה גרנטשטיין ,מלווה
לאנשים עם סוכרת ומנהלת הסניפים של האגודה.
ראש העין  -יו”ר  -זאביק זהבי,
טלפון 054-4758567 :נייד 053-3342694 :מפגש:
ביום ד’ האחרון בכל חודש בשעה 17:30
נובמבר  -הרצאה בנושא“ :הסוכרת והלב נקודת מבט
של קרדיולוג” המרצה :פרופ’ ירון ארבל ,קרדיולוג בכיר
בית חולים איכילוב( .באדיבות חברת נובו נובורדיסק
כחלק מתרומה בלתי תלויה)
דצמבר – הרצאה בנושא “הדיאטה הקטוגנית בטיפול
בסוכרת” ,המרצה :עדינה בכר ,דיאטנית קלינית ,מרכז
גלאנט.
ינואר  – 2019הרצאה בנושא “מניעת דמנציה אצל
מבוגרים” המרצה :מרים שפיגלמן ,אחות קלינית
מומחית לסוכרת

רחובות  -יו”ר – גב’ צביה ציוני ,אחות סוכרת
מען למכתבים :השקמה  3קריית עקרון 70500 ,טל:
 941407טל 08–9414071 :נייד053-3319210 :
נובמבר  -הרצאה בנושא“ :סוכרת והלב – מה צריך
לדעת ?” מרצה :פרופ’ ירון ארבל ,קרדיולוג בכיר
באיכילוב
ינואר  - 2019הרצאה בנושא“ :ספירת פחמימות
בהתאם לטיפול” המרצה :אירה שולמן ,דיאטנית
מומחית לטיפול תזונה בסוכרת בדצמבר ערכה
האגודה לסוכרת באמצעות סניף רחובות ,בשיתוף
רוטרי ומרפאת הסוכרת של המרכז הרפואי קפלן
בראשות פרופ’ קנובלר  -כנס לעובדי מכון וייצמן.
השתתפו  300אנשים והניידת בצעה בדיקות סוכר.
מודיעין  :יו”ר הסניף – הגב’ ניצה דוידוביץ’ -
ימי פעילות :יום שני 16:00-18:00
עמותה לקשיש רח’ עמק דותן  ,31מודיעין,
טל 08-9706262 :טל/פקס 08-9751140
נייד053-3347085 :
דצמבר  -סדנת אפיה בהנחיית השף אהרון סולמה.
בסדנה :עוגת תפוחי עץ ,סלט בריאות ירוק ,עשיר,
פשטידת בצל .הסדנה כללה הסבר וטיפים בנוגע
לשמירת מזון ,הדגמה וטעימות
עכו :יו”ר הסניף :אוולין-חווה רשתי
בית האישה לשלום ,רח’ יאנוש קורצ’אק 5
(מקלט  ,)11ימי פעילות :א’ ו-ב’ 18:00-16:00
מועצה אזורית גזר :יו”ר – גב’ חנה סיבוני ,מרכז יום
לזקן ,רח’ שמעון התרסי ,בית חשמונאי
ינואר  - 2019הרצאה בנושא“ :שבירת מיתוסים בטיפול
בסוכרת ואפשרויות הטיפול העדכניות” מרצה :ד”ר רננה
שור מומחית לסוכרת באסף הרופא ושרותי בריאות
“מכבי” ,בחסות חברת סאנופי
כרמיאל-משגב :יו”ר הסניף – גב’ שרה דובשן ,במרכז
קהילתי נעמ”ת ,רח’ חבצלת  1כרמיאל.
טל054-6680995 :
נובמבר  -הרצאה בנושא“ :בחירה של הטיפול
בסוכרת סוג  ”2המרצה :ד”ר עמיר בשקין ,מנהל
היחידהלאנדוקרינולוגיה וסוכרת ,המרכז הרפואי לגליל
מערבי.
דצמבר  -הרצאה בנושא“ :סוכרת ומחלת לב כלילית”,
מרצה :ד”ר מג’די חלבי ,מנהל מחלקה קרדיולוגית בית
חולים זיו( .האירוע ממומן על ידי חברת נובו נובורדיסק
כחלק מתרומה בלתי תלויה).
ינואר  - 2019התקיים סדר ט”ו בשבט קהילתי של
נעמ”ת כרמיאל בשיתוף סניף כרמיאל של אגודה
ישראליתלסוכרת .מנחה :הרב גדי רביב בהשתתפות:
“חבורת הזמר אשכול”.
שפרעם :יו”ר הסניף :מונה ג’אלי ,טלפון054-9776222 :
אום אל פחם :יו”ר הסניף :ד”ר ריאד מחמוד ,סגנית
היו”ר :ניסרין אגבריה ,טלפון04-6889782 :
ימי פעילות – שני ורביעי בין השעות  9:00בבוקר
ל 13:30-לפרטים נוספים ניתן לפנות לנירה איילה
גרנטשטיין מנהלת הסניפים לטלפון03-9508222 :
שלוחה  5בין השעות  15:00-08:00ו/או להשאיר
הודעה בתא הקולי
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סוכרת

וחלל הפה
אורית אטינגר ברק,
מרצה בכירה בפריודונטיה,
חלל הפה מקיים יחסי גומלין עם הגוף
כולו והטיפול בחלל הפה מהווה חלק בלתי
נפרד מהטיפול בחולה הסוכרתי .בחלל
הפה ,המחלות הבאות נקשרות עם סוכרת:
מחלת חניכיים
עששת
תסמונת הפה השורף
זיהומים בזני הפטרייה קנדידה
פגיעה בהפרשת ותפקוד הרוק וקסרוסטומיה
שינויים בטעם והפרעות נוירוסנסוריות אחרות
פגיעה בבקיעת השיניים
Benign parotid hypertrophy

מחלת החניכיים

מחלת החניכיים הינה מחלה חיידקית דלקתית
הפוגעת במנגנון התמיכה והאחיזה של השיניים,
וללא טיפול עלולה להוביל לאובדן שיניים .אחוז
גבוה מהאוכלוסייה הבוגרת בישראל ובעולם
סובל ממחלת חניכיים ,ושכיחות המחלה
גבוהה עוד יותר בחולי סוכרת .מחלת החניכיים
והסוכרת קשורות זו בזו .הקשר ההדדי בין
מחלת החניכיים והסוכרת מתבטא בכך
שהסוכרת עלולה להחמיר את מחלת החניכיים
ומאידך ,מחלת החניכיים ,הדלקת הסיסטמית
והזיהום הנלווים לה ,עלולים להשפיע יחדיו
לרעה על האיזון הגליקמי ,דבר המקשה על
השליטה במחלה .שיפור במחלת החניכיים
ושיפור באיזון הגליקמי מובילים שניהם לשיפור
באיכות החיים של חולה הסוכרת .השיפור
מתבטא לא רק באורח ובאורך החיים אלא גם
בעלויות הכוללות למערכות הבריאות ולחברה
כולה.
מחלת החניכיים הינה מחלת חלל הפה
העיקרית שנקשרה לסוכרת ,אולם קיימים
ביטויים נוספים לסוכרת בחלל הפה .פרק
זה יציג את השפעת הסוכרת על חלל הפה,
השפעת חלל הפה על איזון הסוכרת ,וידון
בדרכי הטיפול והמניעה המתאימים.
הטיפול המקיף בחולה הסוכרת כולל שיתוף
פעולה של צוות טיפולי נרחב ושל המטופל
עצמו .הטמעת רופא השיניים המתאים בצוות
הטיפולי עשויה לשפר את הטיפול במתרפא
ולהביא לשיפור לא רק בבריאות חלל הפה
אלא בבריאות הכללית של המטופל ,כפי
שיפורט בפרק זה.
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במצב בריאות השן עגונה בעצם האלבאולרית
(המקיפה את השורש עד קרוב לצוואר השן)
ומחוברת אליה באמצעות רקמה סיבית
עדינה הנקראת הליגמנט הפריודונטלי .העצם
האלבאולרית מכוסה ברקמת חניכיים דקה
הבאה במגע עדין עם השן .בהצטברות רובד
חיידקי (פלאק) סביב השן רקמת החניכים
מגיבה בתהליך דלקתי המערב הפרשת
מתווכים דלקתיים בניסיון להתגבר על האתגר
החיידקי .הדלקת עשויה להתבטא בשלב
זה באודם ונפיחות של החניכיים ורגישות
מוגברת לדימום במגע קל (לדוגמה בעת
צחצוח השיניים) .ללא טיפול נאות ,התהליך
הדלקתי מתפשט ,רקמת החניכיים נפרדת
מהשן (כך שנוצר “כיס פריודונטלי”) ,הרובד
החיידקי מתפשט עמוק יותר לאורך שורש
השן ,ובמקביל העצם האלבאולרית מתחילה
להיספג .כך נוצר למעשה “מעגל רשע” המגביר
את עצמו .החיידקים משגשגים עוד ועוד ומגנים
על עצמם באמצעות יצירת סביבה הנקראת
“ביופילם” .מערכת החיסון מנסה להתגבר על
הזיהום ומפרישה עוד ועוד מתווכים דלקתיים,
שמצידם ממשיכים את תהליך ההרס של
רקמת החניכיים והעצם .עם התקדמות
התהליך הדלקתי השן מאבדת מיציבותה,
מתנדנדת ,ובהמשך נושרת.
מחלת החניכיים על סוגיה הינה מחלה שכיחה
ביותר .בארה”ב מוערך כי לפחות 50%
מהאוכלוסייה בכל הגילאים סובלים ממחלת
חניכיים בדרגה כלשהי .מחלת חניכיים חמורה
מוערכת בכ 10%-5%-מהאוכלוסייה בארה”ב.
הקשר בין סוכרת למחלת חניכיים מבוסס היטב
בספרות .מרבית הספרות מתייחסת לסוכרת
מסוג  ,2אולם ישנם גם עדויות לקשר בין סוכרת
מסוג  1ומחלת חניכיים ויש מחקרים שעוסקים
בשני המצבים ללא הבחנה ביניהם .בחולי
סוכרת נמצאה מחלת חניכיים בשכיחות ,מידה,
חומרה וקצב התקדמות גבוהים יותר .הספרות
מצביעה גם על יחס כמותי ,כלומר ככל שהאיזון
הגליקמי גרוע יותר ,ההשפעה השלילית של
הסוכרת על מחלת החניכיים גדולה יותר.
הספרות התומכת בקשר הביולוגי בין סוכרת
למחלת החניכיים מבוססת על כך ,שהסוכרת
וההיפרגליקמיה המתמשכת מובילים לתגובה
מוגברת של מערכת החיסון הדלקתית בתגובה
לחיידקים ,כך שהרקמות הפריודונטיות נהרסות
מהר יותר ובחומרה רבה יותר .מאידך ,נמצא
גם כי מחלת החניכיים מובילה לאיזון גליקמי
פחות טוב בחולי סוכרת .הקשר נובע ,כנראה,
מאופייה החיידקי-דלקתי של מחלת החניכיים.

החיידקים המשמעותיים במחלה הפריודונטית
הינם אנאירובים גראם שליליים .במהלך המחלה
הפריודונטית אפיתל הכיס עובר התכייבות
ומהווה מוקד לגירוי סיסטמי ממקור החיידקים,
תוצרי  TNF-α ,IL-6 ,IL-1המשחקים
תפקיד מרכזי במחלה הפריודונטלית ,ובמקביל
משפיעים על מטבוליזם השומן והגלוקוז ומהווים
אנטגוניסטים לאינסולין .עדות ישירה יותר
להשפעת המחלות הפריודונטליות על האיזון
הגליקמי מגיעה ממחקרים תצפיתיים ומחקרים
התערבותיים בהם עקבו אחר בקרת הסוכרת
אצל מטופלים שעברו טיפול חניכיים שמרני
(לא כירורגי) .מרבית המחקרים מצביעים
על שיפור באיזון הגליקמי בעקבות הטיפול
במחלת החניכיים .הבדל מהותי בין המחקרים
השונים הינו השימוש או לעומת חוסר השימוש
באנטיביוטיקה סיסטמית במקביל לטיפול
במחלת החניכיים .למרות שמרבית המחקרים
בנושא תומכים בשימוש באנטיביוטיקה ,גם
מחקרים שלא עירבו אנטיביוטיקה סיסטמית
הצביעו על הטבה ,ועדיין אין מסקנות חד
משמעויות בנושא .נושא הצורך באנטיביוטיקה
יורחב בסעיף “הטיפול”.

מחלות אחרות בחלל הפה

למרות חשיבות הנושא ,הספרות הנוגעת
למחלות אחרות בחלל הפה הינה דלה.
הסיבוכים העיקריים הקשורים לסוכרת הינם:
עששת :שיעור עששת שורשית גבוה יותר אצל
חולי סוכרת יחסית לבריאים ,בעוד שעששת
כותרתית נמצאת ביחס בר השוואה בין חולי
סוכרת ובריאים .הספרות בנושא חלוקה.
תסמונת הפה השורף הינו מצב המאופין
בתחושת צריבה בפה ללא כל גורם ממקור
רפואי או ממקור שיני הניתנים לאבחון.
הקריטריונים לאבחון כוללים :כאב יום-יומי
בחלל הפה הנמשך במהלך רב שעות היום,
ריריות הפה נראות תקינות וכל גורם סיסטמי
או מקומי נשללו .שכיחות התופעה לא ידועה.
באוכלוסייה מבוגרת מחוסרת שיניים ,בקרב
חולי סוכרת נמצאו תופעות רבות יותר של יובש
הפה ,יחסית לבריאים .קלונאזפם או גאבה-
פנדין עשויים להיות מועילים ,למרות שהספרות
בנושא מועטת .סקירת ספרות סיסטמטית
איתרה  9מחקרים שהראו שיפור בתסמינים
יחסית לפלסבו .הטיפול במחקרים הללו כלל 3
מחקרים ( up-to-dateמחקר בודד) וטיפול
התנהגותי קוגניטיבי (מחקר בודד).
קנדידיאסיס בחלל הפה :חולי סוכרת חשופים
לזיהומים של זני קנדידה שונים .זיהומי קנדידה
מטופלים במרבית המקרים בטיפול מקומי,

וחשוב להפנותם למומחה המתאים (מומחה
לרפואת הפה) לטיפול הולם .קנדידיאסיס
בחלל הפה והלוע נפוצה בעיקר אצל תינוקות,
קשישים המרכיבים תותבות ,מתרפאים
המטופלים באנטיביוטיקה ,כימותרפיה או
הקרנות לאזור ראש צואר ומדוכאי חיסון.
מתרפאים הסובלים מיובש בחלל הפה
ומתרפאים המטופלים בגלוקוקורטיקואידים
באינהלציה נמצאים גם הם בסיכון .התסמינים
של קנדידיאסיס בחלל הפה הינם “תחושת
צמר גפן” בפה ,אובדן חוש הטעם ופעמים רבות
כאב באכילה ובבליעה .מתרפאים רבים הינם
א-סימפטומטים ,בעוד שמתרפאים המרכיבים
תותבות במקרים רבים יסבלו מכאב בעת
השימוש בתותבת .בהקשר לקנדידה יש לזכור,
כי כיוון שלתותבות תפקיד מכריע בהתפתחות
הקנדידה ,יש לתת תשומת לב מיוחדת לחולי
סוכרת המשתמשים בשיניים תותבות.
אבחון :קנדידיאסיס נחשדת במקרים רבים
עקב הופעת פלאקים לבנים על ריריות
הפה והחיך או בית הבליעה .תחת תותבות
קנדידיאסיס תתבטא לרוב באריטמה (אודם)
ללא פלאקים .האבחנה נתמכת לרוב בבדיקה
מעבדתית לדגימה הנלקחת ע”י מגרד לשון.
טיפול :במקרים של קנדידיאסיס קלה ,טיפול
מקומי מומלץ .טיפול זה יכלול לכסניות .
(לכסנית של  10מ”ג חמש פעמים ביום) או
תרחיף ( 600,000-400.000יחידות ארבע
פעמים ביום) במקרים של קנדידיאסיס חמור
או מחלה נשנית ,מומלץ  .fluconazoleהודות
ליעילותו הגבוהה וקלות השימוש בו
בקיעת שיניים מוקדמת אצל ילדים חולי סוכרת
יחסית לבריאים.
 Benign parotis hypertrophyשכיחה
יותר בחולי סוכרת מבוגרים יחסית לבריאים.
התופעה קשורה במקרים רבים עם מיעוט רוק
ויובש קיצוני הפוגע באיכות חיי המטופל ומעלה
הסיכון לתופעות אחרות שסוכמו לעיל ,ובהן
קנדידיאסיס.

שתלים דנטליים בחולי סוכרת

כפי שתואר ,סוכרת מחמירה את מחלות
החניכיים ובכך למעשה מגבירה את אובדן
השיניים בחולי סוכרת במקרים רבים .ההשפעה
המצטברת משמעותית יותר באוכלוסייה
המבוגרת יותר .כתוצאה מכך ,אחד הסיבוכים
של סוכרת עלול להיות ירידה באיכות חייו של
המתרפא עקב אובדן שיניים ומערכת לעיסה
שאינה מתפקדת .השלכה נוספת של אובדן
שיניים הינה פגיעה באיכות התזונה ,שעלולה

להוביל בעצמה לפגיעה בבקרת הסוכרת
ולפגיעה בבריאות הכללית ,לכן ,קיימת חשיבות
עליונה לשיקום מערכת הלעיסה בחולי סוכרת
שאיבדו את שיניהם ,באופן חלקי או מלא.
שתלים דנטליים הינם למעשה ברגים העשויים
מחומר אינרטי (בדרך כלל טיטניום) המוחדרים
לעצם הלסתות בתהליך כירורגי ואחוזים בה.
בשלב שני ,ניתן לשקם את המשנן החסר בעזרת
בניית כתרים על גבי הברגים הללו .בחולה
סוכרתי ,בנוסף לשיקולים האחרים הנלקחים
בחשבון לצורך ביצוע שתלים דנטליים גם
אצל המתרפא הבריא מחוסר השיניים ,האיזון
הגליקמי נלקח אף הוא בחשבון .הסוכרת
נחשבת קונטרה-אינדיקציה יחסית לביצוע
שתלים דנטליים ,כתלות בבקרה הגליקמית.
הספרות אינה חד משמעית בהוכחת הקשר
בין כישלון שתלים דנטליים לחוסר בקרה
גליקמית נאותה .חשוב ,ששתלים דנטליים
בחולה הסוכרת יבוצעו תוך שיתוף פעולה מלא
בין הרופא המשתיל (מומחה לפריודונטיה או
לכירורגית פה ולסת) לבין הרופא המטפל,
האחראי לאיזון הסוכרת והבקרה הגליקמית.

בד”כ מידי שלושה חודשים ,לשמירה על עומס
זיהומי מינימלי בחלל הפה.
נוזלי שטיפה אינם מומלצים כטיפול במחלה
הפריודונטלית .שטיפה תינתן במקרה של
צורך בהקטנת העומס הזיהומי באופן נקודתי,
או לצורך חיטוי למניעת זיהומים במקרים
ספציפיים ביותר .חשוב לציין כי שטיפת פה
אינה מהווה טיפול במחלת חניכיים ,גם אם
מביאה להקלה בתסמיני המחלה.
אצל המתרפא סיסטמית ,אנטיביוטיקה לטיפול
במחלת חניכיים ניתנת באופן נדיר ,למחלות
חניכיים בודדות ומסוימות מאוד .לגבי התועלת
הנוספת לבקרת הסוכרת במתן אנטיביוטיקה
סיסטמית במקביל לטיפול הפריודונטלי אצל
חולים סוכרתיים הספרות חלוקה ,כאמור.
לגבי הצורך במתן אנטיביוטיקה מניעתית
במקביל לטיפולים פולשניים בחלל הפה,
ובעיקר טיפולי חניכיים המערבים רקמה
מזוהמת בחיידקים מראש ,אין ספרות מספקת
על מנת למנוע זיהום סיסטמי ,והדבר נתון
להחלטת הרופא המטפל בסוכרת ,בהתאם
לבקרה הגליקמית ולמידת החשיפה לזיהום
של המתרפא.

תכנון הטיפול בחלל הפה אצל החולה
הסוכרתי דורש שיתוף פעולה מלא בין הרופא
המטפל  -רופא השיניים המטפל (או המומחה
המתאים ,כתלות בבעיה)  -והמתרפא עצמו.
בבסיס הטיפול במחלות חלל הפה ממקור
זיהומי (עששת ,מחלת חניכיים ,פטריה)
ישנה חשיבות מכרעת לשיתוף הפעולה של
המתרפא בשמירה על גהות פה ובקרת רובד
נאותה .גהות הפה נאותה מאפשרת טיפול
יעיל במחלה ומקטינה את הסיכון לחזרתה
וחשובה גם למניעת מחלת חניכיים עוד בטרם
התפתחה .מחלת החניכיים דורשת אבחון נאות
וטיפול מקצועי על ידי מומחה למחלות חניכיים
(פריודונט).
הטיפול הראשוני במחלת החניכיים זהה
לטיפול הניתן למחלת חניכיים במתרפא שאינו
סובל מסוכרת וכולל בתחילה סילוק מכני של
הגורמים האחראים למחלה ,דהיינו הרובד
החיידקי ,המשקעים והאבנית .הטיפול כולל,
לכן ,סילוק אבנית והקצעת שורשים (סילוק
המשקעים והאבנית מפני שטח השורש)
והסרת גורמים מקומיים העלולים להקשות על
בקרת הרובד כגון סתימות לקויות .לעתים קיים
צורך לערב עקירות לשיניים אבודות .במקרים
רבים קיים צורך בהתערבות נוספת לאחר
הטיפול הראשוני המכני ,לרוב כירורגית .בסיום
הטיפול יש צורך במעקב ותחזוקה שוטפים,

לסיכום סכימה טיפולית

טיפול

בדיקת חלל הפה אצל החולה הסוכרתי מהווה
בדיקה הכרחית ושגרתית כחלק מהאבחון
והטיפול בסוכרת .בכל מקרה של אבחנה
ראשונית לחולה סוכרתי יש להפנותו לביצוע
בדיקה מקיפה של חלל הפה על ידי מומחה
לרפואת הפה (לבדיקת חלל הפה ,הריריות
והשיניים) ומומחה לפריודונטיה (לצורך
בדיקת חניכיים מקיפה) .שיגרת הטיפולים,
המעקבים והתחזוקות תיקבע על ידי המומחים
הללו בהתאם למצבו הסיסטמי של המטופל
ובהתאם לממצאים בחלל הפה ,ובשיתוף
פעולה עם הרופא המטפל .לאחר הטיפול
הראשוני ,שגרת התחזוקות והמעקבים אצל
הפריודונט תפחת מאחת לשלושה חודשים
במקרה של חולה סוכרת שאינו מאוזן ,ובמקרה
של חולה מאוזן תכיפות המעקבים תיקבע
בהתאם למצב החניכיים וחלל הפה ,ולא
תפחת מאחת לחצי שנה בכל מקרה .בכל
מקרה של תלונות או דיווח על כאב או חוסר
נוחות מצד המתרפא יש להפנותו למומחה
המתאים (מומחה לרפואת הפה ו/או פריודונט)
ללא קשר לשגרת התחזוקות הנ”ל.
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סוכרת

וחלל הפה המשך
חשוב לזכור  -סוכרת וחלל
הפה:
.1

.2
.3

.4
.5

.6

1חולי סוכרת חשופים למחלות שונות בחלל
הפה ולכן חשוב לכלול בדיקה נאותה של
חלל הפה עם דגש על החניכיים כחלק
מתכנון הטיפול הכוללני בחולה הסוכרתי.
2מחלת חניכיים מהווה את אחד הסיבוכים
השכיחים של סוכרת.
3סוכרת על סוגיה קשורה לעלייה בשכיחות
ובהתקדמות מחלת חניכיים וקשורה
בבקרה גליקמית ירודה בחולים אלה.
מחלת החניכיים שכיחה מאוד באוכלוסייה
הכללית ,ויותר בחולי הסוכרת.
4מחלת החניכיים קשורה לעלייה בסיכון
לסיבוכי הסוכרת ,בהיותה מוקד חיידקי
דלקתי.
5טיפול במחלת החניכיים עשוי לשפר את
הבקרה הגליקמית ולשפר סיבוכי סוכרת,
ומכאן חשיבות מוגברת לטיפול במחלת
החניכיים ,מעבר לחשיבות לשמירת
המשנן ולאיכות חיי המתרפא.
6לא ברור אם יש צורך במתן אנטיביוטיקה
במקביל לטיפול במחלת החניכיים
לשיפור הבקרה הגליקמית .אנטיביוטיקה

מניעתית להקטנת העומס הזיהומי ממקור
החניכיים תינתן על פי שיקולי הרופא
המטפל בסוכרת עצמה ובהתאם לסיכון
לזיהום.
7 .7במקרים של בקרה גליקמית מאוזנת,
מחלת החניכיים תטופל באופן זהה
לחולה לא סוכרתי ,דהיינו סילוק גורמים
מקומיים והקפדה על בקרת הרובד.
8 .8מחלות אחרות בחלל הפה כוללות בעיקר
עששת צווארית ,מיעוט רוק ,תסמונת הפה
השורף וקנדידיאסיס .מצבים אלה דורשים
אבחנה וטיפול כחלק משיפור איכות חיי
המתרפא הסוכרתי.
9 .9הקפדה על בקרת רובד נאותה ותחזוקה
מידי שלושה-שישה חודשים כתלות באיזון
הסוכרת ובאיזון המחלה הפריודונטית,
הכרחיות להצלחת הטיפול.
1010הצוות הטיפולי כולל את הרופא המטפל
בסוכרת (רופא משפחה/אנדוקרינולוג),
הפריודונט ,אם קיימת מחלה בחניכיים,
ואת המומחה לרפואת הפה במקרה בו
ישנה מחלת חלל פה אחרת .בכל מקרה
יש להפנות לרופאים הללו לביצוע בדיקה
מלאה של חלל הפה והחניכיים ולקבלת
אבחנות נאותות ותוכנית טיפול הכוללת
גם שגרת מעקבים ותחזוקות.

מכתבים למערכת
מדור מכתבים למערכת פותח את שעריו
אנחנו בעיצומו של התהליך להגדלת התפוצה של העיתון בעשרות אלפי עותקים.
אנחנו פותחים מדור קבוע בשם “מכתבים למערכת” ,אליו אתם מתבקשים לשלוח
הערות ,שאלות לרופאים ותמונות על אורח החיים שלכם כסוכרתיים.
מכתבים
הכתובת למשלוחzevikz@gmail.com :
ותמונות
יתקבלו
בברכה
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ויטמין B12

וטיפול במטפורמין
הקדמה

ויטמין  B12או קובאלאמין ( )cobalaminהוא
ויטמין שהמקור שלו מהחי ,כולל בשר ,מוצרי
חלב וביצים .חסר של ויטמין  B12גורם לאנמיה
עם תאי דם גדולים ,פגיעה בעצבים (נוירופטיה)
וירידה בזיכרון .מטפורמין היא התרופה
הנרשמת ביותר בעולם לטיפול בסוכרת סוג
 2בגלל היתרונות הרבים ,מיעוט תופעות לוואי
ומחיר נמוך .תופעת הלוואי השכיחה ביותר הן
הפרעות במערכת העיכול (בחילות ,כאבי בטן
ושלשולים) לרוב בתחילת הטיפול וחולף עם
הזמן ,לכן גם מתחילים במינון נמוך ועולים במינון
בהדרגה .תופעת לוואי מפחידה אבל נדירה
מאוד היא חמצת בדם בהרעלת מטפורמין
בעיקר באי ספיקת כליות מתקדמת המובילה
לעיכוב בפינוי של מטפורמין והצטברות של
התרופה בדם .תופעת הלוואי האחרונה היא
חסר בויטמין  B12שהיא תופעת לוואי שכיחה
וקלה .הרמה של ויטמין  B12בתוך התאים היא
החשובה ולא הרמה בדם ,כי בתוך התאים
הויטמין מזרז תהליכים ביוכימיים .רמת ויטמין
 B12הנמדדת באופן שגרתי בקופות החולים
היא הרמה בדם ולא בתוך התאים .מחקרים
רבים מראים שהטיפול במטפורמין קשור
בירידה ברמת ויטמין  B12בדם אבל לגבי
ההשפעה בתוך התאים חסר מידע .אין כרגע
בדיקה שגרתית זמינה להעריך את מצב ויטמין
 B12בתוך התאים ,אבל יש לנו טיפול פשוט,
יעיל וזמין .לכן באנשים המטופלים במטפורמין
חשוב לעקוב אחרי רמת ויטמין  B12בדם ואם
הרמה בחלק התחתון של טווח הנורמה ,מומלץ
ליטול טיפול למלא את המאגרים.

ויטמין (B12 (Cobalamin

המופרש מתאי דופן הקיבה .הקומפלקס של
ויטמין  B12ופקטור אינטרינזי נספג ביעילות
באמצעות קולטנים ספציפיים בסוף המעי הדק
וכאמור מטפורמין כנראה מעכב את הספיגה.
מתאי המעי ויטמין  B12מופרש לדם ונקשר
לשני חלבונים שונים ,אחד שמאפשר לויטמין
 B12להיכנס לתאים והשני  -לא .בתוך התא
ויטמין  B12מזרז תהליכים ביוכימיים ,בחסר
של ויטמין  B12הרמה בדם של הומוציסטאין
וחומצה מתילמלונית (methylmalonic
 )acidמוגברות עקב עיכוב של תהליכים
ביוכימיים .פרט לחסר בויטמין  B12יש עוד
סיבות הגורמות לעליית רמת הומוציסטאין
ולכן רמת חומצה מתילמלונית היא הבדיקה
המדויקת ביותר לחסר של ויטמין  B12אבל
יקרה ולא זמינה כבדיקה שגרתית.

מטפורמין וחסר בקובאלאמין

בעבודות אפידמיולוגיות רבות נמצא שטיפול
במטפורמין קשור בירידה ברמת ויטמין B12
בדם .השכיחות של חסר בויטמין ( B12פחות
מ 148-פיקומול/ל) נבדקה במחקר חתך
באוכלוסיה מעל גיל  50שכלל  575חולי סוכרת
המטופלים המטפורמין 1046 ,חולי סוכרת שלא
מטופלים במטפורמין ו 6,867-משתתפים ללא
סוכרת .רמת ויטמין  B12במשתתפים סוכרתיים
המטופלים במטפורמין ,נמצאה נמוכה לעומת
סוכרתיים ללא טיפול במטפורמין וגם לעומת
החולים ללא סוכרת .ב 5.8%-מהמשתתפים
עם סוכרת סוג  2המטופלים במטפורמין נמצא
חסר בויטמין  ,B12יותר מאשר בסוכרתיים
ללא טיפול במטפורמין ( )2.4%ובמשתתפים
ללא סוכרת ( .)3.3%מספר עבודות אקראיות
מבוקרות מצאו שטיפול במטפורמין קשור
בירידה ברמת ויטמין  B12בדם .במחקר הגדול
ביותר 390 ,חולי סוכרת סוג  2המטופלים
באינסולין חולקו אקראית לטיפול במטפורמין
או פלצבו ונבדקה השכיחות של חסר בויטמין
 B12בדם .לאחר  4.3שנות טיפול במטפורמין
או פלצבו ,רמת ויטמין  B12בדם לא השתנה
בקבוצת הפלצבו וירדה ב 19%-בקבוצת
המטפורמין .בסוף המחקר ,בקבוצה שטופלה
במטפורמין נמצאה שכיחות יותר גבוהה של
חסר בויטמין  B12בדם 9.9% ,מול .2.7%

דיאטה מערבית ממוצעת מכילה כ6-
מיקרוגרם של ויטמין  B12ליום ,במזונות מהחי
בלבד .בגוף אגורה כמות גדולה של ויטמין
 ,B12ולכן ,בעקבות התפתחות של הפרעה
בספיגה של ויטמין  ,B12חולפות שנים עד
שמתפתח חסר .תהליך הספיגה של ויטמין
 B12מהמזון ,מורכב מאוד וכולל מספר שלבים,
לכן רוב המקרים של חסר בויטמין  B12נגרמים
מהפרעה בספיגה .לרוב חסר בויטמין B12
נגרם עקב פגיעה בתאי דופן הקיבה המפרישים
פקטור חיוני לספיגה של ויטמין  B12הפקטור ההשפעה של הטיפול
האינטרינזי .בסביבה החומצית של
הקיבה במטפורמין על קובאלאמין תוך
ויטמין  B12משוחרר מחלבוני המזון ונקשר
במהירות לחלבונים המופרשים מבלוטת תאי
הרוק .בסביבה הבסיסית של התריסריון ,ברוב המוחלט של המחקרים שהראו שטיפול
הויטמין משוחרר מחלבוני הרוק על ידי אנזימים במטפורמין בחולי סוכרת סוג  2גורם לחסר
מהלבלב ונקשר במהירות לפקטור אינטרינזי בויטמין  ,B12נמדדה רמת ויטמין B12

כללית בדם ,כלומר הפעיל והלא פעיל.
אולם לא נבדקה רמת חומצה מתילמלונית
והומוציסטאין ,שרמה גבוהה שלהם יכולה
להעיד על חסר בויטמין  B12בתוך התאים.
במספר עבודות הטיפול במטפורמין הוריד את
רמת ויטמין  B12בדם אבל לא העלה את רמת
חומצה מתילמלונית או רמת הומוציסטאין.
הממצאים מחשידים שהטיפול במטפורמין
גרם לירידה ברמת ויטמין  B12לא פעיל בדם,
ללא שינוי ברמת ויטמין  B12הפעיל בתוך
התאים .השפעה של טיפול במטפורמין בחולי
סוכרת סוג  2על הרמה של ויטמין  B12פעיל
נבדקה במעט מחקרים ,הגדול שבהם הוא
מחקר חתך תצפיתי במרפאות קהילתיות
בהולנד .במחקר נכללו  550משתתפים עם
סוכרת סוג  2שטופלו במטפורמין במשך כ5-
שנים בממוצע .חסר בויטמין  B12בדם נמצא
ב 28.1%-מהמשתתפים וחסר בויטמין B12
פעיל נמצא רק ב 3.9%-מהנבדקים .השכיחות
הנמוכה של חסר בויטמין  B12פעיל לעומת
רמת ויטמין  B12כללית בדם מעלה סימני
שאלה לגבי מצב הקובאלאמין התוך תאי.

סיכום

ברור שהטיפול במטפורמין קשור בירידה
ברמת ויטמין  B12בדם ,לגבי ההשפעה על
ויטמין  B12הפעיל ורמת ויטמין  B12בתוך
התאים עדיין חסר מידע .חסר גם מידע לגבי
האופן הנכון להעריך חסר בויטמין ,B12
באנשים עם ביטוי יחסית ספציפי לחסר
כמו אנמיה עם תאי דם גדולים ,רמת ויטמין
 B12בדם מספיקה בכדי להגיד שקיים חסר.
ברוב האנשים עם סוכרת סוג  2המטופלים
במטפורמין אין ביטויים ספציפיים של חסר
בויטמין  B12ואצלם עדיין חסר מידע לגבי
הדרך לאבחן חסר .אז אנחנו במצב שלא כל
כך יודעים איך לאבחן אבל כן יודעים לתת
טיפול יעיל ולכן עדיף ,ליתר בטחון ,למלא את
המאגרים אם רמת ויטמין  B12בטווח הנמוך.
קיימים דיווחים על השפעות שליליות של
עודף בויטמין  B12ולכן גם במהלך הטיפול
מומלץ לעקוב אחרי רמת ויטמין  B12בדם
ולהימנע מעודף ויטמין  B12בדם.
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מוצרים הנושאים את תו האגודה הישראלית לסוכרת

מוצרים עם תו

שימו לב! תו האגודה ניתן לכל מוצר בנפרד ולא לחברה או למפעל .המוצרים המאושרים
לא יכולים להיות תוספת חופשית בתפריט היומי אלא תמיד כתחליף למנת פחמימות ,שומנים,
חלבונים או אחרת .אין האישור מהווה המלצה אלא אישור בלבד.
ליד תו האגודה המופיע על פני אריזות המוצרים מופיעה הערה :תחליף למזון אחר במסגרת יעוץ
דיאטני אישי ,והגדרת גודל המנה והכמות המותרת כתחליף.

מוצרי מזון

אביב פרויקטים
 Sweetangoאבקת ממתיק על בסיס אריטריטול
וסטיביה ,באריזות  200גרם.
אחדות ,ביח”ר לטחינה חלווה וממתקים
(אחוה)
עוגה ללא תוספת סוכר עם מילוי בטעם פירות יע .ר
עוגת תפוחים ללא תוספת סוכר עם מילוי מעודן.
אסם
עסיס סירופ בטעמים :אשכולית אדומה דיאט ,פטל
דיאט ,לימונענה דיאט ,אננס דיאט ,תפוח דיאט ,תפוז
דיאט FIBRE1 ,דגני בוקר עתירי סובין;
ארדי שיווק וסיטונאות בע”מ
לחם “לבריאות”; לחם מיוחד על בסיס מחמצת
בתוספת סובין  500גרם (מספר )39
ארומה אספרסו בר
לחם דגנים קל; לחם קמח מלא מתוצרת ארומה
אספרסו בר; עוגיות מקמח מלא ללא תוספת סוכר;
לחמניות ביס מקמח מלא;
גלידות פלדמן  -פלקו
גלידל  900מ”ל בטעמים :שוקו וניל ,שוקו פקאן ,וניל
תות ,ריבת חלב .גלידל פרי פירות טרופיים (מאגדת 8
יחידות במשקל  80גרם); מאגדת שלגוני “גלידל” ( 8יח’
במאגדת) בטעמים :שוקו ,וניל ,וניל תות ,וניל פסיפלורה,
אייס מוקה .מאגדת שלגוני “גלידל פרי” ( 8יח’ במאגדת)
בטעמים :פטל ,דובדבן ,למון ליים; מרגריטה אשכולית,
אננס;
דג טעים
גפילטע פיש (קציצות דג) לייט
דנשר ( )1963בע”מ
ג’לי  Tussoבטעמים :תות שדה ,אננס ,משמש; תרכיזי
מרמולייט בטעמים :ענבים ,תפוזים ,פטל ,תפוחים ,לימון;
שקיות סוכלרוז (אריזת  200 ,100ו 20-שקיות) טבליות
סוכלרוז (אריזת  150ו 300 -טבליות); ממתיק אישי
נוזלי על בסיס סוכלרוז; ממתיק על בסיס סטיביה (100
שקיות 150 ,שקיות); ממתיק אישי נוזלי על בסיס צמח
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הסטיביה; סוכלרוז סטיקס; סוכלרוז טוויסטר; TUSSO
עוגת מאפינס תפוז ללא תוספת סוכ ,ר  TUSSOעוגת
מאפינס שיש ללא תוספת סוכר;
ד”ר מרק בריאות באפייה בע”מ
לחמניות קלות מקמח מלא (מארז  6יחידות) ,לחמניות
קלות מקמח כוסמין מלא (מארז  5יחידות) .לחם קל
מכוסמין מלא ,לחם קל מקמח מלא;
הדרום תעשיות מזון בע”מ
קונפיטורת תות שדה; קונפיטורה פירות יער; קונפיטורה
אוכמניות; קונפיטורה דובדבנים;
הרמזית
הרמזית הממתיק הקלאסי – טבליות ממתיק על בסיס
סכרין ללא קלוריות.
החברה המרכזית למשקאות (קוקה קולה)
קוקה-קולה זירו :קוקה-קולה זירו בקבוק  1.5ליט ,ר
קוקה-קולה זירו בקבוק  1ליט ,ר קוקה-קולה זירו בקבוק
 2ליטר; קוקה-קולה זירו בקבוק  500מ”ל ,קוקה-קולה
זירו בקבוק  350מ”ל ,קוקה-קולה זירו פחית  330מ”ל;
קוקה-קולה זירו מארזים לנשיאה ששיה ( 1.5ליט ,ר
 2ליטר); קוקה-קולה זירו מארזים לנשיאה  6פחיות
(פרידג’פק) ,קוקה קולה זירו ללא קפאין באריזות 1.5
ליט ,ר קורה קולה זירו לימון באריזות  1.5ליטר ו330 -
מ”ל ,דיאט קוקה-קולה :דיאט קוקה-קולה בקבוק 1.5
ליט ,ר דיאט קוקה-קולה בקבוק  500מ”ל ,דיאט קוקה-
קולה בקבוק  350מ”ל ,דיאט קוקה-קולה פחית 330
מ”ל ,דיאט קוקה-קולה מארזים לנשיאה ששיה (1.5
ליטר) דיאט קוקה-קולה מארזים לנשיאה  6פחיות
(פרידג’פק) ספרייט זירו בקבוק  350מ”ל ,ספרייט
זירו :ספרייט זירו בקבוק  1.5ליטר,ספרייט זירו בקבוק
 500מ”ל,ספרייט זירו פחית  330מ”ל ,ספרייט זירו
מארז ששיה ( 1.5ליטר) ,ספריט זירו מארז  6פחיות
(פרידג’פק),
דיאט פאנטה אורנג’ בקבוק  1.5ליט ,ר דיאט פיוז תה
בטעם אפרסק :דיאט פיוז תה בטעם אפרסק בקבוק
 1.5ליטר דיאט פיוז תה בטעם אפרסק בקבוק 500
מ”ל.

זנלכל בע”מ (יכין)
יכין סירופ דיאט בטעם אשכולית; יכין סירופ דיאט בטעם
לימונענע; יכין סירופ דיאט בטעם אננס; יכין סירופ דיאט
בטעם מנגו; יכין סירופ דיאט בטעם ענבים; יכין סירופ
דיאט בטעם פטל; יכין סירופ דיאט בטעם תות בננה; יכין
סירופ דיאט בטעם תות; יכין סירופ דיאט בטעם תפוזים;
יכין סירופ דיאט בטעם תפוחים; יכין סירופ דיאט בטעם
דובדבן; יכין סירופ דיאט בטעם לימון;
טופגאם תעשיות ממתקים בע”מ
תנת’ה – סוכריות ללא תוספת סוכר בטעמים :תות,
לימון ,מנטה ,עוגיות קוקוס ,קפה מקיאטו ,קרמל;
טמפו משקאות בע”מ
 ;7UP FREEסודה בטעם למון ליים; סודה בטעם
אננס; סודה בטעם פירות יער; פפסי מקס  330מ”ל,
 500מ”ל ו  1.5ליטר;
יוניליוור ישראל מזון בע”מ
מוצרי תלמה :פתית בצל ,פתית שיפון ,קרנצים תלמה
()340גרם ,קרנצים תלמה שפע בד”צ ( 340גרם),
ברנפלקס ,ברנפלקס בד”צ ,ברנפלקס ללא תוספת
סוכ ,ר ברנפלקס ללא תוספת סוכר בד”צ ,ברנפלקס
ללא גלוטן .ברנפלקס ;EXTRA FIBER
קונפיטורה תות שדה לייט  778באריזה אישית (20
גרם).
י.א.א .עולם הפרי
קונפיטורה פירות יער לייט מופחת קלוריות עולם הפרי 500
גרם
קונפיטורה תות שדה לייט מופחת קלוריות עולם הפרי 500
גרם
קונפיטורה דובדבן חמוציות לייט מופחת קלוריות עולם הפרי
 500גרם
קונפיטורה אוכמניות לייט מופחת קלוריות עולם הפרי 500
גרם
קונפיטורה משמש לייט מופחת קלוריות עולם הפרי  500גרם
י .כהן
סוויט לוז ( )sweet loseממתיק בשקית על בסיס
סוכרלוז; סוויט רוז – ממתיק בשקיות על בסיס סכרין;

המשך בעמודים הבאים
סוויטבע  -שקיות ממתיק אישי על בסיס סטיוויה עם
דקסטרוזה; ממתיק על בסיס סוכלרוז (שקיות ממתיק
אישי על בסיס סוכלרוז עם דקטרוזה); ממתיק על
בסיס סוכלרוז (אבקת ממתיק על בסיס סוכלרוז עם
מלטודקסטרין); מתוק לייט – שקיות ממתיק אישי על
בסיס סוכרלוז (בתפזורת)
יפאורה תבורי    
דיאט  RCקולה RC ,קולה  NO SUGAR; RCQלימון
ליים; תפוזינה דיאט משקה תפוזים ,תפוזינה דיאט
משקה אשכוליות ,ספרינג דיאט משקה תפו”ע,
ספרינג דיאט אננס-אשכולית ,ספרינג (קולקשן) נקטר
חמוציות דיאט ,ספרינג תה אפרסק דיאט ,קריסטל
אשכוליות דיאט ,שוופס דיאט לימון ליים ,שוופס
 WATERאפרסק  0קלוריות ,שוופס  WATERתפוח
 0קלוריות ,שוופס סודה בטעם לימון ,שוופס סודה
בטעם נענע ליים ,שוופס  nosugarגזוז בטעם תפוח
( 1.5ליטר)  .שוופס  nosugarגזוז בטעם לימונדה
אדומה ( 1.5ליטר) .שוופס  nosugarגזוז בטעם אננס
( 1.5ליטר); שוופס
 no sugarגזוז בטעם תות ליים ( 1.5ליטר); שוופס
סודה בטעם למון גראס וג’ינג’ר ( 1.5ליטר).
כרם תעשיות מזון מן הטבע ע.ל בע”מ
סוכרלייף – שקיות ממתיק אישי על בסיס סוכלרוז;
מאפיית אגמי
לחם בריאות ושובע ,לחם בריאות ושובע  9דגנים,
לחם בריאות ושובע קל ,לחם מלא מלא קל ,לחם מלא
מלא ,לחם קל ,לחם דגנים קל ,מארז לחמניה קלה ביס
 100%קמח חיטה מלאה ,מארז פיתה ביס קלה 100%
קמח מלא ,אגמי  PREביוטי (פיתה ביס עם תוספת
סיבים פרה ביוטיים); לחם מלא יום יום; לחמניות ביס
כוסמין (מארז  8לחמניות במשקל  50גרם); פיתה ביס
כוסמין (מארז  10יחידות של  50גרם);
מאפיות אנג’ל בע”מ
לחם אנג’ל קל בתוספת שיפון; לחם אנג’ל קל; לחם
שבעה דגנים קל; לחם אנג’ל  100קל’ בתוספת שיפון;
לחם שיפון כפרי (אנג’ל אורנים); לחם פת חי 100%
מלא (אנג’ל אורנים); הלחמנייה הקלה (אריזת 6
יחידות); לחם עינן פרוס; לחם פשוט מלא; לחם שיפון
 100%קל; אנג’ל חיטה מלאה; לחם מלא (מותג רמי

לוי) ,לחם שיפון קל (מותג רמי לוי); לחם אנג’ל צרפתי
 100%כוסמין; לחם עינן קל; אנג’ל ילדים;
מאפיית ברמן
חלה קלה; שיפון קל; לחם דגני קלות; לחם לעניין-
מחיטה טרום נבוטה; לחם ברמן קל לעניין; לחם חיטה
מלאה קל; לחם קל  100%שיפון; לחם ברמן אקטיב;
לחם פרוס מלא מקמח חיטה ;E free
לחם פרוס מלא שיפון E free
מאפיית ודש מקבוצת ברמן
לחמניות דגני קלות; לחם שיפון קל; חלה קלה; לחם
דגני קלות; לחמניה קלה; לחם שחור קל; לחם כנען;
לחם שחור מקמח מלא;
מאפיית לחם הארץ מקבוצת ברמן
לחם שיפון; לחם שיפון עם אגוזים; לחם  5דגנים; לחם
חיטה מלאה קל; לחם קל  100%שיפון; לחם כוסמין ;
מאפיית לחם חן (מקבוצת ברמן)
לחם דני קל ,לחם גלילי קל ,לחם קל קמח מלא
מאפיית דוידוביץ
לחם ריחיים קל; לחם  FIXחיטה מלאה; לחם 100%
כוסמין  500גרם; לחם  100%כוסמין  600גרם
מאפיית יוסף ברון בע”מ
לחם בריאות מקמח מלא; לחם “מיוחד”; לחם
משפחתי; לחם קל מקמח שיפון מלא; לחם שיפון
בורודינסקי
מאפיית דגנית  -עין בר
לחם דגנים קל; לחם חיטה מלא; לחם אחיד קל; לחם
קל מחיטה מלאה; לחם טבע קל; לחם שיפון אמיתי
קל; לחם ירוק מקמח מלא; לחם חיטה מלא  +שיפון;
לחם חיטה מלא  +כוסמין; לחם חיטה מלא שגם ילדים
אוהבים; לחם חיטה מלא קל בתוספת שיפון;
מאפיית עלית (מזרחי) בע”מ
פיתות מיני דל קלוריות מקמח מלא (מארז  10יחידות);
לחם דגנים קל; חלה קלה; לחמניות קלות מקמח מלא
( 10יחידות).
מאפייה מרחבית  1986בע”מ ,קרית שמונה
לחם חיטה מלא-לחם מקמח חיטה מלא בתוספת
ויטמינים פרוס; לחם עינב  25%פחות קלוריות;
אווריריות כוסמת דקיקות עם מלח; אווריריות כוסמת
דקיקות ללא מלח; אווריריות כוסמין דקיקות עם מלח;

אווריריות כוסמין דקיקות דל נתרן;
מאפיית פולנסקי
לחם שיפון אוקראיני ,לחם סקנדינבי שיפון טבעי ,לחם
שיפון בורודינסקי ,לחם חיטה נבוטה ,לחם שיפון קל;
לחם כוסמין מלא; לחם בסגנון כפרי מקמח שיפון
וחיטה מלאים;
מבשלות בירה בינלאומיות בע”מ
נקטר חמוציות דיאט פריגת ,פריגת משקה קל דיאט
אשכוליות  1.5ליט ,ר  330מ”ל; פריגת lightמשקה קל
בטעם לימונענע דל קלוריות ,פריגת  lightמשקה קל
בטעם תפוזים דל קלוריות;
מודל שיווק ב.ל .בע”מ
קלקר פלוס שלוקים להקפאה ( 8יחידות של  100גרם
מארז בטעמים :ענבים ,פירות יע ,ר תות בננה ,לימונענע),
קלקר מיני שלוקים להקפאה ( 50יחידות של  29גרם
מארז בטעמים :ענבים ,פירות יע ,ר תות בננה ,לימונענע).
מור ים מרקטינג
מחית תפוחים ,מחית תפוחים אורגנית ,מחית תפוחים
עם אפרסק ,מחית תפוחים עם תות
מחלבות גד שיווק בע”מ
שיבולת שועל (גביע  150גרם)
מילקו תעשיות בע”מ (טרה)
מעדן חלב בטעם שוקולד  0%שומן ( 125גרם)
מארז רביעייה;  Muller simply fruit 0%יוגורט
ביו אפרסק Muller simply fruit 0% ,יוגורט ביו
פירות יע ,ר  Muller simply fruit 0%יוגורט ביו תות,
 Muller simply fruit 0%יוגורט ביו אננסMuller ,
 simply fruit 0%יוגורט ביו דובדבן ; Muller
 simply fruit 0%יוגורט ביו תפוח אגס;
מכוורת עמק חפר
מעדן לייט
מכוורת יד מרדכי שטראוס בע”מ
קונפיטורה דומדמניות שזיף לייט; קונפיטורה משמש
לייט; קונפיטורה תות שדה לייט;
מנה א .י .בע”מ
פריכיות אורז מלא ,פריכיות אורז מלא ללא תוספת
מלח ,פריכיות אורז מלא עם פשתן ,פריכיות אורז מלא
עם תירס ,פריכיות אורז מלא עם קצח ,פריכיות אורז
מלא  5דגנים.
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מצות אביב
עוגיות קלות אביבה ללא תוספת סוכר בטעמים :וניל,
קפוצ’ינו ,לימון ,עוגיות קלות ללא תוספת סוכר מחיטה
מלאה; עוגיות קלות ללא תוספת סוכר מקמח כוסמין
מלא בתוספת גרעיני צ’יה;
נסטלה גלידות – נגה
מאגדת שלגוני לייט בטעם ריבת חלב ( 6יח’) ,מאגדת
שלגוני לייט בטעם שוקו ( 6יח’)
מאגדת שלגוני לייט בטעם וניל עוגיות ( 6יח’) ,מאגדת
קרחון לייט מנגו וקרחון לייט לימון ( 8יח’) לה קרמריה
לייט תות מנגו ( 1.4ליטר)
סודה סטרים ישראל.
סירופ דל קלוריות  ZEROסוכר בטעמים  :אשכולית
אדומה ,למון ליים ,פטל ופירות יע ,ר קולה ,סירופ דיאט
בטעם פטל חמוציות ,סירופ דיאט בטעם אננס-
אשכולית;
סוכרלוז בע”מ
סוכרזית סוכרלוז  100שקיות ,סוכרזית פטריה 300
טבליות ,סוכרזית פטנט  700טבליות ,סוכרזית קנקן
 1200טבליות ,סוכרזית כמו סוכ ,ר סוכרזית קלאסי נוזלי,
סוכרזית סוכלרוז  100שקיות ,סוכרזית סוכלרוז נוזלי,
סוכרזית סוכלרוז  75טבליות ,סוכרזית סוכלרוז 300
טבליות ,סוכרזית סוכלרוז כפית לכפית ,סוכרזית
סטיוויה  100שקיות ,סוכרזית סטיוויה נוזלי ,סוכרזית
סטיוויה  75טבליות ,סוכרזית סטיוויה  300טבליות,
סוכרזית קלאסי כפית לכפית ,סוכרזית שקיות ממתיק
סטיוויה  0קלוריות ,סוכרזית שקיות ממתיק סוכלרוז 0
קלוריות.
סוכרה דיאט בע”מ (מתוק וקל)
סוכרה דיאט  -שקיות להמתקה בישול ואפיה (25,100
ו 250 -שקיות); סוכרה דיאט לבישול ואפיה ( -אריזת
 100גרם); סוכרה דיאט טיפות לבישול אפיה והמתקת
משקאות; מתוק וקל סטיביה (שקיות ממתיק אישי
סטיביה  100,50ו ;)20 -מתוק וקל (שקיות ממתיק
אישי סכרין  50ו  250 -יחידות) .מתוק וקל זהב (שקיות
ממתיק אישי אספרטיים  50ו  100 -שקיות).
סוויטאנגו
 Sweetango, 200גרם
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סופר פארם ישראל
 Wellnessעוגיות קלות מחיטה מלאה ללא תוספת
סוכר (מותג לייף); לייף וולנס סטיביה  100שקיות;
לייף וולנס סוכרלוז  100שקיות; לייף וולנס סוכריות ללא
תוספת סוכר בטעמים :מנטה ,לימון ,תות.
ענבי ציון
קונפיטורה ביתית פירות יער לייט באריזה של  600גרם,
קונפיטורה ביתית תות שדה לייט באריזה של  600גרם,
קונפיטורה ביתית משמש לייט באריזה של  600גרם,
קונפיטורה ביתית פטל לייט באריזה של  600גרם,
קונפיטורה ביתית אוכמניות לייט באריזה של  600גרם
פיתה אקספרס בע”מ
פיתה קלה מקמח מלא; פיתה כוסמין מלא; פיתה ביס
מקמח מלא;
ריאו
גלידת וניל שוקו ,שלגון גלידה קלה שוקו וניל ,גלידה קלה
בטעמים וניל ריבת חלב ,מאגדת  8קרחונים ללא תוספת
סוכר  Litgh Iceבטעמים :קולה לימון ,משמש ,לימון
שופרסל (מותג פרטי)
ברנפלקס ללא תוספת סוכ ,ר גדלים שונים(מותג
פרטי שופרסל); ממתיק על בסיס סוכרלוז 100,שקיות
(מתוצרת ביסקול ,המשווק על ידי שופרסל); שקיות
ממתיק על בסיס סטיוויה ; שוקו נטול לקטוז ללא תוספת
סוכר  1ליטר (מתוצרת מחלבות רמת הגולן ,המשווק על
ידי שופרסל); רסק תפוחי עץ טבעי אורגני ללא סוכר
 green (4יחידות של  113גרם),
שטראוס גלידות בע”מ
מאגדת שלגוני לייט פרי פירות יער עם יוגורט וציפוי בטעם
פרי יער; מאגדת שלגוני לייט וניל עוגיות; מאגדת שלגוני
לייט שוקולד עם ריפל שוקולד; מאגדת שלגוני לייט פרי
אפרסק עם יוגורט וציפוי בטעם אפרסק; מאגדת לייט
מיני סנדוויץ’’; מאגדת אייס לייט לימון אשכולית אדומה
ומנגו; קרמיסימו  1.33ליטר ,לייט שוקו וניל.
שטראוס בריאות בע”מ
דנונה  PROטריפל זירו בטעמים :תות ,אננס ,וניל; דנונה
 PRO 0%לבן; דנונה טריפל זירו בטעמים :תות ,אננס,
אפרסק ( 150גרם ו  100גרם) ,פירות יער  ,מנגו אפרסק
( 150גרם);
אקטיביה  ;0%דנונה  200 0%גרם; אקטיביה 150 1.5%
גרם; דנונה  150 1.7%גרם ו  100גרם

שלגוגו
קרחוני ארטיקל בטעמים :לימון ,פטל ,משמש ,אננס,
לימונענע ,תה אפרסק; קרחוני פריטיקל בטעם:
פסיפלורה.
תנובה
דיאט יופלה אננס  0%גביע  150ג”ר; דיאט יופלה
אפרסק  0%גביע  150גרם; דיאט יופלה עם אפרסק
 150 0%גרם בהשגחת בד”ץ; דיאט יופלה דובדבן
 ;0%גביע  150גרם דיאט יופלה תות; גביע  150ג” ,ר
 0%דיאט יופלה פירות יער  ;0%גביע  150ג”ר דיאט
יופלה בד”צ תות  ;0%גביע  150גרם דיאט יופלה עוגת
גבינה ותות  ;0%גביע  150גרם דיאט יופלה בטעם
וניל עם אוכמניות בתחתית  150 ,0%גרם; דיאט יופלה
בטעם וניל עם מנגו בתחתית  150 ,0%גרם דיאט יופלה
בטעם לימון  150 0%גרם; דיאט יופלה בטעם קוקוס
 150 0%גרם יופלה טבעי  1.5%גביע  200ג”” ,ר יופלה
טבעי  1.5%גביע  150ג”ר יופלה  0%דיאט גביע 200
ג”ר; דיאט יופלה עם תות  100 0%גרם; יוגורט תנובה
לבן  1.5%שומן ביו גביע  150גרם;
משקה סויה לייט אריזת  1ליט ,ר סוי מג’יק; מעדן סויה
במתיקות מעודנת ,סוי מג’יק;

תוספי מזון ,תרופות,
מכשור רפואי ומוצרי
עזר

( ABBOTT - GLUCERNAגלוצרנה)
מזון רפואי מועשר בסיבים תזונתיים מיועד לחולים עם
סבילות לקויה לגלוקוז .היבואן :פרומדיקו
 B.LAORארומה קוסמטיקה ייחודית
קרם רגליים ארומטי
אופציה ,סוכנות לביטוח
ביטוח סיעודי לחולי סוכרת ,ביטוח נסיעות לחו”ל לחולי
סוכרת ,ביטוח חיים לחולי סוכרת ,ביטוח בריאות לחולי
סוכרת ,ביטוח אי כושר עבודה לחולי סוכרת ,ביטוח
משכנתא לחולי סוכרת.
אלטמן בריאות שותפות כללית
פלקסיטול – משחה לכף הרגל; פלקסיטול – קרם
ידיים לעור יבש מאוד; פלקסיטול – קרם לטיפוח
הציפורן; פלקסיטול קרם לעור יבש מאד; פלקסיטול
איזי סטיק; אלפא ליפואית;

ברייסון שיווק בע”מ
מוצרים לטיפול בטוח ללא צבתיות וחתכים בכפות
הידיים והרגליים - cuticle away :מסיר ללא מאמץ
את העור סביב הציפורן - callus away .מסיר עור גס
וקשה מכפות הרגליים ב 5-דקות.
 - dry heelקרם לריפוי ומניעה של עקבים יבשים
וסדוקים – Callus eliminator .לשימוש על ידי אנשי
מקצוע – Cuticle eliminator .לשימוש על ידי אנשי
מקצוע.
גאמידה בע”מ
מערכת גבס לתמיכה ברגל סוכרתית ,משחה  
dermagran-B
די.סי.וי .פרו בע”מ
מסנן אופטי למניעת רטינופטיה וקטרקט בחולי סוכרת
המרכז למימוש זכויות רפואיות
שירותים למימוש זכויות רפואיות
ויטאמד ,תעשיות פרמצבטיות בע”מ.
קרם טיפולי פורטה לרגליים
טופ נייל שיווק בע”מ
קלירנס – סבון טיפולי  1ליטר 250/מ”ל; קלירנס –
מחזק ציפורניים טיפולי; קלירנס – קרם ידיים טיפולי;
קלירנס – תערובת ציפורניים אקטיבית; קלירנס –
דיאודורנט ספריי לכף הרגל;
כצט
לקטופיל  -יאנג מוס ניקוי טיפול לפנים; לקטופיל  -קרם
גוף טיפולי; לקטופיל  -קרם ידיים טיפולי; תחליב סבון
טיפולי;  – TZAREVET Xצרבת X, Calcichew
 D3בטעמים מנטה ,לימון ותפוז .קלצ’יצ’ו אקסטרא 3D
בטעם לימון; ויטמין ;D
מורז צמחי מרפא
כפתן – קרם לרגליים .משושת – משחה לטיפול
בפצעים פתוחים .משחת עיסוי להמרצת מחזור הדם
ולהקלת כאבים ראומטיים .מגן ציפורניים לטיפול
בפטריות ובדלקות מתחת לציפורן.
מ.א .מוצרי טבע ובריאות
טננבלוט  – Dסירופ עם תמציות צמחים ללא תוספת
סוכר; סוכריות ויויל ללא תוספת סוכר בטעמים :בטעם
סמבוק ,בטעם לימון ,בטעם פירות יע ,ר בטעם מנטה,
בטעם מנטה חריפה.

מנפאואר קאר בע”מ
מטפלים/ות שעברו השתלמויות בנושאי סוכרת
מכבי שרותי בריאות
סטרפ קא ,ר סידן  +ויטמין  , 200Dקרם רגליים שיקומי,
.N Care Sense
מעבדות ים המלח – AHAVA
קרם גוף מזין לעור יבש ורגיש; קרם ידיים לעור
יבש ורגיש; קרם רגליים לעור יבש ורגיש; קלינרל
 D-MEDICקרם לכף הרגל; קלינרל  D-MEDICג’ל
גרגרים לכף הרגל;
מעבדות מדיג’ל בע”מ
 Nail Drops Medifootלציפורניים (סיוע בטיפול
בפטרת ואקזמת כף הרגל)
 )Multipurpose cram (Medigelקרם רב
שימושילחות והזנה לעור
 Medifootסיוע בהסרת עור קשה וגס בכף הרגל
ללא צורך בסכין או משייפים חדים
מרקמן את טומשין משרד עו”ד ונוטריון
שירותים משפטיים לזכויות רפואיות
נובונורדיסק (פארמדיה)
עטי הזרקה מסוגNOVOPEN 3 , NOVOLET , :
.NEEDLE NOVOLIFE, PENMATE
סופר פארם בע”מ
קרם ידיים לעור יבש במיוחד; משחה לכף הרגל
סיגמא בי די בע”מ
גלוקוטרק – מד סוכר לא פולשני
סילון ספורט שיווק בע”מ
411V2; 1080 V6; 860 V6; 880 V5; 990 V4; 928
V2; 847 V2
סם-און בע”מ
נוירובטיק – קפליות חומצה אלפא ליפואית לסיוע
במניעת נוירופתיה ,גלוקו ג’ל ((Gluco-Gel
לספיגה מהירה; די-ויט טבליות ,די-ויט  200טיפות ,די-
ויט  400טיפות.
פישר תעשיות פרמצבטיות בע”מ
יו-לקטין סדרה טיפולית לעור יבש-יבש במיוחד :יו-
לקטין קרם טיפולי  /יו-לקטין פורטה טיפולי (מכיל
 Ureaבריכוזים שונים) ,יו-לקטין קרם פורטה טיפולי
לכף הרגל ,יו-לקטין תחליב גוף טיפולי ,יו-לקטין קרם

ידיים טיפולי ,יו-לקטין ג’ל פילינג טיפולי לכף הרגל ,יו-
לקטין אל סבון טיפולי ,יו-לקטין שמפו טיפולי ,יו-לקטין
קרם פנים טיפולי .אייקר  /אייקר פורטה  -מגבונים
לאחר סטריליזציה לניקוי יסודי של העיניים .אמול /
אמול פורטה  /אמול נטורל  -שמן אמבט .פדיסול קרם
לריכוך וטיפול בכף הרגל ,פדיסול תרסיס דאודורנט
לכף הרגל  -מרענן ,סופג זיעה ומונע ריח
פריגו ישראל – טאיקו דיאגנוסטיקה
גלוקומטר אסנסיה עלית  XLואביזריו .גלוקומטר
אספרי ואביזריו ,גלוקומטר אסנסיה קונפירם ואביזריו.
ערכות לבדיקת סוכר של חברת Bayer: ASCENSIA
ELITE , ASCENSIA ELITE XL , ASCENSIA
 ,ESPRIT 2מגוון מחטים עדינות ( ,)uniletמשאבת
אינסולין מתקדמת Insulin Pump Cozmo
קארט קוסמטיקס בע”מ
משחה טיפולית לכף הרגל ,ציפורנית ,מוקוסווט ,קורנקס
ג’ל ,תחליב טלק טיפולי ,קרם טיפולי לכף רגל יבשה
וסדוקה ,ג’ל ספורט; פילינג לציפורן; נוזל לציפורניים;
פילינג אניזמטי לכף הרגל;
קבקב יבוא הנעלה בע”מ
גרביים לסוכרתיים דגם  ;11035נעליים ABSOLUTE
 COMFORT 4412לחולי סוכרת; נעליים
 ABSOLUTE COMFORT 4411לחולי סוכרת;
נעליים  ABSOLUTE COMFORT 8411לחולי
סוכרת; נעליים ABSOLUTE COMFORT 8413
לחולי סוכרת; נעליים ABSOLUTE COMFORT
 4302לחולי סוכרת
רקיט בנקיזר (ניר איסט) בע”מ
סטרפסילס תות ללא סוכר -להקלה על כאב גרון,
נורופן לילדים בטעם תות ,נורופן לילדים בטעם תפוז;
סטרפסילס ללא סוכר לימון ,גביסטון נוזל מנטה,
גביסטון מנטה טבליות; קרם טיפולי לסדקים בעקב
בתוספת קרטין מבית ;Scholl
חברות תרופות – תרופות במרשם רופא בלבד:
באייר ישראל בע”מ ,ברינגר אינגלהיים ישראל בע”מ,
מארק שארפ ודוהם  ,MSDנובונורדיסק (פארמדיה),
נוברטיס פארמה ,סנופי אוונטיס.
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כתובת

עיר

שרון ענתבי קנטור

שושנה דמארי 15/19

כפר יונה

050-2369361

טליה (לאה) מירז

הרצל  18דירה 14

יהוד

052-4561584

חגית בן מוחה

יצחק אבינו 4/4

אילת

053-4384449

סמדר שושנקר

ת.ד8156 .

חצור הגלילית

054-6404959

אסתר אשכנזי

גליל עליון

נאות מרדכי

050-2904088

רונית בוסקילה

הירדן 17

קרית שמונה

אווה יעקובוב

רוטשילד 129/22

ראשון לציון

050-6802151

רחל חסון

לשם  69קייזר

מודיעין

054-2834923

ויקטוריה בזשוילי

אבן עזרא 6/20

אשדוד

050-2620018

לינור שבת

מס’ בית 43

מושב גבעתי

050-6848333

שירלי קושנרוף

דרך המשחררים 26/9

באר-שבע

052-5014032

ענת דמיכובסקי

גורודסקי 13/1

רחובות

רחלי גליק

טרומפלדור 70

פתח-תקווה

054-4552355

טטיאנה אלטשולר

בן צור שמואל  8דירה 16

חיפה

052-4472718

רעננה

050-4411137

ורד יהונתן

רח’ אילת 8

רמת השרון

052-3334000

גילי גבאי

דוד רמז 11/23

אשקלון

052-7498401

זרינה מולוקנדוב

חיל חימוש  15דירה 26

ראשון לציון

054-9409224

רבקה מנקר

רשב”י 45/1

מודיעין עילית

יפה לפיד

רח’ בן גוריון 9/4

רעננה

050-5466056

שני ברנט

אורי צבי גרינברג 4

תל-אביב

054-2530383

מייקי סייפן
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טל’ עבודה

077-2046049

סלולארי

054-2222959

077-2012320

08-9301210

050-4151496

