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הצעה לטיפול או לרכישה. אין לראות במידע 
המתפרסם תחליף להתייעצות עם צוות 

רפואי, תוך התאמה אישית וספציפית ללקוח 
והתחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים. 
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ְמִתינּות ַוֲחִריצּות, ֵהן ְׁשֵני ָהרֹוְפִאים 

ָהֲאִמיִּתִּיים ֶׁשל ַהִּמין ָהֱאנֹוִׁשי.
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דבר המערכת
דבר נשיא אגודה ישראלית לסוכרת

 פרופ’ נעים שחאדה 

חברות וחברים יקרים שלום,

שירותי  סל  ועדת  מתכנסת  שנה,  כמדי 
והכנסת  הרחבת  ובוחנת  הבריאות 

תרופות  

וטכנולוגיות חדשות. 

ישראלית לסוכרת פועלים  אנו באגודה 
אל מול מקבלי ההחלטות לקידום איכות חייהם של הסוכרתיים בישראל 

ולקבלת הטיפול המיטבי.

השנה, שימת הדגש היא על הוספה והרחבת תנאי ההכללה לסוכרתיים, 
הניתנים לתרופות מהקבוצות הבאות:

ביידוריון   ,)Trulicity( טרוליסיטי   ,)Victoza( ויקטוזה   :GLP1
)Ozempic( ואוזמפיק )Lyxumia( ליקסומיה ,)Bydureon(

 Forxiga(,( פורקסיגה   ,)Steglatro( סטגלרטו   :Sglt2 מעכבי 
דואו  ג’רדיאנס   ,)Jardiance( ג’רדיאנס   ,)XR )Xigduo XR קסיגדו

)Segluromet( ו-סגלורמט )Jardiance Duo(

ג’נוביה   ,)Onglyza( אונגלייזה   ,)Trajenta( טרג’נטה   :DPP4- מעכבי
 )Januvia(

 .)Galvus( וגאלבוס

לאחרונה, הודיע משרד הבריאות על הקמת ועדה מדעית לסימון מוצרי 
מזון באמצעות “תו ירוק” ו”תו אדום”. התו הירוק, יסמן מזונות מומלצים 

והתו האדום, יסמן מזונות שאינם מומלצים ויכנס לתוקפו כבר ב-2020. 

חשוב לי להדגיש בפניכם, ציבור הסוכרתיים, שאנו באגודה מברכים על 
צעד זה, אבל ה”תו הירוק” אינו מהווה תחליף ל”תו איל” )תו אגודה(. ה”תו 
מלאים  דגנים  דגים,  עוף,  בשר,  ירקות,  פירות,  כגון  מוצרים  יסמן  הירוק” 

וקטניות ומוצרי חלב ותחליפיהם. 

לקריטריונים  בהתאם  במעבדה  נבדקו  אשר  מוצרים,  מסמן  איל  תו 
מחמירים ונקבע שיש להם ערך מוסף לסוכרתיים עם התייחסות ברורה 
ציון  וסיבים.  קלוריות  נתרן,  כולסטרול,  וטראנס,  רווי  שומן  לפחמימות, 

הפחמימות הוא קריטי לסוכרתיים.

אנו לא בודקים אם יש ומהי כמות הסוכר במוצר אלא בוחנים את כמות 
הפחמימות. 

אני נרגש לספר לכם כי לקראת חודש המודעות למחלת הסוכרת, החל 
בנובמבר, אנו שוקדים על מהלך פרסומי תקשורתי שיעלה את המודעות 

למחלה ולחשיבות אורח חיים בריא. 

בטוחני, כי מהלך תקשורתי מסוג זה יעזור במניעת התפשטותה ההולכת 
וגוברת של מגיפת הסוכרת וההשמנה השוררת בישראל ובעולם וימשיך 

לעודד את משרד הבריאות לפעול ביתר שאת בנושא זה. 

שכל  חשוב  הסוכרת,  בתחום  החדשות  ולטכנולוגיות  לתרופות  בנוסף 
אחד ואחת מאיתנו יאמץ לעצמו אורח חיים בריא, הכולל פעילות גופנית 

ותזונה בריאה ומבוקרת. 

שריינו את התאריך! יריד הסוכרת השנתי יתקיים ב-13.11.19 בכפר 
המכביה, ר”ג. 

פרטים נוספים בהמשך.

דבר המנכ”ל
מוטי פרלמוטר

שלום לכל החברים.

שני  על  להתעכב  מבקש  אני  הפעם 
נושאים המשיקים לתו האגודה.

1.  משרד הבריאות הודיע על הקמת 
ועדה מדעית אשר ייעודית בלתי תלויה 
שנתנה המלצות לסימון של תו סימון 

תו  לצד  “מומלצים”  מזונות  לגבי  יהיה  זה  תו  מומלצים.  למזונות  ירוק 
אדום למזונות “לא מומלצים” התו האדום יופעל כבר ב 2020.

כפי שמציין המשרד, מזונות ירוקים כוללים ירקות, פירות, קטניות, דגנים 
מלאים ומוצרים מהחי כמוצרי חלב ותחליפיהם דגים עוף ומעט בשר 
בקר. האגודה מברכת את משרד הבריאות על היוזמה אולם פונה לציבור 
האנשים עם סוכרת לשים לב כי התו הירוק פונה לכלל האוכלוסייה ואינו 

תחליף לתו האגודה.

כפי שכל אדם עם סוכרת יודע, תו האגודה איננו מהווה המלצה לצרוך 
מוצר מסוים ולהעדיפו על מוצר אחר, דומה או מאותה משפחת מוצרים. 
מוסף  ערך  להם  יש  כי  ונקבע  נבדקו  אשר  למוצרים  ניתן  האגודה  תו 
לאנשים עם סוכרת. התו שלנו עובר בדיקות עמידה בתקנים מחמירים 
של פחמימות, שומן רווי וטראנס, כולסטרול, נתרן, קלוריות וסיבים. רק 
אשר  התו  את  יקבל  במצטבר  האלו  הקריטריונים  בכל  שעמד  מוצר 
מציין אך ורק כי המוצר עמד בקריטריונים שלנו. יש לזכור כי אנו לא 
ומורכבות  ומה כמות הסוכר אלא פחמימות, פשוטות  יש  בודקים אם 
ובתוכן כמובן סוכרים. יתרה מזאת, ציון הפחמימות נועד לאלו מאתנו 

אשר מזריקים אינסולין וכמות הפחמימות לגביהם הינה קריטית.

2.  ככל שתו האגודה נעשה יותר פופולרי, יצרנים ויבואנים פונים אלינו 
באופן קבוע בבקשה לתת תו אגודה לתוספי מזון מכל סוג ומין. 

אם תכנסו לכל חנות טבע תקבלו הצעות לשפע תוספים אשר “מרפאים 
סוכרת או לכל הפחות מורידים בצורה משמעותית את ערכי הבדיקות”.

די או  ויטמין  ידי רופאי האגודה כמו  ככלל, למעט בודדים שאושרו על 
אישור  ניתן  לא  נוירופתיה,  במניעת  המסייעת  אלפא-ליפואית  חומצה 

האגודה לתוספים מהסיבות הבאות:

חומרים אחרים  ומיצוי  מיני אבקות, צמחים  מכילים  מרבית התוספים 
אשר אין לגביהם כל מידע מדעי מוכח מלבד ההצהרה כי “בן דוד שלי 

לוקח באופן קבוע וזה עובד נהדר”. 

לחלק מתוספים אלו אין אישור משרד הבריאות. 

פירוט  מופיע  לא  מצורפות  בהוראות  או  האריזות  גבי  על  רובם  ברוב 
תופעות לוואי. פירוש הדבר הוא שהתוסף לא עבר מבחנים קליניים ולכן 

לא ידועה השפעתו או אפשרות פגיעתו 

מספר  קיימים  היום  כבר  בגוף.  חיוניים  אברים  פעילות  או  באברים 
תוספים אשר יש הגבלה לגביהם לאנשים עם סוכרת. 

ולסיום ניתלה באילנות גבוהים ונצטט את “קיצור שולחן ערוך”:

“לפיכך צריך האדם להרחיק את עצמו מדברים המאבדין את הגוף, 
ולהנהיג את עצמו בדברים המברים והמחלימים את הגוף. וכן הוא 

אומר, ‘ונשמרתם מאד לנפשותיכם’”
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קוראים יקרים, 

מרתקת,  ממש  עובדה  קראתי  היום 
הידעתם  אתכם:  לשתף  ורציתי 
שהמוח האנושי צורך כ-120 גרם סוכר 
ליום? נשמע הרבה, לא? הרבה אנשים 
ה״סוכר״  את  לקבל  שצריך  חושבים 
שאנו  מהאוכל  שלנו,  מהתזונה  הזה 
אוכלים, ושאם לא נאכל מספיק סוכר 

או פחמימות המוח שלנו לא יעבוד בצורה תקינה. אבל, עובדה זו לא 
גם מפחמימות  אנרגיה  יכולת להפיק  יש  נכונה. מסתבר, שלגוף שלנו 
וגם מחלבון ושומן. לרוב התאים בגוף יש מחסני שומן וגלוקוז )מחסני 
גלוקוז=גליקוגן(, אולם, תאי המוח הם מיוחדים. ואין ביכולתם להשתמש 
בשומן כמקור אנרגיה וגם אין להם מאגרי פחמימות )גליקוגן(. זה אומר, 
שהאנרגיה למוח צריכה להגיע באופן שוטף מזרם הדם. רוב האנשים 
שאוכלים תזונה עשירה בפחמימות כפי שנהוג בעולם המערבי, מספקים 
צריכת  את  מורידים  כאשר  סוכר=גלוקוז.  בצורת  למוח  דלק  הזמן  כל 
מולקולות  לייצר  לכבד  גורם  וזה  יורדת,  האינסולין  רמת  הפחמימות, 
שנקראות ״ֶקטֹוִנים״. כדי לייצר קטונים הכבד מפרק שומן. כאשר רמת 
פחות  וצורך  דלק  כמקור  בהם  משתמש  המוח  עולה,  בדם  הקטונים 

גלוקוז. מעניין לא? 

קוראים יקרים, אני נרגשת וגאה להציג בפניכם את הגיליון החדש של 
כתבות  תמצאו  הנוכחי  בגיליון  לסוכרת.  הישראלית  האגודה  ביטאון 
מרתקות שנכתבו בידי טובי המומחים על נושאים מעניינים ומשותפים 
לכל מאות אלפי חולי הסוכרת בארץ. מתי צריך לבדוק סוכר? בבוקר? 
לפני השינה? מה זה המוגלובין מסוכרר? האם תמיד זו בדיקה מדויקת? 
איך אפשר למנוע מעבר ממצב של טרום סוכרת לסוכרת? מה צריך 
ביותר  הנכונה  התזונה  מהי  יודעים  איך  לחופשה?  כשנוסעים  לקחת 

עבורי? ועוד ועוד... 

מאחלת לכם קריאה מהנה. ועוד יותר מאחלת לכם 

חופשה מהנה ובטוחה. 

דבר העורכת המדעית הנכנסת
ד"ר שלומית קורן

דבר העורך
זאביק זהבי

ַהָּמָׁשל אֹוֵמר: ַּכֵּבד ֶאת רֹוְפֲאָך ַעד 

ֶׁשֹּלא ִּתְצָטֵרְך אֹותֹו. )ְׁשמֹות ַרָּבה(

כלל  בדרך  מביא  שלנו  העיתון 
ומתכונים  דיאטות  על  מאמרים 
למיניהם, עם גלוטן ובלעדיו, שאמורים 
על  לשמור  במשימה  לנו  לעזור 
יתר,  מהשמנת  ולהימנע  המשקל 
שהיא אחת הסיבות לסוכרת, והפעם 
בתיה  הדיאטנית  של  מאמר  לנו  יש 
אלימלך, במסגרת הטור הקבוע שלה 

“חיים מאושרים עם סוכרת” - שאמור לעשות לנו סדר בדיאטות הרבות 
המצויות בשוק.

במדורה הקבוע “אחות ל)כל( צרה..” נותנת לנו גילה לביא טיפים ועצות 
לגבי נסיעות לחופשה בארץ או בחו”ל, לגזור ולשמור!...

באים  אנשים  לסוכרת:  האגודה  סניפי  של  לנושא  להתייחס  רוצה  אני 
וגם  לצרה”  שלהם  האחים  “את  לפגוש  כדי  גם  בסניפים,  להרצאות 
שאפשר  כפי  במחלה.  הטיפול  לגבי  המשתנה  בידע  להתעשר  כדי 
הרצאות  כמה  והיו  בסניפים,  רבה  די  פעילות  יש  הזה,  בעיתון  לקרוא 
וההבדל  תרופות  על  מיתוסים  והלב”,  סוכרת  “על  כמו  מעניינות  מאד 
בהתמודדות בסוכרת בין גברים ונשים. אנחנו גם מביאים תמונות אשר 
נוספים  לאנשים  לקרוא  כדי  זה  וכל  הזאת,  הפעילות  את  משקפות 

להצטרף אלינו.
הסניף  מנהלת  מחנה,  לנושא  חשובה  התייחסות  להביא  רוצה  אני 
במועצה האזורית גזר, איזור של מושבים וקיבוצים עם אופי שונה אלה 
מאלה, שבו ממש קשה להביא אנשים להרצאות, על הדרך היצירתית 

שלה להתמודד עם הקושי הזה: 
“בגזר עברנו על נושאי הליבה ועל העלאת המודעות למחלה ואפשרויות 
קהילה  חברי  לחפש  התחלתי  המרצים  לבעיית  כפיתרון  הטיפול. 
כל פעם  שונים,  מתאימים. את הפגישות האחרונות עשינו במועדונים 
הצלחנו  ישוב.  מאותו  מרצה  ידי  ועל  האזורית  במועצה  אחר  בישוב 
ימשיכו  אם  ברור  לא  אך  וחדשה,  רבה  מקומית  אוכלוסייה  להביא 
כשהפגישות יתקיימו במרכז שלנו או במקומות אחרים. אני מסכמת כל 
פעם את עיקרי הדברים שנאמרו בהרצאה ומפרסמת באינסטגרם של 
המועצה והקהילה. לפני כל הרצאה אני מספרת על האגודה והאפשרות 
לגייס את אנשי המקצוע המקומיים  רוצה  ביותר.  להירשם. היבול קטן 
שהרצו לפעילות משותפת סדנאית לשנה הבאה באוקטובר.” אני מסיר 

בפניה את הכובע!!
יש לנו הפעם דיווח על הרבה מחקרים חדשים בתחום הרפואה בכלל 

והסוכרת בפרט, במדור שלנו “שוחר מדע” ובמאמרים נוספים.
הכליות,  והפגיעה  הסוכרת  בנושא  ומפורט  חשוב  מידע  בעיתון  יש 
על  ידעתם  שלא  עובדות   10 וכן  בדם  סוכר  למדוד  למה  בשאלה 

המוגלובין מסוכרר ואיך למנוע סוכרת מסוג 2.
אנחנו ממשיכים בניסיון שלנו לשמור על אופטימיות ומוראל גבוה עם 
הפתגמים על רפואה המפוזרים בעיתון ועם המדור “העולם מצחיק – 
רק  אני  “דוקטור,  בציבור  הידוע  לנושא  צוחקים”, שמתייחס הפעם  אז 

שאלה...”
של  והתפוצה  השיווק  מעגל  הרחבת  על  אלה  בימים  עובדים  אנחנו 
כמו  החברתיות,  הרשתות  באמצעות  האגודה,  לחברי  מעבר  העיתון 
פייסבוק, וארגונים קיימים, כמו “כמוני – חברים לבריאות”, כך שהעיתון 
אלפי  לעשרות   - אלקטרוני  בדואר  לפחות  אז  בדפוס,  לא  אם  יגיע, 

קוראים נוספים, שגם הם צרכני בריאות.
שימו לב למודעות שלנו בדבר כנסים שעומדים להתרחש בזמן הקרוב 

ושמרו את התאריך.

אז – קריאה מועילה לכם ו...העיקר להיות בריא, שיהיה תענוג 
להביט בראי!..
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ד״ר עירית 
הוכברג  - רופאה 

בכירה במכון 
לאנדוקרינולוגיה, 

סוכרת ומטבוליזם, 
רמב”ם - הקריה 

הרפואית לבריאות האדם, חיפה
מרבית חברי האגודה לסוכרת הקוראים חוברת זו 
לדעת  ישמחו  בודאי  אך  סוכרת,  עם  אובחנו  כבר 
בסביבתם  אנשים  של  הסיכון  את  להפחית  איך 

ובפרט קרובי משפחה וחברים. 

הבשורה הטובה היא שסוכרת סוג 2 קשורה קשר 
רבים  חיים  והרגלי  בריאים,  חיים  להרגלי  הדוק 
אפשר לשנות על ידי החלטה מודעת. אותם הרגלי 
חיים בריאים מפחיתים שלל סוגי מחלות ומומלצים 

לכל אדם מילדות עד זיקנה. 

לפני   2 סוג  סוכרת  את  לצפות  אפשר  האם 
שהיא מתפתחת?

רוב האנשים שיפתחו סוכרת סוג 2 עוברים באמצע 
שלב ביניים המכונה “טרום סוכרת” בו ערכי הסוכר 
בדם אינם תקינים אך עדיין לא בטווח של סוכרת. 
טרום סוכרת היא לא רק סמן המנבא סוכרת אלא 
משמעותיות  בריאות  השלכות  כבר  לו  שיש  מצב 
ובפרט הגברת סיכון למחלת לב. ללא שינוי בהרגלי 
חיים 70-90% מהאנשים עם טרום סוכרת יפתחו 
במספרים  מדובר   .2 סוג  סוכרת  דבר  של  בסופו 
גיל  )מעל  הבוגרים   מהאנשים  כשליש   – עצומים 
18( בישראל סובלים מטרום סוכרת, ורובם של אלו 

מביניהם שיחיו מספיק שנים יפתחו סוכרת.

מי נמצא בסיכון לפתח סוכרת סוג 2?
אנשים עם אחד או יותר מהבאים:

ככל  .1  - השמנה  או  משקל  עודף  לו  שיש  מי 
שההשמנה משמעותית יותר כך הסיכון גבוה 

יותר. 

2.  – סוכרת  של  משפחתי  סיפור  לו  שיש  מי 
לקרובי משפחה דרגה ראשונה )הורים, אחים 
וילדים( של חולה סוכרת סוג 2 יש סיכון של 
פי 5 עד פי 10 לפתח סוכרת סוג 2 בהשוואה 
למי שאין לו קרוב משפחה עם סוכרת סוג 2. 
קרובי משפחה של אנשים עם סוכרת צריכים 
יותר ממי  להתאמץ לשפר את הרגלי אפילו 
שומעת  כשאני  משפחתי.  סיפור  להם  שאין 
מתוקים  משקאות  קונה  “אני  ממטופלים 
ולעתים  והנכדים  הילדים  עבור  עוגות  ואופה 
שהעובדה  מדגישה  אני  לטעום”,  מתפתה 
הסיכון  את  מגדילה  מסוכרת  סובלים  שהם 
על  להגן  מאשר  וחוץ  ונכדיהם,  ילדיהם  של 

בני  על  להגן  גם  צריכים  הם  עצמם  בריאות 
הרגלי  ולהקנות  בסיכון  הנמצאים  משפחתם 

אכילה נכונים.

בגוף  .3 יש   – גופנית  פעילות  מבצע  שלא  מי 
האחת  סוכר:  בעודפי  לטיפול  מערכות  שתי 
היא שימוש בגלוקוז בשריר הנגרמת מהנעת 
היא  והשניה  גופנית(,  )פעילות  השרירים 
רוב  שעברה,  המאה  עד  האינסולין.  מערכת 
שגרתי  באופן  ביצעו  ברגל,  הלכו  אדם  בני 
פעולות הדורשות מאמץ פיזי בבית ובעבודה 
והשתמשו בשרירים כחלק משגרת הפעילות 
היומיומית. היום רוב האנשים יושבים רוב היום, 
להשתמש  השריר  למערכת  מאפשרים  לא 
מערכת  מהם  ניכר  חלק  ואצל  בגלוקוז 
האינסולין קורסת עם השנים. הוספת פעילות 
גופנית מורידה חלק ניכר מהעומס ממערכת 
האינסולין ומפחיתה את הסיכון לפתח סוכרת 

סוג 2.

בין אם  .4 כל מתח,   – נפשי  מי שסובל ממתח 
כלכלי,  חברתי,  משפחתי,  לקושי  קשור  הוא 
מקצועי או לבעיות רפואיות אחרות של האדם 
עצמו או של בני משפחתו, מגביר את הסיכון 
לפעילות  מפריעים  המתח  הורמוני  לסוכרת. 

התקינה של אינסולין. 

או  .5 שעות  מספיק  ישן  לא  כרוני  שבאופן  מי 
שהשינה שלו לא סדירה, למשל בשל עבודה 
במשמרות, טיסות לאזורי זמן אחרים )“ג’ט לג”, 
מכונה עברית “יעפת”( ואפילו בשל תחביבים 
כמו צפיה בטלויזיה או גלישה במחשב בשעות 
הלילה.  רוב האוכלוסייה היום סובלת מחוסר 
המקפחות  נורמות  רקע  על  חברתי  שינה 
ומשך השינה. חוסר שינה  את שגרת השינה 
ומפריע  המתח  הורמוני  מערכת  את  מפעיל 

לפעילות התקינה של אינסולין. 

את  .6 המגבירות  מסוימות  תרופות  שלוקח  מי 
התנגודת לאינסולין

האם צריכת סוכר ומאכלים מתוקים מגבירה 
את הסיכון לסוכרת סוג 2?

צריכת  שהגביר  מבוקר  איכותי  מחקר  קיים  לא 
אחריהם  ועקב  זמן  לאורך  בריאים  באנשים  סוכר 
לאורך שנים על מנת לזהות אם האנשים שאכלו 
יותר סוכר פיתחו יותר סוכרת. שינוי הרגלי התזונה 
גדילה  וכלל  העולם  ברוב  האחרון  בדור  שחל 
דרמטית בצריכת הסוכר לווה גם בעליה דרמטית 
המשווים  מחקרים  הסוכרת.  ובשכיחות  בהשמנה 
שאוכלוסייה  שככל  הראו  גדולות  אוכלוסיות  בין 
של מדינה צורכת יותר סוכר, כך יש באותה מדינה 

שכיחות גבוהה יותר של סוכרת.

מחקרים קטנים וקצרים מראים בבירור שהפחתה 

או  שבועות  לכמה  סוכר  בצריכת  משמעותית 
חודשים משפרים דרמטית את התגובה לאינסולין. 

תוצאות אלו רומזות שיש סיכוי לא מבוטל שסוכר 
אכן גורם לסוכרת ושהפחתה משמעותית בצריכת 
הסיכון  את  הרחוק  בטווח  להפחית  צפויה  סוכר 

לסוכרת. 

הקלוריים  הממתיקים  שכל  להדגיש  חשוב  עוד 
פירות,  סוכר  אגבה,  חרובים,  דבש  סילאן,  )דבש, 
( זהים לסוכר או גרועים מסוכר  ועוד  סוכר קוקוס 
ואין  האינסולין  מערכת  על  השפעתם  מבחינת 
יתרון להחלפת סוכר בממתיק אחר. גם ממתיקים 
תגובת  מסוימת את  במידה  מלאכותיים משבשים 
לצרוך  מומלץ  לא  אותם  שגם  כך  לאינסולין  הגוף 

באופן תכוף.

אז מה אפשר לעשות כדי למנוע סוכרת? 
לא ניתן לשנות את הגנטיקה, אבל בעזרת בחירות 
חכמות והרגלי חיים ניתן להקטין את הסיכון הנובע 

משאר גורמי הסיכון. 

ירידה במשקל - אפילו ירידה מתונה של 5%  .1
משמעותי  מאוד  באופן  מפחיתה  מהמשקל 
את הסיכון לסוכרת ולשלל המחלות האחרות 

שהסיכוי להם מוגבר על ידי השמנה.

הקפדה על תזונה בריאה ומאוזנת – ההמלצה  .2
היא לצרוך מזון לא מעובד, להפחית למינימום 
צריכת סוכר ושאר ממתיקים ולהגביל כמויות 
מי  לכל  בפרט.  ופחמימות  בכלל  אוכל  של 
שנמצא בסיכון מוגבר לסוכרת לפי הרשימה 
דיאטנית  עם  להתייעץ  מומלץ  שלמעלה 

מוסמכת.

הקפדה על פעילות גופנית סדירה – האידיאלי  .3
הוא  לבצע פעילות של לפחות חצי שעה  ביום 
)ורצוי יותר( רוב ימי השבוע, ולהימנע מישיבה 
במשך  הליכה  הוספת  ע”י  למשל  רציפה, 
חמש דקות פעם בשעה. רצוי לשלב פעילות 
שחיה,  אופניים,  על  רכיבה  )הליכה,  אירובית 
פעילות  עם  אירובית(  התעמלות  חוג  ריקוד, 
לחיזוק שרירים )תרגילים עם התנגדות בחדר 
כושר או בחוגי התעמלות שונים(. לאנשים עם 
מגבלות גופניות או אלו שחשים כאבים בעת 
פיזיותרפיסט  עם  להתייעץ  מומלץ  תנועה 
שגרת  על  גופנית  פעילות  יועץ  או  מוסמך 

הפעילות המומלצת להם.

צריכה  .4 בריאה  חיים  שגרת   - מתח  הפחתת 
כמו  מתח,  להפחתת  אמצעים  לכלול 
תחביבים מרגיעים, בילוי עם אנשים אהובים, 
טיול  ומשחקים,  צחוק  מחמד,  חיית  ליטוף 
מתח,  להפחתת  מכוונות  שיטות  או  בטבע 
גם  מיינדפולנס.  או  מדיטציה  יוגה,  למשל  
ושינה  סדירה  גופנית  פעילות  בריאה,  תזונה 
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מספקת תורמים להפחתת מתח. 

להתארגן  .5 רצוי   – שינה מספקת  על  הקפדה 
הימים, ללמוד  לשעת שינה קבועה במרבית 
הזמן  את  להקצות  ולדאוג  שינה,  היגיינת  על 
הדרוש לשינה מספקת. באנשים מעל גיל 18 

ההמלצה היא לישון 7-8 שעות בלילה. 

6.  - לאינסולין  תגובה  המשפרות  תרופות 
טיפול  על  להמליץ  ניתן  מסוימים  לאנשים 
תרופתי להפחתת התפתחות סוכרת. מומלץ 
באנדוקרינולוגיה  מומחה  רופא  עם  להתייעץ 
וסוכרת או רופא מומחה ברפואת משפחה או 
ברפואה פנימית עם הכשרה בתחום הסוכרת.

באמת שווה להתאמץ?
או  להפחית  יכול  החיים,  הרגלי  את  שמשפר  מי 
לדחות את הסיכון שלו לפתח סוכרת באופן מאוד 
היא  סוכרת,  מתפתחת  זאת  בכל  ואם  משמעותי, 
מחקרים  ירד.  לסיבוכים  והסיכון  מאוזנת  תהיה 
מבוקרים ארוכי טווח שמוכיחים שהשיפור באורח 
הופעת הסוכרת מאריכים את  והדחיה של  החיים 

תוחלת החיים.

חשוב לזכור
באנשים  או  לסוכרת  סיכון  גורמי  עם  לאנשים 
שפיתחו טרום סוכרת יש סיכון גבוה לפתח סוכרת.

הוא  לסוכרת  ביותר  המשמעותי  הסיכון  גורם 

מפחיתה  במשקל  מתונה  ירידה  ואפילו  השמנה, 
את הסיכון.

הסיכון לסוכרת סוג 2 גבוה פי 5-10 בבני משפחה 
של חולי סוכרת סוג 2

חיים  הרגלי  היא   2 סוג  סוכרת  למניעת  המפתח 
בריאים כולל בחירת תזונה בריאה, פעילות גופנית, 

הקפדה על שינה מספקת והפחתת מתח.

סוג  לסוכרת  סיכון  להפחתת  החיים  הרגלי  שיפור 
את  ומגדיל  אחרות  מחלות  מונע  חיים,  מאריך   2

הסיכוי לאיכות חיים טובה יותר לאורך זמן.

שוחר מדע
על שני מחקרים חדשים

ד”ר ויויאנה 
אוסטרובסקי, 

המרכז הרפואי 
קפלן ברחובות

טיפול במצבי טרום 
סוכרת עשוי להפחית 
סיכון למחלת דם וכלי 

דם
כהפרעה  המוגדר  סוכרת,  טרום  עם  בחולים 
והפרעה  סוכר  העמסת  לאחר  לסוכר  בסיבולת 
למחלת  טיפול  המקבלים  בצום,  הסוכר  ברמות 
עורקים כלילית, הסיכון לסיבוכים קרדיווסקולאריים 
רמות  עם  נבדקים  של  לזה  דומה  להיות  עשוי 
סוכר תקינות ונמוך משמעותית  בהשוואה לסיכון 
כך   ,2 מסוג  סוכרת  עם  חולים  בקרב  שתועד 
 ARTEMIS )Reduce מחקר  מתוצאות  עולה 
 Cardiovascular Complications of
 ,)Diabetes at the Intersection Study

.Diabetes Care שפורסמו בכתב העת
 ,2 מסוג  סוכרת  עם  חולים   834 כלל   המחקר 
לסוכר,  בסבילות  הפרעה  עם  משתתפים   314
103 חולים עם הפרעה ברמות סוכר בצום ו-697  
נבדקים עם רמות סוכר תקינות בדם. בכל החולים 
והיו  כלילית  עורקים  מחלת  של  היסטוריה  הייתה 
טיפול  לב( תחת  )צנתור  רה-וסקולריזציה  לאחר 

תרופתי אופטימאלי.
לבביים  לאירועים  הסיכון  שנים,   6 של  במעקב 
ו–או מוות  )מחלת עורקים כלילית, אי ספיקת לב 
בין  משמעותית  שונה  היה  לא  לבבית(  מסיבה 
רמות  עם  ואלו  טרום-סוכרת  עם  המשתתפים 
היה  הסיכון  הקבוצות,  בשתי  בדם.  תקינות  סוכר 

נמוך משמעותית בקרב אלו עם סוכרת מסוג 2.
הלבבית  התמותה  שיעורי  כי  מדווחים  החוקרים 
עמדו על 8.2% בקרב חולים עם סוכרת מסוג 2, 
 2.9% לסוכר,  בסבילות  הפרעה  עם  באלו   3.8%
באלו עם הפרעה ברמות סוכר בצום ו-2.6% באלו 

עם רמות סוכר תקינות בדם.
מכל- ותמותה  לבביים  קשים  לסיבוכים  הסיכון 
עם  בחולים  רק  משמעותית  מוגבר  היה  סיבה 
סוכרת מסוג 2 . כמו כן, בחולים עם הופעה חדשה 
של סוכרת מסוג 2 במהלך המעקב תועדה עליה 
של פי 2.4 בסיכון לתסמונת כלילית חדה, עליה של 
4.6 בסיכון לאי-ספיקת לב ועליה של פי 2.2 בסיכון 
שלא  לאלו  בהשוואה  קשים  לבביים   לסיבוכים 

פיתחו סוכרת מסוג 2.
הנוכחי,  הטיפול  בעידן  כי  מסכמים   החוקרים 
טרום-סוכרת לא הובילה לעליה בסיכון לתמותה 

לבבית וסיבוכים לבביים קשים. 
Diabetes Care. Published on May 10, 
2019

טיפול בcanagliflozin )אינווקנה( מפחית 
תחלואה כלייתית ולבבית בחולים עם 

נפרופתיה סוכרתית
של  ברורה  תועלת  על  הצביעו  קודמים  מחקרים 
 SGLT2 המעכבי  ממשפחת  בתרופות  טיפול 
 ))Sodium Glucose Cotransporter
בהפחתה תחלואה לבבית וכלייתית בחולי סוכרת 
למחלה  הקשור  שאלו  בעוד  זאת,  עם   .2 מסוג 
כלייתית היו ניתוחיים משניים של המחקרים, כעת 
פורסם מחקר חדש הCREDENCE, בכתב העת 
New England Journal of Medicine, אשר 

של  הופעה  מפחית    canagliflozinש הראה 
סיבוכים כלייתיים בחולה הסובל מחלת כליות על 

רקע סוכרת.
מחקר ה CREDENCE הינו מחקר אקראי, כפול 
הסובלים  חולים  כ-4000  שכלל  ומבוקר,  סמוי 
)התוצר  המחקר  מטרת  סוכרתית.  מנפרופתיה 
 canagliflozin העיקרי( היה לבחון השפעה של
על זמן הכפלה של ריכוז קריאטינין בדם, אי ספיקת 
רקע  על  ותמותה  לדיאליזה  וצורך  סופנית  כליות 

כלייתי.
הופסק  המחקר  שנים.   2.6 של  היה  מעקב  חציון 
זה  בשלב  כי  מעקב  ועדת  בהמלצה  הזמן  לפני 
תועדה ירידה עם מובהקות סטטיסטית משמעותית 
 canagliflozinבתוצא העיקרי בחולים שטופלו ב
בהשוואה לחולים שקיבלו פלצבו. כמו כן, בקבוצת 
ירידה  גם  נצפתה   canagliflozinב הטיפול 

במחלה לבבית ואשפוזים על רקע אי ספיקת לב.
מוגבר  סיכון  על  הצביעו  קודמים  מחקרים 
שקיבלו  במטופלים   ברגליים  אצבעות  לקטיעות 
החוקרים  הנוכחי  במחקר  ולכן   canagliflozin
בדקו כפות הרגליים של המשתתפים בכל ביקור 
במהלך המחקר. לא נצפה הבדל בשיער קטיעות 
בין שתי הקבוצות. כמו כן היה שיער גבוה יותר של 
.canagliflozinזיהומים באיברי המין בקבוצת ה

כלייתית  להידרדרות  הסיכון  כי  סוכמו  החוקרים 
בחולים  יותר  נמוך  קרדיווסקולארית  ומחלה 
המטופלים בcanagliflozin בהשוואה לפלצבו. 
מחקר הזה מהווה תיקווה לשיפור תחלואה בקרב 

החולים שסובלים מנפרופתיה סוכרתית.
N England J Med, April 14 2019
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עם בתיה אלימלך
דיאטנית קלינית מומחית לסוכרת,                                                             

יועצת התזונה של האגודה 
לחיות חיים מאושריםהישראלית לסוכרת.

עם סוכרת

סיכום עקרי הדברים מתוך:
 Nutrition therapy for adults with
 diabetes or prediabetes: a consensus

report
ראשית האם בכלל הטיפול התזונתי הוכח כיעיל 

בשיפור תוצאות ערכי הסוכר בדם?

התשובה- כן!

את  מדגיש   ADA ה  האמריקאי  הסוכרת  ארגון 
בסוכרת  התזונתי  הטיפול  של  הרבה  החשיבות 
בסוכרת  בטיפול  נפרד  בלתי  חלק  היותו  ואת 
שלטיפול  מראים  מחקרים  החיים.  במהלך 
יש  סוכרתי  כל  עבור  אישית  המותאם  התזונתי 
יותר מהמצופה על  השפעה דומה ואפילו טובה 
לטיפול  בהשוואה  מסוכרר  בהמוגלובין  הפחתה 
תרופתי בסוכרת מסוג 2. הוכח במחקרים רבים 
קליניות  דיאטניות  ידי  על  התזונתי  הטיפול  כי 
מוסמכות מפחית את ערכי ההמוגלובין המסוכרר 
בסוכרת  ו-1.9%   2 מסוג  בסוכרת  כ-2%  בעד 

מסוג 1 בטווח של כ 3-6 חודשים.

איך יודעים מהי התזונה הנכונה ביותר עבור 
כל סוכרתי?

על פי המחקרים הקיימים כיום אין חלוקה  •
הצריכה  לגבי  אחוזים  מבחינת  אידיאלית 
של פחמימות, חלבונים ושומן לכל האנשים 
אשר נמצאים בסיכון לסוכרת. ולכן חלוקת 
ההערכה  על  להיעשות  צריכה  המזונות 
מזון  העדפות  אכילה,  דפוסי  של  האישית 
סוכר,  איזון  הכוללים:  מטאבוליים.  ויעדים 
פעילות  רמת  וכדומה,  שומנים  פרופיל 

גופנית, העדפות מזון וזמינות.

של  • ממקור  תזונתיים  סיבים  של  צריכה 
או  מלאים  ודגנים  פירות  קטניות,  ירקות, 
או  בסוכרתיים  סיבים  תוספי  באמצעות 
במידה  לשפר  עשויה  סוכרתיים  בטרום 

מסוימת בהפחתת המוגלובין מסוכרר.

הדרושה  • האידיאלית  הפחמימות  צריכת 

קראתם על כל סוגי הדיאטות לסוכרת ומתקשים להחליט 
איזו הדיאטה היא הטובה ביותר עבורכם?  

כתבה זו תעשה לכם סדר בסוגי הדיאטות השונות לסוכרת, מה 
מומלץ לאכול בכל דפוס תזונה ומהן ההטבות הבריאותיות האפשריות 

הטמונות בכל אחת מהן.

ידועה.  אינה  אופטימלית  בריאות  עבור 
לאוכלוסייה  המומלצת  היומית  הקצובה 
 130 על  עומדת  סוכרתית  שאינה  הבוגרת 
גרם פחמימה ליום ונקבעה על ידי דרישת 
יכולה  זו  אנרגטית  דרישה  לגלוקוז.  המוח 
מטאבוליים  תהליכים  ידי  על  גם  להיענות 

של הגוף.

עדיף  • המומלצת-  הפחמימות  צריכת  לגבי 
שתהיה עשירה בסיבים תזונתיים, ויטמינים, 
מינרלים ודלה בסוכרים מוספים, שומן ונתרן.

בנוסף לתזונה כמובן שמומלצת פעילות גופנית 
על  התרופתי  הטיפול  התאמת  הצורך  ובמידת 

מנת להשיג איזון אופטימלי בערכי הסוכר.

וההטבות  נעבור לדפוסי האכילה השונים  וכעת, 
הבריאותיות הטמונות ביישומן:

1. דפוס תזונה ים תיכונית: תיאור התזונה -
צמחי  • ממקור  מזונות  צריכת  מדגישה 

פירות  וזרעים,  אגוזים  שעועית,  כגון: ירקות, 
ודגנים מלאים

דגים ופירות ים •
שמן זית •
מוצרי חלב כגון יוגורט וגבינה בכמות נמוכה  •

עד מתונה
עד 4 ביצים בשבוע •
בשר אדום בתדירות ובכמות נמוכה •
יין בכמות נמוכה עד מתונה •
הפחתה בצריכת סוכר מרוכז או דבש •

הטבות בריאותיות אפשרויות:

הפחתת הסיכון להתפתחות סוכרת  •
הסוכר  • ממוצע   A1C המוגלובין הפחתת 

בשלושה החודשים האחרונים
שומני  •  - טריגליצרידים    TG ב-  הפחתה 

הדם 
הפחתת הסיכון לאירועי לב וכלי דם גדולים  •

)כגון התקף לב או שבץ(.

2. תזונה צמחונית או טבעונית: תיאור התזונה 
 -

צמחוני: ללא מזונות בשריים,  OVO-כולל ביצים 
ו\או LACTO- מוצרי חלב

טבעוני: ללא בשר או מוצרים מהחי

הטבות בריאותיות אפשרויות:

הפחתת הסיכון להתפתחות סוכרת  •
הסוכר  • ממוצע   A1C המוגלובין  הפחתת 

בשלושה החודשים האחרונים
ירידה במשקל •
•  NON ב  ו   LDL בכולסטרול   הפחתה 

HDL COL
3. דיאטה דלה בשומן: תיאור התזונה -

צריכת ירקות, פירות •
דגנים  • פסטה,  קרקרים,  לחם,   - עמילנים 

מלאים, ירקות עמילניים
חלבון דל שומן כגון קטניות •
מוצרי חלב דלי שומן •
צריכה שומן נמוכה מ-30% מהסך הקלורי •
שומן רווי פחות מ-10% מהסך הקלורי •

הטבות בריאותיות אפשרויות:

מפחית את הסיכון להתפתחות סוכרת •
ירידה במשקל •

4. דיאטה דלה מאוד בשומן: תיאור התזונה  - 
ירקות עשירים בסיבים •
קטניות •
פירות •
דגנים מלאים •
מוצרי חלב ללא שומן •
דגים וחלבון ביצה •
70-77%  מהקלוריות ממקור של פחמימה •
 60 גרם סיבים •
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ִהיא ְלִהיָּכַנע לֹו. )אוסקר ְוִיֵּלד(ַהֶּדֶרְך ַהְּיִחיָדה ְלִהיָּפֵטר ִמִּפיּתּוי 

 10% מהקלוריות ממקור של שומן •
13-20% מהקלוריות ממקור של חלבון •

הטבות בריאותיות אפשרויות:

ירידה במשקל •

הפחתת לחץ דם •

5. דיאטה דלת פחמימה: תיאור התזונה -
עליים,  ירקות   - פחמימות  דלי  ירקות  צריכת 

ברוקולי, כרובית, מלפפון, כרוב 

חמאה  מהצומח,  שמנים  מהחי,  שומן  שומן: 
ואבוקדו 

חלבון: ממקור של בשר, עופות, דגים, פירות ים, 
ביצים, גבינות, אגוזים וזרעים. 

פירות יער ולעיתים יותר ירקות לא עמילניים •

צריכה מינימלית מהמזונות הבאים:

ודברי  • לחם  אדמה,  תפוחי  אורז,  פסטה, 
מתיקה

 26-45% מהקלוריות ממקור של פחמימות. •

הטבות בריאותיות אפשרויות:

• A1C -ירידה ב

ירידה במשקל •

ירידה בלחץ דם •

הטוב(  • )הכולסטרול   -HDL ב  עליה 
TG -והפחתה ב

תיאור  • בפחמימה:  מאוד  דלה  דיאטה 
התזונה - 

המכילים  • מזונות  יותר  רבה  במידה  מגביל 
פחמימות. 

הרכב הארוחות מכיל יותר מחצי הקלוריות  •
ממקור של שומן. 

20-50  גרם של פחמימות לא כולל סיבים  •
- ליצירת קטוזיס. 

של  • ממקור  מהקלוריות  מ-26%  פחות 
פחמימה.

הטבות בריאותיות אפשריות:

• A1C -ירידה ב

ירידה במשקל •

ירידה בלחץ דם •

• TG -והפחתה ב-HDL עליה ב

DASH  .7 - גישות תזונתיות להפחתת יתר 
לחץ דם: תיאור התזונה - צריכה של:

ירקות, פירות •

מוצרי חלב דלי שומן •

דגנים מלאים, עופות •

דגים ואגוזים •

דברי  אדום,  בשר  רווי,  שומן  בצריכת:  הפחתה 
ומופחת  יתכן  ממותקים.  ומשקאות  מתיקה 

בנתרן.

הטבות בריאותיות אפשריות:

מפחית את הסיכון לסוכרת •

ירידה במשקל •

הפחתה בלחץ דם •

8 . דיאטת פלאו: תיאור התזונה - צריכה של:
בשר רזה, דגים, פירות ים •

ירקות •

ביצים •

אגוזים •

פירות יער •

הפחתה בצריכת:

דגנים,  •

מוצרי חלב •

מלח •

שומן מעובד •

וסוכר •

הטבות בריאותיות אפשריות:

תוצאות לא אחידות •

עדויות לא עקביות •

איזון נעים! •
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הבדלים בין-אישיים
גדולים בתגובות למזון

מדעני מכון ויצמן למדע בחנו תגובות 
של 800 נבדקים ל-46,000 ארוחות, 
גדולים  בין-אישיים  וגילו הבדלים 
בתגובות למזון, הממצאים מדגישים 
את הצורך בהמלצות אישיות לתזונה 

בריאה.
או  סושי  בדם:  הסוכר  רמת  את  יותר  יעלה  מה 
גלידה? על-פי מחקר של מדעני מכון ויצמן למדע, 
התשובה   Cell המדעי  בכתב-העת  שהתפרסם 
במחקר  שונים.  אנשים  אצל  שונה  זו  לשאלה 
הסוכר  רמות  אחרי  רציף  באופן  המדענים  עקבו 
בדם אצל 800 מתנדבים במשך שבוע ומצאו כי 

התגובה למזון היא, במידה רבה, אישית.

על- בוצע  האישית”  התזונה  “פרויקט  מחקר 
סגל  ערן  פרופ’  של  המחקר  קבוצות  חברי  ידי 
מהמחלקה למדעי המחשב ומתמטיקה שימושית 
ושל ד”ר ערן אלינב מהמחלקה לאימונולוגיה במכון 
“התמקדנו בסוכר בדם  ויצמן למדע. פרופ’ סגל: 
מפני שרמות גבוהות שלו הן גורם סיכון לסוכרת, 
ההבדלים  המטבולית.  והתסמונת  יתר  השמנת 
הסוכר  ברמות  העליות  בין  שמצאנו  העצומים 
זהות מראים  שונים שאכלו ארוחות  אצל אנשים 
כיצד המלצות תזונתיות אישיות ככל הנראה יעזרו 
המלצות  מאשר  יותר  בריאים  להישאר  לאנשים 
כי  נמצא  במחקר  ואכן,  אוניברסליות”.  תזונתיות 
הנבדקים הגיבו באופן שונה משמעותית לארוחות 
פשוטות ומורכבות כאחד. למשל, אצל משתתפים 
רבים זינקו רמות הסוכר בדם לאחר צריכת מנה 
סטנדרטית של גלוקוז, אך אצל רבים אחרים זינקו 
ולא  לבן  לחם  אכילת  לאחר  דווקא  אלה  רמות 
הייתה  “מטרת המחקר שלנו  ד”ר אלינב:  גלוקוז. 
הסוכר  לתגובת  שאחראים  הגורמים  את  למצוא 
האישית של כל אחד למזונות. השתמשנו במידע 

הזה כי לפתח המלצות תזונתיות אישיות, שיעזרו 
למנוע או לטפל בהשמנת יתר וסוכרת, הנחשבות 

בשנים האחרונות למגפות עולמיות״.

דוד זאבי וטל קורם, תלמידי מחקר במעבדתו של 
פרופ’ סגל, הובילו את המחקר. הם שיתפו פעולה 
במעבדתו  מחקר  ותלמיד  רופא  זמורה,  ניב  עם 
דפנה  המחקר  תלמידת  עם  וכן  אלינב,  ד”ר  של 
ויינברגר  עדינה  ד”ר  המחקר  ועמיתת  רוטשילד 
ייחודי  הינו  המחקר  סגל.  פרופ’  של  ממעבדתו 
חיידקי  של  ניתוח  שכלל  בכך  וכן  שלו,  בהיקף 
שבה  בדרך  החשובים  מהגורמים  שהם  המעיים, 
גופנו מקבל ומעבד מזונות שונים, דבר שמשפיע 
גם על התחוללות מחלות. משתתפי המחקר צוידו 
הסוכר  רמות  את  קטנים שמדדו  ניטור  במכשירי 
בדמם באופן רציף. הם התבקשו לרשום את כל 
מה שאכלו וכן את מאפייני אורח החיים שלהם כגון 
זמני שינה והתעמלות. גישה זו איפשרה למדענים 
לעקוב אחרי תגובות אישיות למזונות שונים. בסך 
הכל, עקבו המדענים אחרי תגובות אנשים שונים 

ליותר מ-46 אלף ארוחות.

המדענים  פיתחו  אלה,  ממצאים  על  בהסתמך 
אלגוריתם חישובי אשר ניבא נכונה את התגובות 
שונים.  למזונות  המחקר  משתתפי  של  האישיות 
אותו  100 מתנדבים,  עוד  במחקר המשך, שכלל 
שיעור  את  נכונה  לנבא  גם  הצליח  אלגוריתם 
דבר  למזון,  בתגובה  בדם  הסוכר  ברמת  העלייה 
במשתתפים  אותו  ליישם  אפשר  כי  שהראה 
החיים  אורח  כי  המדענים  הראו  כן,  כמו  חדשים. 
כי  הראו  הם  היתר,  בין  בדם.  הסוכר  על  משפיע 
הסוכר  רמת  על  שונה  באופן  השפיע  מזון  אותו 

באותו האדם לאחר שינה או לאחר התעמלות.

בשלב הבא של המחקר, הרכיבו המדענים דיאטה 
אם  לבדוק  במטרה  האלגוריתם,  על  המבוססת 
המלצות אישיות שמפיקה המערכת אכן מסייעות 

בהורדת רמת הסוכר בדם. משתתפים בשלב זה 
קיבלו דיאטה אישית “טובה” לשבוע אחד ודיאטה 
“רעה” לשבוע נוסף. שתי הדיאטות כללו את אותו 
מספר הקלוריות והשתנו מאדם לאדם. כך מזונות 
נבדק  אצל  “טובה”  בדיאטה  שהופיעו  מסוימים 
ה”רעה”.  בדיאטה  אחר  נבדק  אצל  הופיעו  אחד 
לשמור  לנבדקים  עזרו  אכן  ה”טובות”  הדיאטות 
זאת,  ולעומת  בדם,  סוכר  של  בריאות  רמות  על 
לעלייה  רבות  פעמים  גרמו  ה”רעות”  הדיאטות 
מהירה ומשמעותית ברמות אלה. שתי התוצאות 
יתר  בלבד.  ימים  שבוע  של  ניסוי  לאחר  נרשמו 
שינויים  נרשמו  “טובה”,  מדיאטה  כתוצאה  כן,  על 
המצביע  דבר  המעיים,  חיידקי  בהרכב  אחידים 
מושפעים  להיות  יכולים  אלה  שחיידקים  כך  על 
מדיאטה אישית, והם, בתורם, יכולים להשפיע על 
התגובה למזון מבחינת תגובת הגוף בשינוי רמת 

הסוכר בדם.

המדענים מגייסים כעת מתנדבים למחקר המשך 
על תזונה אישית, אשר יתמקד באנשים בעלי רמה 
לפתח  בסיכון  הנמצאים  בדם  סוכר  של  גבוהה 
לדחות  או  למנוע  לנסות  נועד  זה  סוכרת. מחקר 

מחלה זו. 

במחקר השתתפו אורלי בן-יעקב, דר לדור, ד”ר 
אלעד  לוטן-פומפן,  מאיה  ד”ר  שגיא,  אבנית  טלי 
ורוני  ריין  מיכל  קוסוור,  נועה  מלכה,  גל  מטות, 
ויצמן  ביקובסקי ממעבדתו של פרופ’ סגל במכון 
זילברמן  גילי  מהדי,  עלי  ג’מל  סואץ,  יותם  למדע; 
שפירא, לנקה דוהנלובה וד”ר מירב פבסנר-פישר 
ממעבדתו של ד”ר אלינב במכון ויצמן למדע; ד”ר 
דוד ישראלי מהמרכז הירושלמי לבריאות הנפש; 
תל-אביב  הרפואי  מהמרכז  הלפרן  זמיר  ופרופ’ 

על-שם סוראסקי.
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אחות ל)כל( צרה...
חופשה נעימה! גם הסוכרת הצטרפה! 

גילה לביא - 
אחות מומחית 

קלינית, מרכזת 
תחום סוכרת 

במרכז הרפואי 
אסף הרופא

אתם סופרים את הימים אחורה עד החופשה? או 
שרק התחלתם לתכנן אחת כזאת? 

שימו לב לא לשכוח את הסוכרת בתכנונים, היא 
וטיולים!      לחופשות  להצטרף  אהבת  מאוד  גם 
ומאוזנת,  נעימה  תהיה  שהחופשה  מנת  על 
מקווה  אני  אשר  וטיפים  עצות  מקבץ  הכנתי 
מהחופשה  ליהנות  לכם  ויעזרו  שימושיים  שיהיו 
הציוד  רשימת  את  לשמור  מוזמנים  המיוחלת. 
הרלוונטיים  ההיגדים  את  ולסמן  הכתבה  שבסוף 

עבורכם ב-ü לפני היציאה לחופשה.

לפני הנסיעה:
הזמינו תור אצל הרופא  ואח/ות הסוכרת: בקשו 
מכתב)רצוי באנגלית אם טסים לחו”ל(  המעיד על 
כך שיש לכם סוכרת וזקוקים לטיפול/ציוד מסוים, 
אינסולין/ סוכר/עטי  משאבה/סנסור/מד  כגון: 
מעבר  את  יאפשר  זה  מכתב  מזרקים/מחטים. 
הבידוק הביטחוני יחד עם כל הציוד הדרוש לאיזון 
במכונת  המכשירים  מהעברת  הימנעו  הסוכרת. 
הרנטגן. שמרו בנייד את מספרי טלפון )של הרופא 
המטפל, הביטוח והחברה של משאבת האינסולין 
גם  )כתובים  המרשמים  של  עותק  קחו  שלך(. 
לטיול.                   אתכם  דפוס(יחד  ובאותיות  באנגלית 
רכשו ביטוח רפואי מתאים לטיסתכם ושמרו את 
המספר אליו ניתן להתקשר בעת חירום.       אתרו 
מבעוד מועד בית מרקחת ומרפאה סמוכים למקום 
שהותכם בארץ או בחו”ל. הזמינו מראש ארוחה 
דלת סוכר עבור תזונתכם מחברת התעופה. אם 
ניתנת  לא  בה  לואו-קוסט  בטיסת  טסים  אתם 
שמתאים  אוכל  עמכם  לקחת  חשוב  ארוחה, 
לתזונתכם ומים, גם למקרים של עיכובים בטיסה.                                                                                                     
קחו עמכם בתיק טבליות סוכר או כל אמצעי אחר 
בו אתם משתמשים לטיפול בהיפוגליקמיה.   ארזו 

פי 2 מציוד הסוכרת הנחוץ לכם )תרופות, סטיקים, 
מחטים, אינסולין( לעיכובים בטיסה.  ארזו ציוד זה 
בתיק אחד אותו תיקחו יחד עמכם למטוס.ארזו את 
התרופות לאיזון הסוכרת ותרופות אחרות בשקית 
נפרדת הניתנת לאטימה חוזרת. ארזו אתכם גם 
עטי אינסולין גם אם אתם משתמשים במשאבות. 
הצטיידו בסוללות נוספות עבור מד סוכר/משאבה. 
שימו לב! אין לארוז אינסולין במזוודה, אלא חובה 
המטוס  של  המטען  בתא  היד.  בתיק  לשמור 
שהאינסולין  כך  מאוד  נמוכות  הטמפרטורות 
האינסולין  את  לפעול.  ולהפסיק  לקפוא  עלול 
ארזו בערכה מיוחדת השומרת על הטמפרטורה 
המומלצת. הצטיידו בצמיד זיהוי ושימו בארנקכם 
ואת  סוכרתיים  אתם  כי  שמיידע  זיהוי  כרטיס 
הצורך.                                                                              למקרה  נוטלים  אתם  אותן  התרופות 
זמנים  בלוח  שניתן(  כמה  )עד  מראש  תכננו 
הארוחות.             עבור  ההפסקות  את  החופשה  של 
בררו על הצורה בה הפעילות הגופנית המתוכננת 
בחופשה עשויה להשפיע על הסוכרת וכיצד לשנות 
את מינוני האינסולין בהתאם להפרשי השעות בין 
ישראל למדינה בה טסים. לא בכל מדינה דוברים 
כמה  לימדו  האנגלית.  השפה  ואת  שפתכם  את 
“יש  כמו:  המקומית  בשפה  שימושיים  משפטים 
לי סוכרת” ו-”איפה בית המרקחת הקרוב?” ניתן 

.google translate–להיעזר ב

בדרך לשם:
באשר  התעופה  בשדה  הביטחון  צוות  את  יידעו 
מהרופא  המסמך  את  והציגו  שאתכם  למכשירים 
להימנע  יש  המעיד על היותכם סוכרתיים. כאמור, 
הרנטגן  מכונות  דרך  המשאבה/סנסור  מהעברת 
המשמש להסעה או לבדיקה של מטען. גם סורק הגוף 
המלא הוא סוג של מכשיר רנטגן. ניתן למנוע צורך 
בהסרת מכשירים ע”י תהליך בדיקה חלופי שאיננו 
מבוסס על קרני רנטגן. אין לתת בולוס במשאבה 
לא  להשפעות  מחשש  ההמראה/הנחיתה  בעת 
האוויר.                                                                                                  לחץ  שינויי  עקב  הסוכר  ברמות  רצויות 
הקפידו לקום בטיסה פעם בשעה-שעתיים ולטייל 
דם.  קרישי  של  יצירתם  למנוע  מנת  על  במטוס 
מדינת  של  לשעה  במכשיריכם  השעות  את  כוונו 
התרופות  את  לקחת  הקפידו  מכן,  לאחר  היעד. 
באותן השעות  כמו בארץ בהתאם הנחיית הרופא 

המטפל. 

בטיול:
חשוף  האינסולין  את  להשאיר  לא  לב  שימו 
לשמש ישירה או לחום: ברכב, בבריכה או בחוף 
בקור  משמירתו  הימנעו  לחילופין,  למשל.  הים 
ואתם  במידה  להקפאתו.  להוביל  שעשוי  קיצוני 
הקפידו  מהרגיל,  רבה  גופנית  פעילות  מבצעים 
ולאחריה  לפניה  שלכם  הסוכר  רמת  את  לבדוק 
על מנת לשמור על רמות הסוכר מאוזנים. אוכל 
ומגוון קולינרי הוא אחת החוויות הנוגעות לחופשה. 
גם  יצאה  לא  היא   - רק מתלווה  זכרו שהסוכרת 
לחופשה... לכן הקפידו לא להפריז ולאכול בהתאם 
לתזונה אליה אתם רגילים.          הקפידו לשמור 
בטיולים   - להנחיות  בהתאם  הרגליים  כפות  על 

ארוכים, שימו לב שהנעליים אינן לוחצות עליהן.

ולסיכום- מה אורזים?
באנגלית  מרופא  מכתב  רפואי.   ביטוח  טפסי 
עם  מרשמים  העתקי  והטיפול.   האבחנה  אודות 
שמות גנריים. מספרי טלפון )של הרופא המטפל, 
צמיד/  הרלוונטית(.   המשאבות  וחברת  הביטוח 
כרטיס זיהוי “I have diabetes” מארז גלוקגון. 
)סטיקים  בשתן  סוכר  רמות  לבדיקת  סטיקים 
לקטונים(. חומר חיטוי - לפי הדקירה או הזרקה.  
סטיקים  להחלפה(.  סוללות  )עם  סוכר  מד 
לטיפול  מוצרים  סוכר.  ערכת  לבדיקת  ודוקרנים 
ואמפולות  מחטים  אינסולין,  עטי  בהיפוגליקמיה. 
למילוי. נרתיק לשמירה על טמפרטורת האינסולין. 
למילוי  אינסולין  אמפולות  משאבה:  לבעלי 
הפרפרית.  להחדרת  מתקן  פרפריות.  המשאבה. 
לבעלי סנסור: חיבורים להחלפה. מתקן להחלפת 

הסנסור. מטען.

וטיול עמה  הסוכרת מאתגרים,  החיים עם  אמנם 
על אחת כמה וכמה, אך עם תכנון מראש, והקפדה 
על הכללים החשובים תצליחו ללא ספק ליהנות 

מטיולכם בראש שקט.

יקרים שלי - אתם יוצאים לחופשה- 
הסוכרת לא!!!

חופשה מהנה לכם ולסוכרת שלכם!

הבדלים בין-אישיים
גדולים בתגובות למזון



למה חשוב ומתי מומלץ 
למדוד סוכר בדם?

לינדה פרז – 
אחות מומחית 

קלינית בסוכרת, 
ומרכזת תחום 

הסוכרת  במרכז 
הרפואי ברזילי, 

אשקלון
1. למה חשוב למדוד סוכר בדם? 

מדידת רמת הסוכר בדם הינה כלי המסייע בעד 
משפר  האיזון  הסוכרת.  לאיזון  להגיע  המטופל 
סיבוכים.  של  הופעתם  ומונע  החיים  איכות  את 
כל אדם שאובחנה אצלו סוכרת, נושא באחריות 

לברר עם הרופא שלו מהם יעדי האיזון. 
יעדי איזון הסוכרת כוללים: 

לפני  .1 בצום,  בדם,  הרצוי  הסוכר  טווח   מהו 
ארוחת הבוקר?

שעתיים  .2 בדם,  הרצוי   הסוכר  טווח  מהו 
לאחר האוכל?

ההמוגלובין  .3 של  המקסימלית  הרמה  מהי 
המסוכרר ))HbA1C הנמדד אחת לשלושה 

חודשים?
הגעה לאיזון הסוכרת מצריכה השקעה מתמדת, 
הכוללת: מדידת רמת הסוכר )נמצא קשר ישיר 
בין מדידות רבות יותר לבין איזון טוב יותר(, תזונה 
גופנית  פעילות  נבונה,  אכילה  אישית,  מותאמת 
סדירה, צמצום לחצים נפשיים, פעילות חברתית, 
הזרקת  ו/או  בסוכרת  לטיפול  תרופות  נטילת 

אינסולין. 
2. מהן רמות הסוכר הרצויות, באופן 

כללי, לאנשים עם סוכרת?

3. איך למדוד סוכר בדם? 
עצמי”.  “ניטור  נקראת  כיום  המקובלת  הגישה 
בעצמו  בדם  הסוכר  רמת  את  מודד  המטופל 
העבודה,  במקום  בבית,  אחר,  אדם  בעזרת  או 
באמצעות  מתבצעת  המדידה  חברתי.  במפגש 
מכשיר הנקרא גלוקומטר, המסופק ע”י כל קופות 
החולים במחיר השווה לכל נפש. כל בדיקת סוכר 

מחייבת דקירת אצבע, בעזרת מחט עדינה.
בטיפול  תלוי  ביממה  הרצוי  המדידות  מספר 
ההמלצה  כלל  בדרך  המטופל.  מקבל  אותו 
למטופלים  בשבוע  פעמים   2-3 למדידה  היא 
גורמות  שאינן  הפה  דרך  תרופות  שמקבלים 

ערך מטרה בדיקה

80-130 מ”ג %סוכר בצום לפני האוכל

פחות מ-180% מ”ג סוכר שעתיים אחרי האוכל

HBA
1
C7% פחות מ

להיפוגליקמיה ) סוכר נמוך( ומדידות יומיומיות 
ואף מספר פעמים ביום במטופלים המטופלים 
לגרום  העלולות  אחרות  תרופות  או  באינסולין 

להיפוגליקמיה .
 לאחרונה, יצא לשוק מד סוכר בשם “פרי סטייל 
ליברה” ) מיובא ע״י חברת מדיקל גפן(. המכשיר 
קטן יותר מטלפון נייד. המכשיר מציג על צג את 
)סנסור(  חיישן  על  שהונח  לאחר  הסוכר,  רמת 
מתבצעת  הבדיקה  לזרוע.  לכן  קודם  שהוצמד 

מבלי לדקור את האצבע.     
יתרונות השימוש ב”ליברה”:

מאפשר ביצוע בדיקות חוזרות בתקופה של  .1
איזון הסוכרת.

מנת   .2 על  חוזרות  בדיקות  ביצוע  מאפשר 
לזהות אילו מזונות מעלים את רמת הסוכר 

ובאיזה קצב )מהיר או איטי(.
אירועי  .3 כמו  נתונים  לקבל  מאפשר 

בשעות  בדם  הסוכר  רמת  היפוגליקמיה, 
מתקבלים  הנתונים   .HbA1C ו-  השינה 
נתונים  למחשב.  המכשיר  חיבור  לאחר 
אלה מאפשרים לצוות המטפל לחדד את 
שיש  התרופתי  הטיפול  בדבר  ההמלצות 

ליטול ואף להמליץ על שינוי תזונתי.
עבור  .4 במימון  משתתפות  החולים  קופות 

1. החיסרון: על  מטופלים עם סוכרת מסוג 
את  לרכוש   2 מסוג  סוכרת  עם  מטופלים 
העלות  פרטי.  באופן  והחיישנים  המכשיר 

גבוהה והוא לא תמיד מדויק.
היא  הסוכר  רמת  של  עצמית  מדידה  לסיכום, 
חשובה מאוד. המדידה עוזרת למטופל לדעת 
האם הוא מאוזן, מעלה מודעות ועוזרת לשמור 

על סוכרת מאוזנת.
4. מתי למדוד סוכר בדם? 

המתאים  הזמן  מהו  שואלים  רבים  מטופלים 
לפני  בבוקר,  האם  סוכר?  למדידת  ביותר 
האם  הבאות?  הארוחות  לפני  האם  הארוחה? 
התשובה  השינה?  לפני  אולי  או  האוכל?  לאחר 
יוצגו  ולהלן  מטופל,  כל  של  במצבו  תלויה  לכך 

מספר מצבים וההמלצות הנוגעות להם.
עם גילוי הסוכרת: בתקופה זו חשוב למדוד  .1

סוכר בדם בשעות שונות של היום והלילה, 
את  יותר  טוב  להעריך  יהיה  שניתן  כדי 
אכילת  בעקבות  הסוכר  ברמות  השינויים 
מזון, פעילות גופנית, מצב לחץ, מחלה. ניתן 
הן  אחד  שביום  כך  המדידות  את  “לפזר” 
תתבצענה לפני ולאחר ארוחת הבוקר ואילו 

ביום השני הן תתבצענה לפני כל ארוחה.
עם החלפת הטיפול התרופתי, שינוי המינון  .2

או התחלת תכנית חדשה של כושר גופני: 
מספר  את  להגדיל  יש  אלה  בתקופות 
מדידות הסוכר ביום, עד להתייצבות המצב.

סוגים  .3 של  ההשפעות  אחר  במעקב 
אין להסתפק  זו  בתקופה  מזון:  שונים של 
בבוקר.  בצום,  הסוכר  רמת  במדידת 
ושעתיים  האוכל  לפני  המדידות מתבצעות 
מדויק  רישום  הארוחה.  התחלת  לאחר 
היחס  בהבנת  יסייע  שנאכל  המזון  של 
ארוחה  בכל  הפחמימה  מנות  מספר  שבין 
יחידות הסוכר שהתווספו לדם  לבין מספר 
במיוחד  חשוב  הדבר  הארוחה.  בעקבות 
ידוע  כיום  אינסולין.  מזריק  המטופל  כאשר 
שהשפעת המזון על רמת הסוכר בדם הינה 
אישית. לכן, מחובתו של המטופל להכיר את 
סוגי המזון שעליו להימנע מהם או לצמצם 

את צריכתם. 
בהזרקת אינסולין קצר טווח: על המטופל  .4

פעמים  ארבע  לפחות  הסוכר  את  למדוד 
ביממה.

בבוקר, בצום. •
לפני ארוחת בוקר. •
לפני ארוחת צהריים. •
לפני ארוחת ערב.  •

סוכר  למדוד  המטופל  יתבקש  לפעמים  הערה: 
גם לפני השינה ו/או באמצע הלילה ו/או לפנות 

בוקר, כל זאת בשל חשש מהיפוגליקמיה.
תפקיד  .5 טווח:  ארוך  אינסולין  בהזרקת 

את  לצמצם  הינו  הטווח  ארוך  האינסולין 
ייצור הסוכר בכבד. מטופל המזריק לעצמו 
טוג’או,  או  טרגלודק  לנטוס,  כמו  אינסולין 
פעם ביום, צריך למדוד סוכר בבוקר, בצום. 
עליו להעלות או להוריד את מינון האינסולין 
בהדרגה, עד קבלת תוצאה העומדת ביעד 
תרופות  עם  גם  כך  לנהוג  יש  לו.  שנקבע 

הניטלות דרך הפה.
לגרום  .6 שעלול  תרופתי  טיפול  בנטילת 

להיפוגליקמיה: טיפול כמו נובונורם, אמריל 
סוכר  למדוד  מחייב  אינסולין  או  גליבטיק 
עד  ארוחה,  כל  ולפני  הטיפול  נטילת  לפני 

להתייצבות המצב.
כמו  .7 החדש,  מהדור  תרופות  בנטילת 

ואינסולין   SGLT2, 1-GLP, ,DPP-4
מצריכות  אינן  אלה  תרופות  טווח:  ארוך 

למדוד סוכר לפני נטילתן.
על  .8 המעידה  חריגה  תוצאה  קבלת  עם 

ללא  היפרגליקמיה,  או  היפוגליקמיה 
מיד  לחזור  יש  זה  במצב  קליניים:  סימנים 
עלולות  גבוהות  סוכר  רמות  הבדיקה.  על 
לפני  ידיים  רחצת  מאי  כתוצאה  להתקבל 

המדידה, מריחת קרם ידיים ומגע עם פרי.
5. כמה זמן להמשיך למדוד סוכר?

עם ההגעה ליעד הרצוי, בצום, ניתן להפחית את 
לגמרי.  להפסיקן  לא  אך  ביום,  המדידות  מספר 
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למה חשוב ומתי מומלץ 
למדוד סוכר בדם?

"חולה עליך"
סיפור אישי

לחיות עם סוכרת –
סיפורו של דוד רוקח

אני בן 68, בפנסיה שמונה חודשים, עובד, לא מפסיק 
לעבוד, בגדר היכולת שלי, כמובן. אני סוכרתי קרוב 
ל-11 שנים, אני שומר על טיפול נאות, אוכל הכל 
– אבל במינון נכון, אני בודק את רמת הסוכר בדם 
כל בוקר ולפעמים כל ערב, על מנת לדעת באיזה 
ואני  בגוף  הסוכר  ערכי  מבחינת  נמצא  אני  מצב 
חושב שאני מאוזן. אני מטופל קרוב לשש שנים על 
ידי ד”ר קורן מאסף הרופא. כל ארבעה חודשים אני 
בא לביקורת ובדיקה אצלה, מסביר לה את מצבי 
ומקבל ממנה הוראות לשפר ולתקן אם יש צורך. 

ואני בסך הכל במצב מצוין. 

חולי  שאנחנו,  חושב  אני  אחת:  בעיה  רק  לי  יש 
הסוכרת צריכים לתת את הדעת על הדבר הבא: 
או  דומה  אני שומע מחולים אחרים, שהם במצב 
יותר טוב ממני, שכל אחד מקבל תרופה אחרת, 
לא כמו התרופות שאני מקבל, משום מה, כאשר 
הם טוענים שמה שהם מקבלים זה טוב מאד. אני 
לו  שאין  חושב  ואני  גלוקופאז’,  אחד,  כדור  מקבל 
שום תועלת. יש היום תרופות חדשות, וסוגי בדיקות 
אני,  עצמי:  על  מרגיש  אני  טובות.  יותר  הן  שאולי 
לדוגמה, אם ערב אחד אכלתי קצת יותר מדי אז 
אני מזריק את האינסולין בערב במינון טיפה יותר 
חלילה  אקבל  שלא  להגזים  לא  נזהר  ואני  גדול, 
“היפו” במצע השינה ואני רואה שבכל בסדר ברוך 
האחרות  התרופות  אולי  יודע,  לא  רק  אני  השם. 

יקרות יותר, זולות יותר ונראה לי שקופות החולים 
לא מעניין אותן החולה, הן רק רוצות לחסוך לעצמן 

כסף.

ידוע שהמחלה הזאת שקטה, כביכול רדומה בתוך 
גופו של האדם, אם לא נטפל בה, נקבל תופעות 
שלא נדע... קיבלת נמק ברגל באיזשהו מקום, זה 
יכול להסתיים בקטיעה, בהתחלה אצבע, אחר כך 
לא  אם  ייגמר  זה  איך  לדעת  אפשר  ואי  רגל  כף 

נבדוק ולא נטפל.

איך גילו אצלי את הסוכרת? עשו לי בקופת חולים 
שאני  ואמר  לי   קרא  והרופא  רגילה  דם  בדיקת 
נמצא על קו התפר של הסוכרת, תוצאות בדיקת 
תטפל  ולא  תשמור  לא  ואם  משמחות  לא  הדם 
כך.  זה אחר  לעצור את  תגיע למצב שאי אפשר 
עושים  שהכדורים  וראיתי  כדורים  עם  התחלתי 
ואז  בעיני  חן  מצא  לא  וזה  ובגוף  בקיבה  רע  לי 
העבירו אותי לעשות זריקות, ביום ויקטוזה, ובערב 
– ג’ארדיאנס ובבוקר אני מאוזן, 110, 120, 95, 98, 
אם  הזה.  האיזון  על  לשמור  אני משתדל  רע!  לא 
ללחץ  נכנס  כבר  אני   130 הבוקר  על  מקבל  אני 
ומפסיק לאכול כל מיני דברים על מנת לשמור על 
האיזון בגוף. באופן כללי, הנשמה היא הדורשת וגם 
לה צריך לתת מדי פעם את מה שהיא רוצה לאכול, 
אבל במינון טוב. אי אפשר לקחת צלחת אבטיח 
ולאכול ולהגיד איך נהניתי. לא! שתי חתיכות, ארבע 
וגם כל פרי אחר, לתת  יותר,  חתיכות קטנות, לא 

לגוף ליהנות ושלא יקרה לו שום דבר.

אני בעל עסק של מכונות קידוח ליסודות בנין, ואני 

יותר, רק עם שתי מכונות  עובד, היום בקצב קטן 
)פעם עבדתי עם 10 מכונות(, העבודה היא פיזית 
45 שנה  רוב הזמן, שמש, גשם, רוח, כך אני כבר 
ואני משתדל להתפרנס. אין לי שאיפות גדולות מדי 

אבל אני מתכוון להמשיך עוד 45 שנה...

גם  עברתי  בריאותי,  ועל  גופי  על  שומר  היום  אני 
שני התקפי לב, שלושה צינתורים שזה ללא ספק 
תוצאה של הסוכרת למרות שאני שומר, אולי גם 
היום הפסקתי  סיגריות.  ועישנתי הרבה  עישון,  של 
לי  יש  טוב.  מרגיש  אני  והיום  לעשן  אחת  במכה 
אישה וארבעה ילדים ושבעה נכדים ובעזרתה של 
אשתי אני שומר על הבריאות: “אל תאכל הרבה 
מזה ואל תאכל הרבה מההוא, תשמור, לא צריך, 

תראה איך שמנת אז תוריד” – ואני מוריד! 

הסוכרת לא משפיעה על החיים שלי ושל משפחתי 
ביום-יום. אני עושה כמעט הכל: יוצא, מבלה, נוסע 
לבתי מלון או מחוץ לבית, כמו כל בן-אדם, רק מה, 
מקפיד לקחת כדור בזמן או להזריק אינסולין בזמן.

המסר שלי הוא שאם נשמור על בריאות איתנה 
וטובה ונהיה עם יד על הדופק, נקפיד על הכללים 
רק  גם.  ובערב  דם  לבדוק  בוקר  כל  נזלזל.  ולא 
לא  שמשהו  מרגיש  אתה  היפו  חוטף  כשאתה 
בסדר, ככה לא מרגישים כלום. אם נעשה את כל 

אלה – אפשר לחיות עד מאה ועשרים שנה.

כך למשל ניתן למדוד לסירוגין, יום כן ויום לא. על 
תכיפות המדידות וזמני המדידות יוחלט בשיתוף 
עם הצוות המקצועי, בהתחשב בצרכי המטופל 
ובהתאם לטיפול התרופתי שהוא מקבל. חשוב 
חשיבות  בעלת  הינה  הסוכר  שמדידת  לזכור 
היא  בסוכרת.  העצמי  הטיפול  בניהול  גדולה 
אשר  האיזון,  יעדי  על  לשמור  למטופל  מסייעת 

הותאמו לו באופן אישי.  

יום/תאריך
לפני 

ארוחת 
בוקר

שעתיים 
אחרי א. 

בוקר

לפני 
ארוחת 
צהריים

שעתיים 
אחרי א. 
צהריים

לפני 
ארוחת 

ערב

שעתיים 
אחרי א. 

ערב
לפני 
הערותהשינה

טבלה לרישום התוצאות של מדידת הסוכר )דוגמה(
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ָהעֹוָלם ַמְצִחיק
                                                             ָאז צֹוֲחִקים

זאביק זהבי

חֹוֵזר ִּבְתׁשּוָבה אֹו חֹוֵזר ִּבְׁשֵאָלה...
ְוַהַּפַעם, ְּבִלי ַלֲעמֹוד ַּבּתֹור ָלרֹוֵפא, ּוְבִלי ְלַבֵּקׁש ֵמַאף ֶאָחד טֹובֹות / ִנְקָרא ַלָּמדֹור ֶׁשָּלנּו - ִׁשְׁשִליק - ָראֵׁשי ַהֵּתיבֹות 

ֶׁשל: ְׁשֵאלֹות ֶׁשִּנְׁשָאלֹות ְלִעִּתים ְקרֹובֹות...
ּדֹוְקטֹור, ֲאִני ַרק ְׁשֵאָלה: / ַהִאם סּוֶּכֶרת ִהיא ַמֲחָלה?

ֲאִני ְמַקֶּוה, חֹוֶלה ָיָקר, ֶׁשֶּזה ֹלא ָיבֹוא ְלָך ְּכַהְפָּתָעה / ֲאָבל ַעל ִּפי ַהַהְגָּדָרה ָהְרפּוִאית סּוֶּכֶרת מּוְגֶּדֶרת ְּבִעיָקר ְּכַהְפָרָעה /  זֹוִהי 
ֶתן אֹו ַּבָּדם / ָמה ֶׁשְּמַסֵּבְך “ְקָצת” ֶאת ַהַחִּיים ֶׁשל ַהֶּבן-ָאָדם... / ְוִאם ְנַבֵּקׁש ְלַהְגִּדיר ֹזאת  ַהְפָרָעה ֶמָטּבֹוִלית ֶׁשל ֶיֶתר ְּגלּוקֹוָזה ַּבּׁשֶ

ְּבמּוָׂשִגים ְּברּוִרים / ִהיא הֹוֶפֶכת ֶאת ָהֲאָנִׁשים ַהְּמתּוִקים ַלֲאָנִׁשים ְמִריִרים!
ּדֹוְקטֹור, ֲאִני ַרק ְׁשֵאָלה: / ִמי סֹוֵבל ִמּסּוֶּכֶרת? ְוַהִאם זֹו ּתֹוָפָעה ְרִגיָלה?

ה ָאחּוִזים ֵמַהּפֹוִנים ְלרֹוְפֵאי ַהִּמְׁשָּפָחה / ְמאּוְבָחִנים ְּבסֹופֹו ֶׁשל  סּוֶּכֶרת, ַיִּקיִרי, ִהָּנּה ּתֹוָפָעה ְּבֶהְחֵלט ְׁשִכיָחה / ֵּבין ַאְרָּבָעה ְלִׁשּׁשָ
ָּדָבר ְּכסֹוְבִלים ִמּסּוֶּכֶרת ְּבטּוָחה... / ָּכְך ֶׁשַאָּתה ְּבֶהְחֵלט ְּבֶחְבָרה טֹוָבה ּוְראּוָיה / ֶׁשֹּלא ְלַדֵּבר ַעל ַמָּצב ֶׁשּבֹו ַהּסּוֶּכֶרת ֶׁשְּלָך ְסמּוָיה 

/ ּוְכֵדי ְלָהֵקל ְלָך ַעל ַהַהְרָּגָׁשה / ָחׁשּוב ֶׁשֵּתַדע ֶׁשּסּוֶּכֶרת ַּגם עֹוֶבֶרת ִלְפָעִמים ִּבירּוָׁשה...
ּדֹוְקטֹור, ֲאִני ַרק ְׁשֵאָלה ֶׁשל יֹום חּוִלין: / ַמִהי ִּתְנגֹוֶדת ִאיְנסּוִלין?

ִריִרים, ַהּׁשּוָמן ְוָתֵאי ַהָּכֵבד / ֵאיָנם ְמִגיִבים ָּכָראּוי ְלִאיְנסּוִלין ְוֹלא ִניַּתן ִלְקלֹוט ְּגלּוקֹוָזה ְּבַקּלּות ִמֶּזֶרם ַהָּדם,  ְּבִתְנגֹוֶדת ְלִאיְנסּוִלין, ַהּׁשְ
ְּכלֹוַמר, ָהֵעֶסק ֹלא עֹוֵבד / ַלְמרֹות ֶׁשָּתֵאי ַהֶּבָטא ָּבַלְבַלב ְמַנִּסים, )ְּבָגלּוי ְוֹלא ַּבֵּסֶתר( / ְלַהְדִּביק ֶאת ַהִּביקּוׁש ַהּמּוְגָּבר ְלִאיְנסּוִלין 

ַעל ְיֵדי ִיּצּור ֶיֶתר / ִּבְכֵדי ַלֲעזֹר ַלְּגלּוקֹוָזה ַלֲחדֹור ַלָּתִאים. / ַלּטֹוב אֹו ָלַרע - ֵאֶּלה ַהְּתָנִאים...
ּדֹוְקטֹור, ֲאִני ַרק ְׁשֵאָלה: / ַהִאם ַקָּים ִטיּפּול ְלסּוֶּכֶרת? ַהִאם זֹו ְקָלָלה?

ֶמְחָקִרים ַמְרִאים ֶׁשְּלסּוַּכְרִתִּיים, ְּבָׁשָלב ָּגבֹוַּה ַּבּסּוָלם / ֵיׁש ְרִגיׁשּות ֶיֶתר ֶׁשּגֹוֶרֶמת ְלִהְתַמְּקדּות ַּבַּתְסִמיִנים ְוִלְדָאָגה מּוְפֶרֶזת ִּבְגָלָלם 
“ְּכָלִלית-ַמַּכִּבי-ְלאּוִמית-ְמאּוֶחֶדת  ְּבֶאְמָצעּות  אֹוָתם  ְלַקֵּבל  וֶאְפָׁשר   / ָהעֹוָלם  סֹוף  ֹלא  ְוֶזה  ְלסּוֶּכֶרת  ִטיּפּוִלים  ֶיְׁשָנם   - ֲאָבל   /
מּוְׁשָלם”... / ְוֵיׁש ָלַקַחת אֹוָתן ְלִעִּתים ְּתכּופֹות / ַּבֲהָנָחה ֶׁשֵהן ִנְמָצאֹות ְּבַסל ַהְּתרּופֹות / )ַאֶחֶרת ֶזה עֹוֶלה הֹון ּתֹוָעפֹות!..( / ֶאָּלא 
ָמה, ַהּסּוֶּכֶרת ִהיא ִאיִׁשית, ְוָצִריְך ִלְתּפֹור ָלּה, ְּבֶהְתֵאם, ֲחִליפֹות / ָלֶאָחד – ְּתרּוָפה X ַּתֲעזֹור ַּגם ַלּסּוֶּכֶרת ְוַגם ִליִריָדה ַּבִּמְׁשָקל / 
ִני – אֹוָתּה ְּתרּוָפה ַּתְׁשִאיר אֹותֹו ְמתּוְסָּכל / ְלַאֶחֶרת – ְּתרּוָפה Y ַּתְתִאים ְּכמֹו ְּכָפָפה / ְוָלְרִביִעית – ִהיא ִּתְגרֹום ְלתֹוָפַעת ְלַואי  ַלּׁשֵ
ֵאָלה  ֹלא ָיָפה! / ְוכּוָלם ַמְסִּכיִמים ֶׁשִּדיֶאָטה ַמְתִאיָמה ּוְפִעילּות ּגּוָפִנית / ֵיׁש ָלֶהן ַעל סּוֶּכֶרת ַהְׁשָּפָעה ְרִציִנית / ָּכְך ֶׁשִּבְתׁשּוָבה ַלּׁשְ

ֶׁשִּנְׁשֲאָלה / ֲאִני עֹוֶנה: ֹלא, ַהּסּוֶּכֶרת ִהיא ֹלא ְקָלָלה!
ֵאָלה? ּדֹוְקטֹור, ֲאִני ַרק ְׁשֵאָלה ַקָּלה: / “ִלְהיֹות אֹו ֹלא ִלְהיֹות” – ַהִאם זֹאת ֶּבֱאֶמת ַהּׁשְ

יר:  ָמַדְדִּתי ֶאת ָרַמת ַהּסּוָּכר ַּבָּדם ֶׁשִּלי ְוִהיא ָעְלָתה ְּפָלִאים, ְּכמֹו ְּתגּוַבת ַׁשְרֶׁשֶרת. / ְּבאֹותֹו ֶרַגע ֵהַבְנִּתי ֶׁשָעַלי ִנְכְּתבּו ִמּלֹות ַהּׁשִ
“ָהָיה ַרע ְלִתְפֶאֶרת!..” / ְלִפי ָמה ֶׁשָּקָראִתי ַעל ַהִּסיְמְּפטֹוִמים ֶׁשִּלי, ָּבִאיְנֶטְרֶנט, ַּגם ְלִפי ָהֵאיכּות ְוַגם ְלִפי ַהַּכּמּות / ַהָּדָבר ָהִראׁשֹון 
ֶׁשָעָלה ְּבַדְעִּתי ָהָיה ֶׁשֵּיׁש ִלי ֹלא ַרק סּוֶּכֶרת, ֶאָּלא ַּגם ַמֲחָלה ַמְמֶאֶרת ְוֶׁשֲאִני הֹוֵלְך ָלמּות!.. / ֲאִני ֹלא יֹוֵדַע ָמה ַאָּתה רֹוֶאה / ֲאָבל 

ְּכסּוַּכְרִתי ֵּגֶאה / ְמאֹד ַמְתִאים ָּכאן ְלַהִּגיד: ַּתֵּקן אֹוִתי – ִאם ֲאִני טֹוֶעה...
ּדֹוְקטֹור:  ָאֵכן, ַהָּפאִניָקה ֶׁשְּלָך – ַמָּמׁש ּגֹוֶעֶׁשת! / ֲאָבל ַאָּתה ָרחֹוק ִמַּמֲחָלה ַמְמֶאֶרת – ִּכְמַטֲחֵוי ֶקֶׁשת / ְוָהֵעָצה ַהְיִחיָדה ַהִּמְתַּבֶּקֶׁשת: 

ת! / ְוַאל ַּתֲאִמין ְלָכל ָּדָבר ֶׁשַאָּתה קֹוֵרא ָּבֶרֶׁשת!!!   / ְּכמֹו ֶׁשאֹוְמִרים ֶאְצֵלנּו: ָחַדל ַקְׁשֶקּׁשֶ
ּדֹוְקטֹור, ֲאִני ַרק ְׁשֵאָלה, ַּבְּכָלִלי: / ָמה ְּבֶעֶצם ַהְּבָעָיה ֶׁשִּלי?..

ּדֹוְקטֹור, ֲאָנִׁשים אֹוְמִרים ִלי ֶׁשֵּיׁש ִלי ַחִּיים ִנְפָלִאים, ָּכָכה, ְלֹלא ּבּוָׁשה / ַוֲאִני חֹוֵׁשב ֶׁשֲאִני ְסָתם סּוַּכְרִתי ָמצּוי ִעם ַהְפָרָעה ָקָׁשה / 
ֶׁשל חֹוֶסר ִּתְפקּוד ַּבַּיְלדּות, ְוִעם סּוג ֶׁשל ְירּוָׁשה / ֶׁשּדֹוֶפֶקת ִלי ֶאת ַהַחִּיים ַהִּנְפָלִאים ָהֵאֶּלה ּוַמֲעִניָׁשה... / ֲאִני ֹלא ֵמִבין ָלָּמה ֲאָנִׁשים 
צֹוֲחִקים ָעַלי ְוגֹוְרִמים ִלי ְלַהְרָּגָׁשה ָקָׁשה / ְּכֶׁשֲאִני ְמַדֵּבר ַעל ַמָּצִבי ַהְּבִריאּוִתי, ַעל ַהַּמֲחָלה ְוַהחּוְלָׁשה / ֵהם ֹלא ְמִביִנים ֶׁשַהַחִּיים 

ֶׁשִּלי ֵהם, ְּבֶעֶצם - ִמְלֶחֶמת ַהָּתָׁשה?.. 
ָלָּמה ָּכל ַהְּזַמן אֹוְמִרים ִלי ֶׁשֲאִני ַמְגִזים, ַּתִּגיד ִלי ַאָּתה, ָמה? / סּוֶּכֶרת זֹאת ַהְגָזָמה?.. 

ֵהם אֹוְמִרים ִלי ֶׁשּזֹו ְסָתם אֹוְּבֶסְסָיה ֶׁשל ְּבִריאּות, )ִּבְסִליָדה(  / ֵהם אֹוְמִרים ִלי: “ַאָּתה ַחי, ָמה ַאָּתה רֹוֶצה? ַּתִּגיד ּתֹוָדה!” / ֵהם ֹלא 
ְמִביִנים ֶׁשֵּיׁש ִלי ְּבָעָיה. ֶׁשֵּיׁש ִלי ֶהְּתֶקֵפי ֲחָרָדה. / ְּכָבר ָקָראִתי ַהֹּכל ַעל ַהַּמֲחָלה ֶׁשִּלי, ַּדף ַאֲחֵרי ַּדף / ָאז ִאם ֵאין ִלי ָּפָרנֹוָיה – ֹלא 
ָיכֹול ִלְהיֹות ֶׁשֲאִני ְּבָכל זֹאת ִנְרַּדף?.. / ֶזה ֹלא אֹוֵמר ֶׁשֲאִני ַאְסְטרֹוָנאּוט ְוֶׁשֵאין ִלי ׁשּום ַמֲחָלה / ְוֶׁשֲאִני עֹוֶׂשה ֲעֵליֶהם ָמִניּפּוָלְציֹות 

ַרק ְּכֵדי ְלעֹוֵרר ֶחְמָלה...
ֵאָלה?.. ּדֹוְקטֹור:  ְסִליָחה ֶׁשֲאִני ִמְתָּפֵרץ ּוַמְפִריַע ְלָך: ָמה ַהּׁשְ



עשר עובדות שלא ידעתם 
 )HbA1c( על המוגלובין מסוכרר

ד״ר רחל רוזנבלום 

וגברת אורית וילנר

איזון רמות הסוכר בדם הינו 
של  מיטבי  לניהול  המפתח 
קריטי,  הוא  האיזון  סוכרת. 

סיבוכי  של  היארעות  כמפחית  הוכח  שהוא  כיוון 
סוכרת ארוכי טווח, כולל סיבוכים מיקרווסקולריים 
קטנים(  דם  בכלי  מפגיעה  שנובעים  )סיבוכים 
לרבות פגיעה בעיניים, במערכת העצבים ומחלות 
)סיבוכים  מאקרווסקולריים  וסיבוכים  כליה 
כגון מחלת  גדולים(  שנובעים מפגיעה בכלי דם 

לב ואירועים מוחיים.

בדיקת המוגלובין מסוכרר, HbA1c, הינה אחת 
במטופלים  שגרתי  באופן  המבוצעות  הבדיקות 
האיזון.  טיב  את  להעריך  מנת  על  סוכרת  עם 
כל  עבור  ממליץ  לסוכרת  האמריקאי  האיגוד 
לפחות  זו  בדיקה  להשלים  סוכרתי  מטופל 
אחת  אף  מסויימים  ובמטופלים  בשנה,  פעמיים 
לגבי  רבות  יש שאלות  לרבעון. אבל למטופלים 
חשובה?  היא  ולמה  משמעותה  מה  הבדיקה. 
איך מפענחים את התוצאות? מטרתנו כאן היא 
בקרב   שעולות  הנפוצות  לשאלות  מענה  לתת 

מטופלים עם סוכרת.  

1. מה בעצם אנחנו בודקים? 
את  משקף   ,HbA1c דהיינו  מסוכרר,  המוגלובין 
החודשים  ב-3  בדם  הממוצעת  הגלוקוז  רמת 

האחרונים. 

את  משקף  מסוכרר  המוגלובין  2.איך 
רמות הסוכר בדם? 

של  גבוה  ריכוז  נמצא  האדום  התא  בתוך 
התא,  בתוך  חמצן  של  א  ַהַּנּשָׂ שהוא  המוגלובין, 
ויש גם ריכוז גבוה של גלוקוז )סוכר(. בתוך התא 
האדום גלוקוז נקשר למולקולות של ההמוגלובין 
בתהליך איטי ובלתי הפיך. אורך החיים הממוצע 
במחקרים  ימים.   120 הוא  אדום  דם  תא  של 
ההמוגלובין  אחוז  בין  ישיר  קשר  נמצא  גדולים 
המוגלובין  )משמע,  הגלוקוז  נקשר  אליו  בדם 
מסוכרר( ורמת הגלוקוז הממוצעת בדם במשך 

שלושת החודשים האחרונים.

3.האם הבדיקה מוכחת מחקרית? 
כמשקפת  הוכחה   HbA1c שרמת  לכך  מעבר 

חודשים,   3 במשך  בדם  ממוצעת  סוכר  רמת 
נמצא גם קשר רציף בין רמות HbA1c ושכיחות 
)פגיעה  מיקרווסקולריים  סוכרת  סיבוכי  של 
על  הגדולים  במחקרים  ועצבים(  כליות  בעיניים, 
ה )מחקרי   1990 ה-  בשנות  שבוצעו  סוכרת 

DCCT וה-UKPDS(. השימוש בבדיקה זו החל 
לאחר פרסום המחקרים הגדולים הללו. 

4. האם הבדיקה אמינה? 
 ,HbA1c קיימות שיטות מעבדה שונות לבדיקת
לתקנון  בארה”ב  דרישה  קיימת  כך  ולאור 
מעבדתית  שיטה  כל  של  סטנדרטיזציה(   )
 National Glycohemoglobin ה-  ע”י 
 .)Standardization Program  )NGSP
הבריאות  משרד  של  הנחיות  קיימות  בישראל 
שדורשות גם כן תקיפות ועקיבות של כל שיטה 
למערך הייחוס של ה-NGSP, כך שגם בישראל 

הבדיקה נחשבת למדויקת ואמינה ביותר. 

יכול   HbA1c בהם  מצבים  יש  האם   .5
להיות לא אמין?

חיים  מחצית  זמן  על  המשפיעים  מצבים  כן. 
של תא דם אדום עלולים להשפיע על מדידות 
לא  הבדיקה  שבו  למצב  ולגרום   HbA1c
משקפת את ערכי הסוכר בדם. מצבים שגורמים 
לאורך חיים ארוך יותר של תאי דם אדומים וכך 
כוללים  מוטעה  באופן   -HbA1cה את  מעלים 
אנמיה על רקע של חסר בברזל, חסר ב-ויטמין 

B-12 וחומצה פולית. 

את  מוטעה  באופן  להוריד  שיכולים  מצבים 
)פירוק  המוליטית  אנמיה  כוללים   HbA1c-ה
של   במצב  לדוגמא  אדומים  דם  תאי  של  מואץ 
כרונית,  כליות  אי ספיקת   ,)G6PD חסר האנזים
הפרעה  עם  במטופלים  והריון.  דיאליזה  המו 
על  יהיה  סוכרת  איזון  בהערכת  הדגש  במדידה, 

מדידות סוכר תכופות. 

מבחינה  הבדיקה  את  מבצעים  איך   .6
טכנית?

 ניתן לבצע את הבדיקה בכל שעות היממה, ואין 
צורך בהכנה מיוחדת )כולל צום(. 

7. לאילו מטרות משמשת הבדיקה? 
רבות  שנים  מזה  בשימוש  נמצאת  הבדיקה 
הבדיקה  סוכרת.  עם  מטופלים  אחר  למעקב 
נחשבת לכלי מצוין להערכת איזון ארוך טווח כיוון 
בדם במשך  הגלוקוז  רמות  שהיא משקפת את 
להעריך  לרופא  עוזרת  היא  כך,  ארוכה.  תקופה 
להחלטות  ולהגיע  סיבוכים,  להופעת  הסיכון  את 
 ,2009 מאז  בנוסף,  התרופתי.  לטיפול  בנוגע 
בדיקת הHbA1c - מוגדרת כבדיקה אבחנתית 
של  אבחנה  שקובעת    HbA1c רמת  לסוכרת. 
 5.7% תקין:  סוכר  איזון  ומעלה.   6.5% סוכרת: 

ומטה. מה שבין לבין )רמות Hba1C בין 5.8-6.4( 
מוגדר כמצב של טרום סוכרת.

על  מספיקה   HbA1c בדיקת  האם   .8
מנת לקבוע את טיב האיזון של מטופל 

סוכרתי? 
לנו  נותנת  הבדיקה  אמנם  לא.  היא  התשובה 
מידע לגבי האיזון למשך תקופה ארוכה, אך היא 
בלבד.  ממוצע  משקפת  שהיא  בכך  מוגבלת 
לשקף  יכולה  של 6.5%    HbA1c רמת בעצם, 
מצב של איזון מושלם, אך היא יכולה גם לשקף 
איזון  וחוסר  והיפוגליקמיות  היפרגליקמיות  ריבוי 
)ראו דוגמא של מספר מטופלים בגרף המצורף(. 
לכן החשיבות של אנמנזה מלאה מול המטופל, 
מעבר  בגלוקומטר  תכופות  סוכר  ומדידות 
לבדיקות HbA1c על מנת לקבוע את טיב האיזון.   

9. האם יעד המטרה של רמת A1c  הוא 
אחיד בכל המטופלים? 

היעד  הוא  מ-7%  פחות    HbA1c אמנם  לא. 
יעד  בקביעת  אך  בספרות,  שמתואר  ה”קלאסי” 
לקחת  המטפל  הרופא  על  מטופל,  אצל   A1c
מולו.  שיושב  המטופל  של  נתוניו  את  בחשבון 
המפתח  הינו  קפדני  איזון  מטופל,  כל  עבור 
אך  המחלה,  של  טווח  ארוכי  סיבוכים  למניעת 
להיפוגליקמיות.  סיכון  מעלה  גם  קפדני  איזון 
יחסית נמוך אצל מטופל  יעד איזון  יתכן שנרצה 
ללא סיבוכי סוכרת הניתן להשגה מבלי להסתכן 
גבוה  איזון  יעד  נעדיף  היפוגליקמיה.  באירועי 
אירועי  של  היסטוריה  עם  מטופל  אצל  יותר 
היפוגליקמיה קשים, משך סוכרת ארוך, המטופל 
עם  בדם,  הסוכר  רמת  להורדת  תרופות  במגוון 
האם  נוספות.  רקע  ומחלות  סוכרת  סיבוכי  מגוון 
אתה יודע מה היעד A1c הרצוי עבורך? אם לא, 

רצוי לדון על זה עם הרופא המטפל. 

10. כיצד מטופל יכול “לשפר” ערך של 
HbA1c שהוא גבוה מהיעד? 

באותה דרך בה ניתן להפחית רמות סוכר. מעבר 
לדון  כדאי  עליהם  תרופתיים אפשריים  לשינויים 
ישנן הרבה דרכים לשיפור  עם הרופא המטפל, 

אורח החיים וכך לשפר את איזון הסוכרת. 

א. פעילות גופנית מגבירה את הרגישות לאינסולין 
ומשפרת את הגעתו לרקמות וגורמת לניצול טוב 
20-30 דקות של  יותר של הגלוקוז ע”י התאים. 
הליכה 5 פעמים בשבוע יכולה לתרום לתחושה 
פעילות  הסוכר.  רמות  ולהפחתת  יותר  טובה 
עשויים  תנגודת  תרגילי  בשילוב  אירובית  גופנית 

להפחית בממוצע ערך של HbA1c ב-0.8%

הבטני,  השומן  במיוחד  השומן,  כמות  הורדת  ב. 
התורמת לתנגודת לאינסולין

טבעיות  מורכבות  פחמימות  אכילת  העדפת  ג. 
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עשר עובדות שלא ידעתם 
 )HbA1c( על המוגלובין מסוכרר

)לדוגמא: קינואה, כוסמת ירוקה, עדשים( בעלות 
מעובדות  פחמימות  פני  על  נמוך  גליקמי  עומס 
פסטה,  מבצק,  מאפים  )לדוגמא:  זמינות  ו/או 

מיצים( בעלות עומס גליקמי גבוה

ריבוי  גבוה,  סיבי  מרכיב  עם  מזונות  אכילת  ד. 
אכילת ירקות

ה. העדפת שתיית מים על פני שתיית מיצים

גורמים לעליית  נכון של לחצים. לחצים  ניהול  ו. 
הורמונים, כמו גלוקגון וקורטיזול, הגורמים לעליית 
הליכה,  לשקול  אפשרי,  אם  בדם.  הסוכר  רמות 

מדיטציה, כל פעילות המביאה להתרגעות

ז. איכות השינה משפיעה אף היא על רמות הסוכר. 
יש לדאוג לשעות שינה מספקות. לא ללכת לישון 
מאוחר מדי. החשכת חדר השינה והרגעות לפני 

השינה עשויים להועיל להכנס לאווירה של שינה

  HbA1c אז כיצד יש להתייחס לתוצאת רמת ערך

מהיעד–  גבוהה  הרמה  אם  גם  כל,  קודם  שלך? 
בפרספקטיבה  התוצאה  על  להסתכל  צריך 
רמות  משקפת  הבדיקה  להתיאש!  ואין  הנכונה, 
להבין  לנו  ועוזרת  שקדמו,  החודשים  ב-3  סוכר 
אם הגעת ליעד ואם לא, כמה צריך לשפר. אפשר 
לעבוד על כך שהבדיקה הבאה תהיה טובה יותר, 
וטיפול  החיים  באורח  שינויים  שילוב של  ידי  על 
תרופתי. אין דבר העומד בפני הרצון! רצוי לקבוע 
מטרות ויעדים ישימים, לפי יכולותיך. לסגל הרגלי 
תוך  לך  מתאימה  שהכי  בדרך  בריאים,  חיים 
התחשבות במסוגלותך לעמוד בה. כל שינוי קטן, 
צעד קטן, מסייע להתקדם לעבר המטרה. היעזרו 
תהססו  אל  אתכם,  לכוון  שידע  מקצועי,  בצוות 
אחד  כל  של  והאיזון  הבריאות  ולחקור.  לשאול 

נמצאת, בסופו של דבר, בידיו.

שיהיה בהצלחה לכולם,

אירועי  וכן  שונות  שלהם  הסוכר  רמות  אך  דומה   HbA1c רמת  המטופלים  לשלושת 
.A1cהיפרגליקמיה והיפוגליקמיה, שאינם באים לידי ביטוי ב
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ְרפּוָאה ִהיא ָהִעיסּוק ַהָּיִחיד 

ַהחֹוֵתר ְלֹלא ֶהְפֵסק ְלִקּיּומֹו.
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מהנעשה בסניפי האגודה 
כתובות ושעות הפעילות

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

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

מאי: הרצאה - “השפעת מחלת הסוכרת בפגיעות כף 
הרגל והקרסול”  המרצה: ד”ר אייליג דונאי, אורתופד 

כף רגלה וקרסול.

יוני: “חידושים בטיפול בסוכרת”  המרצה: ד”ר מיכאל 
ווינפאס  רופא סוכרת במכון סוכרת מכבי השלום יועץ 
ברמת אביב ובקעת אונו, בחסות חב’ אלי לילי נמשכת 
חיים  אורח   “ בנושא:  שבועיות  פגישות   12 בת  סדנא 

בריא” מנחה: ד”ר לאה קנטי          

הרצלייה - רמת השרון  -  יו”ר – גב’ קלוד לנגנואר
בית הבריאות אבן גבירול 49 הרצליה, 

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

מאי-יוני: פתיחת מחזור לימודים חדש במסגרת בית 
למוח”  הרעב  בין  “הקשר  בנושא  לסוכרתיים  הספר 

הקורס כולל 6 מפגשים.

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

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

חולון-בת ים - יו”ר – גב’ רחל זנד                                                                                                               
מתנ”ס חנקין, חנקין 109, חולון 

טל: 03-5033391, נייד: 053-3345693  
שעות פעילות: יום שני בין 11:00-09:00

במערכת  הציבור  “זכויות  בנושא:   הרצאה  יוני: 
הבריאות” מרצה: מידד גיסין יו”ר עמותת צ.ב.י - צרכני 

בריאות בישראל. 

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

בית אבא חושי, רח’ אבא הילל סילבר 72 חיפה
 יוני: הרצאה בנושא: “כף הרגל – בריאות ואסתטיקה” 
רגל(  כף  )מומחה  פודולוג  שטיינברג  דניאל  מרצה: 
של  רב  במספר  הרפואי  הפדיקור  בתחום  מרצה 

מכללות בארץ ובכנסים בארץ ובחו”ל. 

במערכת  הציבור  “זכויות  בנושא:  הרצאה   : יולי 
הבריאות” מרצה: מידד גיסין  יו”ר עמותת צ.ב.י - צרכני 

בריאות בישראל.

סניף קריות  - יו”ר - זלמה רוזן - נייד: 053-3350287  
מתנ”ס אלי כהן רח’ מורדי הגטאות 17, קריית מוצקין, 
טל: 04-8306680 שעות פעילות: יום ה’ בין 9:30-12:30
 : יוני-יולי: נפתח בית הספר לסוכרתיים, קורס ראשון 
“חיים עם סוכרת”. הקורס מתקיים בשיתוף פעולה עם 

המרכז הרפואי לגליל בנהריה ובשיתוף סניף נהריה.

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

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

ירושלים -  יו”ר – מיכה להבי,  
טלפון נייד - 054-4512336, 

ימי פעילות: ג’, 10:00-13:00, ה’’, 10:00-13:00
נתניה -  יו”ר – ד”ר רינה רחמני רבינוביץ, עו”ד, אחות. 

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

ימי פעילות: ג’ 18:30-16:30  
יוני: “כל מה שרצית לדעת על תרופות...” מרצה:  ד”ר 
שירותי  מכבי  לסוכרת   מומחית  אבירן-ברק  נירית 

בריאות שר”פ פלוס
יולי:  “רפואת שיניים וסוכרת - מניעה, טיפול ושימור” 

מרצה: ד”ר אילנה נירנברג - רופאת  שיניים 

ראש העין -  יו”ר - זאביק זהבי,  
טלפון : 054-4758567   נייד: 053-3342694   

מפגש: ביום ד’ האחרון בכל חודש בשעה 17:30
ברפואה”,  עובריים  גזע  תאי  בנושא:  הרצאה  מאי: 

מרצה: ד”ר עמי בן יהודה, ביוכימאי

במערכת  הציבור  “זכויות  בנושא:  הרצאה  יוני: 
הבריאות” מרצה: מידד גיסין  יו”ר עמותת צ.ב.י - צרכני 

בריאות בישראל.

רחובות -  יו”ר – גב’ צביה ציוני, אחות סוכרת, השקמה 
3 קריית עקרון, 70500 טל: 941407  טל: 9414071–08  

נייד: 053-3319210
במערכת  הציבור  “זכויות  בנושא:  הרצאה  מאי: 
הבריאות” מרצה: מידד גיסין  יו”ר עמותת צ.ב.י - צרכני 

בריאות בישראל.

יוני : “דיאטה - תזונה נכונה לגיל השלישי”  המרצה:  לי 
כהן  דיאטנית קלינית

מודיעין : יו”ר הסניף – הגב’ ניצה דוידוביץ’      
ימי פעילות: יום שני 16:00-18:00

עמותה לקשיש רח’ עמק דותן 31, מודיעין, 
טל: 08-9706262 טל/פקס 08-9751140  

נייד: 053-3347085 
עכו:  יו”ר הסניף: אוולין-חווה רשתי

בית האישה לשלום, רח’ יאנוש קורצ’אק 5 )מקלט 11(, 
ימי פעילות: א’ ו-ב’ 18:00-16:00  

יום  סיבוני, מרכז  גב’ חנה   – יו”ר  גזר:  מועצה אזורית 
לזקן, רח’ שמעון התרסי, בית חשמונאי 

מאי: “כל מה שלא ידעת על טרום סוכרת” מרצה: ד”ר 
ליטל שמש-בר, רופאת משפחה, תושבת משמר אילון. 
ומבוגרים(  הרחב  )צעירים  לציבור  מיועדת  ההרצאה 

וניתנה כתרומה לקהילה.
הנפוצות  הדיאטות  בבלגן...  סדר  “עושים  יוני: 
מרצה:  מתאימות.”  ולמי  אותן  אוכלים  איך  היום: 
רפואי  ומנחת קבוצות מרכז  דיאטנית  נתנאל,  כרמית 

שיבא ומכבי שירותי בריאות.

כרמיאל-משגב: יו”ר הסניף – גב’ שרה דובשן, במרכז 
קהילתי נעמ”ת, רח’ חבצלת 1 כרמיאל. 

טל: 054-6680995
מרצה:  ואסתטיקה”  בריאות   – הרגל  “כף  יוני: 
רגל(  כף  )מומחה  פודולוג  שטיינברג  דניאל 

מרצה בתחום הפדיקור הרפואי 

יולי : “זכויות הציבור במערכת הבריאות” מרצה: 
יו”ר עמותת צ.ב.י - צרכני בריאות  גיסין   מידד 

בישראל.

סגנית  מחמוד,  ריאד  ד”ר  הסניף:  יו”ר  פחם:  אל  אום 
היו”ר: ניסרין אגבריה, 
טלפון: 04-6889782

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

שפרעם: יו”ר הסניף: מונה ג’אלי, טלפון: 054-9776222

לפרטים נוספים ניתן לפנות לנירה איילה 
גרנטשטיין מנהלת הסניפים 

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

בתא הקולי

סניף רחובות

סניף מ.א. גזר



לכליה תפקידים נוספים, לרבות שליטה על לחץ 
הדם והפרשת הורמונים שונים. כשרמות הסוכר 
בכליות,  הדם  כלי  נפגעים  יותר,  גבוהות  בדם 
מה  הכליה,  של  הדם  סינון  ביכולת  פוגע  והדבר 
שמוביל להצטברות עודפי פסולת בגוף העלולים 
גם  סוכרת  לכך,  מעבר  שונים.  תפקודים  לסכן 
מעלה את הסיכון ליתר לחץ דם – מצב שאף הוא 

עלול להוביל לפגיעה כלייתית ולהחריפה. 

איך מזהים סיבוכים בכליות אצל 
סוכרתיים?

לרוב  סוכרת  חולי  אצל  כלייתית  ופגיעה  מאחר 
תסמינים  וללא  שקטה’  כ’פגיעה  מתחילה 
אופייניים, בדיקות שתן ודם חיוניות לצורך אבחון 

פגיעה בכליות. 

במכון  בכיר  רופא  גורשטיין,  אלכס  לדברי ד”ר 
לאנדוקרינולוגיה במרכז הרפואי בילינסון מקבוצת 
הכללית, “בסוכרת סוג 1 )סוכרת נעורים( הפגיעה 
לאחר  שנים  מחמש  החל  מתחילה  בכליות 
2 היא עשויה  ואילו בסוכרת סוג  אבחון המחלה, 
ולעתים אף לפני  להופיע כבר בשלב האבחנה, 
האבחנה, וזאת מאחר וסוכרת סוג 2 מתפתחת 
מאובחנת  רבות  ופעמים  בהדרגה  היא  אף 
באיחור”. מסיבה זו, אם מובחנת פגיעה כלייתית 
כבר בשלב האבחנה של סוכרת – זו עדות לכך 

שהמטופל אינו סובל מסוכרת סוג 1.

מופיעה  בכליות  פגיעה   1 סוג  בסוכרת  כן,  כמו 
אלבומין  חלבון  של  מוגברת  בהפרשה  תחילה 
בשתן )אלבומינוריה(, ואילו בסוכרת סוג 2 פגיעה 
כלייתית עשויה להיות מאובחנת בשלב הראשון 
בעלייה בקריאטינין – מולקולה המשמשת מדד 
להערכת תפקודי הכליות באמצעות בדיקת דם, 

עם או בלי הפרשה מוגברת של אלבומין בשתן.

פגיעה  לזהות  כדי  כיום  נעשות  בדיקות  מספר 
בתפקודי הכליות בסוכרתיים:

בדיקת דם לרמות קריאטינין
הקריאטינין  רמת  את  המודדת  בדיקה 
סינון  קצב  את  אומדת  בדם   )Creatinine(
פקעיות הכליה )GFR( ועשויה להעיד על פגיעה 
כלייתית אצל אנשים עם סוכרת סוג 2, לעתים גם 

כשחלבון האלבומין בשתן ברמה תקינה. 

ערכים חריגים בבדיקה: 

הגבוהים  • 60-18 - ערכים  בגילי  לגברים 
מ-1.2 מ”ג 

לנשים בגילי 60-18 - ערכים גבוהים מ-1 מ”ג  •

לגברים ונשים מעל גיל 60 - ערכים גבוהים  •
מ-1.1 מ”ג 

בדיקת שתן לרמת אלבומין
אלבומין  החלבון  רמת  את  המודדת  בדיקה 
שיווי  של  מצב  מייצגת  בשתן   )Albumin(
משקל דינאמי בין הסינון הפקעתי )גלומרולארי( 
הכליה. הפרשה  באבוביות  מחדש  והספיגה 
קרויה  התקינים  לערכים  מעל  בשתן  חלבון  של 
להתקדמות  מנבא  גורם  ומהווה  ‘פרוטאינוריה’, 
המחלה הכלייתית והתפתחות אי ספיקת כליות, 
וכן מעלה באופן עצמאי את הסיכון למחלות לב 

וכלי דם.

שתן  איסוף  באמצעות  בעבר  בוצעה  הבדיקה 
ל-24 שעות, אולם כיום היא נעשית בדגימת שתן 
רגילה. בדיקת איסוף שתן מבוצעת כיום במקרים 
נפרולוגים  רופאים  בהפניית  בלבד  חריגים 
המומחים למחלות כליה, כשיש צורך לאמוד את 

הכמות המדויקת של חלבון האלבומין בשתן.

לתוצאות  דרגות  שתי  לסווג  נהוג  היה  בעבר 
ל-300   30 בין  של  הפרשה  בבדיקה:  חריגות 
מ”ג אלבומין בבדיקה סווג כ”מיקרואלבומינוריה” 
סווגה  אלבומין  מ”ג  ל-300  מעל  של  והפרשה 
מקובל  היה  זה  וסיווג   – כ”מאקרואלבומינוריה” 
האלבומין  בדיקת  את  ביצעו  שבה  בתקופה 

באיסוף שתן ל-24 שעות. 

רגילה,  בדגימת שתן  כיום, כשהבדיקה מבוצעת 
כל   ,)ADA( לסוכרת  האמריקאית  האגודה  לפי 
תוצאה חריגה של אלבומין ברמה שמעל ל-30 

מ”ג מוגדרת כ”אלבומינוריה”, כאשר:

המוגדר  מצב   - אלבומין  מ”ג   300-30
“אלבומינוריה 300-30” ומעיד על פגיעה כלייתית 
מתהווה שעדיין הפיכה לרוב תחת טיפול תרופתי 
300- בריא. אלבומינוריה  חיים  אורח  ואימוץ 
 1 סוג  סוכרת  עם  מטופלים  אצל  מופיעה   30
בשכיחות של 6% בלבד כעבור שנה עד 3 שנים 
מאבחון המחלה, ועד 50% לאחר 20 שנים עם 

המחלה. 

המוגדר  מצב   - ומעלה  אלבומין  מ”ג   300
פגיעה  על  שמעיד   ”300 מעל  “אלבומינוריה 

כלייתית משמעותית שלרוב כבר בלתי הפיכה.

בדיקת שתן ליחס אלבומין-
קריאטינין

הקרויה  בשתן  אלבומין-קריאטינין  ליחס  בדיקה 
 Albumin Creatinine קיצור של( ACR גם
את  לאמוד  כדי  כיום  המקובלת  היא   )Ratio

התפקוד הכלייתי של סוכרתיים. 

)מ”ג אלבומין לכל  יחידות  גבוה מ-30  כשהיחס 
מהווה  זו   – חוזרות  בבדיקות  קריאטינין(  גרם 

עדות לפגיעה כלייתית. 

מהי נפרופתיה 
סוכרתית? מדוע קיים 
סיכון לפגיעה כלייתית 

אצל סוכרתיים? איך 
מזהים את הפגיעה? 

מהם גורמי הסיכון? ומה הטיפולים 
המקובלים? מדריך

מאת דן אבן
 Diabetic( ’נפרופתיה סוכרתית‘

Nephropathy ובקיצור DN( היא פגיעה 
בתפקודי כליות בחולי סוכרת, שעלולה 

להידרדר עד כדי אי ספיקת כליות הדורשת 
טיפולי דיאליזה והשתלת כליה. התופעה - 

אחד הסיבוכים המרכזיים של סוכרת - מוכרת 
לעתים גם בראשי התיבות DKD )קיצור של 

Diabetic kidney Disease – מחלת כליות 
 – CKD )Chronic Kidney Disease סוכרתית(  או

מחלת כליות כרונית(.

לרוב  סוכרתיים  אצל  הכליות  בתפקוד  הפגיעה 
ארוכות,  שנים  פני  על  מדורג,  באופן  מתפתחת 
כאשר הסיכון לפגיעה בתפקוד הכלייתי גדל ככל 
הסוכר  ערכי  מבחינת  מאוזן  פחות  שהמטופל 
המסוכרר המשקפים  )וערכי ההמוגלובין  בדם 

את האיזון(.

מה השכיחות של נפרופתיה 
סוכרתית? 

סוכרת מהווה כיום סיבה מרכזית למחלת כליות. 
הסוכרת מפתחים  מחולי   40% עד   20% ככלל, 
נפרופתיה סוכרתית לאורך השנים. בישראל, לפי 
במשרד  מחלות  לבקרת  הלאומי  המרכז  דו”ח 
ויתר  לנפרולוגיה  הישראלי  והאיגוד  הבריאות 
בכליות  המאובחנים  הסיבוכים  שיעור  דם,  לחץ 
בקרב סוכרתיים גדל משמעותית פי 2.7 לאורך 
מקרב  סוכרתיים   18.1% של  משיעור   - עשור 
  35.7% דרך   ,1990 הדיאליזה בשנת  מטופלי 
ל-49.3%  ועד   2000 בשנת  מהמטופלים 
הסוכרתיים  אחוז  2011. גם  בשנת  מהמטופלים 
כליה  עם  בישראל  הכליה  מושתלי  מקרב 
המחלה  הייתה  שסוכרת  מתפקדת,  מושתלת 
הראשונית שהובילה אצלם להידרדרות כלייתית, 
ל-12.7%   1990 בשנת  מ-2.9%   4.38 פי  עלה 

בשנת 2015.

מדוע סוכרת גורמת לפגיעה 
כלייתית?

פסולת  לסנן  הוא  הכליות  של  העיקרי  התפקיד 
עודפת ונוזלים מיותרים מנוזל הדם – דרך השתן. 
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סוכרת ופגיעה בכליות
כל מה שצריך לדעת



אם מתקבלות תוצאות חריגות בבדיקה, יש לחזור 
התוצאה  לאימות  חודשים  מספר  לאחר  עליה 
“הבדיקה  גורשטיין,  ד”ר  לדברי  חוזרת.  בבדיקה 
אינה ספציפית, כי כל מצב של דלקת בשתן או 
דימום בדרכי השתן יכול להוביל להופעת חלבון 
אלבומין בשתן. לכן רק חזרה על הבדיקה פעמיים 

יכולה להעיד על פגיעה בתפקוד הכליות”.

בדיקות נוספות לאחר אבחון של פגיעה כלייתית 
בסוכרתיים: 

GFR בדיקת
לרוב  נעשה  הכלייתי  הנזק  אחר  המעקב 
באמצעות בדיקות דם לתפקודי כליות, באמצעות 
זה  מדד   .)GFR( הגלומרולרי  הסינון  קצב  מדד 
ומשתתפת  המתפקדת  הכליה  מסת  את  אומד 

בתהליכי סינון הדם. 

ה-GFR התקין הינו בערכים של 130-120 מ”ל 
לדקה מתוקן לשטח פני הגוף. 

הגיל  עם  ויורד  הולך   GFR-ה נורמאלי,  באופן 
גיל  בקצב של 0.75-1 מ”ל לדקה לשנה, אחרי 

.40

בדיקת דם ל-BUN/ שתנן
בדם  החנקן  כמות  את  אומדת   BUN בדיקת 
ומבוצעת  הכליות  תפקוד  להערכת  ומבוצעת 
לרוב אצל סוכרתיים לאחר שכבר זוהתה פגיעה 

בכליות.

איך מבוצע המעקב הרפואי 
אחר פגיעה כלייתית 

בסוכרתיים? 
לצורך איתור פגיעה כלייתית כבר בשלב מוקדם 
שבו הפגיעה עוד עשויה להיות הפיכה, יש צורך 
הכליה  תפקודי  אחר  קבועים  מעקבים  לבצע 
לכלל הסוכרתיים. בסוכרת סוג 1 מקובל להתחיל 
שנים  חמש  הכלייתי  התפקוד  אחר  במעקב 
יש   2 סוג  סוכרת  של  במקרה  האבחנה.  לאחר 
לבצע לפחות פעם בשנה בדיקת דם לקריאטינין 
ובדיקות אלבומין ויחס אלבומין-קריאטינין בשתן.

במקרה שזוהתה כבר פגיעה כלייתית – יש לבצע 
יותר:  קרובות  לעתים  התקדמותה  אחר  מעקב 
מקובל   ”300-30 “אלבומינוריה  של  במקרה 
זוהתה  ואם  שנה  לחצי  אחת  מעקב  לבצע 
לשלושה  אחת  אף   ”300 מעל  “אלבומינוריה 
חודשים ובמקרים קשים במיוחד – לעתים אחת 
לשבועיים עד חודש – כשבמצבים אלו המעקב 
המומחה  נפרולוג  רופא  ידי  על  מבוצע  כבר 

למחלות כליה.

מהם גורמי הסיכון לפגיעה 
כלייתית אצל סוכרתיים?

ישנם מספר גורמים שהוכחו במחקרים כמעלים 
בקרב  כלייתית  פגיעה  להתפתחות  הסיכון  את 

סוכרתיים:

והנזק  • מאחר  האבחנה:  מאז  שחלף  הזמן 
בהדרגה,  מתפתח  סוכרתיים  אצל  לכליות 
ככל שחולף הזמן מהאבחנה בסוכרת – כך 

גדל הסיכון לנזק כלייתי.

ככל  • בדם:  הסוכר  רמות  איזון  חוסר 
לידי  שבא  כפי  מאוזנת,  פחות  שהסוכרת 
כך   – המסוכרר  ההמוגלובין  במדד  ביטוי 

הסיכון לנזק כלייתי גדל.

יתר לחץ דם מעלה את הסיכון לנזק כלייתי  •
והוא עלול להחריף  אצל סוכרתיים, מאחר 
את הפגיעה האפשרית בכלי הדם בכליות 

שנגרמת כתוצאה מהסוכרת.

אורח חיים לא בריא נמצא אף הוא כגורם  •
סיכון משמעותי לנזק כלייתי אצל סוכרתיים, 
ובכלל זה נמנים עישון סיגריות, אי הקפדה 
על ההמלצות התזונתיות לסוכרתיים, צריכה 
מרובה של מלח, אי ביצוע פעילות גופנית, 

עודף משקל והשמנה.

שנצפו  • ההבדלים  סמך  על  גנטיקה: 
בעבודות בסיכון לנזק כלייתי אצל סוכרתיים 
מצביעים  חדשים  מחקרים  מוצאם,  פי  על 
שעשויים  גנטיים  שינויים  מוטציות/  על 
אצל  כלייתי  לנזק  בסיכון  קשורים  להיות 
בגן  שינוי  כי  נמצא  השאר  בין  סוכרתיים. 
בסיכון  קשור   CUBN באותיות  המסומן 
סוכרתיים,  אצל  בכליות  לפגיעה  מוגבר 
התפתחות  מפני  מגן   LRP2 בגן  ושינוי 
“ככל  סוכרת.  חולי  אצל  כליות  ספיקת  אי 
שהרפואה  גנטיים  גורמים  קיימים  הנראה 
אינה מכירה עדיין, אשר מגנים אצל אנשים 
מסוימים עם סוכרת מפני פגיעה כלייתית”, 

מסביר ד”ר גורשטיין.

•  – מהעולם  מחקר  עבודות  לפי  מוצא: 
המוצא אף הוא עלול להוות גורם סיכון לנזק 
למשל,  בארה”ב,  סוכרתיים.  אצל  כלייתי 
יותר אצל אנשים  הסיכון לנזק כלייתי גבוה 
עם סוכרת ממוצא אפרו-אמריקאי, אינדיאני 

והיספאני, בהשוואה ללבנים.

מחלת לב. •

היסטוריה משפחתית של מחלות כליה. •

איך אפשר למנוע פגיעה 
כלייתית אצל סוכרתיים?

ישנן מספר פעולות שמומלץ לסוכרתיים לבצע 
כדי למנוע או לפחות להפחית באופן משמעותי 
מניעה  לצורכי  כלייתית.  לפגיעה  הסיכון  את 

מומלץ על הצעדים הבאים:

איזון סוכרת: בספרות הרפואית הוכח מעל  •
לכל ספק כי איזון קפדני של הסוכרת בכל 
כלייתית  פגיעה  מונע  המחלה  של  שלב 
התקדמות  מעכב  לחילופין  או  )נפרופתיה( 
לכן  שאובחנה.  ברגע  כלייתית  פגיעה  של 
על סוכרתיים להקפיד על נטילת התרופות 
הסוכר  רמות  איזון  ועל  במועדן  לסוכרת 
בדם – כלומר על רמה של עד 7% בבדיקת 

המוגלובין מסוכרר המבוצעת בקביעות.

להקפיד על לחץ דם מאוזן. ערך תקין של  •
עד  הוא  סוכרתיים  עבור  הנהוג  הדם  לחץ 
ערך של 140/90 מ”מ כספית. במקרה של 
דם  לחץ  להורדת  תרופות  גבוה,  דם  לחץ 
הוכחו כיעילות גם במניעת נזק כלייתי. מכלל 
מסוג ARB )שחוסמות  תרופות  התרופות, 
תרופות  וכן  לאנגיוטנסין(  הקולטן  את 
בעבודות  הוכחו   –ACE  האנזים מעכבות 
כיעילות במיוחד בהגנה על הכליות ובהאטת 
הנזק הכלייתי המצטבר. תרופות אלה אינן 

בטוחות לשימוש לנשים הרות.

לסגל אורח חיים בריא, ובכלל זה: להפסיק  •
בעזרת  תזונתי  תכנון  לבצע  סיגריות,  לעשן 
צריכת  את  להפחית  השאר  ובין  דיאטנית 
עלייה  על  להשפיע  שעשוי  )מלח(  הנתרן 
גופנית  פעילות  לבצע  הדם,  לחץ  ביתר 
ולשמור  תקין  משקל  על  להקפיד  סדירה, 
על איכות השינה בלילה – בשאיפה ל-8-7 

שעות שינה ללילה. 

לחץ  • כי  העלו  מחקרים  מלחץ:  להימנע 
בלחץ  עלייה  על  סוכרתיים  אצל  משפיע 
הדם ולכן גם מהווה גורם סיכון לנזק כלייתי. 
מניעת לחץ יכולה להיעשות גם תוך שימוש 
בשיטות הרפיה ברפואה משלימה כמו יוגה 

ומדיטציה.

מה ההשלכות של פגיעה 
בתפקוד הכלייתי אצל 

סוכרתיים?
אם  סוכרת,  חולי  אצל  הכלייתי  בתפקוד  פגיעה 
איננה מטופלת, עלולה להוביל לאי ספיקת כליות, 
סופנית  כליות  ספיקת  אי  של  למצב  ובהדרגה 
המצריך טיפולי דיאליזה והשתלת כליה. כמו כן, 

אי ספיקת כליות מעלה את הסיכון לתמותה.
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סוכרת ופגיעה בכליות
כל מה שצריך לדעת - המשך



מעבר לכך, מאחר ותפקיד הכליות לסנן רעלים 
החוצה מהגוף, פגיעה בתפקוד הכליות מותירה 
רעלים שמצטברים בגוף ועלולים להוביל לפגיעה 
ורקמות  שונים  פנימיים  איברים  של  בתפקודם 
שונות, לרבות רקמות שריר ולעתים אף לפגיעה 

מוחית. 

בכליות  בסיבוכים  מטפלים  איך 
של סוכרתיים?

במקרה של עדות בבדיקות הדם והשתן לפגיעה 
בתפקוד הכלייתי, ככל שהפגיעה חמורה יותר – 
למניעת  תרופתי  טיפול  התאמת  על  יוחלט  כך 

הידרדרות הנזק לכליות.

ספיקת  אי  אבחון  של  במקרה  כי  לדעת  חשוב 
מינון בחלק  צורך להפסיק/ לשנות  יש   – כליות 

מהתרופות לסוכרת:

החשובות  • התרופות  אחת  היא  מטפורמין 
לסוכרתיים, ובניגוד להנחה השגויה הרווחת 
בקרב חלק מהסוכרתיים היא אינה פוגעת 
בכליות, אולם לאחר שזוהתה פגיעה כלייתית 
מעל  “אלבומינוריה  דהיינו  משמעותית, 
300” חשוב להפסיקה – כי במצב זה היא 
עלולה להצטבר בגוף ולא להיות מופרשת 
החוצה דרך השתן וכך לגרום לסיבוך נדיר 

סיבוך  לקטית” –  “חמצת  הקרוי  מסוכן  אך 
שמצביע  מטבולית,  חמצת  של  סוג  שהוא 
על שיבוש במאזן החומציות-בסיסיות בדם, 
ומדובר במצב חירום רפואי המחייב אשפוז 

בבית חולים ועלול לסכן חיים.

מקבוצת  • לסוכרת  החדשות  התרופות 
קסיגדואו,  )פורקסיגה,   SGLT-2 מעכבי 
הפרשת  מעודדות  אינבוקנה(  ג’ארדיאנס, 
בהן  תולים  אשר  רופאים  ויש  בשתן,  סוכר 
לסוכרת.  עתידי  ראשון  טיפול  כקו  תקווה 
חוקרים  ידי  על  שפורסמה  אנליזה  מטה 
ובריטניה  קנדה  יפן,  ישראל,  מארה”ב, 
 ,Lancet העת  בכתב   2018 בנובמבר 
בהשתתפות  מחקרים  שלושה  סיכמה 
2, והעלתה  34,322 אנשים עם סוכרת סוג 
את  ב-45%  מפחיתות  הללו  התרופות  כי 
של  אולם במקרה  בכליות,  לפגיעה  הסיכון 
פגיעה משמעותית בתפקוד הכליות במצב 
עלולות  הן   ”300 מעל  “אלבומינוריה  של 
שתפקודה  כליה  על  יתר  לעומס  להוביל 

ירוד, ויש להפסיקן.

•  DPP-4 מעכבי  מקבוצת  לסוכרת  תרופות 
דורשות הפחתה במינון במקרה של פגיעה 
שניתן  טרג’נטה  התרופה  למעט  בכליות, 
פגיעה  עם  גם  רגיל  במינון  ליטול  להמשיך 

כלייתית.

ככלל, מגוון התרופות לסוכרת במקרה של פגיעה 
בתפקוד הכלייתי מצומצם, והתרופות המקובלות 
במקרה של פגיעה בכליות הן אינסולין, רפאגליניד 
מקבוצת  ואקטוס  המגליטינידים  מקבוצת 

הגליטזונים )תיאזולידנינדיונים(.

גם  להקפיד  מומלץ  הכלייתי  הנזק   להפחתת 
במקרה  כי  העלו  מחקרים  הדם.  לחץ  איזון  על 
לחץ  להורדת  תרופות  גבוה,  דם  לחץ  של 
רנין-אנגיוטנסין  מערכת  מעכבי  מקבוצת  הדם 
חוסמי  וממשפחת   ACE מעכבי  ממשפחת 
הקולטן לאנגיוטנסין )ARBs( הן היעילות ביותר 
כקו  כיום  ומוגדרות  הכלייתי,  הנזק  להפחתת 
רמות  עם  שאובחנו  לסוכרתיים  ראשון  טיפול 
עם  על  המעידות  בשתן  אלבומין  של  גבוהות 
פגיעה בכליות. מחקרים הוכיחו כי תרופות אלה 
מסייעות למנוע את התקדמות הנזק הכלייתי, אם 
כי לא הוכח עד כה כי מתן התרופות לפני פרוץ 

ההפרעה הכלייתית מסייע למניעתה.

סייע בהכנת הכתבה : ד”ר אלכס גורשטיין, רופא 
הרפואי  במרכז  לאנדוקרינולוגיה  במכון  בכיר 

בילינסון מקבוצת הכללית

 באדיבות “כמוני – חברים לבריאות”
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ַהֶחְבָרה ָהֱאנֹוִׁשית ִהיא ֵּבית 

חֹוִלים ַלֲחׁשּוֵכי ַמְרֵּפא.
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מתכונים

שווארמה צמחונית
מרכיבים:

1 חבילת טופו
1 חבילת פטריות פורטבלו

1 בצל
1 שן שום

1 כף שמן זית
1 כפית תבלין לשווארמה

מיץ מחצי לימון
חופן כוסברה קצוצה

מלח

הכנה:
לחתוך את הבצל, הטופו והפטריות לרצועות

לחמם שמן זית במחבת
להוסיף את הבצל

לטגן קלות
להוסיף את רצועות הטופו ולטגן 2-3 דקות מכל הצדדים

להוסיף את הפטריות ולטגן 1-2 דקות
לאחר מכן לכתוש את השום ולטגן

להוסיף את תבלין השווארמה והמלח
לערבב היטב ולטגן עוד 1-2 דקות

לקצוץ את הכוסברה ולהוסיף ומעל את מיץ הלימון

טופו מכיל כ 2 גרם פחמימה ל100 גרם- דל מאוד בפחמימות. 
בתיאבון!
בתיה אלימלך

ִגיָת, ָּכמֹוָה  ֵעָצה ַאֲחֵרי ֶׁשּׁשָ

ִּכְתרּוָפה ַאֲחֵרי ַהַהְלָוָיה.
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הכנה:
לחתוך את הבצל, הטופו והפטריות לרצועות

לחמם שמן זית במחבת
להוסיף את הבצל

לטגן קלות
להוסיף את רצועות הטופו ולטגן 2-3 דקות מכל הצדדים

להוסיף את הפטריות ולטגן 1-2 דקות
לאחר מכן לכתוש את השום ולטגן

להוסיף את תבלין השווארמה והמלח
לערבב היטב ולטגן עוד 1-2 דקות

לקצוץ את הכוסברה ולהוסיף ומעל את מיץ הלימון

טופו מכיל כ 2 גרם פחמימה ל100 גרם- דל מאוד בפחמימות. 
בתיאבון!
בתיה אלימלך



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

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

דיאטני אישי, והגדרת גודל המנה והכמות המותרת כתחליף. 

מוצרים הנושאים את תו האגודה הישראלית לסוכרת
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מוצרי מזון
אביב פרויקטים

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

אחדות, ביח”ר לטחינה חלווה וממתקים 
)אחוה(

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

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

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

מחמצת  בסיס  על  מיוחד  לחם  “לבריאות”;  לחם 
בתוספת סובין 500 גרם )מספר 39(

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

לחמניות ביס מקמח מלא; 
גלידות פלדמן - פלקו                               

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

אננס;
גפן מדיקל בע"מ

מד  לייט;  פרידום  סוכר  מד  לייט;  פריסטייל  סוכר  מד 
סטיקים  לייט;  פריסטייל  סטיקים  נאו;  אופטיום  סוכר 
אינסולין  משאבת  קטנים;  אופטיום  סטיקים  אופטיום; 
סופט;  ויטרקס  מחט  פיין;  קליק  אומניפוד; מחטים 
מד  כשבועיים;  במשך  משדר  לזרוע,  נצמד  סוכר  מד 

המוגלובין מסוכרר;
דג טעים

גפילטע פיש )קציצות דג( לייט

דנשר )1963( בע”מ                      
ג’לי Tusso בטעמים: תות שדה, אננס, משמש; תרכיזי 
מרמולייט בטעמים: ענבים, תפוזים, פטל,  תפוחים, לימון; 
שקיות סוכלרוז )אריזת 100, 200 ו-20 שקיות( טבליות 
אישי  ממתיק  טבליות(;   300 ו-   150 )אריזת  סוכלרוז 
נוזלי על בסיס סוכלרוז; ממתיק על בסיס סטיביה )100 
שקיות, 150 שקיות(; ממתיק אישי נוזלי על בסיס צמח 
 TUSSO ;הסטיביה; סוכלרוז סטיקס; סוכלרוז טוויסטר
עוגת מאפינס תפוז ללא תוספת סוכר, TUSSO עוגת 

מאפינס שיש ללא תוספת סוכר; 
ד”ר מרק בריאות באפייה בע”מ

לחמניות קלות מקמח מלא )מארז 6 יחידות(, לחמניות 
קלות מקמח כוסמין מלא )מארז 5 יחידות(. לחם קל 

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

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(

ליטר,   1.5 בקבוק  זירו  קוקה-קולה  זירו:  קוקה-קולה 
קוקה-קולה זירו בקבוק 1 ליטר, קוקה-קולה זירו בקבוק 
2 ליטר; קוקה-קולה זירו בקבוק 500 מ”ל, קוקה-קולה 
זירו בקבוק 350 מ”ל, קוקה-קולה זירו פחית 330 מ”ל; 
ליטר,   1.5( ששיה  לנשיאה  מארזים  זירו  קוקה-קולה 
פחיות   6 לנשיאה  מארזים  זירו  קוקה-קולה  ליטר(;   2
)פרידג’פק(, קוקה קולה זירו ללא קפאין באריזות 1.5 
ליטר, קורה קולה זירו לימון באריזות 1.5 ליטר ו- 330 
מ”ל, דיאט קוקה-קולה: דיאט קוקה-קולה בקבוק 1.5 
ליטר, דיאט קוקה-קולה בקבוק 500 מ”ל, דיאט קוקה-

קולה בקבוק 350 מ”ל, דיאט קוקה-קולה פחית 330 
 1.5( ששיה  לנשיאה  מארזים  קוקה-קולה  דיאט  מ”ל, 
פחיות   6 לנשיאה  מארזים  קוקה-קולה  דיאט  ליטר( 
ספרייט  מ”ל,   350 בקבוק  זירו  ספרייט  )פרידג’פק(   
זירו: ספרייט זירו בקבוק 1.5 ליטר,ספרייט זירו בקבוק 
זירו  ספרייט  מ”ל,   330 פחית  זירו  מ”ל,ספרייט   500
6 פחיות  זירו מארז  ליטר(, ספריט   1.5( מארז ששיה 

)פרידג’פק(, 
פיוז תה  דיאט פאנטה אורנג’ בקבוק 1.5 ליטר, דיאט 
בטעם אפרסק: דיאט פיוז תה בטעם אפרסק בקבוק 
1.5 ליטר 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;
טמפו משקאות בע”מ

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

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

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

אקסטרא חלבון,
 20( אישית  באריזה   778 לייט  שדה  תות  קונפיטורה 

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 500 גרם

קונפיטורה אוכמניות  לייט מופחת קלוריות עולם הפרי 
500 גרם

הפרי  עולם  קלוריות  מופחת  לייט  קונפיטורה משמש 
500 גרם
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יפאורה תבורי    
דיאט RC קולה,  RC קולה NO SUGAR; RCQ  לימון 
דיאט  תפוזינה  תפוזים,  משקה  דיאט  תפוזינה  ליים; 
תפו”ע,  משקה  דיאט  ספרינג  משקה אשכוליות, 
ספרינג דיאט אננס-אשכולית, ספרינג )קולקשן( נקטר 
קריסטל  דיאט,  אפרסק  תה  ספרינג  דיאט,  חמוציות 
שוופס  ליים,  לימון  דיאט  דיאט, שוופס  אשכוליות 
WATER  אפרסק 0 קלוריות, שוופס WATER  תפוח 
לימון, שוופס סודה  בטעם  סודה  שוופס  קלוריות,   0
בטעם נענע ליים, שוופס nosugar גזוז בטעם תפוח 
לימונדה  בטעם  גזוז   nosugar ליטר(.  שוופס   1.5(
אדומה )1.5 ליטר(. שוופס nosugar גזוז בטעם אננס 

)1.5 ליטר(; שוופס
)1.5 ליטר(; שוופס  ליים  גזוז בטעם תות   no sugar
סודה בטעם למון גראס וג’ינג’ר )1.5 ליטר(; שוופס מי 

טוניק ללא סוכר )1.5 ליטר(;
כרם תעשיות מזון מן הטבע ע.ל בע”מ

סוכרלייף – שקיות ממתיק אישי על בסיס סוכלרוז;
מאפיית אגמי

דגנים,    9 ושובע  בריאות  ושובע, לחם  בריאות  לחם 
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% 
)פיתה ביס עם תוספת  ביוטי   PRE קמח מלא, אגמי
סיבים פרה ביוטיים(; לחם מלא יום יום; לחמניות ביס 
כוסמין )מארז 8 לחמניות במשקל 50 גרם(; פיתה ביס 

כוסמין )מארז 10 יחידות של 50 גרם(;
מאפיות אנג’ל בע”מ

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

וחיטה מלאה;
מאפיית ברמן

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

;E free לחם פרוס מלא מקמח חיטה

E free לחם פרוס מלא שיפון
מאפיית ודש מקבוצת ברמן

לחמניות דגני קלות; לחם שיפון קל; חלה קלה; לחם 
דגני קלות; לחמניה קלה; לחם שחור קל; לחם כנען; 

לחם שחור מקמח מלא; 
מאפיית לחם הארץ מקבוצת ברמן

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

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

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

כוסמין 500 גרם; לחם 100% כוסמין 600 גרם
מאפיית יוסף ברון  בע”מ

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

בורודינסקי
מאפיית דגנית - עין בר

לחם דגנים קל; לחם חיטה מלא; לחם אחיד קל; לחם 
קל מחיטה מלאה; לחם טבע קל; לחם שיפון אמיתי 
קל; לחם ירוק מקמח מלא; לחם חיטה מלא + שיפון; 
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 10 יחידות(; 
לחם דגנים קל; חלה קלה; לחמניות קלות מקמח מלא 

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

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

אווריריות כוסמין דקיקות דל נתרן;

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

וחיטה מלאים; 
מבשלות בירה בינלאומיות בע”מ 

נקטר חמוציות דיאט פריגת, פריגת משקה קל דיאט 

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

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

קלקר פלוס שלוקים להקפאה )8 יחידות של 100 גרם 
מארז בטעמים: ענבים, פירות יער, תות בננה, לימונענע(, 
קלקר מיני שלוקים להקפאה )50 יחידות של 29 גרם 
מארז בטעמים: ענבים, פירות יער, 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 150 גרם(
מילקו תעשיות בע”מ )טרה( 

גרם(   125( שומן   0% שוקולד  בטעם  חלב  מעדן 
יוגורט   Muller simply fruit 0% רביעייה;  מארז 
ביו  יוגורט   Muller simply fruit 0% ,אפרסק ביו 
פירות יער, Muller simply fruit 0% יוגורט ביו תות, 
 Muller ,יוגורט ביו אננס Muller simply fruit 0%
 Muller  ; דובדבן  ביו  יוגורט   simply fruit 0%
simply fruit 0% יוגורט ביו תפוח אגס; משקה סויה 

לייט משק צוריאל;
 מכוורת עמק חפר 

מעדן לייט
מכוורת יד מרדכי שטראוס בע”מ

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

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

מלא 5 דגנים.
מצות אביב

וניל,  עוגיות קלות אביבה ללא תוספת סוכר בטעמים: 
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 )6 יח’(, מאגדת 
שלגוני לייט בטעם שוקו  )6 יח’(

מאגדת שלגוני לייט בטעם וניל עוגיות )6 יח’( ,מאגדת 
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קרחון לייט מנגו וקרחון לייט לימון )8 יח’( לה קרמריה 
לייט תות מנגו )1.4 ליטר(
סודה סטרים ישראל.

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

אשכולית;
סוכרלוז בע”מ

 300 פטריה  סוכרזית  שקיות,   100 סוכרלוז  סוכרזית 
קנקן  סוכרזית  טבליות,   700 פטנט  סוכרזית  טבליות, 
1200 טבליות, סוכרזית כמו סוכר, סוכרזית קלאסי נוזלי, 
נוזלי,  סוכלרוז  סוכרזית  שקיות,   100 סוכלרוז  סוכרזית 
סוכלרוז 300  סוכרזית  טבליות,   75 סוכלרוז  סוכרזית 
לכפית, סוכרזית  סוכלרוז כפית  סוכרזית  טבליות, 
סוכרזית  נוזלי,   סטיוויה  סוכרזית  שקיות,   100 סטיוויה 
טבליות,   300 סטיוויה  סוכרזית  טבליות,   75 סטיוויה  
סוכרזית קלאסי כפית לכפית, סוכרזית שקיות ממתיק 
סטיוויה 0 קלוריות, 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 
100 גרם(; סוכרה דיאט טיפות לבישול אפיה והמתקת 
אישי  ממתיק  )שקיות  סטיביה  וקל  מתוק  משקאות; 
ממתיק  )שקיות  וקל  מתוק   ;)20 ו-   100,50 סטיביה 
אישי סכרין 50 ו - 250 יחידות(. מתוק וקל זהב )שקיות 

ממתיק אישי אספרטיים 50 ו - 100 שקיות(.
 סוויטאנגו

Sweetango, 200 גרם
סופר פארם ישראל

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

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

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

פוגל תעשיות מזון בע”מ
ממרח תות שדה ללא תוספת סוכר באריזת 20 גרם, 

ממרח משמש ללא תוספת סוכר באריזת 20 גרם
פיתה אקספרס בע”מ

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

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

לימון
ר.ס. יבוא וייצור מזון בע”מ

גרם  )שקיות 0.8  וכלרוז  בסיס  על  – ממתיק  סוויטלוז 
בתפזורת(

HILDA -  ממתיק על בסיס סוכלרוז )שקיות 0.8 גרם 
בתפזורת(.

שופרסל )מותג פרטי(
שונים)מותג  גדלים  סוכר,  תוספת  ללא  ברנפלקס 
פרטי שופרסל(; ממתיק על בסיס סוכרלוז,100 שקיות 
שקיות  שופרסל(;  ידי  על  המשווק  ביסקול,  )מתוצרת 
ללא  לקטוז  נטול  שוקו   ; סטיוויה  בסיס  על  ממתיק 
תוספת סוכר 1 ליטר )מתוצרת מחלבות רמת הגולן, 
המשווק על ידי שופרסל(; רסק תפוחי עץ טבעי אורגני 

ללא סוכר green )4 יחידות של 113 גרם(, 
שטראוס גלידות  בע”מ                                                                                                      
וציפוי  יוגורט  עם  יער  פירות  פרי  לייט  שלגוני  מאגדת 
בטעם פרי יער; מאגדת שלגוני לייט וניל עוגיות; מאגדת 
שלגוני לייט שוקולד עם ריפל שוקולד; מאגדת שלגוני 
אפרסק;  בטעם  וציפוי  יוגורט  עם  אפרסק  פרי  לייט 
לימון  לייט  אייס  מאגדת  סנדוויץ’’;  מיני  לייט  מאגדת 
אשכולית אדומה ומנגו; קרמיסימו 1.33 ליטר ,לייט שוקו 

וניל.
שטראוס בריאות בע”מ 

וניל;  אננס,  בטעמים:  תות,  זירו  טריפל   PRO דנונה 
דנונה PRO 0% לבן; דנונה טריפל זירו בטעמים: תות, 
אננס, אפרסק )150 גרם ו 100 גרם(, פירות יער , מנגו 

אפרסק )150 גרם(; 
אקטיביה 0%; דנונה 0% 200 גרם; אקטיביה 1.5% 150 

גרם; דנונה 1.7% 150 גרם ו 100 גרם
 שלגוגו

אננס,  משמש,  פטל,  לימון,  בטעמים:  ארטיקל  קרחוני 

בטעם:  פריטיקל  קרחוני  אפרסק;  תה  לימונענע, 
פסיפלורה.

תנובה                                                  
יופלה  דיאט  ג”ר;   150 גביע   0% אננס  יופלה  דיאט 
אפרסק  0% גביע 150 גרם; דיאט יופלה עם אפרסק 
0% 150 גרם בהשגחת בד”ץ; דיאט יופלה דובדבן 0%; 
גביע 150 גרם דיאט יופלה תות;    דיאט יופלה פירות 
יער 0%; גביע 150 ג”ר דיאט יופלה בד”צ תות 0%; גביע 

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

דיאט יופלה בטעם וניל עם אוכמניות בתחתית 0%, 150 
 ,0% וניל עם מנגו בתחתית  יופלה בטעם  דיאט  גרם; 
150 גרם; דיאט יופלה בטעם לימון 0% 150 גרם; דיאט 
יופלה בטעם קוקוס 0% 150 גרם; יופלה טבעי 1.5% 
גביע 200 ג””ר,  יופלה טבעי 1.5% גביע 150 ג”ר;  יופלה 
0% דיאט גביע 200 ג”ר; דיאט יופלה עם תות  0% 100 

גרם;  יוגורט תנובה לבן 1.5% שומן ביו גביע 150;
משקה סויה לייט אריזת 1 ליטר, סוי מג’יק; מעדן סויה; 
סויה  מעדן   – מג’יק  סוי  מג’יק;  סוי  מעודנת,  במתיקות 

בטעם טבעי;

תוספי מזון, תרופות, 
מכשור רפואי ומוצרי 

עזר
ABBOTT  - GLUCERNA )גלוצרנה( 

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

B.LAOR  ארומה קוסמטיקה ייחודית

קרם רגליים ארומטי 
אופציה, סוכנות לביטוח 

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

משכנתא לחולי סוכרת.
אלטמן בריאות שותפות כללית

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

איזי סטיק; אלפא ליפואית;
ברייסון שיווק בע”מ

בכפות  וחתכים  צבתיות  ללא  בטוח  לטיפול  מוצרים 
הידיים והרגליים: cuticle away - מסיר ללא מאמץ 



ְּבָכל ָאָדם ָׁשֵמן ָּכלּוא ָאָדם ָרֶזה 

ַהְּמַבֵּקׁש ְלִהְׁשַּתְחֵרר. 

)סיריל קונולי(
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את העור סביב הציפורן. callus away - מסיר עור גס 
וקשה מכפות הרגליים ב-5 דקות.

יבשים  ומניעה של עקבים  - קרם לריפוי   dry heel
וסדוקים. Callus eliminator – לשימוש על ידי אנשי 
מקצוע. Cuticle eliminator – לשימוש על ידי אנשי 

מקצוע.
גאמידה בע”מ

משחה    סוכרתית,  ברגל  לתמיכה  גבס  מערכת 
dermagran-B

די.סי.וי. פרו בע”מ
מסנן אופטי למניעת רטינופטיה וקטרקט בחולי סוכרת

ויטאמד, תעשיות פרמצבטיות בע”מ.
קרם טיפולי פורטה לרגליים

טופ נייל שיווק בע”מ
 – קלירנס  מ”ל;  ליטר/250   1 טיפולי  סבון   – קלירנס 
ידיים טיפולי;  מחזק ציפורניים טיפולי; קלירנס – קרם 
 – קלירנס  אקטיבית;  ציפורניים  תערובת   – קלירנס 

דיאודורנט ספריי לכף הרגל;
כצט 

לקטופיל - יאנג מוס ניקוי טיפול לפנים; לקטופיל - קרם 
גוף טיפולי; לקטופיל - קרם ידיים טיפולי; תחליב סבון 
 X,  Calcichew צרבת – TZAREVET X  ;טיפולי
 3D בטעמים מנטה, לימון ותפוז. קלצ’יצ’ו אקסטרא D3

;D בטעם לימון; ויטמין
לבנת פורן - זכויות רפואיות
שירותים למימוש זכויות רפואיות

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

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

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

בטעם מנטה חריפה. 
מנפאואר  קאר בע”מ

מטפלים/ות שעברו השתלמויות בנושאי סוכרת
מכבי שרותי בריאות

סטרפ קאר, סידן + ויטמין 200D , קרם רגליים שיקומי, 
.N Care Sense

AHAVA – מעבדות ים המלח
לעור  ידיים  קרם  ורגיש;  יבש  לעור  מזין  גוף  קרם 
קלינרל  ורגיש;   יבש  לעור  רגליים  קרם  ורגיש;  יבש 
D-MEDIC קרם לכף הרגל; קלינרל D-MEDIC ג’ל 

גרגרים לכף הרגל;
מעבדות מדיג’ל בע”מ

Nail Drops Medifoot  לציפורניים )סיוע בטיפול 
בפטרת ואקזמת כף הרגל(

רב  קרם   )Multipurpose cram )Medigel
שימושילחות והזנה לעור

הרגל  בכף  וגס  קשה  עור  בהסרת  סיוע   Medifoot
ללא צורך בסכין או משייפים חדים

מרקמן את טומשין משרד עו”ד ונוטריון
שירותים משפטיים לזכויות רפואיות

 נובונורדיסק )פארמדיה(
 NOVOPEN 3 , NOVOLET , מסוג:  הזרקה  עטי 

.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
לסיוע  ליפואית  אלפא  חומצה  קפליות   – נוירובטיק 

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

ויט 400 טיפות.
 פישר תעשיות פרמצבטיות בע”מ 

יו- במיוחד:  יבש-יבש  לעור  טיפולית  סדרה  יו-לקטין 
)מכיל  טיפולי  פורטה  יו-לקטין   / טיפולי  קרם  לקטין 
טיפולי  פורטה  קרם  יו-לקטין  שונים(,  בריכוזים   Urea
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 
מגבונים   - פורטה  אייקר   / אייקר  טיפולי.  פנים  קרם 
 / אמול  העיניים.  של  יסודי  לניקוי  סטריליזציה  לאחר 
אמול פורטה / אמול נטורל - שמן אמבט. פדיסול קרם 
דאודורנט  תרסיס  פדיסול  הרגל,  בכף  וטיפול  לריכוך 

 – ריח; פדיסול  ומונע  זיעה  סופג  - מרענן,  לכף הרגל 
טיפולי  קרם   – פדיסול  הרגל;  לכף  ספריי  דיאודורנט 
 EYE CARE SENSITIVE מגבונים  הרגל;  לכף 

;EXTRA
פריגו ישראל – טאיקו דיאגנוסטיקה

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

Insulin Pump Cozmo אינסולין מתקדמת
 קארט קוסמטיקס בע”מ

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

פילינג אניזמטי לכף הרגל;
  קבקב יבוא הנעלה בע”מ

 ABSOLUTE  גרביים לסוכרתיים דגם 11035; נעליים 
נעליים  סוכרת;  לחולי   COMFORT 4412
סוכרת;  לחולי   ABSOLUTE  COMFORT 4411
לחולי   ABSOLUTE  COMFORT 8411 נעליים 
 ABSOLUTE  COMFORT 8413 נעליים  סוכרת; 
 ABSOLUTE  COMFORT נעליים  סוכרת;  לחולי 

4302 לחולי סוכרת
רקיט בנקיזר )ניר איסט( בע”מ

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

;Scholl בתוספת קרטין מבית
חברות תרופות – תרופות במרשם רופא בלבד: 
באייר ישראל בע”מ, ברינגר אינגלהיים ישראל בע”מ, 
)פארמדיה(,  נובונורדיסק   ,MSD ודוהם מארק שארפ 

נוברטיס פארמה, סנופי אוונטיס.




