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"מתוק ,מתוק הוא טעם החיים,
אם רק יודעים"...
פרויקט תזונה אישית לחיזוי רמת סוכר בדם במצב טרום סוכרת
עטי אנגלסמן ,מורה ורכזת מדעים ב"ישיבה התיכונית בני עקיבא קרית הרצוג" ,בני ברק; אורלי בן יעקב ,דיאטנית קלינית
וסטודנטית לתואר שלישי ,המעבדה של פרופסור ערן סגל מכון ויצמן למדע
מחלת הסוכרת היא חלק מחיי משפחתי.
הנטייה לסוכרת קיימת.
אימי חולת סוכרת כארבעים שנה .מטופלת באינסולין כשלוש-
עשרה שנה.
סבתי ,זכרה לברכה ,הייתה חולת סוכרת .היא קיבלה זריקות
אינסולין ונפטרה מסיבוכי הסוכרת.
לא פעם הזדמן לי להציל את אימי מהידרדרות במצב של
היפוגליקמיה .בשעה שרמות הסוכר הנורמליות הן בין 70
ל 100-מ"ג גלוקוז לדציליטר ,היו מקרים שבהם מדדתי לאימי
רמה של  27מ"ג גלוקוז לדציליטר ,בערפול הכרה וזיעה קרה.
דבש מתחת ללשון אושש אותה ולאט-לאט רמות הסוכר עלו
לנורמה.
התחושה שהסיבוכים שאליהם נחשף חולה הסוכרת מובילים
לסכנת מוות גרמה לי להבין את החשיבות הגדולה בהעלאת
המודעות של האוכלוסייה לסכנות הבריאותיות הטמונות
בנטייה לפתח את מחלת הסוכרת :אפשר לדחות מאוד את
התפרצות המחלה ,על ידי ויסות הסוכר בדם לרמות נורמליות
לאורך זמן.
אחת הדרכים להפיץ באוכלוסייה את המודעות לשמירת
הבריאות יכולה להיות דרך התלמידים ,אשר מפנימים ומקשרים
את הממצאים להורים ולסבים ויכולים להוביל לשינוי .על כן
משפורסם דבר קיומו של הקורס "מנחי בריאות בנושא סוכרת"
בהנחייתו של פרופסור אהוד זיו ,מיהרתי להירשם .בקורס למדו
מורים המתעניינים בנושא ושואפים להביא לכיתה את חשיבות
מניעת התפשטות מגיפת הסוכרת.
על המחקר שמעתי כבר לפני שנים במסגרת הרצאות
"חדשנות" בתוכנית "רוטשילד ויצמן ליזמות בהוראת המדעים"
בה השתתפתי (מחזור א).
זכורה לי שקופית בסגנון איור :1
בננה כמעט לא משפיעה על רמת הסוכר בדם של נבדק 644
ואילו עוגייה מעלה את רמת הסוכר בדמו.

איור  :1תגובות סוכר אישיות למזונות זהים .ריכוז גלוקוז בדם של
שני משתתפים בניסוי נבדק בזמנים שונים לאחר אכילת בננה ולאחר
אכילת עוגיות .שני המשתתפים הגיבו באופן שונה למזונות זהים.

אנו מלמדים שפרי הבננה הוא מזון בריא יותר מעוגייה בעלת
הקלוריות הריקות ,אבל מתברר שבננה גורמת לתגובה של
עליית הסוכר בדמם של אנשים מסוימים ,ועבורם היא פחות
בריאה.
יש מאכלים שמעלים את רמת הסוכר באדם א ולא מעלים את
רמת הסוכר באדם ב .כפי שאפשר לראות באיור  ,2הנבדקים
שניזונו מלחם ומסומנים בצבע חום מגיבים בעלייה חדה של
רמות הסוכר בדם ,ואילו אחרים שניזונו מאותו רכיב מזון –
עליית הסוכר בדמם מתונה או כלל לא משמעותית.
מאמצי מניעת התפרצות מחלת הסוכרת הם לדאוג לכך שרמות
הסוכר בדם לא יהיו תנודתיות בצורה קיצונית .בהנחה שכל
אדם מגיב לספיגת הסוכר בהתאם להרכב חיידקי המעיים שלו,
כדאי יהיה לאפיין אילו מזונות מגבירים את התנודתיות ברמות
הסוכר בדמו של כל נבדק ואילו לא.

נבדק  445מגיב ההפך ,אכילת בננה מעלה את רמת הסוכר
בדמו ואכילת עוגייה כמעט לא משנה את רמת הסוכר.
זו הייתה הפתעה.

"מתוק ,מתוק הוא טעם החיים ,אם רק יודעים "...פרויקט תזונה אישית לחיזוי רמת סוכר בדם במצב "טרום סוכרת" | 45

איור  :2תגובת סוכר שונה למזון זהה בין אנשים אך זהה אצל
אותו האדם .ריכוז הסוכר בדם נבדק לאורך זמן במשתתפים
שונים בניסוי (מסומנים בצבע שונה בגרף) לאחר אכילת 110
גרם לחם .כל בדיקה נעשתה בשני אירועי אכילה (שתי פעמים).
בעוד שמשתתפים שונים בניסוי הגיבו באופן שונה לאכילת הלחם,
התגובה של כל משתתף הייתה אופיינית וחזרה על עצמה.

פרויקט התזונה האישית
בשנה החולפת השתתפתי בקורס "מנחי בריאות" במכון ויצמן
למדע ,שיזם פרופסור אהוד זיו ,יושב ראש ועדת המקצוע.
חלומו של פרופסור זיו הוא חינוך לבריאות בנושא סוכרת,
שיחלחל דרך התלמידים לדור ההורים ולדור הסבים בשושלת
המשפחתית ,למען בריאות הציבור .בסיום חמשת ימי הקורס
קיבלנו תעודת "מנחי בריאות בנושא סוכרת" .במסגרת מפגש
עם המורים בקורס נודע לי שאפשר להירשם דרך האינטרנט
ל"פרויקט תזונה אישית" במכון ויצמן ,ונחשפתי למידע הבא:
ב"פרויקט התזונה האישית" ,שמובילים פרופ' ערן סגל וד"ר
ערן אלינב ממכון ויצמן ,מנסים לענות על השאלה אם חיידקי
המעיים ותזונה מותאמת אישית הם המפתח לריפוי טרום
סוכרת (ראו בהמשך) .המחקר צפוי להציע טיפול חדשני
לאנשים עם טרום-סוכרת ,המבוסס על הרכב חיידקי המעיים
וחיזוי תגובת הסוכר האישית למזון.
סוכרת מסוג  - 2מגפה עולמית
סוכרת מסוג  2היא אחת מתחלואות העולם המערבי המדאיגות
ביותר .למעלה מ 300-מיליון בני אדם ברחבי העולם סובלים
מהמחלה ,ומומחים מעריכים שמספר זה יכפיל את עצמו
ב 15-השנים הקרובות .סוכרת מסוג  2מאופיינת ברמות סוכר
גבוהות בדם על רקע עמידות לאינסולין ,מצב שבו תאי הגוף
אינם מגיבים כראוי להורמון אינסולין ,שתפקידו לסייע בכניסת
גלוקוז מזרם הדם אל תאי הגוף לשם הפקת אנרגיה .רמות
הסוכר שנותרות גבוהות בדם פוגעות בכלי הדם בגוף ומובילות
לסיבוכי הסוכרת השונים ,ובהם מחלות לב ,שבץ ,מחלת כליות
ועוד .רמות סוכר גבוהות לאחר ארוחה (תגובת הסוכר למזון)
הן מדד המהווה גורם סיכון משמעותי לתחלואה ,אך השיטות
הטיפוליות הקיימות לשליטה ברמות הסוכר לאחר ארוחה
מעטות ,ויעילותן מוגבלת.

מה זה טרום-סוכרת?
טרום-סוכרת הוא מצב רפואי שבו רמות הסוכר בדם גבוהות
מהנורמה ,אך עדיין אינן מאובחנות כסוכרת .רמות סוכר
גבוהות בדם הן גורם סיכון לסיבוכים בריאותיים שונים ,ובהם
סוכרת מסוג  ,2מחלות לב וכלי דם ושבץ .החדשות הטובות הן
שטרום-סוכרת הוא מצב הפיך! שינוי תזונתי מתאים ואורח חיים
נכון יכולים למנוע את התפרצות מחלת הסוכרת ,על סיבוכיה
הבריאותיים השונים .השאלה הנותרת היא כמובן – מהו השינוי
התזונתי המתאים לכל אדם? האם לכל האנשים הסובלים
מטרום-סוכרת מתאימות אותן המלצות תזונתיות? התשובה
היא ,כנראה – לא! מאחר שרמות הסוכר בדם מושפעות בעיקר
מהמזון שאנו צורכים ותגובת הסוכר למזון משתנה מאדם
לאדם ,יש חשיבות גדולה לבניית דיאטה מותאמת אישית לכל
אדם בהתאם למאפייניו האישיים ,על מנת להשיג איזון טוב
יותר של רמות הסוכר בדם .במילים אחרות ,ייתכן מאוד שעבור
אדם מסוים גלידה היא מוצר מזון מומלץ ,מכיוון שאינה גורמת
לעלייה ברמות הסוכר בדמו ,בעוד שתפוח-עץ אינו מומלץ
עבורו ,מכיוון שצריכתו מובילה לעליית סוכר משמעותית .לאדם
אחר עשויות להתאים המלצות תזונתיות שונות לחלוטין ,והכול
בהתאם למאפייניו האישיים.
חיידקי המעיים
בגוף כולו ,ובעיקר במעיים שלנו ,חיים המוני חיידקים ,המשתנים
מאדם לאדם .לכל אחד מאיתנו הרכב חיידקים ייחודי ,ולאורך
חיינו הרכב החיידקים משתנה בהדרגה ,יחד איתנו .במעיים
בלבד שוכנים כמאה טריליון תאי חיידקים ,מספר הגדול פי
עשרה ממספר התאים האנושיים בגופנו ,וכמות החומר הגנטי
של החיידקים גדולה פי מאה מכמות החומר הגנטי בתאי
האדם .כלומר ,למעשה ,נוסף על הגנום שלנו אנו נושאים
איתנו מצבור עצום של חומר גנטי שכנראה משפיע על חיינו
במידה רבה .בשנים האחרונות המחקר המדעי בתחום הזה
צובר תאוצה רבה ,וידע רב נצבר לגבי תפקידם של חיידקי
המעיים והשפעתם על בריאותנו במגוון תחומים ,כגון השמנה,
סוכרת ,מערכת החיסון ,מערכת העצבים ועוד" .פרויקט התזונה
האישית" שמובילים פרופסור ערן סגל ופרופסור ערן אלינב
ממכון ויצמן הוא דוגמה למחקר ראשון מסוגו שמנסה לפצח
את הקשר שבין הרכב חיידקי המעיים לבין תגובת הסוכר
האישית של אנשים למזון .מכיוון ששליטה ברמות הסוכר היא
רכיב חשוב כל כך בכל דיאטה בריאה בעולם המערבי ,פיצוח
הקשר הזה יכול להוות פריצת דרך אמיתית בכל הנוגע לטיפול
במגוון מצבים מטבוליים ,כגון השמנה ,טרום-סוכרת וסוכרת.
פרויקט התזונה האישית לטרום-סוכרתיים
במסגרת מחקר תצפיתי ראשון מסוגו שהובילו בשנים
האחרונות פרופסור סגל ופרופסור אלינב במכון ויצמן ופורסם
בכתב העת המדעי  Cellבסוף  ,2015נוטרו רמות הסוכר של
 800איש במשך שבוע שלם ונמדדו תגובות הסוכר שלהם
ל 46,898-ארוחות שונות .במחקר נמצא שקיימת שונות גדולה
מאוד בתגובת הסוכר בין אנשים שונים למזונות זהים ,עובדה
המרמזת על יעילותן הנמוכה של המלצות תזונתיות אחידות
לכלל האוכלוסייה.
באמצעות אלגוריתם ייחודי שפיתחו החוקרים ,המשלב מדדים
קליניים שונים ,אורח חיים ,הרגלי תזונה ,פעילות גופנית והרכב
חיידקי המעיים שנמדדו בקרב  800משתתפי המחקר ,הם
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הצליחו לחזות באופן מוצלח את תגובות הסוכר של המשתתפים
למגוון גדול של ארוחות .תיקוף לתחזיות האלגוריתם נעשה
על קבוצה של  100משתתפים נוספים בלתי תלויים והראה
ביצועים מצוינים בניבוי תגובות הסוכר של המשתתפים.
לבסוף ,התערבות תזונתית מבוקרת וכפולת-סמיות 1למשך
שבועיים ,המבוססת על תחזיות האלגוריתם שפותח ,הובילה
לירידות מובהקות בתגובת הסוכר לאחר ארוחה ולשינויים
עקביים בהרכב חיידקי המעיים.
תוצאות המחקר מציעות כי דיאטה מותאמת אישית המבוססת
על תחזיות האלגוריתם שפותח עשויה לשפר את רמות הסוכר
בדם ואת ההשלכות המטבוליות הכרוכות בכך .ייתכן כי שימוש
בתחזיות אלו עשוי בעתיד להוות תחליף להמלצות תזונה
אחידות הקיימות כיום.
כיום מובילים פרופסור סגל ופרופסור אלינב מחקר המשך
שמטרתו לענות על השאלה ,מהי היעילות הקלינית של דיאטה
מותאמת אישית המבוססת על תחזיות האלגוריתם שפותח
לעומת המלצות דיאטה סטנדרטיות באיזון רמות הסוכר אצל
אנשים עם טרום-סוכרת? מחקר המשך זה נקרא "פרויקט
התזונה האישית לטרום-סוכרת" והוא מחקר קליני מבוקר שבו
נעשה לראשונה שימוש באלגוריתם המיוחד על מנת להציע
טיפול תזונתי ארוך-טווח ומותאם אישית לטיפול בטרום-
סוכרת .משתתפים במחקר זוכים למעקב תזונתי צמוד ,מעקב
אחר מדדי בריאות שונים ,ניטור מקיף של רמות הסוכר ,ולייעוץ
והנחיה אישית מדיאטנית קלינית למשך חצי שנה (איור .)3
תוצאות המחקר לכשיסתיים עשויות לשפוך אור על הקשר בין
מדדים של איזון גליקמי (איזון סוכר) ומדדי בריאות נוספים לבין
הרכב הדיאטה ,וכמובן לענות על השאלה אם דיאטה מותאמת
אישית יעילה יותר בהשגת מטרות בריאותיות שונות לעומת
המלצות דיאטה סטנדרטיות ואחידות לכלל האוכלוסייה .גיוס
המתנדבים למחקר נמשך ,והמעוניינים יכולים למצוא פרטים
באתר המחקר.
נרשמתי ,זומנתי לבדיקות ונמצאתי מתאימה לקבוצת הניסוי,
ממנה נדרשו מאפיינים של טרום סוכרת:

המעיים של כל נבדק.
הדגש הוא על דיאטה לאיזון רמות הסוכר בדם ,ולאו דווקא
דיאטת הרזיה .המשמעות היא שלא מדובר בעוד דיאטה דלת-
קלוריות שמלווה לרוב בתחושות רעב או השתוקקות מוגזמת
למזונות מסוימים ,שגורמים לכך שלאחר תקופה מסוימת
עלול האדם לחזור להרגליו הישנים וכתוצאה מכך למעגל של
החמרה בריאותית.
א.

ב.

איור  :3מהלך המחקר בפרויקט התזונה האישית לטרום-סוכרתיים.
א .שלבים בפרויקט המחקר ב .מאפייני המעקב אחר כל משתתף

סוכר בצום 100-125 :מיליגרם לדציליטר
המוגלובין מסוכרר6.4%–5.7% :
בניסוי משתתפים אנשים עם טרום סוכרת בגילים 18-55
שמקבלים המלצות תזונתיות לפי אחד משני סוגי הטיפול
המוצעים במחקר ,בהתאם להקצאה אקראית על ידי מחשב:
חלק מהמשתתפים מקבלים המלצות לדיאטה ים תיכונית
רגילה וחלק אחר ממשתתפי הניסוי מקבלים המלצות תזונתיות
על פי אלגוריתם החוזה מזונות שימנעו עלייה גדולה של רמת
הסוכר בדם.
תחזיות האלגוריתם מבוססות על מאפיינים קליניים אישיים של
הנבדק ,כולל בדיקות דם ,אורח חיים והרגלי פעילות גופנית,
וכן הרכב חיידקי המעיים האישי של הנבדק ,שכן לפני תחילת
הניסוי נלקחת דגימת צואה למטרת ריצוף הגנום של חיידקי
1

המשתתפים בקבוצות הניסוי נמצאים במעקב במשך שישה
חודשים ,ולאחר חצי שנה נוספת ייבדקו ללא ניטור הסוכר,
בתקווה שבמהלך חצי שנת הניסוי הראשונה מתרחש שינוי
לטובה בהרגלי התזונה .בתוך כך מוטלת על המשתתף אחריות
להמשיך ולהקפיד על תזונה נבונה על פי מה שהומלץ לו,
ובתום שנה מתחילת הניסוי נבדקים שוב המדדים.
במהלך תקופת השתתפותי בניסוי היה עליי לבדוק רמות סוכר
בדם אחת ל 8-שעות לפחות .חיישן הוצמד לזרועי  24שעות
ביממה והוחלף מדי שבועיים .נוסף על כך ,נדרשתי לתעד את
כל הארוחות ופעילויות היומיום שלי באפליקציה מיוחדת (איור
 ,)4כחלק מההיצמדות להמלצות הדיאטה שניתנו לי ,ועל מנת
לקשר בין רמות הסוכר שנמדדו באמצעות החיישן שעל זרועי
לבין הדיאטה שצרכתי .כך נראה באפליקציה תיעוד של יום
שלם:

כפולת-סמיות :התערבות שבה המשתתפים בניסוי והמבצעים אותו אינם יודעים את זהות הטיפול (טיפול ביקורת אל מול הטיפול הניסיוני) שניתן
לכל משתתף.
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איור  :5השפעת תזונה מותאמת אישית על ריכוז הסוכר בדם של
משתתף בניסוי .באדום מסומן ריכוז הסוכר בדם בשבוע שבו התזונה
אינה מותאמת עבור המשתתף בניסוי ("שבוע רע") .בירוק מסומן
שבוע שבו המשתתף ניזון בהתאם להמלצות התזונה המותאמת
אישית ("שבוע טוב").

מתוך מחקר ההתערבות התזונתית הקצרה שבוצע במסגרת
פיתוח האלגוריתם ניתן לראות באיור  ,5שכשמשתתף ניזון
מרכיבי תזונה שאינם מתאימים לחיידקי המעיים שלו ("שבוע רע",
מסומן באדום) ,התנודות ברמות הסוכר הן גדולות .כשמשתתף
ניזון בהתאם להמלצות לתזונה המותאמת אישית ("שבוע טוב",
מסומן בירוק) ,התנודות ברמת הסוכר בדם קטנות יותר.

איור  :4תיעוד אופייני של ארוחות ופעילויות יומיות באפליקציה

השאיפה היא לאכול ארוחות מומלצות על פי סוג הטיפול
שקיבל הנבדק במחקר ולבדוק לאורך זמן כיצד הדיאטה הזו
משפיעה על תגובות הסוכר לארוחה ועל איזון הסוכר הכללי
של הנבדק .כמו כן נוטרו מדדי בריאות נוספים ,לדוגמה ,בדיקות
דם מקיפות ,משקל וכדומה.
כחובבת מתוקים גיליתי שאפשר לאכול (במידה) מזון מתוק
משולב עם שומן ואז כנראה ספיגת הסוכר בדם מתונה יותר.
במהלך הניסוי היו תלמידיי שותפים לצלצול השעון המעורר
שהזכיר לי לבדוק סוכר .שיתפתי אותם בקשיים שלי לתעד את
הארוחות ,ועד כמה מתיש להמתין תמיד שעתיים בין ארוחה
לארוחה ובין כוס קפה לארוחת ביניים ,להתאפק ולאכול רק מה
"שהאפליקציה מרשה לי"...

ההנחה היא שהקפדה על תזונה מותאמת אישית המונעת
תנודות קיצוניות ברמת הסוכר בדם יגרום לביטול מצב טרום
סוכרת או להארכת זמן השהיה במצב זה לפני התפרצות מחלת
סוכרת סוג  .2ככל שמעכבים את התפרצות הסוכרת ,מעכבים
גם את הסיבוכים הבריאותיים הנלווים למחלה .התאמת המלצות
הרגלי תזונה לאוכלוסייה תוכל אולי למנוע מחלות רבות ,ותקציב
הריפוי ינוצל להקניית הרגלי חיים שיועילו לבריאות האוכלוסייה,
לאריכות ימים ולאיכות חיים.
מאחר שתלמידיי היו שותפים לניסוי שבו השתתפתי ולקשיים
שחוויתי ,החלטתי לנצל זאת כדי ללמד על מחלת הסוכרת
והומיאוסטזיס של סוכר בגוף .בהשראת הניסוי פיתחתי את
הפעילות הבאה.
את הפעילות לתלמידים ביצעתי במהלך חצי השנה להשתתפותי
בניסוי .זה היה ניסיון מוצלח .התלמידים הפנימו ויישמו ,והרגישו
שהנושא נוגע בחיי היומיום שלהם.
את שאלת תקציב קופות החולים חיברתי על סמך הרצאה שבה
שמעתי על הדילמות של משרד הבריאות בנושא הפניית תקציבים
ברפואת הלב .בהרצאה עלתה השאלה :האם להשקיע בניתוחי
לב פתוח או ברפואה מונעת? את הדילמה הזאת הפכתי לשאלת
עמ"ר בנושא סוכרת כפי שהיא מופיעה בפעילות .כשהעליתי את
השאלה בפני תלמידי י"ב שלי ,הם ענו שכדאי להשקיע ברפואה
מונעת ,להקדים הסברה לתרופה ,כדי שלא תבוא ה"מכה".
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תרגילים בנושא תזונה מותאמת אישית ,רפואה מונעת סוכרת וחינוך לבריאות
 .1להלן איורים המתארים תהליכי ויסות סוכר בדמו של אדם בריא לעומת תהליכים אלה באדם חולה בסוכרת טיפוס  1וטיפוס .2
א .כיצד מתבצע ההומאוסטזיס של ויסות סוכר בדמו של אדם בריא?
בתיאורכם השתמשו במילים :גלוקוז ,ארוחה עשירה בפחמימות ,רמת גלוקוז בדם ,נשאי סוכר ,קולטנים לאינסולין ,אינסולין,
לבלב ,עיכול.
ב .מה הפגם בוויסות הסוכר בחולי סוכרת סוג ?1
ג .מה הפגם בוויסות הסוכר בחולי סוכרת סוג ?2
 .2שני אנשים (א ו-ב) ביצעו בדיקת "העמסת סוכר" ,ובה שתו  75גרם גלוקוז מומס במים אחרי צום של  12שעות.
לאחר מכן ,במשך כשעתיים בדקו את ריכוז הסוכר בדמם של שני האנשים .האנשים היו ערים ,ללא פעילות ספורטיבית וללא
תוספת מזון לאורך הבדיקה.
(לידיעתכם :ערכים של  70עד  100מיליגרם גלוקוז ל 10-מיליליטר דם נחשבים למצב בריאותי תקין למדידת סוכר בצום .ערכים
של למעלה מ 140-מיליגרם גלוקוז ל 10-מיליליטר דם לאחר שעתיים משתיית הסוכר מעידים על פגיעה בהומאוסטזיס של ויסות
הסוכר).
הנבדק

ריכוז סוכר בדם בזמנים שונים לאחר שתיית תמיסת הגלוקוז (מיליגרם לדציליטר)
בצום ( 0דקות)

חצי שעה

שעה

שעה וחצי

שעתיים

שעתיים וחצי

א

88

160

182

142

122

81

ב

95

162

187

175

155

145

ציירו את הגרף המתאים לממצאים שהתקבלו.
א .תארו את הממצאים .ציינו שני הבדלים בין עקומות הגלוקוז של שני האנשים.
ב .מי מהאנשים עתיד לחלות או חולה בסוכרת? נמקו את תשובתכם.
ג .אחרי  3שעות רמת הסוכר של נבדק א ירדה ל 56-והוא הרגיש קצת סחרחורת .מה יכולה להיות הסיבה לכך?
ד .שערו מה יהיו תוצאות המדידה של שני הנבדקים לאחר  3.5שעות .הסבירו.
ה .לאור הממצאים ,מה תמליצו כארוחת בוקר לפני בחינה ארוכה (כמו פסיכומטרי) ,חטיפי שוקולד או חביתה? נמקו.
" .3תסמונת מטבולית" היא תופעה שסובלים ממנה אנשים שעתידים לחלות בסוכרת (סוג  )2אם לא יטפלו בתיקון מצבם
הבריאותי .מצב בריאותי זה מכונה גם "טרום סוכרת" ,שיוביל לאורך מספר שנים להתפרצות מחלת הסוכרת.
מצב בריאותי זה הוא הפיך .פעילות ספורטיבית מתונה וטיפול בדיאטה מתאימה (לאו דווקא דיאטת הרזיה) יכולים לעכב לאורך
שנים את התפרצות מחלת הסוכרת.
להלן חלק מאפייני התסמונת המטבולית:
•עלייה בנתוני לחץ הדם
•עלייה ברמת השומנים בדם (כולסטרול ,טריגליצרידים)
•עלייה ברמת הסוכר בדם אחרי צום של  12שעות (הערכים הנורמליים הם  100–70מיליגרם גלוקוז ל 10-מיליליטר דם)

א .מהן הסכנות הבריאותיות הטמונות בעלייה בערכים אלו לאורך זמן?
להלן תוצאות של בדיקות מעבדה שבוצעו באדם שהשתתף ב"פרויקט תזונה אישית" במשך שלושה חודשים ,שבהם
הותאמה לו דיאטה בעזרת אלגוריתם על פי אפיון חיידקי המעיים שלו ואורח חייו.
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ב .תארו את תוצאות הבדיקות.
ג .האם ההשתתפות ב"פרויקט תזונה אישית" היטיבה את מצבו הבריאותי? נמקו.
 .4קופות החולים יכולות להשתמש בתקציב המיועד לריפוי חולי הסוכרת על כל סיבוכיה בשתי דרכים עיקריות :האחת היא
להשתמש ברוב התקציב לחינוך ,הסברה ,המלצות תזונתיות לכלל האוכלוסייה ומעקב במצב של טרום סוכרת .השנייה היא
להשתמש ברוב התקציב לריפוי סיבוכים רפואיים של חולי סוכרת.
באיזו משתי הדרכים הייתם ממליצים לקופות החולים להשתמש בתקציב? נסחו פסקה המביעה את עמדתכם ,ומכילה את
ההמלצה והנימוקים לה.
להעשרה:
•פרויקט תזונה אישית
אנימציה באורך כ 4-דקות
•אפקט החיידק ,כתבתו של גיא זהר בערוץ 10
סרטון באורך כ 45-דקות
•"תרופות העתיד" ,כתבת חדשות 10
כ 11-דקות
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