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  2010מאי 

  22מספר  -חידושים בתחום מניעת מחלות לב וכלי דם -ידיעון 

  
שכל אדם יבדוק , מציע "הפורום. "יצוין יום יתר לחץ דם הבינלאומי 10/517/בתאריך 

ראו . מדידת לחץ דם עצמית בבית היא פשוטה למדי. וידע מהם ערכי לחץ הדם שלו
  flv&category_id=97-http://www.2life.co.il/webtv_mediaGrid.php?file=media/viskoper_bp.001הנחיות 

  למניעת מחלות לב וכלי דם" הפורום"מומלץ גם שתרעננו את הידע שלכם לגבי הנחיות 
http://www.2life.co.il/images/user_images/File/hanchayot_merukazot.pdf  

. יכול לנבוע מעודף משקל בגיל הילדות, שיתר לחץ דם בגיל המבוגר, עליכם לדעת
ק האם ילדכם שומרים על אורח בה תוכלו להיעזר כדי לבדו, באתר תוכלו למצוא תוכנה

  http://www.2life.co.il/q_kids_001.php?category_id=340חיים בריא 
  .אנו מקדישים מידעון זה בעיקר לנושא של מניעת השמנה בקרב ילדים

  
ר "ד -2009דצמבר  148;12הרפואה  –ל מניעה וטיפו, הגדרה –השמנת ילדים  .1

 .ר נעמה קונסטנטיני"ד, אליוט בארי' פרופ, גל דובנוב
מנתונים על השמנת ילדים . השמנת ילדים הינה בעיה בינלאומית אך גם בעיה רצינית בישראל

! 11%  -ל 2000ועלתה בשנת  5.5%עמדה על  1990-עולה כי שכיחות ההשמנה ב, באזור אשקלון
השמנת ילדים מהווה גורם סיכון להתפתחות סוכרת ומחלות לב וכלי דם בגיל ! יםבדיוק כפלי
  . המבוגר

  .CDCלגיל ולמין לפי עקומות 95מעל אחוזון ) BMI(י מדד מסת הגוף "עודף משקל מוגדר ע
מוקדם ככל הניתן והמיוחד אצל צאצאים להורים הסובלים , חשוב ביותר לאתר השמנה אצל ילדים

  .קל או אצל צאצאים לאם שלקתה בסוכרת הריוניתבעצמם מעודף מש
  )9(  העמדה נייר פי על ,משקל עודף בעלי בילדים טיפול למטרות המלצות
 מניעה ועוד -1 שלב

 .יום מדי ופירות ירקות מנות 5 אכילת•
 .מוחלטת להימנעות שאיפה תוך ממותקת שתייה צריכת צמצום•
 .ביום שעתיים עד מסך מול ישיבה שעות הגבלת•
 .הילד מחדר ומחשב טלוויזיה הוצאת•
 .שנתיים גיל לפני בטלוויזיה היצפי–אי•
 .יום מדי ,לפחות מצטברות דקות 60 למשך ,מאומצת–בינונית בעצימות גופנית פעילות•
 .יום מדי בוקר ארוחת אכילת•
 .מהיר מזון על בדגש ,לבית מחוץ אכילה צמצום•
 .בשבוע פעמים 6-5 לפחות משפחתיות ארוחות אכילת•
 .קיצוניות מהגבלות והימנעות המנה גודל של עצמית בקרה•

 בקרת משקל מובנית – 2 שלב
 .אנרגיה עתירי מזונות צריכת צמצום הכוללת ,מאוזנת תזונה של מוגדרת תוכנית•
  ביניים ארוחות 2-1 –ו גדולות ארוחות 3 הכוללות מסודרות ארוחות•
 .יום מדי גופנית פעילות דקות 60 •
 .ביממה בלבד אחת סךמ שעת•
 או תזונאית ,המשפחה ידי על מסכים מול ושהייה הפעילות ,האכילה סביב ההתנהגות על הפיקוח הגברת•

 .המטפל הרופא
 .)!המשקל שינוי עבור ולא( התנהגותיים יעדים השגת עבור תגמול מתן•
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 תחומית-התערבות רב – 3 שלב
 :בתוספת ,2 בשלב כמו המלצות אותן

 .שלילי אנרגי מאזן יצירת לשם גופנית לפעילות מרשם ומתן מוגדר תפריט תכנון•
 .טווח–וקצרי ברורים יעדים הצבת תוך ,התנהגותיים לשינויים מובנית תוכנית•
 .הביתית הסביבה לשיפור כלים ומתן המשפחה כלל מעורבות•
  .)קבוצתי אפשר( לפחות חודשים 3-2 למשך ,שבוע מדי טיפוליים מפגשים•

רונית יעקובוביץ לכתוב הצעות קונקרטיות למניעת השמנת ' ביקשנו מגב, ת הנושאלאור חשיבו

  .להלן, ילדים
  

  תזונה מבוקרת ופעילות גופנית: רכישת התנהגויות בריאותיות בגיל הרך .2
  האוניברסיטה העיברית, דוקטורנטית בבריאות הציבור, רונית יעקובוביץ

 Janet M),2010(שתחל כבר בגיל הרך  ההתמודדות  עם בעיית ההשמנה בקרב ילדים ראוי
המתמקד ,בנינו מערך קוגניטיבי ורגשי ,  במטרה לאפשר רכישת התנהגויות בריאותיות בגיל הצעיר

בהעלאת המודעות למניעת ההשמנה ושמירה על האיזון שבין המזון הנקלט והצורך בפעילות 
בד בבד עם , ההורים, גננתה -לסביבה המשפיעה על הילד  התייחסותהתוכנית כוללת . הגופנית

פיתוח כלים המטפחים את מודעות הילד והבנתו באשר לצריכת  אנרגיה והוצאת אנרגיה תוך 
תוכנית ההתערבות מתייחסת  למארג עדין של היבטים קוגניטיביים  . פעילות גופנית מבוקרת

גויות  בריאותיות נים כי רכישת התנהיאנו מאמ. לרגש ולהבנה, תוך בניית המודעות לגוף   ורגשיים
כבר בגיל הרך תאפשר לילד יכולות הכוללות  לקיחת אחריות על המזון הנכנס לגופו מחד והוצאת 

  . האנרגיה מאידך
הגברת , מצביעים על שיפור ניכר בהתנהגויות הילדים באשר לתזונה נבונה ,ראשוניים  ממצאים

גירסא דינקותא יותר " -רו חכמיםשהרי  אמ  .השתייה ומודעות הילדים לחשיבות הפעילות גופנית
  )א'שבת כ, י"רש(  "משל זיקנה

Janet M. Wojcicki Melmvin B., Heyman, (2010) . Let's Move — Childhood Obesity  
Prevention from Pregnancy and Infancy Onward. NEJM 362:1457-1459  

ל הצורך לערב בתהליך השמירה היא מצביעה ע. יעקובוביץ חוקרת שנים רבות בתחום זה' גב

במידה ויש . גם את הסביבה הטבעית כמו הגננת, המבוקרת על המשקל התקין של הילדים

  ".פורום שואלים"תוכלו לכתוב לנו באת הפורום במדור , צורך בהבהרות נוספות
 
 

  מקדמת בריאות – R.N –לאה רזניקוביץ ' גב- הקשר בין מחסור בשינה להשמנה .3
בקביעה זו . א מפגע בריאותי חמור ביותר אשר עלול לגרום לבעיות בריאות רבותמחסור בשינה הו

של   30 -בשנות ה  והוכחה מדעית, היא הייתה ידועה לאבותינו כבר לפני אלפי שנים, אין כל חידוש
שלמחסור , שלאחרונה נלמד מתוצאות של מחקרים מדעיים, אבל החידוש הוא. 20 –המאה ה 
  .ל בריאותנו אלא גם על משקלנוהשפעה לא רק ע בשינה

בשנות . השינה בלילה  הממוצע של שעות  ים המספרישעת-ירד בכ, השנים האחרונות 40 -ב
, היום. שעות בלילה 8.5מספר שעות השינה הממוצע עמד על ,  20 -השישים של המאה ה

  .שעות בלבד 6.5הממוצע עומד על 
ומקשרים , מגיפה שגם אותה צריך למגר מדענים רבים מתייחסים לבעיית המחסור בשינה כאל

קשר זה בין שתי המגפות קיבל חיזוקים מדעיים רבים בשנים . אותה למגיפת ההשמנה העולמית
  .האחרונות

שמחסור בשינה גורם לשינויים , הוא  אחד מהממצאים הבולטים ביותר שנצפו במחקרים רבים
על חילוף , שיר על צריכת המזוןשמשפיעים באופן י, משמעותיים במערכת ההורמונאלית בגוף

  :ארבעת ההורמונים העיקריים שרמתם משתנה הם. החומרים ועל השמנה
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  רמתו יורדת  –הורמון השובע  –לפטין  .1
 רמתו עולה   -  הורמון הרעב –גרלין  .2
 שינוי שגורם בין היתר לתיאבון מוגבר ולהשמנה  –רמתו עולה  –קורטיזול  .3
וכתוצאה  לצריכה מוגברת של פחמימות ,ן היתרורמים בישיבושים בהפרשתו שג  -אינסולין  .4

  השמנהלמזה 
  

חשוב להדגיש שעבודות מחקר בנושא הקשר בין חוסר בשינה והשמנה בוצעו גם בקרב ילדים 
סיכויו של ילד להיות שמן גדלים ככל שקטן . שבוצעו בקרב מבוגרים  ותוצאותיהם תאמו את אלה
" י "המופעלת ע" בשביל החיים"שיבות השינה כלול בתוכנית נושא ח ) 3.( מספר השעות שהוא ישן

  .) 4סעיף  18ראו פירוט במידעון מספר ". (הפורום למניעת מחלות לב וכלי דם
  ? כמה שעות שינה נחוצות לגופנו כדי לתפקד היטב

  .שעות שינה רצופות בלילה 7-8מחקרים מדעיים מצביעים על כך שהגוף צריך לפחות 
, שעות מביאה אותנו לתפקוד האופטימאלי ביותר מבחינה גופנית 9 -של ככ מכסת שינה "בד

  .נפשית ומנטאלית
עשויה לתרום תרומה חשובה להצלחה במשימת הירידה , חשוב לזכור ששינה טובה ומספקת

  ).למי שצריך( במשקל
  

 Journal of Clinical מתוך( הרגלי חיים אחראים לקשר בין דיכאון ודיסליפידמיה .4
ryPsychiat 2009- ר עמית עקירוב"ד.  

אחראים לעיקר הקשר בין דיכאון ובין הפרעות , BMIבעיקר ערכי , חיים-גורמים הקשורים במנהגי
  .Journal of Clinical Psychiatry  -כך עולה ממחקר חדש שפורסם ב. במדדי השומנים בדם

, כמו כן). p=0/038( נמוכים HDLמתוצאות המקר עולה קשר בין מאפיינים מלנכוליים ובין ערכי 
-ו p=0/002(וערכי כולסטרול כללי גבוהים יותר  LDLזוהה קשר בין דיכאון אטיפי ובין ערכי 

p=0/004 בהתאמה.(  
רים כי מספר מחקרים העלו את האפשרות לקשר בין רמות שומנים או ליפו החוקרים מסבי

לא תמיד לקחו  מחקרים קודמים, עם זאת. אך הממצאים היו סותרים, פרוטאינים ובין דיכאון
שעשויים לספק , או הטרוגניות של התסמינים, בחשבון את האפשרות לגורמים מתווכים אפשריים

  .הסבר לתוצאות הסותרות
חולים עם הפרעת  761: נוכחי השוו החוקרים את פרופיל השומנים של שלוש קבוצותבמחקר ה
המשתתפים . ביקורות 629-ורי בהפוגה ו'חולים עם הפרעת דיכאון מג 1071, ורי בהווה'דיכאון מג

 2004שנערך בין ספטמבר , Netherlands study of depression and anxietyנבחרו ממחקר 
  .2007ועד פברואר 

נמוכים יותר  HDLיתוח ראשוני של התוצאות עולה כי בקרב חולים עם דיכאון בהווה תועדו ערכי מנ
)p=0/007 ( טריגליצרידים גבוהים יותר וערכי)p=0/001( , בהשוואה לאלו עם דיכאון בהפוגה או

הרגלי עישון וצריכת , רמת השכלה, BMIלאחר תקנון לערכי , עם זאת. בהשוואה לביקורות
  .יסטיתטהקשר לא נותר עוד מובהק סט ,אלכוהול
החוקרים מצאו כי הקשר המובהק בין דיסליפדמיה ובין חומרת הדיכאון ודיסתימיה נעלם  ,בדומה

  .BMIבעיקר ערכי , לאחר תקנון לגורמים הקשורים בהרגלי החיים
י החוקרים מסכמים וכותבים כי על הרופאים המטפלים לעודד הקפדה על הרגל, לאור ממצאים אלו

במסגרת ההדרכה הפסיכולוגית של חולים , הפחתת השמנת יתר/בעיקר למניעת, חיים בריאים
  .הסובלים מדיכאון

אשר תדירותה עולה עם , דיכאון הינה תופעה שכיחה. הפורום רואה חשיבות יתרה בנושא זה

  חשוב להבין את הסיבות , לכן. לדיכאון ישנה השפעה שלילית על כל מרכיבי הבריאות. הגיל
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ד יכול למנוע דמנציה כשהיא "שטיפול נכון ביל, אנו יודעים. על מנת למנוע אותו, להיווצרותו

השקעה בטיפול בגורמי סיכון אלה בגילאים הצעירים יותר יכולה . ביטוי של מחלות לב וכלי דם

  .בדמנציה ובדיכאון, באיבוד הזיכרון, נזק המתבטא בין השאר. למנוע נזק במוח

  

באתר הפורום . להרגיל את עצמך ואת משפחתך לאורח חיים בריא –וברור המסר הינו חד 

תוכלו למצוא הנחיות לשמירה על אורח חיים בריא וכלים לאבחון ילדיכם אם הם חיים בצורה 

   את עצמך בחן  < ראשי "בחן את עצמך"מומלץ להשיב על השאלונים שבמדור . בריאה

  
מורה -ר דניאל גליקר"ד – דם-יתר לחץ על הפחתתהמדיטציה הטרנסנדנטלית השפעת  .5

  . מוסמך למדיטציה הטרנסנדנטלית
דם וגורם למחלות לב וכלי הדם -פיזיולוגי מעלה יתר לחץ  (stress)קיימות הוכחות מוצקות שמתח

)(CVD. לכן יזם ה-NIH (National Institute of Health) )המכון הלאומי האמריקאי לבריאות (
מחקרים לגבי הפחתת  107נמצאו . בדיקה שיטתית מחודשת של כל הממצעים המדעיים שפורסמו

 -דם השתמשו ב -חולים שסובלים מיתר לחץ 960 מחקרים אלה בדקו. דם-מתח והורדת יתר לחץ
Meta Analysis דם-לחשב שינויי לחץ.  
, )PMR(הרפיית שרירים מתקדמת , ביופידבק נתמך בהרפיה, פידבקביו הן השיטות שנבדקו

  .הדרכה בטיפול במתח ותכנית המדיטציה הטרנסנדנטלית
   .דם למעלה מכפליים טוב יותר מהשיטות האחרות המדיטציה הטרנסנדנטלית הורידה יתר לחץ

טלית תכנית המדיטציה הטרנסנדנ, זה מראה שבין השיטות הרווחות להתמודדות עם מתחים
מחקרים נוספים מצביעים על שיפורים במגוון רחב . דם באופן המשמעותי ביותר-מורידה יתר לחץ

  .של מחלות
שעברו הכשרה קפדנית ביותר במהלך חודשים  ,מלמדים מוריםהטרנסנדנטלית  המדיטציהאת 

 .ארוכים של קורסים להכשרת מורים מוסמכים למדיטציה הטרנסנדנטלית
קיים בעולם   הוא בינלאומי והוא) האגודה הבינלאומית למדיטציה(טציה זו הארגון שמלמד מדי*  

  .1966שנה ובארץ משנת  50-יותר מ
בלבוש או בהרגלי , באמונה, ואינה דורשת כל שינוי באורח החיים, דת או פילוסופיה, היא לא כת*  

  .האכילה
עמוקה פי . קה ביותרמגיע הגוף למנוחה עמו, כשכל הפעילות המחשבתית נרגעת התרגולבזמן 

  .כמה מהשינה העמוקה ביותר בלילה
המיוחדת הזו יכולה לנטרל לא רק עייפות רגילה יומיומית אלא גם מתחים והמנוחה העמוקה 

  .שמושרשים במערכת העצבים
  .מתחים שמהווים סיבה לחלק גדול מהמחלות בהן אדם חולה

Curr Hypertens Rep. 2007 December ; 9(6): 520–528. 

 

 

 בעזרת בדיקות גנטיות התקף לבוללדעת את הסיכון למחלת לב כלילית  .6
 ר אלי מגן"ד –   

הוא , )MI(התקף לב הנקרא גם אוטם שריר הלב . מחלת לב כלילית עלולה לגרום להתקף לב
, חלק של שריר הלב לא מקבל דם מחומצן. כאשר העורק הכלילי חסום לגמריהקורה . אירוע רציני

 . לנזק רציני בתוך דקות ספורות אשר יכול לגרום

, לב קשה ףהתק. פגע מדרגה קלה עד קשהיתפקוד הלב עלול לה .תלוי כמה שריר הלב פגום
  .עלולה לגרום לאי ספיקת לב ואף למוות, מלווה נזק נרחב לשריר הלב
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  . יכולים לחשב את הסיכון הגנטי של התקף לב ,בעזרת הטכנולוגיות הגנטיות החדישות ,היום
 יםעל הכרומוסומ(סריקת הגנום האנושי יכולה לזהות עד תשע וריאנטים גנטיים  ,ן להיוםנכו

   . רופייהקשורים לסיכון מוגבר להתקף לב אצל אנשים ממוצא א, )   21, 1,2,3,6,9,10,12
מהוות  גורם סיכון חזק במיוחד עבור  9על כרומוזום  CDKN2A/2Bוריאציות גנטיות של הגן  

על  BRAPוריאציה בגן ). אצל נשים 60אצל גברים ו   50שאירעו עד גיל (וקדם התקף לב בגיל מ
  . אבל לא אנשים ממוצא אירופי, תורמת את הסיכון להתקף לב ב מזרח אסיה 12כרומוזום 

ומדגיש כי מניעת  20בגיל כבר איגוד הקרדיולוגי האמריקני ממליץ להתחיל מניעת התקף לב ה
  .ת גורמי הסיכון כדי לשמור על הסיכון הכולל ברמה נמוכההתקף לב יש להתחיל  עם הערכ

  . סיכון גנטי הוא חלק חשוב ביותר של הסיכון הכללי להתקף לב
הערכת סיכון גנטי של . מחקרים רבים מצאו ראיות של תרומה גנטית למחלת לב כלילית והתקף לב

תכנון בכנון רפואה מונעת והיא הצעד הראשון בת, התקף לב יכולה לסייע להעריך את הסיכון הכולל
  .  של אורח חיים בריא

א ההגנה הטובה ביותר נגד מחלת לב כלילית ומחקרים הראו כי אורח החיים שלך ה, זכור
  .התקף לבו

הסיכון לאירועי הלב  של לבצע חישובמסוגלת  ,deCODEmeרופאית  יאהחברה ה ,כבר היום
גנטי שלהם לפתח מחלת לב הכון סיהולספק ללקוחות ממוצא אירופי פרשנות אישית על 

  .כולל התקף לב בגיל  מוקדם, כלילית
  
  

 
  

  .על הקשר שבין מתח ויתר לחץ דם 12' כדאי לקרוא גם במידעון מס
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כדי לקבל כלים שיעזרו  ,/http://www.2life.co.ilלבקר באתר האינטרנט של הפורום מומלץ 
  .לכם לקדם את בריאותכם
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  ).נא הקליקו כאן( אינפו.רפואה" רשת רפואה"לקישור לאתר מבית אתרי   
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