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קוראים יקרים
אנו שמחים להשיק את המהדורה הרביעית של הניוזלטר המדעי-רפואי של הוועד האולימפי
בישראל ,בשיתוף היחידה לספורט הישגי ,הוועדה הרפואית של הוועד האולימפי בישראל
והסוכנות הלאומית למניעת סימום בספורט.
במה נעסוק הפעם? ב 24-ביולי ציינו שנה לפתיחתם של המשחקים האולימפיים בטוקיו ,שיהיו
כנראה החמים ביותר מבחינה אקלימית .בוועד האולימפי בישראל וביחידה לספורט הישגי
נערכים להתמודד עם הקושי הצפוי ,ובמהלך הקיץ בוצעו כמה הדמיות שכללו שימוש באמצעים
שמטרתם לקרר את הגוף.
על השימוש בגלולת  e-Celsiusלניטור טמפרטורת הגוף  -בכתבתו של מולי אפשטיין .כיצד
מבקרים את כמות השתייה במהלך אימון בים אצל שייטי הסגל האולימפי?  -על כך בכתבתן
של הדיאטניות הקליניות ד”ר שרון מאור ותמר אשלגי .האם לחיידקי המעי יש תרומה בשיפור
היכולת של ספורטאי עילית  -בכתבתו של פרופסור דני נמט .אחת התלונות השכיחות של
ספורטאים בעת מאמץ היא קושי בנשימה .על דרך האבחון המדויקת ועל מציאת פתרון הולם
 בכתבתו של פרופסור גל דובנוב-רז .לאחרונה ממליצים מדעני תזונת הספורט על גישת“המזון תחילה”  -על כך בכתבתה של הדיאטנית הקלינית רקפת אריאלי ”Podium” .היא תוכנה
סטטיסטית ,המאפשרת לאנשי היחידה לספורט הישגי לעקוב אחר התקדמות הישגיהם של
הספורטאים ומסייעת להם בקבלת החלטות אסטרטגיות  -בנושא זה דן תומר סקר .מה הם
סטרואידים גלוקוקורטיקואידים ,כיצד הם פועלים ,ומדוע יש צורך באישור מיוחד טרם השימוש
בהם?  -על כך בכתבתו של ד”ר דניאל הרשטיין.
קובץ ה pdf-שלפניכם הוא קובץ אינטראקטיבי .העברת הסמן על הקישורים הפעילים שבקובץ
והקלקה עליהם תנווט אתכם ,מתוך הקובץ עצמו ,למאמר המלא ,לקטעי יוטיוב ,לפודקסט
ולאתרי אינטרנט שבהם תמצאו הרחבה על התכנים שבניוזלטר.
בברכת קריאה נעימה!
גילי לוסטיג

מולי אפשטיין

מנכ”ל
הוועד האולימפי בישראל

מנהל מדעי ועורך הניוזלטר
הוועד האולימפי בישראל
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מולי אפשטיין

המנהל המדעי של הוועד האולימפי בישראל

שימוש בגלולות e-Celsius
לניטור טמפרטורת הגוף במאמץ
תנאי החום והלחות הגבוהים במהלך משחקי טוקיו  2020הובילו את אנשי
המקצוע ב"פורום האקלים” של הוועד האולימפי בישראל לבחון אמצעים
לשיפור רמת התפקוד של הספורטאים בתנאים אלה .נמצא ששימוש בגלולות
 e-Celsiusיאפשר לנטר את ערכי טמפרטורת הגוף שלהם במהלך הסימולציות
בהכנה למשחקים.
המשחקים האולימפיים שיתקיימו בטוקיו בקיץ  2020מציבים אתגר אקלימי בפני הספורטאים
שמתחרים תחת כיפת השמיים  -רצים ,טריאתלטים ,רוכבי אופניים ,שייטים וגולשי רוח.
המשחקים ,שייפתחו ב( 24/7-עד  ,)9/8יתקיימו בתקופה הכי פחות נוחה מבחינה אקלימית בטוקיו,
וככול שיתקדמו לתוך חודש אוגוסט כך יגבר הסיכוי לעומסי חום כבדים וקיצוניים .התנאים הללו
דומים לתנאי הלחות והחום הקיציים במישור החוף בישראל ואף קשים יותר .אירועים של עומס
חום קיצוני בשעות הצהריים מתרחשים בשנים האחרונות בטוקיו מדי קיץ ,ולעתים בכמה גלים
באותה עונה .עם זאת ,לעתים יש בטוקיו “ימי חסד” עם עומסי חום קלים עד מתונים.

פעילות גופנית בתנאי חום ולחות

תנאי אקלים כה קיצוניים יוצרים תנאי עומס חום כבד (שילוב של טמפרטורה גבוהה ושל אחוזי
לחות גבוהים) ,שעלולים לגרום לירידה ברמת הביצוע ולהגברת הסיכון ללקות במכת חום .מכת
חום [היפרתרמיה ( )Hyperthermiaבלועזית] היא עלייה חריגה בטמפרטורת הגוף .החום שמייצר
הגוף במצב מנוחה הוא מינימלי ,ואילו במצב של מאמץ ,שבו תהליכי חילוף החומרים נמרצים יותר,
איור  .1מערכת  e-Celsius® Performanceלניטור רציף של טמפרטורת הליבה
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ייצור החום מוגבר פי כמה .בעת מאמץ גופני קשה הגוף מסוגל ליצור חום מטבולי פי עשרה מכפי
הרגלו ,וכמות החום הזאת היא הגורם המכריע בעליית הטמפרטורה של הגוף.
במהלך פעילות גופנית נוצר חום רב על-ידי השרירים הפעילים ,חום שאמור להיות מסולק על-ידי
מנגנוני הקירור של הגוף .אך כאשר הפעילות הגופנית מבוצעת בסביבה חמה נוצרים עודפי חום
רבים שהגוף אינו מסוגל לפנות והתוצאה  -עלייה משמעותית בטמפרטורת הגרעין של הגוף עד
ל 41-40-מעלות צלזיוס.

ניטור ערכי טמפרטורת הגוף של הספורטאים בטוקיו

כחלק מן ההיערכות להתמודדות עם אתגר האקלים בטוקיו נוקט הוועד האולימפי בישראל,
באמצעות “פורום האקלים” שהוקם ,שורה של פעולות מקצועיות שמטרתן ללמוד על תגובותיהם
האישיות של הספורטאים לעומס חום ולבחון אמצעים שיוכלו לסייע בשיפור רמת התפקוד ,הן
באימונים והן בתחרויות .פורום האקלים מורכב מאנשי השירות המטאורולוגי בישראל ,מרופאים,
פיזיולוגים ,תזונאיות ומאנשי היחידה לספורט הישגי.

123RF, Andrea Danti

אחת הדרכים לנטר את טמפרטורת הגוף של הספורטאי היא שימוש בגלולות אלקטרוניות
לבליעה מסוג  e-Celsiusשל חברת  .Bodycapהודות לזיכרון של הגלולה מדובר באמצעי היחיד
שיכול לדגום את ערכי טמפרטורת הליבה בתנאי תחרות אמיתיים .הגלולה (במשקל  1.7גרם)
מסוגלת לאגור  2,000קריאות טמפרטורה במרווחי דגימה של  10ו 30-שניות 2 ,1 ,ו 5-דקות.
השימוש בגלולה מאפשר לאנשי המדע להבין כיצד מגיב גופו של הספורטאי בשלב החימום,
במהלך התחרות עצמה ובשלב השחרור.
כאשר יגיע הציוד הייחודי לארץ יחלו צוותי הרפואה ,התזונה והפיזיולוגיה של הענפים הרלוונטיים
למדוד את משק הנוזלים ולנטר את ערכי טמפרטורת הגוף של הספורטאים במהלך סימולציות
שתתבצענה בתנאי חום.

טיבור יגר
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פרופסור דני נמט

בית החולים מאיר כפר-סבא
מנהל רפואי ,הוועד האולימפי בישראל

חיידקים משפרי יכולת?
הקשר בין המיקרוביום לבין היכולת הגופנית
בספורטאי עילית
האם תוספת של חיידק מסוים הנמצא במעי עשויה לשפר ביצועים אצל
בני אדם? חוקרים הדגימו עלייה משמעותית בחיידק ה Veillonella-ברצי מרתון
לאחר הריצה ומצאו שהחדרת החיידק למעי של חולדות הובילה לשיפור ביכולת
הגופנית שלהן .מסקנת החוקרים הייתה כי למיקרוביום עשוי להיות תפקיד קריטי
במיטוב היכולת הגופנית של בני האדם.
במאמר שפורסם בחודש יולי השנה בעיתון המוביל  ,NATUREמתארים המחברים קשר אפשרי בין
הימצאות חיידק ה Veillonella-במיקרוביום המעי לבין יכולת אירובית.

המיקרוביום האנושי

כאשר אנו נולדים גופנו סטרילי ונקי מחיידקים .לאחר הלידה מתחיל הגוף להתאכלס במהירות
בחיידקים שמרביתם נמצאים במערכת העיכול .ביילוד שעובר דרך צוואר הרחם מהווים חיידקי
המעי וחיידקי צוואר הרחם של האם את המקור העיקרי לאכלוס מושבת החיידקים .המיקרוביוטה
(קהילה אקולוגית של מיקרואורגניזמים; מיוונית=  microsקטן = bios ,חיים) של התינוק הופכת
בגיל שנתיים וחצי לערך להיות דומה לזו של המבוגר .מערכת העיכול מכילה כ 100-טריליון חיידקים
מ 500-100-זנים שונים ,מרביתם נחשבים מועילים ולהם תפקיד בשמירה על בריאות האדם.
הרפואה הסינית גילתה כבר לפני אלפי שנים כי העברת צואה מאיש לרעהו עשויה לחסן ולרפא .לפני
כ 100-שנה טען ד"ר איליה מצ'ניקוב (רופא וזואולוג יהודי רוסי) כי החיים והמוות מתחילים במעיים,
ושמקורה של ההזדקנות ברעלים שנמצאים במחזור הדם ,כאלה המגיעים מחיידקים במערכת
העיכול .הוא אף היה הראשון להציע שימוש בחלב תוסס כפרוביוטיקה  -שימוש בחיידקים "טובים"
כדי להתגבר על מחלות .אלא שרק בשנים האחרונות ,עם זיהוי הגנום האנושי והשיפור ביכולת
123RF, Kateryna Kon
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למיפוי הגנום החיידקי ,מתחזקת ההבנה כי להרכב אוכלוסיית החיידקים עשויה להיות השפעה על
מצבנו הבריאותי .גוף האדם מקיים יחסי גומלין עם החיידקים שבתוכו ועם תוצריהם .מחקרים רבים
קושרים בין המיקרוביום לתחלואה ובמיוחד למחלות ששכיחותן עלתה מאוד בעשורים האחרונים
כמו השמנה ,סוכרת מסוג  1ו ,2-טרשת עורקים ,אסתמה ,מחלות מעי דלקתיות ,סרטן המעי הגס
ואף מחלות נפש כגון דיכאון ועוד.
מרבית עבודות המחקר בתחום המיקרוביום עסקו עד כה במצבי בריאות וחולי ,ורק מעטים מהן
עסקו בקשר האפשרי בינו לבין יכולת גופנית.

ריצת מרתון ומיקרוביום

חוקרים מהמחלקה לגנטיקה באוניברסיטת הרווארד שבבוסטון בדקו לאחרונה את הרכב
המיקרוביום ברצי מרתון לפני הריצה ולאחריה בהשוואה לאוכלוסייה הכללית .החוקרים הדגימו
עלייה משמעותית בחיידק ה Veillonella-ברצי המרתון לאחר הריצה .כדי לבדוק אם לחיידק זה
השפעה כלשהי על יכולת גופנית וכיצד הוא משפיע ביצעו החוקרים סדרה של ניסויים מרתקים:
בניסוי הראשון בודדו החוקרים את החיידק מאחד הרצים והחדירו אותו למעי של חולדות במעבדה,
שבהמשך רצו על גלגל .החוקרים הדגימו כי חולדות שלהן הוחדר למעי חיידק הVeillonella-

שמקורו ברץ המרתון רצו משמעותית מהר יותר מחולדות שלהן לא הוחדר החיידק.

IOC

כדי לנסות ולהבין את המנגנון שבו מסייע החיידק לשיפור היכולת בדקו החוקרים קבוצה של רצי
אולטרה-מרתון ושל חותרים מצטיינים והדגימו בכולם ,שוב ,עלייה בשכיחות חיידק הVeillonella-
לאחר מאמץ ,כמו גם שינויים במסלול פירוק הלקטט .חיידק ה Veillonella-משתמש בלקטט
ומפרק אותו לחומצות אמיניות קצרות שרשרת (אצטט ופרופיונאט) .לקטט הוא חומר שנוצר
בשרירים בשעת מאמץ כתוצאה מניצול הגלוקוז ,והצטברות שלו עלולה להפריע במיצוי היכולת
גופנית .לפיכך סברו החוקרים כי ייתכן שההשפעה של החיידק מקורה בפירוק לקטט.
החוקרים שיערו כעת כי ברצי מרתון ,חלק מהלקטט הנוצר במהלך הפעילות הגופנית מגיע למעי
מזרם הדם ,שם הוא מפורק על-ידי חיידק ה Veillonella-ובכך מסייע לרצים לשפר את ביצועיהם.
אולם עד כה היה ידוע כי פירוק הלקטט מתרחש בכבד ,ולחוקרים כלל לא היה ברור אם לקטט
מגיע למערכת העיכול .בניסוי נוסף הצליחו החוקרים להדגים כי לקטט מסומן המוזרק אל הווריד
מופיע במעי והוכיחו בכך את מעבר הלקטט למעי.
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הוועד האולימפי בישראל
אחד מתוצרי הפירוק של הלקטט על-ידי חיידק  Veillonellaהוא פרופיונאט .זהו חומר בעל השפעה
על המערכת הלבבית-ריאתית :הוא משפיע על הדופק ,על לחץ הדם ועל ניצול החמצן בשרירים.
החוקרים ביקשו לבדוק אם חלק מהשפעת החיידק על היכולת הגופנית קשורה לפרופיונאט .הם
החדירו פרופיונאט למעי של חולדות וחשפו אותן לפעילות גופנית .החולדות שנחשפו לפרופיונאט
שיפרו את יכולתן הגופנית באופן דומה לזה של חולדות שלהן הוחדר חיידק ה( Veillonella-ראה
איור .)1

מסקנות:

בעבודתם המחקרית המרשימה הצליחו החוקרים להדגים כי:
 חיידק ה Veillonella-נמצא בשכיחות גבוהה במעי של רצים לאחר מאמץ ממושך השתלת החיידק למעי של חולדות הובילה לשיפור ביכולת הריצה שלהן מסלול פירוק הלקטט על ידי החיידק מוגבר ברצים לאחר המאמץ לקטט חודר למעי ומשמש את החיידק לייצר פרופיונאט ואצטט השתלת פרופיונאט למעי של חולדות תרמה לשיפור ביכולת הריצה שלהןהמחקר מעלה כמובן שאלות מחקריות מעניינות כמו מדוע שכיחות חיידק זה גבוהה דווקא אצל
רצים (סלקציה טבעית עקב חשיפה חוזרת לרמות לקטט גבוהות?) ,והאם ניתן להעלות את רמת
החיידק כדי לשפר ביצועים .בכל מקרה ,מסקנת החוקרים היא כי למיקרוביום עשוי להיות תפקיד
קריטי לא רק במצבי בריאות וחולי אלא גם במיטוב היכולת האירובית ובשיפור ביצועי הריצה.

איור  .1מנגנון מוצע :לקטט הנוצר בפעילות גופנית עובר מהסרום
לתוך המעי; שימוש בלקטט ע"י חיידקי המעי וייצור פרופיונט
תורמים לשיפור בזמן הריצה על גבי מסילה

מקור –

Scheiman J, et al.
Meta-omics analysis of elite athletes identifies a performance-enhancing microbe that
functions via lactate metabolism.
Nat Med. 2019 Jul;25(7):1104-1109.
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אוכל ,קדימה אוכל!
גישת "המזון תחילה" בעולם הספורט
לאחרונה ממליצים חוקרים על גישת "המזון תחילה" (.)food first approach
נמצא שתפריט תזונה ,הכולל כמות מספקת של קלוריות ,פחמימות ,ויטמינים
ומינרלים ,יהיה יעיל יותר לספורטאים במניעת תחלואה למשל ,בהשוואה לצריכת
אותם רכיבים כתוספי תזונה.
nitr, 123FR

בד בבד עם התקדמות המחקר אנו מבינים את חשיבותה של התזונה עבור הספורטאים.
רבים מהם  -חובבים ומקצוענים כאחד ,מודעים לאיכות המזון שהם צורכים ,לכמותו ולעיתוי
האכילה .אבל מעבר לקשר בין תזונה איכותית והישגים בספורט ,התזונה משפיעה אף על היבטים
כמו תפקודה של מערכת החיסון והפחתת שיעורי הפציעות .אנו יודעים כיום שהפסד אימונים
בגלל מחלה או פציעה פוגע בסיכויי ההצלחה של הספורטאי בתחרות .אחד הנושאים שמאתגרים
כיום את עולם הספורט הוא כיצד ניתן להפחית את שיעורי התחלואה והפציעות בקרב ספורטאים
מקצוענים .נמצא שספורטאי שהצליח לעמוד ביותר מ 80%-ממכסת אימוניו ,הסבירות להשגת
יעדי הביצוע הייתה טובה פי  7בהשוואה לספורטאי שנעדר מיותר מ 20%-מהאימונים.
פעילות גופנית אמנם מפחיתה את שיעורי התחלואה ,ואדם פעיל יחלה הרבה פחות מאדם יושבני
( ,)sedentaryאך פעילות גופנית עצימה ובהיקפים גדולים ("עומס אימוני") מעלה משמעותית
את הסיכון לחלות .לספורטאי מקצוען יש אפוא סיכויים גבוהים משמעותית לחלות בהשוואה
לספורטאים חובבים ולמי שמנהלים אורח חיים יושבני.
כאשר מנטרים את אוכלוסיית הספורטאים אנו מוצאים שגם ביניהם יש הבדלים .לדוגמה,
לספורטאי סבולת יש סיכון של פי  10לחלות במהלך תחרות בהשוואה לספורטאים מענפי הכוח,
ואילו לספורטאיות קיים סיכון של פי  9לחלות בהשוואה לספורטאים גברים.
מספר רב של רכיבי תזונה נחקרו בהקשר של פעילות גופנית ותפקודה של מערכת החיסון,

רקפת אריאלי

דיאטנית קלינית וספורט
המרכז לרפואת ספורט שערי צדק
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Alexandr Mychko, 123FR

ביניהם אבץ ,מגנזיום ,ברזל ,סלניום ,ויטמין  ,Cויטמין  Dועוד .ידוע שלרכיבי תזונה אלה יש חשיבות
לתפקודה התקין של מערכת החיסון ,אולם מחקרים שעסקו בתיסוף של רכיבים אלה והשפעתם
על תפקודה של מערכת החיסון לא מצאו קשר מובהק .העדר השפעה ממשית לתיסוף התזונתי
מובילה את החוקרים המובילים בתחום התזונה והמאמץ הגופני להמליץ על אסטרטגיית הfood-
 .first approachגישה זו ממליצה על צריכת מזון שלם (אוכל) כאסטרטגיה ראשונה להבטחתם
של רכיבי התזונה הנחוצים .הגישה מושתתת על ההבנה שלצריכת מזון יש יתרונות רבים על פני
צריכה של תוספים.
גישת צריכת המזון השלם מתחילה לקנות לה גיבוי מדעי בתחומי מחקר שונים ומוכיחה שקיים
אפקט מְאַגבר (סינרגיסטי) לצריכת מזון שלם על פני אכילה של מזון מופרד ומתועש .לדוגמה,
בנושא בניית שריר לאחר אימון נמצא שצריכת ביצה שלמה (חלבון וחלמון) ,לעומת חלבון בלבד,
שיפרה את בניית השריר לאחר האימון .צריכה של חלב עם אחוזי שומן גבוהים ,בהשוואה לצריכת
חלב דל-שומן ,הראתה שיפור גדול יותר בבניית השריר לאחר אימון .תוצאות דומות מתקבלות
גם בהיבט של מניעת תחלואה .נמצא שתפריט שמכיל כמות מספקת של קלוריות ,פחמימות
וויטמינים ומינרלים יהיה יעיל הרבה יותר במניעת תחלואה בהשוואה לצריכת אותם הרכיבים
כתוספי תזונה .זאת ,נוסף להקפדה על שעות שינה מספקות ואיכותיות.
מומלץ אפוא שספורטאים יאמצו את גישת ה food first approach-וישאפו לספק לגופם את רכיבי
המזון הנחוצים על-ידי צריכת תפריט תזונה מאוזן ואיכותי.
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פרופ’ גל דובנוב-רז

יו”ר הוועדה הרפואית ,הוועד האולימפי בישראל,
מנהל מרפאת ספורט ואורח חיים בריא ,ביה"ח אדמונד ולילי
ספרא לילדים ,מרכז רפואי ע"ש חיים שיבא ,תל השומר

חסימת דרכי נשימה עליונות במאמץ

()Exercise-Induced Laryngeal Obstruction
קושי בנשימה בעת מאמץ הוא תלונה נפוצה בקרב ספורטאים .יש לכך
מגוון סיבות ,אך אם מדובר ב( EILO-חסימה חולפת של דרכי הנשימה באזור
הגרון) ,ניתן לבצע בדיקת מאמץ הכוללת לרינגוסקופיה לשם אבחנה מדויקת
ופתרון מתאים .הטיפול נעשה בדרך כלל על-ידי קלינאי/ת תקשורת לצורך תרגול
של פתיחה נכונה של מיתרי הקול במאמץ.
ספורטאים רבים מתלוננים על קושי בנשימה בזמן מאמצים .ישנן סיבות רבות לקושי זה ,שכן,
בסופו של דבר פתולוגיות רבות עשויות להתבטא בתחושה זו ,כגון בעיות שונות בתפקוד הלב,
במחזור הדם (כולל אנמיה) ,בתפקוד השריר ובתפקוד מערכת הנשימה .מאמצע שנות השמונים
החלה להתברר תופעה של חסימה חולפת של דרכי הנשימה באזור הגרון כתגובה לגירויים שונים,
כולל למאמץ .זו נקראה בהמשך ( .)Exercise-induced laryngeal obstruction EILOבדרך כלל,
המנגנון לחסימה זו הוא כיווץ לא תקין של מיתרי הקול בעת מאמץ עצים ,הגורם להיצרות האוויר
ולקושי בנשימה .עם זאת ,ייתכנו בעיות נוספות הקשורות לרקמות בחלל הלוע והגרון ,שעלולות
לגרום לתלונות כאלו .היצרות זו ,הממוקמת באזור הגרון ,גורמת לתחושת קושי בהכנסת האוויר,
ולרוב מלווה ברעש שנשמע בעת שאיפה .התיאור הקליני שונה מאוד מהתיאור של כיווץ סמפונות
במאמץ ( ,)Exercise-induced bronchoconstriction, EIBהמופיע בעיקר בחולים עם אסתמה (ראו
טבלה).
הדרך לאבחן  EILOהיא על-ידי צפייה ישירה בלוע ובאזור מיתרי הקול בעת/מיד אחרי המאמץ
המפיק את תחושת הקושי .הבדיקה נעשית על-ידי רופא אף-אוזן-גרון באמצעות לרינגוסקופ  -צינור
דק עם מצלמה בקצהו ,המוחדר דרך האף וצופה בלוע מלמעלה .ניתן לשלב בדיקה זו בעת בדיקת
מאמץ משולב לב-ריאה ,וכך לקבל הערכה כוללנית של קושי נשימה במאמץ בבדיקה אחת בלבד.

הבדלים אופייניים בין חסימת דרכי נשימה עליונות במאמץ ()EILO
לבין כיווץ סמפונות במאמץ ()EIB
המאפיין
מיקום הקושי
זמן ההופעה האופייני
משך הקושי
מתי הרעש הנשימתי
סוג הרעש הנשימתי
נוכחות שיעול?
האם מרחיב סימפונות עוזר?
עבר אסתמטי/צפצופים?
מבחן תגר חיובי לאסתמה?

EILO

EIB

גרון
שיא המאמץ
דקות בודדות
בשאיפה (לחץ לצפייה)
לחש
לרוב לא
-

חזה
אחרי המאמץ
 15-20דקות
בנשיפה (לחץ להאזנה)
צפצוף
+
+
לרוב כן
+/-
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123RF, Валерии Качаев

בדיקת מאמץ כזו עשויה לזהות כושר אירובי נמוך (הסיבה הנפוצה לקושי בנשימה במאמץ) ,כמו
גם בעיות הקשורות לנפחי הריאות ,לזרימת האוויר או לדפוס הנשימה ,וכמובן  -להפרעות הקשורת
לתפקוד הלב ,השריר או מחזור הדם .לבדיקת הלרינגוסקופיה יש להיערך מראש ,אם מאפייני
הקושי הנשימתי מתאימים (ראו טבלה) וידועים טרם הזימון למרפאה .במרפאתנו בוצע מספר
רב של בדיקות כאלה על-ידי רופא אף-אוזן-גרון שהוזמן לבדיקת המאמץ למטרה זו ,וזוהו מספר
מקרי  .EILOרובם היו עקב חוסר פתיחה נאותה של מיתרי הקול בשיא המאמץ וסגירה פרדוקסלית
שלהם (" .)"Vocal cord dysfunctionלעתים נמצאה רקמה רכה חוסמת כגון אדנואיד גדול ("השקד
השלישי") .באיור ניתן לראות הרחבה תקינה של מיתרי הקול לאחר מאמץ  -מימין ,וחוסר פתיחה
מספקת של מיתרי הקול במאמץ  -משמאל ,ואבחנה של  EILOמסיבה זו.
הטיפול ב EILO-תלוי בגורם ,ולכן חשובה בדיקת הלרינגוסקופיה במאמץ .אם נמצא תפקוד לא
תקין של מיתרי הקול ,יש לעבור טיפול על-ידי קלינאי/ת תקשורת לצורך תרגול של פתיחה נכונה
של מיתרי הקול במאמץ .אם נמצאת רקמה חוסמת ,הטיפול הוא לעתים ניתוחי .בדרך כלל הבעיה
ניתנת לפתרון מהיר ופשוט.
לסיכום ,קושי בנשימה במאמץ הוא תלונה נפוצה .באמצעות תשאול נכון ניתן לזהות את הסיבה
לכך ,ואם עולה חשד ראשוני ל EILO-ניתן לבצע בדיקת מאמץ הכוללת לרינגוסקופיה לשם אבחנה
מדויקת ופתרון מתאים.

איור :מיתרי קול פתוחים לרווחה לאחר מאמץ
(מימין) ופתוחים חלקית לאחר מאמץ בנערה עם
( EILOמשמאל)

12

פרופסור יורם אפשטיין

מכון הלר למחקר רפואי
המרכז הרפואי ע”ש שיבא ,תל השומר

רפואת ספורט
עומס חום וויסות הטמפרטורה על-ידי הגוף
כדי לשמור על טמפרטורה תקינה של הגוף ,הוא מפיג את עודפי החום
באמצעות מנגנון ההזעה .בחודשי הקיץ ,בתנאים של עומס חום (חום ולחות
גבוהים) ,הגוף יתקשה לנדף את הזיעה ,ולכן פעילות גופנית עצימה בתנאים
אלה היא גורם סיכון מרכזי להיפגע מתשישות חום וממכת חום.

123FR, maridav

הקיץ בעיצומו ושוב אנחנו נחשפים למושגים עומס חום ,התייבשות ,מכת חום .כדי להבין כיצד
נקשרים מושגים אלה זה בזה יש להבין מהי הדרך שבה נשמרת טמפרטורת הגוף ,ובאיזה מצב היא
תעלה לערכים המסכנים את הבריאות.
שמירה על טמפרטורת גוף ב”תחום התקין” היא אבן יסוד ביכולת לתפקד במידה מרבית .חריגה
מגבול טווח הטמפרטורה הנחשב כתקין (מעל  38.0מ”צ) תתבטא בירידה תפקודית וקוגניטיבית,
ובתנאים קיצוניים היא עלולה לפגוע בבריאות בתסמינים של תשישות חום ומכת חום.
טמפרטורת הגוף מבטאת את כמות החום (אנרגיית החום) האצורה בגוף .כמות חום זו היא למעשה
ההפרש בין כמות החום שספג הגוף לכמות החום שהופגה ממנו .הגוף סופג חום משני מקורות:
(א) הפעילות הגופנית .כ 80%-מכלל האנרגיה שמפיק הגוף מתבטאת כאנרגיית חום .לכן ,ככול
שעוצמת המאמץ גדולה יותר ,כך גדלה גם אנרגיית החום הנספגת בגוף (החום המטבולי) .זהו מקור
החום העיקרי המכתיב את טמפרטורת הגוף.
(ב) הסביבה .כמות החום הזו היא יחסית למפל הטמפרטורה בין טמפרטורת הסביבה המשוקללת
בין הטמפרטורה היבשה (הטמפרטורה שנמדדת בתנאים ללא לחות וללא קרינה) וטמפרטורת
הקרינה (ביום בהיר ,בשמש מלאה ,תרומת הקרינה לטמפרטורה המשוקללת היא כ 5-מעלות
צלזיוס (מ”צ) .כלומר ,ביום שבו הטמפרטורה היבשה היא  35מ”צ ,הגוף יגיב למעשה לטמפרטורה
של  40מ”צ .בקיץ ,מפל הטמפרטורה בין העור לסביבה הוא קטן ,ולכן ספיגת חום מהסביבה היא
קטנה יחסית לעומת כמות החום הגדולה הנוצרת בתהליך המטבולי .בחורף ,לעומת זאת ,כשמפל
הטמפרטורה בין העור לסביבה גדול ,כמות חום גדולה נפלטת מהגוף לסביבה ,וטמפרטורת הגוף
עלולה לרדת מאוד.
כדי לשמור על טמפרטורה תקינה יש צורך בהפגה של עודפי החום .הדרך הפיזיולוגית היעילה לעשות
זאת היא באמצעות מנגנון ההזעה .כשמנגנון ויסות החום חש שטמפרטורת הדם גבוהה מערך שיווי
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רפואת ספורט
המשקל (כ 37-מ”צ) ,הגוף יתחיל להפריש זיעה .אלא שכדי שהזיעה תוכל לקרר את הגוף עליה
להתנדף .בעוד שהפרשת הזיעה היא מנגנון פיזיולוגי ,נידוף הזיעה הוא מנגנון פיזיקלי שתלוי בתנאי
הסביבה ולא במצב הפיזיולוגי של הספורטאי .הגורם המגביל את נידוף הזיעה הוא מפל לחץ אדי
המים בין העור לסביבה .לחץ אדים הוא מונח פיזיקלי ,המתייחס לנטייה של נוזל להפוך לאדים ,ולכן
מבטא את כמות אדי המים באוויר באופן מוחלט ולא באופן יחסי (כפי שבדרך כלל נהוג להתייחס
ללחות) .ככול שמפל לחץ האדים גדול יותר התנאים לנידוף הזיעה טובים יותר.
עומס חום הוא מושג המשקלל שני תנאי אקלים לפחות ומציגם בערך מספרי אחד ,המבטא את
המרחק מתחום הנוחות האקלימית .לכן ,ככול שהערך המספרי גדול יותר אנו נמצאים במרחק רב
יותר מתחום הנוחות ובסכנה גדולה יותר ללקות במכת חום .בניגוד למחשבה המקובלת שעומס חום
מבטא את טמפרטורת הסביבה ,הערך מבטא למעשה את “כושר הקירור של הסביבה” ,כלומר ,עד
כמה קשה להפיג עודפי חום מהגוף .לכן ,פעילות גופנית עצימה בתנאי עומס חום היא גורם סיכון
מרכזי להיפגע מתשישות חום וממכת חום.

123FR, jehsomwang
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ד”ר שרון מאור ,תמר אשלגי

דיאטניות קליניות ,המרכז לרפואת ספורט
ולמחקר במכון וינגייט

הספורט ההישגי
דרכים לבקרת מִיום (הידרציה) בגולשי רוח
ובשייטים
מדידות של נוזלים שנערכו לגולשים ולשייטים של נבחרת ישראל מאפשרות
היום לדעת את רמת ההידרציה וקצב איבוד הזיעה של כל ספורטאי .בהתאם
לכך ,הוא יתחיל את יום האימון/תחרות במאזן נוזלים אופטימלי ,יישאר במאזן
נוזלים תקין וישלים את הנוזלים בהתאם לכמות שאיבד.

motortion, Dreamstime

במהלך ביצוע פעילות גופנית משתחררות כמויות גדולות של חום .חלקו נפלט דרך העור ,אולם
רובו מועבר לליבת הגוף .תרמורצפטורים חשים בעליית הטמפרטורה ,משם מועבר המידע
להיפותלמוס במוח ,ובתגובה מוגברת זרימת הדם לכיוון העור ואיבוד החום מבוצע על-ידי נידוף
הזיעה .בדרך זו נשמרת טמפרטורת גוף תקינה .ככול שהפעילות עצימה יותר ונעשית בתנאי חום
ולחות גבוהים יותר ,כך העלייה בטמפרטורה תהיה משמעותית יותר .התאדות רבה של מים מהגוף
לצורכי קירור עלולה להוביל להתייבשות.
הגוף מורכב מ 50-עד  60%נוזלים ,ושמירה על מאזן הנוזלים בגוף חיונית ליכולת ביצוע בספורט.
כאשר נפח הנוזלים בגוף קט ֵן ,יקטן גם נפח הדם ,הדופק יעלה ותפוקת הלב תרד .התוצאה  -עומס
על המערכת הקרדיווסקולרית ופגיעה ביכולת פיזור החום .איבוד של כ 2%-ויותר ממשקל הגוף
נמצא כמשפיע לרעה על היכולת הפיזית ,על הביצועים הספורטיביים ועל מיומנויות קוגניטיביות.
מחקרים מראים שמרבית הספורטאים אינם שותים נוזלים בכמות המספיקה לשמירה על מאזן
נוזלים ,והם מתחילים את האימון/תחרות במצב שאינו אופטימלי.
בענפי השייט והגלישה דרושה  -מע ֵבר למאמץ הפיזי  -גם רמת ריכוז גבוהה לצורך קבלת החלטות
טקטיות בלחץ של זמן .התחרויות בענפים אלה מתקיימות בחוץ לאורך כל חודשי השנה ,דהיינו,
גם בתנאי חום ולחות גבוהים ולרוב ברוח חלשה המצריכה מאמץ פיזי גבוה .בתנאים אלה ,כמות
הזיעה שמפרישים הגולשים והשייטים עשויה להיות גבוהה ,מה גם שחליפת הגלישה עצמה
עלולה להגביר את כמות הזיעה (ולא רק בקיץ) .זאת ועוד ,תחרויות שייט נמשכות כמה ימים
רצופים ,ובכל אחד מהם מתקיימים לרוב כשלושה שיוטים ,כך שהספורטאים עשויים להישאר
במים בין שלוש לשש שעות .על-פי מחקרים מעטים שבוצעו בענפי השייט ,מרבית הספורטאים
אינם שותים בכמות מספקת ,ועקב אופי התחרויות הרב-יומי עלולה ההתייבשות לגדול מיום ליום.
ייתכן שגם עצם השהות בסביבה מימית גורמת להשתנה רבה יותר וגם  -שתפיסת עומס החום של
הספורטאים בענפים אלה נמוכה יותר מכיוון שהם נרטבים בזמן השיוט.

רפרקטומטר למדידת צפיפות השתן
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הספורט ההישגי
מדידות נוזלים בנבחרת השייט

לשם התאמת כמות הנוזלים הדרושה לשמירה על מאזן תקין עבור כל ספורטאי באופן אישי
החלטנו על ביצוע מדידות נוזלים בנבחרת השייט .המטרה היא שכל ספורטאי יידע מהי כמות
הנוזלים שעליו לשתות במהלך יום תחרות כדי להישאר במאזן נוזלים תקין ,ומהי הכמות שהוא צריך
להשלים בסיום יום אימונים/תחרות כדי להבטיח התאוששות ומאזן תקין לקראת הימים הבאים.
מדידות ראשוניות בוצעו בינואר  ,2019באליפות ישראל בחיפה ,ומדידות נוספות בוצעו בחודשים
יוני-יולי  2019בגינוסר ובקיסריה .המטרה היא לבצע מדידות בתנאי טמפרטורה ,רוחות ולחות שונים,
מכיוון שכל הרכיבים הללו משפיעים על הזעת הספורטאי.
כדי להעריך את מצב הנוזלים ההתחלתי בדקנו לפני התחרות ,בדגימת שתן ,את הUrine( USG -
 - Specific Gravityצפיפות השתן ביחס לזו של מים) באמצעות רפרקטומטר ,במטרה להתחיל את
האימון/תחרות במאזן נוזלים תקין.
כדי להעריך את קצב ההזעה האישי של כל ספורטאי חושבה כמות הנוזלים שאיבד כל אחד על-
ידי שקילה לפני הכניסה למים ומיד ביציאה מהם בתום התחרות .חישוב כמות הנוזלים ששתה
הספורטאי ומשקל המזון שצרך הובאו כמובן בחשבון .כמו כן ,התחשבנו בהשתנה .בסופו של יום
קיבל כל ספורטאי מידע לגבי כמות הנוזלים שעליו לצרוך במהלך תחרות ובסיומה ,בהתאם לתנאי
מזג האויר ששררו ביום המדידות.
להלן חישוב קצב ההזעה ביחידות של ליטר/שעה:
()Weight before – weight after) + (bottle weight before - bottle weight after
()Time hr

IOC

מהמדידות שערכנו נמצא שביום תחרות או ביום אימון המלווה ברוח חלשה ובעומס חום גבוה
ובלחות גבוהה ,קצב ההזעה היה גדול בהרבה בהשוואה ליום שבו אחוזי הלחות היו נמוכים והרוח
נשבה בעוצמה חזקה ,וזאת למרות שהטמפרטורה הייתה זהה .נמצא שצריכת הנוזלים גדלה באופן
ספונטני ,אך לא תאמה את כמות הנוזלים שאבדה .על סמך המבדקים שביצענו ,הספורטאים
משתמשים כיום במידע לגבי רמת המיום (הידרציה) וקצב איבוד הזיעה שלהם ויודעים להתחיל יום
תחרות במאזן נוזלים אופטימלי ולהשלים את הנוזלים בהתאם לכמות שאיבדו.
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ד"ר איל שרגל ,רותם כסלו-כהן

המרכז לרפואת ספורט ולמחקר במכון וינגייט

הספורט ההישגי
א .שימוש בשעונים ביולוגיים פנימיים בתאי
השריר לטובת הספורטאי
ב .ענף הקיאקים :מדידת קצב התנועות וההספק
לקביעת עומסי האימון
מתוך נושאי הכנס של האיגוד האירופי למדעי הספורט מוצגים כאן שניים( :א)
שימוש בשעונים ביולוגיים פנימיים בתאי השריר להתאמת זמני האימון והתחרות
האפקטיביים של הספורטאי; (ב) מדידת קצב התנועות ומדידת ההספק בענף
הקיאקים לצורך מדידת עומס האימונים ואיכות ביצועם.
בכנס השנתי ה 24-של האיגוד האירופי למדעי הספורט ()European College of Sport Science
שהתקיים בפראג בתחילת חודש יולי ,הוצגו אלפי עבודות מחקר וסקירות עדכניות במגוון תחומי
דעת כגון רפואת ספורט ,פדגוגיה וספורט ,ביומכניקה ,תורת האימון ,בריאות ועוד ובנושאים כמו
איתור וטיפוח כישרונות בספורט ,ספורט ובריאות ,קרדיולוגיה וספורט תחרותי ,תרמו-רגולציה
וביצועים ספורטיביים ,אימוני ריצה ,אימוני גובה ,מבדקי מעבדה ושדה ,נזקי שריר ,התאוששות,
טכנולוגיות בספורט ועוד רבים נוספים.

שימוש בשעונים ביולוגיים פנימיים בתאי השריר

123ת Sean Prior

במושב שעסק בשעונים ביולוגיים הציגה פרופסור אסר ( )Esserמאוניברסיטת פלורידה מחקרים
מולקולריים עדכניים ,שמוכיחים את קיומם של שעונים ביולוגיים בכל אחד מגרעיני התאים של
שרירי השלד בגוף .כלומר ,כל התאים בגופנו “מכילים” למעשה שעונים פנימיים שצריכים להיות
מסונכרנים ביניהם .השעונים הפנימיים האלו קובעים את התזמון של כל הפעילות התאית ,בכלל
זה שעתוק ה ,DNA-תזמון ייצור חלבוני התא ועוד .פעילות השעונים הפנימיים של התאים קובעת
במידה רבה גם את יכולת תפקודו של התא ,ובכלל זה את עוצמת הכוח המרבית שאותו תא
השריר מסוגל לפתח .בניסויים נמצא שפגיעה בגנים המפקחים על תפקוד השעון הפנימי של
תא השריר הביאה לפגיעה במבנה ובתפקוד הסרקומרים  -יחידות התפקוד הבסיסיות של תא
השריר .הבנת תהליכים אלו והיכולת התיאורטית להשפיע על אותם שעונים פנימיים עשויות לסייע
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הספורט ההישגי
בעתיד בהתאמת זמני האימון האפקטיביים ביותר לכל ספורטאי ,זמני ההתאוששות הנכונים לאחר
מאמץ ,התאמת זמני התחרות ועוד.

מדידת קצב התנועות ומדידת ההספק לקביעת עומסי האימון ואיכות
הביצוע בענף הקיאקים

Martina Tirol

במושב אחר שעסק בנושא “אימונים ומבדקי יכולת” ,הוצגה השאלה מהי הדרך היעילה ביותר
להתאמת עצימות האימונים בענף הקיאקים .קביעת עצימות האימונים מבוצעת בדרך כלל על-ידי
טווחי דופק וקצב הגריפות בדקה .תגובת הדופק במהלך אימונים ממושכים מושפעת מתגובת
ה“( Cardiac drift-זליגת דופק”) ,אולם היא פחות רלוונטית בעת ביצוע מאמצים קצרים .המחקר
שהוצג בכנס בדק אם מדידת ההספק במהלך האימון וגזירת אזורי העצימות הרלוונטיים ,בדומה
לנעשה בענפי ספורט אחרים ,עשויה להתאים גם לענף הקיאקים ולשקף באופן ישיר את מידת
העצימות שמבוצעת במהלך האימון .אמצעים טכנולוגיים אלחוטיים שהוטמעו בשנים האחרונות
בענף הקיאקים מאפשרים לבצע מדידות הספק במהלך תנועות החתירה .המחקר שהוצג בכנס
בחן תגובות אישיות של דופק ,קצב גריפות והספק בקרב  12חותרי קיאקים ברמת עילית .מטרת
המחקר הייתה לבחון מהי שיטת המדידה המייצגת בצורה הטובה ביותר את עומסי האימון (דופק,
קצב גריפות ,מדידת הספק) .התוצאות הראו כי שימוש בלעדי בתגובת הדופק בהתאמת תכניות
האימונים אינו מדד רגיש דיו ואינו מאפשר להבחין בין סוגים של אימוני אינטרוולים עצימים שביצעו
החותרים ,ולכן אינו משקף בצורה מהימנה את מה שביצע הספורטאי בפועל .נוסף לכך ,שימוש
בקצב הגריפות באופן בלעדי אינו מאפשר להבחין בשינויים בעצימות האינטרוולים במהלך האימון
כתוצאה מעייפות מצטברת .עם זאת ,שילוב של מדידת ההספק באימון מאפשר לקבל תמונה
טובה יותר על מהלך האימון ועל מגמות ההתעייפות .אחת ממסקנות המחקר הייתה שמדידת
קצב התנועות ומדידת ההספק מהוות שילוב טוב למדידת עומס האימונים ואיכות הביצוע של
האימון שתוכנן .ייתכן שגם בענפים אחרים ,שבהם מבוצע כיום מעקב אחר תגובת הדופק במהלך
האימונים ,יש מקום לשקול שילוב של טכנולוגיות לשם הערכת הספקי העבודה ולקבל מדדים
נוספים על אופן ביצוע האימונים ואיכותם.

סתיו מזרחי
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תומר סקר

היחידה לספורט הישגי

הספורט ההישגי
שימוש בתוכנת המידע  Podiumביחידה לספורט הישגי
היחידה לספורט הישגי עושה כיום שימוש בתוכנת  ,Podiumשנועדה לאיסוף תוצאות בספורט המקצועי
(תחרויות ,משחקים ושיאים אישיים) בעבר ובהווה ,להצגתן ולניתוחן; אם לצורך מעקב ובקרה אחר התקדמותם של
ספורטאים בענפים האישיים והקבוצתיים ואם ככלי לקבלת החלטות בנושאי מדיניות הספורט ההישגי ותקצובו.
מתחילת  2019עושה היחידה לספורט הישגי שימוש בתוכנת
 Podiumשל חברת  Gracenoteמבית  .Nielsenהמוצר הוא תוכנה
מקוונת לאיסוף ,להצגה ולניתוח של תוצאות בספורט המקצועי
בעבר ובהווה ,בזמינות של  24/7/365ובאופן עקבי ,מדויק ומהימן.
השימוש ב Podium-מאפשר למשתמש גישה לאחד ממאגרי
המידע הגדולים ביותר בתחום הספורט ההישגי.

היחידה לספורט הישגי משתמשת במוצר
בשתי דרכים:

מעקב ובקרה  -באמצעות שירות  .Podium Standardזהו שירות
שבמסגרתו מקבל המשתמש גישה אינטרנטית למאגר מידע
מקוון של תוצאות משחקים ,תחרויות ספורט וניתוחים סטטיסטיים
בכל ענפי הספורט .היחידה לספורט הישגי עוקבת אחר התוצאות

איור  :1דוגמאות לניתוחים סטטיסטיים השוואתיים Age Benchmarking -

והדירוגים בגילי בוגרים ונוער  -על-פי שם הספורטאי ,סוג התחרות,
הענף והמדינה הרלוונטית.
כלי לקבלת החלטות  -באמצעות שירות  .Podium Rankingsהשירות
מאפשר לעובדי היחידה לספורט הישגי גישה לדירוג העולמי בכל
ענף ,דירוג המחושב על-ידי אלגוריתם שפיתחה החברה .הדירוג
מחושב מחדש אחרי כל תחרות על-פי המידע שמגיע ממערכת
ה .Podium Standard-השירות מאפשר למנהלי ההישגיות הענפיים
לבצע כמה פעולות :מעקב מקוון אחר הדירוגים בכל הענפים
האולימפיים ,מעקב ובקרה אחר התקדמותם של ספורטאים
בענפים האישיים והקבוצתיים וביצוע ניתוחים השוואתיים על-פי
חיתוכים שונים (ענף ,גיל ,תוצאות וכיו"ב) .השימוש בנתונים מהווה
כלי עזר להחלטות בנושאי מדיניות הספורט ההישגי ותקצובו.
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הספורט ההישגי
מערכת  Podiumמאפשרת גישה לתוצאות ב-
 תחרויות ומשחקים בגילי בוגרים (ענפים קבוצתיים ואישיים) משחקים אולימפיים (החל ב 1992-ואילך) אליפויות עולם (מ 2004-ואילך) גביעי עולם (מ 2008 -ואילך) אליפויות יבשתיות (מ 2012-ואילך) משחקי אירופה (מ 2015-ואילך) דירוג עולמי (טופ  300מ 2015-ואילך) תחרויות ומשחקים בגילים צעירים משחקים אולימפיים לנוער ( YOG -כלל התוצאות) אליפויות עולם לצעירים/נוער (מ 2006-ואילך) אליפויות אירופה לצעירים\נוער (מ 2012-ואילך) הפסטיבל האירופאי לצעירים (מ 2013-ואילך) שיאים אישיים באתלטיקה (משנת  2003ואילך) בשחייה (משנת  2005ואילך)תוכנת  Podiumמאפשרת לבחון את התוצאות/הישגים של
ספורטאים צעירים בהשוואה לבני גילם בעולם .בדוגמה זו אנו
יכולים להשוות את הניקוד שצבר הספורטאי על-פי הדירוג הייחודי
שיצרה חברת  Gracenoteלפי גילו ,אל מול הניקוד שצברו עמיתיו
באותה קבוצת גיל .הקו העליון מסמל את טווח הניקוד המרבי,
כלומר ,הניקוד הגבוה ביותר בכל גיל .הקו הבא מסמל את טווח
הניקוד אל מול  95%מסך התוצאות של ספורטאים בני אותו הגיל,
ולאחריו אל מול  80%מסך התוצאות בגיל הנתון .ככל שתוצאה
של הספורטאי/ת בגיל מסוים  -זו המסומנת בגרף בריבוע האדום
 נמצאת קרובה יותר לקו העליון ,כך ההישגים נמצאים בטופ שלבני הגיל.
באיור  ,1האיור השמאלי מאפשר להשוות את התוצאות של
הספורטאי בשנה נתונה אל מול הניקוד שצבר הספורטאי הבכיר
באותו ענף/מקצוע (הקו הצהוב  -העליון) ,הניקוד שצברו שלושת

איור  :2דוגמאות לניתוחים סטטיסטיים השוואתיים Time/Ranking Funnel -

הספורטאים הבכירים (הקו החום  -שני מלמעלה) ,שמונת
הספורטאים הבכירים (הקו הכחול  -שני מלמטה) הניקוד שצברו
 16הספורטאים הבכירים (קו אפור  -התחתון) וכך הלאה .באמצעות
גרף זה ניתן לבחון היכן ממוקם הספורטאי בכל שנה בהשוואה
לספורטאים הבכירים באותו ענף/מקצוע.
אחד הניתוחים ההשוואתיים הייחודיים של תוכנת  Podiumהוא
האפשרות לבחון את הפוטנציאל ההישגי של ספורטאי על-ידי
בחינת תוצאותיו אל מול שדה מתחרים וירטואלי (איור  .)2בענף
השחייה למשל ,המערכת מאפשרת לקחת את התוצאה הטובה
ביותר של שחיין בכל שנה ולהשוותה אל מול מנעד של תוצאות
על-פי בחירה .בדוגמה זו ניתן לראות את תוצאותיו של שחיין פלוני
בהשוואה לתוצאותיהם של כל השחיינים שזכו במדליה במשחקים
האולימפיים באותו משחה על-פי טווח של זמן נתון  -בשנים
שקדמו לתחרות המטרה .בדוגמה זו ניתן לבחון מהו הפוטנציאל
של שחיין נתון לסיים בין שלושת המקומות הראשונים במשחקים
האולימפיים ,זאת ,לאור בחינת התוצאות שהושגו בשלוש השנים
שלפני המשחקים .הקו העליון מייצג את הזמנים המהירים ביותר
שנקבעו על-ידי שדה השחיינים הנבחר ,והתחתון מייצג את הזמנים
האיטיים ביותר .הקו האמצעי מייצג את הזמן הממוצע שקבע שדה
המתחרים ,ואילו הריבוע האדום מייצג את הזמן שקבע הספורטאי
שבחרנו .אותו “משפך” ( )funnelשנוצר מטווחי הזמנים הללו
מאפשר לבחון אם התוצאות שקבע השחיין/ספורטאי נמצאות
בטווח להשגת תוצאה הרצויה.
יש לזכור שמדובר בכלי עזר בלבד ,שלא ניתן להסתמך עליו באופן
בלעדי כאשר בוחנים את הפוטנציאל ההישגי של ספורטאי כזה
או אחר .כלומר ,יש להתחשב בגורמים נוספים כמו תהליך האימון,
היבטים מנטאליים ,היבטים רפואיים ועוד.
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יועץ ,חוקר ומרצה בפסיכולוגיה של הספורט,
המרכז הבינתחומי ומרכז מדיקס לרפואת ספורט

הספורט ההישגי
האם אתם בשליטה?
מודל הכוח של השליטה העצמית והשפעתו על
ביצועי ספורטאים
שליטה עצמית היא למעשה מאגר מנטאלי מוגבל ,ולכן ,שימוש בו גורם
להתרוקנות האגו ולקושי רב יותר בביצוע משימות הדורשות שליטה עצמית.
למאמנים מומלץ לזהות אצל ספורטאיהם סיטואציות המובילות להתרוקנות
האגו ולספק להם כלים שימנעו הגעה לכך.

Anton Golovan, 123RF

שליטה עצמית היא היכולת לדכא או לשנות באופן רצוני נטיות התנהגותיות מסוימות ,הרגלים או
דחפים ,כדי להשיג יעדים ארוכי-טווח רצויים .אחת השאלות שנשאלות בספרות היא האם לאנשים
יש שליטה עצמית בלתי מוגבלת? במחקר פורץ דרך הראו באומייסטר ועמיתיו (& Baumeister
 ,)Vohs, 2016כי דווקא אנשים שהתאפקו מלאכול עוגיות שוקולד ובמקום זה אכלו צנוניות הצליחו
להתמיד פחות במשימת המשך מתסכלת של פתרון פאזל .החוקרים הסיקו כי השליטה העצמית
שהפגינו המשתתפים באכילת הצנוניות הובילה ל"התרוקנות האגו" ( ,)ego depletionכלומר
לירידה ביכולת להפגין שליטה עצמית נוספת כדי להתמודד עם משימת התסכול .ממצאי מחקר
זה ומחקרים רבים נוספים הובילו להבנה כי שליטה עצמית היא למעשה מאגר מנטאלי מוגבל
(הממוקם באונה הקדם-מצחית) ,וכי היכולת לוויסות עצמי רגשי והתמדה אינה פועלת כמודל של
יכולת אלא כמודל של כוח או שריר .כלומר ,שימוש במאגר המנטאלי לאורך היום או השבוע גורם
להידלדלות שלו ולזמינות נמוכה יותר במשימות הדורשות שליטה עצמית המופיעות מאוחר יותר
בסדר היום או השבוע .כוח השליטה העצמית של האדם מושפע ממצבו הגופני (רמות הגלוקוז
הזמינות ,עייפות) והנפשי (רמות סטרס יומיות ,מצב רוח ,יחסים בין-אישיים) .זו הסיבה שלאחר יום
עבודה תובעני ומתוח אנשים מתקשים לצאת לפעילות גופנית או לשמור על תזונה בריאה .לעומת
זאת ,לאורך זמן ניתן לאמן את הכוח של שליטה עצמית ולהרחיב אותו ,ממש בדומה לאימון
שרירים בחדר הכוח .התנאי להתחדשות המאגר המנטאלי ,בדומה לשרירים ,הוא מנוחה ,תזונה
והתאוששות נפשית .כמו כן ,המחקר הראה כי אנשים נבדלים זה מזה בשליטה עצמית תכונתית
ובשליטה עצמית מצבית.
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הספורט ההישגי
שליטה עצמית וביצועים בספורט

Le Moal Olivier, 123RF

שליטה עצמית משפיעה רבות על ביצועי ספורטאים ,משום שבאופן טבעי האדם מנסה לשמר
אנרגיה ולא להוציאה בצורה יזומה .כלומר ,פעילות ספורטיבית עצימה מחייבת שליטה על העצמי
על-ידי העצמי ועושה שימוש במאגר המנטאלי המוגבל ( .)Englert, 2016ספורטאים נדרשים
להתמודד עם חרדת ביצוע ,להישאר מרוכזים במשך זמן רב ולקבל החלטות רבות (למשל ,מר ַכז
בכדורסל ,שופט כדורגל) .כאשר הספורטאים נמצאים במצב של התרוקנות האגו ,היכולת שלהם
להכיל חרדת ביצוע תרד ותוביל לירידה בביצוע .למשל ,במחקר שביצענו בישראל על שופטי
ליגת העל בכדורגל מצאנו כי בחלק גדול מהמשחקים התרחשה התרוקנות אגו במהלך המשחק,
שהובילה לביצוע חלש יותר של השופט ( .)Samuel et al., 2018בענפי הסבולת ,ספורטאים נדרשים
להתמודד עם כאבי שרירים ותחושות גופניות מעיקות .נמצא כי כאשר הם חווים התרוקנות אגו,
מידת ההתמדה שלהם יורדת .נוסף לכך ,ספורטאים משתמשים בשליטה עצמית כשהם שומרים
על תפריט תזונה ומשטר אימונים קפדני ,וכאשר הם נדרשים להתנהל מול מאמנים וחברים
לקבוצה .מצד שני ,היכולת לנהל יומן ושגרת אימונים משפרת את השליטה העצמית הכללית של
ספורטאים ומומלצת לטווח ארוך.
למאמנים מומלץ לעקוב אחרי שגרת האימונים של הספורטאי ולזהות מצבים המובילים להתרוקנות
אגו (יום לימודים ארוך ,תזונה לקויה ,מצב רוח שלילי) ,כמו גם לאמץ גישת אימון אוטונומית-תומכת
ולאפשר לספורטאי בחירה כלשהי בתהליך האימון או בתחרות (למשל ,לגבי החימום) .בחירה זו
מייצרת תחושה של שליטה ומעלה את היכולת להתמודד עם התרוקנות האגו .לבסוף ,ההמלצה
היא ללמד ספורטאים כלים למניעה ולשיקום מצב של התרוקנות אגו .האפשרויות הן:
 טכניקות התרגעות ומדיטציה כגון מיינדפולנס (קשיבות) שימוש ברוטינות ביום התחרות ,כולל מנוחה מתוזמנת והכנה מנטאלית מסודרת הכנת תכניות של "אם-אז" ("כשאני עייף אני לא מוותר") ותכניות ביצוע (הצבת יעדי ביצוע) בניית לוח זמנים ידוע ומתוכנן מראש אכילה מתוזמנת השומרת על רמות גלוקוז תקינות -דיבור פנימי חיובי במצבים של התרוקנות אגו בזמן הביצוע
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הסוכנות הלאומית למניעת סימום בספורט

מנכ”ל הסוכנות הלאומית למניעת סימום בספורט

סטרואידים גלוקוקורטיקואידים  -אסור ומותר
יש להבחין בין סטרואידים אנאבוליים דוגמת טסטוסטרון לבין סטרואידים
אחרים כמו קורטיזול ,המשתייך לקבוצת "( GCSהורמוני הסטרס") .קבוצה זו
נמצאת ברשימת החומרים האסורים של  ,WADAאך שימוש קבוע בהם על-ידי
ספורטאים בשל מצב רפואי מצריך ייעוץ ברופא המטפל ואישור החרגה ()TUE
טרם השימוש.
מהם גלוקוקורטיקואידים?
גלוקוקורטיקואידים ( ,)GCSהמכונים "הורמוני הסטרס" ,הם הורמונים השייכים למשפחת הסטרואידים.
בשפה הרפואית ,כשמדברים על מתן "סטרואידים" הכוונה היא לרוב ל ,GCS-אולם מדובר בשימוש במונח
שגוי משום ש GCS-הם רק סוג אחד של הורמון בקבוצת החומרים הסטרואידים.

כיצד פועלים ה?GCS-
ה GCS-הנפוץ ביותר בגוף האדם הוא הקורטיזול ,המופרש מבלוטת יותרת הכליה (האדרנל) ,על-פי רוב
בתגובה למצבי דחק .פעולותיו העיקריות הן העלאת ריכוז הגלוקוז בדם ,פעילות אנטי-דלקתית חזקה ,עיכוב
של תהליכים במערכת החיסון ותגובות נוספות .השימוש הרפואי ב GCS-כולל דיכוי של תגובות אלרגיות
במצבים כמו אסתמה ודיכוי מערכת החיסון במחלות אוטואימוניות ובטיפולים אנטי-דלקתיים.

Filindmitriy86, Dreamstime

מה הוא סטרואיד?
סטרואיד הוא מולקולה שומנית בעלת שלד פחמני ,המכילה תרכובת אורגנית בשם סטרול.
כאשר קבוצות חומרים שונות נקשרות לסטרול הן יוצרות חומרים סטרואידליים שונים ,שאופן פעילותם
ושמם נקבעים לפי הקבוצה הקשורה לסטרול .דוגמאות לחומרים סטרואידליים ,פרט ל ,GCS-הן :הורמוני
המין הגבריים ובכללם סטרואידים אנאבוליים כמו טסטוסטרון ,הורמוני המין הנשיים ובכללם אסטרוגן,
מינרלוקורטיקואידים שאחראים לוויסות משק הנוזלים בגוף וחומרים נוספים.
אם כן ,לא כל סטרואיד הוא סטרואיד אנאבולי ,ויש להבחין בין סטרואידים אנאבוליים דוגמת טסטוסטרון לבין
סטרואידים אחרים כמו קורטיזול ,המשתייך לקבוצת  GCSשבה עוסקת סקירה זו.
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אילו תרופות מכילות ?GCS
 GCSנמצאים במשאפים שונים שמשמשים לטיפול באסתמה ובמחלות ריאה ,כמו משאף בשם פליקסוטייד.
כמו כן ,הם מצויים בתרופות פומיות שונות כמו פרדניזון.

מתי אסור להשתמש ב?GCS-
 GCSנמצאים ברשימת החומרים האסורים של  WADAבקבוצה  - S9קבוצת ה.GCS-
ה GCS-אסורים לשימוש רק במהלך תחרות ורק כשהם ניטלים באופן הבא :מתן לווריד ,מתן לשריר ,מתן
פומי או מתן רקטלי .היות ופרק הזמן שבו מצויים חומרים אלה בגוף שונה משמעותית בין תרופה לתרופה,
לא ניתן להעריך כמה זמן לפני התחרות יש להפסיק את צריכת ה .GCS-אם קיים ספק יש להיוועץ ברופא
המטפל .אם ספורטאי נוטל תרופות אלו באופן קבוע בשל מצב רפואי מוכח ,יש להשיג אישור ( TUEאישור
החרגה לתרופה) טרם תחילת השימוש בהן.

Wavebreakmedia Ltd, Dereamstime

מהן תופעות הלוואי של ?GCS
תופעות הלוואי של  GCSהן רבות ,ואופיין תלוי באופן הצריכה .בצריכה סיסטמית ,כזו שבה החומר נספג
לתוך הגוף לרבות הזרקה לווריד ,לשריר ,במתן פומי או במתן רקטלי ,תופעות הלוואי השכיחות כוללות
אוסטאופורוזיס (ירידה בצפיפות העצם) ,יתר לחץ דם ,סוכרת ,עלייה במשקל ,עלייה בסיכון לזיהומים,
הפרעות שונות בראייה ועוד.
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ד"ר רוני ברקוביץ

יו"ר הסוכנות הלאומית למניעת סימום בספורט
ומנהל האגף לאכיפה ופיקוח במשרד הבריאות

הסוכנות הלאומית למניעת סימום בספורט

ברק שפירא

רכז נושא ארצי  -פשע פרמצבטי ,האגף
לאכיפה ופיקוח במשרד הבריאות

האם ישראל היא מעצמת חומרים אנאבוליים?
הטיפול בראייה אכיפתית
סחר בחומרים אנאבוליים הינו תופעה נפוצה
לא רק בעולם אלא גם בישראל .מקורם העיקרי של
החומרים הללו הוא ביבוא מסין ומחלק ממדינות מזרח
אירופה ,אך גם חלקם מיוצרים בארץ .מצב זה מחייב
שינוי חקיקתי ,שיאפשר מתן סמכויות תפיסה ,מיסוי
ואכיפה משמעותיים יותר למשרד הבריאות ,למכס
ולמשטרה.

Vadim Petrov, Dreamstime

השימוש בחומרי סימום בספורט ,בעיקר בחומרים אנאבוליים שמשמשים
לפיתוח גוף ולהגברת הביצועים הספורטיביים ,הפך בשנים האחרונות
לנושא בולט עם כיסוי תקשורתי רב .הפיתוי בשימוש בחומרי סימום
בספורט ובפיתוח גוף קיים בקרב פרטים ואף בקרב נבחרות לאומיות.
נראה שישראל אינה חריגה בתחום זה ,והסחר בחומרים אנאבוליים
הוא תופעה קיימת ואף נפוצה בקרב מגזרים מסוימים בארץ .סקירה
זו מתארת את תופעת ההפצה של חומרים אנאבוליים ,תוך מתן דגש
על תופעת הסחר הבלתי חוקי בהם ,סוג החומרים ,פרופיל המפיצים
והמשתמשים ,והאופן שבו הם מושגים.
המקור העיקרי של חומרים אנאבוליים מוגמרים וארוזים (“תכשירים”)
בישראל אינו מקומי אלא מחוץ לגבולות הארץ .מרבית הסחורה
שנתפסה בישראל על-ידי רשויות המכס ,משרד הבריאות והמשטרה,
מקורה בשני מוקדים עיקריים :סין ומזרח אירופה .בעוד שמרכזיותה של
סין נובע מהיותה היצרן הגדול ביותר של חומרים אנאבוליים ,הרי שחלק
ממדינות מזרח אירופה מהוות סביבה רגולטורית ופוליטית המאפשרת
את קיומו של שוק לייצור ולייצוא של חומרים אנאבוליים .בהתאם לכך,
רוב ההברחות לארץ מבוצעות באמצעות שימוש בדואר חבילות או ביבוא
אישי דרך חברות שילוח .השימוש בהצהרות כוזבות לגבי טיב החומרים
המיובאים ארצה ,כמו גם היקפן העצום של החבילות ,מאפשרים את
זליגתן של הסחורות המוברחות .איכות התכשירים המוברחים היא בעלת

שונות רבה ,אבל השימוש בשיטות שילוח שאינן מתאימות לתרופות
גורם לחלק מהמוצרים להזדהם ולהוות סכנה למשתמש .שיטות
מתקדמות של יצירת פרופיל ( )Profilingשל משלוחים ,שימוש במודיעין
בין-לאומי והצבה של אמצעי שיקוף הם שמאפשרים תפיסה של חלק
מהמשלוחים.
מקור משני לתרופות ולתכשירים המכילים חומרים אנאבוליים בישראל
הוא ייצור עצמי באתרים “פיראטיים” ,בחצרות ובמחסנים .חומרי הגלם
מוברחים לישראל ,וכאן הם הופכים לתכשירים מוגמרים .היצור כולל
הדפסה והדבקת התווית .ישנן שלוש תכליות לייצור המקומי:
(א) אספקה של חומרים תחת “מותג” המוצג כאיכותי .נדגיש,
המשתמשים ערים לשוני שבאיכות החומרים המיובאים ,ולפיכך חלקם
יעדיפו לרכוש את המוצר מיצרן מקומי שערב לאיכות המוצר.
(ב) ייצור מקומי מאפשר לנצל את המצב הרגולטורי בישראל ,שבו
האכיפה בנקודות הכניסה לארץ היא קפדנית ,לעומת הסחר עצמו .כך
מבטיח היצרן שרוב לקוחותיו יקבלו את החומר ,ללא הסיכון האינהרנטי
שחלק ממשלוחים אלה ייתפסו בנקודת הכניסה לישראל ,ימוסו ויוחרמו.
(ג) הדבר מאפשר ייצוא של החומרים ממדינת ישראל ,שגם הוא אינו
מפוקח .כך מאפשר הייצור המקומי פתיחה של רשת הפצה בלתי
חוקית ,שבה ישראל היא המקור הגיאוגרפי להפצת החומרים.
שני מצבים אלו  -של ייבוא מחד-גיסא וייצור מקומי מאידך גיסא,
מדגימים שישראל היא חלק אינטגרלי ,אם כי לא משמעותי מאוד ,של
רשת ההפצה העולמית של חומרים אנאבוליים .מצב זה דורש שינוי
חקיקתי ,שבו יינתן לחומרים האנאבוליים מעמד מיוחד ויאפשר מתן
סמכויות תפיסה ,מיסוי ואכיפה משמעותיים יותר למשרד הבריאות,
למכס ולמשטרה.
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אירועים והישגים

שם

ענף הספורט

מקצוע

אירוע

הישג

תאריך

מקום

מישה זילברמן

בדמינטון

יחידים

משחקי אירופה

ארד

30/6/19

מינסק ,בלארוס

לי קוכמן

ג’ודו

עד  90ק”ג

אליפות אירופה

כסף

24/6/19

מינסק ,בלארוס

לינוי אשרם

התעמלות אומנותית

קרב-רב

משחקי אירופה

כסף

22/6/19

מינסק ,בלארוס

יובל פרייליך

סייף

דקר ,יחידים

אליפות אירופה

זהב

18/6/19

דיסלדורף ,גרמניה

סרגיי ריכטר

קליעה

רובה אוויר 10 ,מטר משחקי אירופה

זהב

24/6/19

מינסק ,בלארוס

באדיבות איגוד הסיוף

הישגים

יובל פרייליך

רשימת ההישגים נכונה ליום 8/8/19

באדיבות ערוץ הספורט

עמית שיפל

עמית שיפל

לינוי אשרם

עמית שיפל

לי קוכמן

מישה זילברמן

סרגיי ריכטר
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