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  תודות

  

וליוותה אותי בצורה מקצועית ואכפתית לאורך כל  עזרה, תמכה, ר נעמה קונסטנטיני שהנחתה"לד •

 .הדרך

בניהול המחקר ועל ההערות מאירות , הטכנייםארלס מילגרום על העזרה בכל ההיבטים 'צ' לפרופ •

 .העיניים בכתיבת התזה ולאורך כל הדרך

 .ר נמרוד לירם על עזרתו בגיוס החיילים למחקר"לד •

 .לרב בנימין פישר על עזרתו בגיוס בני הישיבות למחקר •

 .לאורך שנות הלימודים וכתיבת התזהוהתמיכה העידוד , על הסבלנות האין סופית –למיקה  •
  

  

  

  

  

  

  

  תודה מיוחדת

  

  .השכל והלשון יעל הלימוד וחידוד ,ר אהרון פיינסטון על הזמן והסבלנות הרבים שהשקיע בכתיבת התזה"לד

ר פיינסטון לקח על עצמו חלק ניכר מעיבוד הנתונים הסטטיסטי וכישוריו בתחום תרמו לי רבות בפן האישי "ד

  .וכמובן לכתיבת העבודה עצמה

  

  !תודה .    הסבלנות ועל העזרה בכתיבה, העזרה המקצועית, מודה אני לו על הזמינות

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  



 

  תקציר

  

ל מהווים קצוות של החברה הישראלית מבחינת העיסוק "תלמידי ישיבות וחיילים ביחידות מובחרות של צה

 בשנת פרוספקטיבי במחקר שהשתתפו חיילים: אוכלוסיות שתי השתתפו הנוכחי במחקר. בפעילות גופנית

 עקב ל"מצה ששוחררו גיל אותו בני ישיבה ותלמידי, הטירונות בזמן מאמץ משברי סבלו ומקצתם 1983

  .לימודיהם

  

  המחקר מטרת

אוכלוסיה של  41-45לבדוק את השפעת הפעילות הגופנית והרגלי תזונה על צפיפות העצם בקרב גברים בני 

  . שעסקה בפעילות גופנית מאומצת לעומת אוכלוסיה שנמנעה מכל פעילות מאומצת

  

  שיטות

ל ושהמשיכו לשרת במילואים "זה נכללו קבוצת חיילים בוגרי יחידות עילית של צה היסטורי עוקבה במחקר

מדידות אנתרופומטריות כל הנבדקים עברו . וקבוצת ביקורת של בני ישיבה תואמי גיל ופרופיל צבאי בזמן גיוס

ולהערכת ) ושאלון סידן FFQ(משקל והיקף מותניים וכן מולאו שאלונים להערכה תזונתית , כולל גובה

לנבדקים נעשו בדיקות דם ומדידות ). שאלון הוצאה אנרגטית יומית ושאלון עיסוק בספורט(הפעילות הגופנית 

שימשו  1983נתוני החיילים משנת . כנה ייעודיתעם תו CTלצפיפות וחוזק העצם של השוקה באמצעות מכשיר 

  .קיום שבר מאמץ ומדדי צפיפות עצם, משקל, גובה: במחקר

 
  תוצאות

למעט רמת ההכנסה . 43בני ישיבות בגיל ממוצע של  20 - חיילים ו 25, נבדקים 45בניתוח הנתונים נכללו 

נצפתה עלייה . קבוצות המחקר וצריכת אלכוהול לא נמצאו הבדלים מובהקים בין הנתונים הכלליים של

נמצא הבדל מובהק בהיקף המותניים בגובה הטבור . במשקל ובגובה החיילים מגיל הצבא ועד עריכת המחקר

ובהיקף מותניים באמצע המרחק בין הצלע ) מ בהתאמה"ס 100.7, מ"ס 94.7(של החיילים לעומת בני הישיבות 

לעומת ) bpm 69(הדופק במנוחה היה גבוה בחרדים ). המ בהתאמ"ס 99.8, מ"ס 93.9(התחתונה למותן הכסל 

בקבוצת החיילים צרכו . אך לא נמצא הבדל בבדיקות הדם או בלחץ הדם בין הקבוצות (bpm 61)החיילים 

לעומת  112.1(סך שומן , )ל"קק 2,569לעומת  2,733(אנרגיה , )ג"מ 905לעומת  1240(באופן מובהק יותר סידן 

בהשוואה לבני ) גרם 31.5לעומת  40.6(ושומן חד בלתי רווי ) גרם 28.2לעומת  36.8( שומן רווי, )גרם 91.5

ובקבוצת  (p=0.0001, R=0.91)קשר בין צריכת פחמימות להכנסה הקלורית בשתי הקבוצות נמצא . הישיבות

ימות ובין צריכת פחמ (p=0.03, R=043)החיילים נמצא קשר בין צריכת פחמימות להוצאה האנרגטית היומית 

  .(p=0.01, R= -0.5) לרמת ההכנסה

 עשרים בגיל הן הישיבות בני מאשר מובהק באופן ליום סידן יותר צרכו החיילים, הסידן שאלון על בהתבסס

 בחיילים סידן ג"מ 547( לחיים החמישי בעשור והן) p=0.02, הישיבות בבני ג"מ 421 לעומת בחיילים ג"מ 705(

  .האחרונות השנים 25- ב הסידן בצריכת ירידה חלה הקבוצות בשתי). p=0.03, הישיבות בבני ג"מ 397 לעומת

 

 
  



 

, METS 34 לעומת  44( החרדים מאשר מובהק באופן היומיום בחיי יותר פעילה הייתה החיילים קבוצת

p<.0001 .(חרדים מאשר ספורטיביות בפעילויות זמן יותר השתתפו החיילים כן כמו )לעומת  3408  

 Mets-Minutes 805 ,ההוצאה בין שלילי קשר נמצא בחיילים. ספורט ענפי של יותר רחב ובמגוון) בהתאמה 

   ההכנסה לגובה היומית האנרגטית ההוצאה ובין )R= -0.5  ,p=0.01( ההשכלה לשנות היומית האנרגטית

)R= -0.5 ,p=0.005(.  

   הבדלים נמצאו אך הישיבות לבני בהשוואה החיילים של העצם בצפיפות הבדל נמצא לא לחיים החמישי בעשור

   צפיפות בין להשוות היה ניתן לא, הבדיקה שיטות בין שוני עקב). (p=0.02 החיילים לטובת העצם חוזק במדדי

   היו לא 1983 בשנת מאמץ משברי סבלו אשר לחיילים. הנוכחית העצם לצפיפות 1983 משנת החיילים של העצם

 גורמי רב בניתוח. מאמץ משברי סבלו שלא לחיילים בהשוואה העצם בחוזק או העצם בצפיפות הבדלים

   נתגלתה

   שנבדק מדד לאף השפעה הייתה לא. העצם חוזק על היומית האנרגטית ההוצאה וסך משקל, גובה של השפעה

  .השוקה קליפת עצם צפיפות על זה במחקר

  

  מסקנות

 הבדלים למרות עילית ביחידות ששירתו חיילים של לזו השוקה בעצם דומה עצם צפיפות ישיבות לבני

   משמעותיים

  . בחיילים יותר גבוהה סידן וצריכת גופנית בפעילות העיסוק במידת

 יותר גבוהה צריכה למעט, לחיים החמישי בעשור הישיבות בני של לזה בעיקרו דומה תזונתי אורח לחיילים .1

  .המומלץ מן סידן פחות צרכו הקבוצות שתי לחיים החמישי ובעשור עשרים בגיל. ושומנים סידן של

לא נפגע בבריאות העצם בעשור החמישי לחייו לעומת חיילים שלא סבלו  1983מי שסבל משברי מאמץ בשנת  .2

   .משבר מאמץ

 דרך כלומר, העצם חיזוק של מנגנון דרך היא השונות ולפעילויות לעומסים השוקות של אדפטציה .3

 .הקליפתית העצם תצפיפו העלאת ידי על ולא שלה הגאומטריים המאפיינים

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

 
  



 

  הקדמה

  

ל עוסקים בפעילות גופנית עצימה ביותר במשך שנים רבות והיא "חיילים המשרתים ביחידות העילית של צה

תורתם "המגזר החרדי ש, לעומתם. בעלת השלכות משמעותיות על כושרם הפיזי וסטטוס העצם שלהם

דבר העשוי לפגום בבריאותם הכללית ובסטטוס  ,הגופניתהפעילות ו שונה מהותית בהרגלי האכילה" אומנותם

  .שתי קבוצות קיצון אלו באוכלוסיה עשויות להוות עניין למחקרים בתחומים שונים. העצם

  

כדיאטן ומדריך כושר התעניינתי מאד באוכלוסיית החיילים והמתגייסים הפוטנציאליים משום שעסקו 

שם גם , רמות כושר גבוהות והיו בעלי דרישות תזונתיות מיוחדותבפעילויות גופניות מגוונות ונדרשו להגיע ל

במסגרת עבודתי כדיאטן הנחיתי קבוצות לתזונה , בנוסף. שברי מאמץ: נחשפתי לסיכונים האפשריים כגון

ופעילות גופנית בקרב חרדים ונחשפתי להרגלי האכילה ואורח החיים היושבני של מגזר זה והייתי סקרן לברר 

  .העתידיות על בריאותם מאספקטים שוניםאת ההשפעות 

  

המחקר שערכתי תורם לידע הקיים בתחום השפעת אורחות חיים בגיל צעיר על סטטוס העצם בעשור החמישי 

בנוסף המחקר שופך אור על השפעת שברי מאמץ , לחיים בגברים מאוכלוסיות שונות מהותית בהרגלי החיים

  .בגיל צבא על בריאות העצם בהמשך
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AMI – Area Moment Of Inertia 

A-P  -  Anterior-Posterior 

BMD -  Bone Mineral Density 
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BPM – Beat Per Minute 

CHD -  Coronary Heart Disease 

CT -  Computed Tomography 

DRI – Dietary Reference Intakes 

DXA - Dual X-Ray Absorptiometry 

FFQ –  Food Frequency Questionnaire 

HbA1c -  Hemoglobin A1c 

HDL -  High-Density Lipoprotein 
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IU -  International Unit 
LDL -  Low-Density Lipoprotein 
METS –  Metabolic Equivalent 

M-L -  Medial-Lateral 
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PTH - Parathyroid Hormone 

QCT -  Quantitative Computed Tomography 

QUS -  Quantitative Ultra Sound 

SPA -  Single Photon Absorptiometry 

NIH -  National Institutes of Health 

 VDR -  Vitamin D Receptor Protein 
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  :העצמות השונות מורכבות בעיקר משני סוגים של עצם

  . גלילי העצמות הארוכותמצויה בעיקר בחלק החיצוני של ה (Compact Bone) רקמת עצם צפופה .1

רקמה זו גם . חללים רבים המעניקים לה מראה ספוגי תכוללה (Trabecular Bone)רקמת עצם ספוגית  .2

 .בכדי למנוע כובד מיותר של מסהבלא תוספת משמעותית  יציבות ונפח לעצםתפקידה להעניק ו קשה ויציבה
  

שברים  עלולים להתרחשהיא צפיפותה בעצמות ספוגיות בהן בריאות העצם המרכיב הנחקר ביותר של 

שבמידה ותרד מתחת אל סף מסויים עלולה לגרום לאוסטיאופורוזיס , םצפיפות העצ. אוסטיאופורותיים

וגורמים אחרים ) גורמים פנימיים(אין באפשרותנו להשפיע  מקצתםממספר רב של גורמים אשר על מושפעת 

   :147)גורמים סביבתיים(אותם יש באפשרותנו לשנות 

  

  )אינם ניתנים לשינוי(גורמים פנימיים 

איבוד עצם מוגבר עקב  ולהןצפיפות עצם נמוכה יותר מלגברים החל מגיל ההתבגרות לנשים  – מיגדר .1

 .שינויים החלים במנופאוזה

מגיל . ובגברים בנשיםבמסת העצם ירידה הדרגתית מן העשור הרביעי לחיים ישנה החל  – גיל .2

 .9בנשיםבמסת העצם  )שנהב 2% - כ(תלולה יותר ירידה המנופאוזה ישנה 

מסת עצם נמוכה ובעלי עצמות דקות הם  )אקטומורפים(בעלי מבנה גוף קטן נשים וגברים  – גודל הגוף .3

 .מדלדלת עקב הגילעצם כאשר השלא תהווה מלאי עצם מספק 

-ביחס לנשים היספאניות ואפרוצפיפות עצם נמוכה לנשים לבנות ואסיאתיות  – גזע ומוצא אתני .4

 147.אמריקאיות

הוא בחלקו אוסטיאופורוטיים הסיכון לשברים  – אוסטיאופורוטיים הסטוריה משפחתית של שברים .5

יש צפיפות עצם שברים אוסטיאופורוטיים או /מצפיפות עצם נמוכה וסבלו לאנשים שהוריהם  .מורש

 147, 60.בהשוואה לאנשים ללא רקע משפחתי יותרנמוכה 

 
  )ניתנים לשינוי(גורמים סביבתיים  

בדיאטה לאורך השנים נצפו כבעלי סיכון  Dאנשים בעלי צריכה נמוכה של סידן וויטמין  – תזונה .1

 109 .מוגבר לירידה בצפיפות העצם

גורמת שהות מחוץ לכוח הכבידה או שכיבה לתקופה ממושכת , אורח חיים יושבני – פעילות גופנית .2

 119 .לירידה בצפיפות העצם

לירידה תורמים ) פאוזהובעקבות המנלמשל (ואנדרוגנים  רמות נמוכות של אסטרוגן – הורמוני מין .3

 134.בגבריםעצם יצירת לוויסות גם  הקשורנמצאה רמתם ו 11בנשים בצפיפות העצם

עשוי  135ותרופות אחרות 133, 116, 64קורטיקוסטרואידים- שימוש ארוך טווח בגלוקו – שימוש בתרופות .4

  .בצפיפות העצם לפגוע

 62.אך קשור גם לפגיעה בצפיפות העצם, לשברים אוסטיאופורוטייםעצמאי גורם סיכון נמצא כ – עישון .5

וכן לתרום לעלייה  62צריכה מוגברת של אלכוהול עשויה לפגוע בבריאות השלד –צריכת אלכוהול  .6

 47 .בסיכון לשברים עקב סיכונים לנפילות ותזונה לקויה

עשויות להעלות את הסיכון לחלות באוסטיאופורוזיס ישירות או מספר מחלות  - מחלות שונות  .7

 .ועוד 33מחלות מעי דלקתיות 143,דכאון 128,צליאק 92, 75,אנורקסיה נרבוזה: למשל, בעקיפין
  

2 
  



 

 גנטיקה וצפיפות העצם 1.1.1
מבנה גאומטרי של , צפיפות עצם: מרכיבי בריאות עצם שונים הוכחו כמושפעים באופן בולט מן הגנטיקה

 מספר מחקרים הראו כי לגורמים תורשתיים גם השפעה. ועוד 67, 51, 36, 28שחלוף עצםמרקרים של , צוואר הירך

על הסיכון לשברים אוסטאופורוטיים ולאנשים עם הסטוריה משפחתית של שבר אוסטאופרותי בירך סיכון 

צפיפות העצם מושפעת בעיקר מן המרכיב  130, 103, 102, 99.ללקות בשברים אוסטאופורוטיים 68%של עד  מוגבר

כי ההשפעה הודגם מחקרי תאומים ב .מן השונות בצפיפות העצם לפקטורים גנטיים 46-62%ניתן לשייך וגנטי ה

   136, 132, 126, 103, 60, 38, 37, 21.מכלל הגורמים המשפיעים על צפיפות העצם 60-85%הגנטית עשויה להגיע לכדי 

  

  הגוף על צפיפות העצם השפעת משקל  1.1.2

מחקר פרמינגהם לאוסטאופורוזיס מצא כי בין שאר גורמי הסיכון לירידה בצפיפות העצם בגברים ונשים גם 

אנשים בעלי משקל נמוך ועצמות דקות יש גירוי נמוך כנראה משום של 130, 41,משקל גוף נמוך ואיבוד משקל

למדדי גדילה בגיל גם כי  נמצאמספר מחקרים ב. יותר לבניית עצם ממקור של עומס מכאני הנובע ממסת הגוף

ישנה השפעה מובהקת על צפיפות העצם וגודלה בעשור השביעי לחיים ) משקל לידה ומשקל בגיל שנה(ינקות 

  97, 12.בגברים ובנשים

  

  העצם צפיפותמרכיבים תזונתיים המשפיעים על   1.1.3

מינרלים ורכיבים חשובים אחרים התורמים , המזונות אותם אנו אוכלים מכילים מגוון רחב של ויטמינים

הם הרכיבים המשמעותיים והנחקרים  Dסידן וויטמין . לבריאות גופנו והוא זקוק להם בכמויות מאוזנות

אך ישנם רכיבים תזונתיים נוספים הנחקרים  77,ביותר כיום בדיאטה העשויים להשפיע על חוזק ומסת העצם

אלכוהול , קפאין ,סיבים תזונתיים, נתרן, חלבון, Kויטמין , זרחן :כבעלי השפעה על סטטוס העצם וביניהם

  .ועוד

  

  סידן  1.1.3.1

נמצא בעצמות פנו מן הסידן שבגו 99% -כ. ובשיניים עצמותיסוד נפוץ בבעלי חיים כמרכיב חשוב בהסידן הינו 

תאיים - בנוזלים החוץ ,נמצא בדם) 1% -כ(שאר הסידן  61, 42.מאגר הסידן הגדול ביותר בגופנואת והן מהוות 

  :בגופנו תהליכים מטבוליים חשוביםבמגוון משמש הסידן . ובתוך התאים

זרחן  השוקעים  בסיבי הקולגן -יחד עם זרחן ליצירת גבישי סידןהסידן משמש  התחדשותהבבבניית העצם ו .1

 .בניית העצםכמרכיב אנאורגני להמשמשים  Hydroxyapatiteומתפתחים לגבישי 

הסידן , של פוטנציאל פעולה ממקור עצבי לאחר יצירה. בכיווץ שרירי השלד ושריר הלבמרכזי לסידן תפקיד  .2

נכנס דרך תעלות סידן תלויות מתח אל תאי השריר ונקשר לרצפטור ספציפי הגורם לשחרור מאגרי סידן 

הסידן נקשר לטרופונין וגורם לאינטראקציה בין מיוזין . שבתא אל תוך הציטופלסמה בכמויות גדולות

 .לאקטין אשר מביאה לכיווץ השריר

גירוי העצבי תקינות הלנתרן ומגנזיום שומר על טונוס שרירי השלד ותורם , אשלגן, סידןיוני  האיזון בין .3

רמות גבוהות של סידן עשויות לגרום לכשל לבבי או נשימתי ורמות נמוכות מדי עשויות לגרום . שלהם

 .להתכווצויות שרירים

- טורים במרווחים הביןבהולכה העצבית בהיותו קשור בשחרור נוירוטרנסמימרכזי לסידן תפקיד  .4

 סידןמתח המאפשרות ליוני תלויות  תעלות סידןנפתחות דחף עצבי לקצה האקסון בהגעת  :הסינפתיים

המובילים את פציפיים ס חלבוניםלהפעלת גורמת תאי -העלייה בריכוז הסידן התוך. לחדור אל תוך התא

 .אל המרווח הבין תאי שם הן משחררות את תכולתן, השלפוחיות הסינפטיות אל קרום התא

3 
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בפוטנציאל החשמלי על גבי על ידי שינויים התאים  על תפקודי התעבורה בממברנותמשפיע הסידן  .5

 ).בדומה לנתרן(בשעה שהוא עובר דרכן בתעלות ייעודיות  הממברנות

 (Thromboplastin)יוני סידן מאתחלים את היווצרותו של קריש דם על ידי גירוי לשחרור טרומבופלסטין  .6

פקטורים למספר תגובות אנזימתיות כולל הפיכת הפרותרומבין -יוני סידן משמשים גם כקו. מטסיות הדם

Prothrombin)(  לתרומבין(Thrombin) ,יך הסופי של קרישת דבר התורם ליצירת פיברינוגן מפיברין בתהל

 .הדם

 .(PTH)תירואיד - הורמון הפרא: שונים כגוןהורמונים של התקין פקודם יתבוויסותם וסידן קשור ב .7

 .הסידן קשור לשחרור ואקטיבציה של אנזימים תוך וחוץ תאיים שונים .8
  

 2.25-2.57של בשל כל התהליכים לעיל קיימת חשיבות חיונית בהומיאוסטזה של ריכוז הסידן בדם בטווח 

תירואיד -הורמון הפרא, D על כך אמונים מספר מנגנונים המערבים את פעילות של ויטמין, ליטר /מילימול

(PTH) ,קלציטונין ועוד.  

הילדות וההתבגרות יש דרישה מוגברת לסידן  בגילאי: )1טבלה (השנים כמות הסידן הנדרשת לגוף משתנה עם 

צריכת סידן מספקת בתקופת הילדות חשובה . הנקהבכך גם במהלך ההריון ו, עקב הגדילה המואצת של השלד

, 34, 21.למינרליזציה אופטימלית של השלד ולתחזוקה השוטפת שלו ונמצאת ביחס חיובי להתפתחות מסת העצם

למבוגרים יש צרכים מוגברים בגלל שימוש בתרופות שונות העשויות לפגום ולנשים לאחר הפסקת הווסת  61

   147.בספיגת הסידן ועקב ירידה ביכולת הספיגה עם השנים

  

  2קבוצות גיל שונותבההמלצות היומיות לצריכת סידן : 1' טבלה מס

  )ג"מ(כמות סידן מומלצת   עד גיל  מגיל

  1300 9  שנים 18  שנים

  1000  שנים 50  שנה 19

   שנים  1200   51

  

ישנן ראיות  .89לאוסטאופורוזיסצריכה נמוכה מאד של סידן נמצאה כקשורה למסת עצם נמוכה וסיכון מוגבר 

מוצקות לכך שבטווח הקצר צריכת סידן נאותה מקטינה את שיעור איבוד העצם ותורמת להקטנת הסיכון 

  על תכיפות השברים, אך  ישנה אי וודאות מסוימת לגבי ההשפעות לטווח ארוך על צפיפות העצם, לשברים

   126, 61.הסיכון לשברים בקרב חולי אוסטאופורוזיססידן יכול להוריד את מתן והאם 

  

שקדים , טופו, דגים שעצמותיהם נאכלים, ירקות ירוקי עלים, חלב ומוצריו מזונות עשירים בסידן כוללים

במידה ולא ניתן להגיע לכמות המומלצת היומית דרך הדיאטה יש צורך . ומזונות אחרים מועשרים בסידן

אך התרומה הגדולה , נשים מבוגריםבבצפיפות העצם בגברים ו בנטילת תוספי סידן אשר עשויים למנוע ירידה

  53.ביותר של תוספי הסידן ניכרת בעיקר בילדים להם צריכת סידן נמוכה
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  Dויטמין  1.1.3.2

- מחשיפה לקרני האולטרהבגוף יוצא דופן מהגדרתו כויטמין בכך שרוב הכמות הנדרשת מיוצרת  Dויטמין 

 15 - רוב האנשים מייצרים כמות מספקת של הויטמין על ידי חשיפה של כ. וכולסטרול בעורסגול של השמש 

 עלולותאך הפיגמנטציה של כהי עור והימנעות מחשיפה לשמש מסיבות שונות ,  דקות ביום לקרני השמש

ייצור הויטמין בגוף פוחת עם הגיל ורמתו נמוכה בסרום . 90%להפחית את ייצור הויטמין בתאי העור בעד 

דגי מים מלוחים , הויטמין נעדר מרוב המזונות הטבעיים וניתן למוצאו בעיקר בחלמון ביצה. בקרב קשישים

  . וכבד

 קלציטריול: אינו פעיל מבחינה ביולוגית ועליו לעבור מטבוליזם לצורתו ההורמונלית הפעילה Dויטמין 

1,25(OH)2D .ית של קרני השמש סגול-צורתו הפעילה של הויטמין מתקבלת מחשיפת העור לקרינה האולטרה

מכיוון שלויטמין מספר רקמות מטרה ואינו חייב להיות מסופק . או דרך הידרוקסילציות בכבד ובכליה

   .בדיאטה הוא עונה על ההגדרה של הורמון ובדרך כלל פועל כהורמון סטרואידי

ונים תוך חלבעם מערבות אינטראקציות עם רצפטורים בממברנת התאים ו Dהפעולות העיקריות של ויטמין 

על משפיעים  וכךהיוצרים קומפלקס עם הויטמין  (Nuclear Vitamin D Receptor Proteins, VDR) תאיים

 - האפיניות של חלבוני ה ,בגרעין VDRכאשר קלציטריול נקשר לחלבוני . גוון רחב של רקמותיעתוק גנים במיש

VDR  דבר המאפשר לקומפלקס להיקשר לאזורים אלו על פני הגנים, ספציפיים בגנים עולה פרומוטרלאזורי ,

, Dגנים העוברים רגולציה בידי ויטמין  50 - ידוע על יותר מ .חלבונים ספציפיים ירתיצלשיביאו  mRNAלייצר 

  .(Calbinidin)כולל הגן ליצירת החלבון קושר הסידן קלבינידין 

בדיפרנציאציה של תאים ושגשוגם ברקמות רבות , לא כולם ברורים דיים, לקלציטריול מספר תפקידים

של הברור ביותר תפקידו . תירואיד ומערכת החיסון- בלוטת הפרא, העצבים, הלבלב, השרירים, העור: ובכללם

של העצם ושמירה  קינהעידוד מינרליזציה ת, תקינות בדםוזרחן בתרומה לשמירה על רמות סידן הוא הויטמין 

בשנים  49.על צפיפות עצם תקינה על ידי הגברת קצב ספיגת הסידן במעיים וסיוע לתהליכי שחלוף העצם

סרטן  כגון השפעה מגנה מפני גידולים ממאירים שוניםגם  Dן האחרונות מתרבות העדויות לכך שיש לויטמי

  . וטרשת נפוצה 1סוג ממחלות שונות בהן סוכרת  וכן מפני התפתחות, הערמונית

של  Brush Border - על גבי הבעת מחסור ביוני סידן במנגנון הולכה אקטיבי משפר את ספיגת הסידן  Dויטמין 

שתפקידם לאגור זמנית יוני סידן מיד  (Calbinids)מוקוזת המעי ובנוסף מגרה לייצור של חלבונים קושרי סידן 

   .לדם לצד הבזולטרלי של המעי למטרת ספיגהאחרי ארוחה ולהעבירם 

עם   124, 110, 109.צפיפות העצםחיובית ל הנחשב לפרמטר חשוב בבריאות העצם ורמתו בסרום קשורויטמין זה 

ובמקביל  הסידןרמות עלייה בל, תגרום לספיגת סידן מוגברת במעי Dמינונים גבוהים של ויטמין נטילת , זאת

  .ושקיעת סידן ברקמות רכות מוגברפירוק עצם מצב שיוביל ל -גם לפירוק מוגבר של העצם 

שימוש , אי חשיפה מספקת לקרני השמש, גזע, מיגדר: בגופנו Dבין הגורמים המשפיעים על רמות ויטמין 

מחסור  81.)הפוגעת במטבוליזם של הויטמין(צריכת אלכוהול מוגברת אורח החיים התזונתי ו, במסנני קרינה

) Rickets(עשוי לגרום לירידה בצפיפות העצם ולמחלת האוסטאופורוזיס וכן למחלת הרככת  Dבויטמין 

  .בה העצמות אינן מתקשות ונוטות להתעקםבילדים 

התקינות ביחס לרמות הספיגה ) 10-15%(סידן מהמזון לירידה בספיגת ה גורמות Dויטמין רמות נמוכות של 

לפירוק העצם  מתהגור פעולה, )PTH(הפאראתירואיד הורמון  ו שלמעודדת שחרורכזו ירידה ו )30-40%(

   49 ,48 ,27 .ובמקביל לעלייה בקצב ייצור הקלציטריול
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יחידות בינלאומיות  400-600יתכן צורך בתיסוף יומי בכמות של  Dבקרב אוכלוסיות בסיכון למחסור בויטמין 

)IU(147 . מתן ויטמין ידוע כיD  להעלאת ו יםחוליתי- שברים לאהיארעותם של מפחית את  65לחולים מעל גיל

  18.לפחות 20%-היארעות השברים ב המינון יש אפקט חיובי של הורדת

  

  אלכוהול 1.1.3.3

גורם מוכר לאוסטאופורוזיס משנית דרך עלייה בהיארעות שברים וסיבוכים  היאצריכת מוגברת של אלכוהול 

המנגנון בו אלכוהול תורם להיווצרות אוסטאופורוזיס הוא רב גורמי וקשור גם לחסרים  91, 81, 63, 47.בהחלמתם

, 70.בקרב צרכני האלכוהול ם ועלייה בסיכון לנפילותהיפוגונודיז, פגיעה בכבד, תזונתיים בעקבות תזונה לקויה

96 ,147   

ישנם מחקרים המראים כי , יתרה מזאת 98,צריכה מתונה של אלכוהול לא נחשבת כפוגעת בבריאות השלד

לתרום לשיפור צפיפות העצם ושימורה בקרב גברים ונשים לאחר אף צריכה מתונה וקבועה של אלכוהול עשויה 

רזברטרול , כחומר המקדם בניית עצם) נמצא בעיקר בבירה(הימצאות סיליקון : ופאוזה במספר מנגנוניםהמנ

(Resveratrol)  הנמצא בעיקר ביין ואשר הינו בעל פעילות אסטרוגנית בנשים לאחר המנופאוזה וכן אתנול

   127.אוסטיאוקלסטיםההמשמש כחומר המסוגל לדכא את תהליך פירוק העצם על ידי 

  

  קפאין  1.1.3.4

 החוקרים. עשויה לגרום לאיבוד מוגבר של סידן בשתן ) מספר כוסות( יומית של משקאות מכילי קפאיןצריכה 

קיימים מחקרים המראים  .המוגברת של קפאין על צפיפות העצםצריכה האינם תמימי דעים לגבי השפעת 

 יםמחקרישנם  מנגדו 84,צריכת קפאין עשויה לפגוע בצפיפות העצם בנשים אפילו אם הן צורכות מספיק סידןש

אפילו אם צרכו משקאות מכילי  ,הייתה פגיעה בצפיפות העצם בנבדקים ששתו לפחות כוס חלב ליוםבהם לא 

על משק הסידן וצפיפות העצם , אם בכלל, נראה כי לקפאין השפעה מעטה, בסיכום 13.קפאין באופן קבוע

  43.באנשים העומדים בהמלצות היומיות לצריכת הסידן

  

  סיבים תזונתיים  1.1.3.5

אך ההפרעה נחשבת , להפריע לספיגת סידןעלולה ) גרם ליום 30מעל ( צריכה מוגברת של סיבים תזונתיים

מכאן שצמחונים חשופים לסכנה זו יותר . באוכלוסיה הכלליתיחסית למזערית עקב צריכת סיבים נמוכה 

   .)כגון בטבעוניים(או בסידן  Dך תזונתי בויטמין סוהבעיה מוחמרת אם גם יש להם ח

  

  פעילות גופנית והשפעתה על צפיפות העצם 1.1.4

המערבת אימפקט פעילות גופנית לבייחוד , מצא כי לפעילות גופנית השפעה אוסטאוגניתנמחקרי חתך ואורך ב

נית על השלד במהלך גיל אכמ המכבידהפעילות גופנית  132.קפיצותו ריצה, משחקי כדור שונים: גבוה כגון

 94, 90, 53, 45.כבעלת פוטנציאל לשימור התוצאות לטווח הארוךגם נצפתה  80, 45, 34, 30, 21על בסיס קבוע ההתבגרות

משקל - ילדים בתת אוכלוסיות בסיכון כוללותוה 130, 21חוסר תנועה נמצא קשור לירידה בצפיפות העצם, מנגד

  119.אסטרונאוטים וחולים המרותקים למיטתם, שאינם פעילים

ולהקטנת בריאות העצם בגיל המבוגר לשיפור העיסוק הקבוע בפעילות גופנית כבר בגיל צעיר עשויה לתרום 

, Peak Bone Mass(.21(כנראה על ידי העלאת שיא מסת העצם , )2גרף ( 132, 38אוסטאופורוטייםסיכון לשברים ה

ניתן לשמור על מסת  ) בכל גיל נתון(מגיעים לשיא מסת עצם גדולה יותר ניתן לראות שככל שמן הגרף  130, 60, 45

  .גדולה יותר להמשך החיים עצם
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דבר הפוגם בחוזקה של העצם ועשוי לפגוע ביכולתה , נה ירידה בצפיפות העצםישהחל מן העשור הרביעי לחיים 

כיום ברור כי פעילות גופנית קשורה . לעמוד בעומסים מוגברים ולהעלות את הסיכון לשברים בגיל המבוגר

   124.בקשר חיובי לצפיפות העצם בגברים ונמצאת ביחס הפוך לתמותה

  

  

  2גרף 

  
  העיסוק הקבוע בספורט תורם להעלאת. השפעת העיסוק בפעילות גופנית על צפיפות העצם לאורך החיים

  .(Heaney et al. 2000)שיא מסת העצם וליכולת שימור מסת עצם גדולה יותר לאורך החיים 

  

, ריצה: ם המעמיסים על השלד כגוןפעילות גופנית מגוונת הכוללת פעילות גופנית נושאת משקל ותרגילי

בצפיפות  למרות זאת נצפתה עלייה 30 117, 39 .נמצאו כיעילים ביותר בהגברת צפיפות העצם' משחקי כדור וכו

ישנן  31.ספורט שאינו נושא את משקל הגוףענף עיסוקן בשבקרב שחייניות גם ) בפלג הגוף התחתון(העצם 

ונראה  107, 14ראיות לכך שלצריכת סידן ולפעילות גופנית נמרצת השפעה סינרגיסטית על צמיחת העצם בצעירים

ובילדים , כי האפקט האוסטאוגני של פעילות גופנית וצריכת סידן בדרך כלל גדול בילדים מאשר במבוגרים

   53.בריאים בעלי צריכת סידן נאותה יש לפעילות הגופנית השפעה אוסטאוגנית גדולה יותר מאשר לצריכת סידן

ולכן ישנה חשיבות לעיסוק בפעילות  )חוק וולף( לרמת העומס המופעלת עליההעצם מתאימה את חוזקה 

מניעת איבוד מסת עצם ושיפור היציבה , גופנית רציפה לאורך השנים לשם שמירה על מסת העצם הקיימת

נשמר כל עוד הפעילות הגופנית גופנית השיפור המושג בסטטוס העצם בקרב אנשים פעילים . למניעת נפילות

   123.יבית נמשכתהאינטנס
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 השפעת עישון על צפיפות העצם  1.1.5
בעיקר  55,ובנשים 73בגברים ,את הסיכון לשברים בכלל ולשברים אוסטיאופורוטיים בפרטסיגריות מעלה עישון 

  .בעמוד השדרה ובמקומות נוספים, עקב פגיעה בצפיפות העצם בירך

סיגריות ליום היה  25 -שנים מצא כי לנשים שעישנו יותר מ 12נשים למשך  100,000מחקר עוקבה גדול שכלל 

איש  60,000 -אנליזה שנעשתה בכ-מטה 25.לנשים שלא עישנולשבר בירך בהשוואה  60%סיכון מוגבר של 

עישון לסיכון לשברים גדולה יותר מאשר הירידה בצפיפות ממדינות שונות הראתה כי תרומת הסטוריית ה

כמו כן נתגלה כי הסיכון היחסי . מהסיכון לשבר 23% -העצם לבדה וכי הירידה בצפיפות העצם מסבירה רק כ

  65.למעט שבר בירך,לשברים בגברים גבוה מאשר בנשים בכל סוגי השברים

העצם  ארכיטקטורלי של-מספר מנגנונים הוצעו לפגיעת העישון בבריאות העצם וביניהם פגיעה במבנה המיקרו

ירידה בשקיעת הסידן בעצמות בעקבות רמות הורמון  50,עמידות לקלציטונין בקרב מעשנים 65,הספוגית

 נכון להיום אין הסכמה באשר למנגנון בעיקר 104.פאראתירואיד מוגברות ועלייה בפירוק העצם בקרב מעשנים

  .יל הפסקת הוסת ועודג, משקל, פעילות גופנית, הדיאטה: גורמים מבלבלים רבים כגוןבגלל 

  

 מחלות עצם 1.2
   אוסטאופורוזיס 1.2.1

ארכיטקטוריאלית של - מחלת שלד המאופיינת בצפיפות עצם  נמוכה והדרדרות מיקרו היאאוסטאופורוזיס 

 המחלה מובילה לשבירות עצם מוגברת ולעלייה בסיכון לשברים. רקמת העצם עם ביטוי קליני בצורת שבר

נפוצה בעולם המערבי בקרב המחלה  .ארוכותבמטאפיזות של עצמות בחוליות ו מתרחשיםרוב השברים כאשר 

  . היארעותה גדלה עם התבגרות האוכלוסיהו ומעלה 50בני וגברים  נשים

מירידה בצפיפות העיקרית הנפגעת בגלל היותה ספוגית  םשברים אוסטיאופורוטיים מתרחשים בעיקר בעצ

העצם בחוליות ובאיזור המטאפיזה של העצמות הארוכות שם קליפת שברים אוסטיאופורוטיים נפוצים . העצם

הרדיוס הרחיקני עצם , עצם צוואר הירך, חוליות הגב: בהן נפוצים שברים מסוג זה העצמות .דקה יחסית

שבר אוסטיאופורוטי עשוי להופיע באחת מכל שתי נשים ובאחד מכל   .עצם הזרועהצוואר הכירורגי של ו

ב בלבד "בארהכש כלכלי כבד-מהווים נטל חברתימסוג זה שברים  147, 132, 126, 57, 56.ארבעה גברים במהלך החיים

איות הישירות על מחלת האוסטאופורוזיס מוערכת מיליון שברים מתרחשים מדי שנה וההוצאות הרפו 2 – 1.5

, 22.ב בלבד והנטל צפוי לגדול עקב הגידול הצפוי באוכלוסיה המבוגרת"ביליון דולרים לשנה בארה 13.7-20.3 -ב

147   

קריטריונים אפידמיולוגיים לאוסטאופורוזיס בנשים לאחר  )WHO(ולמי פרסם ארגון הבריאות הע 1994 -ב

נחשב למנבא מהימן לסיכוי לסבול מדד ה, מתייחסים לצפיפות העצםשפורסמו הקריטריונים  6.גיל המעבר

כאשר עיקר הסיכון לתמותה , בנשים ובגבריםמשברים אוסטאופורוטיים ומסתמן כי למדד זה קשר לתמותה 

קשורה לבלייה מוגברת משברים אוסטאופורוטיים התמותה ה. הוא בתקופה הסמוכה להתרחשות השבר

 תנועתיות לאחר השברהחוסר ווהניתוח בשברי צוואר הירך  סיבוכי ההרדמה, מחלות נוספות, והזדקנות הגוף

  124, 56-58, 45.הגורמת לפצעי לחץ

ושימורה בהמשך החיים הן בעלות  בתקופת הלידות וההתבגרותפיתוח אסטרטגיות להעלאת צפיפות העצם 

אסטרטגיות אלו  130, 120-122, 53, 21.בגיל המבוגרלהפחתת שיעור השברים והתחלואה הנלווית אליהם חשיבות 

, )20גורם חשוב בסיכון לשבר אוסטאופורוטי( 59, 53, 34למכסימום שיא מסת העצם להגיעדרכים  להציע  אמורות

   132 .מאוחרות יותר האטת תהליך איבוד מסת העצם בשניםדרכים לם בבגרות ושמירה על מסת העצל
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תקופה ארוכה נחשבה מחלת האוסטאופורוזיס למחלה הפוגעת בעיקר בנשים עקב הירידה החדה בצפיפות 

אוסטאופורוזיס בגברים המחקר בגברים התפתח מאד ומתברר כי בשנים האחרונות . העצם לאחר המנופאוזה

אנו עדים לעלייה מתמדת  147, 132.נדירה והיא מהווה בעיה קלינית משמעותית בגברים כמו גם בנשים אינה בעיה

בעקבות עלייה  2050בגברים צפויה לשלש עצמה עד לשנת  הוהיארעותבאחוזי הגברים הסובלים מן המחלה 

אוסטאופורוזיס לעול על החברה ועל מערכות ובכך להפוך את מחלת ה 40ה העולמיתבתוחלת החיים באוכלוסיי

ירידה ברמות הורמוני המין הסיבות העיקריות למחלה בקרב גברים כוללות  .הבריאות במרבית מדינות העולם

-IGFוירידה ברמות  Dמחסור בויטמין , עם הגיל PTH - עלייה ברמות ה, האסטרדיול ובמיוחד ירידה בזמינות

.169  

עליהם (ה לערכים בנשים לבנות ערכים אבחנתיים לאוסטאופורוזיס בגברים אינם מוגדרים כראוי בהשווא

מחקרים שבדקו את צפיפות העצם בגברים הראו כי אך , 6)1994ערכי ארגון הבריאות העולמי משנת  התבססו

ערכי צפיפות עצם בירך בנשים יכולים לשמש לאבחון ולכן וגברים  הסיכון לשברים בירך ובחוליות דומה בנשים

   66.צעירותאו יותר מתחת לממוצע של נשים  )SD(סטיות תקן  2.5של  BMDערכי : אוסטאופורוזיס גם בגברים

  

  שברי מאמץ 1.2.2

  : סוגי שבריםישנם כמה . היכולה להיות חלקית או מלאה עצםשבר מוגדר כהפרעה בהמשכיות מבנה 

 .הנגרמים כתוצאה מטראומה גופנית שברים טראומטיים .1

, אוסטאופורוזיסכתוצאה מ ורמלי בעצמות הסובלות מפגיעה בהרכבןהנובעים ממאמץ נ שברים פתולוגיים .2

 ).שבר מאמץ( או מכוחות חריגים המופעלים על עצם בריאה' וכדגידול , ציסטה, רככת
  

שבר חלקי או מלא של העצם הינו  )Fatigue Fracture(המכונה גם שבר עייפות   (Stress Fracture)שבר מאמץ

מספיקים להתרפא עקב המאמץ אשר אינם גורם לשברים קטנים במבנה העצם העל העצם רציף עומס מהנובע 

  ). כגון כלבים וסוסים(חיילים וכן בחיות מירוץ  ,רקדנים, סוג שבר זה נפוץ בקרב אתלטים. המתמשך

לנסות ולברר  –ובמידה וקשר זה קיים , האם קיים קשר בין צפיפות עצם לשברי מאמץ בדקושונים חוקרים 

רבים בדקו חיילים וספורטאים משני המינים בגלל השכיחות הגבוהה של שברי מאמץ  חוקרים .מה טיבו

אך  131, 101, 32, 16כי צפיפות עצם נמוכה מהווה גורם סיכון לשברי מאמץמצא נקרים מספר מחב. באוכלוסיות אלו

   35, 23.לשברי מאמץעצם הקשר בין צפיפות  נמצאאחרים לא מחקרים ב

  

  רככת 1.2.3

המחלה . אינן מתקשות ונוטות להתעקם עצמותהנפוצה בה  מטבולית ילדים מחלתהיא  )Rickets(רככת 

   .בעצמות סידןהחיוני לשקיעת , Dוויטמין מחסור בנגרמת בעיקר עקב 

בשיעור ניכר עם הנהגת ההוספה פחתה  מדינות המערבשכיחותה באך  בעבר הייתה הרככת שכיחה בכל העולם

גם בשל החשיפה הרבה לאור השמש וגם מחלת הרככת נדירה מאוד  ישראלב. ולמרגרינה לחלב Dויטמין של 

  .Dתזונה העשירה יחסית בוויטמין הודות ל
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http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%A6%D7%9D_(%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%94)
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%98%D7%91%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%96%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%A6%D7%9D_(%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%94)
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%99%D7%98%D7%9E%D7%99%D7%9F_D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%99%D7%98%D7%9E%D7%99%D7%9F_D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%99%D7%93%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%91
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C


 

 מדדים לאיכות עצם 1.3
   :מרכיביםחוזקה של העצם הוא המדד החשוב ביותר לאיכותה והוא מושפע ממספר 

10 

 .צפיפות העצם  .א

 .העצם) גאומטריה(גודל   .ב

 .ארכיטקטולי של העצם-המבנה המיקרו  .ג

 ).מקנים לשלד קשיות וגמישות(קולגן וחלבונים נוספים   .ד
  

 מדדעצם הוא גודלה דרך האחד המרכיבים העיקריים בחוזק . העצם מחוזק 70% -צפיפות העצם מהווה כ

מדד זה ניתן (פוף כוחות כישל העצם לעמוד בפני  המייצג את יכולתה Area Moment of Inertiaחשוב הנקרא 

  ). לחישוב בעיקר בדיאפיזות

  

ניים המופעלים על עצמות השלד נושאות המשקל ומושפעת בעיקר אצפיפות העצם מבוקרת על ידי כוחות מכ

בצפיפות ירידה  44 ,42.)בעיקר תזונה ופעילות גופנית(הסטטוס ההורמונלי וגורמים סביבתיים , מן המטען הגנטי

   .מעלה את הסיכון לחלות באוסטאופורוזיסהעצם 

בשל קלות הבדיקה ואכן מדד זה מנבא שברים כמדד מרכזי לסטטוס בריאות העצם משמשת צפיפות העצם 

גם לגודל ומבנה העצם תרומה חשובה למידת שבירותה אך  , אוסטיאופורוטיים בעצם ספוגית בצורה די טובה

ריבוי המידע  בשלהבדיקה האמינה ביותר לאוסטאופורוזיס היא העצם בצוואר הירך  צפיפות. של העצם

  147, 66.בדיקה זו והיא מהווה את אבן היסוד לניהול הכללי של מחלת האוסטאופורוזיסהנוגעים לוהמאמרים 

  

 BMD -רמות צפיפות העצם המתקבלות בבדיקות מבוטאות בערכים הנמדדים כמספר סטיות תקן מן ה

וגם כמספר סטיות תקן מן  T-Scoreי הערך המכונה "ע) בשיא מסת העצם(הממוצע לאדם בוגר בן אותו המין 

ההגדרה המקובלת  .Z-Scoreי הערך המכונה "שהוא הממוצע לקבוצת אותו הגיל ע BMD -ה

  . סטיות תקן -2.5הנמוך מ  T-Scoreלאוסטאופורוזיס על פי ארגון הבריאות העולמי היא ערך 

  

  : השיטות הנפוצות ביותר בקליניקה ובמחקר הן, קיימות מספר שיטות לבדיקת סטטוס העצם

1. Dual X-Ray Absorptiometry (DXA) 

2. Quantitative Computed Tomography (QCT) 

3. Quantitative Ultra Sound(QUS) 
  

  צילומי רנטגן  1.3.1

וחבריו הציגו אינדקס לקביעת  Singh 118.בצילומים אבחנתיים ניתן לעיתים קרובות לאבחן אוסטאופורוזיס

לפי אינדקס זה חומרת המחלה מקוטלגת לשש דרגות . ילומי רנטגן של האגןחומרת אוסטאופורוזיס על פי צ

וזאת על פי ההערכה ) ודרגה שש משמעה עצם בריאה קשהדרגה ראשונה משמעותה אוסטאופורוזיס (שונות 

  . הרדיוגרפית של עצם הירך

מאפשרת הערכה גסה בלבד של חוזק העצם ולכן , 72אשר חוקרים רבים חולקים על מהימנותה,שיטה פשוטה זו 

   137.יכולה לשמש כהערכה ראשונית בלבד לאיכות העצם בתנאי שנערכה בידי קלינאי מנוסה

  

  

  



 

1.3.2  Single Photon Absorptiometry (SPA)  
פוטונים ממקור רדיואקטיבי אחת של קרן ובה  של המאה הקודמת 60-החל בשנות הבשיטה זו שימוש ה

מוערכת על פי מידת  התכולה המינרלית של העצם. )Radius(כגון עצם החישור  מועברת דרך עצם פריפרית

עובי בעצמות בעלי לא ניתן לבצע מדידות . בעת הגיעה לצד השני של העצם הנבדקת הרנטגןקרינת הניחות של 

ולא ניתן לייחס  כך המדידה גבוהה יותר, שככל שהרקמה עבה יותרמשום משתנה של רקמה רכה והרכב 

  .  לתוצאות הבדיקה משמעות

  

1.3.3  Ray Absorptiometry (DXA)-Dual X  

המאפשרות למדוד את צפיפות  השונ תדירותבשני קרני רנטגן בעלי שיטה למדידת צפיפות עצם המשתמשת 

ספיגת הקרינה היחסית של כל קרן . הבחנה בין רקמת עצם לרקמות רכות דבר המאפשר ,הרקמות שעברו דרכן

צפיפות  .ככל שהרקמה צפופה יותר ניחות הקרן גדול יותר ,מהווה אינדיקציה לצפיפות הרקמה אותה עברה

הנמדדת מוגדרת כממוצע ריכוז המינרלים ליחידת שטח ומוגדרת ביחידות של גרם לסנטימטר  (BMD)העצם 

  . )g/cm2(בריבוע 

DXA בעיקר (בעלת הדירות גבוהה ומתאימה לניבוי שברים אוסטיאופורוטיים , מהימנה, הינה בדיקה פשוטה

התחלת טיפול תרופתי  הבדיקה משמשת ככלי אבחנתי לאוסטיאופורוזיס בקליניקה לשם). בחוליות הגב

אינה מבטאת גורמים חשובים נוספים המשפיעים על החסרונות הבולטים של השיטה בכך ש. במידת הצורך

 .ושכרוכה במידה מסוימת של קרינה מייננת אלסטיות וגיאומטריה, ארכיטקטורה, גודל :חוזק העצם כגון

  

1.3.4  Quantitative Computed Tomography (QCT) 

מאפשרת מדידה  QCT -בדיקת ה. וססת על יכולת ההפרדה התלת מימדית של סורק ממוחשבשיטה זו מב

אבחנה , (Cortical Bone)צפופה קליפתית והן של עצם  )Trabecular Bone(מימדית הן של עצם ספוגית -תלת

מתאפשרת מדידה מדויקת של איברים , DXA - המאפשרת למדוד צפיפות עצם ברמת דיוק טובה יותר משל ה

 115, 108, 85, 82, 79, 78, 76.של העצם) מבנה(חוזק גאומטרי לא מדויק כגון גב ארתריטי ומדידה של  DXA -בהם ה

  .קרינה גבוההומחיר גבוה , זמינות נמוכה: חסרונות השיטה

  

1.3.5  Quantitative Ultra Sound (QUS) 
 של המאה העשרים 90 -ומאז שנות ה משמשת זה שנים לצרכי דימות רפואי טכנולוגיית האולטראסאונד

ידועים כבעלי קול -עלגלי . הערכת המצב הקליני של עצמותמכשירים המשלבים טכנולוגיה זו גם ל מתפתחים

  . ובראשן החוזק של חומרים שוניםשל חומרים  ין תכונות מכניותייכולת לאפ

קול בעצם - מדידת מהירות הולכת גלי על: קול למדידת חוזק עצם- לשימוש בטכנולוגיית עלדרכים שתי קיימות 

)SOS, Speed Of Sound (קול בעצם -ומידת ניחות גלי העל)BUA, Broad band Ultrasound Attenuation.( 

ביכולתה העקרונית לאפיין מדדים מכניים חשובים של העצם התורמים , הטכנולוגיה נטולת קרינה מייננת

והעובדה ) המיקרוסקופיהאלסטיות והמבנה , צפיפות המינרלים: למשל(לחוזקה ולעמידותה בפני שברים 

בלא צורך , שניתן לבנות מכשירי אולטראסאונד קומפקטיים ולא יקרים שניתן להציבם בכל מרפאה פריפרית

אך מיתאם  DXA -נמצאת במיתאם סביר ל: חסרונות השיטה 125.במכון רנטגן גדול או בצוות טכנאים מיומן

  ).לא מתאים למעקב(הדירות נמוכה , השדרה או הירךלא ניתן למדוד את עמוד , טוב פחות לניבוי שברים
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http://en.wikipedia.org/wiki/Cancellous_bone


 

 הערכת הצריכה התזונתית 1.4
ערכת צריכה הכלי מקובל להוא  ,FFQ (Food Frequency Questionnaire(שאלון תכיפות צריכה תזונתית 

השאלון . בשנה האחרונההיומית והתזונתית ומטרתו להעריך את הצריכה האנרגטית  תזונתית לאורך זמן

שעות  24שאלון אחזור של : כגון 52אחריםתזונה נחשב שאלון מקובל ואמין במחקרים גם בהשוואה לשאלוני 

)24 Hour Recall(.113 שאלון ה - FFQ  בסטנדרטים עבר תיקוף והותאם לאוכלוסיה הישראלית הבוגרת

  .ת באוכלוסיהלפילוח צריכה תזונתימיועד בעיקר והוא  112בינלאומיים

והוא מכיל רשימת מזונות ומשקאות ולידם אופציות בחירה לתדירות  Willett et al.140השאלון פותח על ידי 

בחלק מן השאלונים שפותחו יש אפשרות לבחור גם . הצריכה מאותו מזון או משקה לתקופת זמן מסוימת

. גודלי מנה ולצורך הקלה על הנבדק גם מצורפים לעיתים תמונות המאפשרות תפיסה חזותית של גודל המנה

עיבוד הנתונים זול יחסית , מה במיוחד למדידת צריכה של רכיבי מזון המשתנים מיום ליוםהשיטה מתאי

תלויה בזכרון הנבדק ומתאימה פחות : חסרונות השיטה. לשיטות אחרות ומתאימה לאוכלוסיות גדולות

  .להערכת הצריכה האבסולוטית של רכיבי מזון ספציפיים

  

 ההוצאה האנרגטיתהערכת  1.5
קלורימטריה , )מבוססת על פליטת חום( קלורימטריה ישירה: אנרגטית במספר דרכיםניתן למדוד הוצאה 

 (Doubly Labeled Water) שיטת מים בסימון כפולב, )מבוססת על מדידת תחלופת גזים בנשימה(עקיפה 

להערכת ההוצאה האנרגטית  מתאימההקלורימטריה הישירה היא שיטה מדויקת אך פחות . ובשאלונים

יקרה , מסובכתשיטה האך דרך המקובלת היא  בסימון כפולשיטת מים ו111 בתנאי מעבדהבאנשים שאינם 

עברו אשר  מספר שאלוניםקיימים . שאלוניםולכן מקובל להשתמש ב 24ואינה מתאימה לקבוצות מחקר גדולות

היא שאלונים למילוי עצמי הבעיה ב 100, 54, 8,תיקוף אל מול שיטות ישירות ועקיפות למדידת הוצאה אנרגטית

   .נוטלים חלקהם של הנבדקים להעריך נכונה את כמות וסוג הפעילויות בהם הקושי 

  : השאלונים בהם השתמשנו במחקר הם

  

לפי רמת  מחלק את הפעילות הגופנית לקטגוריות 8Aadahl and Jorgensenחובר על ידי המתוקף ששאלון ה  .א

בעזרת  מומחשתעצימה כאשר דרגת הפעילות  פעילות ספורטיביתלמנוחה מלאה ועד /מרמת שינה: עצימותן

השאלון ניתן למילוי . נכונההעל הנבדק בבחירה וכך מקלים איורים המייצגים את העצימות של כל קטגוריה 

מטרת . קטגוריה מסוימת במהלך יממה או שבועבכל  הנבדק משך הזמן בו עוסקציון על ידי בפשטות 

היומית הממוצעת וההוצאה האנרגטית הפעילות הגופנית היומית של הנבדקים סך שאלון להעריך את ה

 .והוא מתאים לנבדקים עם רמת פעילות נמוכה עד בינונית השנים האחרונות 5במהלך 

 

לכמת במטרה  ל"שימש במחקרים קודמים שנעשו בצהאשר שאלון  הוא 88ח אישי לפעילות ספורטיבית"דו  .ב

היותר אוכלוסיה השל לתחומי הפעילות הגופנית נמצא תואם והוא טרם הגיוס פעילות ספורטיבית עצימה 

בפעילויות ספורטיביות בחמש השאלון בודק את מידת השתתפותם של הנבדקים . פעילה גופנית בארץ

והוא נסמך על רמות העצימות של  מ ריצה לשבוע"בשעות פעילות שבועיות או ק השנים האחרונות

לשם הערכת ההוצאה האנרגטית  10את ספורטפוהפעילויות השונות כפי שפורסמו במכללה האמריקאית לר

 .היומית של הנבדקים
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 Metabolic Equivalent תע בפעילות גופנית מסוימת ביחידקאת המאמץ האנרגטי המוש למדודמקובל 

(MET) כיחס בין חילוף החומרים המטבולי באדם הממוצע בזמן מנוחה לבין חילוף החומרים של  תמוגדרה

ג משקל גוף "ק 1ל לכל "קק 1הוא בקירוב  אחד MET. אדם מסוים בזמן ביצוע פעילות גופנית אחרת כלשהי

   .ג משקל גוף לדקה"ל חמצן לק"מ 3.5לשעה או 

שבועי בדקות  METSאירוביות שונות לקבלת מספר על ידי המרת העצימות ומשך הפעילות של פעילויות 

)METS-minutes ( או בשעות(METS-hours) ניתן לשלב מספר , על ידי מכפלת העצימות במשך הפעילות

 1Physical Activity Guidelines - י ה"עפ. פעילויות ועצימויות לקבלת מדד אחיד שייצג את כמות הפעילות

Advisory Committee גבוהה בטווח של - פעילות גופנית בעצימות בינוניתMETS-minutes 500-1000  בשבוע

  .שר גופניהוכחה כמפחיתה תחלואה ומשפרת כו

  

  141מדד פרמינגהאם   1.6

האלגוריתם משתמש במדדים . לסיכון לחלות במחלת לב כלילית בעשור הקרובמדד זה הוא אלגוריתם חיזוי 

, מין, גיל :כולסטרול ובמידע נוסף על המטופל LDL, סך הכולסטרול, חץ הדםל: מקובלים למדידה בקליניקה

באמצעות טבלאות פשוטות ניתן לקבוע במהירות את הסיכון למחלת לב . סטטוס עישון וקיום מחלת סוכרת

  .לבני גילולחלות במחלת לב ביחס בעשור הקרוב ולהשוות את הסיכון היחסי של הנבדק 

 

 המחקרמאפייני אוכלוסיית    1.7
  חייליםאוכלוסיית   1.7.1

חיילים אלו . בסנור של הצנחניםהטירונים  מתגייסים טירונות בבסיס  312קבוצה של עברה  1983בפברואר 

החיילים  .יםחודש 4טירונים שנמשך לבדיקת היארעות שברי מאמץ בקרב  87היוו חלק ממחקר פרוספקטיבי

ואינטנסיביות ת ות מגוונות גופנייובפעילו לרובל ומשרתים ביחידות מובחרות עוסקים "המתגייסים לצה

העיסוק בפעילות גופנית מתחיל לפני  .'תרגילי כוח וכו, קפיצות, נשיאת משקל וציוד, ריצות: תות הכוללומגוונ

שנים לאחר  20 - ירות המילואים הנמשך כבמהלך שהסדיר וממשיך לרוב גם השירות נמשך לאורך , הגיוס

  . שחרורם משירות החובה

  

  אוכלוסיית בני הישיבות  1.7.2

 מסך היהודים 5-10% - כו מכלל אוכלוסיית מדינת ישראל 10%חרדית מהווה כ -האוכלוסיה היהודית

שמרנית ביותר בכל תחומי החיים ולרוב שונה בתפיסתה מן האוכלוסיה  היאהאוכלוסיה החרדית  122.ב"בארה

הצורך בלימוד . חלק גדול מן הציבור החרדי לומד בישיבות ורוב העובדים לפרנסתם עוסקים במסחר. הכללית

זורי מחייה יואלרוב בשכונות , ותפילה בחברותא בשילוב סוגי המקצועות מחייב את החרדים להתגורר בערים

  . מוגדרים

קוד , למגזר החרדי מאפיינים בולטים ביניהם נישואים בתוך המגזר המשמרים את המאגר הגנטי של הקהילה

שמירה על כשרות קפדנית והפרדה של מספר שעות בין , לבוש צנוע המונע מעורם להיות חשוף לקרינת השמש

 עלולההימנעות מחשיפה לכלי תקשורת שונים  .התזונתיסטטוס להשפיע על הדבר העשוי  ,אכילת בשר וחלב

  . למנוע מהם להתעדכן במידע בריאותי ותזונתי חשוב

חרדי סיכון מוגבר לתחלואה -נמצא כי לצעירים וצעירות מן המגזר היהודי 122במחקר שנערך בברוקלין

 - ב. ולמיגדרדבר אשר בא לידי ביטוי ברמות נמוכות של צפיפות עצם ביחס לממוצע לגיל , באוסטאופורוזיס

המאפיינים ) בעמוד השדרה המותני(מן הבנים שהשתתפו במחקר אף נמדדו ערכי צפיפות עצם  27%

  . אוסטאופורוזיס
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החוקרים שיערו כי עיקר התחלואה נובעת ממנהגי המגזר החרדי בעלי השפעות שליליות על גורמים שונים 

קוד לבוש צנוע ומגורים , עידוד פעילות יושבנית על חשבון פעילות גופנית: המקדמים את בריאות העצם

וכן ) Dליזם של ויטמין גע במטבופודבר ה(באיזורים עירוניים צפופים המפחיתים את החשיפה לקרני השמש 

  .שש שעות לאחר אכילת בשרמשך צריכת סידן נמוכה מאחר ואינם אוכלים מוצרי חלב 

  

  הרקע המדעי למחקר  1.8

מן הלא  11%מהמועמדים לגיוס כאשר  74% -כבפועל מתגייסים . 18חוק שירות חובה מגיל במדינת ישראל חל 

או שימוש בסמים /פשיעה ו, פסיכיאטריות, גברים הן רפואיותהגיוס של - הסיבות לאי .iמתגייסים הם חרדים

  ". תורתם אומנותם"קבוצת תלמידי הישיבות החרדיות שכן ו

לשירות  מועמדכל . ראשונית לקראת גיוסם בלשכת הגיוס מתגייסים פוטנציאליים נקראים להערכה 17בגיל 

, יקה רפואית מקיפה ומדידה של גובהבד, מקבל פרופיל רפואי בהסתמך על עברו הרפואי) ב"מלש(טחון יב

: ב מקבל פרופיל רפואי מקודד על פי מצבו הרפואי"כל מלשאלו מדדים על פי . שקל לחץ דם במנוחה ודופקמ

הפרופיל הרפואי שנקבע מאפשר לצבא לסווג את המועמדים לגיוס לחילות . 97או  82, 72, 64, 45, 24, 21

חיל בלבד יכולים לשרת ביחידות  97או  82כאשר בעלי פרופיל  וליחידות השונות בהתאם למצבם הבריאותי

גם תלמידי . ל במידה והתנדבו אליהן ועברו מבחני קבלה גופניים וחברתיים מתאימים"של צה הרגלים

רוב תלמידי הישיבות נמצאים כשירים לשירות . הישיבות נבדקים בלשכת הגיוס ונקבע להם פרופיל רפואי

לאחר שלוש  .ל"אינם שונים מעמיתיהם המתגייסים לצה, מבחינה פיזיולוגית, ל כן צבאי מבחינה רפואית וע

קרביים משובצים במערך המילואים החיילים ה, אינטנסיביתגופנית ועיסוק בפעילות  שנים של שירות סדיר

   .40עד גיל  בצבא ומשרתים

מהוות קצוות של החברה הישראלית ) תלמידי הישיבות והחיילים ביחידות המובחרות(אלו שתי אוכלוסיות 

כך יכולות לשמש במחקר שיבדוק את השפעת רמת הפעילות הגופנית מבחינת העיסוק בפעילות גופנית ומשום 

העלה בנו חשש  122המחקר שנעשה בברוקלין .צפיפות העצם בבגרותואורח החיים התזונתי על החיים במהלך 

היכולת להשוות קבוצת  .בגיל צעיר יחסית עצםהצפיפות ב לירידהיש סיכוי גברים חרדים בישראל לכי גם 

 87, 86מחקר משתתפי, מעבר לכך .המחקרלרעיון תרמה אורח חיים שונה לגמרי בעלת נבדקים זו לקבוצה 

מטרתו הייתה לבדוק אשר טירונים מיחידות מובחרות ו 295כלל ו 1983 אפידימיולוגי פרוספקטיבי שהחל בשנת

תוצאות . בסיס למחקרנו זהגם הם ו היו ל"את היארעות שברי מאמץ בקרב חיילים מיחידות עילית בצה

 מן החיילים סבלו משברי מאמץ 31%בטירונים שנבדקו הייתה עלייה בצפיפות העצם אך  המחקר הראו כי

אם לעובדה זו יש משמעות בהשאלה מתוצאות המחקר עלתה . עלייה פחותה במסת העצם במהלך הטירונותומ

   ? גם בטווח הארוך

פקטיבי המליצו המחברים להמשיך את המחקר הפרוס 51986בשנת   Lancet-במאמר מערכת שפורסם ב

ובמיוחד לבצע מעקב אחר החיילים אשר סבלו משברי מאמץ בכדי לבדוק האם הם פיתחו סימנים קליניים של 

ייתכן כי מחקר המשך לשברי המאמץ אף יתרום להבנת הפתוגנזה של "המאמר ציין ש. אוסטאופורוזיס

  )". אוסטאופורוזיס(המחלה 

  

  

  

  

                                                 
i שהוכן " ל לאורך השנים"נתוני הגיוס לצה"הנתונים המוצגים כאן נלקחו מ. ל אינו מפרסם נתונים על המתגייסים לשורותיו"צה    

  .2007בשנת  ישראל בידי משה ברדה-כ יצחק בן"לבקשת ח   
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 המחקר השערות 1.9
.א .בהשוואה לחרדיםהמקובלות הקרובים יותר להמלצות הרגלי פעילות גופנית ולחיילים יהיו הרגלי אכילה   

תהיה צפיפות עצם לאורך שנים לחיילים ששירתו ביחידות עילית ועסקו בפעילות גופנית אינטנסיבית   .ב

 .גדולה יותר מאשר לגברים חרדים שלא עסקו בפעילות כלל

15 

עצם נמוכה בהשוואה לחיילים אשר לא ות לחיילים אשר סבלו משברי מאמץ בזמן הטירונות תהיה צפיפ  .ג

  .סבלו משברי מאמץ

 

 מטרות המחקר  1.10
  מטרת העל

לבדוק את השפעת הפעילות הגופנית בשלהי גיל ההתבגרות והרגלי תזונה ופעילות גופנית בהמשך החיים על 

ששירתו כחיילים קרביים בשירות החובה ובמילואים לעומת תלמידי  41-45צפיפות העצם בקרב גברים בני 

  . ישיבות בני אותו הגיל אשר לא עסקו בפעילות גופנית

  

  משנהמטרות 

                          אשר שירתו כחיילים קרביים  41-45גברים בני של ) עצם קורטיקלית(שוקה הפות עצם השוואת צפי  .א

 .ובמילואים לתלמידי ישיבות בני אותו הגילבשירות החובה        

 .הערכת הרגלי תזונה של תלמידי הישיבות לעומת קבוצת החיילים הקרביים  .ב

 .תלמידי הישיבות לעומת קבוצת החיילים הקרבייםהערכת הרגלי פעילות גופנית של   .ג

 .)בעשור החמישי לחיים( לבדוק האם יש קשר בין היארעות שברי מאמץ בגיל צבא למצב העצם בבגרות  .ד
  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  שיטות העבודה. 2

  סוג המחקר  2.1

בו עקבנו אחר מדדים שונים של קבוצת  )(Historical Cohort Study היסטורימחקר זה הוא מחקר עוקבה 

  . שנים ונשווה את נתוני קבוצה זו לקבוצת ביקורת 25לאחר  87מחקר

כל הנבדקים עמדו בקריטריונים השונים שנקבעו . ל"ושל צה ת הלסינקי של הדסהוי ועד"הניסוי אושר ע

נספח ( מה להשתתפות מרצון במחקר לאחר שהוסברו מטרות המחקר והסיכונים כנדרשלמחקר וחתמו על הסכ

1.(  

  

  אוכלוסיית המחקר  2.2

  יוצאי יחידות חיל רגלים אשר עברו את הכשרתם  , שנים 41-45גברים בטווח הגילאים  25 :'קבוצה א    

  .1983הבסיסית בבסיס הטירונות של הצנחנים בפברואר                       

  בגיל ובמצב בריאותי בסיסי תואם לזה של הנבדקים   בירושלים גברים חרדים תלמידי ישיבות  20 :'קבוצה ב    

          .ל מטעמי דת"ואשר לא שירתו בצה' מקבוצה א

  

  'קבוצה א –חיילים   2.2.1

  :נבדקים שעמדו בקריטריונים הבאים 25נמצאו  1983 -תפי המחקר במשת 312מתוך 

  .סיימו מסלול ההכשרה של יחידות חיל הרגלים השונות .1

 .שנים 17שירתו במילואים קרביים מאז סיום השירות הסדיר לפחות  .2

 .נמצאים בארץ בזמן המחקר .3

 
ל ומנתוני החיילים שהשתתפו "רשימת העונים על הקריטריונים ופרטיהם נתקבלו ממסדי הנתונים של צה

  . והיא כללה חיילים שסבלו משברי מאמץ וגם כאלו שלא 1983במחקר בשנת 

מנהל המחקר פנה למועמדים הפוטנציאליים באופן אישי וכולם הביעו נכונות להשתתף במחקר למעט נבדק 

את ובמפקד מחלקה שהכיר  13בגיוס נבדקים לקבוצת מחקר זו נעזרנו בארגון יוצאי שייטת . אחד אשר סירב

  .למספר מועמדים אשר שירתו בצנחניםאותו אשר קישר  1983 - בסנור במנהל המחקר 

  

  'קבוצה ב –בני ישיבות   2.2.2

 20אשר כללה ) מוצא, פרופיל צבאי בעת הגיוס, גיל(' קבוצת ביקורת בעלת מאפיינים דומים לאלו של קבוצה א

אך  1982-1984בלשכת הגיוס ואמורים היו להתגייס בשנים  97או  82גברים חרדים אשר קיבלו פרופיל צבאי 

  . קיבלו פטור מטעמי דת

שעות מדי יום ואורח  12-16בלימוד תורה , יום הבדיקהמקצתם עד , הנבדקים בקבוצה זו עסקו שנים רבות

מנהל המחקר יצר קשר עם ישיבות אשכנזיות . חייהם מונע מהם לעסוק בפעילות גופנית עצימה או בכלל

הרב פישר עזר בגיוס המועמדים . בירושלים בעזרת הרב בנימין פישר והן סיפקו רשימות של תלמידיהן

  .'ם הוצלבו עם נתוני הצבא בכדי לבדוק תאימות פרופיל וכוהמתאימים למחקר ונתוני התלמידי
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  קריטריונים לאי הכללה  2.2.3

: כגון(מועמדים עם מחלות העלולות להשפיע על בריאות העצם או הנוטלים תרופות בעלות השפעה שכזו  •

  ).סטרואידים

 .הם לבצע הבדיקותהמונעות מ) פציעות וכוויות, מחלות(מועמדים בעלי בעיות רפואיות חמורות  •

 
  המחקר מדדי  2.3

  מדדים בלתי תלויים  2.3.1

  :)עבור קבוצת החיילים בלבד( 1983מדדים משנת 

  .)BMD(צפיפות העצם  –מדדי עצם השוקה  .1

  .לא/ קיום שבר מאמץ  .2

  . לפני ובסיום הטירונות) ג"ק(משקל  .3

גובה  ).'מ(  .4

  

  :מדדי המחקר הנוכחי

הכנסה , מספר נפשות בבית,  הסמכה רבנית, עיסוק, השכלה אקדמית, גיל :מדדים כלליים ורפואיים .5

משקל , צריכת אלכוהול, הרגלי עישון, נטילת תרופות, מחלות רקע, מוצא ההורים, חודשית למשק הבית

 .שאלון כללי ורפואי  המדדים  נבדקו על ידי מילוי). על פי זכרון הנבדק( 18בגיל 

  .תלמיד ישיבה/חייל .6

לחץ דם , לחץ דם סיסטולי, דופק, היקף מותניים, משקל, גובה: מדדים אנתרופומטריים ובריאותיים .7

 .Total Cholesterol ,Triglycerides, כולסטרול HDL, כולסטרול HBA1c ,LDL, דיאסטולי

 : מדדים תזונתיים .8

 .) FFQ(שאלון תכיפות צריכה תזונתית  •

צריכת הסידן היומית , יכת הסידן היומית בשנה האחרונהצר: (Calcium Intake) משאלון צריכת סידן •

 ).בהסתמך על זיכרון הנבדק( 20בגיל 

 .הימצאות במשטר דיאטטי, צריכת תוסף תזונה •

 בעזרת שני ) METS - נתון ב( ההוצאה האנרגטית היומית ובפעילות גופניתנמדדה : הוצאה אנרגטית .9
 :שאלונים

  .שאלון להערכת ההוצאה האנרגטית היומית •

דו"  .ח אישי לפעילות ספורטיבית •

  

  מדדים תלויים  2.3.2

 ).g/cm3נמדדת ב (Yosibash צפיפות עצם לפי שיטתו של  .10

 .cm4 -נמדדת ב APובמישור  MLבמישור  Area Moment of Inertia :מדדי כוח עצם .11

חושב הסיכון לחלות במחלת לב כלילית עבור כל נבדק מנתוני  –לעשור  (CHD)תוחלת מחלות לב כליליות  .12

 .מדדי לחץ הדם והכולסטרול על פי נתוני מחקר פרמניגהאם
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  שיטות מדידה והערכה  2.4

, בדיקות דם, שאלונים מובנים, המידע שהשגנו במחקר זה נאסף ונמדד באמצעות ראיונות פנים אל פנים

כרם - עין" הדסה"ל אמצע שוק ימין בבית החולים האוניברסיטאי ש QCTבדיקות אנתרופומטריות ובדיקות 

  .עורכי המחקר מילאו את השאלונים תוך כדי תישאול הנבדקים כדי לוודא דיוק במילוי. בירושלים

  

  )2נספח (  שאלון כללי ורפואי  2.4.1

  :דמוגרפיות וכלליות, אקונומיות-סוציו, שאלון הכולל שאלות בנושאי בריאות

 ).אחר/ידין/יורה(הסמכה רבנית, תאריכי הלימוד, שם הישיבה: בישיבההלימודים  •

השכלה אקדמית , ) בעל תעודת בגרות, בוגר תיכון ללא בגרות, שנות לימוד 12 - פחות מ(הישגים לימודיים  •

 ).דוקטור לרפואה, דוקטורט, מוסמך, תואר בוגר(

 .במילואיםתקופת השירות , יחידה בה שירת, סוג הטירונות: שירות צבאי •

  ההכנסה החודשית חולקה  (ההכנסה החודשית למשק הבית , מספר הנפשות בבית האב, סוג העיסוק לפרנסה •

      ).ח"ש 21,000מעל ) 4ח  "ש 21,000 – 14,000) 3ח  "ש 14,000 – 7,000) 2ח "ש 7000עד ) 1: לארבע קטגוריות

 ).גם אשכנזי וגם ספרדי/אשכנזי/ספרדי(מוצא ההורים  •

טיפול תרופתי , )מחלה כרונית אחרת/סרטן/כולסטרול גבוה/מחלת לב/סוכרת/יתר לחץ דם(רקעמחלות   •

עוצמת , אתר בגוף(מיפוי כאב , )יש/אין(אחוזי נכות , )ניתוחים/פציעות/שבר(פציעות אורתופדיות , )לא/כן(

 ).ותדירות הופעת הכאב, 1-10הכאב בסולם 

מספר מנות אלכוהול בשבוע , פר חפיסות סיגריות ליוםמס, )עישן בעבר/לא מעשן/מעשן(הרגלי עישון  •

 .ממוצע

 ).לפי זיכרון הנבדק( 18משקל בגיל  •
  

  בריאותיים ובדיקות דם, מדדים אנתרופומטריים  2.4.2

  משקל

ותוצאות DETECTO, Webb City, Missouri, USA הנבדקים נשקלו על גבי מאזניים מכניים של חברת 

  .גרם 100וק של השקילה נרשמו בקילוגרמים בדי

  

  גובה

 DETECTO, Webb City, Missouri, USAהגובה נמדד בעזרת מד הגובה של מאזניים מכניים מחברת 

  .מ"ס 1ותוצאות המדידה נרשמו בסנטמטרים בדיוק של 

  

  )BMI(אינדקס מסת הגוף 

נתוני הגובה הנתון חושב מתוך . מדד זה משמש להערכת עודף או תת משקל ביחס לאוכלוסיה הבריאה הכללית

  :עבור כל נבדק על ידי הנוסחא) ג"בק(והמשקל ) במטרים(
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  היקף מותניים

מ בשתי שיטות מדידה "ס 150מבצע המחקר מדד עבור כל נבדק את היקף מותניים בעזרת סרט מדידה באורך 

  :83מקובלות

  .  נמדדו שתי מדידות וחושב ממוצען - היקף מותניים בגובה הטבור . א

  נמדדו שתי מדידות    - (Iliac Crest)היקף המותניים באמצע המרחק שבין הצלע התחתונה למותן הכסל . ב

       .  וחושב ממוצען

  

  דופק ולחץ דם

ביד ימין בעת שהנבדק שכב על ) סיססטולי ודיאסטולי(אחד הרופאים המשתתף במחקר מדד דופק ולחץ דם 

  .Dinamap GE PRO 400V2 (GE Healthcare, Chalfont ST. Giles, U.K)גבו בעזרת מכשיר מדגם 

  .מ כספית"בפעימות לדקה ולחץ הדם ביחידות של מהדופק נרשם 

  

HbA1c  

  ייעודי לבדיקה זו מדגם ) KIT(המוגלובין מסוכרר בדם הנבדקים נמדד על ידי רופא בעזרת ערכת בדיקה 

A1C Now+ multi-test system (Bayer Health Care, Sunnyvale, CA).  

  

  פרופיל שומנים

נבדק ) LDL Cholesterol ,HDL Cholesterol  ,Triglycerides  ,Total Cholesterolרמות (פרופיל השומנים 

  :ייעודי מדגם KITעל ידי רופא בעזרת 

.Cardio Chek PA, (Polymer Technology System Inc. Indianapolis, IN)  
  

  ים תזונתייםמדדי  2.4.3

 FFQ, Food Frequency(שאלון תכיפות צריכה תזונתית שימוש בהערכתי את תכיפות צריכת המזונות על ידי 

Questionnaire( המקוצרת תורסיבג ) השאלון  .מטעמים לוגיסטיים 114והמתוקפת של השאלון המקורי )3נספח

ואת ) 'דגנים וכד, ירקות, פירות, מוצרי בשר, מוצרי חלב(פריטי מזון מכל קבוצות המזון  57מכיל רשימה של 

פחות מפעם "צביע על תדירות הצריכה של מזונות אלו מתכיפות של על הנבדק לה, גודל המנה שהוגדרה עבורם

  ).4נספח (חלק מפרטי המזון מלווים בתמונות להמחשת גודל המנה ". מנות ליום ומעלה 6"ועד ל" בחודש

לאחר עיבוד הנתונים הגולמיים  114.השאלונים רוכזו ונתוניהם הועברו לניתוח ראשוני אצל מפתחי השאלון

המדדים שנתקבלו מן השאלון כוללים את הכמות . מבצע המחקר נותחו הנתונים ועובדו סטטיסטית על ידי

  :בין השאר נמדדו, הממוצעת היומית של רכיבי המזון השונים בהתייחס לשנה האחרונה

 .)קלוריות-בקילו(ההכנסה האנרגטית  .1

 .)בגרמים(והשומנים , )בגרמים(החלבונים , )בגרמים(הפחמימות כמות  .2

 .'וכד )ג"מק( B12ויטמין , )D)IU ויטמין : כגון, ויטמינים שונים .3

 .'וכד )ג"מ(ברזל , )גרם(סידן : כגון, מינרלים שונים .4
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מטרת השאלון  ).5נספח ( (Calcium Intake) שאלון להערכת צריכת סידן השאלון הנוסף בו השתמשתי הוא

). על פי זכרון( 20להעריך את כמות הצריכה היומית הממוצעת של סידן נכון לגיל הנוכחי של הנבדקים ובגיל 

השאלון מורכב ממזונות נבחרים עתירי סידן שאמורים לאפשר הערכה טובה של הצריכה היומית הממוצעת של 

השאלון הכיל גם שאלות המתייחסות לצריכה של  .כל סוג מזון הכיל הסבר לגבי גודל המנה בה הוא נמדד. סידן

  . תוספי תזונה התורמים לצריכת הסידן היומית ולהימצאות הנבדק במשטר דיאטטי כלשהו

פעם עבור צריכתם בשנה האחרונה ופעם עבור  –כל נבדק תושאל פעמיים לגבי צריכת סוגי המזונות השונים 

המיר את גודלי המנות עבור , מבצע המחקר ריכז את הנתונים ).על פי מיטב זכרונו של הנבדק( 20צריכתם בגיל 

וחישב את צריכת הסידן היומית הממוצעת לכל  )6נספח ( שהם מכילים) ג"במ(כל פריט מזון לכמות הסידן 

לאחר עיבוד הנתונים עברו הנתונים עיבוד סטטיסטי על ידי מבצע . נבדק בכל אחת מתקופות החיים שנבדקה

  .המחקר

  

  הערכת ההוצאה האנרגטית  2.4.4

אחד בדק את ההוצאה האנרגטית היומית הכוללת , ההוצאה האנרגטית במחקרנו נמדדה בעזרת שני שאלונים

  :את כלל סוגי הפעילות הגופנית ושאלון נוסף שבדק את מידת העיסוק בפעילות ספורטיבית

  

  )7 נספח( שאלון להערכת ההוצאה האנרגטית היומית בפעילות גופנית .1

תורגם מאנגלית לעברית ש 8Aadahl and Jorgensenבמחקר זה השתמשנו בשאלון המתוקף אשר חובר על ידי 

כלומר נתווספו סוגי פעילויות מקובלות במגזר החרדי , י עורכי המחקר"אוכלוסיה החרדית עבוהותאם לשימוש 

קטגוריות של עצימות בפעילויות גופניות שונות אשר נעו  השאלון פירט תשע .וסווגו לקטגוריות המתאימות

 - לכל דרגת פעילות הוכפל ערך ה). METS 6מעל (ועד לפעילות גופנית עצימה  )METS 0.9( ממצב של שינה

MET  לקבלת הערך ) בשעות(המתאים לו בזמן ההשתתפות באותה פעילותMET-time:  

MET-time = Category Activity Factor (METS) x Activity Duration (Hours) 

 

שעות  24 - במידה וסך השעות היה שונה מ .שעות 24 -ב METS -הסוכמו לקבלת סך  MET-time -סך ערכי ה

 METSשעות הוכפל זמן החריגה בפקטור עצימות של  24 -עבור כל פרק זמן החורג מ: נעשה תיקון באופן הבא

שהתקבלה במשקל גוף הנבדק איפשרה  MET-time - פלת ההכ. MET-time -חוסרה מסך ה/והתוצאה נוספה 2

  .הערכה של ההוצאה האנרגטית היומית של כל נבדק

Energy Expenditure (Kcal) = Adjusted 24-hour MET-time(METS) x Body Weight (Kg) 

 

  )8נספח (  88ח אישי לפעילות ספורטיבית"דו .2

במידה שכן נרשמו עד שלושה סוגי . השנים האחרונות 5 -נבדק נשאל על עיסוק בקביעות בפעילויות ספורט ב כל

מ השבועי בהם הוא עוסק בכל סוג "הק/ פעילויות עיקריות בהן הנבדק עוסק בקביעות ואת מספר השעות 

  .ספורט

 - נמדד ב(של אותה הפעילות  בניתוח השאלונים הוכפל זמן העיסוק בפעילות הספורטיבית ברמת העצימות

METS(10 ) לקבלת מספר ה) בפרק התוצאות 7ראה טבלה- METS השבועי שהוציא כל נבדק במשך שבוע .

  . 7 -השבועי ב METS - היומי חולק ערך ה METS - לקבלת ה
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  מדידת איכות העצם  2.4.5

מ מעל עצם הקרסול הימני תוך שימוש "ס 8של עצם השוקה  CTמדדי איכות העצם נמדדו על ידי צילום  

בצורת  אהוהפנטום . Phillips Brilliance 64 CT (Eindhoven, Netherlands)בפנטום כיול במכשיר מסוג 

  . בקבוקונים המכילים חומר ניגוד בריכוזים ידועים 5כרית יחד 

  

הערכת מדדי צפיפות העצם נעשתה על ידי תוכנה ייעודית שנבנתה לצורך המחקר ואשר השוותה את כל 

  .יםהפיקסלים שנתקבלו בצילום השוקה לנתונים של גרף הכיול של חמשת הבקבוקונ

מדד ליכולת העצם ( Area Moment Of Inertia , (Bone Width)רוחב העצם: המדדים שהתוכנה חישבה

בהתבסס על תוצאות . (BMC)והתכולה המינרלית של העצם ) BMD(צפיפות העצם , )לעמוד בפני כוחות כיפוף

האחרונה מדויקת יותר ( Yosibash144 -ו Keyak68של ות הטכניקלפי חושבה צפיפות העצם  CT -בדיקות ה

  ).התוצאות במחקר זה ועבורה יוצגו

קיום , BMI, משקל, גובה: 1983הנתונים של החיילים מן המחקר הנוכחי הושוו לבדיקות שנערכו להם בשנת 

ביחידות ,  Single Beam Photon Absorptiometryכפי שנמדדה בשיטת (תכולת המינרלים בעצם , שבר מאמץ

ומדידת ) (g/cm3ונמדדה ביחידות של  Compton Scatteringצפיפות העצם כפי שנמדדה בטכניקת , )g/cm2של 

  ).מ"מ(מ ממפרק הקרסול "ס 8רוחב השוקה בגובה 

  

  מדד פרמינגהאם   2.4.6

לצורך  141.חישבנו עבור כל נבדק את הסיכון לחלות במחלת לב כלילית בעשור הקרוב לפי מדד פרמינגהאם

, סוכרת, הרגלי עישון, כולל מידע על גיל הנבדק, ביצוע הסטטיסטיקות השתמשנו בנתוני הנבדקים שבידינו

הסיכון לחלות במחלת לב וכלי דם בעשור הקרוב חושב על ידי הצבת הנתונים .  ומני הדםמדידות לחץ הדם וש

עבור נבדקים ). י הטבלאות המחקר"עפ(בסדרת נוסחאות שהציג המחקר תוך שימוש במקדמים המתאימים 

כולסטרול השתמשנו במקדמים ספציפיים למדד זה לצורך החישובים ולנבדקים  LDL -שהיו בידינו נתוני ה

  .כולסטרול שלהם עשינו שימוש במקדמים של הכולסטרול הכללי LDL -אחרים שלא היו בידינו נתון ה

  

  מהלך המחקר  2.5

. 2008ואוגוסט  2007בתקופה שבין ספטמבר  הבדיקות התבצעו בשעות הערב בבית החולים הדסה בעין כרם

לא קיבלו תשלום אך דמי נסיעה הנבדקים . אנשים מאותה אוכלוסיית נבדקים 2-4הוזמנו מידי שבועיים 

: ביום המחקר ולאחר חתימה על הסכמה מדעת להשתתפות במחקר הנבדקים עברו מספר שלבים. הוחזרו

, פנים מול פנים) שאלונים להערכת הוצאה אנרגטית, שאלוני תזונה, שאלון כללי ובריאות(מילוי שאלונים 

לגב ולברך  MRIבדיקות בנוסף עברו  .עצם השוקהשל  CTבדיקת ו בדיקות דם, היקף מותניים, גובה, משקל

  ).לצורך מחקר שאינו קשור לתזה זו(ימין 
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   יבוד הנתוניםע  2.6

בסיום שלב איסוף הנתונים הוקלדו התוצאות לגליון אלקטרוני של תוכנת . כל הנתונים נרשמו בחוברת המחקר

Microsoft Excel 2007  והנתונים הועברו לעיבוד וביצוע ניתוחים סטטיסטיים בעזרת תוכנתSAS  9גירסה .  

עבור משתנים רציפים ומבחן  )Student's t-test( tערכנו מבחן  )Univariate(משתנה בודד של  ניתוח סטטיסטיל

 Multivariate Regressionעשינו  משתנים- ניתוח רבל. עבור משתנים קטגוריים )Chi-Square(ריבועי חי 

Analysis. רמת מובהקות סטטיסטית תיקבע כ- p<0.05.  

מקדם המיתאם מהווה . (Pearson Correlation)ידי מיתאם פירסון  הקשרים בין המשתנים השונים נמדדו על

מתקיים קשר לינארי חיובי מלא בין שני + 1מדד לקורלציה לינארית בין שני משתנים כאשר מיתאם של 

עוצמת הקשר בין המשתנים נקבעת . מתקיים קשר לינארי שלילי מלא בין שני המשתנים - 1המשתנים ובמתאם 

הקשר נחשב  (R2>0.4) 0.4 -המקדם גדול מהקשר חזק יותר וככל שריבוע ± 1כך שככל שהערך קרוב יותר ל 

  .לקשר טוב יותר

כדי לבחון הטיות שונות הפרדנו . Bland-Altmanה בשיטת תלשאלון הסידן נעש FFQ -השוואה בין שאלון ה

  .בין החיילים לחרדים

  
. 
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.  3  המחקר תוצאות

  נתונים כלליים 3.1

. רובם המכריע של הנבדקים היו ממוצא אשכנזי. 2בטבלה נתונים כלליים של אוכלוסיית המחקר נתונים 

והיה קשור  ביחס לזה של בני הישיבות p=0.0001)( באופן מובהקמצבם האקונומי של החיילים נמצא כגבוה 

גבוהה בקרב הייתה אלכוהול הצריכת . )=R=0.6),0.0015  pבקבוצת החיילים שנות הלימוד חיובית ל

  .(p=0.04)החיילים בהשוואה לתלמידי הישיבה 

  

  החיילים קבוצת לעומת הישיבה בחורי שלכלליים  נתונים השוואת:  2 טבלה

  משתנה נבדק

  חיילים  בני ישיבות

)n=25(  (n=20)  
P Value¥ 

 43.2±0.5  43.7±3.3 NS שנים(גיל( 

  מוצא ההורים

23  17 

NS  

  אשכנזי

 2  0 ספרדי

 1 2 )ספרדי/אשכנזי(מעורב 

  0.0001 1.8±0.6  3.2±0.8  †)1-4בסולם דירוג (רמת הכנסה 

15.9±2.0  15.7±2.4 NS שנות לימוד  

 NS  10  9  עישנו בעבר/  מספר מעשנים

 NS  4.36  3.05  )למעשנים(שנות קופסא 

  0.04  0.6  3.5 )בשבוע כוסות(צריכת אלכוהול 

  0 0 טיפול תרופתי

                 ¥  NS  = ללא מובהקות סטטיסטית ,P value  <0.1  

  ).ח"ש 21,000מעל ) 4, ח"ש 21,000 – 14,000) 3, ח"ש 14,000 – 7,000) 2 , ח"ש 7000עד ) 1 †           

  

     1983 -נתוני מעקב לעוקבה מ  3.2

  שנות שירות צבאי ושנים עשר מתוכם עדיין שירתו  20עשרים וחמישה חברי קבוצת החיילים השלימו לפחות  כל

נפטרו נכון  1983שהשתתפו במחקר בשנת   (4.5%)החיילים 312חיילים מתוך  14. במילואים בזמן המחקר

  .חרותארבעה מתוכם מתו במהלך שירותם הקרבי ועשרה נפטרו מסיבות א, התחלת המחקר לזמן
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  אנתרופומטריים ובריאותייםנתונים   3.3

שמשקל הגוף היה דומה  מראים )3 טבלה(ם האנטרופומטרים בעשור החמישי לחייהם של הנבדקים נתוניה

לא נמצא , למרות זאת. מבני הישיבות (p=0.02)אך החיילים היו גבוהים באופן מובהק , בקרב שתי הקבוצות

היה גבוה באופן מובהק ו שיטות שתיהיקף המותניים נמדד ב. של שתי הקבוצות BMI - הבדל מובהק בערכי ה

 .בקרב בני הישיבות

  

  החיילים קבוצת לעומת הישיבה בחורי שלאנתרופומטריים  נתונים השוואת: 3 טבלה

  משתנה נבדק

  חיילים  בני ישיבות

)n=25(  (n=20)  
P Value¥  

 NS 43.7±3.32  43.2±0.5  )שנים(גיל 

 0.02 176.0±4.9 179.2±3.9  )מ"ס(גובה 

 NS 85.9±15.6 84.5±8.4  )ג"ק(משקל 

  NS 27.9±5.1 26.3±2.7  )2מ/ג"ק( BMI –אינדקס מסת הגוף 

 0.02 100.7±9.6 94.7±7.4  )מ"ס(היקף מותן בגובה הטבור 

היקף מותן באמצע המרחק בין הצלע 

  )מ"ס(התחתונה למותן הכסל 
93.9±7.3 99.8±11.6 0.05 

¥  NS  = ללא מובהקות סטטיסטית ,P value  <0.1  

  

בהשוואה  20עולה כי החיילים היו נמוכים ורזים יותר בגיל  2008לשנת  1983נתוני החיילים משנת  מהשוואת

    .)4טבלה (לחייהם לעשור החמישי 

  

  2008לנתוניהם בשנת  1983השוואה בין נתוני החיילים בשנת : 4 טבלה

P Value   משתנה נבדק  1983שנת   2008שנת  

  )מ"ס(גובה  178.5±4.6 179.2±3.9 0.01

 )ג"ק(משקל  72.6±5.9 84.5±8.4 0.0001

  )2מ/ג"ק(אינדקס מסת הגוף  22.8±1.8 26.3±2.7 0.0001
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לחץ הדם הסיסטולי והדיאסטולי היה דומה בשתי . 5טבלה דופק ובדיקות דם נתונים ב, מדדי לחץ דם

לא נצפו הבדלים . החיילים היה נמוך יותר משמעותית לעומת בני הישיבותהקבוצות אך הדופק בקרב 

  .מובהקים בין מדדי הדם של שתי קבוצות המחקר

  

 החיילים קבוצת לעומת הישיבה בחורי שלדם המדדי בריאות ובדיקות  השוואת: 5 טבלה

  משתנה נבדק

  חיילים  בני ישיבות

)n=25(  (n=20)  
P Value¥  

 0.01 69±8 61±11  )לדקהפעימות (במנוחה דופק 

 NS 133±10 128±9  )מ כספית"מ(לחץ דם סיסטולי 

 NS 77±6 76±7  )מ כספית"מ(לחץ דם דיאסטולי 

 NS 177±36 171±44  )ל"דצ/ג"מ(כללי  כולסטרול

LDL 108±34 109±35 )ל"דצ/ג"מ( †כולסטרול NS 

 NS 128±71 122±69 )ל"דצ/ג"מ(טריגליצרידים 

HbA1C (%) 5.5±0.4 5.6±0.4 NS 

¥   NS  = ללא מובהקות סטטיסטית  ,P value  <0.1  

  .בבני הישיבות n=16, בחיילים  n=20: עקב תקלות בערכת המדידה  †

  

  תייםתזוננתונים   3.4

שומן חד  ,)2גרף (מראים הבדלים מובהקים בצריכת סך השומן  (FFQ)נתוני שאלון תכיפות הצריכה התזונתית 

מרכזיים בין שתי התזונה הרכיבי שאר הקלורית וצריכת  האין הבדלים מובהקים בצריכ .בלתי רווי וסידן

שנים עשר מן המשתתפים במחקר נטלו . 6טבלה  ,)'וכו Dויטמין , סיבים, פחמימות, חלבון( קבוצות המחקר

  ).תלמידי ישיבה 6 -חיילים ו 6(תוספי תזונה בקביעות 
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  2גרף 

  בני ישיבות –' ב2גרף                                                               חיילים -' א2גרף                              

  )בני ישיבות/חלוקה לפי חיילים( מסך ההכנסה הקלורית) באחוזים(התפלגות אבות המזון 

  

ג ליום לעומת "מ 1240±584(בהשוואה לבני הישיבות קבוצת החיילים צרכה כמות גדולה יותר של סידן 

גרם לעומת  112.1±39.6(וכן כמות גדולה יותר של סך השומן ) P=0.01, בהתאמה, ג ליום"מ 905±338

, בהתאמה, גרם 28.2±10.4גרם לעומת  36.8±13.8(שומן רווי , )p=0.04, בהתאמה, גרם ליום 91.5±29.9

p=0.02  ( ושומן חד בלתי רווי)בהתאמה, גרם  31.5±10.6גרם לעומת 40.6±15.7 ,p=0.03 .(  
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  )בחורי ישיבה לעומת חיילים( FFQ -השוואת רכיבי תזונה עיקריים על פי שאלון ה: 6טבלה 

27 

  ¥P Value  (n=20)בני ישיבות   )n=25(חיילים   משתנה נבדק

  NS  ±865 2569  2733±846  )ל"קק(צריכת אנרגיה 

 NS  338±145  329±109  )גרם(פחמימות 

 NS  116±38  122±38  )גרם(חלבון 

 0.04  91.5±29.9  112.1±39.6  )גרם(סך השומן 

  0.02  28.2±10.4  36.8±13.8  )גרם(שומן רווי 

  0.03  31.5±10.6  40.6±15.7 )גרם(שומן חד בלתי רווי 

 NS  17.7±7.3  21.3±8.4 )גרם(שומן רב בלתי רווי 

 NS  0.7±0.5  0.6±0.4  )גרם(שומן טרנס 

 0.01  905±338  1240±584  )ג"מ(סידן 

 D )IU(  152±96  156±72  NSויטמין 

 NS  1736±534  1983±686  )גרם(זרחן 

 NS  327±188  329±132  )ג"מ(קפאין 

 NS  26±11  27±10  )גרם(סיבים תזונתיים 

  ¥NS  = ללא מובהקות סטטיסטית  ,P value  <0.1  

  

, היו במשטר דיאטטי כלשהו בעת ביצוע המחקר) בני ישיבה 8  -חיילים ו 8(המחקר שישה עשר מבין משתתפי 

  כמו כן מצאנו ). בני ישיבה 4  -חיילים ו 4(קלורית למטרת ירידה במשקל -בדיאטה היפו) 18%(נבדקים  8מהם 

  מצאנו בקבוצת החיילים . (p=0.0001, R=0.91)פחמימות להכנסה הקלורית בשתי הקבוצות קשר בין צריכת 

צריכת פחמימות לרמת בין ו (p=0.03, R=0.43) יומיתה תיטאנרגה ההוצאצריכת פחמימות לבין קשר 

  .(p=0.01, R= -0.5)ההכנסה 

  

   ג"מ 705±501(שאלון הסידן החיילים צרכו יותר סידן באופן מובהק מאשר בני הישיבות הן בגיל עשרים  על פי

  והן בעשור החמישי ) p=0.02, ג סידן ליום בקרב בני הישיבות"מ 421±274סידן ליום בקרב החיילים לעומת 

, ג סידן ליום בקרב בני הישיבות"מ 397±176ג סידן ליום בקרב החיילים לעומת "מ 547±266( לחייהם

p=0.03 .( בשתי הקבוצות חלה ירידה בצריכת הסידן במהלך השנים) 3גרף( .  

  

  



 

 3גרף  

 

 

 

 

שא לפיילים   סידןהאלון  י ישיבה לחיי בין בני חולפת שנה החמת ה לעומ 20בגיל  הששוואת נתוני צצריכת הסידן

  

צויינת מעל העמ  .מודות מצ )ג"מ(הסידן  צריכת ה* 

ג"מ 1000( DR2  ) ג ליום RI -להמלצות ה להצריכה ביחס ם מייצגים את  האחוזים* 

נלקחו בחכן לא   .חשבון לכו 20צרכו בגיל  מן החיילים ושללושה בחורי יששיבה לא זכרו אתת המאכלים שצ שניים מ* 

.היומיתהסידן  .  הסידן). ג ליום" ן נכלל בצריכת "מ 20-200(נות ה נטלו תוספי תזזונה שהכילו סיידן בכמויות שו חמישה* 

ם כפי שדיווחחו

  

החמישי לחיים

 .)4גרף ( ר זה

ור הקים בעש

ה מדגים קשר

שצרכו הנבדק

גרף הקורלציה

שהיומית דן 

ג .FFQ - הון 

ן כמות הסיד

לפי שאלשבה 

 (R=0.7) בי

הכמות שחוש

חיובי יתאם

 הסידן לבין ה

נמצא מ

בשאלון 
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  4גרף 
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  FFQשנצרכה בשנה האחרונה לפי שאלון ) ג"מ(גרף הקורלציה בין כמות הסידן היומית 

  בהשוואה לשאלון הסידן

  

בעקבות הפער שקיים בין שני השאלונים ביחס להערכת כמות הסידן היומית הנצרכת רצינו לבדוק האם יש 

 - שאלון הסידן ו(בדקנו האם יש קשר בין שתי השיטות  Bland-Altmanבעזרת תרשים . בעיה בדיווחי הנבדקים

FFQ( כי בקבוצת החיילים היה תת דיווח של צריכת הסידן נראהמהתבוננות בגרף ו  ) בהשוואה לבני  )'א 5גרף

  .)'ב 5גרף ( הישיבות

  

  

  

  

  

  

  

 )ג"מ( FFQסידן משאלון 

 )ג"מ(סידן משאלון הסידן 

  



 

'א5גרף  :

  

  

סטייה מן הממ מוצע

סטייה מן  הממוצע

 

עבור )חיילים שתי השיטוות להערכת צצריכת הסידן   היומית B )קבוצת הח Bland-Altm manתרשים 

בור שתי השיטות להערכתת צריכת הסי  דן היומית עב )הישיבות בני הקבוצת ( Bland-Altm manתרשים  ת

וש FFQ שאלון  שאלון הסידן לפי )ג"מ(ן יומי מממוצע צריכת סידן

ושאלון ה FFQן הסידן לפי שאלו )ג"מ( ממוצע צצריכת סידן יומי

ב5גרף  'ב
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 נתוני פעילות גופנית  3.5

  . ) 7טבלה (יומית - החיילים היו פעילים יותר באופן בולט ומובהק מבני הישיבות ברמת הפעילות הכוללת היום

  .השוואת הפעילות הגופנית היומית של החיילים לבני הישיבות בעשור החמישי לחיים: 7טבלה 
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החיילים השתתפו באופן מובהק יותר זמן בפעילויות ספורטיביות מאשר בני הישיבות ובמגוון רחב יותר של 

חושב עבור נבדקים המשתתפים בקביעות בפעילות גופנית (שתי אוכלוסיות המחקר . )6גרף ( ענפי ספורט

גופנית התורמת לרמת תחלואה נמוכה ושיפור מדדי  השבועית לפעילות ההמלצעברו בממוצע את ה ) מסודרת

  1.כושר גופני

  

  6גרף 

  

  חיילים ובני ישיבות בעשור החמישי לחייםספורט שבועית בין פעילות ההוצאה האנרגטית בהשוואת 

  .ושיפור הכושר הגופני לרמות תחלואה נמוכותPhysical Activity Guidelines Advisory Committee -המלצות ה *

  .מצויינת מעל העמודות (METS-minutes)ההוצאה האנרגטית * 

 .נבדקים העוסקים בפעילות קבועהעבור כל קבוצת נבדקים העמודה השמאלית מחושבת עבור כלל הנבדקים והימנית עבור * 

  משתנה נבדק
  חיילים  בני ישיבות

)n=25(  (n=20)  
P Value  

פעילות גופנית יומית 

(METS) 
44±9 34±3  <.0001 

  



 

,   R= -0.5(קשר שלילי בין ההוצאה האנרגטית היומית לבין שנות ההשכלה  נמצאבאוכלוסיית החיילים 

p=0.01(  גובה ההכנסה לובין ההוצאה האנרגטית היומית)R= -0.5  ,p=0.005.(  מופיעים ענפי  8בטבלה

ניתן לראות כי החיילים עסקו במגוון גדול בהרבה של . הספורט העיקריים בהם עסקו הנבדקים באופן יזום

  . ענפי ספורט ולפרקי זמן ארוכים יותר

  

  חלוקה לפי חיילים ובני ישיבות, י ענפים"שבועי לעוסקים בפעילות גופנית עפ METSממוצע : 8טבלה 
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  פעילותסוג 

ההוצאה 

האנרגטית 

(METS)  לענף

  ¥הפעילות

  בני ישיבה  חיילים

' מס

העוסקים 

  בתחום

  ממוצע 

שעות 

  בשבוע

' מס

העוסקים 

  בתחום

  ממוצע 

שעות 

  בשבוע

  ריצה למרחקים ארוכים 

  )מ"ק 5> (
12.5  13  4.6      

  ריצה למרחקים קצרים 

  )מ"ק 5>(=
12.5  2  1.5      

   תרגילי כוח ומשקולות

  )חדר כושרכולל (
5.5  3  1.7  2  3.3  

  4.0  1  1.9  8  8.0  שחייה

      2.8  6  8.0  כדורסל

  קפוארה /  קראטה/ ודו 'ג

  אומנות לחימה/ 
10.0  1  6.0      

  1.5  2  2.6  12  8.0  ספינינג/ אופניים 

      0.8  2  8.0  סקווש/ טניס 

      4.0  1  4.0  גלשנות/ שייט 

      0.5  1  8.0  כושר קרבי/ שרידות 

  4.5  10  2.0  2  3.8  הליכה

  1.2  1      7.0  כדורגל

  עמלותהתה/  יקהקרובטא

  פילאטיס/ קע קר
3.5      1  0.8  

   Compendium of Physical Activities10הנתונים מבוססים על ¥  

  

  

על פי מדד כלילית ככל שההשתתפות בפעילות גופנית ספורטיבית גוברת כך ישנה ירידה בסיכון למחלת לב 

  .7גרף ראה  (p=0.02, R= -0.35)פרמינגהאם 

  

  

  

  

  

  

  



 

7גרף  

  

 

 

  

דת ההוצאה ההאנרגטית בפפעילות גופניתת ספורטיביתת למחלות לבב על פי מדד פ פרמינגהאם בין מיד קשר הק

,R= -0.34(ה  במנוחה דופק

  .8בגרף ג 

לירידה בדבית 

p=0.0( כמוצג

ספורטיבנית 

R= -0  ,0016

 בפעילות גופ

0.46( מיומית

עיסוקבין הק 

בפעילות יומת 

ר הפוך מובה

אה האנרגטית

ו כי קיים קש

p=(  להוצאוכן

מצאנו

=0.02

הקקשר בין סך ההוצאה האננרגטית בפעיילות גופנית ייומיומית לדו פק במנוחה 
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8גרף 

  



 

  מאזן אנרגטי  3.6

אולם ההוצאה האנרגטית , הייתה דומה באוכלוסיות המחקר FFQ - סך צריכת האנרגיה על פי שאלון ה

ההפרש בין (האנרגטי המאזן . (p=0.0002)היומית הממוצעת הייתה גבוהה באופן מובהק בקבוצת החיילים 

היה גבוה יותר באופן מובהק בחיילים בהשוואה ) הצריכה האנרגטית להוצאה האנרגטית היומית הממוצעת

  .9בטבלה כפי שניתן לראות  (p=0.04) לבני הישיבות

  

  )השוואה בין חיילים לבני ישיבות(ההוצאה האנרגטית ומאזן האנרגיה , הצריכה האנרגטית :9 טבלה
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  ¥P Value  (n=20)בני ישיבות   )n=25(יילים ח  משתנה נבדק

  NS  ±865 2569  2733±846  )ל"קק(צריכת אנרגיה 

 0.0002  2881±596 3709±749 )ל"קק(הוצאה אנרגטית 

  0.04 311.3±1067.2- 976.1±990.92-  )ל"קק(מאזן האנרגיה 

  ¥NS  = ללא מובהקות סטטיסטית ,P value  <0.1  

  

  מדדי צפיפות עצם  3.7

הבדל נמצא . 10טבלה מוצגים ב (qCT)מדדי עצם כפי שנמדדו בעצם השוקה בשיטת הטומוגרפיה הממוחשבת 

הבדל בצפיפות העצם  לא נמצאאך , של החיילים בהשוואה לבני הישיבות) מדדי גאומטריה(במדדי חוזק העצם 

  .בין הקבוצות

  

  העצם של החיילים לעומת בני הישיבות בעשור החמישי לחיים סטטוסהשוואת מדדי :10טבלה 

  בני ישיבות  חיילים
P Value¥  

)n=25(  (n=20)  
  משתנה נבדק

NS  1.49±0.06 1.51±0.06  צפיפות העצם (gm/cm3)

0.02 17352±3989.9 20256±4251 

Area Moment Of 

Inertia M-L  

(cm4) 

0.04 15424±3861.9 17823±3745.1 

Area Moment Of 

Inertia A-P  

(cm4) 

  ¥NS  = ללא מובהקות סטטיסטית ,P value  <0.1  

  

שנים מן הבדיקות שנערכות כיום לא ניתן היה  25עקב שוני מהותי באופי הבדיקות לצפיפות העצם לפני 

  .)11טבלה (העצם בעשור החמישי לחייהם לצפיפות  20להשוות בין צפיפות העצם של החיילים בגיל 

  



 

  2008לנתוניהם בשנת  1983בשנת  *ואה בין נתוני החייליםהשו :11 הטבל

P Value   משתנה נבדק  1983שנת   2008שנת  

  (gm/cm3) צפיפות העצם 1.75±0.15 1.51±0.06 

  (n=25)חיילים  25נבדקו  •

  

טבלה היסטוריה של שבר מאמץ מוצגת ב בחלוקה לפישל החיילים  2008 - העצם ב בריאותהשוואה של מדדי 

  .ביחס לצפיפות העצם וחוזקה לא נצפו הבדלים מובהקים בין הקבוצות .12

 

  ) 1983בשנת (שנים עבור חיילים עם וללא שברי מאמץ  25מדדי בריאות עצם לאחר  השוואת:  12טבלה

P Value¥  
חיילים ללא שברי מאמץ 

(N=14)  

חיילים עם שברי מאמץ 

(N=11)  
  משתנה נבדק

NS 1.51±0.06  1.51±0.06 
 צפיפות העצם 

(gm/cm3) 

NS  20099±4240.9 20455±4462.2 

Area Moment Of 

Inertia M-L  

(cm4) 

NS 18324±4139 17184±3254.6 

Area Moment Of 

Inertia A-P  

(cm4) 

  ¥NS  = ללא מובהקות סטטיסטית  ,P value  <0.1  

  

על צפיפות העצם ולכן למדדים שבדקנו לא נמצאה כל השפעה  )Multivariate Analysis(גורמי -ניתוח רבלאחר 

  . מדד זהלא היה ניתן להרכיב מודל שיתאר את השפעת המדדים השונים שנבדקו על 

 )AMI(על מדדי חוזק העצם וההוצאה האנרגטית היומית המשקל , בהשל נתוני הגומצאה השפעה נ, לעומת זאת

  :י המודללפ

AMI (M-L) = -49400 + 27285 * Height + 141.1 * Weight   +199.1  * Total Daily Mets 

AMI (A-P)  = -49400 + 27285 * Height + 141.1 * Weight   +199.1  * Total Daily Mets 
  
  

  .13בטבלה  מוצגיםנתוני המודל 
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  על חוזק העצםהמשקל וההוצאה האנרגטית היומית , הגובההשפעות שהתקבל להמודל תוני נ: 13טבלה 
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AMI  בצירM-L AMI  בצירA-P 

Parameter 
Estimate 

Standard 
Error P Parameter 

Estimate 
Standard 

Error P 

 0.024 11650 27285 0.024 11650 27285 גובה
 0.002 43.51 141.1 0.002 43.51 141.1 משקל

 0.003 62.43 199.1 0.003 62.43 199.1יומי Metsסך 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  דיון. 4

אורח החיים של בני ישיבות חרדים ושל חיילים ביחידות העילית מייצגים שתי קיצונויות בקשת הפעילות 

ולעומת , בני הישיבות רואים בפעילות הגופנית בזבוז של זמן יקר היכול לשמש ללימוד תורה. בישראל הגופנית

לסיום השירות הסדיר הכוללת סחיבת  ועד 18זאת חיילים קרביים מבצעים פעילות גופנית אינטנסיבית מגיל 

רמה הגבוהה מזו הנדרשת  –לעיתים בתנאי שטח קשים ובמצבים גופניים קיצוניים , משאות כבדים

לאחר . ממשקל גופם 40% -פעמים רבות החיילים סוחבים משקלים השוקלים למעלה מ .מספורטאים רבים

ות ספורט מגוונות בעוד בני הישיבות ממשיכים השירות הצבאי חלק גדול מן החיילים ממשיך לעסוק בפעילוי

  .היושבניבאורח חייהם 

של הפעילות הגופנית על בריאות השלד היו מבוססים על מחקרי  בהם נבדקה השפעתהמחקרים קודמים 

אף , עם זאת. פעילים גופנית לעומת שאינם פעילים גופניתהתאומים או מחקרי אורך השוואתיים של נבדקים 

קיצונות זו תעזור לנו  .בדקים בעלי קיצוניות כה גדולה בפעילות הגופנית כמו במחקר זהמחקר לא כלל נ

  .בהערכת השפעתה הסטטיסטית של הפעילות הגופנית על בריאות העצם

בשילוב פעילות גופנית קבועה לאורך החיים  Dמקובל לחשוב שתזונה המכילה כמות מספקת של סידן וויטמין 

מתוצאות  123, 53.בגיל המבוגרושמירה על צפיפות מירבית גם עצם הלת צפיפות הינה אסטרטגיה טובה להגד

  .בניגוד לתפיסה הרווחת , על צפיפות העצםמינורית זה נראה כי לאורחות חיים אלו השפעה  נומחקר

  

 נתונים כלליים  4.1
היו יהודי  19-אמצע המאה העד ). שני ההורים(ממוצא יהודי אשכנזי ) 82%(אוכלוסיית המחקר הייתה ברובה 

. אשכנז חברה יהודית מסוגרת שהייתה קנאית להתבוללות עם העמים שמסביב ואף עם יהודים בני מוצא שונה

, יב הגנטי על המדדים שמדדנו במחקרשלאשכנזים מטען גנטי דומה עזרה לנו למזער את השפעת המרכהעובדה 

אחוזים מהשונות הבין אישית במסת העצם נקבעת על ידי  50-80חוקרים שונים שהראו כי במיוחד נוכח טענות 

  37.הגנטיקה

  

מסיבות , בפועל. בני ישיבות 32- חיילים ו 32 :נבדקים 64אוכלוסיית המחקר המקורית הייתה אמורה למנות 

אך גם עבור מדגם קטן כזה קיבלנו תוצאות מובהקות , צויטכניות תקציביות לא עמדנו בהשגת גודל המדגם הר

  . התקפות מבחינה סטטיסטית

  

בני הישיבות עוסקים רוב זמנם בלימוד תורה . מצבם האקונומי של החיילים היה גבוה מזה של בני הישיבות

 ובעיקר מעבודת או עבודה במשרה חלקית מעבר לשעות הלימוד/וחלק ניכר מפרנסתם מגיע מקצבאות ו

עריכת , ניהול, חקלאות(בקבוצת החיילים היו בעלי מקצועות שונים בעלי קשת רחבה של מקצועות . נשותיהם

עוסקות בעיסוקים שאין נשים חרדיות . משכורות גבוהות מאלו של החרדים, קרוב לוודאי, המניבים) 'דין וכו

מלאות במקצועות מגוונים עובדות בחצאי מישרות ומישרות הנשים חילוניות בהם הכנסה מרובה לעומת 

  .ועשויות להשתכר שכר גבוה בהרבה ולתרום משמעותית להכנסה הכוללת של המשפחה

נתון שאינו מפתיע שכן עלייה במספר שנות הלימוד , שנות הלימודבקבוצת החיילים היה קשר מובהק חיובי ל

  .יותרבמגזר החילוני מייצגת לרוב עיסוק במקצוע המאפשר להשתכר משכורת גבוהה 

במשפחות ברוכות  29.על אורח החיים התזונתי ועל הפעילות הגופניתשליליות השלכות נמוך למצב אקונומי 

לרוב מזונות , או במשפחות בעלות הכנסה נמוכה ההכנסה מאפשרת רכישת מזון בסיסי בלבד/ילדים ו

פנאי לפעילות גופנית  ההכנסה הנמוכה מחייבת עבודה בשעות מרובות ולא נותר די. ומשקאות עתירי פחמימות

  .מסודרת ופעמים רבות גם היד אינה משגת מזון בעל ערכים תזונתיים גבוהים
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ארבעה . המחקרעד מועד עריכת נפטרו  1983שהשתתפו במחקר בשנת   (4.5%)החיילים 312חיילים מתוך  14

כזית מתוך נתוני הלשכה המר. מתוכם מתו במהלך שירותם הקרבי ועשרה נפטרו מסיבות אחרות

ולאשה יהודיה  2.511%הוא  18-45לסטטיסטיקה עולה שהסיכון למוות בקרב גברים יהודים בגילאי 

נקודה  .מהממוצע הארצי לגברים בני אותו הגיל 80% -גבוה בככך שאחוז התמותה בקרב חיילים  146)1.278%

כרוכה בשירות הצבאי בישראל ובחינה של סיבות הלמידת הסיכון ר זו ראויה לבדיקה נרחבת יותר באש

  .הפטירה שאינן קשורות לשירות הקרבי

  

שכן שתיית משקאות אלכוהוליים אינה  נתון זה לא מפתיע. החיילים צרכו יותר אלכוהול מבחורי הישיבה

לא היו הבדלים מובהקים בין הקבוצות לגבי כמות . מקובלת במגזר החרדי שלא לצורכי קידוש או בחגים

מן  50%מן החיילים עישנו בזמן המחקר או בעבר וכך גם  36%. המעשנים או מספר שנות הקופסא למעשנים

עישנו יותר  ני הישיבותוב )45%(בהשוואה לממוצע הגברים בארץ על פי נתון זה החיילים עישנו פחות  .החרדים

 3.מן הממוצע

 טריה ומדדי בריאותאנתרופומ .4.2
 18 ורזים יותר בגיל  יותר עולה כי החיילים היו נמוכים  2008לנתוני שנת  1983מהשוואת נתוני החיילים משנת 

 20מעל גיל  לגברים. שהיו עדיין בעלי פוטנציאל לצמוח לגובהכנראה משום , בהשוואה לעשור החמישי לחייהם

  .יתה צפויה ולא חריגהכך שהעלייה במשקל של החיילים הי 105,בשנהגרם  400 -כעלייה ממוצעת של 

אך החיילים היו , הרגלי עישון וטיפול תרופתי, ההורים מוצא, מין, גיל, קבוצות המחקר היו דומות במשקל

למרות ההבדל . לאור המדגם הקטן יחסית של נבדקים לא ניתן להסביר נתון זה. גבוהים יותר באופן מובהק

של שתי הקבוצות ושתיהן היו בעודף משקל ביחס להמלצות  BMI - ערכי הבבגבהים לא נמצא הבדל 

   .(BMI≤25)המקובלות לגילם 

  

מדד זה מאפשר לאמוד את . במחקר היה היקף המותניים של הנבדקיםנתון אנתרופומטרי חשוב שנבדק 

את פעמיים מדדנו  106.ההשמנה הבטנית בגברים ונשים והוא בעל קורלציה טובה עם סיכון למחלות לב כליליות

ההיקפים נמדדו בשיטת ארגוני . וחושב ממוצע הבדיקות היקף המותניים בשתי נקודות מדידה מקובלות

באמצע הדרך בין הצלע  - WHO7 ובשיטת ארגון הבריאות העולמי, בגובה הטבור - NIHהבריאות הלאומיים 

הראתה שאין הבדל מהותי בין סוגי הבדיקה לגבי הערכת הסיכון למחלות  106סקירה. התחתונה למותן הכסל

הראו כי  129וחבריו Valdez.אך יש הבדל מהותי מבחינת ההבדל האבסולוטי של היקף המותן, לב וסוכרת

 102וסקולריות וכי גברים עם היקף מותניים מעל -מהווה גורם סיכון בלתי תלוי למחלות קרדיוהשמנה בטנית 

  .מ נמצאים בסיכון מוגבר"ס

  

יש לציין כי ממוצע . )מ"ס 94.7( בהשוואה לחיילים )מ"ס 100.7( היקף המותניים הממוצע היה גבוה בחרדים

עולה בעקבות סיכון מוגבר למחלות נילוות נמוך מן הרף העליון המומלץ לפההיקף בשתי הקבוצות היה 

ולכן הם נמצאים  74מ"ס 94 -אך היקף המותניים הממוצע בחרדים היה גבוה מ, )מ בגברים"ס 102עד (להשמנה 

עשר אחוזים מן החיילים וארבעים - שישה 74.במשקללה לעודף משקל ומומלץ עבורם לרדת המקביבדרגת סיכון 

קף המותניים שלהם וסקולריות משום שהי-וחמישה אחוזים מבחורי הישיבה היו בסיכון מוגבר למחלות קרדיו

  . מ"ס 102 -היה גדול מ
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כך גם לא מצאנו הבדל . לא נתגלו הבדלים מובהקים בין הקבוצות HbA1c - בבדיקות הדם לפרופיל שומנים ול

יותר בקבוצת שונה באופן מובהק בין הקבוצות היה דופק נמוך שנמצא המדד היחיד . משמעותי בלחצי הדם

שהדופק היה נמוך יותר בחיילים בגלל אורח החיים הפעיל יותר שלהם ועיסוק קבוע  הייתה השערתי. החיילים

הייתה  –ובאופן מפתיע , ולאחר בדיקה התברר שהדופק הושפע מרמת העיסוק בספורט) 7טבלה (בספורט 

ממצא מעניין זה דורש מחקר נוסף  )8גרף (השפעה גדולה עוד יותר לרמת הפעילות הגופנית היומיומית 

האם לפעילות הגופנית היומיומית יש השפעה גדולה אף יותר מן : לוסיה רחבה יותר לשם בירור הסוגיהבאוכ

  ?הפעילות הספורטיבית על הורדת הדופק במנוחה 

מחקרם  129.למחלות לב ןהסיכו ולהורדת19 הדופק במנוחהתורם להורדת עיסוק קבוע בפעילות אירובית ידוע ש

 bpm 85 - במנוחה הגבוה מבהשוואה לדופק  bpm 75 -מצא כי דופק במנוחה הנמוך מ 71Kizilbash et alשל 

מנוחה למרות שהדופק ב. שנים 32היה קשור לתמותה ממחלות לב כליליות בעוקבה של  18-39בגברים בני 

ערכי הדופק עדיין לא העמידו אותם בסיכון מוגבר לתמותה , בחרדים היה גבוה באופן מובהק מזה של החיילים

  .ממחלות לב כליליות

  

 מדדים תזונתיים  4.3
מייחסים רבים וזאת בשל החשיבות שצריכת סידן ייחודי לושאלון  FFQ :מחקר השתמשנו בשני שאלוניםב

ל ובארץ "עבר תיקוף בחו FFQ -שאלון ה. שמירה על צפיפות עצם תקינהלמספקת יומית צריכת סידן ל

 - בשאלון השל רכיבי המזון והאנרגיה  113בעקבות הנטייה להערכת יתר. במתכונתו המלאה ובגירסה מקוצרת

FFQ , כיום ואף  היומיתעלה הצורך לבנות שאלון להערכת צריכת הסידן שישמש להשוואת נתוני צריכת הסידן

 בין =R 0.7קיימת קורלציה טובה עם מקדם של . 20ינסה לספק מידע לגבי צריכת הסידן של הנבדקים בגיל 

  . FFQכמות הסידן שצרכו הנבדקים בעשור החמישי לחיים על פי שאלון הסידן לבין הצריכה לפי שאלון 

 )5גרף (פער גדול בין כמויות הסידן שדווחו על ידי הנבדקים בכל אחד מן השאלונים ניתוח הנתונים הראה 

. בחסר ובערכים גבוהים של צריכת סידן הדיווח בחסר גדול אף יותר ונראה כי בשאלון הסידן יש הערכה

  .בין השאלוניםצריכת הסידן בנוצר פער משמעותי  FFQ - בשאלון ה נטייה להערכת יתר סידןבשילוב עם ה

  

  אבות המזון  4.3.1

בקבוצת . (p=0.0001, R=0.91)פחמימות להכנסה הקלורית בשתי הקבוצות קשר בין צריכת כמו כן מצאנו 

צריכת בין ו (p=0.03, R=0.43) יומיתה תיטאנרגה ההוצאצריכת פחמימות לבין החיילים מצאנו קשר 

נתון זה תואם לעובדה הידועה שנים רבות כי אוכלוסיות דלות  .(p=0.01, R= -0.5)פחמימות לרמת ההכנסה 

  .אמצעים מספקות את צרכיהם האנרגטיים ממקורות פחמימתיים

 30%לצריכה יומית של שומן היא עד  הההמלצ .נמצא בצריכת השומן בין שתי קבוצות המחקרהבדל מובהק 

) 'א2גרף , 36%(סך הקלוריות היומיות תוך קבוצת החיילים צרכה יותר שומן מ .היומיות מסך הקלוריות

בקבוצת גיל זו  4הצריכה הממוצעת של שומן כאחוז מסך הקלוריות בישראל. )'ב2גרף  ,31%( בהשוואה לחרדים

  .חרדים עומדים בהמלצותשהחיילים צורכים יותר מן המומלץ וה ךכ 33%היא 

 40%(גרם שומן ליום  92 -גרם שומן בממוצע ליום בשנת המחקר והחרדים צרכו כ 112קבוצת החיילים צרכה  

  . 40-49יותר שומן ביחס לצריכת השומן בקרב גברים בישראל בגילאי ) בהתאמה, 13.8% -ו

פנאי לאכול ארוחות מסודרות בבישול ייתכן שההסבר לתופעה זו טמון באורח החיים המודרני בו לרבים אין 

   145.ביתי ולכן בוחרים לאכול יותר מזון מהיר העשיר בשומן
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גרם  28גרם לעומת  37(החיילים צרכו גם יותר שומן רווי , מעבר לצריכה הגבוהה של סך השומן ביחס לחרדים

עקב תרומת  4.)גרם 21.9(וצת גיל זו בישראל שתי הקבוצות צרכו יותר שומן רווי מן הממוצע לקב). ליום ממוצע

ראוי לציין כי למרות הצריכה הגבוהה לא נצפו הבדלים ברמות  142,לעלייה ברמות הכולסטרולהשומן הרווי 

נמצאים והערכים הממוצעים ) 5טבלה (כולסטרול בין שתי הקבוצות  LDL - הכולסטרול הכללי או ברמות ה

  .בטווח ההמלצות

 -כ(בהשוואה לחרדים ) גרם ליום בממוצע 41 -כ(מן השאלונים עולה כי החיילים צרכו יותר שומן חד בלתי רווי 

בשנים האחרונות ). גרם ליום 28.2(הממוצע לגילם בישראל מ צרכו יותרושתי הקבוצות ) גרם ליום בממוצע 32

ולשינויים משמעותיים ת הכולסטרול בדם ורמ לתרום לירידת עשויהצטברו ממצאים המראים שסוג שומן זה 

  142, 138.בכלי הדם שעשויים לתרום לירידה במחלות לב וכלי דם

 בוטנים ואגוזים, שקדים, אבוקדו, שמן קנולה, זיתבשמן  :בעיקר במזונות מהצומחשומן חד בלתי רווי נמצא 

והשערתי היא שהחיילים צרכו ממוצרים אלו יותר מהחרדים משום שהם יקרים יותר ומשום שהמודעות 

  .לצריכת מוצרים אלו גבוהה יותר בקרב הציבור החילוני בהשוואה לציבור הדתי

  

צריכה הוהצריכה הייתה דומה לממוצע  )6בלה ט(הבדלים בצריכת החלבון בין הקבוצות  נמצאולא נציין כי 

  4.בקרב גברים בני אותו גיל בישראל

  

   סידן  4.3.2

. וכך גם בני הישיבות 20מאשר בגיל  45מניתוח שאלון הסידן עולה שקבוצת החיילים צרכה פחות סידן בגיל 

אף קבוצת נבדקים לא הגיעה , כמו כן .החיילים צרכו יותר סידן בהשוואה לחרדיםשבדקנו קבוצת גיל  לכב

  . ולא בעשור החמישי לחיים 20בגיל  לא 2)ליוםג "מ 1000( היומיות לצריכת סידן להמלצות

עולה כי הצריכה  2004של משרד הבריאות בישראל אשר פורסם בשנת  4)מצב בריאות ותזונה(ת "מסקר מב

ג סידן כך שממוצע "מ 505הצריכה הממוצעת היא  40-49בגילאי . ג ליום"מ 520הממוצעת של גברים היא 

ילו החרדים צרכו פחות מן הצריכה בקרב החיילים בעשור החמישי לחייהם היה גבוה מן הממוצע הארצי וא

ייתכן כי הצריכה הנמוכה של סידן בקרב החרדים קשורה בהפרדה של שש שעות בין אכילת חלב  .ההמלצות

ב סקרים מראים "בארהראוי לציין כי ). המכילים כמות גדולה של סידן(ומוצריו לבשר או למחיר מוצרי החלב 

 - פי שאלון העל  .147עצמותבריאות השמירה על  לשם כי רבים צורכים פחות ממחצית הכמות המומלצת לגילם

FFQ  דבר המחזק את הטענה בדבר דיווח , ויותר סידן מעל הממוצע הארצי 80%שתי קבוצות הנבדקים צרכו

   113.יתר של השאלון

ב "ובאוכלוסיה הכללית בארה 30החל מגיל  4עולהת "לפי סקר מבמעניין לראות כי צריכת הסידן בישראל 

כי לזכור חשוב . במחקרנו נצפתה ירידה בצריכה עם השנים. 2ם ובגבריםצריכת הסידן יורדת עם הגיל בנשי

כך שתיתכן חריגה משמעותית ביחס ) שנים לאחור 25(באמצעות שחזור על פי זכרון  הוערכה 20הצריכה בגיל 

  . לצריכה האמיתית

בגוף ומכאן  Dדבר העשוי להשפיע מהותית על ייצור הויטמין , במחקר זה לא בדקנו את מידת החשיפה לשמש

  .גם על ספיגת הסידן
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  Dויטמין   4.3.3

הן  50 גילההמלצות עד . חלק מן הכמות מגיע מן המזון, בגופנו נוצר מקרינת השמש D -הלמרות שרוב ויטמין 

בקרב נבדקי המחקר הייתה צריכה ממוצעת נמוכה מהמלצות  ,)םג ליו"מק 5( 2יום/ל"יחב 200לפחות לצרוך 

  .ולא היו הבדלים בצריכה בין הקבוצות) בחרדים IU 156-בחיילים ו IU152  (אלו 

מרגרינה , חלב מועשר: מן החיבעיקר במוצרים במזון מוגבלות מאד והוא נמצא במוצרים  Dהמקורות לויטמין 

חלק גדול ממוצרים אלו אינו מומלץ לצריכה  .כבד ועוד, חלמון הביצה, דגני בוקר מועשרים, חמאה, מועשרת

  . המומלצת קטןכולסטרול ושומן גבוהים ולכן הסיכוי להגיע לצריכה היומית  באופן סדיר עקב תכולת

וההמלצה היא להשלים את  17נמוכות בסרום גם בארצות שטופות שמש Dלאחרונה אנו עדים לרמות ויטמין 

לתכולת המינרלים בעצם  Dביסוסן של עדויות סבירות לקשר בין ריכוז ויטמין החוסרים בעזרת תוספים עקב 

לא היה שימוש בתוסף , למרות צריכה של תוספי תזונה בקרב נבדקי המחקר 26.וצפיפותה בנוער ומבוגרים

  .אצל איש מן הנבדקים Dויטמין 

  

  נרגטיתא הצריכ  4.3.4

הצריכה הממוצעת הייתה . )6טבלה (ההכנסה האנרגטית של החיילים לא הייתה שונה משל בחורי הישיבה 

). ל"קק 2135( 4בקבוצת החרדים בהשוואה לממוצע לגילם בישראל 20% -בקבוצת החיילים וב 30% -גבוהה ב

נטייה לדיווח היש לקחת בחשבון את , בנוסף. הממוצע של הנבדקיםנתון זה עשוי לספק הסבר לעודף משקלם 

  .כך שבהחלט ייתכן שהצריכה האמיתית נמוכה יותר ממה שדווח FFQ -בשאלון ה יתר

  

 פעילות גופנית  4.4
ובבודדים השפעת הפעילות הגופנית על צפיפות העצם בגברים לאורך זמן נבדקה צם של מחקרים מספר מצומב

על צפיפות העצם בהשוואה לקבוצת ) ספורטאים, חיילים(השפעתה של פעילות גופנית אינטנסיבית מאד נבדקה 

  .ביקורת אידאלית בה לא עסקו כלל בפעילות גופנית

נבדקה השפעתה של פעילות  בו) שנה 40צע של גיל ממו(ים שנ 27מחקר עוקבה שנערך בגברים בלגיים לאורך 

גופנית עצימה במהלך גיל הילדות וההתבגרות על צפיפות העצם בבגרות נמצא שנבדקים שהשתתפו בפעילויות 

עם אימפקט גבוה במהלך גיל ההתבגרות והבגרות היו בעלי צפיפות עצם גבוהה יותר בחוליות מאשר אלו 

גבוה בגיל ההתבגרות אך לא עסקו בפעילות כזו לאחר מכן וכן צפיפות שהשתתפו בפעילות גופנית עם אימפקט 

   132.אימפקט גבוה כללהעצם הייתה גבוהה יותר מאשר בגברים שלא עסקו בפעילות גופנית עם 

שהעצם מתאימה עצמה לרמת הפעילות הגופנית כל הזמן ולכן לספורטאים ערכי  הודגם 123, 95מספר מחקריםב

על רמת הפעילות מקפידים ה נשמר כל עוד הם ז ןאך יתרונ, ספורטאים- צפיפות עצם גבוהים מאשר ללא

  .שנים 5-8הגבוהה למשך 

  

שאלון : השתמשנו בשני שאלונים להערכת ההוצאה האנרגטית וכימות של הפעילות הגופנית היזומהבמחקר זה 

פנית מתונה עד בינונית ועבר תיקוף לאוכלוסיה העוסקת בפעילות גו 8Aadahl and Jorgensenשחובר על ידי 

וכן שאלון שפותח בארץ ועבר התאמה לענפי הספורט השונים במטרה לכמת את ההוצאה האנרגטית של אנשים 

אינם ידוע כי שאלונים רבים שמטרתם להעריך את מידת העיסוק בספורט . העוסקים בספורט בקביעות

  .וייתכן שהייתה הערכת יתר של ההוצאה הקלורית בפעילות הגופנית שדווחה 93מדויקים
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 )7טבלה ( יומית-הכוללת היוםהחיילים היו פעילים יותר באופן בולט ומובהק מבני הישיבות ברמת הפעילות 

בני הישיבות הדבר אינו מפתיע משום ש. בהתאמה, METS34 לעומת  METS44 עם הוצאות אנרגטיות של 

. בישיבה או עמידהבני הישיבות מבלים חלק נכבד מזמנם ו זמן לימוד תורהביטול רואים בפעילות הגופנית 

  .יותר פעילויות שאינן יושבניותקבוצת החיילים פעילה יותר וסדר יומם מערב , לעומתם

  

כך על פי (אינו מתאים להערכת פעילות גופנית אינטנסיבית  Aadahl and Jorgensenמכיוון שהשאלון של 

על פי שאלון זה החיילים השתתפו יותר באופן מובהק . השתמשנו בשאלון אחר שהותאם לנושא) החוקרים

קלאסיים ענפי ספורט הפעילויות השונות כללו . בני הישיבותל בהשוואהבפעילויות ספורטיביות שונות ומגוונות 

  . ואומנויות לחימהספינינג , אך גם פעילויות כגון שייט, כגון הליכה וריצה

: ממספר גורמיםהבדלים אלו נובעים . אופניים ואימוני כוח, בקרב בני הישיבות רוב הנבדקים עסקו בהליכה

, חדשיםספורט ענפי מאמצים במהירות ם בתחומי הפעילות אינם האוכלוסיה החרדית היא שמרנית מטיבה וג

חלק מן , בנוסף). 'שחייה וכו, טניס, אומנויות לחימה(פעילויות הדורשות חשיפה ומגע של הגוף  אודאי של

או שיש לנסוע מרחק עד ) 'טניס וכו, חדר כושר( הדורשים השקעה כספיתהענפים דורש שימוש במתקנים 

באופן כללי אין זה מקובל באוכלוסיה החרדית לעסוק בפעילות גופנית באופן ). 'ט וכדשיי(למקום האימון 

  .מוגזם או בפומבי

 METS-minutes 500ממליצים על פעילות של Physical Activity Guidelines Advisory Committee  -ה

בכדי לעזור לפחות לשבוע  METS-minutes 1000בכדי לשמור על בריאות כללית תקינה ועל כמות של  1לשבוע

  . יתר לחץ דם וסרטנים שונים, 2סוכרת מסוג , וסקולריות-בהפחתת הסיכון למחלות קרדיו

לשבוע ואילו החרדים הפעילים  METS-minutes 3549 -החיילים הפעילים גופנית במחקר הגיעו בממוצע ל

אך במידה ונכניס לשקלול , שתי תתי הקבוצות הללו עומדות בהמלצות. לשבוע METS-minutes 1255 -הגיעו ל

-METS(נראה כי השינוי בקבוצת החיילים היה מזערי את הנבדקים שלא עסקו בקביעות בפעילות גופנית 

minutes 3408 ( ואילו השינוי בקבוצת החרדים הוא משמעותי)METS-minutes 815 (35% -עם ירידה של כ 

  . לערך שאינו עומד בהמלצות השבועיות למניעת התחלואות השונותעד בממוצע 

והה וברור היה כי הספורט הוא חלק אינטגרלי בספורט ברמה תחרותית או חובבנית גב והחיילים עסקמקצת 

מסתבר . צבאית כהכנה לצבא- גם במסגרת קדם, עוד לפני הצבא עוסקים החיילים בפעילות מאומצת. מחייהם

מתוך  24(מן החיילים  96% .חלק גדול מן החיילים הקרביים ממשיך להתאמן גם לאחר סיום שירות החובהש

סביר כי . עסקו בקביעות בספורט) 20מתוך  13(מן החרדים  65%ילו רק עסקו בפעילות גופנית קבועה וא) 25

למשל היקף מותניים צר יותר , להבדל משמעותי זה השלכה על פרמטרים חשובים בבריאותם של החיילים

  .ודופק ממוצע נמוך יותר בהשוואה לחרדים

  

, ) R= -0.5  ,0.01(שנות ההשכלה באוכלוסיית החיילים נמצא קשר שלילי בין ההוצאה האנרגטית היומית לבין 

דבר הנובע לדעתי מכך שמקצועות הדורשים שנות לימוד רבות יותר מובילים לבסוף לתפקידים יושבניים יותר 

בעלי השכלה נמוכה יותר אשר לרוב עוסקים בעבודות בהשוואה ל) 'וכו טק- מקצועות היי, עורכי דין, רופאים(

כמו כן נמצא קשר בין ההוצאה ). 'עובדי בניין וחקלאות וכו, גננים, יםטכנא, חשמלאים(המערבות עבודה פיזית 

והוא נובע כנראה מהקשר שבין מספר שנות הלימוד ) R= -0.5  ,p=0.005(האנרגטית היומית לגובה ההכנסה 

  .לגובה ההכנסה הממוצעת
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  וסקולריים-גורמי סיכון קרדיו  4.5

לחץ הדם ורמות , דופק במנוחה, היקף המותניים: מספר גורמים ידועים למחלות לב כליליות נבדקו במחקר

  . קשור לתמותה ממחלות לב כליליותכגורם נוסף ההדופק במנוחה בנוסף נמדד גם  . הכולסטרול

מן . לקבלת הסיכון למחלת לב כלילית בעשור הקרוב 141נתוני הנבדקים הוכנסו לתוך משוואות מדד פרמינגהאם

מדד פרמינגהאם ועימו  יורדך כ, שהתקבלו עולה כי ככל שהעיסוק בפעילות גופנית ספורטיבית גובר התוצאות

שנמדדו במחקר לא מצאנו מדדים אחרים . (p=0.02, R= -0.35)הסיכון למחלת לב כלילית בעשור הקרוב 

  .המשפיעים באופן מובהק על מדד זה

בקרב החיילים היה נמוך באופן מובהק בהשוואה לחרדים עם מדד  4.28מדד פרמינגהאם ממוצע של 

אין ספק שאורח החיים הפעיל יותר של החיילים תרם רבות להפחתת המדד ו  (p=0.03)6ינגהאם ממוצע  פרמ

הסיכון למחלת  .בין רמות הכולסטרול ולחץ הדם בין קבוצות המחקר יםהבדלהיו במיוחד נוכח העובדה שלא 

ובהשוואה לקבוצות המחקר הנבדקים משתי הקבוצות  7%הוא  40-44בקרב בני  141לב כלילית בעשור הקרוב

  .נמצאות בסיכון נמוך ביחס לבני גילם

  

  מאזן אנרגטי.  4.6

. ת בשתי קבוצות המחקרגדולה יותר מן ההכנסה האנרגטית הממוצע )9טבלה (ההוצאה האנרגטית הממוצעת 

והנבדקים לה היו יכולים  ברור כי נתון זה לא יכול להתקיים בפועל שכן המאזן האנרגטי יהיה שלילי כל הזמן

הערכת יתר בשאלון הפעילות : אני מייחס חוסר התאמה זו בין המדדים למספר סיבות. להתקיים לאורך זמן

כך על פי (הפעילות הנכונה עבור פעילויות בעצימות נמוכה הגופנית בגלל הקושי של הנבדקים לבחור בקטגורית 

ייתכן שלחרדים אשר אינם חשופים ומשוכנעים בכל , בנוסף. FFQ -או תת דיווח של שאלוני ה/ו) עורכי המחקר

  .לתרבות של בריאות הגוף אין נטייה לתת דיווח יתר של מזונותהקשור 

  

  שיטות המדידה  4.7

בעשורים האחרונים הייתה התפתחות דרמטית בשיטות המדידה כאשר השיטה הנפוצה היום בקליניקה היא 

 - החלטנו לערוך את המדידות במחקר בשיטת ה, בכל זאת. Dual X-Ray Absorptiometry (DXA) -שיטת ה

Quantitative Computed Tomography (QCT) מהסיבות הבאות :  

מבחינה . Single Photon Absorptiometry (SPA)עברו בדיקות עצם בשיטת הנבדקיםבמחקר בשנת  1983  •

  .אך לא ניתן להשיג מכשירים מאותו הדור SPA - מחקרית היה נכון לחזור על המדידות בשיטת ה

 Area Moment - היכולת למדוד את מדד ה. המדד החשוב ביותר בבריאות העצם הוא חוזקה ולא צפיפותה •

Of Inertia טובה יותר ב - QCT בהשוואה ל- DXA. למכשירי , כמו כןDXA  אין פרוטוקול מובנה סטנדרטי

 ).קורטיקלית(למדידת עצם שוקה 

 ).המחקר נערך בעין כרם(בגלל מיקום המכשיר בהר הצופים  DXA -קשה טכנית לבצע הבדיקות בשיטת ה •

 .ות הידאך הוא מתאים רק לבדיקות בעצמ, נייד DXAשקלנו להשתמש במכשיר  •
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פרק הקרסול משום שהבדיקות של שברי ממ מעל מ"ס 8בגובה  (Tibia)מדידות העצם נעשו בשוקה הימנית 

שכן  עצםצפיפות אמנם מבחינה מחקרית זו לא עצם נפוצה לבדיקת . נעשו בעצם זו 1983המאמץ מן המחקר ב 

 מאמץשברי זו הבדיקה המתאימה לחקר אך , אופורוטייםיזו עצם קורטיקלית שאינה מועדת לשברים אוסט

  .ובה כוחות כיפוף הם הגורם לשברי מאמץ בחיילים ובספורטאים עצם נושאת משקל משום היותה

  

אך בכדי לקבל רמז לחשיבות הבדיקות של חוזק העצם , שוקההחוקרים בודדים בלבד ביצעו בדיקות בעצם 

 106% -מ מגדילה את חוזק העצם לכיפוף ב"ס 2.5 - ל 2 - הגדלת קוטר גליל עצם מ: ניתן להתבונן בנתון הבא

   .51% - והחוזק בדחיסה ב

 BECK ביצעו בדיקות  15וחבריוDXA ב כחלק ממחקר "מתגייסים בארה 626 -בשליש התחתון של השוקה ב

  . שבדק את השפעת המבנה הגאומטרי של העצם על הסיכון לשברי מאמץ

כלית ביצירת פרוטוקולים עצמות קורטיקליות לרוב אינן נחקרות בהקשר לצפיפות עצם ולכן אין כדאיות כל

עם פאנטום מיוחד שכויל קודם לכן עם עצם  CT - עובדה זו חייבה אותנו לבצע את בדיקות ה. CT -לבדיקתן ב

  . שוקה שנשרפה לאפר

  

  צפיפות העצם.  4.8

, נשים לעומת גברים: קיומם של הבדלים בסיכון לירידה בצפיפות עצם בין אוכלוסיות שונות כגוןמודעים לאנו 

אך למיטב ידיעתנו מעולם לא נעשתה השוואה בין , וכדומה 147אמריקאיות-נשים לבנות לעומת נשים אפרו

בחרנו לכן במחקר הנוכחי ניסינו לבודד ככל שניתן את המרכיב הגנטי ו, )אשכנזי וספרדי(ממוצא שונה גברים 

  .להתמקד בנבדקים ממוצא אשכנזי בלבד להם סיכוי גבוה להיות בעלי מטען גנטי דומה

חיילים היא השכיחה בשברי מאמץ בשעצם זו בגלל ) Tibia(עצם השוקה מדידות העצם בוצעו במקור ב

נמדדו מספר מדדי עצם  1983משנת  במחקר 87.העוברים אימונים פיזיים אינטנסיבייםביחידות מובחרות 

התכולה : המתארים את תגובת העצם לדרישות התובעניות של האימונים הקשים מגופם של החיילים

המדידות נעשו בחלק הדיסטלי של עצם . צפיפות העצם והגאומטריה של עצם השוקה, המינרלית של העצם

הייתה עלייה מובהקת בתכולה המינרלית  1983 -שנבדקו בלחיילים . מן הקרסולמ פרוקסימלית "ס 8, השוקה

שבועות בעוד שלטירונים שסבלו משברי מאמץ היו  14של העצם ובצפיפות העצם לאחר הטירונות שנמשכה 

ההבדלים הללו הוסברו על ידי איבודי . עליות קטנות יותר במדדים אלו מאשר אלו שלא סבלו משברי מאמץ

  87.מאמץימונים בקרב אלו שסבלו משברי זמן בא

  

  )2008לעומת  1983שנת ( חייליםנתוני ההשוואת   4.8.1

 - היו נמוכים בהשוואה לנתוני צפיפות העצם מ) 11טבלה (המדידות של צפיפות העצם במחקר זה עבור החיילים 

לאחר בירור מקיף . ולא ניתן לדעת האם ההבדל הוא אמיתי או שהוא מבטא הבדל בשיטות המדידה 1983

 - לנתונים בני השוואה לתוצאות ה 1983בשנת  SPA -מצאנו שלא ניתן להמיר את הנתונים שהתקבלו במכשיר ה

QCT ות של החיילים שימשו אותנו רק להשוואה אל מול החרדיםבמחקר הנוכחי ולכן נתוני הצפיפ.  
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  השוואת חיילים לחרדים 4.8.2

בגיל  בחורי הישיבה זה של קבוצת החיילים ל שלהבדל בצפיפות העצם בעצם השוקה מצאנו באופן מפתיע לא 

מדד לחוזק עצם ביחס , Moment Of Inertiaיחד עם זאת מצאנו שמדדי . )10טבלה ( שנים 43ממוצע של 

היו גבוהים יותר באופן מובהק בקבוצת החיילים , לכוחות כיפוף בהתאם למאפיינים הגאומטריים של העצם

  . בהשוואה לחרדים

ביומיום (אנו ציפינו למצוא הבדלים ברורים בצפיפות העצם בין החיילים לחרדים בגלל היותם פעילים יותר  

בניתוח רב ). אנרגיה ושומן, החיילים צרכו יותר סידן(התזונה ים בהרגלי ובגלל הבדל) ובפעילות ספורטיבית

לא ניתן היה לבנות מודל שיסביר את  מדד שהשפיע באופן משמעותי על הצפיפות ובעקבות זאתלא נמצא גורמי 

מכיוון שבחנו מדדים תזונתיים והקשורים לפעילות גופנית והם לא נמצאו . ההשפעות על צפיפות העצם

  .ניתן להניח כי למרכיב הגנטי השפעה חשובה על מרכיב זה בחוזק העצם, עים על צפיפות העצםכמשפי

שנים לפני  25מפתיע משום שפעילות גופנית אינטנסיבית שעברו החיילים ההבדל בחוזק העצם אינו , עם זאת

. חמישי לחייםוהפעילות הגופנית בהם עסקו מאז ועד היום תרמו לשיפור חוזקה של העצם בעשור ה, המחקר

הייתה השפעה ) METS(האנרגטית היומית  משקל הגוף וסך ההוצאה, בניתוח רב גורמי מצאנו שלגובה

  .מובהקת על חוזק העצם וחושב מודל חיזוי מתאים מתוך מדדים אלו

   ובעשור החמישי לחיים לא הייתה השפעה על צפיפות העצם  20לצריכה הנמוכה יחסית של סידן בגיל   

     375(ראו כי למרות צריכה נמוכה של סידן בו ה 46מחקר שנערך בנזירות צמחוניותממצא זה תואם ל. במחקרנו

  לאורך שנים לא הייתה ירידה בצפיפות העצם בהשוואה לאוכלי בשר בעלי צריכה כמעט ) ג ליום בממוצע"מ  

  .כפולה של סידן  

  

  בלי שברי מאמץ/חיילים עםהשוואת   4.8.3

לא ) 69%(אובחנו כסובלים משברי מאמץ ושאר המשתתפים  1983ממשתתפי המחקר שנערך בשנת  31%

אשר ) מכלל החיילים שנבדקו במחקרנו 44%(חיילים  11במחקר זה נבדקו . מאמץאובחנו כסובלים משברי 

המידע שנתקבל עבור קבוצת החיילים במחקר זה  .ל"סבלו משברי מאמץ  בתקופת השירות הסדיר בצה

צפיפות ו נוכחות שברי הליכה, BMI, משקל, גובה: 1983שנת בהושווה לנתונים שלהם בתחילת הטירונות 

נמצאו הבדלים בצפיפות העצם בין חיילים עם שברי מאמץ לעומת כאלו  1983בשנת ). g/cm3 - נמדדה ב(העצם 

המליצו המחברים להמשיך את  51986בשנת   Lancet-מערכת שפורסם בשלא סבלו משבר מאמץ ובמאמר 

   .ולברר האם לשברי המאמץ יש השפעה על בריאות העצם בעתידהמחקר הפרוספקטיבי 

  

לא הראו הבדל בחוזק העצם או בצפיפות העצם של החיילים עם שברי  )12טבלה (תוצאות המחקר שלנו 

השערתנו היא שצפיפות העצם לא הייתה אמורה להשתנות . לאלו שלא סבלו משברי מאמץבהשוואה המאמץ 

בעצם זו ממילא מכיוון שלעצם למלארית צפיפות מירבית והיא אינה צפויה להשתנות משמעותית בעצם 

   .קורטיקלית נושאת משקל

נראה שלא נמצאו הבדלים בחוזק העצם משום שרוב החיילים עסקו בקביעות בפעילות גופנית לאורך השנים 

שפורסם לאחרונה ומצא שלרוכבי אופניים   139ניתן למצוא תימוכין לכך במחקר, וחוזקה של העצם נשמר

  ).נמדדו עצמות השוקה והרדיוס(מקצועיים למרחקים קצרים חוזק העצם נשמר לאורך השנים 
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  מסקנות המחקר  .5

למרות אורח חייהם החסר בפעילות גופנית וסידן בדיאטה והקוטבי לחלוטין ביחס למדדים , בני ישיבותל .1

 . של החיילים בעצם השוקהצפיפות עצם דומה לזו , אלו לאורח חייהם של קבוצת החיילים

בבריאות העצם בעשור צפוי לפגיעה לא בגיל גיוס מי שסבל משברי מאמץ ומדדי צפיפות עצם נמוכים  .2

  .החמישי לחייו

והדרישות השונות שמופעלים עליה היא דרך מנגנון  לעומסיםהקורטיקלית העצם נראה כי האדפטציה של  .3

כלומר דרך המאפיינים הגאומטריים שלה ולא על ידי העלאת צפיפות העצם כפי שנהוג , העצםשל חיזוק 

 ).חוק וולף(לחשוב 

השפעות מדדים שונים וכנראה לא ניתן להשוות בין עצם ייתכן ולסוגי עצמות שונות תגובה ספציפית שונה ל .4

   .ספוגיתלעצם  צפופהושאת משקל לעצם שאינה נושאת משקל וגם לא עצם נ

  

מחקר ייחודי זה נערך בקבוצות מחקר השונות זו מזו בצורה קיצונית במידת העיסוק בפעילות גופנית , לסיכום

תוצאות וכי אורח החיים תרם תרומה מינורית לצפיפות עצם השוקה תוצאות המחקר מראות . ובצריכת סידן

עם  .המחקר מצביעות על כך שלגנטיקה תפקיד מפתח גדול יותר ממה שחשבנו על בריאות העצם הקורטיקלית

  .ישנה השפעה לכמות הפעילות הגופנית ומידות הגוף על חוזקה של העצם, זאת

לצעירים הסובלים משבר מאמץ לא צפויים הבדלים בסטטוס המחקר הנוכחי מגלה כי , בהמשך למחקר קודם

  .או בתכולת המינרלים בשוקה/העצם אפילו ושבר המאמץ כרוך בירידה בצפיפותה ו

יש לשים דגש על הגברת הפעילות הגופנית היומיומית לאורך החיים בכדי לשמור ולשפר את חוזקה של עצם 

  .השוקה

  

  מגבלות המחקר  .6

רק עצם קורטיקלית וברור לנו כי הייתה חשיבות לבדיקת השפעת אורחות החיים  בדקנו טכנייםמשיקולים  .1

 .על עצם ספוגית המועדת יותר לשברים אוסטיאופורותיים

בעוד שחלק נכבד מן , לעוסקים בפעילות אינטנסיביתמותאם להערכת הוצאה אנרגטית יומית אינו שאלון ה .2

 .קבועהחיילים עסקו בפעילות גופנית אינטנסיבית באופן 

  .ובכך לנסות לבדוק את תרומתו לצפיפות העצם Dלא נבדק זמן החשיפה לשמש כמקור ליצירת ויטמין  .3
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  1 נספח

  

  
  

  מודעת כתב הסכמה
  

  _____________    ___________    _________  מ"ני החא

  מספר תעודת זהות       חהמשפ          שם פרטי      

סכים להשתתף בפרויקט לבדיקת מצב בריאות כללי מ ינא יכ, ני הטוב והחופשיומרצ, ביע בחתימתימ .1
 .והימצאות אוסטיאופורוזיס באוכלוסיות שונות

  :כי הוסבר לי וידוע ליה ה בז/מצהיר נניה .2

 

  .ל לביצוע העבודה כמחקר רפואי"הלסינקי בהדסה ובצה דתועמ יבל אישורקמילגרום ' י פרופכ  .א

י מטרת המחקר לבחון מצב בריאות העצם ומדדי בריאות כלליים באוכלוסיות שונות במדינת כ  .
 .ישראל

ב

להערכת צפיפות העצם הכלל  QCTאעבור בדיקת  יה כדמחקר לרבות העובה וסברו לי שיטותה  .ג
כן . מנת קרינה המקבילה לזו שבצילומים מקובלים QCT - בבדיקת ה. גופית ולהערכת הרכב הגוף

הוסבר לי כי אין בבדיקות . של הגב ושל הברכיים MRIאעבור בדיקות קליניות שונות ובדיקות 
  ).מסוכנת(הנוספות קרינה מייננת 

 ילחזור בי בכל עת מהסכמת ה/ישפוני חאוכי , פות בניסויתתה להימנע מהש/פשיומסר לי כי אני חנ  .ד
רור כל הענשה גא תלאת זה כלי פעוכו, וע ביגמבלי לפ וכל זאת, ק השתתפותיסיתתף בו ולהפשלה

  .או נקיטת צעד כלשהו נגדי

תי ופתלה הקשורה בהשתאל שכת בולפנ ואליו אוכל, מילגרום הוא הרופא האחראי' כי פרופי וסבר לה .3
  .050-7874401: וןפניתן להשיגו בטל. יוסינב

  .למעט החזר הוצאות, בניסויף הסכמתי להשתת דבע הורמה לי כל תחובטה תנה לי ולאיא נל .4

בינותי את הוכי , תנדב נתתי מרצוני הטוב והחופשיניסוי כמאת הסכמתי להשתתף ב כינני מצהיר בזה ה .5
  .ור לעילמכל הא

  

    __________________    ____________     __________  

  תאריך          תעודת זהות רמספ    יוסינה למ/חתימת המסכים    

  

  :הלחתימ דע

 הבין את לאחר שווידאתי כי, מה מעלה את כל האמור לעיל/כי הסברתי לחתוםזה ב ראשממ "ני החא
  .וחתם בפני, הסברי

  

_____________    ___________________    ________________  
  מספר תעודת זהות              חתימה                          ם העדש

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  2 נספח

  

  

  שאלון כללי ורפואי
  
  

  כולל ועבודה/פרטי לימוד בישיבה
  

  __________________:שם הישיבה___  /___/___: תאריך התחלת לימוד בישיבה גבוהה
  

  ____עד שנת _____ החל משנת_________   ): ללימודמעבר (סוג עיסוק לפרנסה 
  

  ____עד שנת _____ החל משנת_________   ): מעבר ללימוד(סוג עיסוק לפרנסה 
  

  ____עד שנת _____ החל משנת_________   ): מעבר ללימוד(סוג עיסוק לפרנסה 
  

  _____חודשים  משך כמה? _____  באיזו שנה? ______  )פרט(האם עבר הכשרה צבאית כלשהי 
  
  

  )ליוצאי צבא(פרטי שירות צבאי 
  

  _________:מספר אישי__  /__/___:תאריך שחרור___  /___/___:תאריך גיוס
  

  לא קרבי/  ר  "לא חי -קרבי /  ר  "חי: סוג טירונות_______  :יחידה בה שירת בחובה
  

  _____ :שנת סיום שירות מילואים_____________    :יחידה בה שירת במילואים
  

  ____עד שנת _____ החל משנת____________   : עיסוק לפרנסה
  

  ____עד שנת _____ החל משנת____________   : עיסוק לפרנסה
  

  ____עד שנת _____ החל משנת____________   : עיסוק לפרנסה
  
  

  
  

  ):נטו(ההכנסה החודשית למשק הבית ______        : מספר נפשות בבית  ₪ 7,000עד (  ) 
 (  )7,000-14,000 ₪  
 (  )14,000-21,000 ₪  
  ₪ 21,000מעל (  ) 

  
  )נא ל סמן את האפשרות הרלוונטית ביותר(הישגים לימודיים 

  
  בעל תעודת בגרות  (  ) שנות לימוד ללא תעודת בגרות   12בוגר (  ) שנות לימוד   12לא סיים (  ) 

  
   MD(  ) תואר שלישי  (  ) תואר שני  (  ) תואר בוגר  (  ) 

  
  ______________אחר "  (  ) ידין"  (  ) "יורה"הסמכה לרבנות (  ) 

  
  גם אשכנזיה וגם ספרדית(  ) ספרדיה  (  ) אשכנזיה  : (  ) מוצא האם

  
  גם אשכנזי וגם ספרדי(  ) ספרדי  (  ) אשכנזי  : (  ) מוצא האב

ניתן לרשום 
גיל במקום 
שנה בתוך 
 סוגריים

ניתן לרשום 
גיל במקום 
שנה בתוך 
 סוגריים

 
  



 

  המשך -ללי ורפואי שאלון כ
  
  
  
  

  ביטוח לאומי (  ) משרד הבטחון (  ) __________  : יש           אחוז(  ) אין  : (  ) אחוזי נכות
  

  _______________________________________________: איברים פגועים
  

  :טופלת כנגד/סבלת או מטופל/האם סובל
  

  _________  :פרט -סרטן (  ) כולסטרול גבוה  (  ) מחלת לב  (  ) סוכרת  (  ) יתר לחץ דם  (  ) 
  

  __________ :פרט -מחלה כרונית אחרת (  ) 
  

  ___________________________________:כן    שמות(  ) לא  : (  ) האם נוטל תרופות קבועות
  

  ____: מספר חפיסות ביום______   : וןמעולם לא     שנות עיש(  ) עישון בעבר  (  ) עישון בהווה (  ) 

 
  ________________:נסיבות__________:שנה________:מיקום?         האם סבלת משבר

  
  __________________:נסיבות__________:שנה________:מיקום                                       

  
  __________________:נסיבות__________:שנה________:מיקום?                  נפצעתהאם 

  
  __________________:נסיבות__________:שנה________:מיקום                                       

  

אחר )   (ימי חג  (  ) שבת (  ) '  ו(  ) '  ה(  ) '  ד(  ) '  ג(  ) '  ב(  ) ' א: (  ) ליום ות אלכוהולנמ

ניתן לרשום 
גיל במקום 
שנה בתוך 
 סוגריים

  

  
  _______: )     כוסית משקה חריף, כוס יין, בקבוק בירה=מנה( 

  ששותה בשבוע ממוצע משקה אלכוהולי מנותמספר : שתייה

  __________________:נסיבות__________:שנה________:מיקום?         האם עברת ניתוח
  

  __________________:נסיבות__________:שנה________:מיקום                                      
  
  

  :האם הנך סובל או סבלת מ
      פעם עד  פעם בחודש  נוטל  

  כמעט  פעמיים  או פחות  משכך  עצמות כאב 

  1-10  בכל יום  בשבוע  כאב

  ______  (  )  (  )  (  )  (  )  כאב גב(  ) 

  ______  (  )  (  )  (  )  (  )  צווארכאב (  ) 

  ______  (  )  (  )  (  )  (  )  כאב ברכיים(  ) 

  ______  (  )  (  )  (  )  (  )  כאב בקרסול(  ) 

  ________אחר  ______  (  )  (  )  (  )  (  ) (  ) 

  
  ? _______18מה היה משקלך בגיל 

 

 
  

 
  



 

  3נספח 

  1דף  -תכיפות מזון שאלון 
  

    .תכיפות בריבוע אחד בלבדבדוק שבכל שורה סומן 
  .יש להקיף בעיגול את מספר התמונה המתאימה, ממוספרים" גודל המנה או תמונה"אם 

  
        תכיפות אכילה ממוצעת בשנה שעברה

        פחות                    
  'מס  תיאור מזון  גודל מנה  מפעם בחודש    בשבוע    ביום

 

                         ביצה 1  מוצרי ביצה כולל ביצה או חביתה  1

2  

  מזון    או תמונה  בחודש  6+ 4-5 2-3  1   5-6 3-4 1-3    1-3

                         חלב 1/2  כוס

                         שוקו 1  כוס  3

                         'גבינה לבנה או קוטג 1  כף  4

                         שמנת חמוצה  גביע  5

                         אשל לבן או מעדן ללא סוכר, יוגורט  גביע  6

                         מעדן חלב  גביע  7

                         גבינה צהובה 1  פרוסה  8

                         ברינזה, בולגרית, צפתית, גבינה מלוחה  3   2   1תמונה     9

                         חמאה 1  כפית 10

                         מרגרינה 1  כפית 11

                         סלט טונה, טונה משומר 1  כף גדושה 22

                         מעושן או משומר, דג כבוש 1  יחידה 23

                         לחם מכל סוג  18   17   16תמונה    24

                         לחמניות או פיתות 1  יחידה 25

                         קרקרים 3 חצי מצה/קרקרים 26

                         פיצה או מאפה מלוח, בורקס  קטן 1 27

                         )קורנפלייקס(דגני בוקר  21   20   19תמונה     28

                         דייסות  קערה 29

                         ירק חי 1  יחידה 33

                         אבוקדו 1  כף גדושה 35

                        חצילים, טחינה , סלטים מבושלים כולל חומוס 1  כף גדושה 37

                         זיתים 10  זיתים 38

                         מיץ פרי טבעי 1  כוס 51

                         נקניק או פסטרמה 1  פרוסה 55

                         שניצל  6   5   4תמונה    12

                         מנת עוף או הודו  מנת הודו / עוף  1/4 13

                         נקניקיה 1  יחידה 14

                         קציצות מכל סוג  קציצות בינוניות 2 15

                         קציצות, מוצרי בשר קנויים כולל שניצל  קציצות 2מנה או  1 16

                         מוצרים צמחוניים קנויים כולל טבעול 1  יחידה 17

                         גולאש, סטייק, בשר בקר, תבשילי בקר  12 11 10תמונה  18

                         תבשילי עוף או הודו מעורבים כולל מרקים  מנה בינונית 19

                         איברים פנימיים  9   8   7תמונה    20

  דג מבושל או מטוגן  15   14   13תמונה                           21
  

  
  
  
  

  



 

  2דף  -תכיפות מזון שאלון 
  

  
  .בדוק שבכל שורה סומן תכיפות בריבוע אחד בלבד

  .יש להקיף בעיגול את מספר התמונה המתאימה, ממוספרים" גודל המנה או תמונה"אם 
  

  
  
  

        תכיפות אכילה ממוצעת בשנה שעברה
        פחות                    

  'מס  תיאור מזון  מנהגודל   מפעם בחודש    בשבוע    ביום
  מזון    או תמונה  בחודש  6+ 4-5 2-3  1   5-6 3-4 1-3    1-3

  
                        30  כוסמת, קוסקוס, פסטה, אורז  24   23   22תמונה     

                         יפס'צ, תרס, פירה, תפוחי אדמה  30   29   28תמונה    31

                         פרי  33   32   31תמונה    32

                         לא כולל תפוחי אדמה, ירק מבושל  39   38   37תמונה    34

                         קטניות מבושלות מכל סוג 1/2  כוס 53

                         'תבשילים וכו, שמן כתוספת לסלטים 1  כפית 54

                         פלאפל בפיתה, שווארמה, שישליק  יחידה 56

                         פיצוחים  'גר 25חופן או  36

                         חטיפי שוקולד, שוקולד  'גר 30קוביות או  6 39

                         ביסלי במבה, חטיפים מלוחים  'גר 25חופן או  40

                         עוגות  45   44   43תמונה    41

                         עוגיות, וופלים 1  יחידה 42

                         גלידות או ארטיקים כדורים 2/ ארטיק  1 43

                         דבש ריבה 1  כפית 44

                         סוכר 1  כפית 45

                         ממתיקים מלאכותיים 1  יחידה 46

                         משקאות מתוקים 1  כוס 47

                         מים או משקאות דיאט 1  כוס 48

                         קפה  ספל 1 49

                         תה  ספל 1 50

                         מיונז כולל קל 1  כפית 52

  משקאות חריפים, יין 1  כוסית 57
  

                       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  



 

  4נספח 

 
 

 

 

 
  



 

 

 

 
 

 

 

 
  



 

 
 

 
  



 

 
 

 

 
 
  



 

 

 
 

  

  

  

  

 
  



 

  5נספח 

  סידן - שאלון להערכת הרגלי אכילה

  הרגלי אכילה

  לא/  כן    ?האם אתה נמצא במשטר דיאטטי כלשהו . 1

  ___________:אחר/ דלת לקטוז /מוגבלת קלוריות / טבעוני / צמחוני / כשר :  הדיאטה יפרט סוג, אם כן    

  .פ המתאים ביותר"ע, מדי יום או מדי שבוע: סמן מספר מנות בשנה האחרונה באחד התורים    

  )מנה(מזון   מספר מנות  מספר מנות

  20בגיל  בשנה האחרונה 

  בשבוע    ביום  בשבוע  ביום

        )גביע 1/2(גבינה לבנה 

        )גביע 1/2(גבינה לבנה מועשרת 

         )פרוסה 1(גבינה צהובה 

         ______________סוג ) גרם 100(גבינות קשות 

         )כוס 1(חלב 

        )כוס 1(חלב מועשר בסידן 

)גביע 1(יוגורט         

         )גביע 1(' קוטג

)שקית 1(שוקו         

         _______________מסוג ) גרם 30(דגני בוקר

         ___________של חברת ) יחידה 1(חטיף אנרגיה 

        )גרם 100(טופו 

        )כוס 1(פולי סויה מבושלים 

        )גרם 100(שעועית לבנה מבושלת 

        )גרם 100(בוטנים 

        )כף 1(שומשום מלא 

          )כפות 2סלט טחינה , כף 1גולמית (טחינה 

        )גרם 100(שקדים 

        )גרם 100(דג סלמון 

        )דגים - יחידות  2(סרדינים 

        )יחידות 2(תאנים יבשות 

)בינוני 1(תפוז         

  

  לא/  כן  ? האם אתה צורך תוספות תזונה . 3

  .סותרי חומצה/ מינרלים / ויטמינים : סוג התוסף*   :ציין את, אם כן    

  _____________________________: שם התוסף*       

*                        .כפיות/ טבליות _______ :כמות ליום

*                       .ימים ________ כל : תדירות הצריכה

  

 
  

  



 

  6נספח 

  

  

  שאלון להערכת צריכת סידןערכי הסידן של מזונות עתירי סידן ב
  
 )ג"מ(כמות סידן  מוצר מידה' יח

122.5 

 

 גביע 1/2 גבינה לבנה
 217.5 1 גבינה צהובה 'פר

 תלוי בסוג 100 גבינה קשה גרם 
 שקית/ כוס  1 שוקו/ חלב  212.5/  240

 גביע 1 יוגורט 217.5
 גביע 1 'קוטג 225

 תלוי בסוג גרם 30 דגני בוקר
 תלוי בסוג 1 חטיף אנרגיה יחידה

 100 טופו גרם 105

 100 שעועית לבנה מבושלת גרם 89.6

 100 בוטנים גרם 92

 1 שומשום מלא כף 11

 כפות סלט טחינה 2 /כף גולמית  1 טחינה 21.42/  17.68
 100 שקדים גרם 266

 100 דג סלומון גרם 46.7

 2 סרדינים יחידות 75.6
 54.72תאנים יבשות 2 יחידות

 בינוני 1 תפוז 74.4 
  
  

 משרד הבריאות" / צמרת"כל הערכים נלקחו מתוכנת * 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  7נספח 

  )שנים אחרונות 5 - ב(שבוע / שאלון פעילות גופנית ממוצעת ליום 

  .אנא קרא את כל הרשימה לפני התחלת מילוי התשובות. קבוצות של פעילויות לפי מידת ההתאמצות 9לפניך 

ה שעות כ לכמת כמ"ואח, שבוע/ יש לנסות לקבוע מה הפעילויות העיקריות שהנשאל עושה במהלך היממה 

ויש לרשום שבועי רק אם הפעילות לא , כמובן לרישום יומי, עדיפות. ודקות עוסק באותה רמת פעילות

  .מתבצעות מדי יום

  משך פעילות בשבוע  סוג פעילות/ רמה     משך פעילות ביממה

     

 

  דקות  שעות  דקות  שעות

 .שינה, מנוחה  .א

 

        

  .ב

  :פעילות שקטה בישיבה

צפייה , האזנה למוזיקה, קריאה

 .לימוד ביחידות בישיבה. בטלוויזיה
 

        

  .ג

 

  ,מול מחשב או על שולחןעבודה 

  ,מפגש חברתי, השתתפות בישיבות

 .לימוד בחברותא בישיבה

        

  .ד

  , שטיפת כלים, בישול, עמידה

  ,נהיגה, מרצה/ מדריך / מנחה 

  .לימוד בחברותא בעמידה

        

  .ה

  ,טאטוא רצפה, עבודות נקיון קלות

  ,ביצוע קניות עם עגלה
 .ירידה במדרגות, הליכה מתונה 

        

  .ו

  ,נסיעה להנאה באופניים

  ,הליכה מהירה

  .צביעת קירות

        

  .ז
  ,סחיבה, העמסה, נשיאה, עבודות גינון

 .עלייה במדרגות

 

        

  .ח
, התעמלות בחדר כושר, פעילות אירובית

 .עבודות חפירה
 

        

  .ט

  :'פעילות מאומצת יותר מסעיף ח

  ,כדורגל, כדורסל, ריצה, משחק טניס

  .נסיעה תחרותית על אופניים

        

  



 

 
  

  8נספח 

  
  ח אישי לפעילות ספורטיבית"דו

  
  !דלג על העמוד, אם לא       לא/ כן ?    שנים האחרונותה 5 -האם עסקת בפעילות ספורטיבית באופן קבוע ב

  
  :סוגי פעילות

  ).מ"ק 5> (ריצה למרחקים ארוכים   .1
  ).מ"ק 5>(=ריצה למרחקים קצרים   .2
  ).כולל חדר כושר(תרגילי כוח ומשקולות  .3
  .שחייה  .4
  .כדורגל  .5
  כדורסל  .6
אומנות / קפוארה /  קראטה/ ודו 'ג  .7

  .לחימה
  .ספינינג/  אופניים.  8
  .סקווש/  טניס.  9

  .טניס שלחן .10
11. baseball.  
  .כדוריד .12
13 .volleyball  /עף- כדור.  

  .גלשנות/ שייט . 14
  .סייף. 15
  'הת/  יקהאקרובט. 16

  .פילאטיס/ קע קר 
  .כושר קרבי/ שרידות . 17
  .ריקוד. 18
  .הוקי קרח/ הוקי . 19
  .סקי. 20
  .רכיבה על סוסים. 22
  כדורגל מריקאי/ רוגבי . 23
  .כדור מים. 24
  .גלישה צוקים/ טיפוס . 25
  .היאבקות/ אגרוף . 26
  .צלילה. 27

  .חץ וקשת/ ירי . 28
  .הליכה. 29
  .התעמלות אירבית. 30
  .ספורט מוטורי. 43
  .טריאתלון. 44
_____________אחר. 99

  
  
  
  

  השנים האחרונות 5 - במנה עד שלוש פעילויות עיקריות 
  
  

  סוג פעילות  
  שעות שבועיות

  כולל הליכה 3-99

מ "מספר ק
  שבועי
  )1-2(ריצה 

        'א

        'ב

        'ג

  
  
  
  

  

  

  



 

Abstract 
 

Yeshiva students and elite Israeli infantry soldiers are at the opposite poles of the spectra of physical 

activity in Israeli society. The current study is based on two populations: soldiers who took part in a 

prospective study of stress fractures in 1983 in which the incidence of stress fractures was 31% and 

their counterparts, yeshiva students who received deferment from military service at the same time. 

Purpose 

To compare the effect of physical activity and diet on tibial bone density of males in the age bracket 

of 41-45, between subjects who have done extremely demanding physical activity with a population 

who has purposely avoided strenuous physical activity. 

Methods 

The study is a prospective cohort study involving elite infantry soldiers who were part of the 1983 

Israeli Army Stress Study and who continued to service as combat soldiers for at least the next 20 

years with a population who had the same military profile but received deferment from service in 

1983 to study Torah and continue to do such until the present. An evaluation including 

anthropometric measurements: weight, height, abdominal circumference, dietary questionnaires 

(FFQ and calcium intake), physical activity questionnaires evaluating the energy expenditure, blood 

tests and a measurement of bone density and geometric strength using qCT was performed 25 years 

after the soldiers military induction. A comparison of the bone strength at 25 year follow-up between 

soldiers who had stress fractures and those who did not have stress fractures in 1983 was done.    

Results 

 

Data was collected from 45 subjects, 25 soldiers from the 1983 stress fracture study group and 20 

Torah scholars both with a mean age of 43. Except for higher economic status and increased alcohol 

consumption among the soldiers the general characteristics of the two populations were the same. 

The soldiers had increased height and weight since their military induction in 1983. The Torah 

scholars had significantly higher mean abdominal circumferences (100.7 cm) than the soldiers  (94.7 

cm) measured at the level of the umbilicus as well as when measured at the level between the 12th rib 

and the iliac crest (99.8 cm vs. 93.9 cm). The mean resting pulse rate of the Torah scholars (69 bpm) 

was higher than that of the soldiers (61 bpm) but there was no difference in their blood tests (lipids 

profile and HgA1C) or blood pressure measurements. The soldiers had significantly higher daily 

calcium intakes (1240 gr. vs 112.1 gr.), daily energy intakes (2722 kcal vs   2569, daily fat intakes 

(112.1 gr. vs. 90.5 gr.) , saturated fat (36.8 gr. vs 28.2 gr.), mono-unsaturated fat (40.6 gr. vs. 31.5 

gr.) than the Torah scholars. A correlation was found between the carbohydrates intake and the 

calorie intake of both populations (p=0.0001, R=0.91).  

  



 

Additionally in the soldier population a correlation was found between carbohydrates intake and 

daily energy expenditure (p=0.03 , R=0.43) as well between the carbohydrates intake and the 

economic level (p=0.01, r= -0.5). 

Based on the calcium questionnaire, the soldiers had significantly higher daily calcium intakes at the 

age of 20 (705 mg vs. 421 mg, p=0.02) than the Torah scholars. During their fifth decade of life their 

calcium intake continue to be higher than the Torah scholars 547 mg vs 397 mg, p=0.03). The daily 

calcium intake of both groups was lower in the fifth decade than at age 20.     

The daily physical activity of the soldiers was significantly higher than that of the Torah scholars (44 

vs 34 METS, p=0.001). The soldiers also do more sport activity than the Torah scholars (3408 vs 805 

METS-Minutes) and engaged in a wider variety of sports. There was a negative correlation for the 

soldiers between daily energy expenditure and educational years (R = -0.05, p =0.01) and the daily 

energy expenditure and the economic level ( R= -0.5, p =0.005).   

In the fifth decade of life no difference in the tibial bone density was found between the soldiers and 

the Torah scholars, but the geometric strength properties of the soldiers' tibias were higher (p=0.02). 

Because of differences in measuring techniques, comparisons between the bone density of soldiers in 

1983 with their fifth decade measurements could not be made. There was no difference found in the 

fifth decade measurements of tibial bone density of soldiers who did or did not have stress fractures 

in 1983.  In multivariate analysis height, weight and total daily energy expenditures was found to 

have an effect in the fifth decade on the geometric strength of bone, but not on tibial cortex bone 

density.  

Conclusions 

In spite of the past demanding physical activity of elite infantry soldiers, their continued sport 

activity and their higher calcium intake, their tibial bone density is not higher than that of sedentary 

Torah Scholars in the fifth decade of life. 

1. The dietary intake of soldiers is similar to that of Torah scholars in the fifth decade of their lives, 

except that soldiers have higher calcium and fat intakes. The calcium intake of both groups was 

lower at age 20 and during the fifth decade of life than the recommended.  

2. Soldiers who suffered from stress fracture in 1983 were not found to have different tibial bone 

density than soldiers who did not have stress fractures. 

3. Adaptation of tibias secondary to physical activity was evident in fifth decade measurements by 

increased geometric strength parameters but not by increased cortical bone density.   
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