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הקימנידויב :יזכרמה אשונה 

תומכ לשו םיכשוממ םיצמאמ לש העפשהה 

בלה תקופת לש םידדמ לע םילזונה 

ביגש לאכימ ,אריס־ןב דוד ,תרפ לעי ,רשיפ הגנ ,גרבננא הדניה ,רבדו הלילג 

ותכרעהו בלה דוקפת 

תכרעמהמ בלל רזוח םדה ובש ,בצקה)תידיימה הרזחה הווש ןיקת יגולויזיפ בצמב 

חפנ .(תיקרועה תכרעמל םדה תא קירזמ בלה ובש ,בצקה)בלה תקופתל ,(תידירווה 

האצותכ לודגל וא (תושבייתה לשב וא םימ דוביא לשב) ןוטקל יושע ,ףוגב םדה 

Yeiiin, Nikoiic 8(Frater,)תידירווה הרזחה תא תולעהל ךכ ידי לעו ,םילזונ תסמעהמ 

יפ לע ,תידירווה הרזחל ףסונב ,תעבקנ בלה תקופת .(Astrand s Rodahi ;1990,ו 977 

יפ לע ,בלהמ םדה תקרזהל דגנתמ רשא ,םיקרועה יבאב ץחלה ןיבש םיסחיה תכרעמ 

תקופת לע הרקבה יכ ,רמול ןתינ הבחר הללכהב .בלה בצק יפ לעו בלה ץוויכ תלוכי 

תא .(Astrand 81 Rodahl, 1977) ףוגה לש ןצמחה תכירצמ הרקיעב תעפשומ בלה 

רישכמ תרזעב דודמל ןתינ ,(הקימנידומיה ןלהל) בלה תקופת לש הלאה םידדמה 

וז הנוכת .בלב לזונה תעונת לש לוקה ילג לע ססבתמה ,(Echo-Doppier)רלפוד־וקאה 

Stoddard,et al., 1989; Brutsaert, Rademakers 8־) ךירעהל תרשפאמ רישכמה לש 

 1981 ,.Sys, 1984; Keren, et al) תא:

םימתסמה תעונת ★ 

ילאמשה רדחה ידממ ★ 

רדחה יולימ בצק ★ 

ןהו םיקרועה יבאב ןה בלה ימתסמ ךרואל םדה תמירז לש תוריהמה תדידמ ★ 

.האירה יקרועב 

.ןצמח ,םירמוח ףוליח ;המירזה תכרעמ ;בל !תינפוגה תוליעפה לש היגולויסיפ :םינראת 
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בלה תקופת לש □ידדמ לע ...םיכשוממ םיצמאמ לש העפשהה 

םדה ילכ לעו בלה תכרעמ דוקפת לע ותעפשהו ףוגב םימה קשמ 

תמצע ןיגבש ךכמ עבמ םוחה ןוספא .םוח ןוספא לש ךילהת שחרתמ ץמאמה תליחתב 

,הזה ןוזיאה רסוח .ורוזיפ בצקב רשאמ םוחה רוצייב רתוי הלודג היילע הלח ץמאמה 

דוביא ךילהת רבוג רשא דע ,הלוע ףוגה םוחש ךכל םרוג ורוזיפ ןיבל םוחה רוציי ןיב 

ידי לעו ,(יפקיהה םדה חפנב היילע)רועל םדה תמירז תרבגה ידי לע רועה ךרד םוחה 

הניטקמ ,ףוגה ףקיהב םדה חפנב הלדגהה .(Appenzeier, 81 Atkinson,ו 983)העזהה 

לע הרימש םשל ,יוציפכ .תידירווה הרזחה הנטק ךכ לשבו ,יזכרמה סדה חפנ תא 

.(Myher, et ai., 1979)בלה בצקב הרבגה תויהל הייושע ,היוצרה בלה תקופת 

םילזונ דוביא לש בצמל ליבוהל יושע העזהה ךילהת .דועו תאז(Gisolfi, 1989). דוביא 

 .(Fortney, et ai., 1981)בלה תקופת תא ךכבו המיעפה חפנ תא ליבגהל לוכי םילזונה

לש הייתש ידי לע םילזונ תסמעה םהב העצובש ,םירקחמב mlחפנ תבחרהל ,םימ 400 

 Hopper, Coggan 8! Coyle, 1988;)המיעפה חפנב 110/0 לש הבחרה האצמנ ,המסלפה

Fortney, et ai., 1981). בלה תקופת לש הרימש הרשפיא המיעפה חפנב הבחרהה 

 .(Fortney, et ai., 1981)תרוקיבה תצובקל האוושהב ץמאמ לש רתוי תוהובג תומרב

םדה ילכ תכרעמ לעו בלה דוקפת לע םתעפשהו ץמאמה יגוס 

,סמועה לע םתעפשה תאו ץמאמ תעב םישחרתמה ,סיימנידומיהה םייונישה תא 

ץמאמו ימניד ץמאמ :םיירקיע ץמאמ יגוס ינשל םיגווסמ ,ילאמשה רדחה לע לטומה 

.ירטמוזיא 

תוצובק לש ימתיר ץוויכו רוציק עצבתמ ,הצירב ןוגכ ,ימניד ץמאמב .ימנידה ץמאמה 

ןה הלודג היילע .1:הלח ךכמ האצותכ (Schaibie 8< Scheur, 1985)תולודג םירירש 

שוריפ .יקרועה סדה ץחל לש עצוממב ןטק יוניש .2 ,בלה בצקב ןהו בלה תקופתב 

שחרתיש ילבמ ,הדובעה סמוע תמצע םע הלועה ,ילוטסיסה םדה ץחלב היילע ,רבדה 

סייפקהה םדה ילכ לש תדוגנתב הדיריה לשב ילוטסאידה םדה ץחלב יוניש 

 (1977 ,Poliner, et al., 1980; Scheuer 81 Tipton). רתי סמועל םרוג ימנידה ץמאמה

 (volume load) המיעפה חפנ לש (1981 ,.Keul, et al).
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ביגש לאכימ ,אריס־וב דוד ,תרפ לעי ,רשיפ חגנ ,גרבננא הדניה ,־םרו הלילג 

די תתיפלב ןוגכ ירטמוזיא ץמאמב .ירטמוזיאה ץמאמה(hand grip), היילע תשחרתמ 

םדה יצחלב ןהו ,םכרואב יוניש טעמכ ןיאש יפ לע ףא ,דלשה ירירש לש חתמב ןה 

הלוכי םדה יצחלב היילעה .יקרועה סדה ץחל לש עצוממבו ילוטסאידהו ילוטסיסה 

 (Donald, Lind 8t McNicol, 1967)דלש ירירש לש הנטק הצובק לש ץוויכמ שחרתהל

יברמה ץוויכה תלוכימ ירירשה ץוויכה זוחאכ דדמנ ירטמוזיא ץמאמב הדובעה סמוע 

(Schaible 81 Scheuer, 1985; Asmussen, 1981). ץמאמב םדה ץחלב היילעה 
 Keul, et ai., 1981;)ילאמשה רדחה לע (pressure load)רתי סמועל תמרוג ,ירטמוזיא

 .(Thadani 8i Parker, 1978

(ימנידוזיא)בלושמה ץמאמה 

לש דחא גוס קר וב םייקתמש ,בצמ ,ללכ ךרדב ,ןיא םוי םויה ייחב תינפוג תוליעפב 

,(ימנידוזיא) בלושמ ץמאמ עצבתמ וז תוליעפב .ירטמוזיא וא ימניד — ץמאמ 

קרפל אשמ תאישנב :ןוגכ ,ימנידוזיא ץמאמב .ירקיעה וניה וב ירטמוזיאה ביכרמהש 

ץחלב היילעה תמועל סדה ץחל לש הדחו תיתועמשמ היילע תשחרתמ ,ךשוממ ןמז 

Bertagnoli, Hanson 8< Ward,)(ימניד ץמאמ) אשמ אלל ההז הדובע עוציב תעב םדה 

םדה תמרזהל תודגנתהה ידי לע םרגנה ,ץחלב היילעה תובקעבש ,הביסה וז .(1990 

תילאמשה היילעב ץחלבו הלוטסאידה יפואב יוניש ןכתי — בלה ידי לע 
 (1978 ,Keul, et ai., 1981: Thadani 8! Parker) הנשמה ,תופייעל םורגל יושע ץמאמה

תכירצ) תיטגרנאה תולעב היילע הלח ,ךכמו ,קדבנה לש תינכמויבה תוליעיה תא 

Epstein, et al., 1988; Gordon, et al., 1983; Keren, et al.,) תוליעפה לש (ןצמחה 

לקשממ 370/0-כ הווהמה ,ןותמ לקשמ תאישנש ,(Epstein, etai., 1988)אצמנ .(1981 

.םייתעש לש הכילה ךשמב תיללכה תיטגרנאה תולעב יתועמשמ יונישל םרוג ,ףוגה 

500/0 הניה הדובעה תומיצע ,ףוגה לקשממ 590/0-כ הווהמה ,לקשמ תאישנ תעב 

הבר תיבוריאנא הדובעב תנייפואמה ,תוליעפ (V02 max) תיברמה ןצמחה תכורצתמ 

Epstein,) רחא רקחמב .עוציבה תלוכיב הדיריל תמרוג ,בלח תצמוח תריציבו 

 1987 ,Stroschein 81 Pandolf) תעב תיטגרנאה הכירצהש ,הנקסמל םירקוחה ועיגה

15 תאישנ תעב תיטגרנאה הכירצל ההז ,ש"מק 3.2 לש בצקב עסמב ג"ק 40 תאישנ 

.ש"מק 4.5 לש בצקב עסמב ג"ק 

רקחמה תורטמ 

:תורטמ יתש הזה רקחמל 

רדחה לש ילוטסאידה דוקפתה לע ימנידוזיאה ץמאמה תעפשה תא דודמל * 
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בלה תקופת לש םידדמ לע ...םיכשיממ םיצמאמ לש העפשהה 

תייתש רחאלש בצמבו םילזונ רסוח לש בצמב ,רלפוד-וקא תועצמאב ילאמשה 

.(םילהנ תסמעה ,ןלהל)םילזונ 

תואשמ תאישנ תעב ,םייתמישנה םייונישה תאו םיילובטמה םייונישה תא ןוחבל ★ 

.ךשוממ ץמאמ ךלהמב םינוש םיסמועב 

רקחמה תטיש 

םיקדבנה 

:הלאה רקחמה תושירד לע ונעש ,םיבדנתמ 10 וקדבנ רקחמה תרגסמב 

.ץמאמ קדבמ יפ לעו תישיאה תיאופרה הירוטסיהה יפ לע יגולותפ אצממ רדעה ★ 

.תיברמ ןצמח תכירצ קדבמב ףקתשמ אוהש יפכ ,הובג ינפוג רשוכ ★ 

.תוקידבה לכל עיפוהל תובייחתה ★ 

.הקידבה ינפל תועש 3 לוכאל אלו תותשל אל תובייחתה ★ 

בתכבו הפ לעב רבסה תלבק רחאל ,רקחמב תופתתשהל המכסה ספוט לע המיתח ★ 

.םיירשפאה ומוכיסל רשאבו רקחמה תוהמל רשאב 

רקחמה ךלהמ 

.c«20 לש הרוטרפמטב תגזוממ הדבעמב םימעפ עבש קדבנ רקחמב ףתתשמ לכ 

ןצמחה תכירצ לש העיבקל תוירטמופורטנא תודידמל הדעונ וז הקידב .1 'סמ הקידב 

:הללכ הקידבה .הענה הליסמה יבג לע הכילהל תולגתסהלו תיברמה 

לקשמה !(םירטמיטנסב) הבוגה :םינותנה ודדמנ .םיישיאה םינותנה תדידמ * 

םיגצומ V02 יכרע .יוסינב הכרענש הקידב לכ ינפל ולקשנ םיקדבנה ;(ג"קב) 

Dumin)ילסרמוו־ןינרד תטיש יפל ,ןמושה זוחא .'1ג"ק""^קד"ל"מ לש תודיחיב 

 1974 ,81 Womersley), ישאר-ודה :םירירשה 4-ב רוע ילפכ תדדומה,

.לסכה םצע לש ןוילעה זיזהו המכשה תת ,ישאר-תלתה 
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ביגש לאכימ ,אריס־וב דוד ,תרפ לעי ,רשיפ הגנ .גרבכנא הדמה ,רברו הלילג 

— תרזעב ודדמנ האירה ידוקפת .(V02 max)תיברמה ןצמחה תכירצ לש העיבקה ★ 

 Medical-Graphics cpx. המישנו המישנ לכב םינותנ ףוסיא רשפאמ הז רישכמ

לכ .תוחל לשו הרוטרפמט לש ,ירטמורב ץחל לש םייטרדנטס םיאגתל םאתומו 

הקד לכב רשאכ ש"מק 12 לש תוריהמב ץמאמ עציבו הענ הליסמ יבג לע דעצ קדבנ 

,ילוטסיסה םדה ץחל ,קפודה ודדמנ האירה ידוקפתל ףסונב .20/0-ב עופישה לדגוה 

,(V02 max) תיברמה ןצמחה תכירצ .בלחה תצמוח תמרו ילוטסאידה םדה ץחל 

הליבקמ היילעל תמרוג הנניא ץמאמה תגרדב תפסונ היילע לכ ובש בצמכ הרדגוה 

לש םינותנה .ץמאמב ךישמהל לוכי ונניא קדבנה רשאכ ,ןיפוליחל וא vo2 -ב 

םיכרעה בושיחל רקחמה ךלהמב ושמיש ,(V02max) תיברמה ןצמחה תכירצ 

.קדבנה תלוכי לש םייסחיה 

םינותנה ,החונמ תוקד 5 ךשמב ,ופסאנ ץמאמ לכ ינפל .החונמ ןמזב תודידמ ★ 
:הלאה 

ןצמחה תכורצת ;(Vt)המישנה קמוע ;(VE)האיר רורווא :האיר דוקפת יברע — 

 (V02); המישנה תוליעי (־VE/V0); ןמחפה תצומחת וד חפנ (־VCO); תנמ
.(R)המישנה 

;.ג.ק.א םושיר תועצמאב דדמנש ,(HR) קפוד :זכירלוקסאווידראק םיכרע — 

סדה ץחל ;(P0) קפודל ןצמחה ;המיעפ לכב ףוגל תקפוסמה ןצמחה תומכ 

לע תיטרדנטס הטישב ודדמנ וללה םיצחלה)ילוטסאידה םד ץחלו ילוטסיסה 

ןושארה לוקכ רדגוה ילוטסיס םד ץחל .פוקסוטטסו תיפסכ רטמונמונומ ידי 

.(ףוקטרוק יפל ,ישימחה לוקכ ילוטסאיד םד ץחלו 

,רלפוד-וקא תכרעמ תרזעב וכרענש ,תוידממ וד (M-Mode) תודידמ — 
היילעה ףקיהו םיקרועה יבא ףקיה ;2-3MHz תמצעב םירמתמב תדיוצמה 

(רדחה תועגרתה) הלוטסאידה ףוס תעב ילאמשה רדחה רטוק !תילאמשה 

ריקה יבוע ןיבו תירדח ןיבה הציחמה ;(רדחה תוצווכתה) הלוטסיסה תעבו 

שרוד וניאש ,(E לג) רדחה לש יביספ יולימ ;ילאמשה רדחה לש ירוחאה 

ןיב סחיה !היגרנא תעקשה שרודה ,(A לג)רדחה לש יביטקא יולימ ;היגרנא 

לש ןמזה ךשמ ;(E/A) רדחה לש יביטקאה יולימה ןיבל יביספה יולימה 

יולימה ןמז j(ATV1) יביטקאה יולימה לש ןמזה ךשמ ;(ETV1)יביספה יולימה 

סחי ;יביספהו יביטקאה יולימה ןמז ךשמ לש לכה ךס ,(T-TV1)ילרגטניאה 

םיקרועה יבא םותסש ךרד םדה תמירז ;(AFF)היילעה לש יביטקאה יולימה 

הלועה קלחהמ (CW-continuous wave) ךשמתמה לגה תטישב ,(ילטרואה) 

.םיקרועה יבא לש 

.םד תמיגד ךמס לע העבקנש ,בלח תצמוח תמר — 
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בלה תקופת לש םידדמ לע ...םיכשוממ םיצמאמ לש העפשהה 

דעו ינשה שגפמהמ ,ונייהד) םירתונה םישגפמה תששמ דחא לכב .7 — 2 תוקידב 

ש"מק 5.5 לש תוריהמב הענ הליסמ יבג לע דועצל םיקדבנה ושקבתנ (יעיבשה שגפמה 

,דופא תועצמאב םיקדבנה ואשנ הדיעצב .תופוצר יצחו העש ךשמב 50/0 לש עופישב 

II סמוע ,ףוגה לקשממ o - I/200 סמוע :םינוש םיסמוע השולש ,תולוקשמ ובו 

.קדבנה רצענ תוקד 30 לכ .ףוגה לקשממ 30<י/III — 0 סמוע ,ףוגה לקשממ 250/0 — 

תמר לש העיבק ךרוצל עבצאהמ 25ץ לש תומכב םד תמיגד החקלנ הריצעה ינפל 

םושיר תרזעב ,קפודה ודדמנ הריצעה ינפל הנורחאה הקדה ךשמב .בלחה תצמוח 

:הלאה האירה ידוקפת ודדמנ בלש לכ לש תונורחאה תוקדה יתשב .םדה ץחלו .ג.ק.א 

תצומחת וד חפנ !המישנה תוליעי !ןצמחה תכורצת ;המישנה קמוע ;האירה רורווא 

.המישנה תגמ !ןמחפה 

םיקרועה יבא םותסש ךרד םדה תמירז הדדמנ ,(CW) ךשמתמה לגה רמתמ תרזעב 
.(ילטרואה) 

.םילזונ תסמעה רחאל היינשה םעפבו הייתש אלל תחא םעפ .םיימעפ עצוב ץמאמ לכ 

,יוסינה ינפל העש קדבנה עיגה םילזונ תסמעה רחאל ץמאמה עצוב ןהבש ,תוקידבב 

ל"למ 250 קדבנה התש ץמאמה לש עוציבה ןמזב .םימ לש דחא רטיל התש הכלהמבו 

תצלמה יפ לע עבקנ הז ןונימ .(מ"ק 2-כ קדבנה רבע ןכלהמבש) תוקד 20 לכ םימ 
 .ACSM^

ץחל לש ,קפודה לש תואצותב םייוניש עונמל ידכ ההז םוי תעשב וכרענ םיקדבמה לכ 

.ימויה רוזחמה לש םיאנתה ייונישמ האצותכ ,ןצמחה תכירצ לשו םדה 

תרוקיב תצובק 

תא עציב קדבנ לכו ליאוה ,המצע לש תרוקיבה תצובק תא התוויה םיקדבנה תצובק 

.םילזונ תסמעה לש בצמב ןהו םילזונ רסוח לש בצמב ןה ץמאמה ותוא 

יטסיטטסה חותינה 

היתש לש םינושה םיבצמה השש ןיב םייגולויזיפה םינתשמב םילדבהה תקידבל 

Tow way ANOVA with) תורזוח תודידמ םע םיינוויכ וד תונוש חותינ ךרענ ,סמועו 

 repeated measures) ידמצ ןיב קוה-טסופ תואוושה .םינתשמה ןמ דחא לכל
Tukey))'יקוט' לש hsd ךילה תועצמאב וכרענ םיעצוממ 
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ביגש לאכימ ,אריס־וב דוד ,תרפ לעי .רשיפ המ ,גרבננא הדניה .רברו הלילג 

םיאצממה 

בצקב תוערפה ןוגכ יאוול תועפות אללו םיישק אלל ץמאמה תא ומייס םיקדבנה לכ 

לש םייזיפה םינותנה םיראותמ 1 חולב .המישנב תוערפה וא .ג.ק.א-ב םייוניש ,בלה 

.םיקדבנה 

:1 חול 

רקחמה יקדבנ לש םייזיפה םיגותגה יעצוממ 

(ןקת תייטס ±) 

םינותנה  םינתשמה 

 10  N םיקדבנה 'סמ 

 2.04 ± 25.17  Age (םינש)ליגה 

 7.80 ± 72.00  Weight (ג"ק)לקשמה 

 3.43 ± 178.2  Height (מ"ס)הבוגה 

 4.43 ± 11.23  Fat (0/0)ןמושה 

 6.00 ± 60.00  EF (0/0)הטילפה עטקמ 

 16.0 ± 115.0  EDV (רטילילימ)הלוטסאידה ףוסב רדחה חפנ 

 8.00 ± 45.80  ESV (רטילילימ)הלוטסיסה ףוסב רדחה חפנ 

 0.10 ± 1.10  SPW (מ"ס)תירדח־ויבה הציחמה יבוע 

 0.90 ± 1.00  PW (מ"ס)ירוחאה ריקה יבוע 

אצמנ אל ,ונייהד .המרונה םוחתב ויה םיקדבנהש ךכ לע םיעיבצמ 1 חולב םינותנה 

ףוסב םיחפנהו תירדח-ןיבה הציחמה לש וא ילאמשה רדחה לש יוביע םלצא 

.לבוקמה םוחתב םניה הלוטסאידהו הלוטסיסה 

.2 חולב םיגצומ ץמאמה אישבו החונמב וגשוהש ,םיכרעה 
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בלה תקופת לש םידדמ לע ...םיכשוממ םיצמאמ לש העפשהה 

:2 חול 

החונמ יכרע תמועל ,יברמ ץמאמ ינחבמב וגשוהש ,םייברמ םיכרע 

(ןקת תייטס ± עצוממ) 

יברמ ץמאמב  החונמב  םינתשמה 

 156.75 1 26.29  13.52 1 2.44 (־1.קדירטיל)האיר רורווא 

VE(1*min־1) 

 0.55 ± 3.04  0.661 0.09 (רטיל)המישנ קמוע 
 Vt(l)

 60.33 1 7.15  3.971 1.07 f 1.קדי^ג"קירטילילימ)ןצמח תכירצ 
 (1~VCMml*mi*kg

 5.41 1 0.63  0.241 0.06 (־1.קדירטיל)ינצמח-וד ןמחפ חפנ 
VCCML*min־1) 

 35.79 1 9.70  47.601 10.00 (סקדניא)המישנ תוליעי 
 Veq(lndex)

 2.88 ± 23.04  5.041 1.44 f 1המיעפירטילילימ)קפודל ןצמח 

 (1"OPfmrbeat

 0.20 ± 1.24  0.861 0.20 (סקדניא)המישנ תנמ 
 R(lndex)

 5.85 ± 189.17  58.83 1 7.94 ("1.קדיהמיעפ)קפוד 
HR(beat*min־1) 

 13.12 ± 190.17  113.01 8.83 (תיפסכ מ"מ)ילוטסיס םד ץחל 
 SBP(mmHg)

 75.00 1 0.37  70.01 12.65 (תיפסכ מ"מ)ילוטסאיד םד ץחל 
 DBP(mmHg)

 6.47 ± 113.39  84.331 10.82 (תיפסכ מ"מ)עצוממ םיקרוע ץחל 
 MABP(mmHg)

 15.271 3.45  2.04 1 0.38 (־1רטילילומילימ)בלח תצמוח 

 LA(mM*L"1)

קהבומ ןפואב ,רתוי םיהובג ויה ץמאמה יכרע לכ יכ ,הלוע 2 חולבש םינותנהמ 

 (05.>P), 60.33 ,הדדמנש ההובגה ןצמחה תכורצת .החונמה יכרעמ

לע העיבצמו ,םירחתמ-סיאטרופס לש המרל הוותשמ ,"1.קדי "^"קירטילילימ 

.םיקדבנה לש הובגה ינפוגה םרשוכ 
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ביגש לאכימ ,אריס-וב דיד ,תרפ לעי ,רשיפ הגנ ,גרבננא הדניה .רברו הלילג 

,2 חולב םיגצומה ,קפודה לשו המישנה קמוע לש ,האירה רורווא לש םיכרעה ךמס לע 

דדמנש ,יברמה ץמאמב םדה ץחל .תיברמה םתלוכיל ועיגה םיקדבנהש ,קיסהל ןתינ 

םימוחתב ראשנ ,םיאירב םישנא לצא ץמאמ תקספהל acsm^ תויחנה יפל 
.־1'ל"לימ 15.27 ידכל ועיגה בלחה תצמוח תומר .(כ"ממ 200-ל תחתמ) םיריבסה 

םיבלשב ההובג המרב תיבוריאנא הזילוקילג לע םיעיבצמ הלא םיהובג םיכרע 

.ץמאמה לש םינורחאה 

תששב םייתמישנה םידדמה לש (ןקתה תייטסו) םיעצוממה םיגצומ ,3 חולב 
.הז רקחמב ועצובש ,םיצמאמה 

:3 חול 

הייתש אללו הייתש רחאל ועצובש ,םינושה םיסמועב האירה ידוקפת 

(ןקת תייטס ± עצוממ) 

 300/o  250/0  0/"20 סמועה 

רחאל 

הייתש 

אלל 

הייתש 

רחאל 

הייתש 

אלל 

הייתש 

רחאל 

הייתש 

אלל 

הייתש 

םינתשמה 

 42.6 4 6.4  7.1 ± 42.3  39.2 4 6.0  39.1 4 5.5  40.2 4 7.0  39.8 4 6.0 (־1.קד-וטיל) האיר רורווא 

 VE

 1.65 4 0.6  0.8 69± 1  1.58 4 0.6  1.54 4 0.5  1.49 4 0.3  1.59 4 0.4 (רטיל) המישנה קמוע 

 Vt

 26.1 4 2.6  24.6 4 3.4  24.1 4 2.5  23.2 4 2.8  23.5 4 2.2  24.2 4 2.6 ןצמחה תכירצ 

(־1.קדי־יג"ק־רטילילימ 

 VO,

 0.1 ± 1.63  1.56 4 0.4  1.46 4 0.2  1.42 4 0.2  1.49 4 0.2  1.50 4 0.2 ינצמח ודה ןמחפה חפנ 

(־1.קד־רטיל) 

 VCO,

 22.6 4 6.5  23.64 7.2  22.5 4 7.0  23.3 4 6.4  23.6 4 6.7  22.8 4 7.4 (סקדניא)המישנה תוליעי 

 Veq

 0.1 ± 0.87  0.87 4 0.1  0.84 4 0.1  0.85 4 0.1  0.87 4 0.1  0.86 4 0.1 (סקדניא) המישנה תנמ 

 R

 2.014 0.7  1.94 4 0.4  1.87 4 0.4  1.80 4 0.4  2.14 4 0.3  2.114 0.4 בלחה תצמוח 

(־1רטילילומילימ) 

 LA
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בלה תקופת לש □ידדמ לע ...םיכשוממ םיצמאמ לש העפשהה 

רורוואב קהבומ לדבה אצמנ אל (30<י/0 ;250/0 ; 200/0)ועצובש םיסמועה תשולש ןיב 

ןהו הייתש אלל ועצובש ,םיצמאמב ןה ףקת הז אצממ .המישנה קמועבו האירה 

ודה ןמחפה לש ,ןצמחה תכורצת לש םידדמב םג .הייתשה רחאל ועצובש ,םיצמאמב 

םילדבה ואצמנ אל ,בלחה תצמוח לשו המישנה תנמ לש ,המישנה תוליעי ,ינצמח 

ץמאמה עוציב ןיבו (ףוגה לקשממ אשמ 300/0-ו 250/0 !200/0) םיסמועה ןיב םיקהבומ 
.הייתש אללו הייתשה רחאל 

50/0-ב םעפ לכ) תיתועמשמ הרוצב הלע ,קדבנה אשנש ,אשמה סמועש יפ לע ףא 

ןתינ 1 רויאב .ןצמחה תכירצ לע קהבומ ןפואב רבדה עיפשה אל ,(ופוג לקשממ 

תולעב היילע התפצנ אלו ,ביצי בצמל םיקדבנה ועיגה םינושה םיצמאמבש ,ןיחבהל 

.ןמז ךרואל תיטגרנאה 

 ......  20¥o 25 היתש אלל<vb 30 1 היתש אללV0 היתש אלל ■A"

 -  — 20<yo 25> היתש םע<M 30 |— היתש םעVo היתש םע ^

:1 רויא 

ןמזל סחיב םינושה םיבצמה תששב ןצמחה תכירצב יונישה 
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ביגש לאכימ ,אריס־וב דוד ,תרפ לעי ,רשיפ הגנ ,גרבננא הדעה ,רברו הלילג 

דחא לכב םינושה םידדמב ופצנש ,תוימנידומיהה תובוגתב םייונישה םיגצומ 4 חולב 

.הייתש אללו הייתשה רחאל ,םיסמועה תשולשמ 

:4 חול 

טימשה םיסמועב תויממדומיהה תובוגתה 

(ןקת תייטס ± עצוממ) 

 300/o  250/0  200/0 סמוע 

וחאל ^^6ינתשמה 

הייתש 

אלל 

הייתש 

רחאל 

הייתש 

אלל 

הייתש 

רחאל 

הייתש 

אלל 

הייתש 

 101.1121.4  105.7121.2  98.8H2.6  102.4111.3  95.4110.8  100.3H5.6 ("1.קד־תומיעפ) קפוד 

 HR

 152.2122.6  140.3116.6  152.2H3.8  146.8116.3  140.1117.8  140.9H9.6 ילוטסיס םד ץחל 
(תיפסכ מ"מ) 

 SBP

 77.8±5.60  75.417.70  70.7112.1  71.618.40  70.3110.9  71.817.60 ילוטסאיד םד ץחל 

(תיפסכ מ"מ) 

 DBP

 7.90 102.6±  99.718.50  97.918.90  97.318.20  93.6110.1  94.9110.2 םדה ץחל עצוממ 

(תיפסכ מ"מ) 

 MABP

 19.7±6.20  17.013.40  18.014.60  16.613.80  17.812.90  17.713.60 המיעפל ןצמח 
(־1המיעפירטילילימ) 

 OP

יכרעב םילדבה ואצמנ אל ףוגה לקשממ אשמ 200/0 סמועב יכ ,תוארל ןתינ 4 חול ינותנמ 

רחאל עצובש ,ץמאמה ןיבל ,הייתש אלל עצובש ,ץמאמה ןיב ילוטסיסה םדה ץחל 

עצובש ,ץמאמה ןיב ילוטסיסה סדה ץחלב קהבומ לדבה אצמנ אל ןכ ומכ .הייתשה 

יכרע ,םלואו .ףוגה לקשממ סמוע 300/0-ו 25"/0-ב ועצובש םיצמאמה ןיבל ,200/0 סמועב 

ויה ,הייתש אלל ץמאמה ןמזב ,ףוגה לקשממ סמוע 300/0־ו 250/0-ב ילוטסיסה םדה ץחל 

רחאל ועצובש ,םיצמאמב ודדמנש ,ילוטסיסה סדה ץחל יכרעמ ,(P<0.05)רתוי םיכומנ 

200/0 לש סמוע ןיב םיקהבומ םילדבה ופצנ אל ,ילוטסאידה םדה ץחל יכרעב .הייתשה 

עצובש ץמאמבו הייתש אלל עצובש ,ץמאמב ,ףוגה לקשממ אשמ 250/0 לש סמוע ןיבל 

1993 - ד"נשת ,2 תרבוח ,נ ךרכ ,העונתב 

 82

This content downloaded from 
�������������31.154.22.170 on Wed, 29 Sep 2021 12:39:39 UTC������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



בלה תקופת לש םידדמ לע ...םיכשוממ םיצמאמ לש העפשהה 

האוושהב ,(P<0.05)היילע האצמנ ףוגה לקשממ אשמ 300/0 לש סמועב .הייתשה רחאל 

ןיב הז סמוע תאישנ ןמזב קהבומ לדבה אצמנ אל .(250/0-ו 200/0) םימדוקה םיסמועל 

.הייתש אלל עצובש ץמאמה ןיבל הייתשה רחאל עצובש ,ץמאמה 

הארמ ,ילאמשה רדחה תקרזהל דגנתמה ךרעה וניהש ,עצוממה יקרועה םדה ץחל 

לדבה ןיא .הקרזהל תודגנתהה הלדגו תכלוה סמועב היילעה םעש ,תקהבומ הרוצב 

םלוא ,הייתש אלל בצמה ןיבל הייתשה רחאל בצמה ןיב םיסמועה תשולשב יתועמשמ 

ףוגה לקשממ אשמ 20<>/0 לש סמועב ץמאמ ןיבש םיכרעב אצמנ ,(P<0.05)קהבומ לדבה 

אשמ 300/0 לש סמועב ץמאמ ןיבל הז סמועב ץמאמ ןיבו ,250/0 לש סמועב ץמאמה ןיבל 

ןתינ ,ץמאמה תגרדב היילעה םע םילדג עצוממה םדה ץחל יכרע רשאכ .ףוגה לקשממ 

ןצמח תמיעפב .הלוע סמועהש לככ ,רבוגו ךלוה ירטמוזיאה ביכרמה תעפשהש תוארל 

,ץמאמה ןיבל ,הייתש רחאל עצובש ץמאמה ןיב לדבה אצמנ אל ,200/0 לשיסמועב קפודל 

אל) היילע האצמנ ףוגה לקשממ אשמ 300/0-ו 25<י/0 לש םיסמועב .הייתש אלל עצובש 

.הייתש אלל עצובש ,ץמאמב קפודל ןצמחה תמיעפב (תקהבומ 

רחאל עצובש ,ץמאמה ןיב םילדבה לע העיבצמ הנניא םיסמועה תשולש ןיב האוושהה 

.הייתש אלל ודדמנש םיכרעה ןיבל ,סימה תייתש 

תקהבומ אל יכ םא ,הדיריל הייטנ לע םיארמ קפודב ופצנש םייונישהש ,ןיחבהל ןתינ 

ןיב .םילזונ תסמעה לש בצמב עצובש ,סמוע לכב בלה בצקב ,תיטסיטטס הניחבמ 

בצקב קהבומ לדבה אצמנ אל ,ףוג לקשממ אשמ 300/0-ו 250/0,200/0 ,םינושה םיסמועה 

.בלה 

תשש ךלהמב ,(ילטרואה) םיקרועה יבא םתסמ ךרד םדה תמירז לש םידדמה 
.5 חולב םיגצומ םינושה םיצמאמה 
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ביגש לאכימ ,אריס־וב דוד ,תרפ לעי .רשיפ הגנ ,גרבגנא הדניה ,רברו הלילג 

5 5 חול 

םיסמועב ילאמשה רדחה לש ילוטסיסה דוקפתה תעב רלפוד *cw לש םידדמ 
םינושה 

(ןקת תייטס ± עצוממ) 

 300/o  25<>/0 200/0 סמועה 

רחאל 

הייתש 

אלל 

הייתש 

דחאל 

הייתש 

אלל 

הייתש 

רחאל 

הייתש 

אלל 

הייתש  החונמ 

/^ינתשמה 

 1.0410.10  1.0010.20  1.0510.07  1.0510.12  1.0310.09  0.9710.20  0.8610.12 י תוריהמה איש 

f היינש"מ) 

 PV

 4.4210.85  4.5510.94  4.2010.67  4.4711.03  4.2710.91  4.3310.83  3.1610.62 םיצחל שרפה איש 

(תיפסכ מ"מ) 

 PPG

 0.6010.09  0.6210.07  0.6210.06  0.6210.08  0.6110.09  0.5710.09  0.5310.09 תעצוממ תוריהמ 

("1היינש"מ) 

 MV

 1.7810.54  1.8210.59  2.1210.52  2.0010.54  1.9310.58  1.6310.49  1.3310.52 םיצחל שרפה 

(תיפסכ מ"מ)עצוממ 

 MPG

 0.1610.02  0.1510.02  0.1510.03  0.1810.04  0.1510.04  0.1710.05  0.1710.03 (מ"ס> המירז ןמז 
 FP

 9.2511.40  9.0012.09  9.4112.44  10.713.51  9.3313.49  9.6910.12  9.0213.05 המירז תוריהמ 

(מ"ס) תילרגטניא 

 FVI

 0.0510.01  0.0510.02  0.0610.02  0.0710.02  0.0610.03  0.0710.02  0.0610.01 הצואת ןמז 

(היינש) 

 AT

 0.1110.02  0.0910.02  0.0910.01  0.1110.03  0.1010.02  0.1010.03  0.1110.03 הטואת ןמז 

(היינש) 

 DT

 0.3510.07  0.3510.11  0.3810.07  0.3810.09  0.3810.12  0.3910.10  0.3510.07 סחי 

 AT/FP

 0.5610.18  0.5910.29  0.6510.22  0.6310.16  0.6210.24  0.6810.24  0.5510.20 סחי 

 AT/DT

 continuous wave
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בלה תקופת לש םידדמ לע ...םיכשוממ םיצמאמ לש העפשהה 

היילעה לשב קהבומ לדבה אצמנ אל המירזה תוריהמ אישב יכ ,הלוע 5 חול ינותנמ 

,םילזונה תסמעה תעב ץמאמב ןה ,ועצובש םיסמועה תשולש לכב ,תאזו .אשמה סמועב 

אל .תעצוממה המירזה תוריהמב ןידה אוה .םילזונ תסמעה אלל עצובש ,ץמאמב ןהו 

תשולש ןיב ,(ילטרואה)ישארה קרועה םתסמ ידיצ ינשמ םיצחלה שרפהב לדבה אצמנ 

יתלב הייטנ האצמנ סמוע לכב .(ףוגה לקשממ אשמ 300/0-ו 250/0 !20<י/0) םיסמועה 

,ץמאמה ןיבל הייתש אלל עצובש ,ץמאמה ןיב םיצחלה שרפהב הדירי לש ,תקהבומ 

תשולש ןיב קהבומ לדבה אצמנ אל עצוממה םיצחלה שרפהב .הייתשה רחאל עצובש 

האצמנ ,(ףוגה לקשממ אשמ 250/0 ;200/0)םינושארה םיסמועה ינשב .םינושה םיסמועה 

עצובש ץמאמה ןיב עצוממה םיצחלה שרפהב היילע לש ,תקהבומ אל יכ םא ,הייטנ 

300/0) ,ןורחאה ץמאמב ,תאז תמועל .הייתש אלל עצובש ,ץמאמה ןיבל הייתשה רחאל 

.המוד העפות הנחבוא אל ,(ףוגה לקשממ 

ןיב לדבה אצמנ אל תילרגטניאה המירזה תוריהמ לשו המירזה ןמז לש םידדמב 

ןמזב .םילזונה תסמעה אלל עצובש ,ץמאמה ןיבל םילזונה תסמעהב עצובש ,ץמאמה 

הייטנ האצמנ ,(ףוג לקשממ אשמ 25"/0-ו 200/0) םינושארה םיסמועה ינשב הצואתה 

עצובש ,ץמאמה ןיבל ,הייתש אלל עצובש ,ץמאמה ןיב ,תקהבומ אל יכ סא ,הדיריל 

ךא ,םיכומנ םידדמ ואצמנ ,ףוגה לקשממ אשמ 300/0 ,ןורחאה סמועב .הייתשה רחאל 

ןה ,קהבומ לדבה אצמנ אל ,הטואתה ןמזב .םימדוקה םיסמועה ינש תמועל ,םיקהבומ 

האוושהב ,םילזונה תייתש רחאל עצובש ,ץמאמה ןיב ןהו ,םיסמועה תשולש ןיב 

ןמז ןיבו הצואתה ןמז ןיבש סחיה םג ,ןכל .םילזונה תייתש אלל עצובש ,ץמאמל 

אל הדירי תמגמ ,ונייהד .הצואתה ןמזב התפצנש יפכ תינבתה תא הארמ ,הטואתה 

.(250/0-ו 200/0) םימדוקה םיסמועה ינשל האוושהב ,(300/0)ןורחאה סמועב תקהבומ 

אלל עצובש ,ץמאמה ןיב ,300/0 לשו 200/0 לש םיסמועב (תקהבומ אל)הדירי ,המאתהבו 

ןמז ןיבל המירזה ןמז ןיבש סחיה ףא .הייתש רחאל עצובש ,ץמאמל האוושהב ,הייתש 

ןיבל םילזונ תסמעה אלל עצובש ,ץמאמה ןיב קהבומ לדבה לע עיבצמ וניא ,הצואתה 

אשמ 250/0-ו 200/0)םינושארה םיסמועה ינש ןיב .םילזונה תייתש רחאל עצובש ,ץמאמה 

אל הדירי תמגמ האצמנ ,(300/0)ישילשה סמועב ,םלוא .לדבה אצמנ אל ,(ףוגה לקשממ 

.םימדוקה םיסמועה ינשל האוושהב תקהבומ 

ןויד 

תוימנידומיה תובוגת 

רדגומה ,ימנידוזיאה ץמאמה לש העפשהה תדידמ התייה הנושארה רקחמה תרטמ 
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ביגש לאכימ ,ntd-p דוד ,תרפ לעי ,רשיפ הגנ ,גרבננא הדניה ,ר3רו הלילג 

התפצנש הנותמה היילעה .ימנידה ץמאמה לשו ירטמוזיאה ץמאמה לש בולישכ 

ירטמוזיא ץמאמב םיקסועה ,םירחא םירקחמ לש תואצותל תמאות ,בלה בצקב 

 (1981 '.Sagiv, et al., 1988; Asmussen, 1981; Keul, et al), הרקבה ידי לע תרבסומו

הגיסנמ ,הרקיעב ,תעבונ ירטמוזיא ץמאמ עוציב תעב בלה בצקב היילעה .תיבציעה 

תילגווה הגיסנה תיארחא ימניד ץמאמ עוציב לש ותליחת תעב .(vegai withdrai)תילגמ 

היילעה ידי לע ץמאמה לש יתלחתהה בלשה רחאל תפלחומ ךא ,בלה בצק תוסיול 

בצקב היילעה תשחרתמ ירטמוזיא ץמאמב .(Karliner, et al., 1977)יטטפמיסה יוריגב 

ץמאמה ךשמב ,רתוי וא תוחפ עובק ךרעב תראשנו ,ץמאמה תליחת םע דיימ בלה 

 (1981 ,Sagiv, et al., 1988; Asmussen). עבונ בלה בצקב הנותמה היילעל ףסונ רבסה

ש"מק 5.5 לש בצקב הכילהה .יחכונה רקחמב עצובש ,ימנידה ץמאמה תומיצעמ 

,(הזה רקחמב םיקדבנה ויהש יפכ)הובג רשוכ ילעב םיקדבנל הווהמ 50/0 לש עופישב 

אצממל םאות ,םינושה םיסמועב קפודב היילע רסוח לש הז אצממ .תיסחי לק סמוע 

שיש רחאמ ,ותוא קזחמו ,סמועב היילעה םע ןצמחה תכורצתב יוניש רסוח לש םדוקה 

.קפודב היילעה ןיבל ןצמחה תכורצתב היילעה ןיב רישי רשק 

תסמעה אלל עצובש ,ץמאמה ןיב בלה בצקב קהבומ לדבה אצמנ אל הזה רקחמב 

םילזונה תסמעה .(םילזונ תסמעהב) הייתשה רחאל עצובש ץמאמה ןיבל םילזונ 

החונמב ןהו ץמאמב ןה המיעפה חפנב היילעלו בלה בצקב הדיריל ,ללכ ךרדב הרושק 

 (1983 ,Atkinson 8־ Appenzeier). םימ תעונת תמייק ךשוממ ץמאמ תעב ןכ ומכ

ץחלב היילעה לשבו ותוגימצו םדה זוכיר לשב ,ירלוקסווארטניאה ללחה לא הרזח 

חפנ תרימשל ןה םרוג הז ךילהת .(Zibigniew, 1990) המסלפה לש יטומסואה 

הדירי תמרגנ ,םייברמ-תת םיצמאמב ,ןאכמו .בלה לש יולימה ץחל לע ןהו המסלפה 

.(Appenzeier a Atkinson, 1983)המיעפה חפנב היילעו בלה בצקב 

םיכרעב איה היילעה ךא ,בלה תקופת ,םנמא ,הלוע ירטמוזיאה ץמאמה ןמזב 

תקופת .י1 'קדירטיל 7 — 6-כל ,ץמאמה אישב עיגמה ,ימנידה ץמאמה תמועל ,םיכומנ 

יוניש ךות קפודה לש ,תקהבומ ךא ,םנמא הנותמ ,היילע ידי לע רקיעב תגשומ בלה 

תימנידה הדובעה םע ,תירטמוזיא הדובע לש הז בוליש ,ןכל .המיעפה חפנב ירעזמ 

ךא ,םיסמועה ןיב איה היילעל הייטנהשכ הנותמ היהת קפודב היילעהש ,ךכל איבמ 

.קהבומ לדבה אלל 

ליבקמב םיאירבו םיריעצ םישנא לצא סדה ץחל הלוע תירטמוזיא הדובע ןמזב 

שחרתמל דוגינב תאז .יוניש אלל ראשנ המיעפה חפנש יפ לע ףא ,בלה תקופתב היילעל 
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ביגש לאכימ ,אריס-וב דוד ,תרפ לעי .רשיפ הגנ ,גרבנכא הדמח ,רברו הלילג 

היילעל םימרוגה ,המיעפה חפנ ןהו קפודה ןה םילוע וכלהמבש ,ימניד ץמאמ תעב 

Smith, et al.,) תיפקהה תדוגנתב הדיריב הוולמ ,וזה היילעה יכ סא ,בלה תקופתב 

םיהובג ילוטסאידה ןהו ילוטסיסה ןה םדה יצחל ,תימנידוזיא הדובע ןמזב .(1989 

דבלב תימניד הדובעב םידדמנה םיכרעל האוושהב ,רתוי ךומנ קפודהו ,רתוי 

 (1981 ,Asmussen). תאו ילוטסיסה ביכרמה תא בלשמה ,עצוממה םדה ץחלב

o/200; 250/0) םיסמועה תשולשב היילע הז רקחמב האצמנ ,ילוטסאידה ביכרמה 

רחאל עצוב םא ןיבו הייתש אלל עצוב ץמאמה םא ןיב ,(ףוגה לקשממ אשמ 300/0-ו 

םיירטמוזיא םיצמאמ עוציב תעב עצוממה םדה ץחלב היילע לש וז העפות .הייתשה 

סחיב הניה היילעה תדימ .םירחא םירקחמב םג החווד ,םיימנידוזיא םיצמאמו 

Asmussen, 1981)תיפקיהה תדוגנתלו בלה תקופתל ,(סמועל רושקה)ירירשה חתמל 

 ;1988 ,.Sagiv, et al). לעו ,םיליעפה םירירשב םד תמירז לע רומשל תרזוע וז היילע

לש תוילובטמה תושירדה תא תקפסמה ,(perfusion) םדה תקפסא לש תמרה 

תושירדה תא קפסל החילצמ םדה תמירז ןיא ,בור יפ לע .םיליעפה םירירשה 

תופייעה תדימ .תענמנ יתלב הניה תירירשה תופייעה ןכלו ,םירירשה לש תוילובטמה 

.(Sagiv, et al., 1988)תלעפומה רירשה תסמלו ץוויכה תומיצע תדימל רשי סחיב הניה 

תסמ הלועש לככ ,תיללכה תיפקיהה תדוגנתה תתחופ ,ימניד ץמאמ עוציב תעב 

תרזעב ימוקמה תוסיוה ןיגב ,תאזו .תילובטמה השירדה המעו הליעפה םירירשה 

םדה ילכב ,(vasodilatation) םיקרועה תובחרתהל םרוגה ,ילובטמה ביכרמה 

םשל םיליעפה םירירשל תרבגומ םד תמירז רשפאמ הז ימוקמ תוסיו .םייפקיהה 

רקחמה יאצממ יפל .(Schaible 8! Scheuer, 1985)ןצמח לש רתוי הלודג הקפסא 

היילעה םע רבוג ,סדה ץחל עצוממ לע עיפשמה ,ירטמוזיאה ביכרמהש ,הארנ ,יחכונה 

.ימנידה ץמאמהמ עבונה ,ימוקמה תוסיוה תורמל ,סמועב 

תוילובטמ תובוגת 

תאישנ תעב םילחה ,םיילובטמה םייונישה תא קודבל התייה ,היינשה רקחמה תרטמ 

םילדבה ןיאש ,ךכ לע תועיבצמ יחכונה רקחמה תואצות .םינוש םיסמועב תואשמ 

ץמאמב םינוש םיסמועב תואשמ תאישנ תעב ילאמשה רדחה דוקפתב םייתועמשמ 

הרוצב עיבצמ רקחמה ,םלואו .הייתש אלל ןהו הייתש רחאל ןה עצובמה ,ךשוממ 

.אשונ קדבנהש ,סמועהמ ללב םיעפשומ םניא סיילובטמה םייונישהש ,הרורב 

םיצמאמ עוציבב םירושקה ,םימדוק םירקחמב םיאצממל דגונמ הז אצממ 

הלא םירקחמב .הענ הליסמ יבג לע הדיעצ תעב תואשמ תאישנ םיללוכהו ,םיבלושמ 

 (1983 ,.Epstein, et al., 1988; Gordon, et al), דב תיטגרנאה תולעב היילע האצמנ
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ביגש לאכימ ,אריס-וב דוד ,תרפ לעי ,רשיפ הגנ .גרבננא הדניה ,רברו הלילג 

תקהבומ היילע הדדמנ אל ,יחכונה רקחמה יאצממ יפל .סמועב היילעה םע דבב 

50/0 לש היילעה תורמל ,תאזו .ןצמחה תכירצב היילע ,ונייהד ,תיטגרנאה תולעב 

עוציב תעב ןצמחה תכירצב ושענ רשא ,תואוושהב .לקשמל לקשמ ןיב אשמה סמועב 

,תיברמה תלוכיהמ רועיש ותואב ירטמוזיא ץמאמ לש עוציב תמועל ימניד ץמאמ 

תעב רשאמ ירטמוזיא ץמאמ עוציב תעב רתוי הכומנ הניה ןצמחה תכירצש ,אצמנ 

ץמאמ עוציב תעב .(Asmussen, 1981; Seals, et ai., 1983) ימניד ץמאמ עוציב 

רצונש ץחלה .רירשה יביס לש תוחשקתה לשב ירירש ךותה ץחלה הלוע ירטמוזיא 

הנטק ,ךכ בקע .רירשב םדה תמירז תא ענומו םיירירש ךותה םדה ילכל רבעומ 

perfusion) (;Seals, et ai., 1983)ןצמחה תקפסאב הדירי הלח ןכלו םדה לש הקפסאה 

 1981 ,Asmussen). ץמאמה תגרדל תמאתומ הניא ןצמחה תכירצ ,תורחא םילימב.

ץמאמהמ ,תיטגרנאה תולעה רתוי ההובג ,ימניד ץמאמ עוציב תעב ,ןכ לע רתי 

היגרנא לש האצוה תמייקש רחאמ ,תאזו .חתמ לש הדימ התואב השענה ,ירטמוזיאה 

הוולמה ,תינוציחה הדובעה לש האצותה אוהש ,ימניד ץמאמ עוציב תעב רתוי הבר 

.(Seals, et ai., 1983)רירש ץוויכב 

הניה ,בגה לע אשמה סמוע תא קיזחהל ידכ יטטס ןפואב תדבועה ,םירירשה תצובק 

ןתינ .הבר הניה יקלח ןפואב םימוסחה םדה ילכ תומכ ,ןכל .הלודג םירירש תצובק 

לשב תיסחי הובג יבוריאנא םזילובטמ שחרתמ ולא םירירשבש ,ןכ םא ,רעשל 

םירירשה לש תוילובטמה תושירדה תא תקפסמ הניאש ,תימוקמ םד תקפסא 

אל יבוריאנאה םזילובטמב תימוקמה היילעה תורמל .(Asmussen, 1981) םיליעפה 

םיכרע ריבסהל ןתינ .םינושה םיצמאמה ךשמב בלח תצמוח לש םיהובג םיכרע ואצמנ 

,תוירוטומה תודיחיב תיבוריאנאה הדובעב היילעה תורמלש ,ךכב ולא םיכומנ 

,הכילהה לש תימנידה הדובעהש ירה ,אשינה סמועה דגנכ יטטס ץמאמב ולעפוהש 

לש לוצינ לח ,ןכלו .ןצמח םע םד תמרזה הרשפיא ,תוצווכתהב תוקספה הב שיש 

ראשב םג .(Karliner, et al., 1977) םירחא רירש יביסב ,יבוריא ךילהתב בלח תצמוח 

אל ,המישנה תנמבו ינצמח ודה ןמחפה חפנב ,תילובטמ תוליעפ םינייצמה ,םידדמה 

.ץמאמ לכב ביצי בצמל ועיגה םיקדבנהש ,ןאכמ .םיצמאמה ךשמב םייוניש ואצמנ 

בצמב ןהו הייתש רחאלש בצמב ןה סמועל סמוע ןיב קהבומ לדבה אצמנ אל ,רמולכ 

הקפסא התייה ,ימנידה ץמאמב םיליעפה ףוגה יקלח ראשלש ,ךכ .הייתש אלל 

הדובע םיבלשמה ,םיצמאמב ןצמחה תכורצתש ,רמול ןתינ ןאכמ .ןצמח לש תקפסמ 

אלו ,ימנידה ביכרמב סמועב יונישה ןמ עפשות ,תימניד הדובע םע תירטמוזיא 
.ירטמוזיאה ביכרמב סמועה יונישמ 
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בלה תסופת לש םידדמ לע ...םיכשוממ םיצמאמ לש העפשהה 

םוכיס 

ץמאמה תעפשה תא ,רלפוד-וקא תרזעב דודמל התייה הנושארה רקחמה תרטמ 

לש העפשהה תא קודבלו ילאמשה רדחה לש ילוטסאידה דוקפתה לע ימנידוזיאה 

ולוחי סאה ,תולגל התיה היינשה רקחמה תרטמ .ולאה םידדמה לע םילזונה תסמעה 

.םיכשוממ םיימנידוזיא םיצמאמ לש עוציבה תעב םייתמישנו םיילובטמ םייוניש 

הליסמ יבג לע יצחו העש ךשמב ץמאמ ועציבש ,םיבדנתמ 10 וקדבנ רקחמה ךלהמב 

:םינוש םיסמועב תואשמ תאישנ בגא ,50/0 לש עופישבו ש'ימק 5.5 לש תוריהמב הענ 

תסמעה רחאל תחא םעפ .םיימעפ עצוב ץמאמ לכ .ףוג לקשממ 300/0-ו 250/0,200/<נ 

לע האירה יחפנ :ודדמנ תוליעפה ךלהמב .הייתש אלל היינשה םעפבו (הייתש)םילזונ 

תרזעב ,סדה ילכ לשו בלה תכרעמ לש דוקפתה !המישנו המישנ לכב םיזג ףוסיא ידי 

תצמוח תעיבקל ילובטמה דוקפתה תכרעה םשל .רלפוד-וקא ידדמו םדה ץחל !ג.ק.א 

.םד תמיגד החקלנ ,בלחה 

סמועב היילעל רישי סחיב התלע אל ןצמחה תכירצש היה רקחמב ירקיעה אצממה 

עוציב תעבש ,הארנ .םימדוק םירקחמב םיאצממה תא דגונ הז אצממ .אשמה 

תוילובטמה תובוגתהו תיטגרנאה תולעה תועפשומ םיכשוממ םיימנידוזיא םיצמאמ 

םייונישמ תוחפו ,(עופישה זוחא וא תוריהמה) ימנידה ביכרמב םייונישמ רקיעב 

.(אשמה)ירטמוזיאה ביכרמב 
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ביגש לאכימ ,אריס־וב דוד ,תרפ לעי ,רשיפ הגנ ,גרבננא הדניה ,רברו הלילג 

תורוקמה תמישר 

 Appenzeler, O. k Atkinson, R. (1983). Sports medicine: Fitness, training k
 injuries. Baltimore: Urban k Schwarzenberg.

 Asmussen, E, (1981). Similarities and dissimilarities between static and
 dynamic exercise (suppl I). Circulatory Research. 48, 3-10.

 Astrand, P.O. Ik Rodahl K. (1977). Text book of work physiology:
 physiological bases of exercise (2nd ed.). New-York: McGraw
 Hill.

 Bertagnoli, K., Hanson, P. k Ward, A. (1990). Attenuation of exercise-induced
 ST depression during combined isometric and dynamic
 exercise in coronary artery disease. American Journal of
 Cardiology. 65, 314-317.

 Brutsaert, D. L., Rademakers, F. E. k Sys, S. U. (1984). Analysis of relaxation in
 the evaluation of ventricular function of the heart. Progress in
 Cardiovascular Diseases. 28, 143-163.

 Donald, K. W. Lind, A. R. k McNicol, G. W. (1967). Cardiovascular responses
 to sustained (static) contraction (suppl I) Circulatory
 Research. 20, 15-30.

 Durnin, J. V. k Womersley, J. (1974). Body fat assessed from total body
 density and its estimation from skin fold thickness:
 Measurements on 481 men and women aged from 16 to 72
 years. British Journal of Nutrition. 32, 77-79.

 Epstein, Y., Rosenblum, J. Burstein, R. k Sawkal, M. N. (1988). External load
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 Physiology. 56, 495-500.

 Fortney, S. M., Nadel, E. R., Wenger, C. B. k Bove, J. R. (1981). Effect of acute
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 humans. Journal of Applied Physiology. 50, 292-298.
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בלה תקופת לש םידדמ לע ...םיכשוממ םיצמאמ לש העפשהה 

 Gisolfi, C. V. (1989). Water and electrolyte metabolism in exercise. Nutrition
 Utilization During Exercise. Oh.: Ross Laboratories.

 Gordon, M. J., Goslin, B. R.' Graham, T. Hoare, J. (1983). Comparison
 between load carriage and grade walking on a treadmill.
 Ergonomics, 26, 289-298.

 Hopper, M. K,. Coggan, A. R. St Coyle, E. F. (1988). Exercise stroke volume
 relative to plasma-volume expansion. Journal of Applied
 Physiology, 64, 404-408.

 Karliner, J. S. Lewinter, M. M., Mahler, F. Engler, R. St O'Rourke, R. A. (1977).
 Pharmacologic and hemodynamic influences on the rate of
 isovolumic left ventricular relaxation in the normal conscious

 dogs. Journal of Clinical Investigation, 60, 511-521.

 Keren, G., Epstein, Y., Magazanik, A. St Sohar, E. (1981). The energy cost of
 walking and running with and without a backpack load.
 European Journal of Applied Physiology, 46, 317-324.

 Keren, G., Meisner, J. S., Sherez, J. St Magazanir, A. (1986). Interrelationship of
 mild-diastolic mitral valve motion, pulmonary venous flow St
 transmitral flow. Circulation, 74, 36-44.

 Keul, J., Dickhuth, H. H., Simon, G. St Lehman, M. (1981). Effect of static and
 dynamic exercise on heart volume, contractility and left
 ventricular dimensions (suppl I). Circulatory Research, 48,
 162-170.

 Myher, L. G., Oddershede, I. B., Dill, D. B. St Yousef, M. K. (1979). Cardiac
 output during rest and exercise in desert heat. Medicine St
 Science in Sports, 11, 324-238.

 Poliner, L. R., Dehmer, G.L., Lewis, R. W. St Hillis, L. O. (1980). Left ventricular
 performance in normal subjects. A comparison of the responses
 to exercise in the upright and supine position. Circulation, 62,
 528r534.

 Sagiv, M., Goldhammer, E., Abinader, G. E. St Rudoy, J. (1988). Aging and the
 effects of increased after load on left ventricular contractile
 state. Medicine & Science in Sports and Exercise, 20, 281
 284.
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 Schaible, T. E. k Scheuer, J. (1985). Cardiac adaptations to chronic exercise.
 Progress in cardiovascular Diseases, 27, 297-324.

 Scheuer, J. k Tipton, C. (1977). Cardiovascular adaptation to physical training.
 Annual Review of Physiology, 39, 221-225.

 Seals, D. R., Washburn, R. A., Hanson. P. G., Nagle, F. k Painter, T. (1983).
 Increased cardiovascular response to static contraction of large
 muscle groups. Journal of Applied Physiology, 54, 432-437.
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 Stoddard, M. F., Pearson, A. L. Kern, J., Mrosek, D. G. k Lobovits, A. J. (1989).
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 Zibigniew, S. (1990). Erythrocyte system under the influence of physical
 exercise and training. Sports Medicine. 3,181-197.
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