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*בל ילוח םוקישב תינפוג תוליעפ 

ביגש לאכימ 

םיילילפה םיקרועה תלחמ 

יעצמאכ תינפוגה תוליעפה לש היתונורתיב תוניינעתהה הרבג תונורחאה םינשב 

םיקרועה תולחמ תעינמל ךרדכו ,םדה-ילכ לשו בלה תכרעמ לש םתואירבל םרותה 

לע רומשל יוצר יכ םיענכתשמ םישנא .(coronary artery disease) םיילילכה 

תוליעפה תרזעב הנגשות הלא תורטמ .רתוי בוט תואריהל ףידע יכו ,תואירבה 
.תינפוגה 

תואצותה תחא .םיהדמ בצקב היגולונכטה המדקתה תיתיישעתה הכפהמה תובקעב 

הכורא םייח תלחותמו רתוי ההובג םייח תמרמ הנהנ םדאה יכ איה ךכמ תורישיה 

תיגולונכטה תומדקתהה ,םלואו .תיתיישעתה הכפהמה ינפלש הפוקתל האוושהב 

םדאה לש םייחה תלחות :היארהו .העפותה רבסהל תקפסמ הנניא ,המצעלשכ 

לשמ הרצק הניה ,םלועב תוהובגה ןמ םייח תמר תלעב הנידמ הניהש ,תירבה תוצראב 

.הידווש ןוגכ ,רתוי הכומנ םייח תמר תולעב תוחתופמ תונידמב םייחה ,םישנא 

רסוחמ תועבונה ,תולחמ הדדוע היגולונכטב תומדקתההש ךכב תרבסומ וז העפות 

תטלוב וז העפות .ףוגב םינוש םירביא לש רתוי הריהמ תונקדזהל תואיבמהו ,העונת 

תורציהב תאטבתמו (םדה ילכו בלה רירש) תיראלוקסווידואקה תכרעמב רתויב 

 (obstruction) םיאנתמ הקלחב תמרגנ וז תורציה .םיילילכה םיקרועה

לע .(תוגהנתה ןוגכ) םייביטקייבוס םיאנתמ הקלחבו (הקיטנג ןוגכ) ,םייביטקייבוא 

ףוגה תפישח לש המרה תכמנה ידי לע תיקלח עיפשהל ןתינ םייביטקייבוסה םיאנתה 

תטיקנו תוירגיס ןושיע ,תינפוג תוליעפ רסוח ,היוקל הנוזת ילגרה :ןוגכ ,ןוכיס ימרוגל 

תגרד תכמנה .ימוימויה יגולוכיספה ץחלב היילע עונמל ודעונש ,תורחא תולועפ 

.םיילילכה םיקרועה לש תורציהה בצק תא טאת הלא םימרוגל הפישחה 

.9-10.5.1991 ,טייגניו ,הללכמה .םוקיש יכילהתלו תינפוג תוליעפל ןושארה יצראה סוניכב גצוה 
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ביגש לאכימ 

.יברעמה םלועב תוומה ירקמ רפסמל ישארה םרוגה הניה םיילילכה םיקרועה תלחמ 

לש תוומה ירקמ לכ ףוריצמ רתוי הובג תוומ ירקמ רפסמל וז הלחמ תמרוג הנש לכב 

תונורחאה םינשבש ,הדבועה תורמל הפקת הראשנ וז העפות .תורחאה תולחמה 

םיקרועה תלחממ האצותכ תוומה ירקמ רפסמב הדירי לש הרורב המגמ תמייק 
.םיילילכה 

.תירבה תוצראב םיירקיעה תוומה ימרוג תא גיצמ 1 רויא 

 0/"51

בל תולחמ 

םד ילכו 

 8.60/0

יחומ ץבש 

:1 רויא 

(םיזוחאב)תירבה תוצראב תוומה ימרוג 

רתי לכש דועב ,תוומה ירקמ לש 510/0-ל תומרוג בל תולחמ יכ ,הלוע םישרתה ןמ 

."דבלב" 490/0־ל םימרוגה 
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בל ילוח םוקישב תינפוג תוליעפ 

:תוירקיע תורטמ יתש שי םיילילכה םיקרועה תלחמ ילוח םוקישב תינפוגה תוליעפל 

אלה תובוגתה תא ףושחלו הלוחה לש הדובעה תלוכי תא ךירעהל תוסכל ,תחאה 

תוהזל ןתינ אל הלאה תובוגתה תא .תיראלוקסווידראקה תכרעמה לש תוילמרונ 

,רמולכ .הלוח ותוא לש תימוימויה תינפוגה תוליעפה תומרב וא החונמ יאנתב 

תא רפשל וא אפרל איה היינשה הרטמה .הלחמה ןוחבא איה הנושארה הרטמה 

אל תובוגת ןתוא ידי לע תלבגומה תיראלוקסווידראקה תכרעמה לש הדובעה תלוכי 

תכרעמה לש יגולויזיפה הדוקפתב רופיש ידי-לע תגשומ וז הרטמ .תוליגר 

לש יגולויזיפותאפה בצמה תוומל ,ידוקפתה רופישב וא תיראלוקסווידראקה 

.םוקישו לופיט הניה היינשה הרטמה :רמולכ .תכרעמה 

לצא הדובעה תלוכי תא רפשמ ינפוג ןומיאש ,עודי תירקחמהו תינילקה תורפסהמ 

וכרוצ יד רורב וניא ,גשומ רבדה הבש ,ךרדה םלוא .םיילילכה םיקרועה תלחמ ילוח 

תכרעמב םירופישש יפ לע ףא ,(1981 ,קבנאטסו ןמרדלא ; 1977 ,לייהו רגרבנפאפ) 

.ורכזוהש םירופישל םיארחאכ ועצוה תיראלוקסווידראקה תכרעמבו םירירשה 

תויגולויזיפה תוביטה תא ארוקה ינפב גיצהל איה הז רמאמ לש ותרטמ 

תברעמה לש דוקפתה תלוכיב הדיריל תומרוגה ,תויגולויזיפותאפהו 

תינפוגה תוליעפה תעפשהב הז רמאמ ןד ןכ ומכ .בל־יפקתהלו תיראלוקטווידראקה 

הלוחה לש תיברמה ותלוכיל הבורק דוקפת תמרל התאבהבו תכרעמה םוקיש לע 

קסועש ימ לכל ינויח אוה ,ורכזוהש םימוחתב עדיש ,ןייצל רתוימ .ונכסל ילבמ 

.םיילילכה םיקרועה תלחמ ילוח םוקישב םיקסועה הלאל דחוימבו ,ינפוגה ךוניחב 

םיילילכה םיקרועה תלחמ לש היגולויזיפותאפו היגולויזיפ 

תא ןיבהל שי ,הלחמב לופיטל יעצמאכ תינפוגה תוליעפב שומישה תא ןיבהל ידכ 

הלחמה ןיבל םיילילכה םיקרועב םדה תמירז לש היגולויזיפה ןיב רישיה רשקה 

הדירי לש האצותכ הלחמה תא ראתל רשבא יללכ ןפואב .(1981 ,ילמראפ) המצע 

,תשחרתמ וז העפות .(הימיקסיא :ןלהל) םיילילכה םיקרועב םדה תמירזב 

םוסחה קרועה ידי לע תקפוסמה וזמ ההובג בלה רירש לש ןצמחל השירדהשכ 

.ותקפסא ןיבל ןצמחל השירדה ןיב ןוזיא רסוח לש בצמ רצונ ןכלו ,תיקלח 
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ביגש לאכימ 

ימוקמה תוסיווה ךילהת ידי לע רקיעב תתסוומ םיילילכה םיקרועב םדה תמירז 

 (autoreguiation). הנתשמ םיילילכה םיקרועב םדה תמירז תומכ ובש ,ךילהת ,רמולכ

ךילהתב .בלה רירש לש (ץמאמה תגרד) תילובטמה השירדה תמרל םאתהב 

.םיכופה םינונגנמ רפסמ לש םהיתואצות תא ןזאמה ימוקמ תוסיוו תלועפ תשחרתמ 

רבד ,תיטתפמיסה תימונוטואה תיבצעה תכרעמה לש תוליעפה תרבוג ץמאמ ןמזב 

יקרוע ללכ לש םתורציה :האצותה .םיקרועב תעבטה ירירש לש םצוויכל איבמה 

תא תחתומ םדה ץחלב היילעה ,ךכל ףסונב .םיילילכה םיקרועה תוברל ףוגה 

תורציה םע .םיקרועה לש תורציהל איבמה רבד ,םיקרועה לש םיקלחה םירירשה 

םירצות לש תורבטצהל םרוג הז בצמ .םיקרועב תמרוזה סדה תומכ תתחופ םיקרועה 

היהת הלא םירצות תומכב היילעה םע .תיבוריאנא הדובעמ האצותכ םיילובטמ 

תברעמה לש ךופהה טקפאה לש בולישה ןכלו ,םיקרועה רטוקב תובחרתה 

,םיילובטמה םירצותה תומכ תא הלעמ — םדה ץחל תיילע לשו תיטתפמיסה 

םאתהב ,םדה תמירז לש הנוכנה המרה תרימשל איבמו ,םיקרועה תא םיביחרמה 

הברה העפשהה לעב ילובטמה רצותכ ההוז (Adenosine)ןיסונדא .בלה רירש תשירדל 

םייוניש יכ ,אצמנ דועו .(1987 ,לוד)םיילילכה םיקרועה תובחרתהל יארחאכו רתויב 

,ןגלשאה תומכבו <ph) םדה לש תויצמוחה תגרדב ,(hypoxia) ןצמחה תקפסא תמרב 

םיקרועב השורדה תומכב םדה תמירז לע הרימשב תרבטצמ העפשה ילעב םניה 

,ןייצל יואר .ןצמחל בלה רירש תשירדב היילעל הבוגתב שקבתמש יפכ ,םיילילכה 

,תיטתפמיסה תכרעמה לש התוליעפ תורמל םיקרועה תא ביחרמ ןיסונדאש 

וניה ימוקמה תוסיווהש ,ןיבהל ןתינ ןאכמ .םתוא רצהל המגמב לועפל הכישממה 

תוסיווה לש וז העפותל .תיטתפמיסה תברעמה לש הזמ רתוי בר לאיצנטופ לעב 

,ץמאמ תעשב בלה תקופת לש שדחמ הקולח איהו תפסונ תובישח שי ,ימוקמה 

בלה רירשו דלשה ירירש :ןוגכ ,םידבוע םירביאל םדה תמירז תרבגה :ונייהד 

,לוכיעה תכרעמ ,הילכה :ןוגכ ,ץמאמל םיינויח אל םירביאל המירזה תתחפהו 
.דבכהו לוחטה 

רשאכ ,רמולכ ,הליעיו הבוט הרוצב תקפוסמ בלה רירש לש ןצמחל השירדה רשאכ 

,ןאכמ .תמייק הנניא הלחמה םג יזא ,םיילילכה םיקרועב תיתועמשמ המיסח ןיא 

לע תעבקנ וז תכורצת .הנוילע תובישח לעב םרוג הניה בלה רירש לש ןצמחה תכורצת 

:םימרוג רפסמ ידי 

ןכ ,תרבוג תויוצווכתהה תורידתש לככ .(Heart Rate = hr) הקדל בלה תומיעפ רפסמ 

לש יעבטה בצוקה ידי לע השענ בלה בצק תוסיו .ןצמחל בלה רירש לש השירדה תרבוג 

תכרעמה .תימונוטואה תיבצעה תכרעמה ידי לע עפשומה ,(SA mode) בלה 
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בל ילוח םוקישב תינפוג תוליעכ 

תכרעמה־תת לש ,תחאה .הלופכ העפשה תחת תאצמנ המצע תימונוטואה 

תכרעמה תת לש היינשהו ,תומיעפה בצק תא השיחמה ,תיטתפמיסה 

הפצמ םג עפשומ קפודה .תומיעפה תורידת תא הטאמה ,תיטתפמיסאראפה 

בל תקופתב קפודה דרוי ךכ ,הלוע המיעפה חפנש לככ .(stroke volume ־ sv)המיעפה 

תגרדש לככ :רמולכ .ףוגה לש ןצמחה תכורצתב היילעמ סג עפשומ קפודה .הנותנ 

הביבסה תרוטרפמט .ןצמחל ףוגה לש השירדה תרבוג ןכ ,תרבוג ינפוגה ץמאמה 

תגרד התואב ,רק םויל האוושהב ,םח םויב ותאלעה ידי לע קפודה לע העיפשמ 

לככ :איה םג העיפשמ (SA mode) יעבטה בצוקה תמקר לש ה ווטרפמטה .ץמאמ 

קפודה לע םיעיפשמה םיפסונ םימרוג .קפודה הלעי ןכ ,הלוע המקרה תרוטרפמטש 

הלעת ןכלו המיעפה חפנ תא דירות לזונה תומכב הדירישכ ,המסלפב לזונה (א :ויהי 

.(PH)ףוגב םדה לש תויצמוחה תמר (ב .קפודה תא 

(myosin) ןיזוימה לש םינורשגה רפסמב יולת רירשה חתמ .רירשה חתמ תמר 

,םירוביחה רפסמ לדגש לככ .(sarcomer)רירשה אתב (actin)םיניטקאל םירבוחמה 

קוריפ ידי לע תגשומה ,היגרנא תשרוד חתמב וז היילע ,םלוא .רירשה חתמ הלוע ןכ 

שי ,שדחמ תאזה הלוקלומה תא רצייל תנמ לע .(atp) טפסופירט ןיסונדא הלוקלומה 

וניה בלה רירש חתמ :(Laplace) סאלפל קוח יפ לע השורדה ןצמחה תומכ תא קפסל 

(עזוימהו ןיטקאה ירוביח רפסמ תא עבוקה)ילאמשה רדחה ךותב ץחלל רשי סחיב 

חתמ תמר תא הלעמ ,דחי םג םהינש לש וא םימרוגה דחא לש היילע .רדחה רטוקלו 

.תרבוג בלה רירש ידי לע ןצמחל השירדה ןכלו ,רירשה 

תמצע .תוצווכתהב רצונה ,רירשה חוכל סחייתמ הז םרוג .תוצווכתהה תמצע 

וז המר .בלה רירש יאת לש םירמוחה ףוליח תמרב היילעה ידי לע תגשומ תצווכתהה 

ןומרוהה תועצמאב תיטתפמיסה תכרעמה תת לש תוליעפה תמר ידי לע תעפשומ 

שי ,הז רשקהב .בצעה יביס תווצקב אצמנהו םדב שרפומה (adrenalin)ןילנרדא 

ירירש תוצווכתה ידי לע רצונה חוכה יכ ,עבוקה (Starling)גנילרטס קוח תא ריכזהל 

ינפל וכראוה רירשה יביס םא ,לבגומ יגולויזיפ חווט ךותב רתוי בר היהי בלה 

םדה םרז תומכ ידי לע עבקנ בלה רירש יביס לש ךרואה .(preload) תוצווכתהה 

,הלוע (afterioad) יקרועה דצבש םדה ילכ תכרעמב ץחלהשכ .ינמיה רדחל ידירווה 

.יוצר המיעפ חפנ לע רומשל ידכ תאזו ,תוצווכתהה תמצע םג ליבקמב הלוע 

שרפהבו ,םיילילכה םיקרועב סדה תמירז תומכ ידי לע תגשומ ןצמחה תקפסא 

:החסונב תגצומ וז העפות .ידירווה דצה ןיבל יקרועה דצה ןיבש ןצמחה תלוכת 
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םדבש ןצמחה תלוכת לכ תא טעמכ לצנמ החונמבש ,רביא וניה בלה רירש .(a- v)0־ 

תבייח ,בלה רירש לש ןצמחל השירדה תרבוג רשאכ ,ןכל .וכרד רבועה יקרועה 

םיקרועב השירדה תמרל (תיראיניל הרוצב) םדה תמירז םג ליבקמב רבגתהל 

תא תיתועמשמ הרוצב תולעהל לגוסמ וניא בלה רירשש איה ךכל הביסה .םיילילכה 

,דלשה רירשב שחרתמל דוגינב הניה וז העפות .יקרועה םדהמ ןצמחה תגיפס רועיש 

סדהמ ןצמחה לש הגיפסה תומרב היילעה םע הלוע ץמאמ תעשב וכרד םדה תמירזש 

תעב ןמזה בור תמייקתמ בלה רירשל םיילילכה םיקרועב םדה תמירז .וכרד רבועה 

(הלוטסיס ןמז) תוצווכתהה תעשבש רחאמ ,(הלוטסאידה ןמז) םירדחה תועגרתה 

םיקרועב םדה תמירז תא הליבגמה ,םיילילכה םיקרועה לש תינכימ המיסח הנשי 
.הלא 

ןמזו ילוטסאידה םדה ץחל ידי לע תעבקנ םיילילכה םיקרועב סדה תמירז ,ןאכמ 

יולימ ןמז תא תרצקמ קפודה תורידת תרבגה .קפודה בצקב יולתה ,הלוטסאידה 

.תתחופ םיילילכה םיקרועה ךרד בלה רירשל עיגמה סדה תומכ ןכלו ,םירדחה 

םיגצומ ,בלה רירשל םדה תקפסא תאו תכורצתה תא םיעבוקה ,םימרוגה לכ םוכיס 

.2 רויאב 

קפוד 1   (a-v) 0־
רירשה חתמ 2  תילילכ המירז 

תוצווכתה תמצוע 3  הלוע 

:2 רויא 

וז השירד אלמל םיכרדהו ןצמחל השירד םיעבוקה םימרוגה 

םדה תמירז תטאומ ,םיישארה םיילילכה םיקרועהמ דחאב המיסח תורצוויה םע 

ןוזיא רסוח רצונ הז בצמב .השירדל סחיב ןצמחה תקפסא תלוכי םג תתחופ המיעו 
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בל ילוח םוקישב תינפוג תוליעפ 

ראותמ הז בצמ .(1981 ,ןמשיפו קילבננוס)ותקפסא תלוכי ןיבל ןצמחל השירדה ןיב 

תלפונ ןצמחה תקפסא תלוכי רשאכ ונייהד ,רכזוהש ךילהתה שחרתמשכ .3 רויאב 

תלחמ ילוח בור תא ןייפאמה ימיקסיא בצמ רצונ ,בלה רירש רובע ןצמחל השירדהמ 

םיקרועב תמרוזה םדה תומכ תא לידגהל תורשפא ןיאש רחאמ .םיילילכה םיקרועה 

,יקרועה דצהמ ןצמחה תגיפס תא תולעהל לגוסמ וניא בלה רירשש רחאמו ,םיילילכה 

.תיבוריאנא הדובע :ונייהד ,תפטוש ןצמח תקפסא אלל דבוע בלה דירשש ,בצמ רצונ 

ןצמח תקפסא תלוכי ןצמחל השירד 

ןוזיא ןיאשכ 

ימיקסיא בצמ 

הזחב באכ 

ילאמשה רדחה לש ןיקת יתלב דוקפת 

ילמרונ אל םירמוח ףוליח 

ECG-ב םייוניש *־ 

1981 ,ילמראפ :רוקמה 

:3 רויא 

ותקפסא ןיבל ןצמחל השירדה ןיב ןוזיא רסוחמ האצותכ רצונש בצמה 

,ךכיפל .דבלב תיבוריא הדובע אלא ,תיבוריאנא הדובע עצבל לגוסמ וניא בלה רירש 

לש המיסחב ,המגודל .ןצמח לש תפטוש הקפסאב תערכמ תולת יולת בלה רירש היהי 

עגרמ תומיעפה רפסמב הדיריו םירדחה תוריק תעונתב התחפה הנשי ,ילילכ קרוע 

קרועב היולת ולש ןצמחה תקפסאש) ריקה קיספמ תחא הקד ךותב זאו .המיסחה 

.ךיפה ךילהתה היהי ,תוקד רפסמ לש רצק ןמזל ימיקסיא בצמב .חוכ חתפל ,(םוסחה 

ןירצילגורטינ :ןוגכ תופורת ונתניי םא וא ,קספות תינפוגה תוליעפה םא םלוא 

 (nitroglycerin), ימיקסיאה בצמה תורצוויה םע ץוויכה חוכ דוביא ךילהת טאוי.
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סע דדומתהל לגוסמה ,דלש רירש לש בצמל דוגינב המה ,ליעל הראותש ,העפותה 

(atp) טפסופירט ןיסונדא הלוקלומה קוריפ די לע חוכו היגרנא רציילו ןצמחב ןוערג 

.יבוריאנא ךילהת ורקיעב וניהש ,הזילוקילגה ךילהתב 

סיזורלקסורתאה תולחמ לש האצות הניה םיילילכה םיקרועה תמיסח 
 (Atherosclerosis) סיזורלקסוירטראהו (Arteriosclerosis). היתואצותו וז המיסח

.4 רויאב םיגצומ 

'א בלש 'ב בלש 'ג בלש 

םימוטפמיס ןיא םימוטפמיס ןיא םימוטפמיס שי 

ילמרונ 50<#>ל תחתמ המיסח 50י#> לעמ המיסח 

.1990 ,ץכ :רוקמה 

:4 רויא 

ןהיתואצותו םיילילכה םיקרועב תומיסח 

םייגולויב םייונישמ האצותכ קרועה לש תוחשקתה הניה סיזורלקסוירטראה תלחמ 

םאתהב ורטוק תא תונשל קרועהמ תענומ תוחשקתהה .ליגב היילעה םע םישחרתמה 

.םדה ץחל תא תסוול תלוכיה תתחופ ךכו ,ןצמחב ךרוצל 
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בל ילוח םוקישב תינפוג תוליעפ 

.םיינוניבה תא רקיעבו םילודגה םיקרועה תא תפקות סיזורלקסורתאה תלחמ 

,םיקרועה לש תיללכ וא תיקלח המיסח הניה הלחמה תעיגפל תינייפאה העפותה 

ךותל רירש יאתו (םד תויחול ,םינדיס ,םינמוש) םישק םירמוח תרידחמ האצותכ 

קרועה םירוענה ליגב .תובר םינש ךשמנה ךילהת והז .(intima) תימינפה הדיפרה 

הדיפר :תודיפר שולש רורבב וב ןיחבהל ןתינו (4 רויאב 'א בצמ)ילמרונ בצמב ןיידע 

,תינוציח הדיפרו ,(media) קלח רירש הניהש תיעצמא הדיפר ,(intima) תימינפ 

ליחתמו ('ב בצמ)תימינפה הדיפרה תעגפנ ןמזה םע .(adventita)קרועה תא תפטועה 

ךותמ רירש יאת לש הריגה תשחרתמ ליבקמב .םישק םירמוח תרידח לש בלשה 

םדקתמ הז ךילהתשכ .(intima)תימינפה הדיפרה ךותל (media)תיעצמאה הדיפרה 

רטוקמ 500/0-ל לעמ הניה המיסחהשכ .המיסח ידכ דע רצ קרועה השענ ,('ג בלש) 

.רתויב תטלוב בלה דוקפתב הדיריהו הימיקסיאה תעפות הרימחמ ,קרועה 

םד ץחל ,תוירגיס ןושיע :ןוגכ ,ןוביס ימרוג ידי לע ץאומ סיזורלקסורתאה ךילהת 

בצמ ,תינפוג תוליעפ יא ,םדב (ldl> םיניאטורפופילו לורטסלוכ ,םינמוש תמר ,הובג 

.יתחפשמ ירוטסיה עקרו הנמשה ,יגולוכיספ 

םיילילכה םיקרועה תלחמו תינפוגה תוליעפה 

תכרעמה לע תיביטקפא העפשה תינפוגה תוליעפל שי הבש ,הגרדה 

הדובעה תמרב רופישב היולת ,םיילילכה םיקרועה ילוח לצא תיראלוקסווידראקה 

לע .אסיג ךדיאמ הלחמל ןוכיסה ימרוג לש המרה תדרוהבו ,אסיג דחמ תיבוריאה 

היגרנא רוציי עבתתש תינפוג תוליעפ ןנכתל שי תיבוריאה תלוכיה תא תולעהל תנמ 

ןומיאה תעפשהש ,רמול ןתינ יללכ ןפואב .החונמ יכרעל רבעמ יבוריאה ךילהתב 

,ןזואלק)אירבה םדאה לע העפשהל המוד ,םיעוגפ םיילילכה ויקרועש םדא לע ינפוגה 

םלוא ,תירלופופ הניה םיקרועה תלחמ תא תענומ תינפוג תוליעפש ,הנומאה .(1976 

ומכ .יעמשמ דח חרואב תאז וחיכוה אל ,ינפוגה ןומיאה תועפשה לש םישדח םירקחמ 

.תינפוג תוליעפמ עפשומ וניא םילוחה לש ןטק זוחאש ,םויכ רורב ,ןכ 

לע ,םדה ילכו בלה תכרעמ לע םיעיפשמ ןומיאו תינפוג תוליעפש איה תחוורה החנהה 

.תויגולוכיספה תוכרעמה לעו םינומרוההו םיבצעה תוכרעמ לע ,תילובטמה תכרעמה 

םלוא ,םיקרועה תלחמ לש םימוטפמיסה תעפוה תורידת תא תותיחפמ ולא תועפשה 
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,הלוע רקחמה ןמ ,תאז ףא תאז .םכרצ יד םירורב סמא ךכל םייארחאה םינונגנמה 

םיינפוג םיצמאמב דומעל םיקרועה תלחמ ילוח לש םתלוכי תא רפיש ינפוג ןומיאש 

ןוזיאה רופיש לשב וקלחב תאזו ,םינומיאה ינפלש הפוקתל האוושהב רתוי םישק 

; 1977 ,ליבו ירמא ,קורבייר) בלה רירש לש ןצמחל השירדה ןיבל הקפסאה ןיבש 

ילאמשה רדחה דוקפתו בלה רירשל ןצמחה תקפסא ,םלוא .(1985 ,'חאו טראויטס 

לש םתלוכיב רופישה ,ןכל .ינפוג ןומיא רחאל יתועמשמ חרואב םינתשמ םניא 

הדיריהמ לודגה ובורב עבונ ,רתוי םישק םיינפוג םיצמאמב דומעל הלחמב םילוחה 

םיקרועב םד תמרזהל השירדה תתחפהל תמרוגה בלה לש ןצמחה תכורצתב 

לע רקיעב אוה ןומיאה טקפאש חוודמ תורפסבש תורמל .(1973 ,ישולוה) םיילילכה 

דיקפתה ירה ,(תילובטמה תכרעמה)םירירשה תכרעמ לע אלו תימטסיסה תכרעמה 

תלוכי לש הרופישב הנושארה תכרעמה לשמ רתוי בושח תילובטמה תכרעמה לש 

ןתינ וז העיבקמ .םיילילכה םיקרועה ילוח ברקב םיצמאמב הדימעה לשו הדובעה 

.סדה ילכו בלה דוקפת לע תורישי עיפשמ תילובטמה תכרעמה רופישש ,ןיבהל 

תעבקנ וז הקופת .בלה תקופתל רישי סחיב הניה ףוגה לש תיללכה ןצמחה תכורצת 

יאת ידי לע ןצמחה תטילק תומכמו .(SV)המיעפה חפנב (HR)קפודה לש הלפכמ ידי לע 

ידי לע ןצמחה לש הגיפסה תכרעמב רופיש לכ ,ךכיפל .(a - v)0-2 יקרועה םדהמ רירשה 

תדרוהב וניה רישיה טקפאה ושאכ ,בל תקופתל השירדב הדרוה רשפאמ ,רירשה יאת 

.טעמ הלוע וליפא וא עובק ראשנ המיעפה חפנש רחאמ ,קפודה 

םתוא םה ,יבוריאה ןומיאה לש האצותכ םיגשומה תילובטמה תכרעמב םירופישה 

ילוח לע יבוריאה ןומיאה תעפשה ,ןכל .דלשה ירירש תכרעמב םילחה םייונישה 

.דלשה ירירשב רקיעב הניה םיילילכה םיקרועה 

:םה הלאו ,םיימיכויב םייוניש וא רירשה הנבמב תויהל םילוכי הלא םייוניש 

דלשה ירירשב םדה ילכ תומכב היילע ★ 

דלשה רירש יביס רפסמ לש (תירשפא)היילע ★ 

דלשה רירש יביס לדוגב היילע ★ 

אתב תויוצמה (Mitochondria)תוירדנוכוטימה רפסמב היילע ★ 

תוירדנוכוטימה חפנב (ירשפא)לודיג ★ 

יבוריאה ךילהתב םירזועה םימיזנאה תומכב היילע ★ 

יטגרנא רוקמכ ןמושב שומישה תלוכי רופיש ★ 
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רירשב הרוצעה ןגוקילגה תומכב היילע ★ 

םייברמ-תת םיצמאמב בלח תצמוח לש רוצייה תומכב התחפה ★ 

.רירשבש ןגוקילגה לוצינל תוליעיה רופיש ★ 

לדוגב היילעה םניה ,ליעל ורכזוהש הלא ןיבמ רתויב םיבןשחה םייונישה 
,םייבוריאה םיכילהתה לש םימיזנאה רפסמב יובירה ,ןרפסמבו תוירדנוכוטימה 

רירשב ןגוקילגה תמר לוצינב רופישהו ןצמח תוחכונב ןמושב שומישב רופישה 

.(1973 ,ישולוה) 

םייונישב םיאטבתמ ,יבוריאה ןומיאל הבוגתכ ,םדה ילכו בלה תכרעמב םירופישה 

,רכזוהש יפכ .<sv)המיעפה חפנב (hr> קפודה תלפכמ ,רמולכ .בלה תקופת תגשה ךרדב 

קפודה תדירימ האצותכ תרבוג םדה ילכ לשו בלה תכרעמ לש דוקפתה תוליעי 

,בלה ךותב םייוניש לשב םירצונ הלא םייוניש .םייברמ־תת םיצמאמבו החונמב 

ךכל ףסונב .(הלוע רדחה לש יולימה ןמז ןכלו) הלוטסאידה ןמז תכראהל םימרוגה 

.םירדחה לש רתוי הלודג תונקורתה רשפאמש רבד ,הלוע (בלה ץוויכ)הלוטסיסה ןמז 

ףסונ ירשפא םרוג .המיעפה חפנב היילע איה םימרוגה ינש בוליש לש האצותה 

,ץכ) בלה רירש לש תוצווכתהה-תמצע לש תורבגתה וניה המיעפה חפנב היילעל 

 1990).

םיילילכה םיקרועה ילוהל תינפוגה תוליעפה ןונימ 

םיסחייתמש יפכ הילא סחייתהל שי ,ילופיט ךילהתכ תלצונמ תינפוגה תוליעפהשכ 

ינש דצמ ,םלוא .תימוקיש העפשה שי תינפוגה תוליעפל .תופורת לע םילחה תונורקעל 

תומכ לש ןונימה ,ןכל .הלחמה בצמ לש הרמחהלו םיכוביסל םורגל הייושע איה 

,(הירטמוגרא) תינפוג תלוכי לש ןחבמ לע םיססובמ תויהל םיבייח ותמרו ןומיאה 

.םילוחל תינפוגה תוליעפה ןונימ תא עובקל ידכ ונל ץוחנה ,בושח עדימ קפסמה 

:םיאבה םיביכרה תא ללוכ עדימה 

ןומיא ןונימ תתל ןתינ ןאכ .ינפוגה קדבמב הלוחה עיגה וילאש ילמיסכמה קפודה ★ 

.החונמ בצמב קפודה ןיבל יברמה קפודה ןיב שרפהה ןמ o-650/o/700 לש 

םקתשמל רשפאל ןתינ ןאכ .םייגולויזיפ םימוטפמיס לש תולבגה ויה ובש בלשה ★ 

.ונממ זוחאכ יוצרו ,םימוטפמיסה תולבגה ועיפוה ובש בלשל תחתמ ץמאמ עצבל 

םישרתב םייוניש ,הימיקסיא ,(dysrhythmia) בצק תוערפה ועיפוה ובש בלשה ★ 

 ^.e.c.g ילוטסאידהו ילוטסיסה םדה ץחל לש תילאנויצרופורפ יתלב הבוגתו.
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ביגש לאכימ 

תונבל שי ,םיילילכה םיקרועה ילוח לש הדובעה תלוכי לש םומיסכמה תעיבק רחאל 

תא ,הכרוא תא ,תוליעפה תמצע תא םיללוכה תונורקעה יפל תינפוג תוליעפל תינכת 

לעפומה סמועהו ןומיאל שדקומה ןמזה ,ותמצעו ןומיאה ךשמ .הגוס תאו התורידת 

שיש ,הלוע םייגולויזיפ םירקחממ .הלוחה לש תינפוגה ותלוכיב םייולת ,הלוחה לע 

בלב ,םירירשה תוכרעמב םייונישל איבהל תנמ לע המ תדימב תכרעמה לע "ץוחלל" 

ךשמ .תיברמה תלוכיהמ o/700־o/600 ןיב אוה ץלמומה הדובעה סמוע ,ןכל .םדה ילכבו 

לע הביכרו הייחש ,הלק הציר לש הרקמב ,תוקד 30-25 ןיב וניה ץלמומה תוליעפה ןמז 

,ריעהל יוארה ןמ .תוקד 60-45 אוה ןמזה ךשמ ,הכילה לש הרקמב וליאו .םיינפוא 

עובשב ןונימה היהי ,הציר לש הרקמב ,המגודל .תוריהזב וזכ תינכת תונבל שיש 

םילעמ ינשה עובשב .(וטורב)תוקד 20 ךשמל תחא הקד לש הכילהו הציר :ןושארה 

הז ןומיא .תחא הקד םיריאשמ הכילהה ךשמ תאו תוקד 2 ידכל הצירה ןמז תא 

.תוקד 20 לש הפוצר הציר תלוכיל םיעיגמש דע ,האלה ןכו ,וטורב תוקד 20 ךשמיי 

:ירטמוגרא ןחבמ לש םיאצממ יפ-לע ןומיאה קפוד בושיחל המגוד ןלהל 

160 = ירטמוגרא קדבימ תעשב קדבנה עיגה וילאש ילאמיסכמה קפודה .א 

70 = ירטמוגראה קדבימה עוציב ינפל קדבנל היהש החונמ בצמב קפודה .ב 

ךרעמ תולעהל לגוסמ וניהש תומיעפה רפסמ היהי קדבנה לש הדובעה תלוכי .ג 

:הניה החסוג תרוצב הדובעה תלוכי .ילמיסכמ קפוד דע החונמה 

.הדובע תלוכי 1000/0 = ילאמיסכמ קפוד — החונמ קפוד 

160 - 70 = 90 :המגודה ירפסמבו 

:החסונ תרוצב .ןומיאה קפוד אוה תילאמיסכמה תלוכיה לש 600/0 .ד 

ןומיא קפוד =( הדובע תלוכי 1000/0 * 60\+ החונמ קפוד 
v 100 י 

( —x 90 60 ן + 70 = 124 :המגודה ירפסמבו 
 / *1 or י

ותלוכימ 600/0 לש סמועב הדובע הלוחה עצבמ הז קפודבש איה 124 רפסמה תועמשמ 

הדובעה בצקב היילעל םורגת ןומיאה קפוד לש הלעמ יפלכ הגירח לכ ןכל ,תיברמה 

750/0-ל לעמ םהש םיצמאמ עצבל טלחוה םא .ץמאמה תמצע לש הגרדה לע עיפשיו 

,ןיבהל ןתינ ןאכמ .ןומיאה ןמז ךשמ תא רצקל שי ,תיברמה הדובעה תלוכימ 

.םיכופה םיסחי םניה ןומיאה תמצע ןיבל ןומיאה ךשמ ןיב םיסחיה תכרעמש 
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בל ילוח םוקישב תינפוג תוליעפ 

ןומיאה תורידת 

םימעפ 5 — 3 ןיב ןמאתהל שי (סדה ילכו בל)תוילובטמה תוכרעמב רופיש גישהל ידכ 

ינש ידי לע וז המר לע רומשל ןתינ ,הגשוה היוצרה ינפוגה רשוכה תמר רשאכ .עובשב 

.םיפוצר ויהי אל הלא םינומיא ינשש ךכל גואדל שי ,םלוא .עובשב םינומיא 

תוליעפה גוס 

רזוחו ותייפרה ,דבועה רירשה לש תוצווכתה הנשי הבש ,תיבצק תוליעפ תצלמומ 

תוימטיר תויוליעפ .תצלמומ הניא (תולקשמ תמרה :ןוגכ)תירטמוזיא הדובע .הלילח 

הלא תויוליעפ יגוסל .הייחשו הציר ,הכילה ,םיינפוא לע הביכר תוללוכ תוצלמומ 

םייונישל איבתש ,תילובטמה בלה תכרעמ לש ,תחאה .תויבויח תובוגת יתש תורצונ 

יגולויזיפ יונישל ואיביש סדה ילכ לשו בלה תכרעמ לש היינשהו םייוצרה םיימיכויבה 

.תכרעמה דוקפתב יבויח 

םוכיס 

םיקרועה תלחמ תעינמב תינפוגה תוליעפה לש התובישח הלוע תונורחאה םינשב 

יתפורתה לופיטל ליבקמב — תספות וז תוליעפ .הב םילוחה םוקישבו םיילילכה 

תינפוגה תוליעפב האורה ,הסיפתה .םילוחה לש ילופיטה ךילהתב יזכרמ םוקמ — 

םירשעכ ינפל דע החוורש הסיפתל דוגינב איה ,הלוחה לש ובצמ רופישל בושח יעצמא 

גוסמ תינפוג תוליעפ עצבל אל לדתשהלו תיבב בכשל הווטצנ בל הלוח היפל ,הנש 

םיביכרמה לע תינפוגה תוליעפה תרזעב לופיטה לש תונורתיה םירורב םויה .והשלכ 

תא טילבהל התיה רמאמה תרטמ .םייגולוכיספהו םיימיכויבה ,םייגולויזיפה 

םיעייסמה ,הלוחה בלה לש הדובעה תלוכי תא םירפשמה ,םייגולויזיפה תונורקעה 

ןוכיסה ימרוג תתחפהל םימרותהו ףוגב םירמוחה ףוליח לש תוליעיה תרבגהל 

תשירד ןיב ןוזיאה רסוח וניה הלחמל יזכרמה סרוגה .םיילילכה םיקרועה תלחמל 

בלה רירש תשירד תא קפסל תשרדנה ןצמחה תומכ .ותקפסא ןיבל ןצמחל בלה רירש 

לש םיימינפה תוריקה לע ץחלה ,בלה תומיעפ בצק :םיאבה םימרוגב היולת ןצמחל 

תמגודכ ,םירחא םירירשמ הנושב ,בלה רירש .תוצווכתהה תמצעו ילאמשה רדחה 

תמרוזה ,םדה תומכב ידעלב חרואב ןצמחה תקפסא ךרוצל יולת ,דלשה ירירש 

.םיילילכה םיקרועב 
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העוציב לש הנכסה תא שיגדהל שי ,תינפוגה תוליעפה לש תונורתיה לכ םע ,םלוא 

םשלו הלוחב העיגפ תעינמ םשל .עוצקמ ישנא לש חוקיפ אלל ,רקובמ יתלב חרואב 

:הלאה תונורקעה תא ןובשחב תחקל שי ,תויבטימה תואצותה תגשה 

תחת ומייקל שי ךא ,יתפורתה לופיטה םע דבב דב עצבתהל לוכי ינפוגה לופיטה .א 

.יאופר חוקיפ 

(o-650/o/700) םומיסכמה ןיבל םומינימה ןיבש ןונימב תינפוג תוליעפ תצלמומ .ב 

בלה לש תוילובטמה תוכרעמב רופישב עייסי ,הזכ רועישב לופיטה .תלוכיהמ 

.הלוחה תא ןכסל ילבמ ,םדה ילכ לשו 

תוליעפ איה םיילילכה םיקרועה תלחמב םילוחל רתויב המיאתמה תוליעפה .ג 

.תולודג םירירש תוצובק לש תימטיר 

תא ,ןומיאה ךשמ תא םיביתכמה םינוירטירקה לע תונעל תינפוגה תוליעפה לע .ד 

.וגוס תאו ותורידת תא ,ותמצע 

ומצעל לגסל ףוגל עייסמ תינפוגה תוליעפהו ןומיאה ךלהמב הלא תונורקע םושיי 

האצותה .בלה רירש לש ןצמחל השירדה תתחפהל ומרגייש םייגולויזיפ םייוניש 

גשומ הזכ ןוזיא רשאכ .ותקפסא ןיבל ןצמחל השירדה ןיב רתוי בוט ןוזיא אהת 

.רתויב תיתועמשמ הרוצב בלב עוריאל ןוכיסה תחופ — 
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בל ילוח םוקישב תינפוג תוליעפ 

תורוקמה תמישר 

 Alderman, M.H. k Stanback, M. (1981). Preventive cardiology: The state of
 the art. Cardiovascular Review k Reports, 2, 247-253.

 Clausen. J.E. (1976). Circulatory adjustments to dynamic exercise and effect
 of physical training in normal subjects and in patients with
 coronary artery disease. Progress in Cardiovascular Disease,
 18,459-490.

 Dole, W.P. (1987). Autoregulation of the coronary circulation. Progress in
 Cardiovascular Disease, 29, 293-323.

 Holloszy, J.O. (1973). Long-term metabolic adaptations in muscle to
 endurance exercise. In: J.P. Naughton k H.K. Hellerstein (Eds.),
 Exercise testing and exercise training in coronary heart
 disease (221-22). New York: Academic Press.

 Kasch, F.W., Wallace, J.P., Van Camp, S.P. (1985). Effect of 18 years of
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 Katz, A.M. (1990). Interplay between inotropic and lusitropic effects of cyclic
 adenosine monophosphate on the mycardial cell. Circulation,
 82, (Suppl.), 7-11.

 Paffenberger, R.S. Jr. k Hale, W.E. (1977). Work activity and coronary heart
 disease and life expectancy. Annual New York Academic
 Science, 301, 561-565.

 Parmley, W.W. (1981). Beta-blockers in coronary artery disease.
 Cardiovascular Review k Reports, 2, 655-666.
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 Sonnenblick, E.H. 6c Fishman, W.H. (1981). The role of beta-adrenergic
 blockers in the treatment of angina pectoris. Cardiovascular
 Review ä Reports, 2, 439-443.
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