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רכיבת אופני כביש, ירידה בצפיפות העצם 
ושברי מפרק הירך

תקציר  רכיבת אופניים בארץ ישראל היא ענף ספורט נפוץ, אשר נחשב המועיל לבריאות. 
פרסומים  עקב  העצם,  בריאות  על  ההשפעה  לגבי  שאלות  עולות  זאת,  עם 
המדווחים על ירידה בצפיפות עצם ברוכבי אופניים והימצאות שברים המאפיינים 

אוכלוסייה מבוגרת ברוכבים צעירים באופן יחסי.
  הוכח שאורח חיים ספורטיבי – פעילות גופנית בכלל ורכיבת אופניים בפרט – 

מוריד את הסיכוי לשברים של עצם הירך הקריבנית.
  במספר מחקרים הוכח, כי רכיבת אופניים באופן קבוע, בפרט רכיבת כביש, ללא 
העצם  בצפיפות  לירידה  מובילה  דחק,  אימוני  ריצה/  שטח/  רכיבת  של  שילוב 
ומבוגרים(,  )מתבגרים  הגילים  בכל  נראית  התופעה  הירך.  מפרק  באזור  בעיקר 

בנשים ובגברים.
של  שילוב  הן  עצם,  צפיפות  ערכי  שמעלות  הוכחו  אשר  היחידות    האפשרויות 
שטח  רכיבת  ריצה,  כגון   )impact exercise( משקל  נושא  או  העמסה  ספורט 

וכדומה או הוספה של אימוני רטט כלל גופי לשגרת האימונים.
  לסיכום, על אף ההנחה הרווחת כי פעילות ספורטיבית תורמת לבריאות העצם, 
ואי לכך להפחתה בסיכון לשברים, מסקירת הספרות הרפואית עולה כי באופן 
פרדוקסלי, לרכיבת אופני כביש יש השפעה שלילית על מדדי חוזק העצם, ולכן 
היא מציבה גורם סיכון לשברים בעצם הירך הקריבנית. כדי למנוע זאת, מומלץ 
לשלב שגרת האימונים: אימוני ריצה/ רכיבת שטח/ אימוני משקלים/ רטט כלל 
סידן  צריכת  על  הקפדה  תוך  מאוזנת,  דיאטה  על  לשמור  מומלץ  כן,  כמו  גופי. 

מספקת.
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יניב קרן
הקריה הרפואית רמב"ם

הקדמה
להיותה  בנוסף  נפוץ.  ענף ספורט  היא  אופניים  רכיבת 
היא  הגילאים,  לכל  פנאי  ופעילות  תחרותי  ספורט 
אף  האחרונות  ובשנים  יום־יומי,  תחבורה  ככלי  משמשת 
מקבלת תמיכה וקידום על ידי ממשלות ורשויות מקומיות 
 .]3-1[ בריאות  מקדם  בנוסף  "ירוק" אשר  ככלי תחבורה 
נראית  ישראל  במדינת   ,2018 באפריל  שפורסם  מסקר 
ברכיבה  מרביתם  האופניים,  רוכבי  בהיקף  עלייה  מגמת 
פופולרית,  פעילות  היא  אופניים  רכיבת  כביש.  אופני  על 
לא רק בזכות ההנאה מהרכיבה, אלא גם בזכות ההשפעה 
של  בריאותם  על  זו  לפעילות  מייחס  שהציבור  החיובית 
להשפעת  בנוגע  שאלות  עולות  זאת  עם  יחד  הרוכבים. 
ספורט זה על בריאות העצם, לנוכח פרסומים המדווחים 
הופעת  ועל  אופניים,  ברוכבי  העצם  בצפיפות  ירידה  על 
צעירים  ברוכבים  המבוגר,  הגיל  את  המאפיינים  שברים 

באופן יחסי.
חולים מבית החולים הדסה שפורסמה  סדרת פרשות 

בשנת 2014 כללה 22 מטופלים עם 23 שברי ירך קריבניים, 
בממוצע גילים 42 שנה )טווח 60-27 שנים, גילים צעירים 
היה  החולים  לכל  המשותף  אשר  אלו(,  לשברים  יחסית 
מנגנון חבלה עם קינמטיקה בינונית – נפילה בזמן רכיבה 
המקרים  כל   . רכב  כלי  עם  התנגשות  ללא  אופניים  על 
פנימי. מסקנת  וקיבוע  סגור  בניתוח שכלל שחזור  טופלו 
החוקרים הייתה, כי שברים של הירך הקריבנית כתוצאה 
בקרב  בשכיחותה  העולה  תופעה  הם  מאופניים  מנפילה 
הועלו  השערות  מספר  הצעירה.  הבוגרת  האוכלוסייה 
מנגנון  הורמונליים,  שינויים  זה:  ממצא  להסביר  מנת  על 
בצפיפות  וירידה  הגוף  של  אחד  לצד  המבודד  החבלה 
ומחקר  בדיקה  להמשך  מקום  שיש  הוסק  כן  ועל  העצם, 

בנושא ]4[.
תמונה  משתקפת  רמב"ם,  החולים  בבית  מניסיוננו 
הקריבנית,  הירך  בעצם  שברים  מתרחשים  שבה  דומה 
בגילים  ברוכבים  הקשישה,  באוכלוסייה  לרוב  השכיחים 
של בוגרים צעירים, דבר המחשיד לירידה בצפיפות העצם 
סקירת  ביצענו  אלה,  נתונים  לנוכח  אלו.  בספורטאים 
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ושברי  אופניים  ברוכבי  העצם  לצפיפות  בנוגע  ספרות 
מחקרים.  במספר  נבדק  שהנושא  ומצאנו  קריבנית,  ירך 
ברוב המקרים נמצא מכנה משותף: קשר ברור בין רכיבת 

אופניים לירידה בצפיפות עצם.

פעילות גופנית ובריאות העצם
אין חולק על כך שספורט באופן כללי ורכיבת אופניים 
בפרט מועילים לבריאות ובעלי השפעה חיובית על מערכות 
רבות בגוף האדם. כאשר מדובר במערכת השלד, יש הוכחות 
מבוססות להשפעות חיוביות של פעילות ספורטיבית, כגון 
הורדת הסיכוי לשברים בכלל ולשברי מפרק הירך בפרט. 
 ,2007 בשנת  בשבדיה  שנערך  שאלונים  מבוסס  במחקר 
בנושא פעילות גופנית והסיכוי לשברים, הגיעו החוקרים 
למסקנה שפעילות ספורטיבית קבועה מורידה את הסיכון 
לשברים מאוסטאופורוזיס. במחקר נערך מעקב במשך 35 
שנים אחר 2,205 נבדקים גברים. נמצא כי הסיכון המוחלט 
לשבר מפרק ירך הוא גבוה ביותר בקרב גברים שמנהלים 
אורח חיים ישיבני )20.5% במהלך תקופת המעקב(, ויורד 
בקרב אלו שעשו פעילות גופנית בינונית )13.3%( ומרובה 
אוכלוסייה  המיוחס  הסיכון  של  הערכה  פי  על   .)8.4%( 

היו  מהשברים  שליש   ,)population-attributable risk(
גופנית  פעילות  מבצעים  היו  הנבדקים  כלל  אם  נמנעים 
במידה מרובה. כמו כן נמצא, כי הפחתה בפעילות גופנית 
הפחיתה  הגופנית  בפעילות  ועלייה  לשבר  סיכון  העלתה 
את הסיכון ]5[. במחקר נוסף שנערך בשבדיה בשנת 2017, 
היו  אשר  נשים,   28,538 מתוכם  אנשים,   66,940 שכלל 
במעקב במשך 17 שנים, נמצא כי הליכה או רכיבת אופניים 
ובפרט  שברים  של  יותר  נמוכים  לשיעורים  קשורות  היו 
שברי צוואר ירך. נראה כי שיעור השברים בירך הקריבנית 
היה נמוך ב־23% בקרב אנשים שעסקו בהליכה או רכיבה 
מעל 20 דקות ביום. כמו כן, נמצא קשר ישיר )ליניארי( בין 
עלייה בהיקף הזמן שבו הנכללים במחקר עסקו בפעילויות 

אלו, לבין הירידה בסיכון לשבר ירך קריבנית ]6[.

רכיבת אופניים וצפיפות עצם
בעצם  המינרלים  צפיפות  ובגברים,   בנשים 
המינרלים  ותכולת   )Bone Mineral Density )BMD(

והולכות  גדלות   )BMC  –  Bone Mineral Content( בעצם 
לחיים.  השלישי  בעשור  לשיא  עד  הילדות  מגיל  החל 
הבגרות  גיל  בסוף  קיים  העצם  ממסת   90% של  שיעור 
הגרמית ]7[. העצמות עוברות תהליכים של בנייה ופירוק 
)Remodeling( לכל אורך החיים. עומסים מכניים גורמים 
ללא  באזורים  ולהיפך  העומס  באזורי  להיבנות  לעצמות 
עומס, אולם לעצמות השונות יש ספי עומס שונים לצורך 
התחלת בנייה. העומסים הגדולים ביותר הם תוצאה של 
עבודת קבוצות שרירים גדולות כנגד משקל הגוף, תוך כדי 

יצירת תנועה תחת השפעת כוח הכבידה ]8[. 
בשנת 1999 פורסם מחקר אנגלי, אשר השווה את מדדי 
ה־BMD וה־BMC בין ספורטאים גברים בגילאים 43-18 
שנים. נערכה השוואה בין קבוצת רוכבי אופניים מקצועיים 
)ללא פירוט סוג הרכיבה(, קבוצת רצים מקצועיים, קבוצה 
וקבוצת  וריצה,  באופניים  שמתמקצעים  אתלטים  של 
בקרה של אנשים בריאים שאינם מתאמנים. המחקר העלה 
ב־ והבקרה  המחקר  קבוצות  כל  בין  מובהקים  הבדלים 

BMD וב־BMC המתוקן למשקל. ה־Total BMD היה גבוה 
"המשלבים"  מכן בקבוצת  ביותר בקבוצת הרצים, לאחר 
)ריצה ואופניים(, אחריה קבוצת הבקרה, ולבסוף קבוצת 
הנמוך   Total BMDה־ כבעלי  שנמצאו  האופניים,  רוכבי 
עבור  גם  נמצא  לרצים(  )עדיפות  דומות  תוצאות   ביותר. 
 Arm BMDה־ בנוסף,   .Leg BMCוה־ )רגל(   Leg BMDה־
)זרוע(, היה גבוה משמעותית בקבוצת "המשלבים" לעומת 

שאר הקבוצות ]9[. 
מחקר  תוצאות   2009 בשנת  פרסמו   ]10[ וחב'  מדלי 
שבו נבדקו מדדי ה־BMD וה־BMC בקבוצת רוכבי כביש 
מקצועיים, בממוצע גילים 28.5 שנים עם עשור שנות ניסיון 
עליות,  )רוכבי  סוגים  לתתי  סווגו  הכביש  רוכבי  לפחות. 
מישור, נגד השעון, וספרינטרים(, ואכן נמצאו הבדלים בין 
הקבוצות. הממצא המשמעותי ביותר במחקר היה שלשני 
נמוכים   BMD ערכי  היו  כללי  באופן  מהרוכבים  שליש 
הייתה  נמוכים  הכי  הערכים  עם  )הקבוצה  חריג  באופן 
"רוכבי העליות" והערכים הכי גבוהים, בקבוצת הרוכבים 
בין  השוואה  פורסמה   2010 בשנת   .]10[ השעון"(  "נגד 
קבוצה של 30 רוכבי כביש מקצועיים וקבוצת בקרה של 
30 אנשים בריאים שאינם רוכבים, בעלי מאפיינים גופניים 
ודמוגרפיים דומים. בקבוצת הרוכבים המקצועיים נמצאו 
מובהק  באופן  נמוכים  התחתון  הגוף  בפלג   BMD ערכי 
נראה  אנטומי,  אזור  לפי  מותאמת  בהשוואה   .)p<0.001(
שה־BMD ברגליים, צלעות, אגן עמוד ובעמ"ש היה נמוך 
בקבוצת הרוכבים המקצועיים, בעוד שה־BMD בגולגולת 
אנטומי  מיקום  לפי  מותאמת  השוואה  שונות.  הראה  לא 
 BMD ערכי  יש  המקצועיים  שלרוכבים  הראתה  ספציפי, 
הגדול  בטרוכנטר  הירך,  בצוואר  מובהק  באופן  נמוכים 

 .]11[ )P<0.001( ובעמ"ש מותני
עבור  דומות  תוצאות  העלה   2011 משנת  מחקר 
רוכבי   22 בקרב  עצם  צפיפות  נבדקה  כאשר  מתבגרים 
אופניים מקצועיים מתחת לגיל 21 )לפחות 10 שעות אימון 
 22 בקרב  עצם  צפיפות  לעומת  שנתיים(,  במשך  שבועי 
מתבגרים מתחת לגיל 21 בריאים אשר עוסקים בפעילות 
ספורטיבית כלשהי באופן קבוע, אך ללא רכיבה. בעבודה 
 )Bone surface( עצם  ושטח   BMC  ,BMDה־ כי  נמצא  זו 

  רכיבת אופני כביש בלבד )לא רכיבת שטח( גורמת 
לירידה בצפיפות עצם עד כדי העלאת הסיכון 

לשברים, באזור פרק הירך בכל הגילים, בקרב נשים 
וגברים, ובכל רמות הרכיבה.

  נהוספת אימוני ריצה או אימוני דחק ומשקלים 
לרכיבת כביש, יש בכוחה למנוע או לצמצם את 

תופעת הירידה בצפיפות העצם, ולכן חיונית מאוד 
לרוכבי כביש.

  תוספי תזונה )כגון סידן וויטמין D(, אינם תחליף 
לביצוע אימוני ריצה או אימוני דחק ומשקלים.
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נמוכים בקרב הרוכבים בהשוואה לקבוצת הבקרה. בתקנון 
למדדים פיזיולוגיים )גובה ומסה לא שומנית(, BMC היה 
נמוך באופן מובהק )P<0.01( במדד הכלל גופי, באגן, צוואר 
הירך  מפרק  אגן,  בשוקיים,   BMD ערכי  ובשוקיים.  הירך, 
באופן  נמוכים  היו  גם  ותת־טרוכנטרי  טרוכנטרי  ואזור 
יותר  נמוך  היה  העצם  שטח  ברוכבים.   )P<0.01( מובהק 
הירך,  וצוואר  השוקיים  הגוף,  בכלל  ברוכבים   )P<0.01(
)P<0.01( ברוכבים בכלל מפרק הירך.  יותר  גבוה  אך היה 
יותר  משמעותיים  הממצאים  כי  נמצא  לגילים,  בחלוקה 
בגיל מעל 17 ]12[. במחקר שני משנת 2014 )פרוספקטיבי( 
אופני  רוכבות  נבדקו  במחקר  הנשים.  אוכלוסיות  נבחנה 
נשים  )ללא  שנים   41-26 גילים  בטווח  תחרותיות,  כביש 
לבניית  הקשורות  חריגות  מעבדה  תוצאות  עם  בהיריון, 
של  מטבוליזם  על  המשפיעות  תרופות  נטילת  או  עצם 
עצם(. הנשים עברו בדיקת צפיפות עצם בנקודת הבסיס, 
טרם תחילת האימונים לתחרויות, ובדיקה נוספת לאחר 
שנה של אימונים ולפחות 10 תחרויות. במדידות שלאחר 
במפרק   ,BMCו־  BMDב־ מובהקת  ירידה  נראתה  שנה 
במדדים  הירידה   .P<0.02( תת־טרוכנטרי  ובאזור  הירך 
גלולות  נטלו  בנשים אשר  יותר  הייתה משמעותית  הללו 
למניעת היריון. לא היה קשר סטטיסטי בין נפח האימונים 
או כמות התחרויות ולירידה ב־BMD או BMC. אזור נוסף 
שנמדד היה אזור העצם הטרבקולרית בטיביה, שם נראתה 
שונות גדולה בין הנשים, ללא ירידה מובהקת ב־BMD או 
BMC. ממצא ראוי לציון הוא ממוצע הירידה ב־BMD בירך 
זהה  כמעט  שנה, שהוא  לאורך   )1.4%( בנשים  המקורבת 
לממוצע הירידה בגברים רוכבי כביש לאורך שנה )1.5%( 

אשר נבדק במחקר אחר שגם הוצג לעיל ]9[. 
בצפיפות  ירידה  בין  הקשר  הוא  נוסף  חשוב  ממצא 
היריון,  למניעת  גלולות  לנטילת  כביש  ברוכבות  העצם 
 .BMCוב־ BMDהמגדילה באופן משמעותי את הירידה ב־
לירידה בצפיפות עצם יש משמעות הולכת וגוברת בנשים 
ככל שהן מתקרבות לגיל חדילת אורח )בלות(, אשר מביא 
אתו ירידה דרסטית בצפיפות העצם. ככל שאישה מגיעה 
לגיל חדילת אורח עם צפיפות עצם נמוכה יותר, כך עולה 
מהמחקרים   .]13[ מאוסטאופורוזיס  לשבר  שלה  הסיכון 
בצפיפות העצם  הירידה  הוכח שתופעת  כה  עד  שתוארו 
חוצה  תופעה  היא  כביש,  רוכבי  בפרט  אופניים,  ברוכבי 
ומתבגרים(.  מבוגרים  גברים,  )נשים,  דמוגרפיות  קבוצות 
נשאלת השאלה: האם יש מדדים אחרים אשר משפיעים 
למניעת  גלולות  לנטילת  לעיל,  שצוין  כפי  התופעה?  על 
היריון יש השפעה על צפיפות עצם ברוכבות אופני כביש, 
אך לנפח האימונים וכמות התחרויות לא הייתה השפעה. 
מאמר שפורסם בשנת 2011 העלה תוצאה שונה לגבי 
בגילים  אופניים  רוכבי  קבוצת  בין  השווה  כאשר  גברים, 
60-40 שנים, לבין קבוצת בקרה מותאמת לגיל, העוסקים 
הנתונים  רכיבה.  שאינה  קבוע  באופן  גופנית  בפעילות 
שבע  ולאחר  הבסיס  בנקודת  במחקר  מהנכללים  נאספו 
שנים. נמצא כי ערכי ה־BMD בצוואר הירך נמוכים אצל 
שבע  לאחר  והן  המחקר  בתחילת  הן  האופניים  רוכבי 
בקרב   )P<0.05( מובהק  באופן  גבוה  שיעור  וכי  שנים, 
ערכים  העלה  הבקרה  קבוצת  לעומת  הרוכבים  קבוצת 
בין   T scoreכ־ )המוגדרת  לאוסטאופניה  המתאימים 

ל־2.5,  מתחת   T score( אוסטאופורוזיס  או  ל־2.5-(   -1
בביקורת  וגם   )50% לעומת   84.2%( הבסיס  בנקודת  גם 
)89.5% לעומת 61.1%(. רוב הנכללים דיווחו שלא הוסיפו 
מנקודת   )Impact exercise( העמסה  או  משקל  אימוני 
הבסיס ועד הבקרה. אולם אלו שכן הוסיפו אימונים מסוג 
זה, הראו ירידה קטנה יותר באופן מובהק ב־BMD בצוואר 

הירך ועמוד השדרה ]14[.
במחקר  דומות  תוצאות  הראו   ]15[ וחב'  מוג'וק 
של  שונות  רמות  בדקו  הם  אך   ,2016 בשנת  שפורסם 
לפחות  הרוכבים  28 מתנדבים  נבדקו  כביש.  אופני  רוכבי 
הרכיבה  סגנון  וזהו  כביש  רכיבת  של  בשבוע  שעות   3
העיקרי שלהם. את המתנדבים הם סיווגו לשתי קבוצות: 
ולפחות 8 שעות  ניסיון תחרותי  "רוכבים מאומנים", עם 
רכיבה בשבוע. את יתר הנכללים הגדירו כרוכבים חובבים. 
ה־BMD בשני הירכיים היה נמוך באופן מובהק בקבוצת 
ה"מאומנים" בהשוואה ל"חובבים" )p=0.032(. על פי מדד 
רוכבים   11 כבקרה(,  שבוצע   T-score )וגם   Z-scoreה־
כאוסטאופורוטיים.  ו־3  כאוסטאופניים  הוגדרו  מאומנים 
בקבוצת החובבים, 4 הוגדרו אוסטאופניים, ואף רוכב לא 
להשפיע  היכול  נוסף  גורם   .]15[ כאוסטאופורוטי  הוגדר 
וחב'  וספיגת סידן, מתיס  על צפיפות העצם הוא צריכת 
לשפר  הייתה  שמטרתו  מחקר   2015 בשנת  פרסמו   ]16[
צפיפות עצם ברוכבי אופניים על ידי צריכת סידן וויטמין 
D. בניסוי הוכללו 17 רוכבי אופניים מקצועיים, שצפיפות 
התחרויות  עונת  תחילת  טרם  נמדדה  שלהם  העצם 
5 חודשים. הרוכבים סווגו באופן אקראי  ובסופה, לאחר 
ויטמין  יחידות  ו־1,000  סידן  מ"ג   1,600 שנטלה  לקבוצה 
D לפני רכיבה וקבוצת בקרה. תוצאות הניסוי הראו שאין 
עונת  בסוף  הקבוצות  בין  העצם  בצפיפות  מובהק  הבדל 
בטרוכנטר   )Adjusted BMD(  aBMD כן,  כמו  התחרויות. 
הירך ירד באופן מובהק במשך 5 חודשי התחרויות בשתי 

הקבוצות ]16[.
מצאנו  לעיל,  המפורטים  מהמאמרים  בשונה 
מאמרים אשר התוצאות בהם לא עולות בקנה אחד עם 
 2012 משנת  במחקר  לדוגמה,  כה.  עד  שנצפו  התוצאות 
עצם  בניית  של  ביולוגיים  ומדדים  העצם  צפיפות  נבחנו 
)ממוצע  רוכבים   29 של  ויטמינים(  הורמונים,  )אנזימים, 
Z-score בגדר  26.5(. מדידות ה־BMD הראו ערכי  גילים 
הנורמה בכלל פרק הירך ובצוואר הירך בפרט. BMD נמוך 
נראה רק בעמוד שדרה מותני,  ל־1.5-(  )Z-score מתחת 
 /ALP כגון  ערכים  הרדיוס.  של  מקורב  ושליש  אמצע 
 ,IGF-1  /TSH טסטוסטרון/   /D ויטמין  אוסטאוקלצין/ 
שונות  המעט  התוצאות  למרות  הנורמה.  בגדר  היו  כולם 
הייתה  עדיין  הסופית  מסקנתם  זה,  במחקר  שהתקבלו 
צפיפות  מורידה  כביש,  רכיבת  בפרט  אופניים,  שרכיבת 
או  ביולוגיים  גורמים  של  השפעה  או  תלות  ללא  עצם, 

פיזיולוגיים ]17[.

שיפור ערכי צפיפות עצם
הגורם  קודם,  כפי שפורסם במחקרים אחרים שהוצגו 
היחיד שנמצא כמשפיע על צפיפות העצם ברוכבי אופניים 
מספר  ותדירותה.  אופייה,  איכותה,  הפעילות:  סוג  הוא 
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מחקרים הראו שתופעה זו ניתנת לשינוי לטובה או מניעה. 
צפיפות  בערכי  העוסק  שמצאנו  ביותר  המוקדם  המאמר 
 ]18[ וחב'  וורנר  ידי  על  פורסם  בפעילות,  כתלות  העצם 
בשנת 2002. במחקר הושוו קבוצת רוכבי כביש עם קבוצת 
ופעילים  בריאים  אנשים  של  בקרה  וקבוצת  הרים  רוכבי 
שאינם רוכבים, כולם בטווחי הגילים 40-20 שנים. בנוסף 
כוח  התזונה,  סוג  נוספים:  מדדים  נבדקו  עצם,  לצפיפות 
)חקר  אנטרופומטריה  מין,  הורמוני  אירובי,  כושר  שרירי, 
מדידות גוף האדם( ונתוני אימונים, בכל המשתנים נבדק 
גם הקשר לצפיפות עצם. מבחינה אנטרופומטרית, קבוצת 
רוכבי ההרים היו הצעירים ביותר והקלים ביותר, קבוצת 
הבקרה הייתה הכבדה ביותר. לא היה הבדל מבחינת מסה 
הגבוהה  הייתה  שומן  מסת  הקבוצות.  בין  שומנית  לא 
רוכבי  בקבוצת  ביותר  והנמוכה  הבקרה  בקבוצת  ביותר 
ההרים. לא נמצא הבדל משמעותי בכוח שריר. בנוסף היה 
הבדל מובהק בכושר אירובי בין קבוצת הבקרה וקבוצות 
הרוכבים, כאשר לרוכבי ההרים היה הכושר האירובי הגבוה 
ביותר. לאחר תיקנון תוצאות צפיפות העצם לפי משקל, 
התוצאה המשמעותית ביותר הייתה צפיפות עצם גבוהה 
באופן מובהק בכל האזורים האנטומיים בקרב רוכבי הרים 
צפיפות  בנוסף,  בקרה.  ולקבוצת  כביש  לרוכבי  בהשוואה 
קשורה  הייתה  הגוף  וכלל  מותני  שדרה  בעמוד  העצם 
הגוף  מסת  כלל  שומנית,  הלא  למסה  חיובית  בהלימה 
וכוח שרירי ברגליים, אך לא למסת שומן או כושר אירובי 
BMD טרוכנטרי היה קשור באופן חיובי לכלל המסה הלא 
לא  )אך  וטרוכנטרים  עמ"ש  הגוף,  בכלל   BMD שומנית. 
צוואר הירך(, היו קשורים באופן חיובי לשיא כוח הדחיקה 

ברגל ]18[. 
ומדדים  העצם  צפיפות  נבדקו   ,2007 משנת  במחקר 
פיזיולוגיים ברצים ורוכבי אופני כביש. לרוכבי הכביש היה 
בקרב  לרצים.  ביחס  מובהק  באופן  נמוך  גופי  כלל   BMD
הירך  עצם  אוסטאופניה של  הייתה  הכביש  מרוכבי   63%
או עמוד השדרה לעומת 19% ברצים. לרוכבים היה סיכוי 
גבוה פי 7 לאוסטאופניה בעמ"ש לעומת קבוצת הרצים. 
על  היא שספורט אשר מעמיס משקל  מסקנת החוקרים 
קולריאוס   .]19[  BMDה־ לשיפור  חיוני  הוא  העצמות 
2012 מחקר שנכללו  ]20[ פרסמו בשנת  וחב'   )Callréus(
שאלון  מילאו  הנשים  שנים.   25 בנות  נשים   1,061 בו 
ורמת העומס של הפעילות הגופנית  המתייחס לתדירות 
שלהן. כמו כן, נקבע “מדד משולב” של התדירות והעומס, 
צפיפות  נמדדה  בנוסף  משתתפת.  כל  עבור  שחושב 
לבדיקת השפעת  בוצע שקלול  מכן,  לאחר  העצם שלהן. 
צפיפות  על  עומס, משולב(  )תדירות,  כל אחד מהמדדים 
העצם. תדירות בדרגה 4 ומעלה )49.9% מהנשים( נמצאה 
כתורמת באופן מובהק ל־BMD גבוה בפרק הירך ועמ"ש 
 BMD מותני. לנשים עם דירוג עומס 5 ומעלה )27%(, היה
כאשר  נמוך.  דירוג  עם  לנשים  ביחס  מובהק  באופן  גבוה 
בדקו את השפעת המדד המשולב על צפיפות העצם, ראו 
הבדלים משמעותיים יותר בין קבוצת המדד הגבוה לשאר 
הנשים, בכל אתרי מדידת צפיפות העצם. האתר הבולט 
ב־4.7%.  גבוה   BMD עם  הטרוכנטרי,  האזור  היה  ביותר 
הפכו  ההבדלים   ,BMIו־ למשקל  התאמה  בוצעה  כאשר 
ביותר  הנפוצים  סוגי הספורט   5 יותר. מתוך  אף  בולטים 

)אירובי בעצימות או גבוהה, ריצה, ספינינג ואימוני כוח(, 
ביותר  הגבוהים  באחוזים  עצם  צפיפות  שהעלו  הסוגים 
)בהשוואה לנשים לא פעילות( היו ריצה באחוזים הגבוהים 

ביותר ולאחר מכן ספינינג ]20[.
שאנון וחב' ]21[ פרסמו בשנת 2017 מחקר בו השתתפו 
)טווח   42.7±9.4 גילים  ממוצע  כביש,  אופני  רוכבי   40 
69-31 שנים(. הנבדקים דיווחו על היקף שעות שבועי של 
רכיבת אופניים ואימוני משקלים, שנים של אימון רכיבה 
בדיקת  בוצעה  בנוסף,  יומית.  סידן  וצריכת  תחרותית 
צפיפות עצם בעמ"ש ומפרק הירך. נמצא קשר חיובי חזק 
 .BMDבין מספר הדקות השבועיות של אימון משקלים ו־
לבין  ברכיבה  הניסיון  בין מספר שנות   נמצא קשר שלילי 
דקות  מספר  בין  קשר  נמצא  לא  הירך.  בצוואר   BMDה־
אימון  של  השבועיות  הדקות  מספר   .BMDל־ הריצה 
משקלים היה מקושר עם BMD גבוה יותר. המודל הראה 
ומובהק  חיובי  באופן  קשור  שהיה  היחידי  שהמשתנה 
BMD היה אימון משקלים. ככל שמספר  סטטיסטית עם 
ה־ עלה  כך  עלה,  משקלים  אימון  של  השבועיות  הדקות 

BMD בעמ"ש מותני, כלל פרק הירך, צוואר הירך והאזור 
הטרוכנטרי של הירך ]21[.

לסיכום
על אף ההנחה הרווחת כי פעילות ספורטיבית תורמת 
לשברים,  בסיכון  להפחתה  לכך  ואי  העצם,  לבריאות 
פרדוקסלי,  באופן  כי  עולה  הרפואית  הספרות  מסקירת 
לרכיבת אופני כביש השפעה שלילית על מדדי חוזק העצם, 
הקריבנית.  הירך  בעצם  לשברים  סיכון  גורם  מהווה  ולכן 
כי  שלנו,  הקלינית  התצפית  עם  אחד  בקנה  עולה  הדבר 
מעת לעת אנו עדים לרוכבי אופניים צעירים יחסית, בעלי 
גוף אתלטי, המתאשפזים במחלקתנו עקב שברים  מבנה 
בירך המקורבת. משוער כי הירידה בצפיפות העצם בקרב 

רוכבי אופני כביש מקורה במספר גורמים. 
נושאת  שאינה  פעילות  מהווה  כביש  רכיבת  ראשית, 
משקל, ולכן קיים היעדר כוח תגובה מהקרקע, דבר הנחוץ 
לבניית עצם. בנוסף, שינויים הורמונליים ואובדן סידן עקב 
שעות של הזעת יתר במהלך האימונים והמירוצים, מהווים 
גורמים אפשריים נוספים ]26-22[. שיעור השברים ברוכבי 
המתאר  מאמר  מצאנו  )לא  היטב  מתועד  אינו  האופניים 
אך  אופניים(,  ורכיבת  קריבנית  ירך  שברי  בין  ברור  קשר 
גבוהה  במהירות  נפילה  העת.  כל  מתרחשות  נפילות 
עלולה לגרום לשברים שונים, אולם ברוכבים עם צפיפות 
כתוצאה  גם  להתרחש  עשויים  השברים  נמוכה,  עצם 
יותר. אופי הפעילות של רכיבת  נמוכה  מנפילה באנרגיה 
הללו  הספורטאים  את  מציב  תחרותית,  בייחוד  כביש, 
\.unclear is cyclists of status bone the]27[ בסיכון מוגבר

 compare to was study this of purpose The :nPURPOSE
 BMD femur proximal dual and ,spine lumbar ,body total
n( cyclists road competitive male in = 32. הוכח שהוספת 
ולכן  העצם  צפיפות  את  משפרת  משקל  נושאת  פעילות 
הוספת  הוא  נוסף  אפשרי  פתרון  שברים.  למנוע  עשויה 
כלל  רטט  המפיקים  מכשירים  באמצעות  גופנית  פעילות 

גופי לשגרת האימונים ]28[. 
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המלצותינו לרוכבי אופני כביש:

יש לשלב עיסוק בריצה.  .1
התגובה  כוח  בהם  שטח,  רכיבת  אימוני  לשלב  2.  יש 

מהקרקע גבוה יותר מאשר ברכיבת כביש. 
3.  יש להקפיד על שילוב אימוני משקלים.

4.  יש לשמור על דיאטה מאוזנת, תוך הקפדה על צריכת 
סידן מספקת.

בהמלצות  לצאת  מנת  על  נוסף  למחקר  מקום  יש 
של  האימונים  ורוטינת  הרכיבה  באופי  העוסקות 
המומלצים  והזמנים  המינונים  המקצועיים,  הספורטאים 

כך שישמרו על צפיפות  ואימוני משקל,  ריצה  של שילוב 
העצם, ללא פגיעה ביכולות הרכיבה ותוך שיפור מקסימלי 
של הביצועים. כמו כן, יש צורך בחקר הקשר בין רכיבת 

אופני כביש ושברי ירך קריבניים.

 מחבר מכותב: יניב טריאור סימונוביץ'
i_trior@rmc.gov.il :דוא"ל
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הקשר בין קורונה בביוב לבין אשפוזים וחיסונים במילנו  
נגיף  של  רנ"א  בין  קשר  למצוא  ניסו  מאיטליה  וחב'  נטינו 
לבין   ,11.2021 עד   3.2020 בתקופה  במילנו  ביוב  במי  הקורונה 
מספר המאושפזים וכן שיעור המחוסנים נגד נגיף זה. החוקרים 
דגמו מי ביוב ברחבי העיר ובדקו בעזרת PCR לגן הנוקלאקפסיד 
את ריכוז הרנ"א הנגיפי, אך לא ניסו לבדוק חיוניות, והם מדגישים 
זה. החוקרים שרטטו עקומות של מספר המאושפזים,  חיסרון 

מספר המחוסנים וריכוז הרנ"א הנגיפי באותה תקופת מעקב. 

המערכה לחיסונים החלה בינואר 2021 והגיעה לכיסוי של 
סיכון(. החוקרים מצאו  )85% בקרב קבוצות  באוכלוסייה   75%
עד  בביוב  הנגיף  לעקומת  המאושפזים  עקומת  בין  חפיפה  כי 
לזמן בו חיסון האוכלוסייה היה משמעותי. עם החיסונים הייתה 
הגברה  חלה  אך  המאושפזים,  במספר  משמעותית  הפחתה 
יחסית  הקטן  המאומתים  מספר  למרות  בביוב.  הנגיף  בריכוז 

)4672( ומספר המאושפזים הקטן )252(, ריכוז רנ"א נגיפי בביוב 
היה 7.25X 109 ליום לכל 000,1 תושבים, לעומת ערך של 12.30 

בזמן הגל השני בנובמבר 2020. 

כיסוי  לאחר  שגם  בכך  אלה  ממצאים  מסבירים  החוקרים 
בקרב  כולל  בסביבה  מופץ  להיות  המשיך  הנגיף  רחב,  חיסוני 
אבולוציוני  מתון  ללחץ  להוביל  עלולה  זאת  עובדה  המחוסנים. 
יכולת  בעלי  לווריאנטים  ולגרום  החיסון  מערכת  תגובת  מול 
התפשטות  תחרותיים.  יותר  להיות  גבוהה  והפצה  הדבקה 
האומיקרון לדעתם תומכת בהנחה זאת. כמו כן הם מדגישים, 
כי החיסונים היו יעילים מאוד במניעת הדבקות, אך מעקב אחר 
וקביעת  נכון,  מייצג  אינו  מקובלות  בשיטות  הנגיף  התפשטות 
 JAMA( ההתפשטות  תחזיות  את  לשפר  יכולה  בביוב  הריכוז 

.)2022;327:1922
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