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סיבים תזונתיים
חדר הכושר הפרטי שלך

כללית  בריאות  שירותי  דן/פ"ת,  במחוז  ודיאטה  לתזונה  היחידה  ומנהלת  קלינית  דיאטנית  אורבך,  מריאנה 

כרוניות  מחלות  במניעת  מוביל  כגורם  והמחקרית  המדעית  ההתעניינות  במרכז  נמצאים  תזונתיים  סיבים  שנה   30 מעל 
ובטיפול בהן. צריכה גבוהה של סיבים תזונתיים קשורה להפחתת רמות כולסטרול בדם, ומכאן גם כפקטור במניעת טרשת 
להפחתה  דם,  לחץ  להפחתת  קורונריות,  לב  מחלות  למניעת  ישירות  קשורים  הם  עוד  קרדיווסקולריות.  ומחלות  עורקים 
במשקל עודף, לשיפור מאזן גליקמי, להפחתה בסיכון לסוגי סרטן (בעיקר סרטן המעי הגס) וכמובן לשיפור התפקוד של 

מערכת העיכול.
רוב המזונות שמקורם בצומח הם מקור מצוין לסיבים. עם זאת, במהלך השנים נעשו ניסיונות לבחון גם יתרונות של מקורות 
סיבים ייחודיים, כמו סובין שיבולת שועל, סיבי קטניות ועוד, אולם ברוב המדינות שבהן גופי הבריאות ממליצים על צריכת 

סיבים לא מבדילים בין סוגי הסיבים, וההתייחסות אליהם היא כללית.

מהידע הקיים כיום, אין ספק בחשיבותם של הסיבים התזונתיים בשמירה על בריאות המעיים ובמניעת מגוון מחלות, אך 
הפעם נבחן את תפקיד הסיבים מזווית קצת שונה: האם הם עוזרים לנו לשמור את המעיים בכושר?

מערכת העיכול היא צינור ארוך שראשיתו בפה וסיומו בפי הטבעת. דופן צינור העיכול בנויה משכבות. אחת מהן היא שכבת 
תאי שריר (חלק), הבנויה משכבת שרירים טבעתיים ומשכבת שרירי אורך. את כל הפעולות המכניות במעי מבצעת רקמת 
השריר – מערבוב המזון, דרך גריסתו ועד דחיפתו לאורך צינור העיכול, והן נעשות באמצעות ארבעה סוגי תנועה עיקריים:

1. תנועה פריסטלטית – כיווץ השרירים ועל ידי כך דחיפת המזון.
2. תנועת המטוטלת – הנעת המזון (בעיקר במעי הדק) קדימה ואחורה בתנועת מטוטלת. תפקידה המרכזי של תנועה                           

   זו לסייע בספיגת מזון.
3. תנועת כיווץ – מתבצעת על ידי שרירי הרוחב של המעי לצורך ערבול מתמיד של המזון.

4. פעולת כיווץ והרפיה – פעולת הסוגרים בין חלקי המעי השונים בהתאם לצורכי מעבר המזון בו, ויסות קצב המעבר            
   ומניעת מעבר מזון בכיוון ההפוך.

חשוב לדעת: כמו כל שרירי הגוף, גם שרירי המעי זקוקים ל"התעמלות" על מנת לשומרם בכושר. מעי ש"לא בכושר" יגדיל 
את זמן מעבר המזון, בעיקר במעי הגס, ויגרום לעצירות.

סיבים תזונתיים מגדילים את נפח ואת תכולת המים של הצואה, ובכך מגרים ומגבירים את תנועת המעי, מקצרים את זמן 
חומרי הפסולת מהגוף. אף שרוב  ומזרזים את סילוק  שהות הצואה במעי הגס, מקלים עצירות אצל הסובלים מהבעיה, 
המזונות הצמחיים מכילים סיבים, המקורות העיקריים לסיבים הם מוצרי חיטה מלאה, פירות, ירקות ודגנים מלאים אחרים.

עצירות הנובעת מזמן מעבר איטי

יש אנשים שתנועת המעי הגס שלהם איטית יותר. איטיות זו יכולה לנבוע מתזונה לא נכונה, ממחלות מסוימות, מתרופות או ללא סיבה 
ברורה (תופעה המכונה בשפת העם "מעיים עצלות"). מכל מקום, איטיות בתנועת המעי מביאה להצטברות גז בתוכו, והצטברות זו 
גורמת להרחבת המעי. ההרחבה גורמת לכאב בטן ולתחושת נפיחות. כשהצואה מתעכבת במעי המים שבה נספגים והיא נעשית קשה 
יותר. כל אלה יחד גורמים לקושי ביציאה. הקושי מצריך לחץ מוגבר ליציאת הצואה, ולחץ זה גורם לירידת רצפת האגן כלפי מטה 
ולפגיעה בתפקודו. הצטברות הצואה במעי גורמת להאטה נוספת בתנועתו וכן הלאה. נוצר מעגל קסמים של חוסר ביציאות, חוסר זה 

גורם להאטה בתנועת המעי, ההאטה מצדה יוצרת קושי נוסף – וחוזר חלילה.

של  תקינה  ובפעילות  בפיזיולוגיה  מכריע  תפקיד  יש  תזונתיים  לסיבים 
מערכת העיכול: הם מווסתים ספיגת מזון ומשפיעים על תנועתיות המעי. 

האם הם גם עוזרים לנו לשמור את המעיים בכושר?



במקרים רבים די בשינויים מינוריים על מנת לעשות את ההבדל. ראו כמה קל להגיע לצריכה יומית מומלצת:

ארבע פרוסות לחם מחיטה מלאה = 8 גר' סיבים.
שתי עגבניות = 5 גר' סיבים.

כוס דגני בוקר מלאים מועשרים בסיבים תזונתיים (מנה בת 50 גר') = כ-12 גר' סיבים.
שני שזיפים = 3 גר' סיבים.

כוס אורז מלא עם עדשים או פלפל ממולא באורז מלא = 7 גר' סיבים.
מנה של סלט ירקות = 4 גר' סיבים.

50 גר' אגוזים או שקדים = 7 גר' סיבים.

סה"כ: כ-46 גר' סיבים.

ההרכב המיטבי של הסיבים התזונתיים

בעבר צרך האדם כמויות סיבים גדולות בהרבה מאלו הנצרכות כיום על ידי מרבית האוכלוסייה בחברות המערביות. צריכה מועטה 
של סיבים קשורה בירידה בתנועתיות המעי ובתופעות עצירות, הנובעות בין היתר מכך. 

בין אנשי המקצוע רווחת הסכמה כי להגברת צריכת הפירות והירקות חשיבות מיוחדת שכן אלה עשירים בתאית (סובין), וזו מגרה את 
גר' סיבים  כ-12  כי דרושים  (פריסטלטיקה). הדעה המקובלת היא  ומאיצה באדם בריא את תנועתיות המעי  והמעי  דופנות הקיבה 

תזונתיים למגהקלוריה (לכל 1,000 קלוריות) ובערך 25 עד 35 גר' לצריכה יומית כוללת.

סיבים  אפיוני  של  הגדרה  היעדר  בשל  בעיקר  התזונתיים,  הסיבים  של  המיטבי  ההרכב  בעניין  המומחים  בין  הסכמה  אין  זאת,  עם 
ולא-פרמנטיים, פקטין, תאית, המיצלולוז, עמילן  בעיסה אחת: פרמנטיים  נכללים הסיבים התזונתיים  תזונתיים. במחקרים השונים 
עמיד, סיבים ממקורות שונים כמו דגניים, ירקות עליים, פירות וכדומה. הטבלאות התזונתיות הנמצאות בשימוש בהערכות תזונתיות 
כוללות רק את הרכיב "סיבים תזונתיים" כרכיב אחד (ובאופן חלקי ביותר שני רכיבים של סיבים תזונתיים: מסיסים ולא מסיסים). 
ההמלצה הכוללת לצריכה מוגברת של סיבים תזונתיים לא מבוססת דיה ודרושה המלצה מפורטת בנוגע לסוג הסיבים שישפרו את מצב הבריאות. 

ממידע הקיים כיום ברור לחלוטין שסיבים תזונתיים הם בעלי תפקיד מכריע בפיזיולוגיה ובפעילות תקינה של מערכת העיכול: הם 
מווסתים את ספיגת המזון, משפיעים על תנועת המעי וקובעים את הרכב הצואה. במילים אחרות – מה שאנו אוכלים משפיע קודם 

כול על מערכת העיכול עצמה ועל תפקודה התקין. 

אף שלא מצאתי מחקרים המראים באופן ישיר קשר בין כמות הסיבים הנצרכת ובין מסת שרירי המעי, קיים מספר רב של מחקרים 
המעידים על קשר ישיר בין כמות סיבים בתפריט היומי ובין קצב מעבר המזון (בעיקר במעי הגס). לאור זאת בהחלט עולה השאלה – 
האם תנועה סדירה ו"תרגול" יומי של המעיים שומרים אותם ב"כושר" טוב לאורך שנים רבות? הנתונים מראים, שלמרות הפרסום הרב 
ב"כושר",  באוכלוסייה המערבית לא מספקת על מנת לשמור על המעיים  – צריכת הסיבים  בתזונה  והמודעות לחשיבות הסיבים 
ומגיעה ברוב המקרים עד כמחצית הכמות המומלצת על ידי רוב ארגוני הבריאות. המלצת צריכת הסיבים לאדם בוגר היא 40-30 גר' ליום.

שינוי בצריכת סיבים והקפדה על צריכה יומית מספקת עשויים להיות גורם חשוב בשמירה על בריאות המעיים ותפקודם התקין ואולי 
גם על כושרם. כאנשי מקצוע ערנותנו עשויה לחזק מודעותם של הפונים אלינו ולעזור להם לבחון את תפריטם על מנת שנוכל לוודא 

כמות סיבים מספקת הנצרכת על בסיס יומי.

כל שנדרש הוא להציע למטופלים לשקול שינוי בסוג הדגנים 
ולהעדיף דגנים מלאים.

כדאי לשים דגש בארוחות הבוקר והערב, שבהן אפשר לשלב 
בקלות דגני בוקר מועשרים בסיבים או מדגנים מלאים. אלה 

מעלים את תכולת הסיבים גם בדיאטות דלות-קלוריות.
קטנית  שילוב  בסנדוויצ'ים,  גם   – ארוחה  בכל  ירק  שילוב 
(קטניות טריות כמו אפונה בקיץ), וצריכת שלוש מנות פרי – 
יתנו את התוצאה הרצויה. הקפדה על צריכה קבועה ומספקת 
המעי.  של  השרירים  מערכת  את  לשנות  עשויה  סיבים  של 
אחרים  בשרירים  לטיפול  בדומה  בכושר,  ושמירתם  אימונם 

בגוף, יאפשרו פעילות תקינה במערכת העיכול. 
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