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תקציר
רקע: מחסור בחמצן )היפוקסיה( עלול להיווצר במקרים של תקלת דיחוס או חמצן במטוס במהלך 
טיסה. במקרה כזה, עמידותו של איש צוות האוויר להיפוקסיה תכריע האם יספיק לתפעל את 
התקלה בזמן, או שמא יופיעו תסמינים מהותיים אשר יפגעו ביכולותיו הקוגניטיביות, עד למצב בו 
עלול להתרחש אובדן הכרה במהלך הטיסה. עמידות להיפוקסיה ניתנת לבדיקה במהלך אימון 
צוותי האוויר לתנאי ההיפוקסיה. קיימים מספר  נועד לחשוף באופן מבוקר את  תא רום אשר 
גורמים אישיים אשר עשויים להשפיע על עמידות זו, ובמחקר זה בחנו האם מגדר הוא אחד מהם.
שיטות: באימון תא רום נחשפים המתאמנים באופן מבוקר לתנאי גובה מדומים של 25,000 רגל 
)7,620 מטר(. בגובה זה הם מתבקשים להסיר את מסכת החמצן על מנת להכיר את תסמיניהם 
האישיים. במקביל, מנוטרים רמת ריווי החמצן בדם וקצב הלב של המתאמנים באמצעות מדי 
סטורציה. במחקר הנוכחי נדגמו ערכים אלו אחת ל-10 שניות מתחילת החשיפה ועד לסיומה, 

ונבחנו בהשוואה בין נשים לבין גברים.
הבדל  נמצא  גברים.  ו-145  נשים   22 של  נתוניהם  נבדקו  זה  רטרוספקטיבי  במחקר  תוצאות: 
מובהק בערך ההמוגלובין בין נשים לבין גברים, וכן נמצא אצל הנשים קצב לב גבוה באופן מובהק 
מזה של הגברים לכל אורך החשיפה לתנאי ההיפוקסיה. לא נמצאו הבדלים בין נשים לבין גברים 

בערכי ריווי החמצן בדם במהלך החשיפה לתנאי ההיפוקסיה.
מסקנה: לא נמצא הבדל בין נשים לבין גברים בקצב השינוי של ערכי ריווי החמצן בדם לאורך 
החשיפה לתנאי ההיפוקסיה. המוגלובין נמוך יותר וקצב לב גבוה יותר לא גרמו לשינוי בערכי ריווי 
החמצן בדם של הנשים בהשוואה לאלו של הגברים במהלך החשיפה. מממצאי מחקר זה עולה 

כי מגדר אינו גורם המשפיע על עמידות להיפוקסיה.

מילות מפתח: היפוקסיה, קצב הלב, ריווי החמצן בדם, תא רום, תקלת דיחוס, תקלת חמצן.
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השפעה מגדרית על עמידות להיפוקסיה

רקע
במהלך טיסה עלולים איש או אשת צוות האוויר )צ"א( להיחשף לתופעות פיזיולוגיות שונות הנגרמות 
הכללי  האטמוספרי  בלחץ  לירידה  גורמת  לגובה  נסיקה  האטמוספרי.  בלחץ  משינויים  היתר  בין 
ובהתאמה לירידה בלחץ החלקי של החמצן. הגובה המוגדר ברפואה התעופתית בתור הסף שמעליו 
 2,438( בלילה  רגל  ו-8,000  מטר(   3,048( ביום  רגל   10,000 הוא  מיגון  אמצעי  ללא  לטוס  מסוכן 
מטר(. בהתאם לכך, מותקנות במטוסי הקרב והתובלה מערכות דיחוס וחמצן המשמשות כאמצעי 
מיגון במצבים בהם נדרשת טיסה בגובה גבוה יותר מסף זה, ואילו במערך המסוקים לא מבוצעת 
בשגרה טיסה מעל לגובה זה. במקרים בהם מתרחשת תקלה באמצעי המיגון, או שמבוצעת טיסה 
ללא דיחוס או חמצן מעל לסף המוגדר, למשל במסוק, עלול צ"א לחוות מגוון של תסמינים שמקורם 

במחסור בחמצן, מצב הידוע בשם היפוקסיה ]1[.

סוג ההיפוקסיה השכיח ביותר בטיסה הוא היפוקסיה היפוקסית, המוגדרת כלחץ חלקי נמוך של חמצן 
המתקבל בנאדיות הריאה. למרות הסף המחייב אמצעי מיגון שנקבע בתעופה, השפעות ההיפוקסיה 
מופיעות כבר בגובה של כ-4,000 רגל ומתבטאות בפגיעה בראיית הלילה ובראייה ההיקפית. החל 
מגובה 7,000 רגל נמצא כי קיימת עלייה בזמן התגובה למשימות התמצאות, החל מגובה 9,200 רגל 
נפגע הזיכרון והחל מגובה של 11,800 רגל נפגעת קבלת ההחלטות ]2[. ככל שגובה הטיסה רב יותר, 
יותר. לפי הספרות המקצועית, החל  ומופיעה תוך זמן קצר  יותר  כך הפגיעה הקוגניטיבית חמורה 
מגובה של 18,000 רגל קיים סיכון ממשי לאובדן הכרה עקב המחסור בחמצן, כאשר משך הזמן עד 

לאובדן ההכרה הולך ומתקצר ככל שהטיסה מבוצעת בגובה רב יותר.
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גוף האדם מתמודד עם החשיפה לתנאי ההיפוקסיה באמצעות 
בשלב  והריאתית.  הקרדיווסקולרית  המערכת  פעילות  הגברת 
מסוים, רגישותה של מערכת העצבים המרכזית לתנאי ההיפוקסיה 
הופכת להיות גבוהה מדי, ודרכי ההתמודדות של מערכות הגוף 
תסמיני  מופיעים  מכך  כתוצאה  מספקות.  אינן  אלו  תנאים  עם 
היפוקסיה ובהם בלבול, אופוריה, שיפוט לקוי, כאב ראש, עייפות, 
מופיעים  אלו  תסמינים  ועוד.  היפרוונטילציה  מעורפלת,  ראייה 
בקצב שונה ובעוצמה שונה בכל מקרה, בהתאם לקצב העלייה 
אדם  לכל  הבינאישית.  ולשונות  לגובה  החשיפה  למשך  לגובה, 
תסמיני היפוקסיה ייחודיים ואלו יישארו קבועים לאורך השנים ]1[.

הרפואה  במרכזי  שנים  עשרות  מזה  מבוצעים  היפוקסיה  אימוני 
התעופתית ברחבי העולם. מטרת אימונים אלו היא לחשוף באופן 
את  שיחוו  מנת  על  היפוקסיה  לתנאי  האוויר  צוותי  את  מבוקר 
שורת התסמינים האישיים הצפויים להופיע בעת אירוע היפוקסיה 
בטיסה, לצורך זיהוי מהיר יותר של המצב תוך כדי טיסה וטיפול 
תכליתי בתקלה. מאמן ההיפוקסיה המרכזי בו מבוצעת הדמיה 
כזו הינו מאמן תא רום, המדמה תקלת דיחוס באמצעות שאיבת 
האטמוספרי  בלחץ  ירידה  נרשמת  ובכך  התא,  מחלל  האוויר 
בדומה  הלחץ החלקי של החמצן,  ובהתאמה הקטנה של  בתא 
למתרחש במהלך תקלת דיחוס במטוס. במסגרת אימון תא רום, 
נחשפים צוותי האוויר לגובה מדומה של 25,000 רגל וכך חווים 
ולומדים לזהות את תסמיניהם האישיים, עד לחיבור חוזר לנשימת 

100% חמצן.

מוגדרת  להיפוקסיה  העמידות  להערכת  העיקרית  השיטה 
בספרות כמשך הזמן מתחילת החשיפה להיפוקסיה ועד לאובדן 
 TUC – Time of Useful( היכולת לבצע פעולות מוטוריות פשוטות
Consciousness(. פרק זמן זה משתנה באופן התלוי בהבדלים 
לגובה  ומשך החשיפה  גובה הטיסה  כדוגמת  במתווה החשיפה, 
זה ]1[. משתנים אישיים כדוגמת BMI, גיל, מין, עישון, ביצוע פעילות 
גופנית, ערך המוגלובין ושונות גנטית, עשויים גם הם להשפיע על 

 .]9-3[ TUC-ערך ה

המשתנים  השפעת  את  בעבר  בחנו  מאוד  מעטים  מחקרים 
משפיע  כגורם  נבדק  עישון  להיפוקסיה.  העמידות  על  האישיים 
זו באמצעות השוואת ערך ה-TUC בין שתי  אפשרי על עמידות 
קבוצות, מעשנים ולא-מעשנים. לא נמצא הבדל מובהק בין קבוצות 
אלו ]3[. מחקר אחר בחן את השפעות הגיל על ה-TUC. קבוצה 
שכללה 108 משתתפים בגיל 39 ומטה )גיל ממוצע 26.8( הושוותה 
לקבוצה שכללה 44 משתתפים בגיל 40 ומעלה )גיל ממוצע 45.1(. 
ה-TUC היה קצר יותר באופן מובהק בקבוצה המבוגרת יותר –  
 TUC-היה ה לקבוצה הצעירה שאצלה  שניות, בהשוואה   201.5
237.0 שניות ]4[. מאמר נוסף בנושא מצא השפעה מובהקת של 
גיל הטייס על עמידות להיפוקסיה, כאשר גיל מבוגר יותר קיצר את 

משך הזמן עד להופעת תסמין ההיפוקסיה הראשון ]5[.

ועולה של נשים במקצועות הטיסה מחייב אותנו  מספרן ההולך 
לבחון האם קיים הבדל מגדרי בהתמודדות עם חשיפה להיפוקסיה 
אשר עלול לסכן את נשות צוות האוויר במצבים אלו. מצאנו שני 
מחקרים בלבד בספרות שבחנו האם קיימת השפעה של המגדר 
על העמידות להיפוקסיה, ובשני מחקרים אלו לא נמצאה השפעה 
באמצעות  קטן,  מדגם  עם  נערכו  אלו  מחקרים   .]6,4[ מובהקת 

יחסית,  נמוכה  להיפוקסיה שמהימנותן  שיטות להערכת עמידות 
ואחד מהם בוצע שלא לפי פרוטוקול אימון תא רום סטנדרטי.

מטרת עבודה זו הייתה לבחון את השפעת המגדר על העמידות 
להיפוקסיה וכן להשוות את ערכי ריווי החמצן בדם וקצב הלב של 

גברים ושל נשים לאורך החשיפה להיפוקסיה.

שיטות
צוותי  בקרב  בוצע  אשר  רטרוספקטיבי  מחקר  הינו  זה  מחקר 
אוויר וצוותי עזר-אוויר פעילים, בסדיר או במילואים, אשר נחשפו 
להיפוקסיה במסגרת אימון תא רום. כלל המתאמנים היו כשירים 
ועדת  ידי  על  לביצוע  אושר  המחקר  האימון.  לביצוע  רפואית 

הלסינקי של חיל הרפואה בצה"ל.

במסגרת האימון בוצעה הפחתה של הלחץ האטמוספרי ל-282.45 
מ"מ כספית, על מנת לדמות את תנאי הלחץ האטמוספרי בגובה 
25,000 רגל )7,620 מטר(. עד להגעה לגובה זה נשמו המתאמנים 
הסירו  זה,  לגובה  ההגעה  עם  חמצן.  מסכות  דרך  חמצן   100%
המתאמנים את מסכות החמצן ונחשפו לתנאי האוויר הסביבתיים 
נותרו ללא מסכות עד להתרחשות אחד  זה. המתאמנים  בגובה 
מהאירועים הבאים: הופעת שלושה תסמינים, בקשת המתאמנים 
של  החלטה  או  חמצן,   100% לנשימת  בחזרה  להתחבר  עצמם 

המדריך לחברם בחזרה למסכה. 

במהלך החשיפה לגובה 25,000 רגל הרכיבו כלל המתאמנים מד 
סטורציה מדגם Nonin 8500. נכללו במחקר משתתפים שעבורם 
וקצב הלב כל 10 שניות, עד  ריווי החמצן בדם  בוצע תיעוד של 
לחיבורם חזרה לנשימת 100% חמצן. עמידות להיפוקסיה נבחנה 
לפי מידת השינוי בערך הממוצע של ריווי החמצן בדם, וזאת בפרק 
הזמן שמתחילת החשיפה להיפוקסיה ועד לנקודה שבה הגיעה 

אחת מקבוצות המגדר לערך ריווי חמצן בדם ממוצע של 60%.

למסור  התבקשו  בו  שאלון  המתאמנים  מילאו  האימון  בתחילת 
את גילם ואת התדירות שבה הם מבצעים פעילות גופנית בשעות 
ריווי החמצן בדם  שבועיות. עבור המתאמנים בעלי התיעוד של 
וקצב הלב, נבחנו ה-BMI וערך ההמוגלובין, על בסיס בדיקת הדם 
ובדיקת הרופא התעופתי האחרונה שבוצעה בטווח של עד שנה 

לפני ביצוע האימון.

מובהקות סטטיסטית נבחנה באמצעות תוכנת SPSS, גרסה מס' 
22. נעשה שימוש במבחן t להשוואת 2 קבוצות המגדר ובמבחן 
מובהקות  לחישוב   Two-Way Repeated Measures ANOVA

 .p<0.05-בהתייחס לציר הזמן. מובהקות סטטיסטית הוגדרה כ

תוצאות 
במסגרת המחקר נוטרו נתוני ריווי החמצן בדם וקצב הלב של 167 
מתאמנים, מתוכם 22 נשים ו-145 גברים, שנתוניהם תועדו כאשר 
בטבלה  רום.  תא  אימון  ביצוע  במהלך  היפוקסיה  לתנאי  נחשפו 
מס' 1 מפורטים הגיל, מספר שעות הפעילות הגופנית השבועיות 
וערכי ה-BMI וההמוגלובין הממוצעים של קבוצת הנשים וקבוצת 

הגברים שנוטרו.

גיל הגברים וערכי ה-BMI וההמוגלובין של קבוצה זו נמצאו גבוהים 
יותר מאלו של הנשים באופן מובהק. לא נמצא הבדל מובהק בין 
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בשבוע. הגופנית  הפעילות  שעות  במספר  הגברים  לבין  הנשים 

בגרף מס' 1 מתואר ערך ריווי החמצן בדם אשר נמדד במשך 3 
הדקות הראשונות לחשיפה לתנאי היפוקסיה, כל 10 שניות. בקרב 
הנשים, נרשמה ירידה בערך ריווי החמצן בדם מ-99.1% ל-59.9%, 
ובקרב הגברים נרשמה ירידה מ-98.7% ל-61.7%. כצפוי, הירידה 
ריווי החמצן בדם ההתחלתי לערך הסופי )שנמדד לאחר  מערך 
קצב  המינים.  בשני   ,)p<0.001( מובהקת  הייתה  שניות(   180
החשיפה  במהלך  הגרף(  )שיפוע  בדם  החמצן  ריווי  ערך  ירידת 
היה זהה בשני המינים, כלומר, ההפרש בין ערכי ריווי החמצן בדם 
של שתי קבוצות המגדר לא השתנה באף אחת מנקודות הזמן 

.)p=0.960( השונות

בגרף מס' 2 מתואר קצב הלב שנמדד במשך 3 הדקות הראשונות 
לחשיפה לתנאי היפוקסיה, כל 10 שניות. השוואת השינוי בערכי 

קצב הלב בין קבוצת הנשים לבין קבוצת הגברים לאורך החשיפה 
להיפוקסיה מתוארת בגרף זה. בקרב הנשים, נרשמה עלייה בקצב 
הלב מערך של 97.4 פעימות בדקה לערך של 121.4 לאחר 3 דקות 
העלייה  הגברים  שבקרב  בעוד  היפוקסיה,  לתנאי  חשיפה  של 
בקצב הלב הייתה מערך של 86.6 פעימות בדקה לערך של 105.8. 
ממוצע קצב הלב של קבוצת הנשים היה גבוה יותר באופן מובהק 
החשיפה  תחילת  עם  הגברים  קבוצת  של  הלב  קצב  מממוצע 
להיפוקסיה )p=0.008(, והבדל מובהק זה נשמר לאורך החשיפה 
לתנאים אלו. העלייה בקצב הלב לאורך החשיפה )שיפוע הגרף( 
לא הייתה שונה באופן מובהק בין שני המינים, כלומר, ההפרש בין 
ערכי קצב הלב של שתי קבוצות המגדר לא השתנה באף אחת 

.)p=0.447( מנקודות הזמן השונות

טבלה 1: הבדלים בנתונים האישיים בין קבוצות המגדר השונות.

גילגודל הקבוצה
)שנים(

פעילות גופנית 
בשבוע )שעות(

BMI
)kg/m2(

המוגלובין
 )gr/dl(

)n=22( 21.5±2.01.9±1.522.2±3.012.8±0.8נשים

)n=145( 25.0±5.12.5±1.924.1±3.215.1±0.9גברים

P value>0.0010.110.012>0.001

בטבלה מס' 1 מפורטים ההבדלים בין קבוצות הנשים והגברים בנתונים הבאים: גיל, שעות פעילות גופנית בשבוע, BMI והמוגלובין )ממוצע ± סטיית 
תקן(. מוצגת המובהקות הסטטיסטית של הבדלים אלו.

מוצגת השוואה של השינוי בממוצע ערך ריווי החמצן בדם לאורך 3 דקות החשיפה להיפוקסיה, בין קבוצת הנשים לבין קבוצת הגברים.

גרף מס׳ 1:  השינוי בערך ריווי החמצן בדם כתלות בזמן.
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דיון
עמידות להיפוקסיה הינה מדד קריטי לצוותי אוויר לצורך הערכת 
משך הזמן, מרגע התרחשות תקלת חמצן או תקלת דיחוס, שבו 
יהיו מסוגלים לפעול בתגובה לתקלה. עמידות נמוכה להיפוקסיה 
להגיב  האוויר  צוות  איש  מסוגל  שבו  הזמן  משך  את  מקצרת 
עצמו,  הצוות  איש  בטיחות  את  יותר  גבוהה  בסכנה  ומעמידה 
גבוהה להיפוקסיה.  והמטוס, בהשוואה לבעלי עמידות  המשימה 
עמידות זו עשויה להיות מושפעת מגורמים אישיים שונים לרבות 

הבדלים גנטיים, גיל, תדירות פעילות גופנית, עישון, BMI ומגדר.

 ,TUC-השיטה העיקרית להערכת העמידות להיפוקסיה היא ערך ה
שיפגעו  סובייקטיביים  מגורמים  מושפע  להיות  עלול  זה  ערך  אך 
במהימנותו במהלך אימון תא רום. דוגמה לכך היא חיבור מוקדם 
מדי של המתאמן לציוד החמצן לבקשתו או בהוראת המדריך, כך 
לכן,  הפוטנציאלי.  מהערך  יותר  קצר  להיות  עשוי  הנמדד  שהערך 
כדוגמת  להיפוקסיה,  העמידות  להערכת  נוספים  מדדים  קיימים 
משך הזמן החולף בין שתי נקודות מוגדרות מראש של ערכי ריווי 
לכך,  בהתאם   .]4[ היפוקסיה  לתנאי  חשיפה  במהלך  בדם  חמצן 
עד  הזמן  משך  באמצעות  להיפוקסיה  העמידות  את  לבחון  ניסינו 
להגעה לערך ריווי חמצן בדם של 60%. קבוצת הנשים הגיעה לערך 
זה לאחר 3 דקות בממוצע מתחילת החשיפה, ולכן בחנו את קצב 

הירידה בערך ריווי החמצן בדם והשינוי בקצב הלב בפרק זמן זה.

הבוחן  המדעית  בספרות  השלישי  המאמר  זהו  ידיעתנו,  למיטב 
את ההבדלים בעמידות להיפוקסיה בין נשים לבין גברים. במחקר 

הראשון שבוצע בנושא נבדקה קבוצה של 20 משתתפים, ש-10 
מתוכם היו נשים. פרופיל החשיפה להיפוקסיה כלל ביצוע אובדן 
דיחוס מ-6,500 רגל ל-34,000 רגל בתוך 26 שניות, ולאחר מכן 
הנמכה לגובה הקרקע. פרופיל זה אינו פרופיל היפוקסיה המייצג 
את הפרקטיקה באימוני היפוקסיה בחילות אוויר בעולם. המדד 
לבחינת העמידות להיפוקסיה במחקר זה היה משך ה-TUC, אשר 
בפרופיל  גופנית.  פעילות  ביצוע  במהלך  והן  במנוחה  הן  נבדק 
שבוצע במנוחה, זמן ההכרה היעילה של נשים ושל גברים היה 
זהה ועמד על 54 שניות. בפרופיל שבוצע במהלך ביצוע פעילות 
והיה  שניות   34 על  הגברים  של   TUC-ה משך  עמד  גופנית, 
נמצאו  לא  אלו  הנשים. הבדלים  מזה של  שניות  ב-2  יותר  ארוך 
 77 של  בקבוצה  ההבדלים  נבחנו  נוסף,  במחקר   .]6[ מובהקים 
נבדקים, ש-11 מתוכם היו נשים. פרופיל החשיפה להיפוקסיה היה 
במסגרת אימון תא רום סטנדרטי, עם תנאי היפוקסיה התואמים 
היו  שנבחנו  להיפוקסיה  העמידות  מדדי  רגל.   25,000 של  גובה 
ועד  משך ה-TUC; משך הזמן מרגע ההסרה של מסכת החמצן 
להגעה לערך ריווי חמצן בדם של 90%; משך הזמן שחלף מהרגע 
בו ערך ריווי החמצן בדם היה 90% ועד שירד ל-70%; ערך ריווי 
החמצן בדם עם החיבור למסכת החמצן; ומשך זמן ההתאוששות 
ועד להגעה לערך תקין של  מסיום החשיפה לתנאי ההיפוקסיה 
על  המגדר  של  מובהקת  השפעה  נמצאה  לא  בדם.  חמצן  ריווי 
העמידות להיפוקסיה באף אחד מן המדדים שנבחנו ]4[. יש לציין 
כי מניסיוננו באימוני היפוקסיה, אצל רוב האנשים עוד לא מופיעים 

מוצגת השוואה של השינוי בממוצע קצב הלב לאורך 3 דקות החשיפה להיפוקסיה, בין קבוצת הנשים לבין קבוצת הגברים.

גרף מס׳ 2:  השינוי בערכי קצב הלב כתלות בזמן.
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תסמיני היפוקסיה משמעותיים בערך ריווי חמצן בדם של 70%. 
בהתאם לכך, המדד שבו השתמשנו הוא הגעה לערך ריווי חמצן 
בדם של 60%, אליו כאמור הגיעה בממוצע קבוצת הנשים 3 דקות 
בחן  הנוכחי  המחקר  בראייתנו,  כלומר,  החשיפה.  תחילת  לאחר 
את שאלת השפעת המגדר על העמידות להיפוקסיה במהימנות 
רבה יותר מאשר שני המחקרים הקודמים שבוצעו בנושא, וזאת 
יותר לבחינת  והבחירה במדד מותאם  יותר  לאור המדגם הגדול 

העמידות להיפוקסיה.

על  מובהק  באופן  משפיע  מגדר  כי  מצאנו  לא  הנוכחי  במחקר 
הראשונות  החשיפה  דקות   3 לאורך  בדם  החמצן  ריווי  ערכי 
שההבדל  גורמים,  שני  אף  על  הוא  האמור  ההיפוקסיה.  לתנאי 
ביניהם נמצא מובהק בין שתי הקבוצות, ואשר משפיעים ישירות 
ההמוגלובין,  רמת  הינו  אחד  גורם  בדם.  החמצן  ריווי  ערכי  על 
הנמוכה יותר באופן מובהק בקבוצת הנשים. אמנם ערך הנורמה 
של המוגלובין בנשים נמוך יותר בממוצע, אך במקרים מסוימים, 
ויכולת התמודדות  עשוי ערך המוגלובין נמוך להצביע על אנמיה 
]9[. גורם שני הינו קצב הלב הגבוה  נמוכה עם תנאי היפוקסיה 
המובהק בקבוצת הנשים, שהחל עם החשיפה לתנאי היפוקסיה 
עם  כאמור  מתמודד  האדם  גוף  החשיפה.  אורך  לכל  ונמשך 
החשיפה לתנאי ההיפוקסיה באמצעות הגברת פעילות המערכת 
בעבר  נמצא  נשים  בקרב  יותר  גבוה  לב  קצב  הקרדיווסקולרית. 
במחקרים אשר בחנו את השפעת המגדר על קצב הלב לאורך 
ביצוע פעילות גופנית בעצימות משתנה. בדומה לממצאי המחקר 
הנוכחי, נמצא כי לנשים קצב לב גבוה יותר עוד בשלב המנוחה 
שלפני ביצוע הפעילות, והבדל זה בין קבוצות המגדר נשמר לאורך 
הפעילות עצמה. החוקרים הציגו מספר הסברים לשונות בקצב 
התפקוד  על  שונה  בבקרה  זאת  ותלו  המגדר,  קבוצות  בין  הלב 

הקרדיווסקולרי בין המינים ובדרכים להתמודד עם השונות בנפח 
הפעימה בין המינים ]11-10[.

שבמהלך  היא  שבהן  העיקרית  מגבלות.  מספר  זה  למחקר 
החשיפה לתנאי ההיפוקסיה לא נמדדו רמת הפחמן הדו-חמצני 
וקצב הנשימה, פרמטרים שעשויים להשפיע על ערכי ריווי החמצן 
בדם ולכן גם על רמת העמידות להיפוקסיה. פרמטרים מתערבים 
נוספים שלא ניתן לבטל את השפעתם הינם גיל ו-BMI, שעשויים 
בין  זהים  היו  ולא  להיפוקסיה  עמידות  על  השפעה  בעלי  להיות 
קבוצות המגדר במחקר זה. יש לציין כי ערכי ה-BMI וההמוגלובין 
לא נמדדו ביום החשיפה לתנאי ההיפוקסיה אלא בבדיקת רופא 
תעופתי שבוצעה בטווח של עד שנה לפני האימון, ובשל משך הזמן 
שחלף ייתכן שחלו בהם שינויים. למרות שבמחקר זה השתתפה 
קבוצת נשים כפולה בגודלה מאשר במחקרים האחרים שנעשו 
בנושא, המדגם עדיין קטן יחסית. בנוסף, לא נבחן קצב שינוי ריווי 

החמצן בדם לאחר ירידה מתחת ל-60%.

סיכום ומסקנות
המחקר הנוכחי בחן את השפעת המגדר על עמידות להיפוקסיה 
בספרות  המתוארים  אחרים  ממדדים  שונה  מדד  באמצעות 
ביותר שהשתתפה  הגדולה  הנשים  מדובר בקבוצת  המקצועית. 
שבחנו  הבודדים  המחקרים  מבין  זה,  בנושא  השוואתי  במחקר 
אותו. למרות ההבדלים המובהקים שנמצאו בין קבוצות המגדר 
השונות בקצב הלב ובערכי ההמוגלובין, לא נצפה שינוי בערכי ריווי 
למגדר השפעה  אפוא, שאין  היא,  זו  החמצן. מסקנתנו מעבודה 
על קצב הירידה בערכי ריווי החמצן בדם במתאר היפוקסיה. נכון 
לבחון במחקרי המשך האם קיימים הבדלים מגדריים בהתמודדות 

עם סטרסורים פיזיולוגיים נוספים כדוגמת חשיפה לתאוצה.


