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מהווים גורם משמעותי לתאונות דרכים שנובעות מעייפות, בפרט נהגי משאיות, נהגים מקצועיים•

אופי , תנאים פיזיים קשים, נהגים מקצועיים מפתחים עייפות בעקבות שעות ארוכות בפעילות נהיגה•
נסיעה למרחקים ארוכים ותדירות נסיעתם, (עבודה במשמרות)עבודתם 

Horne & Reyner,1999; Ehrlich, Freidman & Richter, 2005))

בעיה מוכרת וחמורה–נהגים מקצועיים ועייפות 
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רקע



• The California Highway Patrol reported that fatigue was a cause in 
67% of truck crashes.

• UK data suggest that 10–25% of truck crashes are related to driver 
fatigue.

• Sixty two (58%) of 107 US truck drivers involved in a crash attributed 
it to fatigue and 19 had fallen asleep at the wheel. 

• In Finland, trailer truck drivers were responsible for 16% of all two 
vehicle fatal crashes accidents between 1991 and 1997.

נתונים מן העולם

4Sabbagh-Erlich et al. (2005)



שיטות להתמודדות עם עייפות במהלך נהיגה ממושכת  
בקרב נהגים מקצועיים

שיטות קוגניטיביות1.

משקאות אנרגיה ומנוחה, שיטות קוגניטיביות2.

שילוב בין משקאות אנרגיה למנוחה3.
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מוטיבציה למחקר

שתי פעולות שיכולות להשפיע בטווח הקצר על  •
:ערנות בנהיגה

(דקות15-20)מנוחה ותנומה קלה •

שתי כוסות קפה)שתייה מתונה של קפאין •
(ג"מ150

NCSDR/NHTSA (1998)

בשנים האחרונות גידול משמעותי בשימוש  •
במשקאות אנרגיה בזמן נהיגה
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 Caffeineקפאין •

• Caffeine has many physiologic effects, including stimulation  of the central nervous 
system, heart, and skeletal muscles (Clauson et al., 2007). Adenosine receptor 
blockade is a principle action of caffeine resulting in a stimulant effect  (Alford et 
al. 2001) 

Taurineטאורין •

• Taurine has a variety of modulatory effects on the CNS  there is evidence that 1g 
of taurine may also be beneficial in counteracting fatigue (Reyner, Horne,  2002)

• Taurine is the most abundant intracellular amino acid in the human body.

• Taurine is known to modulate mood (Mandel et al., 1985) as well as stress and 
behavioural response (Belfer et al., 1998; Milakofsky et al., 1993; Yamamoto et al., 
1985). 

• The mechanism of action for taurine within the CNS may involve a variety of 
neurotransmitter systems (Ramanathan et al., 1997).

גלוקורנולאקטון•

• Taurine and glucuronolactone have an important effect on endurance in trained 
athletes (Geiss et al., 1994) (Alford et al. 2001) 

משקאות אנרגיה
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,  (שעות שינה בלילה לפני5)על אנשים שהוגבלו בשינה (Horne and Reyner, 2001)במחקר •

-30ל משקה אנרגיה נמצא שיפור בנהיגה ובתגובה למטלה משנית בטווח הזמן של "מ500ששתו 

החוקרים מציינים כי בהשוואה למחקרים אחרים שעשו שהכילו קפאין. לאחר הצריכהדקות60

אך נדרש, הממצאים מצביעים שמשקה אנרגיה עשוי להיות יותר אפקטיבי בהורדת הישנונית, בלבד

.מחקר נוסף לבחון את השפעת השילוב עם המרכיבים הנוספים על מנת לקבוע את ההשפעה

(גלוקורנולאקטון וטאורין, Bטמיני יו, גלוקוז, ג קפאין"מ160)

בנבדקים שנהגו בסימולטור במשך שעתיים  (Horne and Reyner, 2002)במחקר נוסף שערכו •

של   תכולה לששעות שינה מצאו 5דקות לאחר לילה של 120במשך 14:00-17:00בשעות הצהריים 

דקות לאחר 60-90ל משקה נמצאה השפעה חיובית על הנהיגה בייחוד בין "מ250פחית אחת המכילה 

החוקרים מציינים כי מידת  . כמו כן נראתה השפעה חיובית על התחושה הסובייקטיבית. הצריכה

ג קפאין  "מ80ההשפעה הן בביצועי הנהיגה והן מבחינה סובייקטיבית לאחר שתיית משקה אחד שהכיל 

.  ג קפאין"מ200דומה לממצאים קודמים שלהם עם קפאין בלבד ברמה של 

החוקרים מציינים כי מתוצאות אלו עולה כי יתכן שמשקה כזה הינו בעל אפקטיביות בהקשרים

.אלו יותר מאשר משקה דומה המכיל קפאין בלבד

 .carbonated water, sucrose (21.50g),glucose (5.25 g), citric acid, taurine (1,000 mg), glucuronolactone (600 mg), caffeine

(80 mg), inositol (50 mg), vitamins (niacin, panthenol, B6, B12), flavours, colour (caramel,

riboflavin). The volume of all drinks was 250 ml
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מטרת המחקר

לבין שתיית משקאות אנרגיה  ( תשתית)בחינת השילוב בין מפרצי מנוחה •
.לפני נהיגה ממושכת בדרך מונוטונית

מחקר שדה–שיטות להתמודדות עם עייפות . הדס שוורץ חסידים ופנינה גרשון, גלעד-טל אורון, עדי רונן: מתוך10

אחוז השימוש בכל אחת מהשיטות שקוטלגו



שנות נסיון בנהיגת רכב  5עם מעל ( 24-49)נהגי משאיות מקצועיים 15•
:הגיעו למעבדה לשלושה מפגשים, כבד

ל משקה פלסבו לפני הנהיגה"מ500שתיית –בקורת •

לפני הנהיגה( ג קפאין"מ160)ל משקה אנרגיה "מ500שתיית –משקה אנרגיה •

לפני ( ג קפאין"מ160)ל משקה אנרגיה "מ500שתיית -מנוחה + משקה אנרגיה •
.דקות לתוך הנהיגה100מנוחה במפרץ חניה לכעשר דקות + הנהיגה 

.הנסיעה לאורך כביש ישר ומונוטוני דו כיווני. דקות150אורך כל נסיעה כ •

.סדר המפגשים השתנה בין הנהגים•

שיטה
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מבט על נהג ועל מסך ההקרנה–מעבדת הסימולטור ופנים הרכב, פנים, דרך, פיסיולוגיה, בחדר הבקרה–מסך בקרה 

מפרץ חניה פתוח

מפרץ חניה סגור



• Driving performance measures : root mean square (RMS) of the lane 
position (in ft), RMS of the longitudinal speed (in miles/h) and RMS of the 
steering wheel deviations (in degrees).

• Subjective questionnaires : the Swedish Occupational Fatigue Inventory-20 
(SOFI-20) (Aahsberg et al., 2000) and the raw NASA Task Load Index (RTLX; Hart & 

Staveland, 1988)

• Physiological measure: as in previous studies (e.g., Gershon et al., 2009; Gershon et 

al, 2009; Oron-Gilad & Ronen, 2007; )  we used heart rate variability (HRV).

מדדים
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RMS lane position. The model yielded a statistically significant effect for session (F (2,450)=3.00, p<.05). 

RMS steering wheel deviation. The model yielded a marginally significant effect for session (F (2,450)=2.8, p<.06).

מדדי ביצוע-תוצאות
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• Energy Drink" and "Energy 
Drink and Rest" sessions 
showing statistically 
significant (p<.02) less 
fatigue according to the 
sleepiness and lack of 
motivation measurements.

תוצאות סובייקטיבי
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–תוצאות 
HRVשונות קצב לב 
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= שונות גבוהה יותר 

עייפות גבוהה יותר או  

פחות דריכות



Although the population of the study was professional truck drivers who are 

more used to prolonged drives, driving the simulator and a monotonous road 

design, is an effective way to initiate fatigue

Consumption of energy drinks containing caffeine may facilitate a 

decrease in fatigue levels and elevate alertness. As indicated by both 

physiological and subjective measurements.

As indicated by the performance results, resting after 100 minutes of 

driving in addition to the intake of an energy drink that was consumed 

before the drive, enabled drivers to relatively maintain these abilities,

מסקנות
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