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הקדמה
מוגדרת כמחלה   )COPD )להלן  כרונית  ריאות חסימתית  מחלת 
וטיפול, בעלת השפעות משמעותיות במערכת  הניתנת למניעה 
בזרימת  בהגבלה  מאופיין  הריאה  מרכיב  לה.  ומחוץ  הנשימה 
האוויר בעלת הפיכות חלקית בלבד. ההגבלה היא לרוב מתקדמת 
לגירויים  הריאות  של  דלקתית  לתגובה  וקשורה  )פרוגרסיבית( 
מזיקים שונים, כגון עשן סיגריות, המהווה גורם הסיכון ראשון 
כ– מוגדרת  יתר  השמנת   .]1[ המחלה  להתפתחות  בחשיבותו 

דום  כגון  נשימה  למחלות  קשורה  יתר  השמנת   .BMI>30 kg/m2

 .]3[  Obesity hypoventilation ותסמונת  בשינה  חסימתי  נשימה 
 COPD–ל יתר  השמנת  בין  השילוב  והשפעת  האפשרי  הקשר 
נשימה  תסמיני  הופעת  הנשימה,  דרכי  של  פתופיזיולוגיה  על 
והחמרתם, אינם ברורים עדיין. השמנת יתר היא תופעה נפוצה 

בקרב חולי COPD, ככל הנראה כתלות בחומרת המחלה. 
Eisner וחב' ]4[ שנערך בשנת 2007  במחקר הקוהורט של 
בקליפורניה על חולי COPD בשלבים מוקדמים של המחלה, 54% 

מהחולים לקו בהשמנת יתר לעומת 24%-20% מהאוכלוסייה 
הכללית בקליפורניה. ערך FEV1 הוא המדד הנפוץ ביותר לקביעת 
חומרת המחלה והפרוגנוזה של החולה )על פי אינדקס GOLD(, אך 
קיים אינדקס נוסף - BODE, הכולל גורמים נוספים המשפיעים על 
הפרוגנוזה ובהם BMI ≥ 21, והוא מאפשר דיוק רב יותר בקביעת 
הפרוגנוזה ]5[. באופן פרדוקסאלי, נמצא כי השמנה מעניקה יתרון 

 .COPD בהישרדות בקרב חולי
 BMI וחב' ]6[ משנת 2002, נמצא כי Prescott במחקרם של
נמוך מהווה גורם סיכון עצמאי לעלייה בשיעור התמותה בקרב 
חולי COPD, בעוד שעלייה במשקל משפרת את הפרוגנוזה של 
החולה. יחד עם זאת, במספר מחקרים שנערכו בנושא, נמצא כי 
הסיכון היחסי לתמותה פוחת בקרב חולי COPD בשלבי מחלה 
מתקדמים )GOLD 3-4( הלוקים במשקל עודף או בהשמנת יתר, 
 GOLD( בעוד שהסיכון עולה בחולים בשלבי מחלה מוקדמים
1-2( ]8[. בהתבסס על עובדות אלו, ניתן להעריך כי להשמנת 
יתר השפעה שונה על תת קבוצות שונות של COPD. בהסתכלות 
אחרת על המידע, שבמסגרתה בודקים את השפעת המחלה על 

 הקשר בין השמנת יתר ומחלת ריאות 
חסימתית כרונית

 ,)COPD - Chronic Obstructive Pulmonary Disease( הקדמה: מחלת ריאות חסימתית כרונית
מוגדרת כמחלה הניתנת למניעה וטיפול, ובעלת השפעות משמעותיות במערכת הנשימה 
ומחוץ לה. השמנת יתר מוגדרת כ־BMI>30 kg/m2 ושכיחותה הוכפלה בעשורים האחרונים. 
הקשר האפשרי והשפעת השילוב בין השמנת יתר למחלת ריאות חסימתית כרונית על 
הופעת והחמרת תסמיני נשימה אינם ברורים עדיין. השמנה נמצאה במחקרים שונים כיתרון 
הישרדותי בקרב חולי מחלת ריאות חסימתית כרונית, באופן מנוגד למידע האפידמיולוגי 

באוכלוסייה הכללית לפיו השמנה קשורה לירידה בתוחלת החיים. 
מטרות: המטרה בעבודה היא לחקור הבדלים בין הלוקים במחלת ריאות חסימתית כרונית 

עם או ללא השמנת יתר, בדגש על מספר התלקחויות המחלה שהובילו לאשפוז.
שיטות מחקר: ערכנו מחקר קוהורט רטרוספקטיבי. אוכלוסיית המחקר כללה 323 הלוקים 
במחלת ריאות חסימתית כרונית הנמצאים במעקב במכון הריאות של המרכז הרפואי 
האוניברסיטאי סורוקה בין השנים 2010-2003. מהם, 95 לוקים בהשמנת יתר ו־228 אינם 
לוקים בהשמנת יתר. משתנים שנאספו כללו מידע דמוגרפי, אנמנזה רפואית, מדד מסת 

הגוף )BMI(, תפקודי ריאות, מידע על אשפוזים ותמותה.
תוצאות: הלוקים במחלת ריאות חסימתית כרונית שאינם לוקים בהשמנת יתר, נמצאים 
בסיכון הגבוה פי 1.6 לאשפוז עקב התלקחות המחלה. כמו כן, נשים הלוקות במחלת ריאות 
חסימתית כרונית נמצאות בסיכון הגבוה פי 1.8 לאשפוז עקב התלקחות המחלה. בבדיקת 
תפקודי ריאות המאוחרים ביותר במחקר מצאנו, כי ערך FEV1 ויחס FEV1\FVC היו גבוהים 
יותר בקרב החולים הלוקים בהשמנת יתר. בנוסף, לא נמצאו הבדלים מובהקים בתמותה 

ובצריכת שירותים רפואיים שונים בין שתי הקבוצות.
מסקנות: השמנת יתר ומגדר גברי מהווים גורם מגן מפני התלקחויות מחלת ריאות חסימתית 
כרונית המובילות לאשפוז. תפקודי הריאה של חולים הלוקים בהשמנת יתר נשמרים גבוהים 

יותר לאורך זמן. עם כל זאת, השמנת יתר אינה משפיעה על הישרדות החולים.
סיכום: נדרשים מחקרים נוספים בנושא זה, על מנת לגבש המלצות על תזונה ומשקל מטרה 

ללוקים במחלת ריאות חסימתית כרונית.

השמנת יתר; מדד מסת הגוף; מחלת ריאות חסימתית כרונית; התקלחות מחלת ריאות חסימתית כרונית.
.Obesity; Body Mass Index - BMI; Chronic Obstructive Pulmonary Disease - COPD; COPD Exacerbation
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רמת ה–BMI של החולה, הסיכון לפתח השמנת יתר גובר בחולים 
עם COPD כתוצאה מירידה בפעילות גופנית יומיומית בחולים 
אלו בהשוואה לקבוצת בקרה בריאה מותאמת גיל ]9[. בנוסף, 
באופן תיאורטי, חולי COPD המקבלים מערכי טיפול נשנים של 
גלוקוקורטיקו–סטרואידים מערכתיים מצויים בסיכון לפתח 
השמנה מרכזית ]10[. משמעות השמנת היתר כגורם המשפיע 
על התקדמות ותוצאות מחלת ה–COPD היא נושא חדש יחסית, 
ונכון להיום אין מידע מספק בספרות העולמית לגבי המנגנונים 
שבהם משפיעה ההשמנה על המחלה ולגבי ההבדלים בהשפעה 
זו בין דרגות חומרת המחלה השונות. המטרה בעבודה זו היא 
לבדוק נושא חשוב זה, שהבנה מעמיקה יותר בו, עשויה לשפר 
את יכולתנו להעריך ולהתערב במהלך הכרוני של מחלה קשה זו.

מטרות
המטרה הראשונית בעבודה זו הייתה לבדוק האם בקבוצת חולי 
)GOLD 3-4( הלוקים בהשמנת יתר  COPD בשלבים מתקדמים 
)BMI≥30 kg/m2(, יימצא הבדל במספר האשפוזים ובמספר ימי 
האשפוז הכולל עקב התלקחויות של מחלתם בהשוואה לקבוצת 
כללו  משנה  מטרות   .BMI<30 kg/m2 עם   COPD חולי  של  בקרה 
חולי  בקבוצת  האם  לבדוק  החולים,  קבוצות  מאפייני  תיאור 
יתר  בהשמנת  הלוקים   )GOLD 1-2( מוקדמים  בשלבים   COPD
ימי  ובמספר  האשפוזים  במספר  הבדל  יימצא   )BMI>30 kg/m2(
האשפוז הכולל עקב התלקחויות של מחלתם בהשוואה לקבוצת 
BMI<30 kg/m2. כמו כן, השווינו את  COPD עם  בקרה של חולי 
הקבוצות,  מן  אחת  כל  עבור  והתמותה  האשפוז  הטיפול,  נתוני 
שנזקקו  הפעמים  ומספר  נמרץ  בטיפול  אשפוזים  מספר  כולל 
להנשמה. בנוסף עקבנו אחר קצב ההתדרדרות של FEV1 לאורך 
תקופת המחקר )תוצאות בדיקת תפקודי ריאות בכניסה למחקר 

מול תוצאות עדכניות ביותר במסגרת תקופת המעקב(.

שיטות מחקר
במכון  במעקב  שנמצאו   COPD חולי  כללה  המחקר  אוכלוסיית 
בין השנים  הריאות של המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה 
ידי רופא  2010-2003. המדדים להכללה היו אבחון המחלה על 
ללא  )"חסימתיים(  חסימה  רקע  על  ריאות  תפקודי  עם  ריאות 
האשפוזים,  מספר  לגבי  התיעוד   .)FEV1/FVC<70%( הפיכות 
פי  )על  החולה  מתיק  נלקח  האשפוז  וסוג  האשפוז  ימי  מספר 
מערכת "אופק" שבשימוש המרכז הרפואי סורוקה( ומתוך תיקי 
 COPD הארכיון. התוצא הראשי שנבדק הוא אשפוז בשל החמרת
חולי  בקרב  יתר  השמנת  כי  שיערנו  המחקר.  תקופת  במהלך 
COPD במצב קשה, קשורה לירידה במספר התלקחויות המחלה 

המובילות לאשפוזים של חולים אלה. 
 Statistical( 17 SPSS גרסה  ניתוח הנתונים בוצע בתוכנת 
Package for Social Sciences Version 17.0 for Windows(. שיטת 
עיבוד הנתונים המועדפת למשתנים רציפים הייתה פרמטרית. 
נעשה שימוש בשיטות א-פרמטריות מקבילות רק אם לא ניתן 
היה להניח שהמשתנים הם פרמטריים גם לאחר ניסיונות עיבוד 
 Pearson’s הנתונים. משתנים קטגוריים עובדו באמצעות תבחין
χ2 או Fishers exact test לפי הצורך. כל התבחינים הסטטיסטיים 

נעשו ברמת מובהקות של α=0.05 דו צדדי, אלא אם צוין אחרת. 
ניתוח הנתונים לבדיקת ההבדל בין הקבוצות בוצע באמצעות 
מודל Poisson, על מנת לקבוע את שיעור האשפוזים בכל קבוצה. 
 P–כל ערכי ה .Cox Regression ניתוח ההישרדות נבדק באמצעות

עוגלו לשלוש ספרות אחרי הנקודה העשרונית. בנוסף בוצע תקנון 
סטטיסטי למשתנים של חשיפה לעישון וגיל.

תוצאות
מאגר הנתונים כלל 447 חולי COPD )תרשים 1(, מתוכם ל–323 
מכלל  במחקר.  שהוכללו  החולים  והם   ,BMI נתוני  יש  חולים 
 )BMI≥ 30( יתר  לוקים בהשמנת  החולים שהוכללו במחקר, 95 
)BMI<30(. בחלוקת הנחקרים  יתר  לוקים בהשמנת  ו–228 אינם 
לקבוצות על פי חומרת המחלה, בהתבסס על מדד GOLD, קיימים 
 )GOLD criteria 3-4( 156 חולים בשלבים מתקדמים של המחלה
 .)GOLD criteria 1-2( ו–167 חולים בשלבים מוקדמים של המחלה
בעיבוד חד משתנים הושוו מאפיינים קליניים ודמוגרפיים בין 
קבוצת הלוקים בהשמנת יתר לבין קבוצת הנחקרים שאינם לוקים 
בהשמנת יתר )טבלה 1(. בעיבוד זה מצאנו הבדלים משמעותיים 
בשכיחות יתר לחץ דם, כאשר בקרב הלוקים בהשמנת יתר 
הייתה שכיחות יתר לחץ דם גבוהה יותר )65.6% לעומת 47.8%, 
בהתאמה, P=0.005(. כמו כן, נמצאו הבדלים מבחינת המוצא 
האתני, כאשר בקרב הלוקים בהשמנת יתר היה שיעור היהודים 

 .)P=0.01 ,גבוה )89.5% לעומת 78.4%, בהתאמה
הקבוצות נמצאו דומות בשאר המאפיינים הדמוגרפיים, 
בהם מין וגיל. למעט נוכחות יתר לחץ דם, לא נמצאו הבדלים 
משמעותיים סטטיסטית בהימצאות מחלות רקע שונות אחרות 
)P>0.05(. יצרנו מודל פואסון לניבוי מספר האשפוזים עקב 
התלקחויות COPD בשנה, כתלות במאפיינים קליניים שונים, 
ובראשם BMI. יישמנו את המודל הן על כלל הנחקרים, והן על 
הנחקרים בסיווג לשתי תת קבוצות על פי מדד GOLD המסווג את 
חומרת המחלה. בקרב כלל הנחקרים )טבלה 2( מצאנו כי חולי ה–

COPD שאינם לוקים בהשמנת יתר נמצאים בסיכון הגבוה פי 1.6 
 .)RR=1.62, P<0.01( לאשפוז עקב התלקחות המחלה

כמו כן מצאנו, כי נשים נמצאות בסיכון הגבוה פי 1.8 לאשפוז 
עקב התלקחות )RR=1.84, P<0.01(. ערך FEV1 בבדיקת ספירומטריה 
נמצא כגורם מגן, כאשר כל עלייה ב–1% בערך FEV1 מפחיתה ב–3% 
)RR=0.97, P<0.01( את הסיכון לאשפוז עקב התלקחות. בסיווג 
הנחקרים על פי חומרת המחלה באמצעות מדד GOLD )טבלאות 2.2 

תרשים 1:
COPD–סיווג הנחקרים על פי השמנת יתר ועל פי חומרת מחלת ה

447 חולי COPD במכון הריאות

323 חולי COPD הוכללו במחקר

 95 נחקרים לוקים 
)BMI<30( בהשמנת יתר

סיווג חומרת המחלה 
GOLD criteria על פי

GOLD 1
4 נחקרים

GOLD 2
47 נחקרים

GOLD 3
37 נחקרים

GOLD 4
7 נחקרים

GOLD 1
23 נחקרים

GOLD 2
93 נחקרים

GOLD 3
88 נחקרים

GOLD 4
24 נחקרים

סיווג חומרת המחלה 
GOLD criteria על פי

228 נחקרים אינם לוקים 
)BMI>30( בהשמנת יתר

 BMI ללא נתוני COPD 44 חולי
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ו–2.3(, נמצאו תוצאות דומות לאלה שמצאנו בקרב כלל הנחקרים. 
 GOLD criteria( בקרב הנחקרים בשלבים מתקדמים של המחלה
3-4( מצאנו, כי חולים שאינם לוקים בהשמנת יתר נמצאים בסיכון 
 .)RR=1.35, P<0.01( הגבוה פי 1.35 לאשפוז עקב התלקחות המחלה
כלומר, משקל שאינו נכלל בהגדרה של משקל יתר מעלה את הסיכון 

להתלקחות ב–35% בהשוואה להשמנת יתר. 
 GOLD criteria( בקרב הנחקרים בשלבים מוקדמים של המחלה
1-2( מצאנו, כי חולים שאינם לוקים בהשמנת יתר נמצאים 
 RR=2.48,( בסיכון הגבוה פי 2.5 לאשפוז עקב התלקחות המחלה
P<0.01(. מגדר נשי נמצא אף הוא כגורם סיכון להתלקחויות 
המובילות לאשפוז בקרב קבוצת החולים בשלבים המתקדמים 
 ,R=1.45, R=2, P<0.01( ובקרב קבוצת החולים בשלבים המוקדמים
בהתאמה(. הגורמים המגנים מפני התלקחויות, הן בקבוצת 
החולים בשלבים המתקדמים והן בקבוצת החולים בשלבים 
 R=0.34( המוקדמים של המחלה, הם חוסר הימצאות יתר לחץ דם
 R=0.97, R=0.99, P<0.01( גיל צעיר ,)בהתאמה P<0.01 R=0.3

בהתאמה( וערך FEV1 )R=0.97, R=0.97 P<0.01, בהתאמה(. 
השווינו את תפקודי הריאות בבדיקת הספירומטריה בין קבוצת 
החולים הלוקים בהשמנת יתר לבין קבוצת החולים שאינם לוקים 
בהשמנת יתר, הן בכניסה למחקר והן בהמשך במחקר. מצאנו, כי 
בתפקודי הריאות בכניסה למחקר )טבלה 3( קיים הבדל משמעותי 
בין שתי הקבוצות רק ביחס ה–FEV1/FVC, כאשר ערך זה גבוה 
יותר בקבוצת החולים הלוקים בהשמנת יתר )66.31±10.26 לעומת 
61.10±12.74, בהתאמה, P<0.001(. בשאר הערכים לא נמצא הבדל 

משמעותי בין הקבוצות. 
עם זאת, בתפקודי הריאות המאוחרים ביותר במחקר, נמצאו 
הבדלים משמעותיים במספר ערכים בבדיקה: FEV1 כאחוז מערך 
הצפוי היה גבוה יותר בקרב הלוקים בהשמנת יתר )50.74±13.37 
FEV1/FVC גבוה   ;)P=0.001 ,לעומת 44.43±15.62, בהתאמה
יותר בקבוצת החולים הלוקים בהשמנת יתר )64.52±10.01 
לעומת 57.05±11.89, בהתאמה, MEF25-75 ;)P<0.001 גבוה יותר 
בקבוצת החולים הלוקים בהשמנת יתר )28.18±11.09 לעומת 
22.64±11.50, בהתאמה, P<0.001(. ביצענו מודל תסוגה )רגרסיה( 
לניבוי הישרדות. על פי המודל, לא נמצאו הבדלים משמעותיים 
בהישרדות בהשוואה בין חולי COPD הלוקים בהשמנת יתר לבין 

 .)P=0.472( אלו שאינם לוקים בהשמנת יתר
ערך FEV1 בכניסה למחקר נמצא גורם מגן מפני תמותה, כאשר 
כל עלייה ב–1% בערך FEV1 הפחיתה את הסיכון לתמותה בכ–3% 
)HR=0.972, P=0.13(. גיל נמצא כגורם סיכון לתמותה, כאשר כל 
 HR=1.061,( 6%–עלייה בשנת חיים העלתה את הסיכון לתמותה בכ
P=0.003(. ערכנו השוואה של צריכת שירותים רפואיים על ידי 
הנחקרים, וביניהם מספר אשפוזים, מספר אשפוזים ביחידת טיפול 
נמרץ, מספר התלקחויות, זמן ממוצע של התלקחות, זמן כולל של 
ההתלקחויות ומספר הפעמים שמצבו של הנחקר החמיר עד למצב 
של כשל בדרכי הנשימה )נשימתי(. בכלל מאפיינים אלו לא נמצאו 
הבדלים משמעותיים בין חולי ה–COPD הלוקים בהשמנת יתר לבין 

החולים שאינם לוקים בהשמנת יתר.

דיון
בעבודה זו מצאנו שעודף משקל מהווה גורם מגן מפני התלקחויות 
של מחלת ה–COPD. בדיון להלן ננתח את תוצאותינו לנוכח מימצאי 
עבודות קודמות שעסקו בנושא. מצאנו במחקרנו, כי השמנת יתר 
לאשפוז,  המובילות   COPD התלקחויות  מפני  מגן  גורם  מהווה 
 ,COPD והן בקרב תתי קבוצות של חולי  הן בקרב כלל הנחקרים 
המסווגים על פי חומרת המחלה, באמצעות מדד GOLD. בקרב כלל 
יתר  לוקים בהשמנת  ה–COPD שאינם  חולי  כי  הנחקרים מצאנו, 

נמצאים בסיכון הגבוה פי 1.6 לאשפוז עקב התלקחות המחלה. 
בקרב הנחקרים בשלבים מוקדמים )GOLD criteria 1-2( או 
מתקדמים )GOLD criteria 3-4( של המחלה מצאנו, כי חולים אשר 
אינם לוקים בהשמנת יתר נמצאים בסיכון הגבוה פי 2.5 ופי 1.35, 
בהתאמה, לאשפוז עקב התלקחות המחלה. במרבית המחקרים 
המשמעותיים הקודמים שנערכו בתחום זה נבחנה השפעת 
מצב השמנתו של החולה ב–COPD על מדדים פרוגנוסטיים כגון 
תמותה ותפקודי ריאות. במחקרנו, לעומת זאת, נבדקה באופן 

טבלה 1:
השוואת נתונים דמוגרפיים וקליניים

1N)%),2Mean±SD

Obese (N=95) Non-obese P value

Gender1 76)80( 189)82.9( 0.53

Ethnicity )Jew(1 85)89.5( 178)78.4( 0.01

Asthma1 9)9.5( 30)13.2( 0.35

Smoking1 94)98.9( 220)96.5( 0.22

AF1 18)20( 30)14.6( 0.25

AMI p/h1 11)12.2( 23)11.2( 0.80

Anemia1 28)31.1( 58)28.3( 0.62

Renal failure1 13)14.4( 27)13.2( 0.79

CHF1 10)11.1( 26)12.7( 0.70

CIHD1 43)47.8( 83)40.5( 0.24

CRF1 10)11.1( 20)9.8( 0.72

HTN1 59)65.6( 98)47.8( 0.005

Malignancy1 5)5.6( 7)3.4( 0.39

Diabetes mellitus1 57)60( 133)58.3( 0.78

Age2 69.48±11.19 68.47±11.24 0.46

BMI2 34.10±3.88 24.53±3.57

GOLD1 1 4)4.2( 23)9.7( 0.22

2 47)49.5( 93)41(

3 37)38.9( 88)38.8(

4 7)7.4( 24)10.6(

טבלה 2:
מודל פואסון לניבוי מספר אשפוזים עקב התלקחות COPD בשנה 

בקרב כלל הנחקרים

Relative 
Risk

95% Confidence 
Interval P value

Non-Obese )BMI>30( 1.62 1.33-1.97 >0.01

No-Hypertension 0.43 0.34-0.53 >0.01

Age 0.98 0.97-0.99 >0.01

Female gender 1.84 1.49-2.27 >0.01

FEV1 )%( at enrollment 0.97 0.96-0.97 >0.01

Ischemic heart disease 0.69 0.56-0.84 >0.01
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ייחודי ההשפעה של השמנת היתר על מספר התלקחויות המחלה 
שהובילו לאשפוזים. 

במספר מחקרים, ובהם המחקר של Vestabo וחב' ]12[ משנת 
2005, נבדק השימוש במדד Free Fat Mass Indexנ)FFMI( כמדד 
למצב )סטאטוס( השמנת החולה. במחקרים אלו הומלץ מדד 
 ,COPD בהערכה השגרתית של חולי BMI–זה בשילוב עם מדד ה
כגורמים פרוגנוסטיים עצמאיים לניבוי תמותה ]12[. בנוסף 
גילינו במחקרנו, כי נשים נמצאות בסיכון גבוה פי 1.8 לאשפוז 
עקב התלקחות המחלה בקרב כלל החולים, ובסיכון גבוה פי 2 ופי 
1.45, בהתאמה, בקרב חולי COPD בשלבים מוקדמים ומתקדמים 
של המחלה. יתרה מכך, מודל הפואסון שבו השתמשנו היה רב 
משתנים וכלל בין היתר את המשתנה BMI ואת המשתנה של 
מיגדר. כמו כן, בהשוואת הנתונים הדמוגרפיים והקליניים 
שבוצעה לא נמצא הבדל משמעותי בין נשים לגברים. לנוכח 
עובדות אלו, לא ניתן להסיק כי המשתנה מיגדר מהווה ערפלן על 
בסיס ההשערה כי משקלן הממוצע של הנשים נמוך משל הגברים. 
בבדיקת תפקודי הריאה בשלב המאוחר ביותר במחקר מצאנו, 
 FEV1\FVC וערכי יחס FEV1 כי ללוקים בהשמנת יתר קיימים ערכי
גבוהים יותר מאשר לחולים שאינם לוקים בהשמנת יתר. עם זאת, 
לא נבדק במחקרנו קצב החמרת תפקודי הריאה לאורך המחקר 
ולא בוצעה השוואה בקצבי ההחמרה של תפקודים אלה. עם כל 
זאת, על פי מודל ההישרדות שערכנו, נראה כי השמנת יתר אינה 
משפיעה על הישרדות החולים, לעומת ערכי FEV1 גבוהים אשר 

משפיעים על הישרדותם ומהווים גורם מגן מפני תמותה. 
במחקרים קודמים שנבדקה בהם השפעת ההשמנה על הפרוגנוזה 
של חולי COPD, הצליחו החוקרים להדגים בחלקם יתרון הישרדותי 
לעלייה בערכי BMI בקרב חולי COPD. במחקרם של Prescott וחב' ]6[ 
משנת 2002 נמצא קשר בין איבוד משקל לבין עלייה בתמותה בקרב 
חולי COPD, וכן קשר בין עלייה במשקל לירידה בתמותה. בנוסף, 
השימוש במדד ה–BMI בתוצאות מחקר זה נעשה באמצעות עלייה 
או ירידה בערכי ה–BMI לאורך המחקר, ולא הסתכלות על המדד 
האבסולוטי כפי שעשינו במחקרנו. במטה אנליזה שערכו Cao וחב' 
]11[ בשנת 2012 על מחקרים שנבדק בהם הקשר בין BMI לתמותה 
בקרב חולי COPD, עולה כי ערכי BMI נמוכים, הן כאלו המעידים 
על תת משקל )BMI<21( ואף ערכים המעידים על משקל תקין 

 .COPD נמצאים קשורים לעלייה בתמותה בקרב חולי ,)BMI<25(
ניתן להציע מספר הסברים לתוצאות מחקרנו. בבסיס מנגנוני 
מחלת ה–COPD נמצאת דלקת מערכתית בדרכי הנשימה של 
החולים. דלקת זו מהווה גורם משמעותי לאורך זמן להחמרה במצבו 
הכללי של החולה ובתפקודי הריאה שלו, וכן לדלדול שרירים וירידה 
במשקל. מתוך תוצאות המחקר ניתן להעריך כי עודף משקל קשור 
לתהליכים דלקתיים פחותים, ומכאן לשמירה יחסית על תפקודי 
ריאות גבוהים יותר והגנה מפני התלקחויות המחלה המובילות 
לאשפוז. מאידך, ייתכן כי משקל עודף מהווה סימן לחוסר תהליכים 

דלקתיים אלו, כלומר ייתכן שהביטוי של תהליכים דלקתיים 
פחותים אצל חולים מסוימים הוא, בין היתר, אי ירידה במשקל. 

תוצאות המחקר תומכות בתופעה הקרויה "פרדוקס השמנת 
היתר", אשר על פיה השמנת יתר קשורה בשיפור תוצאות 
המחלה, זאת בניגוד למידע האפידמיולוגי באוכלוסייה הכללית 
שלפיו השמנת יתר קשורה לירידה משמעותית בתוחלת החיים. 
תופעה זו אובחנה במספר מחלות כרוניות בנוסף ל–COPD, כמו 
מחלת כליות סופנית, אי ספיקת לב ודלקת מיפרקים שגרונתית 
]7[, ומנגנוני הפתופיזיולוגיה שלה עדיין אינם ידועים. לא קיימות 
כיום המלצות תזונה ומשקל מטרה מומלץ לחולי COPD בדרגות 
המחלה השונות. יתרה מכך, במחקרי התערבות אקראיים שונים 
COPD, לא  שניסו לבדוק בהם המלצות תזונה שונות לחולי 
הוכחה יעילות קלינית לתמיכה תזונתית בחולי COPD ]13[. לא 
ניתן להסביר כיום את אי ההתאמה בין מחקרי התצפית למחקרי 

ההתערבות שנערכו בתחום. 
על סמך מחקרנו ומחקרים נוספים בנושא זה אשר יתקיימו 
בהמשך, ניתן להמשיך לנסות ולגבש המלצות תזונתיות מוכחות, 
גבוה, מתוך רצון  אשר בבסיסן ההמלצה לשמור על משקל 
להפחית התלקחויות של המחלה שמובילות לאשפוזים. אחד 
מהמדדים היישומיים לניבוי תמותה של חולי COPD הוא מדד 
BMI, Obstruction, Dyspnea, Exercise tolerance( BODE(, אשר מביא 
בחשבון מאפיינים קליניים פרט לערך FEV1, בהם: מדד לחומרת 
קוצר הנשימה, מרחק הליכה בשש דקות ו–BMI. בשונה מהנבדק 
במחקרנו, מדד BODE מתייחס לערכי BMI המעידים על תת משקל 
)BMI≥21( כגורם סיכון, ולא כפי שעלה במחקרנו - על עודף 
משקל )BMI≥30( כגורם מגן מפני התלקחויות המובילות לאשפוז. 
מחקרנו, יחד עם מחקרים נוספים שנערכו בתחום, תומך 
בבדיקה מחודשת של מדד ה–BMI כמדד פרוגנוסטי למחלה. 
על פי תוצאות המחקרים השונים, ובהם מחקרנו, עולה שערכי 
BMI המעידים על משקל תקין )BMI<25( ואף על השמנת יתר 
 ,COPD–מהווים גורם פרוגנוסטי שלילי במחלת ה )BMI<30( קלה
ועל כן יש לשקול לשנות את ערכי הסף של מדד ה–BMI. קיימות 
מספר נקודות חולשה במחקרנו, שבעיקרן נובעות מאופיו 
הרטרוספקטיבי של המחקר ומכך שערכי FEV1 בשלבים מאוחרים 

במחקר אינם אחידים מבחינת עיתוי בדיקתם.

סיכום
אשר   COPD לחולי  מובהק  פרוגנוסטי  יתרון  הודגם  זו  בעבודה 
לוקים בהשמנת יתר בכל שלבי המחלה, בהשוואה לחולים בעלי 
משקל תקין או תת משקל. יתרון פרוגנוסטי זה בא לידי ביטוי 
במחקרנו במספר התלקחויות המובילות לאשפוז מועט יותר, וכן 
מדדי תפקודי ריאות גבוהים יותר בקרב החולים הלוקים בהשמנת 
יתר. יחד עם זאת, לא מצאנו יתרון הישרדותי בקרב חולים אלו. 
פרוספקטיבי שבו  במבנה  נוסף  עריכת מחקר  על  אנו ממליצים 
ובדרכי האוויר בקרב  ייבדקו בין היתר תהליכים דלקתיים בדם 
שאינם  לחולים  בהשוואה  יתר  בהשמנת  הלוקים   COPD חולי 
לוקים בהשמנת יתר. בנוסף, נמליץ במחקרים הבאים בתחום זה 

להשוות בין קבוצות משקל נוספות. • 

מחבר מכותב: נמרוד מימון 
המכון לרפואת ריאות במרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה 

שדרות רגר, באר שבע 84000
טלפון: 08-6403422, פקס: 08-6403022

nimrod@bgu.ac.il :דוא"ל

טבלה 3:
מודל תסוגת )רגרסיית( קוקס להישרדות כוללת

P value HR 95% Confidence Interval

Obesity 0.472 1.350 0.596 3.060

Age 0.003 1.061 1.021 1.102

Gender 0.514 0.708 0.251 1.997

FEV1 )%( 0.013 0.972 0.951 0.994

Ischemic heart disease 0.579 1.219 0.606 2.455
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ביבליוגרפיה

סיכון מוגבר של גברים הומוסקסואלים ללקות בשיגלה 

כרוניקה

זיהומים בשיגלה גורמים לתחלואה של כחצי מיליון בני אדם בארה"ב 
מדי שנה, והעמידות לאנטיביוטיקה עולה בזנים אלה עם הזמן. 

 Emerg( באוון וחב' מהמרכז לבקרת מחלות ומניעתן באטלנטה
Infect Dis 2016;22:1613( חקרו את דרכי ההעברה ודפוסי עמידות 
לאנטיביוטיקה בצברים של זיהומי שיגלה בארה"ב. המחברים 
איתרו 32 צברים, תשעה היו עמידים לציפרופלוקסצין, שניים 
לצפריאקסון ושבעה לאזיתרומיצין. עמידות לאנטיביוטיקה נמצאה 
בכל שבעת הצברים שבודדו מגברים המקיימים יחסי מין עם גברים, 

בשיעור גבוה מאוד לעומת האוכלוסייה הכללית )84% לעומת 4%, 
בהתאמה(. 

המחברים מציעים לרופאים המטפלים במבוגרים הלוקים 
בשיגלוזיס לבצע בדיקות צואה, לקבל נתונים על התנהגות מינית, 
לדבר על דרכי מניעת המחלה ולרשום תרופות על בסיס העמידות 
לאנטיביוטיקה. ייעוץ לגברים המקיימים יחסי מין עם גברים אמור 

לכלול מידע על מניעת שיגלוזיס.
איתן ישראלי

 העברת שיגלה בקרב קהילות 
אורתודוקסיות בישראל ובעולם

כרוניקה

חיידקי שיגלה מהווים סמן רגיש ללימוד העברה בינלאומית של 
חיידקים עמידים לאנטיביוטיקה. הקהילות האורתודוקסיות 
נמצאות בסיכון מוגבר ללקות בשיגלוזיס. הזן שיגלה סוני הוא 
גורם אפידמי בקרב קהילות אלה בישראל, והתפרצויות המחלה 

אירעו בקרב קהילות בחו"ל. 
בייקר וחב' )Emerg Infect Dis 2016;22:1545(, בשיתוף פעולה 
עם קבוצות במדינות שונות, כולל ישראל, ממשרד הבריאות, 
המכון הווטרינרי ואוניברסיטת תל אביב, הרכיבו רצף מלא של 437 
זני שיגלה סוני שבודדו מקהילות אורתודוקסיות ואחרות במשך 

22 שנה, מתושבים באנגליה, צרפת, בלגיה, ארה"ב קנדה וישראל. 
החוקרים מצאו בשיטות פילוגנטיות וניתוח גנומי, כי הזנים 
שפרצו במדינות חוץ בקהילות האורתודוקסיות היו שונים מזנים 
שנמצאו באוכלוסיה הכללית, אך לעומת זאת דומים לזן בודד 
עמיד לאנטיביוטיקה הנפוץ בישראל. ניתוח נוסף העלה, כי זן זה 
הופיע לפני שלושים שנים, ועובדה זו מעידה על המהירות שבה 
מופץ חיידק עמיד בין קהילות במדינות שונות המקיימות קשרים 

הדוקים ביניהן.
איתן ישראלי




