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  השמנה בקרב בני הנוער בישראל כגורם סיכון להתפתחות עתידית של סרטן
  
  

, זוהר לוי, חגי לוין, דורית צור, אסטלה דרייזן, גלעד טוויג, ברק גורדון, עדי לייבה
  .ארנון אפק, ארי שמיס, רמי קירק'ג

, סאקלר ש"ע לרפואה הפקולטה, הרפואה חיל ל"פת צהקבוצת מחקר משות
 העברית האוניברסיטה של לרפואה ס"בי, הציבור לבריאות ס"בי, א"ת אוניברסיטת

   .ובילינסון שיבא החולים ובתי בירושלים והדסה
  
  

בשנים האחרונות בולטת מגמת השמנה בקרב בני נוער בעולם ובישראל ועמה תחלואה 

  .לחץ דם ועודיתר , סכרת, במחלות לב

במחקרים אפידמיולוגים בהם בדקנו את נתוני ההשמנה והמשקל העודף בקרב מעל 

הראנו ששיעור , 1993 –ו  1950לשני מיליון בני נוער בישראל שנולדו בין השנים 

נערים ונערות בקרב  14.6% -ו 17.4% -והגיע ל 1.8 - ו 1.4הלוקים במשקל עודף עלה פי 

  .התאמהב

  .ותנערב 5.2% -ובנערים  6.33% -ל הגיעו 6ו פי  4.6השמנה עלה פי שיעור הסובלים מ

וגי סרטן שונים והקשר להשמנה בגיל בדקנו את התחלואה בסבקבוצת המחקר 

  .המחקר בנערותכאשר בימים אלו אנו משלימים את  הנעורים

במאמר ' וחב ייבהר ל"ד בבדיקה אפידמיולוגית של כעשרים מיליון שנות מעקב הראו

 יםעודף ומוצא אירופאי קשור שמשקל  urology בעיתון 2012רסם בשנת שהתפ

ום הנורמה ומוצא אסיאתי  לשכיחות גבוהה יותר של סרטן הכיליה בעוד משקל בתח

  .ואפריקאי מגינים בפני התפתחות הסרטן

שכיחות גבוהה יותר של סרטן בדרכי השתן בקרב הסובלים  נוהרא במחקר נוסף

  .ממשקל עודף

הראו סיכון כפול  concer causes controlשעבודתם פורסמה בעיתון  'וחבוי ר ל"ד

  .נמוכהבקרב בעלי השכלה או / משקל עודף ונערים עם לסרטן הלבלב בקרב 

, אך לא סרטן החלחולת ,ינומה מייצרת רירצאדנוקרמסוג סרטן מעי הגס ובעיקר 

  .שכיחים יותר בקרב הסובלים ממשקל עודףגם הם היו 

במחקר של עודף סרטן האשכים לא נמצא קשור אפידמיולוגית למשקל  לעומת זאת

 יותר בקרב יוצאי אירופה ופחות(לארץ המוצא סרטן זה נמצא קשור . 'ר לוין וחב"ד

  ).בקרב יוצאי אסיה וצפון אפריקה



  
 

אנו ממשיכים לחקור את הקשר בין השמנה לבין סוגי סרטן נוספים וכן בוחנים 

  .ידית של סרטן גם בקרב נערותתחות עתלבין התפבין השמנה קשר ה

השמנה ומשקל עודף בין מחקרים אלו ואחרים עולה תמונה ברורה בדבר הקשר מ

, גורמי סיכון למחלות לבמשקל עודף והשמנה זאת בנוסף להיות . בגיל ההתבגרות

  .JAMA -ו  NEJMשפורסמו בעיתונים סכרת ויתר לחץ דם כפי שהראנו במחקרים 

אורכות חיים נכונים יכולים ל חינוךרבות בגיל הצעיר תוך התעאנו מניחים ש

להשפיע על מצב הבריאות העתידי של האוכלוסייה ולסייע בצמצום התחלואה 

  .כלי דםלב ובסרטן ובמחלות 

  


