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 Chronic Obstructive Pulmonary Disease                   
A common preventable and treatable disease, 
characterised by persistent airflow limitation that 
is usually progressive and associated with an 
enhanced chronic inflammatory response in 
airways and the lung to noxious  particles or 
gases. 

 Exacerbations and comorbidities contribute to 
the overall severity 

 Post-bronchodilator FEV1/FVC>70% 





Global Strategy for Diagnosis, Management and Prevention of COPD 

Mechanisms Underlying Airflow 

Limitation in COPD 

Small Airways Disease 

• Airway inflammation 
• Airway fibrosis, luminal plugs 
• Increased airway resistance 

Parenchymal Destruction 

• Loss of alveolar attachments 
• Decrease of elastic recoil 

AIRFLOW LIMITATION 



Obstruction 

FEV1 / FVC <0.7   

 

    

FEV1 – זרימת  מהירות
 .האוויר בשנייה הראשונה

FVC-  האוירכל כמות 
 .שהוצאה

                                                                  
                                                            



Global Strategy for Diagnosis, Management and Prevention of COPD 

Classification of Severity of Airflow 
 Limitation in COPD* 

FEV1/FVC < 0.70: 
 

GOLD 1: Mild           FEV1 > 80%   
   
GOLD 2: Mod.          50% < FEV1 < 80%  
 
GOLD 3: Severe      30% < FEV1 < 50%  
 
GOLD 4: Very Severe   FEV1 < 30%  
 
*Based on Post-Bronchodilator FEV1 
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COPD   -נתוני תמותה מ 

Age-adjusted death rate per 100,000 

*Age-adjusted death \ 1000-3000  חוליCOPD בישראל מתים מידי שנה 



 שנות  10עם   40שכיחות המחלה בקרב מעשנים מעל גיל
 .  15-30%-קופסא

 הסיכון לפתחCOPD  נמצא ביחס ישר למספר שנות
 .הקופסא

 בממוצע אחד מכל ארבעה מעשנים יפתחCOPD. 



שכיחה במחלה. 

קשה נכות עם במחלה. 

גבוהה תמותה עם במחלה. 

כלכלי לנזק הגורמת במחלה. 

(גבוהה וסגוליות רגישות) מדויקת הסקר בדיקת. 

יחסית זולה הסקר בדיקת. 

לנבדק תזיק לא הסקר בדיקת. 

המחלה מהלך את תשנה המוקדמת האבחנה. 
 

 



שכיחה במחלה √   

קשה נכות עם במחלה √ 

גבוהה תמותה עם במחלה √ 

כלכלי לנזק הגורמת במחלה √ 

יחסית זולה הסקר בדיקת √ 

לנבדק תזיק לא הסקר בדיקת √ 

(גבוהה וסגוליות רגישות) מדויקת הסקר בדיקת √ 

 המחלה מהלך את תשנה המוקדמת האבחנה ? 
 

 



Under 

diagnosed 

 

perceived 

 

treated 



שכיחה המחלה. 

קשה נכות יש במחלה. 

גבוהה תמותה יש במחלה. 

כלכלי לנזק גורמת המחלה. 

(גבוהה וסגוליות רגישות) מדויקת הסקר בדיקת. 

יחסית זולה הסקר בדיקת. 

לנבדק תזיק לא הסקר בדיקת. 

המחלה מהלך את תשנה הסקר בדיקת ? 
 

 



 Chronic Obstructive Pulmonary Disease                   
A common preventable and treatable disease, 
characterised by persistent airflow limitation that 
is usually progressive and associated with an 
enhanced chronic inflammatory response in 
airways and the lung to noxious  particles or 
gases. 

 Exacerbations and comorbidities contribute to 
the overall severity 

Post-bronchodilator 
FEV1/FVC 70%>  



תפקודי ריאות פשוטים. 

כעשר דקות לנבדק. קל לביצוע. 

נדרשת מיומנות של הבודק. 

נדרש שיתוף פעולה של הנבדק. 

אין לבצע בדיקת סקר במחלה חריפה. 

ח"ש 100-עלות נמוכה. 

אין סיכון לנבדק. 

 



  אם נמצאה חסימה בתפקודי ריאות פשוטים יש לבצע
 .בדיקה עם מרחיבי סמפונות

לאחר אבחנה יש מקום לבצע תפקודי ריאות מלאים. 

 



 עדיין לא נעשתה עבודה בה הוכיחו כי גילוי מוקדם של
COPD ישנה את מהלך המחלה. 

אין מקום לביצוע תפקודי ריאות  -ההמלצות הרשמיות
 .אסימפטומתייםלמעשנים 

  יש מקום לביצוע תפקודי ריאות בקרב מעשנים
 !!!!! סימפטומתיים



 הפסקת עישון מהווה את הטיפול
 .COPD-היעיל ביותר ב
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Abstinence rates in various groups. *P<0.05, as 
indicated. TC, total smokers control; TI, total 
smokers intervention; CC, COPD control; CI, 
COPD intervention; AC, asymptomatic control; 
AI, asymptomatic intervention; COPD, chronic 
obstructive pulmonary disease. 



 אין שום עבודה פרוספקטיבית אשר בדקה את הנושא
 .לעומק

 אין שום המלצות בינלאומיות לבצע סקר של תפקודי ריאות
 .בקרב מעשנים כבדים

למרות כל זאת יש עדויות עקיפות התומכות בגילוי מוקדם. 

  



COPD  היא מחלה שכיחה מאוד. 

COPD היא מחלה עם תחלואה ותמותה גבוהים. 

ללא סיכונים, זולה, תפקודי ריאות היא בדיקה פשוטה. 

גילוי מוקדם עשוי לשנות את מהלך המחלה. 

גילוי מוקדם יעודד הפסקת עישון. 

 טיפול מוקדם עשוי להפחית את קצב הירידה שלFEV1 . 

אם בודקים מעשנים כבדים סביר שאחד מחמישה יאובחן. 

 שקלים בלבד  300-500עלות גילוי חולה אחד!!! 



 באיזה גיל להתחיל? 

 כמה שנות קופסא מצדיקות גילוי מוקדם? 

 מעשנים כבדים לשעבר האם לבצע גם אצל? 

 באיזה תדירות לבצע את הבדיקה? 



  אין הוכחה שיש תועלת בבדיקת סקר לכל
 .האוכלוסיה

  אין הוכחה שיש תועלת בבדיקת סקר לכל
 .  המעשנים



 40מעל גיל. 

שנות קופסא 10מעל . חשיפה לעישון. 

אחד או יותר מהסמפטומים הבאים-  

 קוצר נשימה     

 שיעול     

 ריבוי ליחה     



  יש לבצע בדיקת תפקודי ריאות לכל מעשן
 .40סמפטומתי מעל גיל 

אנחנו רחוקים מאוד מביצוע ההמלצה. 

בקופות נכנס מדד איכות ב-.COPD 

  המדד יהיה קיום בדיקת תפקודי ריאות
 COPD.לחולה 



  יש לבצע בדיקת תפקודי ריאות לכל מעשן
 .40מעל גיל  סמפטומתי

 שנות קופסא 10מעל. 

      



 אחד מהסימפטומים   40למעשנים מעל גיל
 -הבאים מצדיק בדיקת תפקודי ריאות

שיעול כרוני. 
ליחה מוגברת. 
תחושת אי נוחות בנשימה. 
קוצר נשימה במאמצים. 
זיהומים נשימתיים לעיתים קרובות. 
צפצופים במאמץ או בלילה. 

 
      



הפסקת עישון הוא הטיפול הטוב ביותר ל-
COPD. 

 אבחנתCOPD  מעלה את סיכויי ההצלחה
 .בגמילה

 אבחנתCOPD  תוביל לטיפול אשר ישפר את
 .הסימפטומים



 משאפים חדשים



 Seretide- (ICS + LABA)-Fluticasone+Serevent 

Symbicort- (ICS + LABA)-Budicort+Formeterol  

Foster – (ICS  + LABA)-Beclomethazone+Frmeterol 

 Relvar – (ICS + LABA)-Fluticasone F.+Vilanterol 

 

 

 למחלות נשימה ICS+LABAמשאפים משולבים 



Eklira – (LAMA) 

Seebri – (LAMA) 

Incruse-(LAMA) 

Respimat-(LAMA) 

 חדשים אנטיכולינרגיםמשאפים 



LAMA LABA Brand name Inhaler Company 

Glycopyrronium  
 

Indacaterol  Ultibro® Breezhaler® Novartis/P
fizer 

Umeclidinium  Vilanterol  Anoro® ElliptaTM GSK 

Acclidinium Formoterol Duaklir Genuair Allmirral/
AstraZenic
a 

Tiotropium  Olodaterol Spiolto® Respimat® Boehringer 
Ingelheim 



 משאפים חדשים
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 תודה רבה


