
אסטמה בצעירים בישראל
תחלואה נלווית ומנת משכל

שערי צדק, מכון ריאה ילדים –ר שלומי כהן "ד



בעולםמאפיינים ייחודיים לכל אזור לאסטמה 

Different characters in each area



 data base–אפיון האסטמה בישראל 

.  יהודיםישראלים , 17גיל , בנים-מועמדי גיוס: (IDF)ל "צה•

מספרים גדולים  ,(בנים)מיון רפואי אחיד ואמין ,מידע ממוחשב•

(.    אלף אסטמה פעילה22-כ, 17אלף בני 315)

לא מייצג    , נקודת זמן אחת , ללא מידע אמין על בנות-חסרונות

.לא מייצג חרדים, את האוכלוסייה המוסלמית

מייצג  . קופות4אבל מפוזר ממוחשב:  מרפאות קופות החולים•

.מעקב דינאמי. כלל האוכלוסייה ובחתכי גיל שונים

.  ותמותהבאישפוזמגמות –משרד בריאות : בתי חולים•





The main decrease - in persistent asthma

Non active childhood asthma Intermittent asthmas

Mod.-severe asthma
Mild persistent asthmas



due to asthmaDecrease hospitalizations

(ages 5 - 74 years,  per 10,000 population)

משרד הבריאות 



Central Bureau of Statistics of Israel
(“Registry of Causes of Death”).



• n Total 17yrs old boys = 314,897

• n  active Asthma = 21,728 (6.9%)

• Intermittent : 3.3% , persistent: 3.6%



-COתחלואה נלווית MORBIDITIES-
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Prevalence of comorbidities:

increased in persistent compare to intermittent asthma



0

2

4

6

8

10

12

 

1999 2000   2001   2002    2003   2004    2005    2006    2007  2008

בעשור האחרון בישראל( 17בנים בגיל )שיעור אסטמה במתבגרים 

 .7 

 .1 

asthma, rhinitis, atopic dermatitis  prevalence in 17yr old boys : 1999-2008

5

5.5

6

6.5

7

7.5

8

8.5

Allergic Rhinitis prevalence in 17yrs old boys 

1999-2008

%



Asthma Co- morbidities in teenagers
in Israel



 cognitive statusאסטמה ומנת משכל 
נמצא מנת משכל נמוכה: במבוגרים עם אסטמה 

• Relationship between asthma and cognition: the cooper center 

longitudinal study

Caldera-Alvarado G, Khan DA, DeFina LF, Pieper A, Brown ES.

Allergy 2013;68:545–548.

• Health literacy, cognitive function, proper use, and adherence to  

inhaled asthma controller medications among older adults with 

asthma

O’Conor R, Wolf MS, Smith SG, Martynenko M, Vicencio DP,  Sano M, 

Wisnivesky JP, Federman AD. Chest 2015;147: 1307–1315



“..by examining older (>65yrs), generally healthy 

patients with relatively mild asthma. 

The 78% increased risk of mild cognitive impairment

in the asthma patients is concerning”…



• This study had limitations. The findings may not be generalizable to 

younger patients with asthma . 

• The effects of cognitive abilities may be more pronounced among 

patients managing multiple chronic conditions. 



?צעירים עם אסטמה /מנת משכל בילדים



אסטמה ומנת משכל בצעירים בישראל

מתגייסים             של ( דירוג פסיכוטכני ראשוני)ר "דפ•

פסיכוטכניים                                          על סמך סדרת מבחנים נקבע 

(והבנת הנקראהבנה כמותית , אנליטיתיכולת )

. IQלמבחני מקביל •

(.הגבוה ביותר)0 -ל( הנמוך ביותר)10ר נע בין "הדפציון •



שיעור האסתמטיים הצעירים הולך ועולה

ככל שעולה מנת המשכל 

n Total = 314,897
n Asthma= 21,728 (6.9%)



בכל שנה-התפלגות האסתמטיים לפי מנת משכל 



שיעור האסתמטיים הצעירים הולך ועולה
בכל שנה ושנה–ככל שעולה מנת המשכל 

n Total = 314,897
n Asthma= 21,728 (6.9%)



שאלות פתוחות-חוכמת האסטמה 

סוציואקונומית הגבוהים  באסטמה  רמה / המשכל מנת האם •

?  ההיגיינהי השערת "עבישראל מוסברים 

האם הסיבה היא כי להורים מנת משכל גבוהה או שגם בתוך  •

?המשפחה האסתמטיים הם יותר חכמים

דיווח או אבחון יתר של אסטמה  מנת משכל גבוהה קיים האם בגלל •

?אבחון בבעלי מנת משכל נמוכה/או מצד שני תת דיווח

?מהי מנת המשכל במבוגרים בארץ עם אסטמה •

מדוע השוני בין צעירים  –אם גם נמוך כמו שנמצא במערב •

?..מה קורה שם למח במהלך השנים? ומבוגרים





סיכום עשור –אסטמה בצעירים בישראל 

(  פחות אשפוזים ותמותה)בעיקר באסטמה קשה , במגמת ירידה•

גבוה ונמוך                         BMI: וגם (rhinitis)נזלת בעיקר –תחלואה נלווית •

הפרעות תירואיד, IBS, מחלות אלרגיות, סינוסיטיס

שכיחה יותר באסטמה קשה לעומת אסטמה קלה-תחלואה נלווית •

הם כנראה גם חכמיםאסתמטיםצעירים •

!תודה על ההקשבה


