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דוקטור שרון פולקוב פרקש

:מנחים

אסטמה  ,מנהל מכון אלרגיה,דוקטור ארנון אליצור
חטיבת הילדים,ואימונולוגיה

מנהל היחידה לטיפול נמרץ ילדים, קישק-דוקטור איברהים אבו

 



רקע

אסטמה היא המחלה הכרונית השכיחה ביותר  -
בגיל 

.הילדות

ISAAC III STUDY (Pearce N et al, thorax 2007)-

, מטרת הטיפול באסטמה הינה למנוע תחלואה-

. שימוש בסטרואידים סיסטמיים ואשפוזים



רקע

חלק מהתקפי האסטמה הינם מסכני חיים ומובילים  -

י"לאשפוז במחלקת טנ

ילד עם אסטמה בדרגה קלה עדיין יכול להתייצג עם -

נ"התקף אסטמה חמור המצריך אשפוז בט

נ נחשב כגורם סיכון לאסטמה פחות  "אשפוז בט-

לפי מחקרים  , מאוזנת ולאשפוזים חוזרים

רטרטספקטיביים ברובם



רקע

אחרי ילדים לאחר שאושפזו פרוספקטיביבמעקב -

נ עקב התקף אסטמה מסכן חיים תקופת המעקב "בט

648שנים ונכללו 10-הממוצעת  הייתה של כ

הודגם כי תוך . נבדקים

.מהילדים מתו מאסטמה 1.8%שנים 10

(Triasih R et al, Arch Dis Child,2011)

במחקר זה לא הייתה קבוצת ביקורת וכן המשך -
המעקב והענות לטיפול מניעתי לא נבדקו



הנחת העבודה

אשפוז בטיפול נמרץ ילדים עם התקף אסטמה -

מהווה גורם סיכון ליותר התקפים ויותר אשפוזים עם 

מכאן החשיבות במעקב אחר  , אסטמה בהמשך
.חולים אלו

במחקר עקבנו אחרי מהלך המחלה  בחולים  -

שנים 10י במשך תקופת זמן של עד "שאושפזו בטנ

ואשר היו לפחות שלוש שנים לאחר האשפוז

מולם נבחרה קבוצת ביקורת שאושפזה במחלקת  

ילדים



שיטות

:חיפוש במאגר ארכיון בית החולים-

Wheezing, Asthma,Bronchitis-
2000-2012י בין השנים "אשפוז בטנ -

2-18גילאים -

מולם קבוצת ביקורת מותאמת  

מבחינת גיל ומין המטופל אשר 

אושפזו במחלקת ילדים עם אותן  

.1:1יחס . האבחנות



שיטות

יצרנו קשר טלפוני עם המטופלים-

ענו על שאלון הכולל התייחסות לטיפול והמעקב -

וכן ניסיון , אשפוזים חוזרים, לאחר האשפוז המדובר

להעריך את דרגת השליטה העכשווית באסטמה

כולם הוזמנו לביצוע ספירומטריה ותבחיני אלרגיה  -
במכון הריאות



2000-2012מעקב אחר ילדים שאושפזו עם התקף אסמטי בין השנים 

לא/כן? האם אובחנת אי פעם כסובל מאסתמה.1

לא/כן? האם כיום אתה סובל מאסתמה. 2

לא/כן? האם אתה סובל ממחלות כרוניות אחרות. 3

_______________ציין, אם כן

לא/כן? האם בעקבות האשפוז שלך בבית חולים פנית לרופא ריאות.4

?  מתי היית לאחרונה בביקורת-אם התשובה היא כן

חד פעמי ולא חזרתי אליו/ לפני יותר משנה/בשנה האחרונה

לא/כן? האם קיבלת טיפול מניעתי לאסטמה בעקבות האשפוז.5

?מתי לאחרונה קיבלת טיפול מניעתי-במידה והתשובה היא כן

לפני למעלה משנה/ בשנה האחרונה / מקבל כעת 

.צפצופים בבית חולים/ כמה פעמים אושפזת שוב עקב אסתמה , מאז האישפוז שלך.6

1 /2-3 /4-6 />6

?צפצופים/ כמה פעמים אושפזת בטיפול נמרץ ילדים בשל אסתמה , מאז האישפוז שלך.7

פעמים או יותר3/ פעמיים / פעם אחת 

?צפצופים/ מתי אושפזת לאחרונה בבית חולים בשל אסתמה .8

שנים3-לפני למעלה מ/  שנים 1-3/ בשנה האחרונה 

לא/כן? האם אובחנת כסובל מנזלת אלרגית.9

לא/כן? האם אובחנת כסובל מדרמטיטיס אטופית.10

לא/כן? האם ביצעת אי פעם תבחיני אלרגיה.11

.לא/כן? במידה והתשובה היא כן האם נמצא טריגר אלרגני חיובי

______________ציין, אם כן

לא/כן? האם יש סיפור של אסטמה במשפחה. 12



:החודשים האחרונים3-השאלות הבאות מתייחסות ל
?אסתמה היו לך/צפצופים/כמה התקפי קוצר נשימה.1

6</ 3-6/ 1-2/ כלל לא

כמה פעמים בחודש בממוצע התעוררת בלילה עקב קשיי  . 2

?  שיעול/נשימה

יותר מפעם בשבוע/ 3-4/ 1-2/ כלל לא 

?צפצופים/ כמה פעמים בשבוע בממוצע סבלת משיעול . 3

כל יום/ 3-6/ 1-2/ כלל לא 

/  טרבולין /כמה פעמים בשבוע בממוצע השתמשת בונטולין . 4

? בריקלין

כל יום/ 3-6/ 1-2/ כלל לא 

צפצופים בעת פעילות  / קושי בנשימה / האם אתה סובל משיעול . 5

?  גופנית

בכל פעילות קלה/ בפעילות בינונית / בפעילות מאומצת / כלל לא 



תוצאות
נ "מטופלים שאושפזו בט66

לפי שליפה ממאגר בית 

החולים

לא ניתן היה  –10

להשיג

מחלות רקע-7

סרבו להשתתף-2

מטופלים  47

שענו על 

השאלונים  

בקבוצת המחקר

מטופלים  47

שענו על 

השאלונים  

בקבוצת  

הביקורת



Period Variable PICU (n=47) Ward (n=47) P value

General Median age on admission (range) 6 (4 – 11) 6 (3 – 12) 0.22

Median current age (range) 17 (12 – 22) 16 (11 – 22) 0.16

Male gender 23 (48.9%) 23 (48.9%) 1.0

Allergic rhinitis 16 (34%) 17 (36.2%) 1.0

Atopic dermatitis 15 (31.9%) 12 (25.5%) 0.66

Family history of asthma 31 (66%) 31 (66%) 1.0

Admissions prior to index admission 1.3 ± 1.8 0.7 ± 1.4 0.09

After index admission Specialist follow-up Never 9 (19.1%) 18 (38.3%) 0.13

Once 10 (21.3%) 10 (21.3%)

>1 year ago 21 (44.7%) 16 (34%)

During past year 3 (6.4%) 3 (6.4%)

Controller treatment Never 7 (14.9%) 10 (21.3%) 0.56

>1 year ago 16 (34%) 20 (42.6%)

During past year 3 (6.4%) 0

Current 21 (44.7%) 17 (36.2%)

Hospital admissions Never 27 (57.4%) 35 (74.5%) 0.022

Single 9 (19.1%) 9 (19.1%)

2-3 9 (19.1%) 3 (6.4%)

4-6 2 (4.3%) 0

PICU admissions Never 39 (83%) 46 (97.9%) 0.021

Single 7 (14.9%) 1 (2.1%)

Two 1 (2.1%) 0

Current Current asthma 36 (76.6%) 32 (68.1%) 0.5

Table 1: Demographics in patients admitted to the PICU vs. pediatric ward

Allergy & ASTHMA proceedings 2016,Vol.37,number 6,169-175



תוצאות

בקבוצת  ( 82%)מטופלים 39: תבחיני אלרגיה  -

מטופלים  31המחקר  ובקבוצת הביקורת על 

(66% .)

בקבוצת  ( 55%)מטופלים 26: תפקודי ריאות -
בקבוצת הביקורת ( 51%)מטופלים 24ועל , המחקר



Table 2: Asthma during the preceding 3 months in patients admitted to the PICU vs. pediatric ward

Category Variable PICU (n=47) Ward (n=47) p value

Symptoms Asthma exacerbations 1.1 ± 1.2 0.6 ± 0.9 0.014

Nocturnal awakenings/week 0.6 ± 1.0 0.3 ± 0.8 0.12

Wheezing/week 0.7 ± 0.9 0.3 ± 0.7 0.017

Bronchodilator use/week 0.6 ± 0.9 0.2 ± 0.6 0.007

Exercise-induced symptoms/week 1.7 ± 0.8 1.6 ± 0.7 0.55

Uncontrolled asthma* 34 (72.3%) 30 (63.8%) 0.52

Controller in uncontrolled asthma 16 (47.1%) 10 (33.3%) 0.31

Lung function** FEV1% predicted (mean ± SD) 92.4 ± 12.5 88 ± 14.5 0.25

FVC % predicted 99 ± 14.3 93.9 ± 11.9 0.18

FEV1/FVC% 93.9 ± 11.5 93.1 ± 13.1 0.81

FEV1% change post BD 7.3 ± 7.9 8.9 ± 12.1 0.61

FEV1<80% predicted 19.2% 20.8% 1.0

Airflow obstruction 30.8% 45.8% 0.38

SPT*** Positive skin tests 36/39 (92.3%) 27/31 (87.1%) 0.69

More than 1 positive SPT 59% 64.5% 0.81

*Based on GINA guidelines
**Completed by 26 patients admitted to the PICU and 24 patients admitted to the pediatric ward
***Completed by 39 patients admitted to the PICU and 31 patients admitted to the pediatric ward 

Allergy & ASTHMA proceedings 2016,Vol.37,number 6,169-175



Variable PICU Ward p value 

PICU

p value 

Ward
Age<6 (n=20) Age≥6 (n=27) Age<6

(n=22)

Age≥6

(n=25)

Age on admission (y) 3.4 ± 1.2 10.4 ± 4.1 3.4 ± 1.2 10.6 ± 3.9 <0.001 <0.001

Current age (y) 13.6 ± 3.9 21.1 ± 6.6 13.1 ± 4 21.7 ± 6.2 <0.001 <0.001

Male gender 8 (40%) 15 (55.6%) 10 (45.5%) 13 (52%) 0.38 0.78

Allergic rhinitis 7 (35%) 9 (33.3%) 8 (36.4%) 9 (36%) 1.0 1.0

Atopic dermatitis 7 (35%) 8 (29.6%) 5 (22.7%) 7 (28%) 0.76 0.75

Family history 14 (70%) 17 (63%) 17 (77.3%) 14 (56%) 0.76 0.22

Prior admissions 1.2 ± 1.5 1.4 ± 2.1 0.7 ± 1.7 0.7 ± 1.1 0.95 0.33

Allergy & ASTHMA proceedings 2016,Vol.37,number 6,169-175



Variable PICU Ward p value 

PICU

p value 

Ward
Age<6 (n=20) Age≥6 (n=27) Age<6

(n=22)

Age≥6

(n=25)

Specialist follow-up Never 4 (20%) 5 (18.5%) 9 (40.9%) 9 (36%) 0.09 0.26

Once 2 (10%) 1 (3.7%) 2 (9.1%) 1 (4%)

>1 year ago 5 (25%) 16 (59.3%) 9 (40.9%) 7 (28%)

During past year 9 (45%) 5 (18.5%) 2 (9.1%) 8 (32%)

Controller treatment Never 6 (30%) 1 (3.7%) 6 (27.3%) 4 (16%) 0.048 0.59

>1 year ago 6 (30%) 15 (55.6%) 8 (36.4%) 12 (48%)

During past year 2 (10%) 1 (3.7%) 0 0

Current 6 (30%) 10 (37%) 8 (36.4%) 9 (36%)

Hospital admission Never 9 (45%) 18 (66.7%) 17 (77.3%) 18 (72%) 0.53 0.87

Single 5 (25%) 4 (14.8%) 4 (28.2%) 5 (20%)

2-3 5 (25%) 4 (14.8%) 1 (4.5%) 2 (8%)

4-6 1 (5%) 1 (3.7%) 0 0

PICU admission Never 17 (85%) 22 (81.5%) 21 (95.5%) 25 (100%) 0.68 0.47

Single 3 (15%) 4 (14.8%) 1 (4.5%) 0

Two 0 1 (3.7%) 0 0

Current asthma 14 (70%) 22 (81.5%) 15 (68.2%) 17 (68%) 0.49 1.0



Variable PICU Ward p 

value 

PICU

p 

value 

Ward

Age<6 

(n=20)

Age≥6 

(n=27)

Age<6 

(n=22)

Age≥6 

(n=25)

Asthma exacerbations 1.2 ± 1.3 1.1 ± 1.1 0.4 ± 0.7 0.8 ±

1.0

0.99 0.13

Nocturnal 

awakenings/week

0.6 ± 1.0 0.7 ± 1.0 0.4 ± 0.9 0.3 ±

0.6

0.53 0.72

Wheezing/week 0.6 ± 0.8 0.7 ± 1.0 0.2 ± 0.7 0.4 ±

0.8

0.76 0.12

Bronchodilator 

use/week

0.7 ± 0.9 0.6 ± 0.9 0.1 ± 0.6 0.2 ±

0.5

0.56 0.14

Exercise-induced 

symp./week

1.8 ± 0.9 1.6 ± 0.8 1.6 ± 0.7 1.6 ±

0.8

0.55 0.98

Uncontrolled asthma* 15 (75%) 19 

(70.4%)

13 

(59.1%)

17 

(68%)

0.5 0.56

Table 4: Asthma symptoms during the preceding 3 months in patients admitted to the 
PICU/Ward divided by age

Variable Age<6 (n=23) Age≥6 (n=25) p value

FEV1% predicted (mean ± SD) 92.6+/-9.4 86.6+/-15.6 0.11

FVC % predicted 96.1+/-9.9 96.1+/-16.2 1.0

FEV1/FVC% 94.8+/-10.8 91.8+/-13.6 0.4

FEV1% post BD 96.9+/-7.9 93.8+/-14.5 0.36

Airflow obstruction 7 (30.4%) 12 (48%) 0.25

Positive skin tests* 27 (87.1%) 35 (92.1%) 0.39

More than 1 positive SPT 20 (64.5%) 23 (60.5%) 0.81

Table 5: Lung function and allergy tests in patients admitted to the PICU and Pediatric word combined divided by age

* Completed by 31 patients aged <6 years 
and 38 patients aged ≥6 years.

Allergy & ASTHMA proceedings 
2016,Vol.37,number 6,169-175



דיון ומסקנות 

י עם התקף אסטמה הינו גורם  "אשפוז במחלקת טנ-

.י בפרט"סיכון לאשפוזים חוזרים בכלל ולטנ

ממטופלי קבוצת המחקר מעולם לא 20%כמעט -

. י"י רופא ריאות על אף שאושפזו  בטנ"נבדקו ע

שנים לאחר האשפוז סובלים מאסטמה בלתי -

. ורובם ללא טיפול מונע, מאוזנת 



דיון ומסקנות

פחות  האסטמה הינה , גם שנים לאחר האשפוז-

י לעומת מחלקת ילדים "מאוזנת במי שאושפז בטנ

.ומעטים קיבלו טיפול מונע

לא נמצא הבדל משמעותי מבחינת תפקודי ריאות  -

.בין הקבוצות



דיון ומסקנות

בהשוואה בין ילדים מעל גיל בית ספר ומתחת לגיל  -

בית ספר בין הקבוצות לא היה שוני משמעותי  

ואשפוזים  , האיזון שלה, מבחינת שיעור האסטמה

.חוזרים



מגבלות

מספר קטן של משתתפים-

קושי להשיג את -לאור משך הזמן שעבר מהאשפוז-
כולם וכן העדר קומפליינס לבוא למכון ריאות



סיכום
עקבנו בצורה , במחקר שלנו בניגוד לרוב המחקרים הקודמים-

.פרוספסטיקיבית אחר המאושפזים

נ  "הסקנו כי יש לשים לב באופן מיוחד למטופלים שהגיעו לאשפוז בט-
במהלך התקף אסטמה כיוון שהם מועדים להשנות אשפוזים ולחוסר  

. איזון

יש לבנות עבורם תוכנית מעקב מסודרת עם ליווי צמוד של רופא -
ריאות והקפדה על טיפול מניעתי על מנת להקטין את התחלואה  

. המוגברת בקבוצה זו

עם צפצופים שאושפזו הינם בסיכון 2-6קבוצת המטופלים  בגילאי -
לפתח אסטמה ויתכן כי יש לנקוט משנה זהירות ומעקב יתר אחרי  

.קבוצה זו



!תודה על ההקשבה


