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Morbidity

High aerobic fitness  clinical importance

• Positive association with:
! QoL

! FEV1

! Risk of hospitalization
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מדדי הרכב גוף לעומת תפקוד נשימה
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• BMD correlated with muscle strength, fat free mass, 
clinical score and QOL 

Conclusions



• Personalized exercise program (on going, with Dr. Ronen Bar-Yoseph)

• Deeper research into body composition & response to interventions

• Further larger multi-center studies, with prospective assessments of 
interventions to improve BMD 

• The effect of mutation-specific therapy on BMD

Future directions



DXA (DEXA) - Dual-energy X-ray absorptiometry
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.ע.ה–מקרה קליני ראשון 

שנים  20בן •

אי ספיקת לבלב, ( F508/W1282X)ציסטיק פיברוזיס קשה •

M.avium, סטאפ, פסוידומונס-כיח •

היענות נמוכה–טיפולים רבים •

ירידה משמעותית במשקל  •



2019



צפיפות עצם



הרכב גוף

17.9





נתוני הפתיחה–הדרכה לפעילות גופנית 

להיות  אין מגבלות למאמץ ולהפחתת תחלואה בהווה ובעתיד כעת הזמן: לאור בדיקת המאמץ•
פעילים

(z score=-2.6, -2.8)צפיפות עצם נמוכה •

(.  z score=-0.8)שומן 18.2%, מראה גבוה ורזה: לציין•

.במשקלאין מרכיב של עלייה•

. זמינות נמוכה. אין הליכון או אופניים בבית•



.שרירעצם במקביל ואימוני כוח להעלות מסתבונתיש צורך בפעילות •

הומלץ על תוספת חלבון איכותי, דרושה הכנסה קלורית מותאמת פעילות–יש להקפיד על איזון קלורי •

..תרופות ומעקב, בהתאמה למזג אויר, הוכנה תוכנית לביצוע שביל ישראל•

(. מתוכנן לשאת תרמיל כבד על הכתפיים כל יום למשך שעות)הומלץ על שילוב אימוני כוח •

. עבודה מול מסת גוף, עבודת משקולות•

.  וכן חוזק עצם( שריר ושומן)למטרת עלייה מותאמת במשקל הכולל CFעבודה קפדנית מול תזונאית •

אתמול סיפר שהוא חושב לרוץ מרתון •

המלצות-הדרכה לפעילות גופנית 



.ג.ח–מקרה קליני שני 

שנים  25בן •

ללא זיהוי מוטציות, 100< תבחיני זיעה -אטיפיציסטיק פיברוזיס •

אברנטישמאלי סבקלאוויאן+ ימנית אורטהקשת •

(PS)ללא עדות לאי ספיקת לבלב •

היענות טובה–טיפולים רבים •

משקל נמוך  •



2020



מהצפוי59%= צריכת חמצן 



צפיפות עצם



הרכב גוף



נתוני הפתיחה–הדרכה לפעילות גופנית 

להיות  אין מגבלות למאמץ ולהפחתת תחלואה בהווה ובעתיד כעת הזמן: לאור בדיקת המאמץ•
פעילים

(z score=-2.2, -2.7)נמוכה צפיפות עצם •

 .שומן28.7%יש , למרות מראהו הגבוה והרזה: לציין•

 .כל הכבוד-במשקל ישנו מרכיב של עלייה•

ללא הדרכה, מבצע בצורה קבועה–יש בבית מכשירי כושר והליכון •



המלצות-הדרכה לפעילות גופנית 

.שרירעצם במקביל ואימוני כוח להעלות מסתבונתיש צורך בפעילות •

חצי שעה פעילות  שבת של, ששי, ימים רביעי)ימים של פעילות גופנית 3יוסיף : עודכנו יעדים•
(. אירובי, ריצה מחוץ לבית או על הליכון-גופנית 

. 6לבצע בבית על אופניים דרגה אחת הפעמים יכול•

.בהתנגדות בהדרגההודרך להעלות, פעמים בשבוע כפי שעושה עד כה3, דקות אימוני כוח50•

.שיפורלראות2021יחזור על מבחן המאמץ המשולב בינואר •

.CFחודשים במהלך מרפאת 3ביקורת בעוד •



הנגשת בדיקות צפיפות עצם 
והרכב גוף ממערכת 

(פרומתיאוס)המחשוב 













...שקופית סיום

לחשוב גם על הערכה מטבולית רחבה–במחלה מטבולית •

עבודה בצוות רב תחומי•

לנסות להציע תוכנית פעילות עם יעדים ברורים וישימים•

לחשוב מתי חוזרים על מדדי הערכה•

...לשמוע עוד דעות בכנס סי אף השנתי•




