
על  :בני ישראל--אשר דיבר יהוה עליכם, הדבר הזה-שמעו את
רק אתכם  .אשר העליתי מארץ מצריים לאמור, המשפחה-כל

-את כל, כן אפקוד עליכם-על; מכול משפחות האדמה, ידעתי
הישאג אריה  .נועדו-אם, בלתי, יחדיו, הילכו שניים.עוונותיכם

-בלתי אם, ממעונתוהייתן כפיר קולו ; וטרף אין לו, ביער
,  פח-היעלה; ומוקש אין לה, פח הארץ-התיפול ציפור על.לכד

ועם לא  , ייתקע שופר בעיר-אם.לא ילכוד, ולכוד, האדמה-מן
.ויהוה לא עשה, תהיה רעה בעיר-אם; יחרדו

עמוס פרק ג

IIהקשר בין אסתמה לסוכרת מסוג 

בלמורגינגיר רונן "ד
(אסף הרופא)מרכז רפואי שמיר 

1



Asthma in Youth and Early-Onset 

Type 2 Diabetes: A Nationwide Study 

of 1.72 Million Israeli Adolescents.

Shapiro M, Arbel C, Zucker I, Balmor GR, Lutski M, Derazne E, Beer Z, Pinhas-Hamiel O, Mosenzon O, 
Tzur D, Afek A, Tirosh A, Cukierman-Yaffe T, Gerstein HC, Rosenberg V, Chodik G, Raz I, Twig G.

J Clin Endocrinol Metab. 2021 Jul 22:dgab542. doi: 10.1210/clinem/dgab542. Online ahead of 

print.

2



שיטת מחקר

 הצלבה בין מאגר מידע צבאי של כלל המועמדים לשירות בטחון אשר כלל הערכת
לבין מאגר מידע לאומי של חולי סוכרת , חומרת אסתמה

ח מכבי"הצלבה גם מול מאדר מידע של קופ

שיטות החקר כללו בדיקה סטטיסטית

תיקנוניםהמטופלים עם cohortשל 

לגורמים שונים

  חקר נוסף בשיטת

case control study
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.צבאי" פרופיל"–חומרת אסתמה  סעיף ליקוי 

97-המתפתחים רק לעיתים רחוקות, חולי אסתמה עם תסמינים קלים  ,
.וללא צורך בטיפול תרופתי קבוע בשלוש השנים האחרונות

72-אך הם אינם  , חולי אסתמה עם תסמינים לעיתים קרובות יותר
FEV1<30%שונות ב , ותפקודי הריאות תקינים, מחייבים טיפול קבוע על ידי משאפים

64-  חולי אסתמה מאוזנים עם טיפול תרופתי קבוע ועם תפקודי ריאות
.תחת טיפולFEV1>30%שונות ב , ללא הפרעה חסימתית משמעותית

45חולי עם אסתמה המאופיינת בחוסר איזון של תסמינים נשימתיים-ומטה  ,
.  והתקפי אסתמה עם צורך בטיפול נוסף, למרות טיפול תרופתי קבוע
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.צבאי" פרופיל"–חומרת אסתמה  סעיף ליקוי 

In remission -המתפתחים רק לעיתים רחוקות, חולי אסתמה עם תסמינים קלים  ,
.וללא צורך בטיפול תרופתי קבוע בשלוש השנים האחרונות

Mild intermittent -אך הם אינם  , חולי אסתמה עם תסמינים לעיתים קרובות יותר
FEV1<30%שונות ב , ותפקודי הריאות תקינים, מחייבים טיפול קבוע על ידי משאפים

persistent-  חולי אסתמה מאוזנים עם טיפול תרופתי קבוע ועם תפקודי ריאות
.תחת טיפולFEV1>30%שונות ב , ללא הפרעה חסימתית משמעותית

Mod- severe -חולי עם אסתמה המאופיינת בחוסר איזון של תסמינים נשימתיים  ,
.  והתקפי אסתמה עם צורך בטיפול נוסף, למרות טיפול תרופתי קבוע
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Lascar et al. Lancet Diabetes Endocrinol  2018

Worldwide prevalence of type 2 diabetes in young people (aged <40 years)

Type 2 Diabetes mellitus 
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הרישום הלאומי לסוכרת

(  משרד הבריאות)במרכז הלאומי לבקרת מחלות 2014הרישום הלאומי לסוכרת הוקם בשנת •
.בשיתוף כל קופות החולים

:מוגדר כמטופל אשר עונה על אחד או יותר מהקריטריונים הבאים" חולה סוכרת"•

בשנה  6.5%מעל (HbA1c)מטופל שיש לו בדיקה אחת לפחות של המוגלובין מסוכרר •
.האחרונה

בשנה  , בחודשים שונים, בסוכרתמרשמים של תרופות לטיפול3מטופל אשר רכש לפחות •
האחרונה

ומעלה בשתי בדיקות  ל"ד/ג"מ200-מטופל שרמת הגלוקוז שנמדדה בדמו שווה או גבוהה מ•
.בהפרש חודש לפחות בשנה האחרונה

  מאגר המידע אינו מכיל כולל אבחנה של תת סוגי סוכרת אולם מכיל מידע על טיפול תרופתי ומידע
Type 1 אשר מאפשר להבחין בדיוק טוב בין סוכרת  Type 2על פי מחקרי אימות קודמים.
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?האם סוכרת מקושרת לאסטמה

 “Asthma and COPD were individually and independently 

associated with an increased risk of type 2 diabetes in women”

Song Y, et al. Diabetes Res Clin Pract. 2010

 “In Singaporean Chinese adults we observed a positive association 

between self-reported, physician-diagnosed asthma and risk of 

developing type 2 diabetes that was modestly attenuated by 

adjustment for BMI”.

Mueller NT, et al. Diabetes Res Clin Pract. 2013

 “COPD, but not asthma, is associated with increased risk of type 2 

diabetes”.

Rana JS, et al. Diabetes Care. 2004
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13מאפייני הטיפול באסטמה   



 מקושרים לסיכון מוגבר לסוכרת במחקר נוכחי ומחקרים  –סטרואידים סיסטמיים
.  במחקר זה אולם אינם מסבירים את כל העלייה בסיכון לסוכרת. קודמים

 סטרואידים באינהלציה–

 עיבוד נתונים רטרוספקטיביים של מחקריRCTלא הדגימו עליה בסיכון לסוכרת  ,
1,2אולם זמן מעקב היה קצר משנה

 מחקר רטרוספקטיבי בקרב מבוגרים עם אסתמה אוCOPD מצא מתאם ביןICS
.BMI3-לסיכון לסוכרת אולם המחקר לא ביצע תיקנון ל

1 O’Byrne PM Respir Med. 2012
2 Xiaofeng P Respir Med. 2021
3 Suissa S Am J Med. 2010

2האטיולוגיה לקשר בין אסתמה לסוכרת מסוג 

Adjusted rate ratio of diabetes incidence 
associated with inhaled corticosteroid use3
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מאפייני הטיפול באסטמה
בקרב מבוטחי מכבי  

 There was a positive and significant 

association between oral glucocorticoids 

and type 2 diabetes: 6.2% increased odds 

for every additional daily milligram of 

prednisone. 

 There was no association (P=0.576) 

between inhaled glucocorticoid use and 

type 2 diabetes. 
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אסתמה

סוכרת מסוג  
2

עודף משקל

2האטיולוגיה לקשר בין אסתמה לסוכרת מסוג 

  עודף משקל הוא גורם משותף מוכר להופעת
.2וחומרת אסתמה וסוכרת מסוג 

 הקשר בין חומרת אסטמה לסיכון לסוכרת
:נותר למרות התאמות למרכיב זה

 ניתוח מתוקנן לBMI

  ניתוח של התאמת מטופלים לנבדקי
דומה BMIביקורת עם 

 ניתוח רק של מטופלים עםBMIתקין
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אסתמה

סוכרת מסוג  
2

עודף משקל
אורח חיים  

ופעילות גופנית

2האטיולוגיה לקשר בין אסתמה לסוכרת מסוג 
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אסתמה

סוכרת מסוג  
2

עודף משקל דלקת
אורח חיים  

ופעילות גופנית

2האטיולוגיה לקשר בין אסתמה לסוכרת מסוג 
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אסתמה

סוכרת מסוג  
2

עודף משקל דלקת
אורח חיים  

ופעילות גופנית

סטרואידים

2האטיולוגיה לקשר בין אסתמה לסוכרת מסוג 
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מחקר/ דיון ונקודות למחשבה 

 האם השפעה על איזון אסטמה וטיפול באסטמה לאורך שנים ישפיע לאורך זמן עם הסיכון
?הלאה2המוגבר לפיתוח סכרת מסוג 

חשיבות מניעת החמרות הדורשות סטרואידים סיסטמיים

 אינהילטוריאיזון אסטמה מיטבי בטיפול

הימנעות מטיפול עודף

חשיבות המעקב הרציף

האם הסיכון המוגבר קיים גם בקרב:

COPD?

  מטופלים עם תסמינים נשימתיים ללא אסטמה

?המטופלים בסטרואידים שלא לצורך
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מגבלות המחקר

העדר מידע רציף פרוספקטיבי על הנתונים אשר נאספו

BMI

חומרת אסתמה

טיפול תרופתי

תת ייצוג של תת אוכלוסיות בארץ
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מסקנות

 אסתמה פעילה במתבגרים הינה גורם סיכון להתפתחות של סכרת מסוגIIבהמשך החיים.

 במחקרנו הסיכון מתחיל להיות ניכר  –התפתחות סכרת מופיעה לאחר שנים רבות של מעקב
.  שנות מעקב15-כלאחר 

הסיכון לפיתוח סכרת  נמצא במתאם לחומרת האסתמה ונותר מוגבר גם לאחר תיקנון ל-BMI.

 גם הם כגורם סיכון לפיתוח של סכרת מסוג נמצאו מינון סטרואידים סיסטמייםII ,  אולם לא נמצא
.קשר למינון סטרואידים באינהלציה 

אנו משערים שאיזון מיטבי של אסתמה לאורך שנים יתכן וישפיע על הסיכון לפיתוח סכרת  .
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