
 תקציר פרוטוקול המחקר
 

 שם המחקר:
עם  2מול טיפול תרופתי בחולי סוכרת סוג  בריאטריםהשוואת יעילות באיזון הסוכרת של ניתוחים 

 .²ק"ג/מ 30-34.9סוכרת לא מאוזנת ועם מידת מסת גוף בין 
 

 : לביצוע הניסוי רציונל
יות לטיפול לעומת שתי אפשרוהמחקר הינו אקראי ומבוקר ונועד להעריך השפעת טיפול רפואי נרחב 

 . 2הסוכרת בקרב חולי סוכרת סוג  ןבריאטרי על מידת איזו
במחקר ולקיחת בדיקת דם של בדקים פואית להתאמת הנהערכה ראשר יכלול  ביקור סקירהלאחר 

HbA1c, באופן אקראי לאחת משלוש זרועות: טיפול רפואי נרחב, או   הנבדקים המתאימים יופנו
 . "מעקף קיבה"ואי נרחב עם ניתוח "שרוול" או שילוב טיפול רפ

הטיפול הרפואי הנרחב תכלול יעוץ תזונתי ופעילות גופנית באופן תדיר וקבוע , מדידות ביתיות זרוע 
טיפול מוקדם באינסולין. ו ין, אינקרטיניםשל ערכי סוכר, וטיפול תרופתי נרחב הכולל מרגשים לאינסול

 את הניתוחים לעייל.הזרועות הנוספות יכללו בנוסף  2
ם, כאשר כולם טריכירורגים בריא 11מרכזיים בארץ תחת אחריות  11הניתוחים יבוצעו במסגרת 

 יבוצעו בטכניקה ניתוחית אחידה.
 

 טריונים להכללה: יקר
   70עד  18נשים וגברים בטווח גילאים  .1
 שנים  5הידועה מעל  2סוכרת סוג  .2
ות פבלפחות שתי תרו למרות טיפולבביקור הסקירה,  %8המוגלובין מסוכרר שווה או מעל  .3

 לסוכרת )כולל אינסולין ( במשך לפחות שנה. 
  .2ק"ג/מ 34.9עד  2ק"ג/מ 30( של  BMIמידת מסת הגוף )  .4

 תבחין הריון שלילי בביקור הסקירה ובביקור הרנדומיזציה בנשים בגיל הפוריות.5
 שימוש בתכשירים מונעי הריון למשך תקופת המחקר בנשים בגיל הפוריות.  .6
 חתימה על טופס הסכמה מדעת. .7
 . מסוגל למלא אחר כל דרישות המחקר.8
 

  טריונים לאי הכללה:יקר
 ניתוח בריאטרי קודם .1 
 , פנקריאטיטיס, פנקריאטקטומיה .modyכגון  ייחודיתסוכרת שניונית למחלה   .2

 הוראת נגד לביצוע ניתוח בטני  .3
   סיבוכי סוכרת חמורים כגון עיוורון, אי ספיקת כליות סופנית, או מחלות קשות אחרות כגון: שחמת   .5

 .3-4כבד, אי ספיקת לב כרונית בדרגה 
 מ"מ כספית דיאסטולי( 110מ"מ כספית סיסטולי או  180)לחץ דם שווה או מעל   יל"ד בלתי נשלט  .6
או אי ספיקת כליות  כלייתימחלת כליות כרונית הכוללת מחלה רנווסקולרית, היצרות בעורק   .7

 מ"ג/ ד"ל 1.8כרונית עם ערכי קריאטנין שווים או מעל 
 אירוע של קרישיות יתר בעבר  .8
 ננוגרם/מ"ל. 0.5נמוכות מ  c, ו/או רמות פפטיד  islet cellהימצאות נוגדנים עצמוניים ל .9

 החודשים טרם הניתוח 12רוע כלילי או מוחי חד ב י. א10
 . תסמונת אנגינוטית לא יציבה11
 . יתר לחץ דם פורטאלי12
 . התמכרות לאלכוהול או סמים13
 מחלה גידולית .14
 הריון  .15
 מצב נפשי היכול להפריע בהיענות ארוכת טווח לתהליכי המחקר .16
 ותהליכי המחקר חוסר תובנה או ציפיות לא תואמות לתוצאות .17
 היכול לסכן את החולה או להטות את תוצאות המחקר.על פי ראות החוקר,, כל מצב .18

 
נבדקים יוכלו לנשור בכל עת מהמחקר, אולם ימשיכו במעקב אלא אם כן ביקשו במפורש להפסיק גם 

 את המעקב
 



אך המעקב ימשך בדק לאחר שנה ימשך הניסוי כולל תקופת המעקב הוא כשנתיים. התוצא הראשוני י
 שנתיים

 
זרועות  3באופן אקראי באחת מ   יכללו  משתתפים בכל קבוצה ( 80)   משתתפים 240כ 

לעבור ניתוח בתום השנה הראשונה של   עם מתן אפשרות לקבוצת הטיפול התרופתי   הטיפול
 המחקר:

עדכני כולל לשינוי אורח חיים וטיפול תרופתי  ADAטיפול תרופתי מתקדם על פי הנחיות ה  .1

, אינסולין לפי שיקול דעתו של האנדוקרינולוג המטפל. בשילוב TZD אינקרטינים, מרגשים של אינסולין,

רבי לגורמי הסיכון נתן טיפול מיי ,מעקב תדיר ומוסדר אצל יועץ לטיפול בסוכרת ותזונאית . בנוסף
 הנוספים כגון יל"ד ויתר שומני הדם.

 (LSGעם ניתוח בריאטרי מסוג שרוול קיבה בשיטה לפרוסקופית )טיפול תרופתי מתקדם בשילוב  .2

טיפול תרופתי מתקדם בשילוב עם ניתוח בריאטרי מסוג מעקף קיבה, בשיטה לפרוסקופית  .3
RYGBP)). 

 
 המעקב אחרי המטופלים יהיה כדלקמן:

מזרועות בכל אחת  הכללהבביקור זה יוסבר למטופל על מהות המחקר, כולל הסיכוי  -ביקור סינון 
המחקר, במידה והוא יסכים להשתתף המטופל יחתום על טופס הסכמה, המטופל יעבור בדיקות דם, 

  ובדיקת רופא להתאמה במחקר.
עבור מין המטופל . נתונים 8%תהיה מעל  HbA1cתבוצע רק במידה ותוצאות בדיקת  -רנדומיזציה

 ותוצאת הבדיקה יסופקו להנהלת המחקר ע"י המרכזים, וזו תבצע את הרנדומיזציה. 
חולים אשר יוקצו לזרוע הטיפול התרופתי יזומנו בהקדם לרופא האנדוקרינולוג, בביקור  – 1ביקור 

 תילקחנה בדיקות דם, סימנים חיוניים, הערכה תזונתית, בדיקת רופא ויעוץ תזונתי.
 ר זה יבוצע לחולים אשר יוקצו לאחת משתי הזרועות הניתוחיות ביום הניתוח, או יום לפניו. ביקו

 לקיחת סימנים חיוניים בלבד ומילוי פרטי הניתוח ע"י המתאמת. יבוצע ביום הניתוח. – 2ביקור
 ימים לאחר ניתוח , הורדת התפרים וביקורת כמקובל. 10 - 3ביקור

, החולים יעברו בדיקות דם, הערכה תזונתית, בדיקת רופא, החולים  1חודש לאחר ביקור  - 4ביקור 
יענו על שאלות איכות חיים, החולים יעברו יעוץ תזונתי ורפואי כמקובל , ירשמו תופעות לוואי וטיפול 

 תרופתי.
 4כמו ביקור  - 1שלושה חודשים לאחר ביקור  - 5ביקור 
 4 כמו ביקור - 1שישה חודשים לאחר ביקור  -6ביקור 
 4כמו ביקור - 1תשעה חודשים לאחר ביקור  7ביקור 
 4כמו ביקור  - 1חודשים לאחר ביקור  12- 8ביקור 
 4כמו ביקור  - 1חודשים לאחר ביקור  18 -9ביקור 
 4כמו ביקור  - 1חודשים לאחר ביקור  10-24ביקור

 
 


