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שונות מגדרית בנזקי ההשמנה

31%כרוכה בירידה של בנשים( BMI>35)השמנה מתקדמת

HRQoLבמדד משולב של איכות חיים ובריאות 

.  התופעה לא קיימת בגברים עם השמנה באותה חומרה ובקבוצות אחרות

population-based survey of 34,935 Korean adults
Song HJ & all,  Asia Pac J Public Health. 2016 Mar



חיזוי השמנה במבוגר עוד בילדותו/ניבוי
נמצאת בהתאמה גם על פי רמת  35הסיכון לילד שמן להיות מבוגר שמן בגיל 

BMIבילדות  .

NEJM Nov 2017 
Karen Sokal Gutierrez 
40,000  57% risk

הינו מרבי  , של התערבות מוטיבציונית אישית ומשפחתית, אל מול ראיות מובהקות כי האימפקט

.  Skelton A. J. : UpToDateבמיוחד בילדים ובמתבגרים 



מדדי סיכון לתחלואה בנוער הסובל מהשמנה

מטבוליים גבוהים יותר בקבוצה שגילתה עניין בהשתתפות  -גורמי הסיכון הקרדיו

.בתוכנית לטיפול בהשמנה בהשוואה לאלו שרק מדווחים על השמנה

2,400 Aged 12-17 POWER and NHANES cohorts

cross‐sectional study

Fox C.K. , 15 March 2018

סקר משרד הבריאות 

2016נתוני 

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/20552238
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/20552238


שונות במעורבות הורים על פי מגדר בטיפול  

בהשמנה בילדים
.אבות אינם מעורבים בתוכניות טיפול ומניעת השמנה בילדיהם

Systematic Review of 213 eligible RCTs  published in English over a 10-year period

Philip J. Morgan &all, Pediatrics 2017

.של ההורים למרות ראיות מובהקות לחשיבות מעורבות משפחתית בטיפול ובמיוחד 



שימוש בניידים לתמיכה בתפיסה מוטיבציונית בנוער הסובל  

מהשמנה
מקורתמצית תוצאהמחקראופי ההקבוצה הנחקרת

101 Obese
children

RCTChildhood Obesity Treatment :
Texting Motivational Interviewing Designed to 
Augment Childhood Obesity Treatment. 

RESULTS – No differences. 

Armstrong S. +
Childhood Obesity 
VOL. 14, NO. 1 
1 Jan 2018



מדדים לניבוי דבקות בשינוי אורח חיים בשמנים
מקורתמצית תוצאהמחקראופי ההקבוצה הנחקרת

24 studies 
included
Studies 
population?= 
Hundreds

systematic 
review

Determinants of adherence to lifestyle intervention in 
adults with obesity.

The most prominent predictors of adherence include: 

Early weight loss success, lower baseline 
BMI, better baseline mood, being male 

and older age. 

Burgess E. +

15 March 2017

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/17588111
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/17588111


סקר ידע בקרב סיגלי רפואה על קווים מנחים מבוססי  

ראיות לטיפול בהשמנה

.חודשים6דו חודשי למשך ( אישי או קבוצתי)ידעו שנדרש מפגש 16%רק •

כהתוויה לרישום תרופה  1המלווה בגורם סיכון BMI>27זיהו את המצב של 16%רק •

.  בנוסף לשינוי אורחות חיים

.  בוחרים להמשיך טיפול תרופתי לאורך זמן שאינו מומלץ על פי הראיות66%•

מקורמחקראופי ההקבוצה הנחקרת

internists, family 
practitioners, 
gynecologists
and nurse 
practitioners 
51,506

cross‐
sectional web 

survey

Turner M. +
Obesity
VOLUME 26  
NUMBER 4 
APRIL 2018



The initiation of metabolic inflammation in childhood obesity

Throughout the life-course there are multiple initiating events that can lead to the expansion of adipose tissue and systemic chronic 
inflammation. These include programmed inheritance (orange), environmental factors (green), intrinsic growth rates of the child (red), and 
adipose tissue metabolic impairments (purple).

Kanakadurga S. ; Review;  J Clin Invest January 3, 2017



שובע ומטבוליזם,  פיזיולוגיה אנדוקרינית של רעב

Ghrelin suppresses anorectic effect of 

Cholecystokinin(CCK) , Peptide 

tyrosine tyrosine (PYY) and 

Glucagon-like peptide-1 (GLP-1) in the 

intestine.

Melanin-concentrating hormone 

overexpression leads to obesity and insulin 

resistance.

Genetic Ablation of Orexin Neurons 

Results in Narcolepsy, Hypophagia, and 

Obesity

Leptin resistance in obesity
Inactivates it antilypogenetic and satiety 
effects

NPY=Neuropeptide y
AGRP=Agouti-related peptide: the 
control of weight and metabolic rate pontine 

parabrachial nuclei

nucleus tractus 
solitarius

POMC > MC4R

Pre-opiomelanocortin

ERS
Endoplasmic 

reticulum 
stress



שובע ומטבוליזם,  פיזיולוגיה אנדוקרינית של רעב

Hypothalamic inflammation in obesity and metabolic disease
Alexander J; January 3, 2017 THE JOURNAL OF CLINICAL INVESTIGATION Review Series



:לטיפול בהשמנהבתרופותכיווני פיתוח 
leptin resistance causes :
 Hypothalamic inflammation with attenuated leptin signaling 
 Defective leptin transport across the blood brain barrier   
 Endoplasmic Reticulum stress (ER)

החימצוניתמכוון להפחתת העקה ובכללם המיקוד העיקרי בפיתוח התרופות כיום 

:לפטיןהשפעת מעודדיבאמצעות ERב 

Betulinic Acid (BA), Orthosiphon Stamineus (OS),
Celastrol and Withaferin-A

Tuncay D. , Editorial,  
Archives of General Internal Medicine 4 2017

,

?תרופות ביולוגיות



שובע ומטבוליזם,  פיזיולוגיה אנדוקרינית של רעב

Hypothalamic inflammation in obesity and metabolic disease
Alexander J; January 3, 2017 THE JOURNAL OF CLINICAL INVESTIGATION Review Series



אמבוליזציה בצנתור של עורק קיבתי כטיפול בהשמנה
Endovascular left gastric artery (LGA) embolisation

.  הגרליןויעילה בהפחתה במשקל ובהפחתת רמות ( אולי)השיטה הוכחה כבטוחה
 At 1-3 months, 7-11% weight reduction and Gherlin reduction of 36% at 6 months.
 There was Haemoglobin A1c reduction (7.4 to 6.3%) 
 Improved quality of life (SF-36 questionnaire) at 6 months. 
 No long-term adverse outcom

A systematic electronic search of literature from 1966 to June 2017 in Medline- 62 individuals
Obes Surg. 2018 Apr 3. Kordzadeh A &All


