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הקדמה: סוכרת של הגיל המבוגר – Type 2 Diabetes ס

T2DM(  Mellitus( מהווה בעיית בריאות משמעותית, 
אשר שכיחותה הולכת וגוברת בעולם בכלל ובאוכלוסייה 
הערבית בישראל בפרט. בעשורים האחרונים השינויים 
השליליים בהרגלי התנהגות ואורחות החיים )עישון 
טבק, שתיית אלכוהול, תזונה לא בריאה וחוסר פעילות 
גופנית( באוכלוסייה הערבית בישראל, הביאו לעלייה 
בשיעורי הסרטן והסוכרת בקבוצה זו. לפיכך יש חשיבות 
לחקירה והבנה של הקשר בין הסוכרת לבין היארעות 

של סרטן בקבוצה זו.
מטרות: לבחון את הסיכון להיארעות סוגי סרטן שונים 

בחולי סוכרת סוג II, בקרב ערבים בוגרים בצפון ישראל, 
ובירור גורמי סיכון להיארעות סרטן באותה אוכלוסייה.
שיטות: מחקר קוהורט רטרוספקטיבי ומחקר מקרה-

בקרה מקונן. המחקר הרטרוספקטיבי נמשך מהראשון 
בינואר 1999 ועד ל- 31 בדצמבר 2008.

תוצאות: הסיכון הכולל להיארעות סרטן )כל הסוגים( 

היה נמוך באופן מובהק סטטיסטית בקרב גברים ערבים 

חולי סוכרת, בהשוואה לגברים ערבים לא סוכרתיים, 
)SIR= 0.90 95%CI: 0.81-0.99, p = 0.018(. הסיכון 
הכולל לפתח סרטן בקרב נשים ערביות סוכרתיות, לא 

היה נמוך יותר מאשר בקרב נשים ללא סוכרת.
תחלואה בסוכרת נמצאה קשורה עם סיכון יתר לגבי 
 3.27 )SIR( ,היארעות סרטן הלבלב בגברים ובנשים
95%,CI: 1.25-( 2.87 -בגברים ו )95%CI: 1.49-5.05(

4.50( בנשים. 
 ,)Mediterranean Diet( דבקות בתזונה ים-תיכונית
פעילות גופנית ואי עישון - מהווים גורמי מגן בפני 
.BMI -מחלות כרוניות כגון סוכרת וסרטן, לאחר תקנון ל

מסקנות: דבקות רבה יותר בדיאטה ים תיכונית, פעילות 

גופנית ואי עישון קשורים לשכיחות נמוכה יותר של 
מחלות סרטן וסוכרת. לפיכך, יש לפעול לקידום בריאות 
האוכלוסייה הערבית בישראל על-ידי גיבוש המלצות 
ספציפיות, במתווה של התערבות לגבי הגורמים 
המשפיעים הללו, וכן להגיע להבנה טובה יותר של 

המנגנונים העומדים בבסיס הקשרים שנמצאו.

 סוכרת וסרטן באוכלוסיה
הערבית הבוגרת בצפון הארץ 

 והקשר עם גורמי סיכון
אפשריים שונים
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מבוא
 )Type 2 Diabetes Mellitus( סוכרת של הגיל המבוגר 
מהווה בעיית בריאות חמורה, העולה בשכיחותה בעולם. 
שיעור השכיחות של סוכרת בעולם מוערך בכ -6.6% וכמעט 
 International Diabetes( 2 95% מהמקרים הם סוכרת סוג
Federation, 2009(. סוכרת מהווה כיום את אחד הגורמים 
המובילים בתמותה. כמעט 200 מיליון מקרי מוות לשנה 
ברחבי העולם מיוחסים למחלה זו, בעיקר בשל הקשר שלה 
עם תמותה מוגברת ממחלות לב וכלי דם. DM היא סיבת 
המוות ה-12 בעולם וסיבת המוות השביעית בארצות הברית 
)World Health Organization, 2008(. השכיחות הגבוהה ביותר 
של DM נמצאת באזורי המזרח התיכון ובמדינות המפרץ 
הערביות – כ- WHO, 2008( 20%(. על-פי ההערכות האחרונות, 
שיעור השכיחות של DM באוכלוסייה הכללית בישראל הוא 
8.1%. שיעור זה גבוה יותר בקרב הערבים בישראל )10.8%( 
מאשר בקרב היהודים )7.3%(. בעשרות השנים האחרונות 
שיעור ההיארעות של DM גדל באוכלוסייה הערבית ב-9.1 
.)Israel Central Bureau of Statistics, 2010( 1,000-מקרים ל
שיעורי התמותה בקרב חולי הסוכרת הערבים הם גבוהים 
יותר, מאשר בקרב היהודים בישראל. שיעורי התמותה 
בקרב הערבים, משני המינים, הם כמעט כפול מהשיעור 
באוכלוסייה היהודית. סוכרת סוג 2 היא גורם המוות הרביעי 
 ICBS, 2010;( בגברים ישראליים והשלישי בנשים ישראליות
ICBS, 2004(. מחלת הסוכרת מזוהה עם סיבוכים קשים 
אקוטיים וכרוניים, שמשפיעים לרעה גם על איכות החיים 
וההישרדות של החולים. חולי סוכרת שאובחנו כסובלים 
גם מסרטן, נמצאים בסיכון מוגבר לתמותה בטווח הארוך 
מכל הסיבות, בהשוואה לחולי סרטן ללא סוכרת. במספר 
מחקרים אפידמיולוגיים, במדינות שונות, נמצא סיכון יחסי 
גבוה להתפתחות מחלות ממאירות בקרב חולי DM, כאשר 
הקשר החזק ביותר נמצא בין DM לבין סיכון מוגבר להופעת 
סרטן הכבד, לבלב, מעי גס, חלחולת, סרטן הרחם וסרטן השד 
 Czyzyk & Szczepanik, 2000; Fribrg, Orsini, Mantzoros,(
 .)& Wolk, 2007; Inoue, Iwasaki, Otani, & Sasazuki, 2006
תזונה ואורח חיים לא בריא הם גורמי סיכון בהתפתחות של 
 American Diabetes( 2 התנגודת לאינסולין וסוכרת סוג
Association, 2008(. היפר אינסולינמיה ועמידות לאינסולין 
נמצאו במספר מחקרים, כקשורים עם היארעות סרטן המעי 
הגס והרקטום. המצב הסוכרתי גורם לשינוי במספר מערכות 
הורמונאליות, כולל אינסולין, עמידות לאינסולין, גורמי גדילה 
ואסטרוגן. דבר זה יכול להשפיע על סיכון להתפתחות סרטן 
השד. האינטראקציה של גורמים הורמונאליים אלה היא 
מורכבת, ויכולה להשפיע על התפתחות סרטן, משום שלרוב 
הגורמים ההורמונאליים הללו יש תפקיד חשוב בהיווצרות 
 Accili, Frapier, Mosthaf, & McKeon,1989; ADA,( סרטן

.)2008

בעשורים האחרונים השינויים )השליליים( בהרגלי ההתנהגות 
ובאורח החיים )עישון טבק, שתיית אלכוהול, תזונה לא בריאה 
וחוסר פעילות גופנית( באוכלוסייה הערבית בישראל, הביאו 
לעלייה בשיעורי התחלואה בסרטן בקבוצה זו, המתקרבים 
.)Tarabeia, 2006( בהדרגה לשיעורים באוכלוסייה היהודית

הדמוגרפיה של הערבים בישראל
ערביי ישראל מהווים כ- 20% מאוכלוסיית ישראל וכ- 48% 
מתוכם מתגוררים בצפון הארץ. אוכלוסייה זו שונה באורח 
החיים, בהרגלי התזונה ובסביבה הפיזית מהאוכלוסייה 
היהודית. הבדלים אלה עשויים להוביל לביטוי ולשכיחות 
שונה של תחלואה בקרב שתי קבוצות אלה. כ- 71% מהערבים 
הישראליים מתגוררים ביישובים ערביים, ואילו רק 29% 
גרים בעיירות ובערים מעורבות )של ערבים ויהודים(. כ-82% 
מהאוכלוסייה הערבית בישראל הם מוסלמים סונים, כולל 
המגזר הבדווי. הדרוזים מהווים 9% מהאוכלוסייה הערבית 
 ICBS,( בישראל, והערבים הנוצרים מייצגים 9% הנותרים
2010(. האוכלוסייה הערבית בישראל היא קבוצה אתנית 
נפרדת מהאוכלוסייה היהודית מבחינה גנטית, גיאוגרפית, 
חברתית וכלכלית. תופעת נישואי קרובים היא עדיין תופעה 
נפוצה באוכלוסייה זו, בעיקר בקרב המוסלמים, עד 44% 

.)ICBS, 2010; Tarabeia, 2006( מכלל הנישואים
שיעור השכיחות של DM באוכלוסייה הכללית בישראל הוא 
8.1%. השיעור גבוה יותר בקרב הערבים בישראל )10.8%( 
 DM שכיחות .)Tarabeia, 2006( לעומת 7.3% בקרב היהודים
בקרב גברים ערבים בגילי 64-55 היא 23.0%, לעומת 36.7% 

.)ICBS, 2010; Tarabeia, 2006( בקרב נשים ערביות

שיטות
אוכלוסיית המחקר

אוכלוסיית המחקר מנתה את כל הערבים הבוגרים )מעל 
גיל 25 שנים( המבוטחים בכללית שרותי בריאות, מחוז חיפה 

והגליל המערבי, כ- 93,000 מבוטחים.
nested case-( אוכלוסיית מחקר מקרה הבקרה המקונן

control study( כללה 100 חולי סרטן שנדגמו באופן אקראי, 
מבין אוכלוסיית חולי הסרטן שאובחנו במחקר הקוהורט 
הרטרוספקטיבי. לכל מקרה זווג באופן אקראי איש בקרה 
אחד לפי מין וגיל )100 בקרות(, מתוך קבוצת לא- חולי הסרטן 

שבמחקר הקוהורט הרטרוספקטיבי .

כלי המחקר 

למחקר הקוהורט )Cohort - קבוצת פרטים באוכלוסייה 
עם מאפיינים דומים( הרטרוספקטיבי השתמשנו ברשומה 
הממוחשבת של שרותי בריאות כללית, במחוז חיפה והגליל 
המערבי, של האוכלוסייה הערבית הישראלית הבוגרת מעל 
גיל 25. רשומה זו הוצלבה עם הנתונים במערך רישום הסרטן 
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הלאומי בישראל, לפי תעודת הזהות של כל מבוטח.

כלי המחקר

למחקר מקרה הבקרה השתמשנו בשאלון שכלל הערכת 
הרגלי התזונה, שהתבסס על שאלון תזונתי קצר הכולל 9 
 Gonzalez,( שאלות, ומתוקף לגבי צריכת דיאטה ים-תיכונית
 .)Ferna’ndez, Serrano, & Wright, 2004; MABAT, 2001
המשתתפים נשאלו לגבי צריכה יומית, שבועית או חודשית 
ממוצעת של מזונות במהלך השנה האחרונה, שלפני הופעת 
מחלת הסרטן או אבחון הסוכרת. בנוסף, השאלון כלל שאלות 
הקשורות למאפיינים דמוגרפיים וחברתיים, סוכרת, נישואי 
קרובים, הנקה )לנשים(, פעילות גופנית והרגלי החיים של 

המרואיינים.

הליך ביצוע העבודה

מחקר קוהורט רטרוספקטיבי: מרשומות קופת-החולים 
ורישום הסרטן נגזרה רשימה, לאחר השמטת הפרטים המזהים, 
שכללה 93,000 מבוטחים ערבים מעל גיל 25, מתוכם )15.3%( 

13,450 סוכרתיים.
זיהוי חולי DM נעשה באמצעות הרישום הממוחשב של 
הקופה של חולי סוכרת. רישום זה הוקם בשנת 1999 ומעודכן 
באופן שוטף. מידע נוסף נגזר מתיקי הרשומות הרפואיות 
הממוחשבות של המבוטחים, במשרד של הרופא הראשוני, 
תוך שימוש בקריטריונים לסיווג המחלות, כפי שהוצעו על ידי 
האגודה האמריקנית לסוכרת )ADA, 2008(. קריטריונים אלה 
כוללים רמת הגלוקוז בדם בצום 125≤ מיליגרם/דציליטר, או 
ריכוז גלוקוז בפלזמה מזדמן )כלומר, ללא קשר לזמן שחלף 
מאז הארוחה האחרונה( 200 ≤ מיליגרם/דציליטר, המוגלובין 
A1C ≥ 6.5, או ברכישת שתי תרופות לפחות להיפוגליקמיה, 

או מינון אינסולין אחד בתקופה של 6 חודשים.
מספר המבוטחים הערבים של כללית במחוז,  בסוף תקופת 
המחקר )בגיל מעל 25 )היה כ- 93,000. מתוכם הוצאו  5,066 
אנשים שאובחנו כחולי סרטן עוד לפני 1999, או במהלך השנה 
הראשונה למעקב. קבוצת המחקר הסופית כללה 13,450 
)15.3%( ערבים מבוגרים עם DM ו-74,484 )84.7%( מבוטחים 

ערבים ללא סוכרת.
תקופת המעקב אחר כל מבוטח הייתה מ-1 בינואר 1999 
)מועד תחילת המחקר(, עד למועד אבחון היארעות הסרטן, 
מוות, הפסקת הכיסוי על ידי קופת החולים, או 31 בדצמבר 
2008 )לפי הקודם מבינהם(. תקופת המעקב כללה 817,506 
שנות אדם, מתוכן 54,491 שנות אדם נתרמו על ידי הזכרים 
הסוכרתיים, ו-65,131 שנות אדם על ידי הנשים הסוכרתיות, 
לעומת 349,131 שנות אדם של גברים ללא סוכרת, ו-348,753 

שנות אדם של נשים לא סוכרתיות.
למחקר מקרה בקרה, מתוך כלל חולי הסרטן המבוטחים 
בכללית מחוז חיפה והצפון, שאובחנו במהלך 10 שנות המעקב 

במחקר הקוהורט הרטרוספקטיבי, נדגם מדגם אקראי של 100 
חולי סרטן )המקרים(, ולכל מקרה זווג לפי מין וגיל איש אחד 
כבקרה )100 אנשי בקרה(, מתוך אותם מבוטחי כללית מחוז 
חיפה והצפון שהשתתפו במחקר הקוהורט הרטרוספקטיבי 

ולא אובחנו כחולי סרטן.
כל המשתתפים במחקר זה רואיינו באופן אישי, באמצעות 
שאלון מתוקף, לאחר קבלת הסכמתם באמצעות  התקשרות 

עם הרופא הראשוני.

ממצאים
ממצאי מחקר הקוהורט הרטרוספקטיבי

סוכרת סוג 2 מופיעה בדרך כלל במבוגרים משני המינים, 
ושכיחות המחלה עולה בהדרגה עם הגיל. שיעור הימצאות 
הסוכרת בקבוצת המחקר )ערבים מבוגרים מעל גיל 25( 
במהלך 10 השנים של תקופת המעקב - היה 14.3% בגברים 
ו 16.3%- לנשים. במהלך 10 שנות תקופת המעקב נצפו 752 
מקרים חדשים של מחלה ממארת, בקרב חולי הסוכרת )שיעור 
 crude( ו-2045 מקרי סרטן )crude rate 628/100,000 גולמי
.)RR- 2.56( בקרב קבוצת הלא סוכרתיים )rate 293/100,000

טבלה 1 מדגימה, שגברים ונשים סוכרתיים היו מבוגרים יותר 
באופן מובהק סטטיסטית )כ- 13-12 שנים( בסוף תקופת 
המעקב )תאריך אינדקס( מאשר אנשים שאינם סוכרתיים 
)t = 107.369, 95% CI = 12.78-.13.25, p=0.000(. גילם הממוצע 
של גברים סוכרתיים היה ±12.5 61.6 שנים ושל גברים שאינם 
סוכרתיים היה ±13.4 49.5 שנים. גילן הממוצע של נשים 
סוכרתיות היה ±12.7 63.2 שנים, לעומת נשים שאינן סוכרתיות 
±13.4 49.4 שנים. יותר מ- 80% מאוכלוסיית הערבים הסוכרתיים 
סבלו מעודף משקל )BMI<30≥ 25( או מהשמנה )≥30 
BMI(, לעומת כ- 27% מאוכלוסיית הערבים הלא סוכרתיים. 
כ- 15% מהסוכרתיים דווחו על אי עישון בכלל, לעומת 13% 

מהלא סוכרתיים. 
הסיכון הכולל בנשים ערביות סוכרתיות להיארעות סרטן, כפי 
שניתן לראות בטבלה 2, הראה עלייה גבולית, בהשוואה לנשים 
ערביות לא סוכרתיות, הבדל זה לא היה מובהק סטטיסטית, 
 (SIR=Standardized incidence rates) SIR=1.09 95%
בניגוד לכך, הסיכון הכולל   .CI: 0.98-1.20 (p=0.053)
להיארעות הסרטן היה נמוך ומובהק סטטיסטית בגברים 
ערבים סוכרתיים, בהשוואה לגברים ערבים לא סוכרתיים, 

.)95% CI: 0.81-0.99, p = 0.018( SIR= 0.90
סוכרת הייתה קשורה לסיכון מוגבר, מובהק סטטיסטית, 
לסרטן הלבלב בגברים ובנשים, )ביחס לבוגרים ערבים 
SIR=3.27 )95%CI: 1.49-5.05( בהתאמה DM שאינם חולי 

ו- 95%CI: 1.25-4.50( SIR= 2.87(. סיכון לסרטן המעי הגס 
בנשים וגברים חולי סוכרת לא היה מובהק סטטיסטית,  
)95%CI: 0.98-1.62, P= 0.052) SIR=1.3, SIR=1.05

)95%CI: 0.76-1.34(, בהתאמה. כלומר, אינו שונה מזה של 

אדלבי, ברחנא, מילמן, כראל
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.DM בוגרים ערבים שאינם חולי
הסיכון לסרטן השד ואיברי המין הנשיים בחולות סוכרת, אינו 
שונה באופן משמעותי מזה של נשים שאינן חולות בסוכרת, 
 SIR =1.09 )95% CI: 0.88-1.30( ,SIR =0.86 )95%CI: 0.61-1.11(
בהתאמה. ערכי SIR  נמוכים משמעותית סטטיסטית נצפו 
עבור סרטן הקיבה והוושט, בגברים סוכרתיים ביחס ללא 

.SIR=0.67 )95% CI: 0.36-0.99( סוכרתיים
סרטן השד היא המחלה הממארת השכיחה ביותר בקרב 
נשים סוכרתיות ולא סוכרתיות, 28% ו- 32.6% מכל מקרי 
הסרטן, בהתאמה. הסרטן השני בשכיחותו בנשים סוכרתיות 
היה סרטן המעי הגס )17.4%(, ואחריו סרטן צוואר הרחם 
והרחם )10.0%(. סרטן הרחם וצוואר הרחם בקרב נשים שאינן 
סוכרתיות דורג במקום השני )16.1%( וסרטן המעי הגס דורג 

במקום שלישי )11.4%(.
סרטן הריאות היה הסרטן השכיח ביותר בקרב גברים 
סוכרתיים ולא סוכרתיים, 16.3% ו- 20%, בהתאמה, ואחריו 
סרטן הערמונית )14.5% לעומת 11.8%(, סרטן המעי הגס )13.2% 
לעומת 10.5%(, וסרטן שלפוחית   השתן )12.5%   לעומת 10.8%(.
שכיחות סרטן הלבלב הייתה גבוהה פי שלושה בקרב 
הסוכרתיים מאשר הלא סוכרתיים, )3.4% לעומת 1.1%(

בהתאמה.

ממצאי מחקר מקרה-בקרה מקונן

טבלה 3 מציגה את המאפיינים הסוציו-דמוגרפיים והפיסיים 
השונים בקבוצות המחקר. שיעור ההשכלה התיכונית גבוה 
יותר בקרב המקרים בהשוואה לביקורות )15% לעומת 12%, 
בהתאמה(, אך הבדל זה אינו מובהק סטטיסטית. מוסלמים 
 x2 =( מהווים 55% ממקרי הסרטן ו- 62% מקבוצת הביקורת
p = 0.010 ,9.878(. נמצא שיעור גבוה יותר של נוצרים בקבוצת 
המקרים 32.5% לעומת 21.2% בקבוצת הביקורות. מאחר 
שמשתנה הדת אינו בלתי תלוי ממשתנה ההשכלה בקבוצה 
אתנית זו, דבר זה מסביר את רמת ההשכלה הגבוהה יותר 
בקרב קבוצת המקרים ביחס לקבוצת הביקורת. נמצא כי 
מבוגרים ערבים חולי סרטן עסקו פחות בפעילות גופנית 
באופן מובהק סטטיסטית, בהשוואה לערבים מבוגרים ללא 
סרטן, )P=.002(. לא נמצא הבדל משמעותי בין הקבוצות 
 ,)t = -0.34, 95% CI =-5.14-3.61, P = .35( ביחס להרגלי עישון
.)OR = 0.760, 95% CI = 0.421-1.373, p = 0.364 ( DM או הופעת

בטבלה 4 מוצגים ערכי הסיכון )OR - odds ratio( ביחס לגורמי 
סיכון והגנה שונים, שנאספו על מדגם המקרים )100( לעומת 
קבוצת הבקרה )100(. לא נעשה תקנון לעישון, כי העישון 
בקבוצת חולי הסרטן לפני שחלו לא היה שונה מקבוצת 
הביקורת. השוני הוא רק בעישון נוכחי. נמצא קשר מגן מובהק 
סטטיסטית בין דיאטה ים תיכונית )MD( לבין התפתחות 
 ,)OR=0.399, p=0.000( BMI-סרטן המעי הגס, לאחר תקנון ל
,OR = 0.33 פעילות גופנית ,)OR=0.94, p=0.000( היקף מותניים 

 OR = 0.80, 95%, CI = 0.100-0.654,( והנקה בנשים )p = 0.025(
p = .004(. סוכרת לא נמצאה כגורם מגן מובהק סטטיסטית 
מפני סרטן בכלל, ומפני סרטן המעי הגס בפרט לאחר 
,)OR = 0.85, 95%, CI =0.78-1.21, p = 0.094( BMI-תקנון ל 

)OR = 0.76, 95%, CI =0.56-1.3, p = 0.184(, בהתאמה.

דיון ומסקנות
מחקר זה מהווה דיווח ראשון לאומדני היארעות מקרי הסרטן, 
בקרב ערבים סוכרתיים בוגרים בישראל. מהממצאים עולה, 
כי הסיכון להיארעות סרטן הלבלב בערבים ישראליים מעל 
גיל 25, גבוה יותר בקרב חולי הסוכרת מאשר בקרב ערבים 
בוגרים שאינם חולי סוכרת )בערך פי שלושה(. כאשר ניתוח 
הנתונים הוגבל לחולים עם הפרש של יותר מחמש שנים 
מזמן אבחון הסוכרת, נמצא שהקשר בין הסוכרת ובין סרטן 
הלבלב בגברים ונשים, נותר עם סיכון גבוה להיארעות הסרטן. 
הדבר תומך בקשר הסיבתי בין סוכרת וסרטן הלבלב )ולא 

בקשר הפוך(.
במחקר שלנו, הבחנו בפער של 12 שנים, בין ממוצע הגיל 
של חולים עם סוכרת לעומת מבוטחים בוגרים ללא סוכרת 
 62.5 years, SD=± 12.3 years, vs. 49.5 years, SD=±(

.)13.4 years
שיעור ההימצאות הכללי של DM בערבים בוגרים )מעל 25 
שנים(, של מחקר הקוהורט הרטרוספקטיבי היה כ- 15%, מעט 
גבוה יותר בנשים מאשר בגברים. שיעור זה דומה לזה של 
האוכלוסייה הערבית הכללית בישראל )ICDC, 2009(. כידוע, 
סוכרת היא מחלה כרונית שמופיעה בגיל מבוגר. יחד עם זאת, 
נמצא כי הימצאות הסוכרת היא פי שלושה בקרב ערבים 
ישראלים בגילאי 64-35, בהשוואה ליהודים ישראלים באותה 
קבוצת הגיל, בשני המינים. בשל שוני בסגנון החיים בקרב 
ערבים ישראלים בעשורים האחרונים ואימוץ דפוסי תרבות 
המערב )התמערבות(, חל גידול ניכר בשיעור ההיארעות 
של סוכרת בקבוצה זו. גורמי הסיכון המשפיעים ביותר על 
היארעות הסוכרת, הם תזונה לא בריאה, חוסר פעילות גופנית 
ועישון טבק )Tarabeia, 2006; MABAT, 2001(. האוכלוסייה 
הערבית בישראל היא צעירה יחסית, 42% מאוכלוסייה הערבית 

. )ICBS, 2010(15 הם מתחת לגיל
במטה אנליזה של 17 מחקרי מקרה בקרה ו-19 מחקרי עוקבה 
או מחקרים מקוננים נמצא, כי הסוכרת קשורה להתפתחות 
 Czyzyk et ( בגברים ושל 1.57 בנשים RR=1.48 -סרטן הלבלב ב
 al., 2000; Inoue et al., 2006; LaVecchia, Negri, Franceschi,
Avanzo, & Boyel, 1994(. עישון סיגריות, ואולי גם השמנת 
 Calle, Murphy,( יתר, זוהו כקשורים סיבתית עם סרטן הלבלב
 & Rodriguez, Thun, & Heath, 1998; Huxley, Ansary,
 Berrington, González, Barzi, & Woodward, 2005; Vigneri,
2009(. בקרב אנשים עם סוכרת כרונית, עליית הסיכון היחסי 
RR תומכת בקיום קשר סיבתי בין הסוכרת לסרטן הלבלב. זה 
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נכון במיוחד בקרב אנשים עם היסטוריה ארוכה של סוכרת. 
אין זה סביר, כי גידול ממאיר שיש לו שיעור נמוך במיוחד של 
הישרדות )פחות מ- 20% מהחולים בסרטן הלבלב חיים יותר 
משנה אחת לאחר האבחון(, יכול להיווצר שנים רבות לפני 
אבחון הסוכרת. בנוסף, דווח בחלק ממחקרים פרוספקטיביים 
 )Calle et al., 1998; Huxley et al., 2005; Vigneri, 2009( גדולים
על קשר מנה-תגובה )dose response(, בין רמות סוכר 

בצום וסרטן הלבלב.
השכיחות העולמית העולה של שלושת גורמי הסיכון - סוכרת, 
עישון והשמנה, מהווה הסבר לעליה המתמשכת בשכיחות של 
 Baron & Keinan, 2010;( סרטן הלבלב בעשורים האחרונים
Huxley et al., 2005(. מגמות העישון בישראל הראו ירידה 
בשיעור העישון בעשור האחרון באוכלוסייה היהודית, ואילו 
באוכלוסיית המיעוט של גברים ערבים השיעור עדיין גבוה. 
שיעור העישון בקרב גברים ערבים הם כמעט פי שניים, מאשר 
בקרב גברים יהודים. דפוס העישון בקרב הערבים, אופייני 
לשלבים הראשונים של מגיפת עישון הטבק העולמית, עם 
שיעור גבוה של עישון בקרב גברים ושיעורים נמוכים בקרב 
נשים )Jemal et al., 2005(. כדי להקטין את הנטל של סרטן 
הלבלב, יש לפעול להפחתת גורמי הסיכון למחלה - עישון, 

השמנה וסוכרת.
יחס הפוך בין סוכרת וסרטן הערמונית, נמצא במספר מחקרים 
קודמים. רמות טסטוסטרון גבוהות עלולות להגביר את הסיכון 
לסרטן הערמונית, ורמות טסטוסטרון נמוכות עשויות בפועל 
 Kasper & Giovannucci, 2006; Trichopoulou,( להיות גורם מגן
Lagiou, Kuper, & Trichopoulos, 2000(. תוצאות דומות 
 Trichopoulou( נמצאו במחקר עוקבה מבוסס אוכלוסייה

.)et al., 2000
בחלק השני של מחקר זה )מקרה בקרה(, בדומה למחקרים 
 Kalter, Atamna, Lubin, Alpert, Gillon, & Murad,( קודמים
 2007; Trichopoulou, Costacou, Bamia, & Trichopoulos,
2003 (, נמצא שדבקות רבה יותר בדיאטה ים תיכונית, קשורה 
לירידה בסיכון להיארעות מחלת הסרטן, לאחר תקנון של 

גורמים מערפלים אפשריים שונים.
ממצא ייחודי במחקר זה - כ-33.5% מכלל המשתתפים דיווחו 
כי מעולם לא היו בעלי עודף משקל, וכי משקלם לא השתנה 
 BMI-במהלך 10 השנים האחרונות, זאת למרות שערכי ה
 BMI אצלם היו מעל 25, ואפילו אצל כ- 11% מהם היו ערכי
מעל 30. יתכן שאנשים אלה משווים את עצמם עם אלה  
שבסביבתם, או שייתכן שקיימת חוסר מודעות לבעיית עודף 

המשקל וההשמנה בחברה הערבית.
בשנים האחרונות קיימת בישראל, עליה מונוטונית בשיעור 
השמנת היתר. מצב סוציו אקונומי נמוך קשור עם נטייה 
 .)MABAT, 2001; Tarabeia, 2006; WHO, 2003( להשמנת יתר
שכיחות השמנת היתר היא כמעט כפולה בקרב נשים ערביות 
לעומת נשים יהודיות בישראל, 52% לעומת 31%, בהתאמה 

)Tarabeia, 2006(. יתר על כן, המעבר מהרגלי אכילה מסורתיים 
להרגלי אכילה בסגנון מערבי, הביאה לבעיית השמנה חמורה 
באוכלוסייה הערבית, במיוחד בקרב נשים מבוגרות. כ- 70% 
מהנשים הערביות בגילאי 64-55 סובלות מהשמנת יתר, 
לעומת 36.4% בקרב נשים יהודיות. ההשמנה בקרב גברים 
ערבים באותה קבוצת גיל עומדת על 31.5%, ובקרב גברים 
 MABAT, 2001; Tarabeia, 2006; WHO,) 20.1% -יהודים כ
2003(. אחוז הערבים הפעילים גופנית באופן קבוע )11% 
בגברים ו- 8% בנשים( נמוך מזה הקיים אצל יהודים בישראל 
 MABAT, 2001; Tarabeia, 2006;( )23% בגברים ו-24% בנשים(

 .)WHO, 2003
במחקרים אפידמיולוגיים רבים בוסס התפקיד המגן של 
דיאטה ים-תיכונית על הבריאות, אך מעט מאד ידוע על 
ועל התערבויות לעידודה  זו  חינוך להיצמדות לדיאטה 
 Chrysohoou, Panagiotakos, Pitsavos, Das, & Stefanadis,(
Trichopoulou et al., 2003 ;2004(. חינוך כזה יכול להיות בעל 
השפעה חיובית לגבי צריכה מושכלת של מזון והפחתת גורמי 
 Chrysohoou et al., 2004; Trichopoulou et al.,( סיכון תזונתיים
2003(. ניסיונות התערבות כאלה בעבר הראו עליות )מובהקות 
סטטיסטית( בצריכת ירקות, קטניות, אגוזים, פירות, דגנים 
מלאים, זרעים ושמן זית, ובמקביל הדגימו ירידה מובהקת 
סטטיסטית ברמות כולסטרול כללי, כולסטרול LDL, יחס 
HDL-כולסטרול, תנגודת לאינסולין, BMI , משקל גוף והיקף 
 Chrysohoou et al., 2004; Trichopoulou et al., ( מותנים
2003(. חינוך ל-MD עשוי להיות אסטרטגיה חסכונית יחסית, 
לשיפור בריאות האוכלוסייה ולהפחתת גורמי סיכון לבריאות, 
להפחתת נטל התחלואה הקשור עם צריכה מוגברת או 
 Chrysohoou et al.,( מופחתת של מרכיבי תזונה מסוימים

.)2004; Jemal et al., 2005; Trichopoulou et al., 2003
לתוצאות שלנו יש השלכות קליניות על בריאות הציבור. 
כ- 8% מהאוכלוסייה הערבית בישראל סובלת מסוכרת 
)ICDC, 2009(. נתון זה מנבא, שמספרם של ערביי ישראל 
אשר יאובחנו כחולי סוכרת, יגדל בעתיד. השכיחות של סוכרת 
תגדל כתוצאה ממגיפת ההשמנה, ולכן, מחלה זו עלולה 
לגרום להתפתחות של מקרים נוספים של סרטן בעתיד. 
הממצאים שלנו מדגישים את הצורך בתוכניות התערבות 
יעילות למניעת סוכרת וסרטן, במיוחד בזמן שסוכרת מהווה 

מגפה עולמית ולה נטל חברתי וכלכלי כבד.
מחקר חתך כמו שלנו אינו יכול לקבוע קשר סיבתי, אך יכול 
לסייע ביצירת השערות על הקשרים בין דיאטה ים-תיכונית, 
נישואי קרובים, פעילות גופנית, לבין התפתחות מחלת הסרטן 
או סוכרת. במחקרנו נמצא, כי דבקות רבה יותר בדיאטה ים-
תיכונית קשורה עם שכיחות נמוכה יותר של סרטן וסוכרת. 
כלומר, ממצאים אלה יכולים לסייע לאימוץ דפוס תזונה 
זה, שנראה כממתן את השכיחות הגבוהה של השמנת יתר 
ואת הסיכון להתפתחות  מחלות כרוניות בחברות מערביות.

אדלבי, ברחנא, מילמן, כראל
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המחקר הנוכחי נתמך על-ידי: מלגת משרד המדע והטכנולוגיה )מלגה של אזרחים ערבים, דרוזים וצ'רקסים( 
מלגת-אוטו ורנר מהמרכז היהודי ערבי וידיד גרמניה.   
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טבלה 1

השוואת מאפיינים שונים בין שתי קבוצות המחקר: 
ערבים בוגרים מצפון הארץ חולי סוכרת לעומת לא חולי סוכרת

pDM- free
n=74,484

DM- patients
n=14,450

characteristics

0.0049.5± 13.462.5±12.3Age in years (mean±[SD])

0.0049.4± 13.463.2 ± 12.7Female age in years( mean± SD)

0.0049.5± 13.461.6 ± 12.5Male age in years( mean± SD)

0.0050.2 %46.4 %Sex (% men)

NSBody Mass Index (kg/m2)

0.0026.4%13.3%<25

NS34.6%34.0%25-30

0.0027.5%50.5%30+

Smoking

NS13.2%15.1%Never smoker

0.000.7%6.2%Past smoker

0.006.3%2.9%Current smoker

טבלה 2

שיעור היארעות סוגי סרטן שונים בקרב חולי סוכרת )גברים ונשים( 
לעומת לא חולי סוכרת, 1999 - 2008

p- value95% CISIRexpobssex

0.0180.81-0.990.90425.94385male

all-cancers 0.0530.98-1.201.09335.78367female

0.0620.92-1.060.99761.72752male & female

0.0061.49-5.053.273.9713male

pancreas 0.0111.25-4.502.874.1812female

0.0321.87-4.273.078.1525male & female

0.0200.36-0.990.6726.7118male
 Esophagus
&stomach 0.0640.30-1.150.7315.1711female

0.0630.61-1.110.8652.1645femaleGenital

0.0580.88-1.301.0993.62102femaleBreast

0.0520.76-1.341.0548.4251male

Colerectal
0.0520.98-1.621.3049.1764female

0.0560.96-1.391.1897.59115male & female
          
SIR=Standardized incidence rates
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טבלה 3 

מאפיינים סוציו-דמוגרפיים ופיסיים של המקרים )ערבים מבוגרים חולי סרטן( 
ושל הביקורות המזווגות )ערבים מבוגרים ללא סרטן(

P valuecontrols
(n= 100)

Cases
(n= 100)

.4518.28±5.08.23±5.1Years of education

.45112.0%15. 0%High school education

.08162.0%55.0%Religion (Muslims)

Smoking habits

.45225%26%Current smoker

.25143%46%Past smoker

.00271.0%88.0%Physical inactivity

.00030.5±6.526.4±5.5BMI (kg/m2)

.00097.3±15.685.8±11.0Waist (cm) for men

.00093.9±14.183.1±15.7Waist (cm) for women

.00036.0%28.0%Overweight

.00046.0%19.0%Obesity

.18042.0%33.0%Prevalence of DM

.0004.6±0.54.0±0.5Mediterranean diet(MD) score

טבלה 4

הסיכון )OR- odds ratio( לחלות בסרטן בהתייחס לגורמי סיכון/ הגנה שונים

p value95% CIORBRisk/Protective Factors

.0000.260-0.6120.401.52Mediterranean Diet score

.0000.923-0.9710.941.68Waist circumference

.0250.150-0.7290.331.10Physical activity

.0040.10-0.6540.801.20Breast feeding

.1840.421-1.3710.760.08DM

.1740.84-1.6001.160.07Consanguinity marriage

                    Adjusted for age, gender and BMI
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