
נ. קצין

סטטוסקופ

הצטנן המסכן או קיבל אלרגיה?

חורף, מטבעו, הוא עונה של הצטננויות, אבל 
כשאתם מצוננים תקופה ארוכה וזה פשוט לא 
זו באמת  נגמר, אתם מתחילים לתהות. האם 
מצוננים.  כולם  אחר?  משהו  או  הצטננות 
החברה שיושבת לידך סובלת מנזלת מתמשכת 
ועיטושים, אבל כשאת מנסה לשמור מרחק כדי 
לא להידבק, היא מרגיעה: ‘זאת לא נזלת, זו רק 
אלרגיה והיא לא מדבקת’. לך היא דווקא נראית 
מנוזלת כהוגן. האם זה נכון? העונה הקרה כבר 
כמעט נגמרה, ודווקא כעת פיתחו הקטנים נזלת 
טורדנית עם אף סתום וכל הנלווה. מה קורה? 
מוצדקות בהחלט. מסתבר  הללו  השאלות 
שבציבור קיים בלבול רב בין הצטננות נפוצה 
התופעות  שכן   - סיבה  בלי  ולא  לאלרגיה, 
נזלת היא תסמין זהה  דומות למדי. למעשה, 
לשתי המחלות, אם כי אפשר להבדיל ביניהן. 
ואילו עונת האלרגיה כבר כאן,  החורף עבר, 
והאלרגיות העונתיות משגשגות. אנשים רבים 
אינם מודעים לכך שה”הצטננות” שלהם היא 
הנזלת  עם  להתמודד  כדי  אלרגיה...  בעצם 
נוגדי  המציקה, הם משתמשים בתרסיסי אף 
גודש - מבלי לדעת שטיפול לא מותאם עלול 

להחמיר את מצבם במקום להקל עליהם. 
נזלת היא נזלת היא נזלת, מה זה משנה איך 

קוראים לה?
היחידה  מנהלת  פרופסור ננסי אגמון לוין, 
לאימונולוגיה קלינית ואלרגיה ב”שיבא” ויו”ר 
)יוצא( האיגוד הישראלי לאלרגיה ואימונולוגיה 
קלינית, משיבה: “נזלת וגודש היא תסמין של 
הצטננות, אך יכולה להיות גם אלרגית. ההבדל 
זיהומית  מחלה  זוהי  הראשון  הוא שבמקרה 
)וירוס(, במקרה השני  נגיף  ידי  שנגרמת על 
יתר  זוהי אלרגיה שנגרמת כתוצאה מתגובת 

של מערכת החיסון לאלרגנים.
ברוב המקרים, לא קשה להבדיל בין השתיים - 
הצטננות באה עם הרגשה כללית רעה, לעיתים 
נוספים כמו  מלווה בחום ובתסמיני הצטננות 
שיעול. לעומת זאת, נזלת אלרגית היא שקופה 
ודמעות  גירוי  בעיטושים,  מלווה  ומימית, 

ומופיעה בדרך כלל בהתקף סוער  בעיניים, 
שנמשך מספר ימים ומגיב במהירות לתרופות. 
רוב החולים שסובלים מנזלת אלרגית מכירים 
גם  יש  זאת,  ויודעים מתי תבוא. עם  אותה 
יותר לאפיין את הגורם  מקרים שבהם קשה 

לנזלת".
ידי אלרגנים  נגרמות על  חלק מהאלרגיות 
שקיימים לאורך כל השנה, כמו קרדית אבק 
חיים  הבית, עובש, חלקיקי פרווה של בעלי 
וצמחים שפורחים כל השנה. האלרגיה העונתית, 
שפוקדת אותנו בעיקר בחודשי האביב והסתיו, 
נגרמת על ידי אבקנים של צמחי בר, דשאים 

ועצים אלרגניים כמו ברוש, זית ופקאן. 
"אלרגיה עונתית מטבעה קלה יותר לאבחון, 
מתחילים  אנשים  מגיעה  שהעונה  ברגע  כי 
אלרגית,  מנזלת  ולסבול  לדמוע  להתעטש, 
חולפים",  התסמינים   - מסתיימת  וכשהיא 
אומרת פרופ' ננסי אגמון לוין. התסמינים של 
נזלת אלרגית עונתית או שנתית - דומים, ויש 
אנשים שסובלים מאלרגיה כל השנה שמחמירה 

בעונה מסויימת.
נזלת אלרגית שכיחה מאוד באוכלוסיה: בין 
סובלים   ,40% ואפילו  אחוז מהילדים   20-30
נע  מנזלת אלרגית. בקרב מבוגרים השיעור 
מדובר  הגדול,  בחלקם  ה-20%.  בסביבות 
כדור אחד של  ומספיק לקחת  במחלה קלה 
תרופה מתאימה כדי להפסיק את הסבל. בחלק 
'להסתדר'  לומדת  מהחולים, מערכת החיסון 
עם השנים והתסמינים יפחתו, אצל אחרים - 

המחלה עלולה להחמיר עם השנים.
לציין  "חשוב  מדגישה:  לוין  אגמון  פרופ' 
בחולים,  פוגעת משמעותית  שנזלת אלרגית 
למרות שרבים מהם אינם מודעים לכך. נזלת 
ביותר לאובדן  אלרגית היא הסיבה השכיחה 
יותר מאסתמה,  ימי עבודה! החולים סובלים 
מסינוסיטיס, מנחירות ומפגיעה בשינה. מחקרים 
להישגים  מגיעים  מוכיחים שילדים אלרגיים 
פחותים בעונה שבה הם סובלים מאלרגיה! וזה 

בר טיפול!"

עונת האלרגיה כבר כאן, אך רבים בציבור אינם יודעים להבדיל בין נזלת “רגילה”, זו שבאה עם הצטננות, לבין נזלת 
אלרגית. למי אכפת איך קוראים לה, תשאלו? פרופ’ ננסי אגמון לוין, מומחית בכירה לאלרגיה ואימונולוגיה, מסבירה למה 

כל כך חשוב לאבחן נזלת אלרגית ולטפל בה בתכשירים המתאימים 

"
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בטיפות  נרחב  כך  הכל  השימוש  למרות 
ותרסיסי אף נגד גודש - מרבית הציבור אינו 
מודע לכך שהם אינם בלתי מזיקים, לא יעילים 
והשימוש בהם מוגבל.  נזלת אלרגית,  עבור 
מכון  ידי  על  חדש שנערך  אומניבוס  סקר 
ברנדמן מטעם חברת סאנופי, מעלה תוצאות 
מפתיעות: 92% מהישראלים גילו בורות באשר 

לטיפול הנפוץ בתרסיסי אף.
במסגרת הסקר, נשאלו המשתתפים האם 
ידוע להם על הגבלה בשימוש בתרסיס אף 
לומר  ידעו   )32%( פחות משליש  לנזלת.  
יודעים מהי.  שישנה הגבלת זמן אך הם לא 
למעלה ממחצית )52%( לא ידעו בכלל שיש 
יודעים שאסור  92% אינם  הגבלה בשימוש. 
לנזלת מעל חמישה  להשתמש בתרסיס אף 
ימים. 6% השתמשו בתרסיס אף במשך יותר 

מעשרה ימים!

ם  רי י מכ נם  אי  92%
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חידון השמנה
נדמה לכם שאתם יודעים ה-כ-ל אודות השמנה? בחנו את רמת 

היידע שלכם בנושא הכל כך פופולרי, ואולי תופתעו לגלות שיש 
עדיין מה ללמוד בנושא.

איזה מזון מכיל יותר שומן
)לפעמים, מה שנראה מובן מאליו, אינו כך...(

1. לחם דגנים 
2. עוגיות ללא סוכר

3. גבינה 3% 
4. צ'יפס מטוגן

איזו מהמחלות הבאות אינה קשורה 
להשמנה:

)היום תולים את כל התחלואים בהשמנת יתר. אז מה בכל 
זאת לא קשור?(

1. דום נשימה בשינה
2. אבנים בכיס מרה

3. כאבי שרירים
4. מחלות כבד

מהו המקור העיקרי לקלוריות
)ושוב, ידע שנראה ברור, עשוי להתבדות(

1. מאכלי בשר
2. לחם ודגנים מלאים

3. שומנים מן החי ומן הצומח
4. עוגות וממתקים

ילד סובל מעודף משקל כאשר:
)הרבה מאתנו מכירים את ההגדרות אצל מבוגרים. ומה עם 

ילדים?(
1. משקלו גבוה ב-20% מהמשקל המומלץ לגובהו ולגילו

2. כל התשובות נכונות.
3. ה-BMI שלו גבוה ב-5% מהמומלץ לגילו

4. משקלו מעל אחוזון 85 בילדים

מהו הטיפול העיקרי בהשמנה?
)אם אתם עוקבים בקפידה אחרי הכתבות בנושא, תדעו את 

התשובה( 
 1. תוספי הרזיה ועשבי מרפא

 2. דיאטת פחמימות
 3. דיאטה ופעילות גופנית

 4. תרופות להרזיה

למדידת השומן  מהבדיקות משמשת  איזו 
הפנימי:

)הכל נראה נכון, ובכל זאת...(
MRI 1. סריקת

2. מדידת היקף מותניים וירכיים
CT .3 של הבטן
4. משקל ביתי
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זו הסיבה, שכל כך חשוב 
הנזלת  מקור  את  לאבחן 
נכון.  טיפול  ולהתאים 
"במקרים הקלים של אלרגיה 
ליום-יומיים, רופא המשפחה 
אנטי  תרופה  לרשום  יכול 
היסטמינית כמו טלפסט, או 
אפילו תכשיר ללא מרשם. 
האלרגיה  שבהם  במקרים 
לפגיעה  וגורמת  ממושכת 
מומלץ   - החיים  באיכות 
אלרגיה.  למרפאת  לפנות 
בדרך כלל בתוך חצי שעה 
ולדעת האם  אפשר לאבחן 
ומתי  למה,  אלרגי,  אתה 
מזה.  לסבול  אמור  אתה 
היום טיפולים מצויינים  יש 
בתרסיסי אף סטרואידליים 
שמכילים  סטרונאז  כמו 
כמות זעירה של סטרואידים 
גם  לשימוש  ומיועדים 

לתקופה ממושכת.
חוסר  בגלל  לב:  שימו 
חוששים  מטופלים  ידיעה, 
מתרסיסים עם סטרואידים 
- אבל משתמשים בתרסיסי 
גודש שאמנם  מפחיתי  אף 
מיידית  להקלה  מביאים 
ו'פותחים' את האף הסתום, 
אבל בשימוש מעבר למותר 
מחמירים  הם  ימים(   3-5(
אלו  תרסיסים  המצב.  את 
לטיפול  מתאימים  לא 
בנזלת אלרגית. קיים טיפול 
אימונולוגי שמסייע להפחית 
את הרגישות לאלרגן, מדובר 
בתהליך ממושך עם תוצאות 

מצויינות.

התשובות 

1. התשובה הנכונה היא: 2. 
בפרוסת לחם יש 80 קלוריות ו-0.7 
גרם שומנים. בגבינה 3%, כשמה כן 

הוא, יש 3% שומן. בצ'יפס מטוגן 
יש בממוצע 15-17 אחוזי שומן. 
ואילו בעוגייה ללא סוכר, אמנם 
אין סוכר אבל היא מפצה על כך 

בשומנים שרמתם עשויה לנוע בין 
20% ל-35% שומן ויותר!

2. התשובה הנכונה היא: 3. 
משקל עודף מעלה עד פי 4 את 

הסיכון לפתח הפסקות נשימה ודום 
נשימה בשינה. מחלות כבד ובייחוד 
כבד שומני, קשורים להשמנת יתר. 
אבנים בכיס מרה נוצרות בין היתר 
ממשקעי כולסטרול, והסיכון לפתח 

אותן גבוה במאות אחוזים בקרב 
אנשים עם השמנת יתר. רק לכאבי 

שרירים לא נמצא עדיין קשר 
להשמנה...

3. התשובה הנכונה היא: 2. 
בשר, שומנים ומתוקים נתפסים 

כמשמינים ובצדק. אבל כשמדובר 
על הסך הכולל של צריכה קלורית, 

דווקא צריכת פחמימות במזון, 
היא שמהווה את המקור העיקרי 

לאנרגיה שהגוף צורך.
4. התשובה הנכונה היא: 4.  

הגדרת השמנה בילדים היא כאשר 
ה-BMI של הילד שווה או מעל 

אחוזון 95. ההגדרה של עודף 
משקל בילדים - מעל אחוזון 85 

בהתאם לגיל.
5. התשובה הנכונה: 3. 

הטיפול המומלץ הוא דיאטה 
ופעילות גופנית, כמובן. 

למרות שדיאטה היא האמצעי 
האולטימטיבי להורדה במשקל, 
שילוב של פעילות גופנית חיוני 

לבריאות ולהצלחת הדיאטה. 
תוספי הרזיה ואפילו תרופות, אינם 

יעילים בפני עצמם.
6. התשובה הנכונה היא: 1. 

שלוש הבדיקות האחרות מהווה 
אינדיקציה למידת ההשמנה. 

תהודה מגנטית )MRI( היא היחידה 
שיכולה למדוד במדויק את אחוז 
השומן בגוף ואת השומן הבטני 

שנחשב כיום לסיכון בריאותי. עם 
זאת, הבדיקה יקרה ואינה משמשת 

בדרך כלל למטרה זו.


