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 שי מוסבט שם:

 

של שורדות שואה ( 1960-90)ילידי תוצאי בריאות ארוכי טווח בצאצאים  שם העבודה:

 "הדור השני" -(  1940-45ישראליות, שנולדו במהלך מלחמת העולם השנייה )

 

 בוקר-פרופ' ליטל קינן :המנח

 

 תקציר: 

 וענתט (DOHaD) התפתחותיים של בריאות ומחלות בבגרות"המקורות התיאורית " :רקע

כי לאירועים המתרחשים לפני ולאחר הלידה, וכן לחשיפות מסוימות כמו מחסור תזונתי 

מהלך ההתפתחות )תקופת הינקות, הילדות נקודות זמן קריטיות בולחץ נפשי חמור ב

 עדינים השפעה רבה על הופעתם של שינויים אפיגנטיים ה להיותהמוקדמת וההתבגרות( יכול

שנות את פוטנציאל הסיכון של אותו י הפיכים. אלו, עלולים לבלת הורמונאלייםשינויים ו

-במהלך החיים כמו השמנה, יתר לחץ יותר תוצאים בריאותיים המופיעים מאוחרפרט לגבי 

שורדות שואה יהודיות, שנולדו  מטבולית.התסמונת הריאה ו, דם, סוכרת, מחלות לב

תזונה בינונית עד -תת ראהככל הנ ווח, (WWIIבאירופה במהלך מלחמת העולם השנייה )

ההשלכות הבריאותיות . עם זאת, , ומצוקות אחרותעקה נפשית, ןחמורה לפני ולאחר לידת

 .ובצאצאיהן כמעט ולא נחקרו עד כה ןטווח בההארוכות 

לאמוד ולהשוות את בריאותם הפיזית )תחלואה כרונית וגורמי סיכון(,  ת המחקר:מטר

י )הדור השני( שורדות שואה יהודיות, שנולדו והנפשית ואת סיבות התמותה של צאצא

במהלך השואה )ויש להניח שנחשפו למחסור תזונתי ועקה נפשית טרום לידתן, בתקופת 

ינקותן וילדותן המוקדמת( )קבוצת ה"חשופים"(, לצאצאי אימהות ילידות ישראל ממוצא 

ים"( וכן לבחון דומה באותן שנים, שלא היו חשופות לתנאים קשים אלה )קבוצת ה"לא חשופ

 את המנגנונים האפיגנטיים המעורבים.

בקרב צאצאי שורדות השואה יהיו שיעורים גבוהים  :השערות המחקר והתוצאות הצפויות

יותר של גורמי סיכון ותחלואה כרונית, איכות חייהם ומצב הבריאות הנפשית בקרבם יהיו 

 DNAיגנטיים כדוגמת מתילצייתשינויים אפגרועים יותר וכן תימצא תדירות גבוהה יותר של 

 בהשוואה לצאצאים שאימותיהם לא נחשפו לשואה. 

 מחקרים:-מארבעה תתימורכב ה מחקר תצפיתי :שיטות המחקר
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תוצלב עם  האוכלוסייה :על בסיס מסדי נתונים לאומיים עוקבה היסטורית :1מחקר -תת

ללמוד באופן יחסי על ועם רישום סיבות המוות בכדי רישומים לאומיים של מחלות כרוניות 

 .קיום מחלות אלו ועל סיבות התמותה העיקריות בחשופים ובלא חשופים

מסדי הנתונים  :"על בסיס מסד נתוני "מכבי שירותי בריאות עוקבה היסטורית :2מחקר -תת

בקופה יוכלו לספק מידע על גורמי סיכון )השמנה, עישון, תסמונת מטבולית(, ותוצאים 

בעקבות שימוש באלגוריתמים המבוססים על משלב אבחנות רפואיות, בדיקות  בריאותיים

 .רלוונטיות, פרוצדורות רפואיות ותרופות

הראיונות : 2 מחקר-ראיונות טלפוניים בקרב מדגם של תתעוקבה היסטורית,  :3מחקר -תת

מנהגי אורחות , פרטים דמוגרפיים ופרטי רקע, אישור מצב החשיפה )אימהי(את  יכללו

 .בריאות הנפשושאלון לגבי איכות החיים ו חיים כדוגמת עישון, השמנה ופעילות גופניתה

שינויים : 3מחקר -בקרב מדגם של תת DNAדגימות  - מחקר אפיגנטי חלוץ :4מחקר -תת

 .3מחקר -משתתפי תתבמדגם ייבדקו בדגימות הדם  DNAאפיגנטיים כדוגמת מתילציית 

וסיף מידע רב על מקורן של מחלות יהמחקר  :ניותחשיבות המחקר והמלצות לקובעי מדי

באופן ולחצים נפשיים  PTSD, ההשלכות ארוכות הטווח של תזונת נשים בהריון ועלכרוניות 

הכוללת  ,ת היעד של המחקר למעשה רחבות יותרואוכלוסי .האפקט הבין דורי וכן על ישיר

בהרבה מהמדינות שנחשפו לתנאים קשים, טרום ובתר לידתיים, מצב שכיח פרטים 

בעלת  הקבוצכשואה בישראל  ותשורדצאצאי על  רבה למחקר השלכה המתפתחות בעולם.

אפשר לנסח קווים מנחים למעקב בכך שת, ההולכת ומזדקנת סיכון גבוה לתחלואה כרונית

ולהקל באופן זה את הנטל על מערכת  והמלצות מתאימות למניעה ראשונית ושניונית

 חקר גם בדור השלישימיניח את הבסיס לבניית עוקבה עתידית ל לבסוף, המחקר. הבריאות

 של שורדי שואה בישראל.

 


