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 הקדמה:

לבריאות ומעלים את התחלואה  סוכניםהשמנה ואף עודף משקל הינם מקונצנזוס ש ייםק

כיעד לאומי, ומגבשות  ב"מגיפת ההשמנה"מכריזות על המלחמה והתמותה, מדינות רבות 

מסוכנת, המאיימת על בריאותם הפה ימגהמדי ימם את לצמצתוכניות לאומיות שונות על מנת 

  .האזרחיםשל 

 ,כרונית קיימתבעשור האחרון מתחילות להצטבר עדויות כי בקרב מטופלים עם מחלה 

בתמותה ממחלות שונות, אפקט זה נקרא  אשר גורם לירידה להשמנה יש דווקא גורם מגן

תמקד בפרדוקס ההשמנה ציג את הפרדוקס ולהבחרתי להזו  מאמרב .ההשמנה""פרדוקס 

  במחלות לב.

מידע על השמנה וסיבוכיה, תוך מתן הסבר כללי על אציג בתחילה בצורה כללית 

של ההשמנה בעיקר בהקשר של מחלות לב, בהמשך אתמקד בסקירה על  הפתופיזיולוגיה

 ת לבשנעשו במצבים שונים של מחלוהעיקריים מחקרים את הפרדוקס ההשמנה ואציג 

ומנגנונים המנסים להסביר את הפרדוקס, ואסכם את המידע  השערות , אציג מספרשונות

 .תוך מתן המלצות למטפלים

אני מקבלת הרבה פעמים  במחלקה פנימית דיאטנית בחרתי בנושא זה מכיוון שבתור 

מכיוון  עם עודף משקל או השמנה ומחלות לב. הפניות לטיפול באנשים לא צעירים 

אל השמנה היא כאל דבר מזיק שגורם לחולי ומגביר את התמותה,  שההתייחסות הכללית

 . בריאים יותרלגרום לאנשים להיות על מנת ישנה ציפייה ממני להילחם בהשמנה בכל מחיר 

תרמה לי רבות במציאת חומר רב ואיכותי שקיים בנושא, והבנה כי המלחמה  מאמרכתיבת ה

בהשמנה פעמים רבות היא לא רק לא מועילה, אלא יכולה לגרום ליותר נזק ולפגוע בבריאות. 

כעת אני מרגישה שתפקידי בתור דיאטנית של המחלקה הינו להציג את הראיות לצוות 

מיותרת ומזיקה, ועדיף להשקיע את הזמן  נההיר להם שמלחמה זו היהרפואי ולהב

 והמשאבים המצומצמים במלחמות חשובות עם תועלת רבה יותר.

כולי תקווה שההסתכלות של אנשי המקצוע על מגיפת ההשמנה תהיה שפויה יותר ומבוססת 

אל הציבור  ראיות ולא מבוססת על אינטואיציה, אופנה או פוליטיקה ושהקול השפוי יחלחל

 הכללי כך שנקודת המבט שקיימת על מגיפת ההשמנה תהיה נקייה יותר ואמיתית יותר.
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 השמנה וסיבוכיה

שכיחות ההשמנה עולה בעשורים האחרונים באופן דרמטי הן בקרב מבוגרים והן בקרב 

)משקל לחלק  BMIבאמצעות אינדקס ה רך כללבדנמדדים השמנה ועודף משקל , 3-1ילדים 

כגון אחוזי שומן, היקף נוספים למדידת ההשמנה , אך ישנם מדדים שונים לגובה בריבוע(

  ומה., יחס היקף מותניים לירכיים וכדמותניים

השמנה ובעיקר השמנה בטנית מהווה חלק מהסינדרום המטבולי הכולל: רמות כולסטרול 

HDL לייה בלחץ דם והפרעה ברמת בדם נמוכות, ריכוז טריגליצרידים גבוהים בדם , ע

   IFG) .)4הגלוקוז בדם בצום 

, כבד שומני 5( CVDההשמנה מהווה גורם סיכון למחלות כרוניות רבות הכוללות מחלות לב )

(NAFLD)6( דום נשימה בשינה ,Sleep Apnea )7 כמו כן  ועוד.  8, סוגי סרטן שונים

מוגדרת כאחת ממגפות המאה , אשר גם היא 2ההשמנה מקושרת להתפתחות סוכרת מסוג 

 Diabesity -הקשר בין השמנה וסוכרת יצר את המושג  9ונמצאת במגמת עלייה. 21 -ה

 01 המגפות זו בזו. 2הקושר את 

כיום השמנה נחשבת כמחלה כרונית בפני עצמה, והיא הוכנסה לספר הבינלאומי לסיווג 

  11 מעישון, אלכוהליזם ועוני.אה יותר נמצא כי השמנה מקושרת לתחלו, ו(ICD-9מחלות )

בעקבות ממצאים אלו ישנו היום מסע ציבורי נמרץ של מערכות הבריאות בעולם נגד מגיפת 

מסע זה הינו מסע הפחדה גורף שגורם לכך שההשמנה נתפסת כמחלה  ההשמנה העולמית,

 ם כחולים ועצלנים המהווים סכנהיאיומה שחייבים להילחם בה במלוא הכח, השמנים נתפס

 .השמנים נהפכים לנרדפים ומוקציםכך ש וחוסנו הכלכלי של הציבורלשלומו 

 עודף משקל או השמנה?

( ישנה 33מעל   BMIלמרות הממצאים שבקרב אנשים הסובלים מהשמנה או השמנת יתר )

עלייה בתחלואה ובתמותה נשאלת השאלה האם ממצאים אלו קיימים גם בעודף משקל? 

(BMI  33ל 25בין .) 

, כך עלייה קלה בתחלואה ובתמותה נהקל ישמחקרים שמראים כי כבר בעודף משמעט ישנם 

  BMIבדק את הקשר בין  2313ב N Engl J Medמחקר גדול שפורסם במגזין למשל 

 1.46מחקרים פרוספקטיבים גדולים שכללו בסה"כ  19ניתוח של  ל ידילתמותה כוללת ע

                    שנים.   13צע היה ומקב המ, זמן המע19-84בנים בגילאי מיליון בוגרים ל

נמצא כי הסיכונים לתמותה כוללת  ,כקבוצת הייחוס 23-22 של BMIכאשר לקחו את קבוצת 

הסיכון גדל  BMI 33-35מאשר קבוצת הייחוס, בקרב  13%הינו גדול ב BMI 25-33בקרב 

 12 .%151גדל בהסיכון  BMI 53-43קרב וב %88הסיכון גדל ב BMI 43-35, בקרב %44ב

לעומת זאת בשנים האחרונות התפרסמו מחקרים שהראו כי לעודף משקל אין כמעט השפעה 

כי לעודף משקל יכול  -בפני עצמו על תחלואה ותמותה וישנם מחקרים שאף הראו להפך

בדק את הקשר  2313ב Obesityלהיות יתרון על משקל תקין, כך למשל מחקר שפורסם ב

שנות מעקב נצפה כי ביחס  12בוגרים קנדים, לאחר  11,326לתמותה כוללת בקרב   BMIבין

(  35מעל  BMI) 2מדרגה השמנה ב( או 18.5מתחת ל BMIרק בתת משקל ),  BMI 23-25ל

 1מדרגה  בהתאמה(, בהשמנה 36%ו 73%נצפתה עלייה מובהקת בתמותה. )עלייה של 
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(BMI  לא נמצא35ל 33בין )עלייה בסיכון לת ה( מותה ואילו בעודף משקלBMI  33ל 25בין )

 13. %17פתה ירידה בתמותה בשיעור של נצ

הטיות שונות במחקרים אך אין מ ואחוסר ההתאמה בין התוצאות יכול לנבוע מסיבות שונות 

ההמלצות הרשמיות לגבי כך שלא ברורה הסיבה מדוע ספק כי התוצאות אינן חד משמעיות 

מתחילה המלחמה העיקשת , ומדוע כבר בעודף משקל 25של  BMIמשקל תקין הן עד 

 .במגפת ההשמנה

 

 פתופיזיולוגיה:

אחד מהמנגנונים המסביר את הקשר בין עודף משקל והשמנה לסיבוכיה קשור בהשפעה של 

ת והיא ירקמה אנדוקרינרקמת השומן הינה   41. האדיפוקינים המופרשים מרקמת השומן

ויסות רגישות לאינסולין וכן במטבוליזם  של הגוף,  מאזני אנרגיהבעלת תפקיד מרכזי בויסות 

של פחמימות ושומנים, פעולות אלו מווסתות ע"י חלבונים והורמונים אשר מופרשים מתאים 

אנדוקרינים ברקמת השומן ובעלי אפקט נרחב על הצריכה האנרגטית ועל ההוצאה 

להתפתחות הסינדרום המטבולי  ,שקשורים להשמנההאדיפוקנים העיקריים  51האנרגטית. 

  הינם הלפטין והאדיפונקטין. והסיבוכים הקרדיווסקולרים

-TNFכגון מקרופאג'ים ועליה בביטוי ציטוקינים פרודלקתיים של בהשמנת יתר יש הסתננות 

α   IL-6 וCRP  הגורמים למצב של תגובה דלקתית כרונית, המתאפיינת בעליה בחלבוני

( , והפעלה של מסלולים דלקתיים. לתהליך acute phase reactantsהפאזה האקוטית )

טרשת עורקים  ,2הדלקתי הכרוני יש חשיבות בהתפתחות תנגודת לאינסולין, סוכרת מסוג 

  61ומרכיבים נוספים של הסינדרום המטבולי. 

של פירוק תאי השומן אשר מוגבר ברקמת השומן מתרחש תהליך מנגנון נוסף מתייחס לכך ש

פשיות וטריגליצרידים, תהליך זה מתרחש בעיקר ברקמת וצור של חומצות שומן חגורם ליי

הבטנית. חומצות השומן החופשיות פוגעות בתפקוד של איברים שונים  -השומן העמוקה

ובעיקר בכבד שאליו הן מגיעות דרך הוריד הפורטאלי וגורמות לעלייה בתנגודת לאינסולין, 

    . HDLוייצור מופחת של  LDLכך שיש ייצור מוגבר של  -פוגעות במטבוליזם של השומן בכבד

תהליך זה מגביר בצורה משמעותית את הסיכון להתפתחות של סוכרת ומחלות 

 19 ,18 ,17קרדיווסקולריות. 

 :ותפקוד המערכת הקרדיווסקולריתלהשמנה יש השפעה על מבנה מנגנון נוסף מתייחס לכך ש

מטופלים עם השמנת יתר הינם , כך ששל העורקיםווה בד"כ בעלייה בלחץ עלייה במשקל מל

השמנת יתר מגדילה את נפח הדם הכולל ואת תפוקת הלב, בנוסף  .בעלי לחץ דם גבוה יותר

לפיכך עומס העבודה על הלב הינו גדול יותר, עיקר הגידול הוא בנפח הפעימה אך יש גידול גם 

מפתחים הרחבה  לים מהשמנההסובבעקבות עלייה בלחץ המילוי והנפח, אנשים  בקצב הלב.

( וכן LVHשל החדר השמאלי בלב, ויש עלייה בסיכון להפירטרופיה של החדר השמאלי )

בנוסף, השמנה גורמת להרחבה של הפרוזדור השמאלי כתוצאה   .בלב מומים מבניים אחריםל

מומים וליקויים  מעלייה בנפח הדם בסירקולציה ובעקבות המילוי הלקוי של החדר השמאלי. 

 20, 21, 22, 23(. AFאלו מגדילים את הסיכון לכשל לבבי ולפרפור פרוזדורים )
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 השמנה ומחלות לב:

ישיר בין  המראים קשרשנעשו באוכלוסיה הכללית ישנם מחקרים אפידמיולוגים רבים 

 תחלואה ותמותה לבבית:השמנה ל

 מחקרי עוקבה 58בשנה שעברה ניתח את התוצאות של  Lancetמגזין ה בפורסם מחקר ש

הראה קשר ישיר בין  המחקר .מדינות שונות 17אנשים בקרב  223,333על יותר משנעשו 

BMI מחלת לב כלילית ראשונית של היארעות לירכיים לבין , היקף מותניים ויחס בין מותניים

סיכון לאירוע גדילה את המדדים אלו ה 3כל תוספת של סטיית תקן בכל אחד מ .ושבץ איסכמי

אך לא נצפה הבדל כלשהו בין המדדים  )גם לאחר תיקנון לגיל, מין ועישון(. 25-33%ב לבבי

 24בחיזוי של הסיכון למחלות לב. , היקף מותניים או היקף ירכיים( BMI)השונים 

כוללת ותמותה לתמותה   BMIהקשר ביןנבדק ,  2339 ב Lancet פורסם בשמחקר ב

 933,333עוקבה )שכללו סה"כ קרוב למחקרי  57התבסס על ממחלות שונות. המחקר 

גדילה את הסיכון ה BMI 25מעל  יחידות 5כי כל תוספת של  תוצאות הראוה. משתתפים(

 25 .%43ואת הסיכון לתמותה קרדיווסקולרית ב %33לתמותה כוללת ב

להיארעות של כשל  BMIנבדק הקשר בין , 2332שנת בN Engl J Med  שפורסם בבמחקר 

שנות מעקב  14במהלך  Framingham .-המחקר ממשתפי  5933 ( בקרב כHFלבבי )

)מעל   BMIק"ג / מטר בריבוע ב 1בנצפה כי לאחר תקנון לגורמים שונים, עבור כל עלייה 

BMI 25 ,)בקרב נשים 7%בבקרב גברים ו 5%לה בלכשל לבבי ע ןהסיכו         .          

בקרב  46%העלתה את הסיכון לכשל לבבי ב BMIכל עלייה בקטגוריה של בנוסף נצפה כי 

 תקין, משתתפים עם השמנה BMIבהשוואה לכמו כן נצפה כי בקרב גברים.  37% נשים וב

(BMI  33מעל)  93%בסיכון עבור נשים ו 112%היו עם סיכון כפול לכשל לבבי. )עלייה של 

 26עבור גברים(. 

ואה ותמותה ממחלות לב בקרב כאשר ניסו לבדוק את הקשר בין עודף משקל והשמנה לתחל

נה לתחלואה קשר הפוך בין השמ פרדוקסלינמצא באופן  ,עם מחלת לב קיימתמטופלים 

 .פרדוקס ההשמנהקשר הפוך זה נקרא . ותמותה קרדיווסקולרית

על מנת לתאר את התוצאות הלא  Gruberg et alע"י  2332שנת המונח הוטבע לראשונה ב

צפויות שהתקבלו במחקר שלהם:  אנשים בעודף משקל והשמנה עם מחלת עורקים כליליים 

(CAD( שעברו אנגיופלסטיה )PCIהיו בעלי תוצאים טובים יותר לטווח ה )פחות  -קצר והארוך

 27 פחות תמותה לבבית מאשר אנשים עם משקל תקין או בתת משקל.ו סיבוכים באשפוז

, תוצאות לא צפויות אלו נצפו שוב ושוב במחקרים מחקר זה במהלך העשור שעבר מאז

 להלן הממצאים העיקריים: ובמצבים שונים.במחלות קרדיווסקולריות שונות  שונים

  -מחלות לב כרוניות

בקרב מטופלים עם מחלת כוללת לתמותה   BMIנבדק הקשר בין  2335במחקר שפורסם ב

 37מטופלים, זמן המעקב הממוצע היה  7767המחקר נעשה בקרב לב כרונית יציבה, 

)מתמותה של  BMIחודשים. במחקר נראה כי התמותה הכוללת ירדה בצורה לינארית עם ה

 BMIבקרב מטופלים עם  28%לתמותה של  18.5מתחת ל BMIעם בקרב מטופלים  45%
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היו  (BMI 25-33) קלמטופלים בעודף משנצפה כי  לגורמים שונים לאחר תיקנון (.33מעל 

היו ( 33מעל  BMIמטופלים עם השמנה )ואילו לתמותה כוללת  12%מופחת של סיכון בעלי 

היו ( 18.5מתחת ל BMI)לעומת זאת מטופלים עם תת משקל .  19%בעלי סיכון מופחת של 

 28לתמותה כוללת. יותר  %21של מוגבר בסיכון 

בקרב חולי לב ניתחה את הנתונים של תשעה מחקרים שנעשו  2338ת נשמ מטא אנליזה

.  שנים 2.7איש עם מעקב ממוצע של  28,239, האנליזה הכללית כללה (CHFכרוניים )

 16%היתה ירידה של ( 33ל 25בין  BMI)מטופלים עם עודף משקל בקרב נצפה כי  באנליזה

בתמותה הקרדיווסקולרית ואילו בקרב מטופלים עם  19%בתמותה הכוללת, וירידה של 

בתמותה  43%ותה הכוללת וירידה של בתמ 33%היתה ירידה של  (33מעל  BMI) השמנה

עדיין נמצא כי בעודף משקל  -ת ורגישה יותרנכאשר נעשתה אנליזה מתוקנ הקרדיווסקולרית. 

באף אחד מתשעת המחקרים שנכללו מעניין לציין כי תמותה. סיכון לידה בוהשמנה יש יר

כי לאנשים עם משקל תקין או תת משקל יש סיכון שהראה אחד  מחקראפילו באנליזה לא היה 

 29מופחת לתמותה מאשר אנשים עם עודף משקל או השמנה. 

במהלך  פתי צמודאשר קיבלו טיפול תרו עם יתר לחץ דםהנתונים נבדקו גם בקרב מטופלים 

 חולי לב 22,333-יותר ממחקר שנעשה בקרב ירסמו פ  Uretsky et al  2337בשנת  המחקר:

המטופלים חולקו בצורה רנדומלית לטיפול שונה  .בעלי לחץ דם גבוה ובעיות עורקים כרונים

קרדויווסקולרית תמותה כוללת או תחלואה ו BMIבלחץ דם, ונבדק הקשר בין סוג הטיפול, 

חץ דם ונעשתה השוואה ליתר של טיפול באחר שנתיים התוצאות נבדקו ל .(MI)שבץ או 

הטיפולים השונים לל"ד  2בקרב מצא כי נ(. 25ל 23בין  BMIלמטופלים בעלי משקל תקין )

ה הי קרדויווסקולרית ותחלואה לתמותה( הסיכון 33-35בין  BMI) 1לסובלים מהשמנה דרגה 

( היו בעלי 25-33בין  BMIמטופלים בעלי עודף משקל ) (.32%)סיכון מופחת של הנמוך ביותר 

( 35מעל  BMI) 3או  2ומטופלים בהשמנה דרגה  לתחלואה ותמותה, 23%סיכון מופחת של 

למרות שדווקא בקרב המטופלים הסובלים . תוצאות אלו התקבלו 24%היו בסיכון מופחת של 

 33. יפול בלחץ דם היתה נמוכה יותרהאפקטיביות של הטמעודף משקל או השמנה 

 מחלות לב אקוטיות:

לסיכון לתמותה במחלת לב אקוטית,  BMIנבדק האם יש קשר בין  2337שפורסם בבמחקר 

מטופלים אשר אושפזו  138,927בתי חולים בארה"ב וכלל בסה"כ  263המחקר נעשה בקרב 

במהלך האשפוז ירדה באופן כי התמותה  במחקר נמצא(. ADHFבעקבות כשל לבבי אקוטי )

 BMIיחידות ב 5, לאחר תקנון לגורמים שונים נמצא כי עבור כל עלייה בBMIיחס ללינארי ב

 31 .%13הסיכון לתמותה ירד ב( BMI 25)מעל 

 השפעת הסטטוס הרפואי:

מטופלים  1319על תמותה כוללת בקרב  BMIמחקר שפורסם השנה בדק את ההשפעה של 

שנים, המחקר שילב ההערכה של מצב רפואי  7במעקב של  (PCIאנגיופלסטיה )שעברו 

בין  BMIנמצא כי רק בקרב במטופלים עם עודף משקל )במחקר  .Sf-36באמצעות שאלון ה

בתמותה לעומת המטופלים במשקל תקין, ירידה  43%( נראתה ירידה מובהקת של 33ל 25

המטופל, לעומת זאת בקרב מטופלים עם רפואי של ה וזו נשמרה גם כאשר תיקננו למצב

השמנה לא היתה ירידה מובהקת בסיכון לתמותה כוללת. מסקנת החוקרים שהסטטוס 

 32 הרפואי ככל הנראה לא מהווה מרכיב בהסברת הפרדוקס.
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 השפעה של כושר גופני:

( ומדדי השמנה CRFמחקר שפורסם במאי השנה חקר את הקשר בין כושר הלב והנשימה )

( ותמותה CVDלבין מחלות קרדיווסקולריות ) , היקף מותניים ואחוזי שומן(BMI) שונים

( CHDגברים עם חשד או קיום של מחלת לב איסכמית ) 9563. במחקר השתתפו כוללת

. METsיכולת הלב ומערכת הנשימה נמדדה באמצעות שנים.  13.4ונערך מעקב במשך 

גבוה, נמצא כי לאחר תיקנון לגורמים שונים בהשוואה לגברים בעלי משקל תקין וכושר גופני 

היו בעלי סיכון גבוה יותר של ( 23-25בין  BMI) גברים בעלי כושר גופני ירוד עם משקל תקין

 גבוה יותר סיכוןעלי ( היו ב33-35בין  BMI) 1לתמותה כוללת, גברים בהשמנה מסוג  63%

את הסיכון לתמותה ( העלתה 35מעל  BMI) 2לתמותה כוללת, השמנה מסוג  38%של 

( לא היתה עלייה בסיכון 33ל 25בין  BMI, לעומת זאת לגברים בעודף משקל )143%ב

ממצאים אלו נמצאו גם במדדי היקף המותניים ואחוזי  למרות הכושר הגופני הירוד.לתמותה 

 השומן. בקרב גברים עם כושר גופני גבוה לא היה הבדל בסיכון לתמותה בין קטגוריות ה

BMI  33 נות.השו 

המחקר בדק את ההשפעה של כושר  :שפורסם השנהנוסף תוצאות דומות התקבלו במחקר 

של מחלה  ללא תיעודגברים  811על תמותה כוללת בקרב  BMIו (CRF) הלב והנשימה

יכולת הלב ומערכת הנשימה נמדדה באמצעות גם במחקר זה . קרדיווסקולרית או סוכרת

METs . גברים עם משקל בין תמותה סיכון לבנמצא כי בקרב גברים פעילים לא היה הבדל

( 33עד  BMI 23גברים ללא השמנה )ב -בקרב גברים לא פעיליםאך  ,השמנהתקין או עם 

( הסיכון לתמותה גדל 33מעל  BMIעם השמנה ) ואצל גברים %123 סיכון לתמותה גדל בה

 34 .%93ב

 השפעת ירידה במשקל:

מטופלים  7333בקרב כעל תמותה בדק את השפעת השינוי במשקל  2338מחקר שפורסם ב

מחקר זה בדק מטופלים עם או ללא בעיות בתפקוד  ,CHARM שהשתתפו במחקר ה

משקל במהלך חצי שנה היה קשור באופן ישיר ומובהק הסיסטולי. נמצא כי אחוז האובדן ב

במשקל  5%טופלים עם ירידה של מעל לתמותה כוללת ותמותה קרדיווסקולרית. בקרב מ

עם משקל  בסיכון לתמותה, במיוחד בקרב מטופלים שהיו 53%בחצי שנה היתה עלייה של 

כמו כן נמצא כי אחוז האשפוזים ומשך האשפוז היה גבוה  תקין או נמוך מלכתחילה,

אנליזה מעודכנת זמן הראתה קשר חזק יותר: בקרב  משמעותית בקרב מטופלים אלו.

 35 במשקל בשנה הסיכון לתמותה היה מוגבר פי ארבע. %13מטופלים עם ירידה של מעל 
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 להסברת הממצאים:מנגנונים ו השערות

ממצאים מהמחקרים שסקרנו להסביר את ההועלו מספר השערות ומנגנונים שונים בניסיון 

 תמותה ותחלואה ממחלות לב. סיכון מופחת ללקשורים עודף משקל והשמנה כי  המראים

ית המחקר או ת מהטיות שונות באוכלוסיונובעתוצאות ישנן מספר השערות שטוענות שה

  באופן עריכת המחקרים:

אנשים במשקל תקין מעשנים יותר מאשר אנשים עם עודף משקל או כך למשל נטען כי 

שהראו  רבים כן במחקריםכמו לות אצלם את שיעורי התמותה. שעשוי להע גורםהשמנה, 

הינה צעירה יותר אנשים עם השמנה נמצא כי האוכלוסיה של ה את פרדוקס ההשמנה

גורם בעצם ההגיל הינו כך שיכול להיות שהאוכלוסיה של האנשים עם המשקל התקין מ

 העיקרי שמשפיע על התחלואה והתמותה ולא ההשמנה.

שכן מחקרים מאוחרים יותר את הפרדוקס כשלעצמן נראה כי טענות אלו אינן יכולות להסביר 

)שחלקם הצגתי בסקירה( השוו אוכלוסיות באותם גילאים, ובדקו את התוצאות גם בקרב 

התוצאות שהתקבלו הראו עישון ובכל זאת גיל והאוכלוסיות שלא מעשנות או שתקננו את ה

 את אותו אפקט של פרדוקס ההשמנה.

מקבלת  שמנה ומחלות לבאנשים עם ההאוכלוסיה של השה היא תנוספת שהועל השערה

הינו מוקדם יותר, והם עוברים באוכלוסיה זו טיפול טוב יותר, הזיהוי והטיפול במחלות 

         מעקבים צפופים יותר כך שגורם זה הינו משפיע על הירידה בתחלואה ובתמותה. 

 אליו התייחסו בהשערה זו הינו יתר לחץ דם. שהעיקרי  מצב הרפואיה

קיבלו טיפול  BMIכל הנחקרים בקטגוריות השונות של הכי   Uretsky et alראינו במחקר של 

תרופתי ביתר לחץ דם, ובכל זאת גם במחקר זה לאנשים עם עודף משקל והשמנה היתה 

הסיבה  איננהזאת  כך שככל הנראה 33עם משקל תקין, ירידה בתמותה לעומת אנשים 

  .לירידה בתחלואה ובתמותה

  כיצד ייתכן שלהשמנה יכול להיות יתרון:ישנם מספר מנגנונים שהוצעו על מנת להסביר 

יתרון בכך שהלב שלהם בעצם עובד  יש עודף לאנשים עם משקל מנגנון אחד שהוצע הוא כי

אנשים עם משקל גבוה  -יותר: עבודה הינה תוצר של משקל כפול מרחק, כך שבאותו מרחק

יתרון להשמנה. נותן בעצם , וזה אנשים עם משקל נמוך יותר יותר עושים יותר עבודה מאשר

ר, משום מתמודד מראש עם המחלה טוב יות אנשים עם משקל עודףכמו כן ייתכן שליבם של 

אנשים שהם פועלים בתנאים של עומס מלכתחילה וכך למשל במצב של התקף לב ליבם של 

                                                    מסוגל לספוג טוב יותר את ה'שוק' שעוברת המערכת בזמן ההתקף.עם השמנה 

ת הקשר בין גורמי מיד שלאחרונה מתבססת ההכרה כיחס לכך ימנגנון נוסף שהוצע מתי

פן כולל, אלא וסוכרת אינה תלויה במידת אגירת שומן באו מטבולית -הסיכון לתחלואה קרדיו

                                             ותפקוד תאי השומן ברקמות שונות.קשורה יותר לפיזור 

שנה  18במעקב המדגימים כי  SOSהממצאים ממחקר ה כחיזוק לתובנה זו השנה פורסמו 

בתמותה הקרדיווסקולרית לא הייתה קשורה  53%ההפחתה של כ ,לאחר ניתוחים בריאטריים 

רמות שינויים ב, אלא דווקא לשניםלאורך ה לכמות הירידה במשקלאו  ההתחלתי BMIל
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את ההנחה כי מחלת ההשמנה אינה קשורה למספר  תוצאות אלו מחזקותהאינסולין. 

 36,37 .בגוף לפיזור רקמת ותאי השומןהקילוגרמים אלא לתפקוד ו

הסבר אפשרי נוסף שהועלה הינו כי אמנם רקמת השומן מפרישה ברובה חומרים מזיקים, 

למשל הורמונים שונים שיכולים להגן על כלי הדם,  -אך כנראה שלחלקם ישנה השפעה מגינה

גורם מגן במקרים ייתכן כי הציטוקינים והאדיפוקינים שמופרשים מרקמת השומן הינם כמו כן 

דלקתית המשפרת את -עליה בפעילות האנטילפטין גורם לכך למשל נמצא כי . אלו

 38  .התמודדות עם מצבי היפוקסיהה
 

 :ומסקנות דיון

 העיקריים שהתקבלו מהמחקרים השונים הינם:הממצאים 

( מקושרת לסיכון המופחת ביותר לתחלואה 33-35בין  BMI) 1השמנה מדרגה  -

 ( BMI 23-25בהשוואה למשקל תקין )כרוניות או אקוטיות ותמותה ממחלות לב 

 אשר בד"כ נחשב כאידיאלי.

( BMI 35-43) 2( ובחלק מהמחקרים אף בהשמנה מסוג BMI 25-33בעודף משקל ) -

  .סיכון מופחת לתמותה ותחלואהגם כן נצפה 

- BMI תמותה ממחלות לבתחלואה או ( הינו גורם סיכון ל18.5נמוך )מתחת ל.  

, ובקרב השפעה על הסיכון לתמותה בקרב מטופלים עם מחלות לבלכושר גופני יש  -

 .ישנה ירידה בתמותה ללא קשר למשקלמטופלים עם כושר גופני גבוה 

מטרה מתוך  חוזרים לאחר הפרסומים הראשונים של הממצאים המפתיעים, נעשו מחקרים

מחלה שונים  כשהמחקרים נעשו באוכלוסיות שונות, במצביאך גם להפריך את התוצאות, 

כך שכיום לאחר שיש חומר  .ובתקופות מעקב שונות הממצאים חזרו על עצמם באופן עקבי

 שנתונים אלו משקפים את המציאות.מדעי רב המבוסס היטב יש צורך לקבל 

 ההשמנה אינם בהכרח מבוססי ראיות ההיבטים של סיכוניהרבה אמונות ותפיסות כלליות על 

והגישה העיקרית והרווחת הינה שהשמנה היא בהכרח מזיקה וגורמת לתחלואה.             

גישה זו היא זאת שבעצם יוצרת את המונח "פרדוקס ההשמנה", מכיוון שפרדוקס בעצם 

שמראה כי להשמנה יכולות . כך שכאשר יוצא מחקר טא סתירה כלשהי בין ידיעות שונותמב

                                                     .זה נתפס מיד כפרדוקס, כלא הגיוני וכטענה שיש צורך להפריך אותה -להיות יתרונות

על נזקי  צביעיםמספיק מחקר אחד או שניים שמ -כשזה קורה במצב ההפוךלעומת זאת  

    סיומה ואין צורך לשלול אותם.  מחקרים אלו מתקבלים כאק, וההשמנה

, הראיות על התחלואה והתמותה הפוטנציאלית המאמרכך למשל כפי שהצגתי בתחילת 

ויש  על מידע מדעי רחב אלא על תוצאות נקודתיותכתוצאה מעודף משקל אינן מבוססות 

הרבה מחקרים שמראים כי דווקא לעודף משקל יש יתרון בהורדת התחלואה והתמותה, אך 

למרות  שיש צורך להילחם בו משקל היא כאל מצב לא תקיןההגישה הרשמית אל עודף עדיין 

  שאין סיבה מספיק טובה לכך.



 
13 

 

נתונים אלו מוכיחים שההסתכלות על עודף משקל והשמנה כאל מחלה וכאל מגיפה לא 

שהם לאו דווקא של שיקולים , וכי יש כאן מגוון רחב אמיתי ומבוסס נעשית ממקום מדעי

 יקולים השונים שמניעים אותה.והש להשמנה ורים ויש צורך לבחון מחדש את הגישהטה

ישנה חשיבות גדולה לקרוא מחקרים ופירסומים בצורה הנכונה, ויש צורך להסתכל בצורה 

ולהבין שמה שנכון לאוכלוסיה אחת  , מדוקדקת מהי האוכלוסיה שנבדקה במחקרים השונים

 השנייה.לא בהכרח נכון לאוכלוסיה 

רוב המחקרים שמראים קשר בין השמנה לתחלואה ותמותה נעשו דווקא באוכלוסיה הצעירה 

והבריאה, והתוצאות שמתקבלות ממחקרים אלו אינן משקפות את המציאות הכוללת ואינן 

שהשמנה נוצרת תפיסה שגויה מתאימות לאוכלוסיה המבוגרת עם מחלות כרוניות. בצורה זו 

לואה ומעלה את התמותה לכלל האוכלוסיה: גם לבריאים חתרמת להיא בהכרח מזיקה, גו

 וגם לחולים, גם לצעירים וגם למבוגרים. 

ציבור המטפלים שמטפל בעיקר באוכלוסית המבוגרים והחולים, לא חלק ניכר מהבעיה היא ש

, קורא את האותיות הקטנות של המחקרים אלא מתבסס על השורה התחתונה שמתפרסמת

מצב זה מוביל לכך שכיום כמעט כל . ת והמלצות שאינן מבוססות למטופליםוכך ניתנות עצו

הסובל מעודף משקל או השמנה שמגיע אל מטפל כלשהו )אם זה רופא, אחות או מטופל 

דיאטנית( יקבל מיד המלצה לרדת במשקל, וזה למרות שהרבה פעמים זהו לא הטיפול הנכון 

 גרום ליותר נזק מאשר תועלת.עבורו, אלא זה טיפול שיכול בסופו של דבר ל

 מהממצאים:כתוצאה  למטפליםומסקנות מסרים 

 מחלות לב ירידה במשקל במצב של  1בעודף משקל והשמנה מסוג אין הוכחה לכך ש

(HF ) ,רדה לפיכך ניסיון להומשפרת את הפרוגנוזה של המטופל ומורידה את התמותה

  .35עד  BMIבמשקל לא צריך להיות חלק בלתי נפרד מהטיפול במטופלים עם 

  בממוצע, מטופל עםHF  והשמנה יחיה באופן מובהק יותר שנים מאשר מטופל בתת

 תת משקל.מטופל בטפל במשקל, ולכן כשיש זמן מוגבל יש עדיפות עליונה ל

 ,על כן יש צורך   פעילות גופנית בכל משקל עוזרת להורדת התחלואה והתמותה

ירידה במשקל אלא בשביל לשפר את גרום ללשלב את הפעילות לא מתוך מטרה ל

 הפרוגנוזה ואת איכות החיים של המטופל.

  כל מטופל שהמטפל צריך להפעיל בבואו לטפל בישנם שיקולים אינדוודואלים

יכולה לגרום להחמרה , גם אם היא לא חמורה, ומטופל, ישנם מקרים שבהם השמנה 

בסימפטומים שונים או לפגוע באיכות חיים, במצבים אלו יש להתאים את הטיפול 

 למטופל באופן אישי.

 סיכום:

מראים כי בניגוד לתפיסה הרווחת השמנה רבים בשנים האחרונות מחקרים אפידמיולוגים 

  מחלות לב בפרט.יכולה להוות גורם מגן במחלות שונות וב

ים בריאים לעומת אנשים חולים והשמנה אצל אנשהסיכונים והיתרונות של עודף משקל 

 צריכה להיות בהתאם.של אנשי מערכת הבריאות הטיפול ים בתכלית, על כן התפיסה ושונ
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