
 שיבוש מנגנון רעב ושובע בילדים

 הקדמה

אוכל הוא אחד הצרכים הבסיסיים ביותר של האדם. עוד בבטן האם העובר ניזון מאמו דרך השלייה 

וביציאה לאוויר העולם מחפש התינוק את שד אמו ליניקה ראשונה המסמלת היקשרות, מגע מוכר וכן 

 בסיסי.צורך ביולוגי 

התנהגויות שונות בילדינו הילדות וההתבגרות, אנו ההורים מעצבים  לגדילה דרךבמעבר הינקות, במהלך 

 בהתאם לטמפרמנט איתו נולד הילד.

חלקן חיוביות, בונות ומעצימות וחלקן  .השפעות הוריות ניכרות כמעט בכל תחום בחייהם של ילדינו

 שליליות, הורסות והרסניות.

 כך גם באכילה.

לשבש אותו, לגרום לילדים  בלי משים עלולים ההורים. יסות רעב ושובעותינוק נולד עם מנגנון בסיסי לו

אשר אינה  ,לאבד את הרגישות לתחושות האינהרטיות של גופם ובכך לגרום להם לאכילה לא מודעת

הילדים  תבתזונבני הבית לעלייה במשקל, לעיסוק אובססיבי של כמו גם וקשורה לתחושות רעב ושובע, 

ילד שאינו יודע לווסת את תחושותיו הבסיסיות : המפסידים כולםמרושע בו ובכך למעגל השמנה לחשש מ

ילד שעולה במשקל ב, ההורה שחווה תסכול והתעסקות אובססיבית ולהגיב אליהן בצורה מותאמתביותר 

, מאכילה של מזונות מסוימים עס, כוחניות, הימנעותוהבית שמתנהל כולו סביב האכילה של הילד בלחץ, כ

עימו ההשמנה השוואה והמתח בבית גואה וו, הרזייה, מניעה מתרכז באכילההשיח בבית  .הגבלה ועוד

 וחוזר חלילה. ,גוף השליליהדימוי ו

העיסוק  וכמו כןמגמת ההשמנה בקרב ילדים ובני נוער בישראל ובעולם המערבי כולו הינה במגמת עלייה 

מספר גורמים , דימוי גוף ירוד, התעסקות מוגזמת בבריאות ועוד. ןילדיהבתזונת  האובססיבי של משפחות

 כדוגמת גנטיקה ושינויים אפיגנטיים, אורח חיים ישבני, סביבה אובסינוגנית וכןמגמה זאת, יכולים להסביר 

ות אלו התנהגויות הוריות עלולות להגביר הסיכון לתופע.  תדון עבודה זובהן השפעות הוריות וחברתיות 

 ועל כן התערבות באספקטים אלו יכולה להוות נקודת יציאה מהמעגל הנפסד. במידה ניכרת

 .וילדים שיבוש מנגנון רעב ושובע בתינוקותבעבודה זו אסקור את ההשלכות של 

 והשלכות השיבוש,הדרכים ההוריות לשיבושו  ואתאר את מנגנון רעב ושובע תקין, מהו אפרט בקצרה 

 רגישות לתחושות, אכילה בהיעדר רעב ועוד.כדוגמת איבוד ה
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 מנגנון רעב ושובע - 1פרק 

תינוק רעב מבטא תינוקות נולדים עם מנגנון רעב ושובע תקין. מנגנון זה מווסת את האכילה של התינוק. 

וחות אשר באה לקיצה עם התחלת הארוחה וסיפוק הצורך. כאשר התינוק ינבאי נו את הזדקקותו בבכי

-על עצמו. בלאחר מספר שעות חוזר התהליך ו מפסיק לאכול גם אם מגישים לו כמות נוספת שבע הוא

אוריה שלתינוקות יכולת מולדת לווסת את הרעב והשובע שלהם על ידי יתוארה לראשונה הת 1928

מארי דיוויס (. הפרשנויות ממחקריה של קלרה Stauss, 2006)חוקרת להתפתחות הילד קלרה מארי דיוויס 

באופן אינסטינקטיבי טענו כי בהינתן חופש בחירה לילד ומגוון רחב של מזונות, תינוקות וילדים יצרכו 

באחד המחקרים התצפיתיים  נתמך על ידי מקורות רבים נוספים.. טיעון זה (tory, 1987S) דיאטה מאוזנת

ם קשר הפוך בין כמות הארוחות הודג ,חודשים עד שנתיים 6תינוקות ופעוטות בגילאי  3000על מעל 

Fox, הביולוגי הקיים בגיל הצעיר )איזון במהווה תמיכה  . נתון זהביממה לבין צריכת המזון בכל ארוחה

2006.) 

ממערכות הגוף  והורמונים מווסת על ידי מערכת מורכבת של סיגנליםזה של בקרת רעב ושובע תהליך 

בהפרשות הורמונים מתבטאת והשובע בקרת הרעב  .השומןרקמת כדוגמת מערכת העיכול ו ,פריפריותה

המגיעים לאתרי הפעולה שלהם  ממערכת העצבים המרכזית ובראשה ההיפותלמוס ומגרעינים נוספים

אותן הן חילוף חומרים. לכל תינוק מנגנון רעב ושובע ייחודי לו. המערכות  בומווסתים צריכת מזון וקצ

עם זאת יש תינוקות רעבים יותר ויש תינוקות רעבים פחות. יש ו ,יםאותם הורמונהם ההורמונים  ,מערכות

תינוקות שונים  אצל בין הארוחותהטרוגניות רבה בזמן שיידרש לתינוק לסיים ארוחה, בפער הזמנים 

הטרוגניות גבוהה במשקל  ומכל אלו נגזר בנוסף כי ישנהכמות הנצרכת על מנת שהתינוק יחוש שובע. בו

 אדם.הנכון לכל  ידוהיע

גם לאחר סיום תקופת הינקות. במצב אידיאלי, מנגנון זה היה  רעב ושובע תקיןמנגנון נשמר  אצל החיות

 רואיםהיינו  .ובחיים הבוגרים וריםבנעאדם וגם בילדות, בהתבגרות, בני אצל אמור להישמר גם 

בגובה שונה, ברוחב כשם שיש אנשים  ,יסות אכילה ומשקלובכל הגילאים בכל הקשור לוהטרוגניות גדולה 

כתפיים שונה ועוד. כל עוד מערכת זו נמצאת בשיווי משקל יגיע האדם למשקל המיועד לו. נקודת שיווי 

ומושפעת רבות מגורמים גנטיים. מחקרים רבים  לכל אדם ייחודיתהינה  ,set pointהקרויה  ,המשקל

ושות' שבו עקבו אחרי זוגות אוששו טענה זו, אחד המוקדמים שבהם הוא מחקר התאומים של סטנקרד 

או שאומצו והופרדו מהוריהם הביולוגיים. נמצאה קורלציה גבוהה  ,תאומים זהים ולא זהים הגרים ביחד

והמסקנה היתה  ,בין קטגוריית המשקל של הילד המאומץ להורה הביולוגי מאשר להורה המאמץיותר 

 .(Stunkard, 1990לגנטיקה השפעה ניכרת על משקלו של הילד )ש

עם זאת אפרט  ,עבודה זו שתיאורה חורג ממסגרתמנגנון הרעב והשובע הינו מערכת מורכבת ומסועפת 

 Arcuateמרכז הרעב והשובע ממוקם בהיפותלמוס בתוך גרעין הקרוי בקצרה את עיקרי הדברים. 

nucleus (ARC),מפריש .  על סמך הסיגנלים המגיעים ממערכות הגוף הפריפריותARC   חלבונים

 המווסתים ()מדכאי תאבון אנורקסיגניים חלבוניםו התחלת אכילה המווסתים (קסיגניים )מעוררי תאבוןאור

 Agouti related protein (AgRP) neuropeptide Y(NPY)הפפטידים מעוררי התיאבון  הפסקת אכילה.

 Proopiomelanocortinון ביגרמו לתחושת רעב מוגברת והתחלת אכילה בעוד הפפטידים מדכאי התיא

(POMC) ו-related transcript (CART) Cocaine and amphetamine יפעלו לדיכוי הרעב והפסקת אכילה .

הפפטידים הנ"ל משפעלים רצף של פעולות מטבוליות שאמורות לתווך התחלת ארוחה או הפסקת 

ן ומערכת העיכול בזמן בעיקר מרקמת השומונלים המופרשים מהמערכת הפריפרית גבהתאם לסי ,ארוחה

הארוחה. אחד הידועים שבהם הינו לפטין המופרש מרקמת השומן ביחס ישיר לגודלה ונקשר לרצפטורים 

עם בנוסף, אנורקסינגיים לדיכוי אכילה ולהגברת ההוצאה האנרגטית.  וגורם להפרשת פפטידים  ARC-ב

עובר למוח ומשפעל גם הוא אשר  מופרש אינסולין מהלבלב ,עלייה ברמות הגלוקוז בדם לאחר ארוחהה

דרך ארוחות ומשפעל גרלין הינו הורמון אורקסיגני המופרש לקראת  מצד שני, בון.לדיכוי תיא  ARCאת

 פתיחה חזקה :[A1]הערה



. במהלך הארוחה רמות הגרלין  מנגנון להגברת רעב ,שעובר למערכת העצבים המרכזית ,עצב הואגוס

רשים עוד מספר הורמונים מתאי המעי . במהלך הארוחה מופיורדות וכך תחושת הרעב אמורה לדעוך

 Polypeptide YY (PYY),Glucagon-likeביניהם  ,שתפקידם לדכא את התיאבון ולגרום להפסקת האכילה

peptide-1 (GLP-1) ,Cholecystokinin (CCK) ועוד (Ahima 2008). 

 

והפסקת  כאמור, מנגנון מורכב זה אמור להיות אחראי על ויסות צריכה אנרגטית נאותה ומספקת לגוף

ד האדם השתנה מאז היותו ייצור . תפקיאך לאכילה פנים נוספות. האכילה כאשר סופקו לגוף רכיביו

במערכת הלימבית של המוח משופעל ומערכים נוספים מווסתים את האכילה שלנו. כך, השרדותי בלבד 

  אחראי על ויסות של התנהגויות אכילה שונותאשר  -"  ”reward area-מערך נוסף שקשור באכילה שלנו 

לומר שהשילוב בין שתי המערכות  ,אם כן ,ניתן (.soAlon, 2015ועוד )  תאוות תשוקות,רצונות, מקושר בו

הללו קשור לויסות של רעב ושובע, אכילה והתעסקויות באכילה. בתחילת חייו של התינוק המערכת 

עם החשיפה להנאות החיים, לשפע  ,הישרדותית ובמהלך התפתחות החיים-השלטת היא הביולוגית

הדיכוי של החשק  בתית, לתחושת האיסור, לניסיונותת הסביהמוצע, לטעמים חדשים ומגרים וכן לביקור

המאזן בין שתי המערכות הללו והאכילה האינטואיטיבית מופר , והסביבההורים ה מצדהשליטה  ניסיונותו

חיצוניים  לאותותההיענות שפנימיים של הגוף בעוד  אותותלניתן גם לומר כי פוחתת ההקשבה  פוחתת.

 .מוגברת גוףל

לסיכום, מנגנון רעב ושובע הינו מנגנון מולד ותקין אשר אמור לווסת את צריכת המזון לכל תינוק 

אכילה אצל אלא שהואדם ברמה המותאמת לו. מנגנון זה מתווך על ידי שפעול של מטבוליטים רבים. 

האדם אינה מווסתת רק על ידי צרכים ביולוגיים ונראה כי להשפעות הסביבתיות ישנה השפעה 

 ה.ימכרעת על כמות האכילה וסוג

 

 

 

 

 

מנגנון רעב ושובע על  -1איור מספר 

ידי תקשורת בין מערכות פריפריות 

 . למערכת העצבים המרכזיתשונות 

באיור מודגמים משפעלים לדיכוי התיאבון 

לדוגמה לפטין המופרש מרקמת השומן 

ואינסולין המופרש מהלבלב וכן הורמונים 

אינטסטינליים. בקיבה מופרש גרלין לקראת 

 תחילת ארוחה אשר גורם להגברת הרעב.

הסיגנלים מגיעים לאיזורים שונים במוח, 

הממוקם   ARCגרעין כשהעיקרי שבהם הוא

בהיפותלמוס ואחראי על הפרשת הורמונים 

נוספים למרכזי הרעב והשובע הנוספים 

 (.Yu, 2012הקיימים במוח )

 

 יפה :[A2]הערה

 מצוין :[A3]הערה
 



 בשנות החיים הראשונות תקשורת רעב ושובע בין תינוק למטפל – 2פרק 

תקשורת . תאבסולוטי היאבהיענות מטפלו  ותלותתינוק בין יומו אמנם מודע לתחושת רעב ושובע אך 

חושותיו ועל ההורה לתאותות האכלה בין הורים לתינוקם צריכה להיות דו כיוונית. על התינוק לספק 

תינוקות  שמעבירים אותותאלו באופן שיספק את צרכיו של הילד. ישנה שונות רבה ב להיענות לאותות

 הופך למשימה מאתגרת. בזיהוי נכון ואמיתי של צרכי התינוק שונים ועל כן תפקיד ההורה

 שמירה על מנגנון רעב ושובע תקני.תקשורת זו היא קריטית ב

 עוסקיםפורסמו שהאם היא הגורם המזין בשנת החיים הראשונה, רוב המחקרים על אף שלא תמיד 

 בעבודה זו את האם כמטפל העיקרי האחראי לתזונת התינוק.אציג שבין אם לתינוקה. על כן קשר ב

 ,סימני השובע שלו ופועלת על פיהםאם "נענית" מוגדרת כאמא הרגישה לסימני רעב של תינוקה ול

בטכניקות לסימני הרעב והשובע של תינוקה ועל כן פועלת  הדי נענית" ואינה רגישהאינה "לעומת אם ש

עוד מספר לגימות גם  "לדחוף"בנסיונות , שלא מתוך רעב במתן אוכל ,קשר לסימנים אלו ללא ,שגויות

allyNcM ,) הרדמה בעזרת אכילה ועודב, בהרגעה בעזרת אכילה, לאחר שהתינוק מבטא סימני שובע

היענות האם לצרכיו של הילד אינה באה לידי ביטוי רק בהקשר של האכלה. ככלל, ממחקרים  .(2016

מיומנויות פיתוח באצל הילד  הקשור ,הן הביולוגיים והן הרגשיים ,רבים נמצא כי היענות לצרכי הילד

עב והשובע אישיות וקוגניטיביות גבוהות יותר, ביטחון מוגבר, שפה טובה יותר ועוד. גם היענות לצרכי הר

דימוי גוף ויסות תקני של רעב ושובע, שלו,  האינהרנטיותשל הילד משרתת את ביטחון הילד בתחושות 

 (.DiSantis, 2011נכון, משקל תקין ועוד )

סימני הרעב והשובע אצל תינוקות דומים באופן יחסי , אמהותלפי דיווחי  - סימני רעב ושובע בתינוקות

אמהות המדווחות על בכי אשר נשמע שונה מבכי שאינו למטרת רעב, מציצת אצל רוב התינוקות. ישנן 

הפניית ראש התינוק, יריקת מתבטא בואילו שובע  ,מציצת שפתיים לתיאור רעב אצל תינוקםו ידיים, ריור

כפי שתואר לעיל, השונות הרבה בין תינוקות במתן  שאריות החלב מהפה, נינוחות בסיום הארוחה ועוד.

לאם. מספר גורמים יכולים להסביר חלק משונות זו. במחקר דווח על הקשר  רב מהווה אתגרסימני רעב 

בין מין הילוד ותפישת הרעב והשובע של התינוק על ידי האם. אמהות לבנים דיווחו על רעב מוגבר 

 ,לבנותאמהות ע"י ותחושת חוסר נינוחות כסימן לרעב דווחו יותר דווקא  ,בשעות אחר הצהריים והערב

לתחושות רעב ושובע של  הכללות כאלהשגם דיווחו על רעב מוגבר כאשר תפוקת החלב נמוכה בשד. 

שהרי הרעב והשובע  ,ןילדיהלסימני הרעב והשובע של  מהותהא קשב עוד להפחית את ותעשוי ,תינוקות

המולדות , במצב הבריאות של התינוק, במזג האוויר ובתכונות בזמני היום, מיום ליוםעשויים להשתנות 

ללא קשר למינו. מספר מחקרים ניסו לבודד התנהגויות תינוקיות הקשורות ברעב ושובע על  ,של התינוק

ידי תצפיות בתינוקות לפני ארוחה, בזמן ארוחה ולאחר ארוחה. כך לדוגמה הודגם שהבאת היד לאיזור 

וגבר. אולם הבאת היד אינה מסמלת רעב מ ,ככל הנראה ,ועל כן הואחריארוחה ההפה אינה משתנה לפני 

לפה ופתיחתו דווקא נצפתה בעיקר לפני ארוחה ועל כן עשויה להוות סמן לרעב אצל תינוקות. בתצפיות 

בעיקר לפני ארוחה ועל כן עשויה להוות סמן מוקדם  מתרחשתנוספות נמצא כי תנועת כיפוף של היד 

ים להשפיע גם הם באופן ניכר על עשוי ,כדוגמת טמפרמנט ,מאפיינים נוספים של התינוקלרעב גם כן. 

תינוקות נינוחים בהשואה ל. בתינוקות טמפרמנטיים יותר העלייה במשקל איטית יותר השונות בין תינוקות

  .(ally 2016NcM). ןתינוקעל אף שאמהות רבות השתמשו בהאכלה לצורך הרגעת  ,יותר

הערכת התנהגויות אכילה אצל תינוקות והתנהגויות הקשורות בהאכלה אצל האם הינן  ,מלבד תצפיות

 Baby Eatingקשות מאוד לביצוע. מספר כלים פותחו בנסיון לענות על צורך זה. אחד הכלים שפותחו הינו 

)Questionnaire (BEBQ . הכלי פותח על ידיLlewellyn  השאלון מיועד לתינוקות 2011ושות' בשנת .

לב ההזנה מחלב בלבד: חלב אם או תחליף חלב לתינוקות. השאלון מבקש לדרג את מידת ההסכמה בש

קטגוריות: הנאה  5-משפטים המאפיינים התנהגויות אכילה בתינוקות וניתן לסווגם ל 18-ב( 5-1)בין 



פיתוח מאוכל, תגובתיות לאוכל, אכילה איטית, תגובתיות לשובע ותיאבון כללי. במחקרם הראשוני לאחר 

הכלי גילו כי כמה מתכונות התינוק עשויות להשפיע על התנהגויות האכילה שלו. תינוקות בנים דווחו 

כבעלי תיאבון מוגבר, יותר תגובתיים לאוכל ופחות תגובתיים לשובע לעומת תינוקות בנות. באופן כללי 

בעלי מאוכל ו נהנים פחותוד, תינוקות שנולדו טרם זמנם דווחו כאיטיים יותר באכילה, עם תיאבון כללי יר

תינוקות שהוזנו בהשואה בין תינוקות שנולדו בזמן המיועד. בהשואה לתגובתיות גבוהה לתחושות שובע 

בעלי תיאבון מוגבר כללי, תגובתיות מוגברת  נמצא שהראשונים היובהנקה לתינוקות שהוזנו בבקבוק 

וף גבוה יותר היו עם תיאבון מוגבר יותר, נהנו לאוכל ותגובתיות ירודה לשובע. תינוקות שנולדו במשקל ג

יותר מאכילה, אכלו מהר יותר והגיבו פחות לשובע מאשר תינוקות שנולדו במשקל נמוך. תוצאות אלו 

(.  Llewellyn, 2011מעידות שלמאפיינים שונים של הילד השלכות רבות על התנהגויות האכילה שלו )

החוקרים הנ"ל התגלה שלמאפיינים גנטיים חשיבות רבה במחקר מאוחר יותר שבוצע על ידי צוות 

בקביעת קצב האכילה, תגובתיות לרעב ושובע, משקל ותיאבון כללי. תוצאות אלו מספקות עדות נוספת 

(. גם למאפייני  Llewellyn, 2012לכך שלגנטיקה השפעה ניכרת על התנהגויות האכילה של התינוק )

ב ושובע של תינוקה. במספר מחקרים דווח כי אמהות שסובלות האם קשר ישיר להיענות שלה למצבי רע

ולדעתן יש לתזמן את  ,מעודף משקל סומכות פחות על היכולת של תינוקן לווסת את הרעב והשובע שלו

רעב  ,הארוחות שלו כבר מיום לידתו. בנוסף סווגו ההתנהגויות התינוקיות הקשורות ברעב כרעב ראשוני

קשר שלילי בין משקל האם, שנות ההשכלה ומשך זמן ההנקה להיענות האם  אקטיבי ורעב מאוחר ונמצא

אמהות שחוו תחושות בדידות ודכדוך לאחר לידה נטו פחות להיות קשובות לסימני  ,בנוסף לסימנים אלו.

 (ally 2016NMc) והאכילו אותם פעמים רבות על מנת להרגיעם ןהרעב והשובע של תינוק

טכניקות האכלה שגויות של האם  - (2גויות של האם )איור מספר השפעות של טכניקות האכלה ש

האכלה על מנת להרגיע  ,כוללות הגבלת הארוחות ומשך זמן הארוחה, התנהגות מתירנית מדי )לדוגמה

להאכלה, משקל התינוק ואכילת תינוקה. כל  בכל הקשור או להרדים( והתנהגות הקשורה בלחץ האם

ולריבוי  ,חודשים וכן בגילאי הילדות 12-6הטכניקות הללו נקשרו בסיכון מוגבר להשמנת תינוקות בגילאי 

תאי שומן בגיל ההתבגרות. מכל אלו חשוב לציין כי לחץ האם על האכילה יכול להתבטא גם בכיוון ההפוך 

את הלחץ סביב  ות בתורןמגבירהתנגדויות אכילה אצל ילדים אשר ולגרום למשקל נמוך אצל תינוקות, 

התינוק תלות  הב ,של אם או מטפל אינן בלעדיות לגילאי הינקות כאלווחוזר חלילה. התנהגויות  ,האכילה

אוכל לבד, יושב, מקרב אוכל לפיו בצורה עצמאית, מכניסו התינוק . גם בהגיעו לגיל שבו היא מוחלטת

להשלכות מרחיקות לכת על הקשב של הילד  לגרוםאלו של האם ממשיכות כיות התנהגו ,לפה וכו'

לתחושות גופו, על תפיסת מעמד האוכל בעיניו, על רצונו לשלוט בגופו, על מערכת היחסים בין האם לילד 

 (.De lauzon, 2012)  ת טווחוהשפעות ארוכיש להן ועוד. תופעות אלו מתחילות בינקות ובילדות אך 

מחקרים הודגם הקשר שבין השמנת תינוקות ופעוטות לסיכון שלהם לסבול מהשמנה בגילאים במספר 

במחקר אחד נבדק הקשר בין רמת השליטה של האם  תינוקות במשקל תקין.בהשוואה ל ,מאוחרים יותר

. רמות שליטה 9-1בסולם כאשר המתצפת ניקד את התנהגות האם  ,על האכלת תינוקה על ידי תצפיות

חודשים  12-וחודשים  6במשקל בגיל גבוהה יותר תינוקה היו קשורות לעלייה  תבהאכלל האם גבוהות ש

אשר התבססו על שאלונים ולא על  במספר מחקרים נוספים .(Farrow, 2006) לאחר תקנון למשקל לידה

האכלה של האם למשקל התינוקות והילדים והסיכון  התנהגויותלא נמצא קשר בין  תצפיות ישירות

להשמנה. נתון זה מדגיש את הקושי המתודולוגי במחקרים מסוג זה. הקושי העיקרי מתבטא באיסוף 

שכן רוב האמהות יתקשו  ,הנתונים. שאלונים המסתמכים על היענות האם עלולים להטות את התוצאות

ולכן תצפיות עשויות להוות מקור מהימן יותר למחקרים  ,התנהגויות בעייתיות כבעלותלהגדיר את עצמן 

בזמן התצפית ולא  הלשנות את התנהגות שכן האם עשויה ,זאת גם לתצפיות חיסרון רבמסוג זה. עם 

שכן  ,במחקרים אלו ישנה הטרוגניות רבה ,זמן המחקר. בנוסףשלא בלשקף את ההתנהגות האמיתית 

 , בזמניותשונ ותובתוצאדידה שונים לים שונים, השתמשו בכלי מנעשו על תינוקות בגילאים שונים, במשק



ין שונות בעשויות להסביר חלק מהדלי מחקר קטנים ועוד. הבעיות המתודולוגיות הרבות גב ,מעקב שונים

 (.DiSantis, 2011מחקרים השונים )ה

 מסכם את השפעות התקשורת בין אם לתינוקה בקשר לאכילה והאכלה. 2איור מספר 

 

 

תקינה של ההתפתחות הלסיכום, היענות האם או מטפל קרוב לצרכי הילד הינה קריטית בהמשך 

מתמודדים עם  ההוריםמנגנון רעב ושובע בתינוקות ובתקשורת נכונה בכל הקשור לאכילה והאכלה. 

רבה בסימני רעב אצל ילדים, אולם חוסר היענות מצד ההורה היא ההטרוגניות האתגרים רבים בגלל 

 כולל על הסיכון להשמנה בגיל ילדות. ,בעלת השלכות מרחיקות לכת על הילדים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הדגמה להשפעות הוריות  - 2 מספר איור

בהאכלת תינוקות על שיבוש מנגנון רעב 

 ,DiSantisושובע והסיכון להשמנה )

2011) 

 



 השפעות הוריות על תכונות הקשורות באוכל, רעב ושובע בקרב ילדים - 3פרק 

כאשר בעבודה זו  ,שובע בתינוקות מושפע מכמה גורמיםהכפי שהודגם בפרקים הקודמים, מנגנון הרעב ו

כי  ,1כפי שהודגם בפרק  ,יש לזכור ,זאת יחד עםבעיקר השפעות של התנהגויות הוריות.  ותנידונ

כך שהתנהגויות של הילד הקשורות יוצא מ. כןלגנטיקה ולתכונות המולדות יש השפעה מכרעת גם 

כל אחד מגורמי הסיכון תורם וקשה להעריך עד כמה   תולדה של השפעות הוריות באכילה אינן רק

גיל אשר עולות עם העלייה בעם זאת, הגידול בשיבוש התנהגויות אכילה ההתנהגויות הללו. להתפתחות 

על  רמזותשל רגישות לרעב ושובע מ מולדהתצפיות המעידות על כך שלתינוקות מנגנון ו התינוק

 .Llewellyn ),2011 (סביבה והשפעות ההוריותה שלההשפעה הגבוהה 

אחד הכלים אשר נותנים מענה לצורך מורכבת.  ,כמו בתינוקות ,מדידת התנהגויות אכילה בילדים, גם היא

שגרסתו  ,Child Eating Behavior Questionnaire (CEBQ)-הנהגויות אכילה בילדים, זה הינו השאלון להת

המותאמת לתינוקות תוארה בפרק הקודם. פיתוח שאלונים כאלו מאפשר מדידה של התנהגויות אכילה 

 יםאך עשוי ,בילדים במחקרי אוכלוסייה גדולים, הם יחסית אמינים היות וההורה הוא מדווח טוב עבור ילדו

תוקף אל מול תצפיות בילדים   CEBQ-הלחץ סביב נושא האכילה. שאלון בהורים האם  יםמוטלהיות 

הנאה מאוכל, : מימדים 8 נבדקיםבשאלון זה . (Carnel ,2007) היא והמהימנות שלו לאורך זמן נצפתה אף

ותיאבון  לשתות, אכילה רגשית, בררנות באכילה, רצון תגובתיות לאוכל, אכילה איטית, תגובתיות לשובע

השאלון ממולא על ידי הורי הילד. מספר מחקרים בדקו את הקשר שבין מימדי השאלון לאכילה . כללי

 והסיכון להשמנה. 

הפעמים שילד  מספרנבדק הקשר בין שתי תכונות הקשורות לאכילה עם ( Syrad, 2016)באחד המחקרים 

חודשים. הורי הילדים התבקשו למלא  21-16ילדים בגילאי  2000-למעלה מבקרב  ,אוכל וגודל הצלחת

. השערת החוקרים הייתה שתגובתיות ימים עבור ילדם 3 משךבולמלא יומני אכילה   CEBQאת שאלון 

תגרום לעלייה בכמות הארוחות ביום ואילו תגובתיות נמוכה  ," responsivenessfood"  ,לאוכלגבוהה 

נבדקה על ידי מידת  וכלתגרום לעלייה בגודל הארוחה. תגובתיות לא ,"satiety responsiveness" ,לשובע

אם יורשה, ילדי יאכל יותר מדי", "אפילו אם ""הילד שלי תמיד מבקש אוכל",  :ההסכמה עם משפטים כגון

ילדי מלא, הוא תמיד ימצא מקום לאוכל שהוא מאוד אוהב", "אם תינתן לו ההזדמנות, ילדי תמיד יימצא 

. תגובתיות לשובע נמדדה על ידי מידת ההסכמה עם משפטים כגון: "הילד שלי מתמלא עם משהו בפה"

בקלות", "הילד שלי משאיר אוכל על הצלחת בסוף הארוחה".  על ידי ניתוח יומני האכילה, נותחו מספר 

)לצורך משתנה זה חישבו את  כל ארוחהבוכמות הקלוריות אכל(  )כמה פעמים ביום הילד הארוחות ביום

ממוצע הארוחות על פי תוצאות המחקר,  .ות הקלוריות היומית וחילקו אותה במספר הארוחות ביום(כמ

ל. מספר הארוחות ביום היה קשור בקשר שלילי עם "קק 180וממוצע הקלוריות לארוחה היה  5ביום היה 

היום.  שךבמכמות הקלוריות בארוחה, נתון המרמז לנו על היכולת הטבעית של הילד לווסת צריכת מזון 

 כך שילדים שהוריהם דיווחו עליהם ,הודגם קשר שלילי בין תגובתיות לאוכל ותגובתיות לשובע ,בנוסף

עפי תגובתיות גבוהה לאוכל, נטו להגיב באופן נמוך יותר לשובע. בניתוח המשתנים העיקריים,  כבעלי

קטן יותר ואילו תגובתיות ה חארותגובתיות גבוהה לשובע הייתה מקושרת עם גודל ששיערו החוקרים, 

גיל נון למין, גיל לידה, משקל בלידה ותק חרלאכול הייתה מקושרת עם אכילה תכופה יותר. גם לאגבוהה 

בזמן הסקר התוצאות נותרו מובהקות. שתי התנהגויות אלו )אכילה תכופה וכמות אכילה גבוהה( יכולות 

גנון רעב ושובע משובש. ממחקר זה עולה להעלות את הסיכון להשמנה בילדים ועשויות להעיד על מנ

המסקנה כי לתכונות הקשורות לאכילה ישנה השפעה משמעותית על התנהגויות אכילה הקשורות בסיכון 

להשמנה. עם זאת ממחקר זה ומכלל המחקרים בתחום לא ניתן להסיק כי ההשפעות ההוריות הן אלו 

 ות המולדות. שהובילו לפיתוח תכונות אלו ולא ניתן לשלול את ההשפע

ניסו החוקרים לאמוד את השפעת התכונות הקשורות לאכילה בעזרת  (Ling Quah, 2015) במחקר נוסף

ועלייה במשקל לאורך זמן.   BMIחודשים על  12-ו 3( בגילאי CEBQ ,BEBQשני השאלונים שתוארו מעלה )



גבוה יותר  BMIורה ל חודשים קש 3בגיל  במחקר זה מצאו באופן מובהק כי תגובתיות גבוהה לאכול

נמוך יותר    BMIחודשים ואילו איטיות באכילה ותגובתיות גבוהה לשובע היו קשורים עם  15-ו 6בגילאי 

תכונות  במעקב לאורך זמן נמצא כיחודשים.  6-3חודשים ועלייה מתונה יותר במשקל בין גיל  6בגיל 

אחת הסיבות המוצעות  .בשנת מעקב נוספת  BMIחודשים לא היו קשורות עם  12הקשורות לאכילה בגיל 

חודשים היא שהעלייה המשמעותית ביותר במשקל התינוק היא במהלך  12לחוסר הקשר הנצפה בגיל 

ואילו בשנה השנייה העלייה היא פחות משמעותית ועל כן ייתכן ומבחינה סטטיסטית  השנה הראשונה

 מצריכה מדגם הרבה יותר גדול.

להעדפת מזונות על ידי   CEBQין תכונות הילד לאכילה שהוגדרו על ידי מחקר נוסף בדק את הקשר ב

 ,Fildes) וכו'( , גלידותוגדרו על ידי אכילת פירות, ירקות ומוצרי מזון ללא ערך תזונתי )חטיפיםשה ,הילד

המחקר מצא כי בממוצע לילדים העדפה לפירות ומזון ללא ערך תזונתי לעומת העדפה  ,תחילהב .(2015

והייתה קשורה באופן חיובי להנאה  דומהלירקות. במחקר זה העדפה לירקות ופירות התנהגה באופן 

מאוכל וקשורה באופן שלילי לבררנות באוכל, אכילה איטית ותגובתיות לשובע. לא נמצא קשר בין 

 ואנתרופומטרייםוכל לבין אכילת ירקות ופירות. גם לאחר תקנון לנתונים דמוגרפיים תגובתיות לא

התוצאות נשארו דומות. באשר לאכילת מזונות ללא ערך תזונתי, תגובתיות לאוכל הייתה קשורה באופן 

מזונות מסוג זה גם לאחר תקנון. ממחקר זה עולה כי תכונות הקשורות בתגובתיות  תלהעדפחיובי 

מחקר זה  לאוכל באות לידי ביטוי בצריכת מזונות אשר קשורים לסיכון לעלייה מוגברת במשקל. מוגברת

ם אצלם מתעורר הרצון לאכול ימבדיל יפה בין ילדים הנהנים מאוכל לבין ילדים תגובתיים לאכול )ילד

וכל קשר ישיר לסטטוס הרעב שלהם( ומראה כי הנאה מא , ללאכאשר הם רואים או מריחים מזון טעים

בעוד תגובתיות יתר לאוכל קשורה בבחירת מזונות שאינם  ,קשורה דווקא בבחירות מזינות לגוף שלנו

 מזינים.

השפעה למזון ו העדפותלאלו מדגישות את השפעת התכונות הקשורות לאכילה בילדים מחקרים תוצאות 

ת הילד הקשורות לאכילה הינן מולדות או וקשה להכריע אם תכונ ,כפי שצוין לעיל ,אמנם .על משקל

את ההשפעה  מנסים לאמודוו מספר מחקרים מנסים לענות על שאלה זקשורות בהשפעות הוריות. 

במחקר בילדים בוגרים  ספציפיות הקשורות בהאכלה.הוריות הנוספת של סגנון ההורות והתנהגויות 

Rodenburg, 2012)הילד לאכילה, צריכת מזונות שונים, ( נבדק הקשר בין תכונות התנהגותיות של BMI 

. תכונות 11-8ילדים בגילאי  1200-כוהאם לסגנון הורות יש השפעה על קשרים אלו. במחקר זה דגמו 

ושאלונים נוספים בדקו את צריכת הילדים, סגנון   CEBQהקשורות להתנהגויות אכילה הוערכו על ידי 

צעירים יותר, תגובתיות גבוהה לאוכל הייתה קשורה  ההורות ועוד. בדומה לתוצאות הקודמות בילדים

-לגבוה יותר וצריכת פירות מוגברת. תגובתיות לשובע הייתה קשורה באופן מובהק   BMI-באופן מובהק ל

BMI   נמוך יותר, אכילה מופחתת של פירות אך אכילה מוגברת של חטיפים. בריבוד לפי סגנונות הורות

 ,רגשיתשהתבטא בתמיכה מועטה ברמה ההתנהגותית וה ,נמצא כי לסגנון הורות אשר הוגדר "מזניח"

נמצא ותגובתיות גבוהה לאוכל. בנוסף נמצא כי סגנון הורות "מזניח"  BMIהשפעה ניכרת על הקשר בין 

 קשור באכילה רגשית של הילד ורצון לשתות באופן מובהק.

מספר מחקרים בדקו את הקשר בין התנהגויות הוריות הקשורות להאכלה )הגבלה, הפעלת לחץ או 

בקרה ושליטה( לבין התפתחות של תכונות הקשורות לאכילה בילד. במחקרים אלו הוערכה ההתנהגות 

פר שאלונים מובנים. שאלות הקשורות בהגבלה לדוגמה הן "אני ההורית בכל הקשור לאכילה על ידי מס

או "אם אני לא אפקח על מה שילדי אוכל הוא יאכל  נו אוכל יותר מדי ממתקים"יחייבת לוודא כי ילדי א

לדי תמיד חייב לסיים את י"לדוגמה . שאלות הקשורות להפעלת לחץ  הן יותר מדי מהמזונות שהוא אוהב"

. שאלות הקשורות או "אם ילדי יגיד שאינו רעב, אגרום לו לאכול בכל מקרה" בצלחת"שמוגש לו ל וכהאכל 

בבקרה הן לדוגמה "עד כמה אתה עוקב אחרי המזונות עתירי השומן שילדך אוכל". בכל אוסף שאלות 

 מתבקש ההורה )בדרך כלל האם( לדרג את מידת הסכמתה עם המשפט. 



 34ילדים בני  203ה להתנהגויות אכילה בילדים בקרב במחקר שבדק את הקשר בין התנהגויות האכל

חודשים בממוצע נמצא כי הפעלת לחץ הייתה קשורה באופן מובהק עם הפחתת ההנאה מאוכל ועם 

הגבלת אכילה הייתה קשורה עם  ,בררנות גבוהה יותר, תגובתיות גבוהה לשובע ואכילה איטית. בנוסף

 תההיוכל. באשר לבקרה נמצא כי הגברת הבקרה דווקא אכילה רגשית גבוהה יותר ותגובתיות יתר לא

מקושרת עם הנאה מוגברת מאוכל וערכים נמוכים יותר של אכילה רגשית, בררנות באוכל, אכילה איטית 

מזינים האת צריכת המזונות  פחיתותגובתיות לרעב. באשר לאיכות האוכל של הילדים נמצא כי לחץ מ

ת צריכת המזונות הלא מזינים. תוצאות מחקר זה מדגימות את פחיתה אלעומת בקרה על האכילה אשר מ

ההבדל בגישות הוריות להתפתחות של תכונות אכילה המאפיינות את הילד. בעוד התנהגויות הוריות 

הקשורות בלחץ והגבלה הן בעלות השפעות שליליות, לבקרה יש תפקיד חיובי. אמנם יש לקחת בחשבון 

ם רבים. היא יכולה להיות מקושרת לבחירת המזונות בבית, לבחירת כי להתנהגות של בקרה ישנם רבדי

בקרה  ,רו באופן חיובי להתנהגויות אכילה בילדים. מנגדשאשר נק ,ההיצע על שולחן האוכל, לגיוון ועוד

יכולה בקלות לעבור ממקום ההורה לצלחת הילד על ידי הפעלת ביקורת שהיא בעלת השפעות שליליות 

  . Jani , 20)15 (על הילד

נמצא כי  9-7ילדים בני  244(. בקרב Webber, 2010) תוצאות דומות מודגמות גם בילדים גדולים יותר

הגבלה הורית על האכילה הייתה מקושרת באופן חיובי עם תגובתיות לאכול ובאופן שלילי עם הנאה 

בררנות ו אכילה איטיתמאוכל. הגברת לחץ על אכילה הייתה קשורה באופן חיובי עם תגובתיות לשובע, 

מזון וקשורה באופן שלילי עם הנאה מאוכל. התוצאות נשארו מובהקות גם לאחר תקנון לגיל, מין, שנות 

 של הילד ומוצא אתני.  BMIהשכלה של האם, 

כי להתנהגויות הוריות ספציפיות הקשורות בהאכלה וכן לסגנון הורות ישנה  הראהלסיכום, פרק זה 

גויות האכילה בילדים קטנים כגדולים. התנהגויות ילדים הקשורות השפעה ניכרת על התנה

 ותומסתכמבתגובתיות מוגברת לאוכל באות בדרך כלל על חשבון הקשבה לאותות הגוף הפנימיים 

להגביר  ויותעש כולןאשר  ,בבחירת מזונות פחות מזינים, כמות גבוהה מדי של מזון ואכילה תכופה

 את הסיכון להשמנה בקרב ילדים.
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 הדגמת התנהגויות הקשורות למנגנון רעב ושובע משובש בילדיםאכילה בהיעדר רעב כ – 4פרק 

להתנהגויות  אותדוגמרעב או אכילה של מזונות טעימים כאשר מורגש שובע הן  בהיעדרהתחלת אכילה 

היתרון של משיבוש מנגנון רעב ושובע בילדים על ידי התנהגויות הוריות. שעשויות להתפתח כתוצאה 

למדידה  ותניתנהוא שהתנהגויות אלו התנהגויות אלו לעומת ההתנהגויות שתוארו בפרקים הקודמים 

על אחד המחקרים הראשונים שבחן את הנושא שיטות מחקר טובות יותר.  ותמאפשרבתנאי מעבדה וכך 

 לחטיפים לאחר ארוחה מלאהגישה חופשית  3-5איפשר לילדים בני   Burch-ו  Fisherידי החוקרות 

(Fisher, 1999)ילדים והוריהם השתתפו במחקר ונבדק הקשר להתנהגות הורית הכוללת הגבלה,  71-. כ

במחקר כל הילדים קיבלו ארוחה מלאה ללא גישת ההורה לאכילה של עצמו, השמנה אצל ילדים ועוד. 

במשחק דקות  10ך ששהילדים דיווחו באופן עצמוני על שובע. לאחר מכן ניתן להם לשחק במהגבלה עד 

עבור כל ילד חושבה כמות הקלוריות שנצרכה בזמן זה על ידי מדידה של  במהלכם הוגשו חטיפים.חופשי 

בקרב בנות, הורות מגבילה קשורה באכילה  תוצאות המחקר הראו כי כמות החטיפים שנותרו בצלחת.

עם התנהגויות בקשר חיובי ורמות האדיפוציטים היו קשורות  ,הארוחהגברת של חטיפים לאחר מו

ככל שההורים נקטו סגנון האכלה מגביל, כך הבנות סבלו יותר מהשמנה  ,כלומרההגבלה בקרב ההורים. 

תוצאות המחקר מדגימות את המעגל הנפסד בהתנהגויות אכילה  ואכלו יותר חטיפים לאחר שובע.

ים. כאשר הילד במשקל גבוה יותר, ההתנהגויות ההוריות מובילות בדרך כלל להגבלה והגברת בילד

אשר מתבטאים בסופו של דבר באכילה מוגברת ושיבוש מנגנון  ,הלחץ בכל הקשור לאכילה אצל ילדיהם

, אכילה eating in the absence of hunger  ,EAHמחקר זה טבע לראשונה את המושג  רעב ושובע.

רעב והגבלה הורית  בהיעדראכילה רעב. במחקרים הנוספים של צוות החוקרות התגלה כי  עדרבהי

קשורה בהערכה לא נכונה של ילדים לגבי האכילה שלהם, באכילה מוגברת של המזונות המוגבלים כאשר 

בילדים ובסיכון להשמנה בילדות המאוחרת לאורך זמן. תוצאות מחקרים אלו השמנה ל המתאפשר, קשור

המוביל בסופו של דבר להשמנת ילדים והפחתת מודעות לרעב  הנפסדוזרות ומדגימות את המעגל ח

 כי ונראהרעב בהיעדר כפי שהודגם בפרקים הקודמים, לא רק התנהגות הורית קשורה באכילה   ושובע.

  FTOבאחד המחקרים הודגם הקשר בין פולימורפיזם בגן . (Faith, 2013ניכרת ) רבות גנטיתוישנה מע

נחשבת לגורם סיכון   Aנשאות של אלל מסוג FTO. בגן 4-5ילדים בני  131-בלבין אכילה שלא מתוך רעב 

אשר רמתו בדרך כלל יורדת  ,להשמנה. המנגנון המשוער הוא הפרשה מוגברת של גרלין, הורמון הרעב

כך בקיבה למזון גורמת לירידה ברגישות גרלין  A. נשאות של אלל 1כפי שתואר בפרק  ,במהלך ארוחה

השפעה חזקה יותר על איזורי בקרת הרעב והשובע יש לו יורדת גם לאחר ארוחה ובנוסף  הרמתו אינש

החוקרים הדגימו כי ילדים הנושאים שני אללים פונקציונלי.   MRIכפי שהודגם במחקרי  ,בהיפותלמוס

 מת ילדים עם שני אללים מסוג אוכלים יותר בהיעדר רעב לעו  Aוילדים הנושאים אלל אחד מסוג   Aמסוג 

T   .)נשאות של אחד האללים מסוג )אשר נחשב לגורם מגןA   נמצאה קשורה בקשר הפוך עם תגובתיות

. לא רק השפעות הוריות או CEBQכפי שהודגם על ידי שאלון   ,לשובע ובקשר ישיר עם תגובתיות לאוכל

קציה ביניהן משחקת אף אדים, אלא האינטרגנטיקה מעורבות בנפרד בהשפעות על התנהגויות אכילה ביל

כך שהתנהגויות הוריות שונות עשויות  ,מערכים אפיגנטייםתפקיד חשוב על ידי שפעול  ,כנראה ,היא

 (. Faith, 2013מוגבר של גן מסוים הקשור בוויסות רעב ושובע בילדים ) לביטוילהוות טריגר 

נמצאו רגישות  מסוימיםרעב גילו כי בנות במחקרים  בהיעדרו למפות את גורמי הסיכון לאכילה כאשר ניס

אכילה וכי  ,ומתעצמת בשנות הילדות המאוחרות 3רעב מתחילה כבר מגיל  בהיעדריותר, כי אכילה 

השמנה בקרב ההורים. השמנה קשורה גם לקשורה בהשמנה אצל ילדים באופן דו כיווני וכן  רעב בהיעדר

קציה בין אמדגישה שוב את האינטר ,סיכון לאכילה בהיעדר רעבאשר דווחה כגורם  ,בקרב ההורים

גורמים גנטיים לסביבתיים. ייתכן והורים הסובלים מהשמנה ינקטו יותר בגישות מניעה ולחץ סביב 

ייתכן כי כבר בשלב העוברי ישנן השפעות  ,הארוחה אשר יגרמו לאכילה לא מודעת בילדיהם. בנוסף

 ,משקל לעומת אם במשקל תקין על יכולת הויסות של הילד בעתיד אפיגנטיות של אם הסובלת מעודף

 ,Lansigan)  של מנגנון רעב ושובעמופחת וכמובן ייתכן כי ילדים ירשו מהוריהם גנים הקשורים בויסות 

 –אפילו אני לא ידעתי  :[A4]הערה
 מרתק
 



היות והן  רעב בהיעדרנמצאו קשורות לאכילה הקשורות לאכילה שלהם . גם התנהגויות הוריות (2015

-, "דיסחסרת עכבותשל אכילה התנהגות לדוגמה, יות אכילה בילדים. משמשות מודל להתנהגו

כאשר מוגשים  ,לדוגמה ,מוגדרת כנטייה לאכול ללא עכבות בהשפעת גורמים חיצוניים ,אינהיביציה"

ילדים  197מאכלים מאוד טעימים או כאשר האדם נתון בלחץ רב.. במחקר שבדק באופן פרוספקטיבי 

מהות בעודף משקל שדיווחו על אכילתן כחסרת עכבות יש סיכון מוגבר נמצא כי לבנות לא ,5בגילאי 

קשר בין התנהגויות אכילה אצל ההורה לבין ה המחקר הראה כי. 13-ו 11, 9לאכילה בהיעדר רעב בגילאי 

חזק ומשמעותי יותר בין אם לבתה מאשר אם לבנה או  מתקיים באופןכילה אצל הילדים אהתנהגויות ה

גם כאן עולה השאלה עד כמה משפיעה הגנטיקה לעומת הסביבה ונראה כי הקשר ביניהן  .אב לילדיו

 (. ( Birch, 2000קשה להתרה

לעיל מלמדות אותנו על גורמי הסיכון לאכילה בהיעדר רעב ועל הקשר שנסקרו תוצאות המחקרים 

אכילה בילדים היא האם  האפשרי להשמנה בילדים. אחת השאלות המשמעותיות בתחום של התנהגויות

לבדוק את  מנתמחקר התערבותי נעשה על ? מבעוד מועד אותןניתן לטפל בהן או שיש למנוע 

 .(Boutelle, 2011) ל אשר אוכלים בהיעדר רעבהגותי בקרב ילדים בעודף משקהאפשרויות לטיפול התנ

חולקו לשתי קבוצות הנבדלות ביניהן בסוג ההתערבות. שתי הקבוצות קיבלנו הנחייה  8-12ילדים בני  36

בהיעדר שבועות. בקבוצה אחת התמקדו במניעת אכילה  8למשך  לילדים וההוריםקבוצתית משותפת 

זהות מהו . בקבוצה זו לימדו את הילדים והוריהם ל(craving) רעב כאשר מתעורר צורך שאינו פיזיולוגי

רעב אמיתי ומהו רעב מתוך דחף ולימדו מספר טכניקות להתמודדות עם רעב מתוך דחף וכיצד להימנע 

ממנו. בקבוצה השנייה התמקדו בהקשבה לסיגנלים פנימיים של הגוף לרעב ושובע ללא טכניקות 

, מדידות הימנעות. הקבוצות נמדדו בהתנהגויות אכילה בהיעדר רעב לאחר ההתערבות, בהתקפי זלילה

תוצאות המחקר העלו כי בשתי הקבוצות חלה ירידה של  אנטרופומטריות וקבלה של תוכנית ההתערבות.

אשר הייתה מובהקת יותר בקבוצה  ,באפיזודות של אכילה בהיעדר רעבבכמות הקלוריות  10%כ 

אכילה ובשתי הקבוצות היו פחות אפיזודות של התקפי זלילה  ,כמו כן הראשונה שדגלה בהימנעות.

חודשים לאחר  12-כואף  ,BMI-לא נצפתה ירידה ב ,, בניגוד לציפיות המחקרBMI-בהיעדר רעב. ובאשר ל

-כשתי הקבוצות הייתה קבלה של הטיפול כאשר בתום ההתערבות נצפתה עלייה קלה בשתי הקבוצות. 

ערבות חודשים לאחר תום ההת 12-כמהמשתתפים העידו כי אהבו ונהנו מתוכנית ההתערבות.  70%

על השפעות קצרות טווח של סוג התערבות כזה. מחקר זה  , מה שמרמזתוצאות המחקר נותרו דומות

אולם המשקל לא השתנה.  ,חלק מהתנהגויות האכילה שנמדדו הושפעו מסוג ההתערבות ישאולמדגים 

דק את ההשלכות הנוספות של סוג כזה של התערבות על והחיסרון העיקרי של מחקר זה שאינו ב

ולות להיות מנגנון פיצוי. מחקר זה מדגיש את שיכ ,כדוגמת אכילה בהסתר ,תנהגויות אכילה נוספותה

הקושי בטיפול בילדים בעודף משקל על ידי התערבויות הדוגלות במניעה. הקבוצה השנייה בה 

השפעות ארוכות הראתה הקשבה לסימני רעב ושובע פנימיים, על אף מתינותה לא  הדגישהההתערבות 

היעילות של טכניקות התערבות לצורך ירידה  עלוח על המשקל. מחקר זה מוסיף ומעלה סימן שאלה טו

אולם השפעה על  ,במשקל בקרב ילדים בעודף משקל. אמנם חלק מההתנהגויות אכילה שתועדו השתפרו

כמו  המשקל הייתה בכיוון ההפוך מהמצופה ולא נמדדו התנהגויות אכילה נוספות והשפעה על דימוי גוף.

בכמות הקלוריות באפיזודות של אכילה בהיעדר רעב אינה משמעותית. כמות  10%כן ירידה של 

קלוריות  40 -כ קלוריות. ועל כן ירידה של 0-400הקלוריות הנצרכת מחטיפים לאחר הארוחה נעה בין 

 הינה זניחה.

רעב ישנם גורמי סיכון רבים ביניהם התנהגויות הוריות, גנטיקה, השפעות  בהיעדרלסיכום: לאכילה 

בין גורמים סביבתיים וגנטיים. ההשלכה של אכילה בהיעדר רעב הינה  ואינטראקציהסביבתיות 

משמעותית למשקל הילד ולסיכון להשמנה לאורך זמן. אולם טכניקות הימנעות בקרב ילדים בעודף 

השפעה זניחה על כמות הקלוריות  והיתה להן ורך זמן בהפחתת משקלמשקל לא נמצאו יעילות לא

 . חסרים מחקרים קליניים התערבותיים למניעת אכילה בהיעדר רעב על ידי הכוונה הורית.הנצרכת



 .תינוקותשיבוש מנגנון רעב ושובע ב ה ראשונית שלהתערבויות למניע - 5פרק 

דים, נראה כי מניעה ראשונית הינה פתרון בעל לאור כישלון מחקרי התערבות לטיפול בהשמנה ביל

בו הורים משבשים על כפי שהודגם בעבודה זו מתחיל כבר בגיל הינקות הנפסד חשיבות ניכרת. המעגל 

ידי טכניקות האכלה שונות את מנגנון הרעב והשובע הטבעי המוטמע בילדיהם. בפרק זה אסקור מחקר 

 למניעת השפעות אלו בתינוקות.

NOURISH RCT (Daniels, 2012 )-  מטרת מחקר זה הייתה להעריך את היעילות של תוכנית לקידום

חודשים. עד כה פורסמו תוצאות קצרות הטווח של  4-6לתינוק ראשון בגילאי הורים אצל ת האכלה מודע

נאספים על מנת לאסוף  5-ו 3.5ההתערבות כחצי שנה לאחר תום ההתערבות ומדדים נוספים בגילאי 

 ארוכות טווח.ראיות 

אשר נולדו  ,הילדים במחקר זה היו ילדים ראשונים להורים בריאים ללא היסטוריה של הפרעות אכילה

חולקו לשתי קבוצות. קבוצת ההתערבות קיבלה הדרכה  אימהותהבשבוע הריון תקין ובמשקל תקין. 

תקינה ולא  אשר התמקדה בתבניות אכילה והאכלה תקינות ובהתפתחות ,חודשים 3קבוצתית במשך 

נושאים עיקריים: האכלה מודעת  2במניעת השמנה. התכנים אשר הועברו בקבוצות כללו  ההתמקד

בהתאם לרעב ושובע בתינוקות לצורך שימור מנגנון טבעי של בקרה ומעבר למוצקים. המסרים הכלולים 

ת שלהם", על בחירות המזון העתידיו המשפיעכללו: "הדרך בה אנו מאכילים את ילדינו מפגשים ב

"תקשיב ותסמוך על ילדך, ההורה מספק, הילד בוחר", "הרגלים מוטמעים כבר בגיל הינקות ומשפיעים 

 הביקורתקבוצת הילד שלך הוא חשוב".  אלעל הבגרות", "הורה מהווה דוגמה לילד שלו", "הקשר שלך 

 מעקב שקילה והתפתחות ומפגשים עם אחות. להכול ,כה במעקב רגיל לתינוקותיהמש

אשר דומה  Infant Feeding Questionnaire-בלצורך מדידת טכניקות האכלה של ההורה השתמשו 

, עד כמה הן ןילדשתואר לעיל. האמהות התבקשו לדרג עד כמה קל להאכיל את   BEBQבמרכיביו לשאלון 

לאכול, עד כמה הן מודעות לסימני  ןילדמשתמשות במשחקים ופיתויים כאשר הן נתקלות בסירוב של 

מים ובררן ועוד. בנוסף הילדים עברו הערכות משקל והשתמשו ברש ןילד, עד כמה ןילדהרעב ושובע של 

 כולל שבוע לידה, משקל ועליית משקל עד לתחילת המחקר. ,תוצאות הלידההערכת רפואיים לצרכי 

מהאמהות היו בעלות השכלה  60%. 30יה גיל האמהות הממוצע ה תינוקות והוריהם נכנסו למחקר. 698

לאחר הקצאה אקראית לשתי קבוצות לא נצפו הבדלים התכוונו להיניק באופן בלעדי.  93%-ואקדמאית 

בכל קבוצה, בגיל הלידה, במשקל התינוק בלידה, באחוז היונקים או באחוז התינוקות  בהתפלגות המינים

ר חצי שנת מעקב עלה כי תינוקות בקבוצת מתוצאות המחקר לאחשכבר נחשפו לטעימת מוצקים. 

וכן באופן  ,הביקורת היו מועדים באופן מובהק לעלייה מהירה יותר במשקל מגיל הלידה עד תום המעקב

לא נצפו הבדלים מובהקים במשך זמן  לעומת קבוצת ההתערבות. ,יחסי מתחילת המעקב ועד לסופו

ואכן תכנים אלו הועברו באופן שווה הן  ,מוצקיםההנקה בין שתי הקבוצות ובין גיל החשיפה למזונות 

קבוצת ההתערבות. אמהות בקבוצת ההתערבות דיווחו באופן מובהק יותר על הן בבקבוצת הביקורת ו

אמהות בקבוצת הביקורת  ושהילדים הם אלו שקובעים כמה יאכלו. ןבילדיהעירנות לתחושות רעב ושובע 

צפו נת ילדים גם כאשר אלו מביעים אי רצון לאכול. לא בטכניקות להאכל יותרדיווחו שהם משתמשות 

ין שתי הקבוצות לטעימות של אוכל חדש, תוצאה אשר יכולה לרמז על הסקרנות בהבדלים מובהקים 

 מרקמים וטעמים חדשים. ,הטבעית שקיימת בתינוקות לטעום דברים חדשים ולהתגרות מריחות, מראות

אשר שם דגש על תכנים  ,וך נכון של הורים בגיל הינקותתוצאות המחקר תומכות בכך שחינ לסיכום,

טיפול יעיל הינו את הביטחון באיתותי רעב ושובע של התינוקות המדגישים ,מלמדיםומעודדים 

אכלה ולהתפתחות תקינה של תינוקות לטווח קצר. תוצאות המשך המעקב יוכלו לספק להתנהגויות ה

השמנה בילדים והקשר בין האכלה תקינה וקשובה תשובות להשלכות של התערבות כזו על מגמות 

 להתפתחות.



 ומסקנות דיון 

אכילה היא פעולה בסיסית של האדם. לאכילה משמעות פיזיולוגית של סיפוק קלוריות ורכיבי תזונה לצורך 

ה משמעויות חברתיות, אכילה אינה רק בעלת משמעות פיזיולוגית ויש ל ד תקין של הגוף. אולם,תפקו

 רגשיות נרחבות.ו ותסוציולוגי

תינוק נולד עם יכולת טבעית לווסת את צריכת המזון שלו ולכל תינוק משקל ייעודי הנקבע על פי גורמים 

גנטיים אליו שואף הגוף להגיע. כפי שהודגם בעבודה זו, לא רק המשקל  הייעודי נקבע על פי גורמים 

הם על ידי גורמים  אף ושפעיםר רעב מאכילה בהיעדו רגישות לרעב ושובע, בררנות מזון גנטיים וגם

לסביבה חשיבות ניכרת בהשפעתה על אכילה בילדים. בתקופת יש  גנטיים. בנוסף להשפעות הגנטיות

הינקות ההורה הוא האחראי הבלעדי על הזנת התינוק התלוי במאת האחוזים במאכיל. כבר בגיל זה 

איתותי תקין של רעב ושובע והקשבה למנגנון  שמירתישנה השפעה מכרעת להתנהגויות ההוריות על 

 הגוף, יכולות אשר יכולות להישמר לאורך הבגרות.

את סימני הרעב והשובע שלו כמו גם לחץ סביב  הורות שאינה קשובה לצרכי התינוק ואינה מזהה

בשיבוש המנגנון הטבעי הקיים בילדים  םכול יםקשור ,האכילה, האכלה מגבילה או התעקשות להאכלה

מעגל מרושע הכולל עלייה במשקל, התנהגויות של אכילה בהיעדר רעב ומשליך שוב על לחץ ובכניסה ל

 .וחוזר חלילה הגבלההורי, ניסיון 

. אולם בחלק מהמקרים חלה הטבה נמצאות כלא יעילותבילדים שימוש בטכניקות שונות לטיפול בהשמנה 

ואף מחמירות את היקף ההשמנה לחות צלטווח קצר, אך לטווח ארוך הגישות הקיימות כיום אינן מו

 והעיסוק האובססיבי באוכל בקרב הורים וילדיהם.

תקופת הילדות היא תקופה קריטית לביסוס ושימור המערך הפיזיולוגי הבסיסי הטמוע באדם עוד 

מהיוולדו. תינוקות וילדים מחקים את הוריהם וההתנהגויות ההוריות הן בעלות השלכות מרחיקות לכת הן 

 שי והן במישור הביולוגי. במישור הרג

עבודה זו הדגימה את הרבדים הרבים בהם יש להורים השפעה על התנהגויות האכילה של ילדיהם 

לאור החשיבות של שימור מנגנון רעב ושובע תקין בהתפתחות של ילדים, נראה שונים. הילדות הבגילאי 

המנגנון עשויה להיות השפעה  לשבש את עלולותשהתנהגויות הוריות  כי לתוכניות התערבות להפחתת

והן בעלות סיכוי רב יותר מהתערבות מתקנת בגיל מאוחר יותר. מחקרים קליניים נוספים עשויים  רבה

 .לתמוך בטענה זו ולהוביל לעבר יציאה מן המעגל הנפסד שתואר בעבודה זו
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