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 הקדמה 

הצרכים הבסיסים ביותר של האדם. ההיקשרות הראשונה שלנו לעולם נעשית דרך אחד  אוכל.

 חיבור לשד המעניק הזנה, הגנה וחום.

אנו יודעים שתינוק נולד עם מנגנון וויסות רעב ושובע תקין, אך האם ייתכן שיש יותר מסוג אחד 

 ?להישרדותנושל רעב המתנהג אחרת ממנגנון הרעב והשובע שנועד לדאוג 

על אחת כמה וכמה בכל  ,הוא סבוך ומורכב מאוד עבור הוריםלה אכיבכל הנוגע לילדים, נושא ה

זקנה, בני לשלב הועד  - מינקות, החל מחלב האם אותו אנו יונקים  ם.תוקיוצרי מזון מהנוגע למ

  מתוק.ההאדם נמשכים לטעם 

טגרלי מחיי נאיהם חלק מתוקים מוצרי מזון הורים רבים נותרים חסרי אונים, כאשר מצד אחד 

אזהרות , לנוכח ומצד שני - של ילדיהם אליהםחזקה הטבעית המשיכה ולנוכח ההיום יום 

 .כללמהסביבה כ המגיעות חדשות לבקרים מרשויות הבריאות נוגע לצריכת סוכרכל החמורות ב

 השמנת יתר והשמנת -בקרב ההורים. בנוסף לכך  רבהבהלה סביב הסוכר מעלה חרדה ובלבול 

השמנת ילדים בעולם  העולם מתמודד.ו אחד מהנושאים הבוערים ביותר איתילדים בפרט היא 

וההערכות הן שאחד מתוך  ,בשלושת העשורים האחרוניםהמערבי נמצאת במגמת עלייה מתמדת 

 שלושה ילדים נמצא במשקל יתר או בהשמנה.

ככל שמתקדמים  מאמצים ומשאבים רבים מופנים לצורך טיפול ומניעת השמנה ועם זאת,

היות וטיפול זה  ,גלים עוד ועוד משתנים ומורכבויות הקשורות בטיפול בהשמנהתהמחקרים מ

 נים ומערכות מורכבות הקשורות בהישרדות האדם.קשור בשיבוש מנגנו

לאכול האחד קשור בצורך הבסיסי  :מחקרים מהתקופה האחרונה מראים שישנם שני סוגי רעב

את  ההמפעיל - תחושת ההנאה שנגרמת כתוצאה מאכילת אוכל מענגב. השני, מקורו לשרודכדי 

 .המנגנון ההדוני ומעגל הגמול

ור את יעילותן של אסטרטגיות הוריות בכל הנוגע להגבלת מתוקים  זסדדה זו אסקבעבו

האופן שבו מנגנון הגמול ההדוני והשלכותיו על כן תובא סקירה קצרה באשר לואוכל עתיר קלורי. 

 .אנו אוכלים

 

 לטעם מתוק   המשיכה

ולא בכדי. מחקרים מראים כי  ,ילדותתקופת המתוק הוא טעם המתקשר בצורה חזקה מאוד עם 

כולם אוהבים מתוק. מינקות ועד גיל כמעט  ההעדפה למתוק בקרב ילדים היא אוניברסלית.

ה ההעדפ .1עלייה בצריכתו בכל שכבות הגילאיםועל העדפה לטעם מתוק ניתן להצביע על מבוגר 

בכל הנוגע לצריכת  ,בקרב ההורים חרדה ובהלה גדולה האית המביא ,המתוקורה לטעם הבר

  .םהסוכר בקרב ילדיה

 
1 Takahashi, K. (1996). Parents' Anxiety about Their Children's Consumption of Suger or Sweets and 

Their Opinions Relating to Facts and Myths of Sugar Intake in Japan ; 
Ventura, A. K., & Mennella, J. A. (2011). Innate and learned preferences for sweet taste during 
childhood. Current Opinion in Clinical Nutrition & Metabolic Care, 14(4), 379-384. 
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, סרטן מסוגים לב השמנה, שומנים בדם, מחלותתופעות של י במרכזהסוכר הפך להיות האשם 

ר מחקרים מוכיחים כי צריכה עודפת של סוכ. 2שונים, מחלות שיניים, בעיות התנהגות ועוד

ישנן המלצות ברורות של ארגוני הבריאות . והשמנה כלי דם,קשורה לעלייה בסיכון למחלות לב 

 . 3לילדים ממתן משקאות מתוקים לחלוטין להפחית את צריכת הסוכר היומית ולהימנע

 -עובדים עלתה בכזאת, מחקרים מראים כי צריכת משקאות מתוקים ומאכלים מתוקים מחרף 

 אינםמהילדים האמריקאים  80% -כן נמצא כי כ .ם האחרונותניהשבחמישים לנפש  500%

צורכים לפחות מאכל ממותק  2-3מהילדים בגילאי  86% אילוצורכים פירות בכמות המומלצת ו

 .4ביוםאחד 

כמויות סוכר ילדים צורכים  ,למרות האזהרות הברורות של ארגוני הבריאותניתן להסיק כי 

המתוק חיבה היתרה של ילדים לטעם המחקרים מעידים ש .המומלצת הכמותן גבוהות בהרבה מ

, כפי ביולוגי מגובה גם במנגנוןאלא  - פרסום ותקשורת ,גניתואינה רק תוצר של חברה אובס

 . שיוסבר להלן

בטבע, פחמימות  .תפקודי הגוףהמועדף והראשוני לכל  ,פחמימות הן מקור האנרגיה הזמין

העדפה לטעם מתוק התפתחה  גיה )כמו פירות ודבש(.מקושרות עם טעם מתוק כמזון עתיר אנר

נטיות אלו  להעדפת מזונות עתירי אנרגיה וקלוריות שהיו נדירים בעבר. אבולוציוניעקב צורך 

 .5עצמות בקרב ילדים הנמצאים בתקופה של התפתחות וגדילהומ

דוני גנון ההנהמ כתגובה לטעם המתוק. -מנגנון ההדוני ומעגל הגמול נתמך בגי זה מנגנון ביולו

ת הדופמין במוח. שאת הפר יםלימבית ומגביר-המערכת המזו באזור יםומעגל הגמול מופעל

לחזק  מנגנון זה נועדהפעולה המענגת. את המעודדת כתוצאה מכך נחוות תחושה של עונג והנאה 

  .6התנהגויות המועילות להישרדותו של הפרט

 .מעיים ולבלב לשון, מוח, במספר אזורים: המצויים על ידי קולטניםהטעם המתוק נקלט בגוף 

ספיגתו וכניסתו  נים לצורך פירוקו,ולשחרר הורמו לזהות את הגלוקוז של הקולטנים תפקידם

נים מדכאי תאבון והתיאבון, כאשר ישנם הורמויסות ותפקיד גם בישנו לקולטני הטעם  לתאים.

 - אנדוקנבואידים, כגון סיגניים(ונים מעודדי תאבון )אורקהורמולפטין  כגון ,)אנורקסיגנים(

 לטעם המתוק. הנעימה המגבירים את התגובה

נצפה  ,כתוצאה מהטעם המתוק שות נעימות ועונגולתחהגורם  ,מחקרים מראים שהמנגנון ההדוני

 בוקצ ,תגובה לטעם מתוקבכאשר תינוקות נרגעים  ,ונמשך לתקופת הינקות עוד בתקופת העוברות

קיימים הבדלים באותם המחקרים אף נמצא כי . 7הנראה מהתרגשות(כל )כ עולהאף פעימות ליבם 

משתנים כתלות בגיל, גנטיקה, גזע, שימוש בתרופות, . הבדלים אלו בהעדפה לרמת המתיקות

 
2 Cota, D., Tschöp, M. H., Horvath, T. L., & Levine, A. S. (2006). Cannabinoids, opioids and eating 

behavior: the molecular face of hedonism?. Brain research reviews, 51(1), 85-107. 
 
3 Ludwig, D. S., Peterson, K. E., & Gortmaker, S. L. (2001). Relation between consumption of sugar-

sweetened drinks and childhood obesity: a prospective, observational analysis. The Lancet, 357(9255), 
505-508. 

  3ר' הערה  4
  1ר' הערה  5

6  Mietus-Snyder, M. L., & Lustig, R. H. (2008). Childhood obesity: adrift in the “limbic triangle”. Annu. 

Rev. Med., 59, 147-162. 
 1ר' הערה  7
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ברור כי ילדים מעדיפים רמת מתיקות גבוהה יותר ממבוגרים  שינויים מטבולים והתמכרויות.

  גיל ההתבגרות. באזורוהעדפה זו משתנה 

 לסוג הנוגעים םיהאינדיבידואליההבדלים  יתרבמ, נטען כי למרות ההעדפה הביולוגית למתוק

סוגי האוכל, אופן הכנתו וזמני  , שהרייםוסוציו תרבותי יםסביבתי הםך בקרב ילדים המזון הנצר

 .משתנים בין תרבות לתרבותהאכילה 

ת המרכזיות בחייו. גם השפה על ידי צריכת המזון של הדמויוהעדפות של ילד עשויות להתבסס 

כשילד שומע שילד אחר לא  ,שורה באוכל עשויה להשפיע על התנהגויות האכילה. לדוגמאהק

ובדה זו מחזקת את הראיות עיה בסביבתו. יאוהב עגבנייה זה עלול להשפיע עליו מבלי שיש עגבנ

גיבוש אות לגישה הכללית העוסקת בשימוש בשפה לצורך המשגת סביבתו של הילד ובהמו

 . 8התנהגותו

 שלוש התנהגויות עיקריות משפיעות על בחירת המזון בקרב ילדים:

ושי עשויה להגביר את באופן ויזואלי וח מסויםכמות הפעמים אליה נחשף ילד למזון : החשיפ

 ;החיבה למאכל

ילדים קטנים יותר  .ת קרוביהםאכיל ם שלילדים מושפעים מלמידת עמיתים וממודלי: מודלינג

הנצרכת. יש לציין כי ישנה השפעה למדיה ולסביבה בנוגע להעדפת סוג הפחמימה . ים יותרמושפע

עקב חשיפה וזמינות מוגברת של סוג  ילדים כיום צורכים יותר סוכר מעובד על פני סוכר טבעי

 של סוכר מעובד גורמת לצריכה רבה יותר של סוכריתרה  כי צריכה מחקרים מראים  .פחמימה זו

 .9הזשל הרעב והשובע עקב הפעלה רבה יותר של מנגנון  מנגנון הטבעיומשבשת את ה

 

 מתוקים ויעילותן מזונות אסטרטגיות הוריות בנוגע להגבלת 

 .10ברחבי העולם 5ליון ילדים עם עודף משקל מתחת לגיל ימ 22נתונים מראים כי יש כיום מעל 

 סוכרה - כאמור, ווםיכהמדוברים ביותר השמנת יתר נחשבת לאחד מהנושאים הבריאותיים 

  זו. גמהמכבעל תרומה משמעותית לנחשב 

בפרט משחקות תפקיד מרכזי בקביעת  מתוקיםכלל והיחס לכהתנהגויות הוריות בהקשר לאכילה 

 .סטטוס משקל הילד והתנהגויות אכילה

ישנה השפעה רבה גם לטכניקות השליטה  ,קביעת סוג המזון והכנתובמלבד תפקיד ההורים 

הנגשת מזון בריא הפן של  גם  ישנו ,במקביל .הגבלת מזון עתיר קלוריות, מתוק או שמןהנוגעות ל

 .11בנוגע לצריכתוהמופעל ומידת הפעלת הלחץ 

 
8  Horne, P. J., Lowe, C. F., Fleming, P. F., & Dowey, A. J. (1995). An effective procedure for changing 

food preferences in 5–7-year-old children. Proceedings of the Nutrition Society, 54(2), 441-452. 
 3ר' הערה  9

10  Jansen, E., Mulkens, S., Emond, Y., & Jansen, A. (2008). From the Garden of Eden to the land of 

plenty: Restriction of fruit and sweets intake leads to increased fruit and sweets consumption in 
children. Appetite, 51(3), 570-575. 

 10ר' הערה  11
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 ם בהקשר של העדפה או הימנעות ממזון.הילדים מושפעים מאוד מהתנהגות האכילה של הורי

ם והורים ואילו ילדים ממודלים של מבוגרים קרוביבעיקר כאשר ילדים קטנים יותר מושפעים 

 .12קבוצת השוויםממבני גילם ובעיקר מושפעים  ,לים יותרגדו

 :קבוצות לשתי ההוריות השליטה אסטרטגיותניתן לחלק את 

כאשר נאסר על הילד לאכול  :עליו. דוגמאכאשר הילד מודע למגבלות המוטלות  שליטה גלויה:

 ;מאכל מסוים

לא כאשר הילד  :דוגמא .המגבלות המוטלות עליומהן כאשר הילד אינו יודע  שליטה סמויה:

 אין בבית ממתקים כלל.או כאשר מסעדות מבקר ב

שימוש רב נמצא כי  ,הילדיםלמרות ההשפעה הרבה של התנהגויות הוריות על אכילת 

שליטה על סוג האוכל וצריכתו עלולה לגרום לאפקט ההפוך בנוגע לכמות ולסוג  באסטרטגיות

 .13יםהמזון הנבחר ע"י הילד

 בבתי ספר יסודיים 6-5נבדקו ילדים בגילאי  ,200714בשנת  Jansenעל ידי  במחקר שנעשה בהולנד

. מסוימיםהתלמידים חולקו לקבוצות שעל חלקן הוטל איסור בנוגע למאכלים . במשקל נורמלי

הראשון הוטלו האיסורים ובשלב השני ניתנה הרשות  שלבכאשר ב, המחקר התבצע בשני שלבים

תוצאות המחקר הראו כי קבוצות הילדים שעליהן הוטלו איסורים צרכו  אופן לא מוגבל.לאכול ב

לא הוטלו  ןהקבוצות עליהמן  -מאכלים עתירי אנרגיה  של ,באופן משמעותיכמות רבה יותר 

 הגבלות כלל. 

 

 
12 Ogden, J., Cordey, P., Cutler, L., & Thomas, H. (2013). Parental restriction and children’s diets. The 

chocolate coin and Easter egg experiments. Appetite, 61, 36-44 
 12ר' הערה  13

14 Jansen, E., Mulkens, S., & Jansen, A. (2007). Do not eat the red food!: prohibition of snacks leads to 

their relatively higher consumption in children. Appetite, 49(3), 572-577. 
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עובדת לטווח האכילה על ות ההגבל . התוצאות הראו כיבדק הגבלה על ביצי שוקולד 15חקר נוסףמ

מחשבות על כן מובילות לו ,מוגבלמאכל אותו בעיסוק יתר ת וריוצהן י אך נראה כ ,צרהק

, המצמצמת את סמויהשל הגבלה  אסטרטגיהמחקר מצא כי אותו  ,עם זאת .לגביואובססיביות 

היות המוגבלים, מזונות צריכת הלהקטין את  עשויה ,החשיפה של הילדים למזונות לא בריאים

  .המאכליםאת הדילמה הראשונית בנוגע לצריכת  מן הילדיםוהיא מונעת 

התנהגות זו מובילה כי ילדים הופכים תגובתיים יותר לגירויים חיצוניים ומעלים כי מחקרים אלו 

בקשר למזון  אובססיביעיסוק לו אכילה המנעותית, ללאכילה שאינה קשורה למנגנון הרעב

 עלייה במשקל.ם לטבע הדברים גאכילת יתר ומל בסופו של דבר מובילים . כל אלוהמוגבל

בהם סוג הסוכר הנצטרך הוא טבעי  ,מדובר במזונות מתוקיםאשר האם כ - שאלההעולה אם כך 

 ? איסור יביא להגברת הצריכהאותו )פירות לדוגמא( 

לשלוש קבוצות. האחת וחולקו  7-5ילדים בגילאי  ובדקנ ,16אשר נזכר לעיל Jansenו של מחקרב

המחקר הראו עלייה תוצאות  השנייה בפירות והשלישית לא הוגבלה כלל. הוגבלה בדברי מתיקה,

בה התשוקה למזונות לא  -לעומת הקבוצה שלא הוגבלה  ,בתשוקה בשתי הקבוצות שהוגבלו

  .השתנתה

 -או להגביר את צריכתו מזון מסוים מחקרים נוספים אף הוכיחו כי הפעלת לחץ על ילד לצרוך 

אוכל כפרס על התנהגות )לרבות הענקת  תגמול; וכי 17אותו המזון דווקא מפחיתה את צריכתו של

  .18המזוןתו של אותו יגרום לירידה בצריכ ,(מסויםרצויה או תגמול הניתן כתוצאה מאכילת מזון 

 והגבלה ואסטרטגיות של מניעהניתן לראות כי הפעלת לחץ  מחקרים אלומ, לסיכומו של דבר

הגבלה  מקושרות באופן שלילי להרגלי אכילה. ארוך הןיעילות אולי לטווח הקצר אך לטווח ה

  והימנעות מגבירים את העיסוק במזון ואת התשוקה אליו.

משבשות את מנגנון הוויסות העצמי, מביאות על סוגיהן שליטה  אסטרטגיות נראה אפוא כי

בעיים לתגובתיות יתר לאוכל )ריח, נוכחות מזון, מראה וכדומה( ומביאות לשיבוש המנגנונים הט

  .צריכת מזונות בריאים ומפחיתות אכילה בררנית רעלולות להגבי ,רעב ושובעשל 

, המצמצמת את מויהסההגבלה את יעילותה של היש לציין כי קשה לקבוע באופן חד משמעי 

היות והזמינות ומספר החשיפות מעלות את , חשיפת הילדים למאכלים מעובדים ועתירי קלוריות

 .אכלים אלורמת הצריכה והחשק למ

ול ירקות ופירות, שיטות שנמצאו יעילות לשינוי צורת האכילה והעדפות המזון היו גינון וגיד

 הכנת המזון.בהתנסויות בבישול ולקיחת חלק פעיל  מזון בריא,אל נגישות וזמינות רבה יותר 

שותף כאשר הילד  .אכילהההם בעלי השפעה רבה על עיצוב דפוסי  אף נראה כי אירועים חברתיים

חשיבה תחים המפ, נלמדים גם כישורי חיים מועילים נוספים ,בחירה, הכנה וגידול המזוןפעיל ב

 
 10ר' הערה  15
 14ר' הערה  16

17 DeCosta, P., Møller, P., Frøst, M. B., & Olsen, A. (2017). Changing children's eating behaviour-A 

review of experimental research. Appetite, 113, 327-357. 
 8ר' הערה  18
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חינוך לתזונה נבונה והתנהגויות שליטה נמצאו בעלות השפעה שולית לעומת חוויות  ביקורתית.

  .19התנסות משמעותיות

 

 בהקשר מערכת הגמול  הורמונים מרכזיים במנגנון הרעב והשובע

גורמים  וך ורב משתתפים קשור בוויסות צריכת מזון ומנגנון הרעב והשובע.מונים סבמערך הור

הם בעלי תפקיד מרכזי בפונקציות רבות הקשורות לאכילה. עם זאת, הנחקרים  אנדוקריניים

 .20לפטין, גרלין ואינסולין הםהעיקריים בהקשר של מנגנון זה 

מעורר הורמון זה . שומן אל ההפיתלמוסמיוצר ומופרש מרקמות השובע ההורמון הינו  לפטיןה

כמות הלפטין מועטה  בקרב אנשים עם משקל נורמלי .בדםסוכר  תכתגובה לעליי תחושת שובע

 -ללפטין  מתפתחתעקב תנגודת ה -ולם אצל האנשים השמנים א ,נשים שמניםאביחס ל יותר

 הרעב לא ידוכא.

גמול. קולטני לפטין נמצאים על תאי על תפקידו של הלפטין בהקשר של מערכת ה מעט מאוד ידוע

פעילות  את )מרכז הגמול וההנאה במוח(. לפטין מווסת NA -ו VATדופמינרגיים באזור עצב 

 דופמין ובכך אמור לווסת צריכת מזון ככלל וצריכת מזון עתיר אנרגיה )שומן וסוכר( בפרט.ה

 , ירידהר ללפטיןעקב ביטוי ית ההשפעה המדכאת צריכת מזון יורדת בקרב אנשים שמנים

יש צורך בצריכת מזון רבה יותר על  ,אה מכךתנגודת. כתוצ והיווצרותרגישות הקולטנים ללפטין ב

עמידות ללפטין משנה את התפקוד התקין של תהליכים  מנת לספק את אזורי הגמול.

ירידה במשקל מפחיתה את  הומאוסתטים והדונים באזורי המוח המעורבים בהתנהגויות אכילה.

  .21ת הרגישות ללפטיןילות באזורי הגמול ומעלה אהפע

. כאשר הקיבה מתחילה יבה ומשרה תחושת רעבקהמופרש מתאי ה רעב הורמוןהוא  גרלין

תאי הקיבה מפרישים גרלין. ההורמון מגיע דרך הדם ורמת הסוכר בדם יורדת , להתרוקן

 .מובילה לעלייה בצריכת המזוןלהיפתלמוס ויוצר תחושת רעב ה

גמנטום הוא הט) VTA -ב וכל עתיר אנרגיה דרך מערכות הגמולעל צריכה של א השפעה לגרלין

. גרלין מגביר את תגובת הגמול כתוצאה ממזון על ידי (הגחוני, המצוי באזור המוח האמצעי

 עם זאת, נראית ירידה ברמתו כאשר נצרכת דיאטה עתירת קלוריות.. הפעלת קולטני דופמין

של הלבלב ומופרש על ידי תאי בטא צר על ידי החלק האנדוקריני יוהמהוא הורמון  אינסולין

 תפקידו לווסת את רמות הסוכר בדם.. גובה לעלייה ברמת הסוכר בדםתב

תפקידו הרגולטורי של הורמון זה נחקר ומתואר היטב. בנוסף לתפקידים אלו, קולטני אינסולין, 

תן ים. בניסויים שנערכו נמצא כי מנמצאים על ניורונים דופמינרגי ,בדומה לקולטני הלפטין

אינסולין קשור בירידה בצריכת המזון, במיוחד של אוכל עתיר קלוריות22. גם במקרה הזה בדומה 

. במצב כזה יופרש אינסולין אך כתוצאה יורדת במצב של תנגודתהאינסולין ן, השפעת ללפטי

סולין מביאה למצב של אינרמת הסוכר בדם לא תרד באופן הנדרש. הפרשה כרונית  מהתנגודת,

 
 17ר' הערה  19
 2הערה ר'  20

21  Murray, S., Tulloch, A., Gold, M. S., & Avena, N. M. (2014). Hormonal and neural mechanisms of 

food reward, eating behaviour and obesity. Nature Reviews Endocrinology, 10(9), 540. 
 21ר' הערה  22
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 המערכת הסימפתית וצמצום, הפחתה בפעילות בלפטין וכתוצאה מכך לתחושת רע של עיכוב

 הוצאה אנרגטית. בעקבות אלו תתרחש עלייה במשקל23. 

 מסלול הגמול וההנאה

רעב הנועד לשמור על  :סוגי רעב נם שנימחקרים בתחום התזונה מראים כי ישכפי שצוין, 

משמעות לסוג , כאשר באשר לסוג הרעב השני, קיימת ב הנועד לייצר הנאה ועונגורע הישרדותנו

)בניגוד לסוג הרעב הראשון, שאיננו  צריכת המזוןהשפעתם על המוח ועל להמזונות הנצרכים ו

 מוכוון לסוג מסוים של מזון או טעם(.

 .24חורמונים רבים המשחקים תפקידי מפתשובע שותפים הההרעב ובמנגנון 

אזורי המוח  כולל אתלימבית" -המכונה גם "המערכת המזו ההדוני גמולשל ה הלימבין המנגנו

ינו ה ה. מנגנון זגרעין האקומבנס( - NA - ההנזכר לעיל ו VTA -ההמתפקדים בו כמרכזי הנאה )

ם. הפעלה יחשמליים וכימיות מסלול המופעל על ידי תאי עצב המתקשרים זה עם זה על ידי אות

-מה  מועברה ,דופמיןצב אלו גורמת לעלייה ניכרת בכמותו של המתווך העיצבי חוזרת של תאי ע

VTA ל- NA .מאפשר הנאה  ,על ידי מתפעלים טבעייםאזור ההנאה והגמול מתופעל  ,באופן טבעי

 , קשרים אישייםמין מזון,חיפוש של הפרט כגון  הישרדותוהחשובות לחזרה על פעילויות מביא לו

  .26 25וכדומה

ואת מסלולי הפרשת  םהאופיואידים האנדוגני יםמסלולתירים בסוכר ושומן מגייסים מאכלים ע

אצל אדם  וגורמים להתהוות מסלולים חזקים של חשקים במרכז ההנאה והגמול במוח. ,הדופמין

שלילי. במצבי  היזון דופמין על ידי מעגלי משוב פעילות לפטין ואינסולין מדכאים ,במשקל נורמלי

נמצאים  ןלדופמימעגלים אלו מדוכאים והקולטנים  ,תנגודת ללפטין ואינסולין השמנה, כאשר יש

 במצב של גירוי יתר תמידי.

 

 מהווה את אחד המכשולים הקשים בהיבט של השמנה.  תמכרותיהההמרכיב 

 
 6ר' הערה  23
 8ר' הערה  24
 מכון דוידסון לחינוך מדעי, מכון ויצמן למדע(, 2014הכל בראש שלנו" ) ד"ר כהן דבורה,"זה 25

26  Bruce, A. S., Holsen, L. M., Chambers, R. J., Martin, L. E., Brooks, W. M., Zarcone, J. R., ... & 

Savage, C. R. (2010). Obese children show hyperactivation to food pictures in brain networks linked to 
motivation, reward and cognitive control. International journal of obesity, 34(10),1494. 
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ומעגל הגמול נחקרו רבות בהקשר של שימוש בסמים. לאחרונה התגלה כי  ההדוני המנגנון

הן צריכת אכילה והן דומים. הם  ,אוכלבהתמכרות לתמכרות לסמים ובההכרוכים המנגנונים 

המעגל  - מאופיינים על ידי הרגלי למידה שנרכשים ומוטמעים על ידי מתגמל רב עוצמהסמים, 

 .אי לתחושת ההנאה והגמולנחשב לאחר. מעגל זה הקורטיקולימבי

גים שתי מערכות מפתח ממחקרים אחרונים עולה כי קנבואידים ואופיואידים אנדוגנים מייצ

  מזון.הבנוגע לערך המתגמל של 

בעת עישון מריחואנה. מערכת זו מעורבת גם  למתוקקנבואידים אנדוגנים מעוררים תאבון וחשק 

תפקיד הקנבואידים הוא שחרור מבוקר של ניורטרנסמיטורים  בכאב, זיכרון ואיזון אנרגטי.

 וסרטונין. גולטמאט  , דופמין, נירואנדרנלין,GABAהכוללים 

 CB1,CB2האנדוגנית מיוצגת על ידי מספר קולטנים לקנבואידים הנקראים  המערכת הקנבואידית

 . לפטין מפחית27בהקשר של וויסות צריכת מזוןהוא הנחקר ביותר  CB1, כאשר CB3וכנראה גם 

מעורבת בבירור  אנדוקנבואידים היפותלמים. מעצם העובדה שהמערכת הקנבואידית פעילות

היא מייצגת יעד לטיפול תרופתי בהשמנה  ,וסתת את החשק למזוןוה על צריכת מזון ומבשליט

 . 28(מנגנון זה בסיס )כיום נמצאת בשוק רימונה באנט הפועלת על

שימשו כמשככי כאבים במשך מאות שנים והן משפיעות על מגוון רחב של  תרופות אופיואוטיות

הפרשת  ,, מוות של תאים, תפקוד כלייתיכים הקשורים בזיכרון, מצב חיסוניותהלי תופעות

 Liking-מחקרים רבים מראים את הקשר החזק בין אופיואידים למרכיב ה הורמונים וצריכת מזון.

  .29ל טעם מתוקהמשפעל את מעגל הגמול בהקשר ש ,

ואת כמות הצריכה העודפת  מסויםמראה, טעם, מרקם וריח קובעים את ערך הגמול של מאכל 

 ההומואוסטאטי של אותו מאכל. שלו מעבר לצורך

מראים את הקשר בין מאכלים טעימים לאותות הנראים בקליפת המוח  נוירופיזיולוגייםמחקרים 

 מסוג אחד,של מזון משביע רעב  מסויםכי בעוד סוג הקדם פרונטאלית. מחקרים אלו מראים 

של מזון וכתוצאה אחר. תופעה זו עלולה להביא לצריכת יתר מסוג מעוררים רעב הישנם מאכלים 

 .30גוון רחב של מאכלים זמינים ונגישיםמלנוכח קיומו של  בייחוד ,מכך להשמנה

 .אכילה רגשיתנראה כי דופמין קשור בצריכת מזון והעדפה לסוכר ובתהליכים המניעים 

 אזוריםישנם  ,31המנגנון המוחי הקשור באכילת יתר והשמנה. ממה שידועעל  מעט מאוד ידוע

 . אזורים אלובמשקל נורמלי , לאדםלמזון מוטיבציהנפוצים ביותר בהקשר של לנחשבים ה מוחב

 הקורטקסאת האזור  ביניהםכוללים ו לימבית-נמצאים במערכת הלימבית והפרה

סטריטיום  , אמיגדלה, אינסולה,מידאלית, וקליפת המוח הקדמית (OFC) האורביטופורנטאלי

  .והיפוקמפוס

 
 6ר' הערה  27
 21ר' הערה  28
 2ר' הערה  29
 8ר' הערה  30
 21והערה  2ר' הערה  31
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אל מול  נורמלי והשובע פועל בצורה שונה בקרב אנשים עם משקל ישנן עדויות לכך שמנגנון הרעב

תגובה עצבית המתרחשת במוח מתואר מחקר המציג  ,32של ברוס והולסן םבמאמר אנשים שמנים.

 לעומת תגובה לתמונות שאינן מכילות פריטי מזון. -ן תמונות של מזוכאשר מוצגות 

(, כאשר מחצית 13)ממוצע גילאים  10-17השתתפו שתי קבוצות של ילדים בגילאי זה במחקר 

הוצגו לילדים תמונות לפני ואחרי ארוחה.  .תקיןמצאים בהשמנה ומחצית בעלי משקל מהילדים נ

ההבדל המשמעותי . בשתי הקבוצות נראתה פעילות באזורים הלימבים כתגובה לתמונות המזון

באופן משמעותי לפני  רבה יותראצלם נראתה פעילות  ,המצויים בהשמנהנראה בקבוצת הילדים 

 פחותה יותר בפעילות המוחית לאחר הארוחה.הארוחה וירידה 

לילדים שמנים יש תגובת יתר למוטיבציה למזון ולהגדלת צריכת כי  עולהמתוצאות המחקר 

באותו  שליטה. ניסיונותשעשויה גם לשקף  ,OFC - המזון. נראתה פעילות מוגברת באיזור ה

ת לעומ ,ופמין פחותהבהם הייתה פעילות ד מח אזורי השמנה בקרב ילדים עםנמצאו המחקר 

שבקרב אנשים שמנים מתרחשת פגיעה בקולטני  הוא וצע לכךשהסבר העם משקל תקין. ה ילדים

קולטני דופמין כי הוא שהוצע הסבר נוסף  נפגע. ותפקודםהדופמין באזורי הגמול של המוח 

יאלצו  אנשים בעלי משקל גבוה ,מנגנון זה כתוצאה משיבוש כחלק מתורשה גנטית.נמוכים יותר 

 לצרוך כמות רבה יותר של מזון על מנת להגיע לתחושת ההנאה שחווים אנשים עם משקל תקין.

 העצביותבקרב ילדים, קשורה לחריגות ברשתות  מחקר זה מספק עדות לכך שהשמנת יתר

להשמנת יתר עלול ורים וי במעגלים העצביים הקשקשל המזון וכי תפקוד ל במוטיבציההמעורבות 

 .33להתחיל בשלב מוקדם של החיים

 והשפעתו על האכילה  המשולש הלימבי

המשולש הלימבי כולל שלושה מנגנונים הישרדותיים העומדים בבסיס ההומאוסתזיס: רעב, לחץ 

בין הידע  לפערהיות והם הגורמים  ,נחקרים מאוד בעת האחרונה הללושלושת המנגנונים  וגמול.

 לבין חוסר היכולת לפתור את בעיית ההשמנה., התנהגותי הרב שקיים בידינו - הבריאותי

 

 - בסביבה המודרניתאלא ש ,רעב בעזרת מנגנונים אנדוקריניםלגוף ולמוח יש דרכים למנוע מוות מ

בשילוב עם ו -, בה מזון טעים ועתיר אנרגיה נמצא זמין ונגיש כל הזמן אובסוגניתו לחוצהסביבה 

 שרדותיים מובילים דווקא להשמנה.  יאותם מנגנונים ה ,ת מועטתפעילות גופני
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ישנה רשת מורכבת הגורמת להשמנה והיא כוללת בתוכה גנטיקה, התנהגות וסביבה. כל אלו 

המהירות בה גדל הורשה גנטית להשמנה אכן משחקת תפקיד חשוב אך  מהווים את האפיגנטיקה.

ניתוחי מבני גוף אלא ש. הדרוש גנטיהשינוי ת המהירועולה על  ,בני האדם השמנים בעולם מספר

בעלת ההשפעה הרבה ו דווקא מצביעים על כך שהגנטיקה היא לא -לאחרונה  ושבוצעהמוניים 

 ביותר על ההשמנה.

כאשר הגנים נמצאים בסביבה אובסוגנית ישנה הגברה של היעילות הגנטית. נראה כי 

משפיעות בהמשך החיים על הסיכוי  - בתקופת העוברות , כברקציותאאינטרהההתרחשויות ו

 לפתח סכרת והשמנת יתר. 

ע מקושרים עם המערכת הלימבית בה עולים הרגשות בועגלי ההורמונים של הרעב והשמ

האבולוציה התפתחה כך שאכילה  ,הראשוניים והאינסטינקטים המשדרים רעב. לצורך הישרדות

דחף זה הפך להיות מעורר  מכך,כחלק  חיים.הבעלי בקרב תהפוך לאחד מהדחפים החזקים ביותר 

הבעיה במלחמה בהשמנה מתחילה בקושי מהותי לגבור על דחף  גמול והנאה בעת צריכתו.

  .בבסיס הישרדות הגוףהעומד ואינסטינקט כה חזק 

מערערת , םטעייותו של מזון ה מתחזק כאשר נצרך מזון תחת השפעת לחץ. ההדונימעגל הגמול 

 .הדרוש להישרדותמעבר לצורך הפיזיולוגי  ו,לצריכת הלמוטיבצית את מנגנון השובע וגורמ

גורמים להתהוות מסלולים חזקים של חשקים במרכז מאכלים עתירים בסוכר ושומן כאמור, 

גמול מתווכים תחושת שובע על המרכז העונג ווההיפותלמוס כן צוין כי  .34ההנאה והגמול במוח

פעלת האמיגדלה כתוצאה מלחץ ותנגודת לאינסולין ידי הפרשת הורמונים כשהמאגרים מלאים. ה

מופרש  ,הורמון עקהשהינו השובע. קורטיזול,  הורמונימפחיתה ואף מבטלת את השפעתם של 

 ן.היות והוא מגביר צריכת מזו ,השמנת יתרוהינו שכיח במצבים של  -במצבי לחץ 

בה י. זו הסיר קלוריותמזון עת תעל ידי צריכ תמופחת ,על ידי האמיגדלה רתנוצהלחץ תחושת 

 שבשעת לחץ מתרחשת לעיתים אכילה רגשית.

באורח איננו מספק את הפתרון הדרוש לצורך שינוי שנצבר בנושא ההשמנה הרב  הידעשאלא 

עקב המשתנים  ,בדרך כלל מהנורמה נכשלותהתערבויות בחיי ילדים בעלי משקל גבוהה  חיים.ה

 .עיל, כפי שפורט ללעלייה במשקל קשוריםהרבים ה

או שימוש בלעדי ידוע כי דיאטה בלבד  .בהקשר של השמנת ילדיםושונה צורך בגישה יעילה  יש

הצלחה בדיאטה איננה נשמרת לאורך  -בטווח הארוך, כך לדוגמא  אפקטיבייםבתרופות אינם 

 ש בהחוזרים למשקלם לאחר הפסקת השימו מסוימת להשמנה, יבים לתרופהאנשים המג זמן.

גנונים ביולוגים נמבשיבוש לנוכח ה -עם תרופות לירידה במשקל ת נוספת וקיימת בעייתיו

 הישרדותיים.

הדגש צריך להיות על מניעה היות והיא ישימה יותר  ,השמנת ילדיםב כאשר מדובר ,נראה אם כך

 .שמנההטיפול בהן מ
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 רעב, לחץ) בנפרדיש לטפל בשלושת התחומים  ,המשולש הלימבילהתמודד עם השפעות על מנת 

ייעוץ פסיכולוגי והפחתת  שינוי סביבתי,על הטיפול לכלול כאשר  ,כנזכר בתחילת פרק זה( - וגמול

 . 35סטרס

 

 סיכום

  ללבי.מאוד נושא העבודה קרוב 

המועט  מניסיונינושא המתוקים. גם בהורים המתקשים להתמודד עם נתקלת אני פעמים רבות 

 ן לחקירה.עם בתי הרגשתי שנושא המתוקים הוא מורכב ומעניי

והמנגנונים המופעלים שונים  סוגי רעבהסוכר: קיומם של העבודה הציגה פנים נוספות לצריכת 

ישנו המנגנון  מצד אחדאשר כ -מובנה ה קונפליקטאכילה וקיומו של הההרעב ובתהליך בגופינו 

הנזק הבריאות הטמון בצריכה  ומצד שני, עונגול הגורמת להנאה תחושת רעבההדוני היוצר 

 .וגברת של סוכרמ

, דברי מתיקה, הפעלת לחץ וכו'()מניעת שליטה של הוריות  אסטרטגיותלמרות זאת, נראה כי 

ואף לגרום דווקא  בעיות אכילה שונות בקרב ילדיםלהביא להתפתחות ואף עלולות  אינן יעילות

 .להשמנה נוספת

 וחיבור לגוףחינוך , הקניית תחושת בטחון -הפתרון טמון במתן כלים לילד עצמו אין ספק כי 

  .ולצרכיו, תוך התייחסות לשוני הטבעי בין ילד לילד וקבלת הילד כפי שהוא
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