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 הקדמה
 

 ..זהו

 , אותי מציפה וסיפוק אושר הרגשת,  העבודה את לכתוב סיימתי

 , ייפסק שזה רוצה לא, למדתי כמה, קראתי כמה

 , עבורי ומרתקת מאתגרת הייתה החומר ואיסוף חיפוש

 ,קצת עוד הקושי את העלה בו בקיאה שאיני מעולם מושגים עם התמודדות

 מחקר ועוד מאמר ועוד מחקר ועוד מאמר עוד קראתי, מהר כך כל עבר הזמן אבל

 לנושא הקשורה אינפורמציה פיסת שמצאתי פעם בכל בי זרמה ואושר הצלחה הרגשת ואיזו

 ,כתבתי שעליו

 ,עבורי ולחוצה איומה תקופה להיות יכולה הייתה זאת

 ,שבועיים עוד להגשה אחרון ומועד, בית, ילדים 3, עבודה

 ,קורה אכן זה, להכל זמן שיש כשמחליטים אבל

 שינוי בי חל שבאמת או אותי מרתק הנושא כי רק זה האם יודעת לא אני

  הרגע את להעריך, מהרגע להנות, אותי שהביא שינוי

 ,הכל יודעת לא שאני, הכל  מבינה לא שאני במקומות עצמי את לקבל וגם

 שם בדיוק......ושם להישבר או,  לכעוס ולא

 , בסדר יהיה הכל,  בשליטה הצורך את לשחרר

 .....עצמי עם טובים רגעים וחווה נהנית שאני העיקר

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 מבוא
 

מידע שידעתי על דיאטות, קלוריות, רוב ההופרך לאחר שנת לימודים בשפת האכילה שבמהלכה 

איך נקבע משקל הגוף, האם , נשארתי עם סימני שאלה רבים לגבי שומנים, פעילות גופנית ועוד

 הגנטיקה היא שקובעת אותו או קיימים גורמים נוספים המשפיעים עליו?

כיצד נשמר המשקל ללא שינוי? כיצד קורה שלמרות עליות וירידות  השאלה המעניינת ביותר היא

 במשקל, תמיד נחזור לאותו משקל? אילו מנגנונים מאפשרים זאת? 

 תאוריית הסט פוינט –כל השאלות הללו מביאות אותנו לתשובה אחת ויחידה 

תאוריית  ,לא ניתן לנבא את הסט פוינט, וגם לא לדעת האם אתה נמצא בסט פוינט שלך, עם זאת

הסט פוינט מביאה לשחרור יחסי מאחריות על משקלך היות והגוף שואף כל הזמן לאזן את עצמו 

 בנקודה זו.

התנהגותי גדול מאוד בנושא בפן האישי עצם קיומה של תאורייה זו עשה שינוי מחשבתי ו 

ת מאוכל קים, וההימנעוספירת הקלוריות נפסקה, האימונים הפכו משורפי קלוריות למחז. המשקל

, אכילה קשובה, בריאה וטעימה נכנסה לחיי עם המון הקשבה למה אני רוצה לאכול טעים נפסקה

 .ומה הגוף משדר לי שיעשה לו טוב

 אלא נקבע עבורי, עצם ההבנה שהמשקל המתאים לי ביותר מבחינה פיזיולוגית לא תלוי בי,

והתנגדויות פנימיות  י ובמשקלבעצמ מביאה אותי למקום הרבה יותר שקט ומקבל נטול מלחמות

שזה אחד מהדברים  לגבי מה לאכול, כמה לאכול והאם לאכול..וכמובן העדר כעס על זה שאכלתי

הכי מתסכלים שיש, לא מספיק לאכול תוךתחושת אשמה איומה, אלא בנוסף הלקאה עצמית מיד 

 אחרי .

 3 -כ ובה ואימוני ספורטתזונה בריאה, אכילה קשלשלב הבנה זו עם כמובן שההעדפה שלי היא  

מתוך מטרה ברורה המכוונת לבריאות, חיוניות והרגשה של דיוק לגבי מה שאני  פעמים בשבוע

 עושה. דיוק עם עצמי ועם רצונותיי, ללא התחשבות במה קורה בחוץ, בחברה, בעולם..

 סקרן אותי והחלטתי לכתוב על הסט פוינט תוך התמקדות על כמה שאלות כגון, מהנושא ממש  

 ?, מה משנה את הסט פוינט?בשמירה על הסט פוינט מהו המנגנון שתומךהסט פוינט?,  ומה

 האם ניתן לדעת האם אני בסט פוינט שלי?

 

 מקוה למצוא מענה לשאלות אלו ...

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 תאוריית הסט פוינט
של משקל הגוף לאורך זמן אצל רוב האנשים, למרות השונות בשיעור ההכנסה יציבות היחסית ה

חזרה למשקל הקודם )לפני  90-95%וההוצאה האנרגתית יחד  עם כישלון הדיאטות המנבאות 

מציעים כי נסיונות לשמור על משקל נמוך מנוטרלים על ידי מנגנונים השומרים על  הדיאטה(,

 (5)על משקל הגוף הקבוע.ההומיאוסטאזיס, השומרים ומגנים 

מעבר קק"ל ליום )ספל חלב(,  150 -כעלייה קלורית של מ היה מושפע מווסתמשקל גוף לא  

קק"ל בשנה ובמילים  55000להכנסה היומית הממוצעת השומרת על משקל גוף קבוע, לעלייה של 

גר  , המבו   FRAMINGHAMעל פי  .בשנה אחת ק"ג 10 -אחרות לעלייה במשקל של כ

 (5).35-55ק"ג בין הגילאים  9הנורמטיבי הממוצע מעלה בסה"כ , 

אז איך זה קורה שאנו לא עולים במשקל? מהו המנגנון ששומר עלינו ומווסת את משקלנו, זוהי 

 תאוריית הסט פוינט.

 אז מהו הסט פוינט?

למערכת ויסות מיוחס אשר וי באופן יחסי במשך שנות הבגרות משקל הגוף הרצהסט פוינט הינו 

הורמונאלית הנמצאת בהיפותלמוס שבמוח המופעלת ע"י הכנסה והוצאה אנרגתית. מערכת ויסות 

זו מבטיחה כי למרות השינויים בהכנסה/הוצאה אנרגתית, המשקל יישאר קבוע, משקל זה מוגדר 

 (1)וכמשקל המוגן. כסט פוינט

הלטרלי של המוח  וקם בהיפותלמוסגוף מנגנון שליטה פנימי הממלתאוריית הסטפוינט מניחה כי 

המטבוליזם )חילוף החומרים(, על מנת לשמור על רמה מסוימת וקבועה אשר מאזן ומווסת את 

שומן בגוף. מחקרים רבים נעשו על עכברים ובני אדם אשר אוששו טענה זו, כי קיים רקמת של 

 (1מנגנון כזה.)

השומן ובעל יכולת השפעה על שליטה על משקל הגוף מושתתת על טרמוסטט הרגיש לרקמת 

האטת  -לאכול פחות ) הגברת מטבוליזם( או להוריד -) לאכול יותר טווח של תגובות להעלות

 מטבוליזם( את מסת רקמת השומן.

ר לרמות ואינסולין אשר מופרשים לדם ביחס יש הסט פוינט נשען בחלקו על הורמונים כמו לפטין

על ידי רצפטורים באזורים הכוללים את ההיפותלמוס אשר בו נמצאים  השומן בגוף וחודרים למוח

הלפטין הינו הורמון המופרש מתאי השומן להיפותלמוס  הקשורים לאכילה.מרכזים ספציפיים 

וכתגובה ישנה תחושת שובע. חוסר רגישות ללפטין תביא לעלייה במשקל עקב העדר תחושת 

 (1)שובע.

ים, ישנם הנשארים רזים כל החיים, אחרים שומרים על משקל נקודת הסט פוינט משתנה בין אנש

או נשארים בטווח העודף משקל. ישנן הוכחות לגבי השפעת הגנטיקה על מסלול המשקל  תקין

באנשים, לדוגמא: אנשים בעלי משקל תקין עקב שמירה אקטיבית על משקל הגוף עד גיל העמידה 

 ואז ישנה עלייה במשקל על פי הסט פוינט הגנטי.ובגיל העמידה נעשה סוג של שחרור משמירה, 

לפני ומיד  הזנהערך הסט פוינט ו המשקל, על  הגנים אותם אנו יורשים הם בעלי השפעה על

 (2) לאחר הלידה נלקחים כחשובים ביותר.
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 ,האהבה והכמיהה לאוכלמגורמים סביבתיים ויכול להשתנות,למשל,הסט פוינט מושפע  בנוסף,

 היא משפיעה ביותר, אם נחבר אותה עם צריכה של מאכלים טעימים ועתירי קלוריות, נביא 

זאת הסיבה שבגללה אנשים נוטים לשנות את משקלם בעקבות שינוי  לעלייה בערך הסט פוינט.

 (2)סביבת האכילה .

לחץ, גם הוא גורם חשוב, כאשר רוב האנשים שומרים על משקל גוף נמוך כאשר הם במצב של 

עומתם אנשים אשר אוכלים יותר כאשר נמצאים במצבי לחץ מסוימים ואז האוכל ללחץ כרוני, ו

 (2הופך לדבר מנחם, אשר משחרר מהלחץ.)
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SETTING POINT   אוSETTLING 

POINT 
 

ירידה  עליו מגן הגוף מעלייה אוהמאוזן  כפי שכבר נכתב בפרק הקודם הסט פוינט הוא המשקל 

)הורמון על מנת לשמור על הומיאוסטזיס ואת זה הוא עושה בעיקר בעזרת הורמון הלפטין.

  (המופרש מתאי השומן ומשדר שובע

תאוריית הסט פוינט התחזקה לאור ההבחנה שכאשר המנגנון המווסת את המשקל מופר על ידי 

עולה או יורד במשקל בהתאמה, אך כשההפרה נפסקת  אכילה מופרזת, הגוףדיאטה להרזייה או 

 . לסט פוינט -הגוף חוזר מהר מאוד למשקלו הקודם

על פי התאורייה רמת הירידה או העלייה במשקל הינה פחותה והמהירות שבה המשקל  בנוסף

 חוזר לקדמותו היא גדולה יותר מאשר בהעדר מנגנון המווסת את המשקל.

טים עם מוטציות בגן ללפטין אשר היו בעלי עודף משקל קיצוני אוששו כמו כן, גילויים לגבי פר

את תאוריית הסט פוינט והקשר שלה ללפטין כפקטור המרכזי לויסות משקל הגוף. אך עם זאת 

 (7)חובה לציין כי עודף המשקל אצל רוב האנשים איננה נובעת ממוטציה בגן הלפטין.

הם בעייתיים, במיוחד חוסר היכולת להסביר את עם זאת ישנם אספקטים הקשורים בסט פוינט ש

 שנים האחרונות בקרב אוכלוסיות שונות.  40 -להשמנה אשר נצפתה לאורך ה הגבוהה כיחותשה

כמו כן תאוריית הסט פוינט אינה מצליחה להסביר איך השמנה נוטה להופיע לרוב אצל 

ת האמידות ביותר וכלוסיוהאקרב באבל עוד יותר אוכלוסיות הכי פחות אמידות בארצות המערב 

למה סטודנטים מעלים במדינות מתפתחות. למה ילדים הצופים בטלויזיה שמנים יותר? או 

במשקל עם המעבר לאוניברסיטה? למה משמינים אחרי החתונה? ההסבר לכך היה כי העלייה 

ברעיון  במשקל הייתה עקב שינוי ועלייה בערך הסט פוינט. רעיונות כאלו שוללים את השימוש

וינט משתנה בתגובה לרמה הסוציואקונומית, למצב המשפחתי, לרמת פהסט פוינט כי אם הסט 

 (7)הצפייה בטלוויזיה, אזי זהו לא סט פוינט. 

בנוסף לגורמים הסביבתיים שהוזכרו לעיל, ישנם מספר רב של מחלות אשר יכולות להסביר 

גמא, גידולים סרטניים, מחלות זו אחרת עלייה או ירידה מהירה במשקל. לדו בצורה

נוירופסיכיאטריות, אנורקסיה, דמנציה, דיכאון ועוד. שינויים במשקל הנצפים עקב מחלות אלו 

 (7)מרמזים על כך שמנגנון ויסות המשקל )סט פוינט(, יכול להיות מופר באופן משמעותי.

ויסות  היטב את מנגנוןלמרות הפופולריות של הסט פוינט בין הביולוגים המולקולריים, אם נבחן 

המשקל נראה כי עקב עודף משקל מופרשות כמויות גדולות של לפטין, כמו כן זריקות של לפטין 

מורידות מסת גוף, אך הורדה זו היא ברמה נמוכה הרבה יותר מהמצופה דבר המטיל בספק את 

 יעילות הלפטין.
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 אז איך משקל הגוף מווסת אם לא על ידי הסט פוינט? 

תזונאים המסתמכים על פסיכולוגיה התנהגותית מצאו רעיון אחר המסביר את הקשר בין הכנסה 

הרעיון מתבסס על מערכת בקרה  של השומן. SETTLING POINT -להוצאה אנרגתית ונקרא ה

הנדסית המוסבר ע"י אנלוגיה לוויסות מאגרי האנרגיה בגוף. מאגרי השומן בגוף ייוצגו על ידי גובה 

תיוצג על ידי הגשם היורד לתוך המאגר, והוצאה אנרגתית מאגר מים, הכנסה אנרגתית המים ב

זרימת המים החוצה מהמאגר קשורה ישירות לגובה  תיוצג על ידי זרימת המים החוצה מהמאגר.

המים במאגר בזמן נתון, גובה המים במאגר יגיע לגובה חדש שבו כמות הגשם תהיה שווה לכמות 

אין כאן ויסות של גובה המאגר  .SETTLING POINTה. גובה חדש זה ייקרא המים הזורמים החוצ

לרמה  הכנסה אנרגתית תעלה את מאגרי השומן בגוףזאת אומרת   ועדיין התהליך מתנהל.

ובעקבות עלייה זו תהיה הוצאה אנרגתית שווה להכנסה. במידה  (SETTLING POINT-חדשה,)ה

 (SETTLING POINT) חדשהגבוהה יעלו מאגרי השומן בגוף לרמה וההכנסה תהיה גבוהה 

זהו מנגנון ויסות פסיבי אשר לא  ובעקבות עלייה זו תהיה הוצאה אנרגתית גבוהה ושווה להכנסה.

 (7)פוינט. סטמערב בתוכו 

מתייצבת בנקודה שבה מוגדר גובה הפרמטר הלא מווסת  SETTLING POINT -ה מערכת 

 כנסה או ההוצאה האנגתית אשר משתנים כל הזמן.הההווה אומר במערכת 

המערכות הוא האמונה האם תהליך איזון זה קורה באופן אקטיבי כמתואר  2ההבדל העיקרי בין 

 SETTLING –או באופן פאסיבי כמוסבר על ידי תאוריית ה   SET POINT -על פי תאוריית ה 

POINT.(7) 

ליום קק"ל  3000ק"ג אשר ההכנסה האנרגתית היומית שלו היא  70למשל אם ניקח אדם השוקל 

, יש איזון התאוריות האדם ישאר באותו משקל  2וכך גם ההוצאה האנרגתית שלו, על פי 

 במערכת.

יום ויוציא על פי מה שגופו רגיל ל )במצב של דיאטה( קק"ל 2500אך אם אותו אדם יכניס לדוגמא, 

המצופה ליום  קק"ל  500, כך נוצרת חוסר התאמה בין הכנסה להוצאה של ליום קק"ל 3000

להתבטא בירידה במשקל, במסת השומן ובמסת הגוף הרזה הדורשים אנרגיה על מנת לספק את 

אשר בעבר  ,העדר כמות שומן זו ומסת גוף רזהעל ההכנסה להוצאה. לכן בהסתמך  ןהגרעון בי

קק"ל וחוסר   3000-מצאה היומית של אותו אדם תהיה נמוכה יותר דרשה הוצאה אנרגתית, ההו

 ההתאמה בין הכנסה להוצאה יבוטל. 

עקב ירידה בהכנסה האנרגתית תהיה האטה בחילוף החומרים על ידי  SET POINT –על פי ה 

ויסות משקל הגוף בצורה אקטיבית המשלבת מנגנונים מטאבוליים על מנת לשמור על משקל גוף 

, תהליך ירידת ההוצאה האנרגתית יקרה  SETTLING POINT -לעומת זאת על פי ה (1)קבוע.

 ( 7) באופן פאסיבי בעקבות הקשר בין מאגרי השומן בגוף וההוצאה האנרגתית.

קק"ל ליום ,אך הגוף התרגל  3000ואם ניקח את אותו אדם )לאחר הדיאטה( אשר חוזר לאכול 

עלאה במשקל הגוף אשר תביא לעלייה בהוצאה האנרגתית קק"ל ליום, זה יגרום לה 2500להוציא 

קק"ל ליום שוב, וכך חוסר ההתאמה תופסק, והגוף יגיע לאיזון ברגע  3000אשר תחזור להיות 

 שהרכב הגוף יחזור למצבו הקודם לפני הדיאטה.
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עקב עלייה בהכנסה האנרגתית תהיה עלייה בחילוף החומרים על מנת   SET POINT -על פי ה

הגביר את ההוצאה האנרגתית ולשמור על משקל קבוע באופן אקטיבי המשלב מנגנונים ל

מטאבוליים שונים, ובנוסף על פי מחקרים נמצא כי לולא הסט פוינט היינו עולים הרבה יותר 

 (5)במשקל .

, מה שאיפשר חזרה לערכים הקודמים של ההוצאה האנרגתית, זהו  SETTLING POINT-על פי ה

 (7)פאסיבי הנשען על הקשר בין מאגרי השומן וההוצאה האנרגתית.שוב מנגנון 

מך על תאוריית הסט פוינט אשר מוכיחה כי יש מנגנונים תמיותר לציין כי אני בוחרת להס

. עם זאת חייבים לקחת אקטיביים אשר מווסתים את משקל הגוף ושומרים עליו לאורך שנים

משמעותית את רמות האכילה בשל נגישות למזון עתיר בחשבון שהשינויים הגלובליים המעלים 

לא מתוך וגם  )חוסר בפעילות גופנית( שומן וטעים יחד עם אורח חיים סדנטרי מתוך בחירה

בחירה )עיסוק במקצוע המחייב ישיבה מול שולחן(, מקשים על המערכת לשמור על הסט פוינט 

 (2). שהמקורי שלנו, ולכן הוא עולה והופך להיות סט פוינט חד

בנוסף חשוב לציין כי הסט פוינט מונע עליות חריפות במשקל כי לולא מנגנון זה העלייה במשקל 

 (10)אצל רוב האנשים הייתה חריפה עוד יותר.
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 הלפטין
 .ילה היוונית לפטו אשר פירושה רזהמקור השם לפטין מגיע מהמ

 יזיולוגי חשוב בעידוד תחושת שובע.בעל תפקיד פ הלפטין מופרש מתאי שומן בגוף, והינו

מנגנון הויסות האנרגתי המשפיע  רבות להבנתתרמה   FRIEDMAN  על ידי1994-תגלית הלפטין ב

 (8).על משקל הגוף. בהעדר לפטין נמצא כי ויסות משקל גוף נעשה בסט פוינט גבוה יותר

ונים כגון ההיפותלמוס, הכבד, תאי ללפטין מספר רצפטורים הממוקמים על פני תאים באזורים ש

תפקידם של הרצפטורים הוא להיות רגישים להפרשת ההורמון לזרם  השלד, תאי הלבלב ועוד.

 קשור בתהליכים בנוסף נמצא כי לפטין ראה למוח לפעול בהתאם לרמתו בדם.הדם, ולתת הו

 (10)ים רבים אחרים מלבד מנגנון השובע.מטאבוליים ופיזיולוגי

רמה גבוהה מספר שעות לאחר אחראי לתחושת השובע לטווח הארוך, ולכן הוא מופרש  בהלפטין 

 (3)הארוחה.

המשמש כמשדר תחושת הקשר בין הסט פוינט ללפטין הוא קשר הדוק היות ובזכות הלפטין 

 (10) לשמור על הסט פוינט. ניתן שובע, נפסקת ההכנסה האנרגתית וכך

 

 ללפטין בהיפותלמוסרצפטורים          הפרשת לפטין    תאי שומןעלייה ב     אכילה

 
 

 תחושת שובע                                   הפסקת אכילה                                        

 

 : תפקיד הלפטין כמווסת משקל1תרשים 

 

להפסקת  כך שעל ידי הפרשת לפטין ביחס לגודל והרכב הארוחה, תורגש תחושת שובע שתביא

 . לה לטווח הארוךיאכ

במידה והארוחה הייתה בעלת ערך קלורי רב תופרש כמות גדולה של לפטין שתגביר את חילוף 

בעלת ערך הייתה  ובמידה והארוחה  וכך ישמר הסט פוינט,)הוצאה אנרגתית גבוהה( החומרים 

מנת גם כאן לשמור על )הורדה בהוצאה האנרגתית( קלורי נמוך תהיה האטה של חילוף החומרים 

הגוף, בעזרת מנגנונים שונים וביניהם הורמון הלפטין  כך קורה גם במהלך דיאטה, על הסט פוינט.

שרמתו יורדת עקב הורדת ההכנסה האנרגתית ושלאחריה יורדת תחושת השובע ובעקבותיה 

רה דבר המונע ירידה משמעותית וכמובן כשהדיאטה נפסקת יש חזרה מהימואט חילוף החומרים 

 לסט פוינט בו הגוף שואף  להיות כל הזמן.

לעומת עודף , (6)למשל באנורקסיההשינויים ברמות הלפטין גדולים יותר כאשר יש מחסור בהזנה, 

הזנה, ז"א הוא רגיש יותר למחסור קלורי דבר היוביל להאטה בחילוף החומרים על מנת לשמר 

ף קלורי המביא להגברת חילוף החומרים, אנגיה ובכך לשמור על המשקל הרצוי, ופחות רגיש לעוד

, מה שאומר שהרגישות תהיה גבוהה יותר אנרגיה ושוב לשמור על המשקל הרצוי הוציאעל מנת ל

 להורדה במשקל מאשר להעלאה במשקל.

6 



 

 

ם עודף משקל ממשיכים לעלות במשקל והגוף לא מצליח לשמור אותם מאוזנים אז למה אנשים ע

 ?בסט פוינט

בעלי משקל  ,פעילות הלפטין, איזון וויסות השומן אמור להתקיים אצל כולםהידוע לנו על על פי 

מה קורה לתפקוד  על מנת להגן על המשקל, אז ייתכן שהסט פוינט עולה? תקין ובעלי עודף משקל

 עודף משקל? בעליהלפטין אצל אנשים 

ר תחושת השובע וכן, מה קורה בתהליך מהרגע שהלפטין מופרש להיפותלמוס עד לשידו

 שמשתבש?

 (.נמצא כי רמות הלפטין בדם מותאמות לערך 10)ללפטין, ודף משקל הם בעלי עמידותאנשים עם ע

אצל בעלי עודף משקל  20-30משקל השומן בגוף, ובכך רמתו בדם גבוהה פי  , % השומן,BMI-ה

רמות גבוהות אלו מביאות לכשל בעבודת הרצפטורים ללפטין וכך מול בעלי משקל תקין. 

לפיכך הלפטין נכשל בעיכוב התנהגויות אכילה אצל בעלי עודף משקל מתפתחת עמידות ללפטין. 

)תחושת שובע( באופן ניכר, דבר המוכיח חוסר אפקטיביות של  בשל הפחתה בדיכוי התיאבון

 (10)עודף משקל .הלפטין אצל בעלי 

שמוטציות משבשות את ייצור הלפטין או את  בכך ספת לכשל בדיכוי התאבון היאסיבה נו

 (3)נוצרת היפרפאגיה והשמנה.וכך הרצפורים ללפטין 

על פי הנכתב לעיל נוכל להבין כיצד אנשים עם עודף משקל ממשיכים לעלות במשקל ויוצרים 

 נקודות סט פוינט חדשות וגבוהות יותר.

 

את תפקיד הלפטין ,כאשר הראשון מתאר מצב של רגישות תקינה תרשימים המתארים  2להלן 

 ללפטין והשני מתאר מצב של עמידות ללפטין

         

  רגישות תקינה ללפטין

 

 

 אגירת שומן                     אכילה 

 

 

 ייצור לפטיןפחות לפטין                     

 

 

 הפסקת אכילה                   שריפת שומן

 

 

 

 

 

 

 (10) : כאשר קיימת רגישות ללפטין, אחרי הפרשתו יבוא ותיפסק האכילה2תרשים  
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 עמידות ללפטין

 

 

 אכילה                                            אגירת שומן

 

 

 

 ייצור לפטין                                                     

 

 

 

          תחושת רעבתתחושת רעב                                     

 

 

 

 ייצור לפטין                                        אכילה נוספת

 

 

 

 

 כאשר קיימת חוסר רגישות ללפטין, במילים אחרות עמידות ללפטין, תחושת השובע           - 3תרשים  

 (10ותחושת הרעב תשתלט )לא תגיע                 
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 עמידות ללפטין או מערכת תגמול
 

מחקרים רבים הראו כי בחברות בהן יש אוכל טעים בשפע, נצפה העדר במנגנוני ויסות 

מהשונות בתזונה  14%המויאוסטטיים למשקל גוף. למעשה שורה ארוכה של מחקרים קבעו שרק 

 מוסברת על ידי מנגנונים הומיאוסטטיים הנשלטים במוח.היומית של אנשים חופשיים, 

 , שליש מהמבוגרים1980 -משהייתה ב 3השכיחות לעודף משקל ולהשמנה בארה"ב היא כיום פי 

(, וקצת יותר משליש מהמבוגרים מוגדרים שמנים קליניים BMI>25הם בעלי עודף משקל )

(BMI>30 מחקרים מנבאים כי עד .)אים יהיו שמנים.זוהי עלייה מהאמריק 42-44%, 2030

 אמריקאים היה בעל עודף משקל. 5מתוך  1כאשר אז רק  1960 -משמעותית מ

חייב להיות הסבר כלשהו הקשור במנגנונים ההומיאוסטטיים לגבי העלייה הדראסטית בהשמנה 

 (5)המתוארת לעיל.

מטבוליזם או מנגנונים פת ההשמנה המודרנית תישען על פתולגיה גנטית, יזה מאוד לא סביר שמג

מאוכלוסיית אמריקה לא יכלו באופן פתאומי להפוך   2/3מיאוסטטיים הקשורים באכילה ומשקל.ה

הלפטין בהיפותלמוס  ולא בהשמנה משחק תפקידהו מעגל הפיצוי במוח . לכן זים ללפטיןלעמיד

אוכל  אשר התפתח לאורך ההתפחות האנושית כבעל שליטה על התנהלות האכילה כאשר יש

 (5)טעים בשפע.

אשר כוללת את מכלול )של המוח נצפתה פעילות יתר של מערכת התגמול   MRIבבדיקות 

ם מסוימים, מערכת המבנים והמסלולים העצביים במוח שיוצרים תחושה של עונג בתגובה לגירויי

נה זו משפיעה על ההתנהגות בכך שהיא מחזקת התנהגויות מסוימות ומגדילה את הסיכוי שתחזור

 (5)על עצמן בעתיד( בקרב ילדים ומבוגרים שמנים בתגובה לגירוי ע"י אוכל טעים.

כמו כן, גם בקרב ילדים בעלי נטייה גנטית להשמנה נצפתה פעילות יתר במעגל התגמול כתגובה 

לאוכל טעים, לפני שהפכו לשמנים. בנוסף נצפתה אותה פעילות יתר בקרב אנשים לאחר דיאטה 

 (5)זיקים במשקל הרזה כמה שנים.להורדה במשקל המח

דרכם ומטרתם היא  חובה לציין, כי המחקרים החוקרים את מעגל החיזוק נמצאים בתחילת

דבר אחד בטוח מעגל התגמול במוח אינו  צוא את מעגל התגמול הספציפי הקשור בהשמנה.למ

 (5).סט פוינטהכמו שלא  למשקל המיאוסטטי, הוא חסר גבול עליון 

עבור אנשים מסוימים עתירי אנרגיה, ומכאן  משך לפרסיםנהתפתח כאיבר ה המוח –לסיכום 

 לגבי אוכל מכריעים את סמני השובע ההטמיאוסטטיים.ההיבטים העצביים 

 

הוא בתחילת דרכו. בנוסף אין עוררין לגבי  ומרתק אך כמו שנאמר,זהו רעיון למחקר מעניין 

, דבר המחזק את קיומו של סעל הומיאוסטזירה על הסט פוינט ותרותמו של הורמון הלפטין לשמי

  הסט פוינט כגורם מווסת של משקל הגוף.
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 הסט פוינט והניתוחים הבריאטרים
 

ר תבעשור האחרון נצפתה עלייה חדה מאוד במספר הניתוחים המבוצעים לטיפול בהשמנת י

שינוי התנהגותי, טיפול  -ההבנה כי האמצעים שאינם ניתוחיים כגון דיאטה חולנית בארץ ובעולם.

תרופתי או השילוב ביניהם, אינם מביאים לירידה מספקת במשקל בקרב הסובלים מהשמנת יתר 

עם תחלואה נלווית להשמנה( הביאה להגדרות ברורות לגבי  BMI>35או   BMI>40חולנית )

 (11) המועמדים לניתוחים בריאטריים.

תזונתי או טיפול התנהגותי, דרך טיפול  קיימות גישות שונות לטיפול בהשמנה החל מטיפול

תרופתי וכלה בטיפול ניתוחי. בחירת הטיפול תלויה בדרגת ההשמנה, במידת התחלואה הנלווית, 

 בתוצאות הנסיונות הקודמים לירידה במשקל ובגורמים שונים נוספים הספציפיים לכל מטופל.

יים בחולים הסובלים טיפולים שאינם ניתוחמספר מחקרים אשר בחנו את יעילותם של ה

יאים לירידה קטנה וזמנית בלבד במשקל. ביפולים מסוג זה מטמהשמנת יתר חולנית הראו כי 

מהמטופלים חוזרים למשקלם הקודם ואף עוברים אותו. לאור תוצאותיו  95%שנים  5 -לאחר כ

ם החלו הניתוחים הבריאטריי המאכזבות של הטיפול השמרני בקרב הסובלים מהשמנה חולנית,

 (11) לצבור תאוצה.

, הודגם הבדל משמעותי במידת הירידה במשקל ובהיעלמות  2004-ב NEJMבמחקר שפורסם ב 

כמו כן הודגמה ירידה משמעותית בשיעור התמותה  המחלות הנלוות לטובת הטיפול הניתוחי.

 שנים. 10בקרב קבוצת המנותחים לעומת קבוצת הביקורת לאחר מעקב של 

 136גם מטה אנליזה שבוצעה ע"י בוכוולד וחבריו. המטה אנליזה כללה , פורסמה 2004שנת 

 מעודף המשקל בכל הניתוחים יחד, 61.2%מנותחים והודגמה בה יריידה של  22,000 -מחקרים מ

. עבור כל ניתוח הירידה הממוצעת 32.64%הירידה הממוצעת מהמשקל ההתחלתי היה  % 

, מעקף 68.2% -,שרוול קיבה61.6% -,   מעקף קיבה47.5% –מהמשקל העודף הייתה שונה. )טבעת 

 (11) (70.1-תריסריון 

 סוגי הניתוחים השונים ומנגנון הפעולה שלהם

הניתוחים הבריאטרים השונים נבדלים ביניהם במידת הרסטריקציה )הגבלת נפח האוכל( 

שהם יוצרים ובדרך השפעתם על יכולת הספיגה ועל ההפרשה האנדוקרינית של מערכת 

 יכול.הע

 –נהוג לחלק את הניתוחים על פי מנגנון פעולתם 

ניתוחים היוצרים קיבה תפקודית חדשה קטנה, או  –ניתוחים רסטריקטיביים  .1

מוצא הקיבה. מטרת הניתוחים הללו להקטין את כמות המזון  מקטינים את הקוטר

 עומתהנצרכת. ניתוחים אלו נחשבים קלים לביצוע ובעלי סיכון ניתוחי נמוך ביותר, ל

ח הארוך ואיכות החיים של החולים לאחריהם, בעיקר בהתייחס וזאת יעילותם לטו

 . ניתוחי תת ספיגהלהרגלי אכילה , נמוכה יותר לעומת 
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ניתוחים המובילים לירידה גדולה יותר במשקל  –ניתוחים הגורמים לתת ספיגה  .2

מטבוליות לעומת הניתוחים הרסטריקטיביים, אך מלווים בתופעות לוואי 

 .משמעותיות יותר כגון תת ספיגה של ויטמינים ומינרליים

אלו ניתוחי מעקף קיבה ותריסריון. ניתוחים  -ניתוחים המשלבים בין שני המנגנונים .3

אלו גדולים יותר ומלווים בסיכון ניתוחי מיידי גבוה יותר לעומת הניתוחים האחרים. 

הן מבחינת הירידה במשקל לטווח  –לעומת זאת, ניתוחים אלו בעלי תועלת מירבית 

 ארוך, והן מבחינת איכות החיים של החולים והמגבלות התזונתיות שלהם.

 

 NIH –המועמדים לניתוח בריאטרי על פי הנחיות ה 

 40 -גבוה מ BMIחולים עם 

 (11) המלווה בתחלואה הקשורה להשמנה 35 -גבוה מ  BMIחולים עם 

השפעת ניתוחים אלו  ריאטרים למיניהם, ניתן לבחון אתאחרי שהגדרנו והכרנו את הניתוחים הב

 על הסט פוינט 

תצפית מרכזית היא שבעקבות הורדה  גדולה במשקל, עקב ניתוח בריאטרי המטופלים לא חשים 

בעלי חילוף חומרים נמוך(, תגובות שלרוב נחוש לאחר דיאטה המכוונת  רעבים או היפומטבוליים)

המטופלים מרגישים טוב מבחינה פיזיולוגית ופסיכולוגית לאחר הורדה במשקל. בנוסף, רוב 

 ההורדה במשקל.

נראה כי בעקבות הניתוח  מתבצע תכנות מחדש של הסט פוינט או המשקל המוגן, ברמה נמוכה 

יותר או במילים אחרות סט פוינט נמוך יותר. תכנות מחדש של הסט פוינט או איפוס של משקל 

המלקרונין,  נגנונים מטאבוליים שונים, כמו מנגנון בו מעורב הלפטין,הגוף המוגן נעשה על ידי מ

 (11) הורמוני המעי ועוד.

 

 תמקד בתפקיד הלפטין על תכנות מחדש של  הסט פוינט:א יאנ

כאמור הלפטין הינו הורמון המופרש מתאי השומן אל ההיפותלמוס, שם נמצאים הרצפטורים 

 הוא אחראי על ההומיאוסטזיס הקשור במשקל גוף.ללפטין ומשם משודרת תחושת השובע. כך, 

בהעדר איתות הלפטין, או בעקבות הפרעה לתהליכים המביאים לאיתות הלפטין, כמו בעקבות 

שם יושבים הרצפטורים ללפטין( נמצא כי אנשים ועכברים מווסתים  נגעים בגרעין היפותלמוס)

 (4)מבחינת משקל, במשקל גבוה יותר.

ת הניתוחים הבריאטרים, משתנה הסט פוינט על ידי שחזור איתותי לפטין אם כך יתכן כי בעקבו

 ?בהיפותלמוס ובמקומות אחריםתקינים 

הוכחה לכך נקבל מבדיקה שנעשתה בעכברים חסרי הגן ללפטין אשר לאחר ניתוח בריאטרי  

לאחר רגילים איבדו פחות משקל ומסת שומן בהשוואה לעכברי פרא. בנוסף כאשר עכברים 

הניתוח הבריאטרי קיבלו טיפול להחדרת לפטין, הם איבדו משקל בצורה מוגזמת, המציעה כי 

ם על לאיתות הלפטין,  יש לכל הפחות תפקיד חלקי לתוצאות המועילות של הניתוחים הבריאטרי

 (4) . משקל הגוף

הבריאטריים משפרים מאוד את דיכוי האכילה הממושך, בשונה מדיאטה, הניתוחים לסיכום, 

ית לאכילה בעקבות הניתוח הגבלה פיזמ בעונ ההסבר לשיפור זה ומשפרים את משקל הגוף,

מאפשר תכנות מחדש של מנגנון הבריאטרי שהניתוח  ואהסבר נוסף ומרגש יותר ה אךהפולשני, 

        (4נמוכה יותר.)חדשה, ההגנה על משקל הגוף, הווה אומר נקודת סט פוינט 
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 ACT -ה

AND COMMITMENT ACCEPTANCE 

THERAPY 
 

, הגל   CBT -קוראים " הגל החדש של ה  CBTהשם קבלה ומחוייבות מתייחס למה שמטפלי 

שמה של השיטה ניתן לה בהתבסס על שתיים מתוך המיומנויות הנלמדות בשיטה. שש . השלישי"

גמישות מיומנויות אלה נחשבות על פי מייסדי השיטה לכישורים הרגשיים העיקריים המעניקים 

פסיכולוגית. גמישות שמאפשרת לנו להתמודד בהצלחה ובתחושת סיפוק והגשמה עם אירועי 

 החיים.

בנוסף לקבלה ומחוייבות כוללים הכישורים גם הרחקה קוגנטיבית, הסלף כצופה, חיים על פי 

 (12) כים ומיינדפולנס.רע

 קבלה

לשליטה. דבר המבטל את הדחף לקבל את הדברים כפי שהם ולזהות שיש דברים שלא ניתנים 

לרצות או לחשוב שצריך לשלוט כל הזמן במה שקורה. קבלת המציאות כפי שהיא. התמודדות עם 

 מעוותות ומדאיגות., ססיביותבמה שיש כאן ועכשיו. הקבלה מאפשרת להתרחק ממחשבות או

 ACT - אסטרטגיות קבלה נפוצות ב

 שר מבוססים על עיוות מחשבתילא לפעול מתוך דחפים ורגשות א י.לאפשר לעצמ1

 . להיות ערה לחולשות ולחוזקות שלי2

 .לאפשר לעצמי לא להיות מושלמת בכל3

 (9) אך לא להתעסק בהם ללא הפסקה .לזהות את הקשיים בחיי4

 

מתייחסת ליכולת של האדם להתנסות גם בהתנסויות שנתפסות בעיניו כמאיימות כמו כן הקבלה 

ובה לו ומקדמת את ערכיו ומטרותיו. למשל כיוון שההתנסות חש לעומת בריחה והימנעות מהן,

אישה עם עודף משקל שצריכה לעמוד ולהרצות מול קהל על נושא שחשוב לה , כאשר היא חרדה 

לתגובות על המראה שלה, ועל המשקל שלה. היא מקבלת את רגש הפחד או החרדה, ומוכנה 

צאה מול קהל רחב. כלומר, המטופלים לחוש אותו כדי לחוות את הסיפוק שמעניקה לה ההר

לומדים לקבל חוויות לא נעימות כאירועים שאפשר לחיות איתם אם הן חלק מביצוע פעילויות 

 (12) בעלות ערך עבורם.
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 הרחקה קוגנטיבית

ומכאן  הרחקה קוגטיבית היא ההפך ממצב של הצמדה קוגנטיבית, שגורמת לנוקשות מחשבתית,

תבסס על מבהצמדה קוגנטיבית האדם  לחוסר פקוד וחוסר הסתגלות.לחיים לא מספקים, 

ים שאסף תוך אינטראקציה עם טהיסטוריית הלמידה שלו שנבנתה מתוך אינסוף אירועים ושיפו

כך, האדם לומד להצמיד לדברים שהיו בבסיסם אובייקטיביים הערכות, מחוויות שונות. הסביבה

 ת ההצמדות הללו כאמיתות או דברים שמוכרחיםשיפוטים וכו' ולחוות את המחשבות שלו, א

להגיב עליהם. דוגמה להצמדה זו יכולה להיות "אנשים שמנים לא יכולים להשיג בני זוג שיאהבו 

אותם". הצמדה זו יכולה לגרום להם להישאר בבית, לא ליזום מפגשים אינטימיים ואף לסרב 

 ם לבן הזוג וכו'.להזמנות. זאת בניגוד לקיום של ערך הזוגיות, הענקת חו

כשמטופלים לומדים לעשות הפרדה בין הדברים, למשל בין "להיות רזה" ו"להיות ראוי לאהבה" 

שקורים במהירות ושאין צורך להגיב עליהם, או להיות  ולחוות את המחשבות פשוט כאירועים

הם מאותגרים על ידם באופן ישיר הם מסוגלים להסתכל על המצב דרך העיניים של הערכים של

 ושל המטרות שלהם וכך להגיע למימוש עצמי.

קלאסי, כאן אין נסיון לעסוק בתוכן עצמו של המחשבות או   CBT -ניתן לראות כי להבדיל מ

אלא לשנות את האופן שבו האדם מתייחס אליהן, להפחית את השפעתן  בנסיון לשנות אותן,

 (12) וליצור ריחוק מהן.

 הזהמיינדפולנס/קשיבות/ התחברות לרגע 

להיות במיינדפולנס או בקשיבות פירושו להתחבר לרגע הזה, עם כוונה, סקרנות, פתיחות ובלי 

בלי שיפוטיות במקום לדבר על , שיפוטיות. בתרגול מיינדפולנס אנו חוים את הדברים עם סקרנות

החוויות. כשאנו מבצעים את רוב הפעולות היומיומיות שלנו, אנו מורגלים למולטי טסקינג 

עם הסחות רבות ואנו הולכים לאיבוד במחשבה.  ולאוטומטיות. הקשב שלנו מוסט לכיוונים רבים,

חשבות ודאגות לגבי מסוף עוצרים כדי לחשוב ולהרהר, אנו עסוקים רוב הזמן ב-כשאנחנו סוף

נו מוגבלים ע"י מחשבות שיפוטיות, ציפיות ומעשים אוטומטיים. לעתים גבי העתיד. אולהעבר 

 חנו עוצרים ומאפשרים לעצמנו לחוות את הרגע הזה ופשוט להיות נוכחים.רחוקות אנ

להיות במיינדפולנס פירושו להיות במצב הפוך מלהיות מוסח או לחלום בהקיץ. כשאנו בקשיבות, 

אנו מודעים למה שאנחנו עושים כשאנחנו עושים אותו. מיינדפולנס מעודד אותנו להיות סקרנים 

ולגבי החוויות שלנו. לחץ, רגשות אשמה ותחושות קשות אחרות נגרמים, ופתוחים לגבי עצמנו 

פעמים רבות מתוך החשיבה השיפוטית והביקורתי שלנו לגבי עצמנו ולגבי העולם. אנו מבקרים 

את עצמנו על מי שאנחנו, על מה שאנחנו מרגישים או מה שאנו חושבים. הדבר מונע מאיתנו 

 עצמנו ולהינות מהרגע הזה.ללמוד על החוויות שלנו, לקבל את 

להיות בקשיבות עוזר לנו לקבל את עצמנו, לאהוב את עצמנו כמו שאנחנו עכשיו, ובאופן 

מוביל לאפשרויות של צמיחה ושינוי. בדרך כלל בחיי היומיום, להיות  פרדוקסלי, דרך קבלה,

ם וגם ודרוכים קשור במאמץ, מתח ולחץ. כשאנו מתרגלים מיינדפולנס אנו קשובי קשובים

 נו לומדים לבחוןארגועים. אנו מניחים לחוויה להתגלות אלינו אחרי שכיווננו את המודעות שלנו. 

ת המחשבות והרגשות שלנו בלי להזדהות איתם והפתיחות והסקרנות מאפשרים לנו יותר בחירה 

 ואפשרויות. 



 

 

13 

 

רגשות ומחשבות, לא בעבר או עתיד, תוך הסתכלות מקבלת על תרגול מיקוד המודעות בהווה ו

מאפשרת לכולנו, ובמיוחד לבעלי נטייה לחרדות להניח ולשחרר וללמוד לקבל מצבים שונים 

אם  שקודם עוררו פחדים. במקום לשפוט חווויות כטובות או רעות אנו פשוט שמים לב לקיומן.

וף. חולפות במוחנו מחשבה שיפוטית, לדוגמא : "כמה אני שמנה", נשים לב אליה, ונניח לה לחל

  (12) בהדרגה יש הקלה משמעותית בלחץ, בחרדה ובשיפוטיות.

 

 הסלף כצופה 

הבחין בין האני האמיתי שלו לבין להכישור הפסיכולוגי שנרצה לפתח כאן הוא לעזור למטופל 

 למעשה מתוך כךהאני שהתנסויות החיים והסביבה יצרו אצלו עם השנים. כישור זה מתפתח 

 (12) של הקבלה,קשיבות/ מיינדולנס והפרדה קוגנטיבית בסלף. התהליכים 3שאנו ממקדים את 

 ערכים

מה הכי חשוב לכם בחיים? לאן תרצו להגיע? מהם כיווני החיים שאליהם את שואפים בתחומי 

חיים עיקריים? אלו שאלות שתשובותיהן יענו על מה הם הערכים שלך שעבורם תרצה לשנות 

מטרה או פעולה להשגתו. למשל לקבוע לצאת עם בן הזוג ולהשתנות. יש להבדיל בין ערך לבין 

לממש את האהבה  כדי לממש את ערך הרומנטיקה והזוגיות. וכן לקבל את עצמי כפי שאני כדי

 (12) העצמית.

 

 פעילות מתוך מחויבות

ל פירוק המטרה לתת מטרות קונקרטיות ולאימון, משתמשים בטכניקות ש  CBT –בדומה מאוד ל 

יפה הדרגתית, אקטיביזציה, פתרון בעיות. נעזור למטופל לבדוק מה עלול להכשיל וריאליות, חש

 אותו מלבצע את המטרות ואיך יוכל לפעול למרות המכשולים הללו.

סוגים: מכשולים שלא תלויים באדם, חיצוניים, ומכשולים של   2-מכשולים יכולים להיות מ

נשתמש בכניקות של מיינדפולנס, קבלה, ויצירת המיינד, כמו: "אין לי חשק", "אני לא אצליח",כאן 

 (12) הפרדה והרחקה מהאירועים הפסיכולוגיים.

 

 -הקשר בין קבלה לסט פוינט

אומרת לקבל את עצמנו כפי שאנחנו בכל ההיבטים תוך ביטול הרצון להיות   ACT-ב  הקבלה

הקשור בנו ומאפשרת החזקה בכל מושלמים בכל מישור בחיינו, היא משחררת אותנו מהשליטה 

היא מציעה לנו לחיות כאן ועכשיו ללא מחשבות  לנו להתרחק ממחשבות אובססיביות ומדאיגות.

 על העבר או העתיד וליהנות ממה שהחיים יכולים לתת לנו עכשיו.

אלא , אם ננסה לחבר את הקבלה לסט פוינט ונקבל את הטענה כי המשקל שלנו אינו בשליטתנו 

והוא הסט פוינט שלנו לאורך חיינו הבוגרים ואין דבר שנוכל לעשות י הגנטיקה נקבע עבורנו ע"

למען יירד כי הגוף ייעשה מאמצים רבים בעזרת מנגנונים שונים בגוף על מנת להגן על משקל זה, 

 או ברצוננו,מבינים שאינו תלוי במעשינו,  נבין כי אנו חיים בכאן ועכשיו, מקבלים את משקלנו,

ואת המראה שלנו כפי  מקבלים את עצמנו ווונות, בעזרת דיאטות שונות ומג לא נלחמים בו

 שהוא.
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נראה דבר קל לעשייה, אך הוא קשה מאוד היות ואנו חיים  בדיוק כפי שאנחנו לקבל את עצמנו

ומנוהלים ע לידי מחשבות מעוותות , טורדניות, שיפוטיות ומסיחות אשר מקשות על תהליך 

אם נתמקד בקבלה עצמית מה שקורה בחיינו כולל עיסוק רב במשקל גופנו.ור השליטה על כל שחר

החיים  כי המחשבות המעוותות והשיפוטיות מגיעות מעצם  בעניין המראה או המשקל נבין 

בחברה המקדשת רזון שמעמידה את כולנו במצב של השוואה מתמדת בין איך אנו נראים לעומת 

ומביאה את בעלי עודף המשקל למצב אבסורד של  איך החברה חושבת שאנו צריכים להיראות

עדר מידות גדולות בחנויות בגדים וראייה בהם כאנשים יאפלייה בקבלה למקומות עבודה, ה

עצלנים וחולים שלא מסוגלים להפסיק לאכול. בכך שנבין ונקבל את תאוריית הסט פוינט נבין 

דת הסט פוינט שלהם וגם להם מצויים,זו נקו נקודת המשקל שבה הם ,שגם לבעלי עודף משקל

 מגיע לקבל את עצמם.

 

 הסט פוינט והערכים

אם ננסה למצוא קשר בין הסט פוינט למערכת הערכים, אומנם לכל אחד מערכת ערכים משלו, אך 

אושר הוא ערך עליון אצל רוב אוכלוסיית העולם, אך בכל זאת אתמקד במערכת הערכים שלי, 

סוף הבנתי שהגיע הזמן -הכניסה לחיי המון אושר בכך שסוףהבנה והכרה בתאוריית הסט פוינט 

להפסיק להילחם בי, במשקלי, במחשבות על משקלי, בציפיות ממשקלי, בכמה שקלתי פעם וכמה 

היום וכמה רותצ לשקול מחר. הבנתי, פשוטו  כמשמעו שזה לא תלוי בי, המשקל שלי קבוע 

טובה ומאוזנת והגוף שלי בעזרת מנגנונים ומאוזן בנקודה שבה כל מערכות הגוף עובדות בצורה 

פיזיולוגיים שונים ייעשה הכל על מנת לשמור משקל זה. זה שחרור ענק מאחריות על המשקל 

 שהעסיקה אותי רוב שנות בגרותי ומעסיקה את רוב אוכלוסיית העולם.

שים ערך נוסף במערכת הערכים שלי הוא כבוד האדם באשר הוא, ואין ספק שגם אני חשבתי שאנ

עם עודף משקל הם אנשים שאוכלים ללא הפסק וללא שליטה ושאינם לוקחים אחריות על 

משקלם ובריאותם. מיותר להסביר שבעקבות הבנת תאוריית הסט פוינט אני מבינה כי אנשים עם 

 עודף משקל גם הם בעלי סט פוינט גנטי וזו נקודת המשקל שעליה הגוף רוצה להגן. 
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 סיכום
 

אם אנסה לסכם את הנתונים שליקטתי במהלך העבודה, אוכל להגיד שהסט פוינט קשור בכל 

והכל קשור בו. בתור הממערכת המאזנת את משקל הגוף, היא מושפעת מגורמים חצוניים, 

גנטיים, התנהגותיים, נפשיים ועוד. הנושא נחקר לאורכו ולרוחבו אך בהתחשב בכך שהלפטין 

, והוא חלק בלתי נפרד מתאוריית הסט פוינט, יעבור עוד זמן רב עד שנדע 90 -התגלה רק בשנות ה

יותר פרטים על הנושא. למשל, האם נדע אי פעם מהו הסט פוינט הנכון לנו בערכים של ק"ג? 

 האם נוכל להוריד את ערך הסט פוינט ולא כל ידי ניתוחים בריאטריים?

לא קיימת ולא מתקיימת בגופנו, במקומה מנסים רבים וטובים מנסים עדיין לטעון כי תאורייה זו 

 להוכיח שיטות שונות המביאות לאיזון משקל הגוף. 

ספים בנושא יערכו ויגיעו לתשובות חדשות במיוחד לגבי השאלות וכולי תקוה שמחקרים נ

 שנשארו פתוחות וגם לגבי שאלות חדשות.
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