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רוב האנשים שמנסים לרזות ,וגם אלו שלא ,מודעים לאמת המרה :בסוף היום קשה יותר

להאשיםX
עשוייםR
להפסיק לאכול .רבים מהנכנעים לתאוות האכילה בשעות הערב והלילהu

בכך את עצמם ,את כוח רצונם החלש .אך לפי מחקר חדש ,שפורסם בדצמבר בכתב העת
 ,International Journal of Obesityייתכן שהגורם לכך הוא מנגנון מורכב של הורמוני
רעב ושובע .המחקר בדק  32נשים וגברים בני  18-50שסובלים מהשמנה ומחציתם גם
מהפרעת אכילה כפייתית /אכילת יתר ) ,(BEDשמתאפיינת בעיקר באכילה מרובה
שמקורה נפשי .הוא מצא כי רמת הורמוני רעב עשויה לעלות לפנות ערב ,בניגוד לרמת
הורמוני שובע שיורדת ,וייתכן שמצבי סטרס גורמים לה לעלות עוד יותר .עוד נמצא כי ייתכן
שהסובלים מ BED-מושפעים מהתנודות ההורמונליות הללו במיוחד" .המחקר הזה מראה
שתגובות הורמונליות קשורות באכילה מרובה יותר" ,אומרת ד"ר סוזן קרנל ,מרצה
לפסיכיאטריה ומדעי ההתנהגות בבית הספר לרפואה של אוניברסיטת ג'ונס הופקינס
ואחת ממובילי המחקר .לדבריה ,לא ברור אם הדפוסים ההורמונליים האלה קודמים
וגורמים לאכילת יתר או שהם מותנים בהרגלי אכילה" .כך או כך ,אפשר להיתקע בתוך
המעגל הזה" ,היא אומרת.
מחקר זה הוא תזכורת חשובה לכך שגורמים רבים תורמים לעלייה במשקל ושהאשמת
אנשים בכך אינה במקומה ,אומרת ד"ר קלי קוסטלו אליסון ,מנהלת המרכז להפרעות
אכילה ומשקל באוניברסיטת פנסילבניה ,שלא היתה מעורבת במחקר .לדבריה" ,יש כל כך
הרבה דעות קדומות ושיפוטיות כלפי בעלי עודף משקל  -שזאת אשמתם ,שהם עצלנים,
שאין להם די כוח רצון .השורה התחתונה היא שבני אדם בנויים בדרכים שונות וחלק מזה
נובע באמת מהסמנים הביולוגיים האלה".
המחקר מבוסס בין השאר על מחקר שפורסם בכתב העת  Obesityב– ,2013אשר בדק
בעלי משקל תקין .הוא מצא שלמחזור היממה תפקיד בוויסות התיאבון; שהרעב מגיע
לשיאו בערב ונמצא בשפל דווקא בבוקר ,אף על פי שאנשים לא אוכלים כל הלילה .מחקר
זה עזר להבין מדוע רבים כל כך מדלגים על ארוחת הבוקר .זאת למרות ההוכחות הרבות
שצריכת מרבית הקלוריות בתחילת היום היא אופטימלית לחילוף חומרים בריא ולשמירה
על המשקל.
"ייתכן שהרעב בערב הוא הסתגלות אבולוציונית שסייעה לנו לעבור את הלילה" ,אומר ד"ר
סצ'ידננדה פנדה ,מרצה במכון  Salkלמחקרים ביולוגיים בסן דייגו ,קליפורניה" .במשך
מיליוני שנים הלילה היה זמן שבו לא היתה גישה למזון וגם לא ניתן היה להשיג אותו מיד
עם הקימה בבוקר" .בעידן המודרני ,כשיש גישה למזון בכל עת ביממה ,אולי ההסתגלות
האבולוציונית הזאת משיגה את ההפך מכוונתה המקורית ומביאה לאובדן שליטה ולזלילה
בשעות הערב והלילה.
במחקר החדש עברו המשתתפים את אותו מבדק תזונתי פעמיים – פעם אחת הוא התחיל
בתשע בבוקר ופעם אחת בארבע אחר הצהריים .זאת כדי למדוד את ההשפעה שעשויה
להיות לשעת היממה על הורמוני הרעב והשובע ועל התיאבון; במבדק זה נדרשו הנבדקים
לצום שמונה שעות ולאחר מכן לאכול ארוחה נוזלית )שהכילה כ 600-קלוריות( .כעבור
שעתיים הוכנסו למצב סטרס — הם נדרשו להכניס את היד החלשה שלהם למי קרח
במשך שתי דקות במחשבה שבאותו הזמן מצלמים אותם )אף על פי שלא כך היה( .כחצי
שעה לאחר מכן אכלו ממזנון שבו פיצה ,חטיפים וממתקים .בזמן הזה מדדו החוקרים את
רמת ההורמונים בדמם וגם ביקשו מהם לדרג את תחושת התיאבון ואת רמת הסטרס
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שלהם על פי סולם מספרי .נמצא כי רמת התיאבון היתה גבוהה יותר לאחר אכילת

יותר X
uנמוךR
הארוחה הנוזלית של אחה"צ – הנבדקים כולם חשו רעב גבוה יותר ושובע

בערב .במקביל ,נמצא כי בערב רמת הגרלין ,הורמון שגורם לתחושת רעב ויכול לעלות גם
בתגובה ללחץ ,היתה גבוהה יותר מרמתה בבוקר ,ורמת הפפטיד  ,YYהורמון הקשור לדיכוי
תיאבון ולשובע ,היתה נמוכה יותר.
בנוסף ,לסובלים מ BED-היתה רמת גרלין התחלתית גבוהה יותר אחה"צ מאשר בבוקר.
הם גם דיווחו שחשו פחות שבעים לאחר ארוחת הנוזלים והחשיפה לסטרס אחה"צ.
הסטרס העלה את רמת הגרלין והרעב אצל כל המשתתפים בשתי נקודות הזמן ,אבל היא
היתה גבוהה יותר בערב .דבר זה מלמד שסטרס עשוי להגביר רעב הרבה יותר בשעות
אלו .עם זאת ,לא היתה קבוצת ביקורת ,כזו שלא נחשפה למצב זה .האכילה במזנון היתה
דומה אצל שתי הקבוצות בשתי נקודות הזמן ,אבל הנבדקים עם  BEDדיווחו על יותר
איבוד שליטה במהלכה .החוקרים סיכמו כי שעות אחה"צ /ערב עשויות להעלות את הסיכון
לאכילה מוגברת ,בייחוד לאחר חשיפה לסטרס ולסובלים מ.BED-
"אנחנו בהחלט יודעים שדפוס התגובתיות של ההורמונים מגדיל את הסיכון לאכילת יתר
בערב" ,אומרת קרנל" .זה מלמד שהנחקרים שלנו היו מועדים יותר להפריז באכילה
בשעות אלו" .היא מציעה לאנשים שנוטים לזלול בשעות הערב והלילה להקפיד לאכול
מסודר במשך היום ולאמץ "עוצר אכילה" בשעה קבועה מדי ערב; אחריה יסיימו את
האכילה באותו יום.
אליסון מסכימה" .בשעות הערב והלילה אנחנו כמובן יותר עייפים .לאחר שלל מטלות
שביצענו במהלך היום אנחנו לא ממש רוצים למשטר את עצמנו .בנוסף ,אם אנחנו חשים
תשוקה לאוכל יש פחות הסחות דעת שיסייעו לנו להתגבר עליה" ,היא אומרת .לכן היא
מציעה להכריז על "שעת סגירת מטבח"" :כבו את האור בו ,התרחקו ממנו ,צחצחו שיניים,
ואם בכל זאת מתחשק לכם עוד משהו ,שתו מים" .היא ומומחים נוספים מציינים שרמות
ההורמונים מגיבות לדפוסי אכילה וניתן לווסתן אם משנים את הדפוסים הללו" .אנשים
צריכים לשנות תחילה את הרגלי האכילה שלהם ולחכות שרמת הורמוני הרעב תתעדכן",
אומרת ד"ר קורטני פטרסון ,פרופ' עמיתה במחלקה למדעי התזונה באוניברסיטת אלבמה
בברמינגהם.
"זה לא שלא ניתן לסייע לאנשים עם בעיות אכילה ומשקל" ,אומרת אליסון" .זה רק מראה
שלכל אחד יש נקודת התחלה שונה .יש כאלו שמתקשים יותר לאזן את כמויות המזון שהם
אוכלים בגלל הסיבות הביולוגיות הללו".
פרסומת :איך פוטין היה מתמודד עם המאבק על הגז?
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