
h t t p : / / e m e d . h e a l t h c l u b . c o . i l

מי ששבע 
משמין פחות



מי ששבע - משמין פחות
בהתבסס על הספרות הקיימת כיום, סיבים תזונתיים וחלבון הם רכיבי מזון בעלי פוטנציאל השובע הגבוה ביותר, 

המשפיע גם על שמירת המשקל

מריאנה אורבך, דיאטנית קלינית, מנהלת היחידה לתזונה ודיאטה מחוז דן/פ”ת, שירותי בריאות כללית  
בניגוד לרוב בעלי החיים, האוכלים רק כשהם רעבים, אכילה בקרב בני אדם מושפעת גם מתרבות, הרגלי אכילה, 
ועוד. כמויות המזון שהאדם צורך הן פונקציה של גורמים רבים – פיזיולוגיים,  גורמים רגשיים, זמינות המזון, טעמו 

התנהגותיים, סביבתיים ואחרים.

מנגנון הרעב: מניע ביולוגי לחיפוש מזון 

אותות  של  מורכבת  מערכת  בזכות  מתאפשר  הרעב  מנגנון 
מערכת  המרכזית,  העצבים  מערכת  כמו  גוף,  ממערכות 
ועוד. תיאום בין מערכות אלה, בנוסף  העיכול, רקמת השומן 
על  לפקח  אמור  לגוף,  אנרגיה  של  סדירה  הספקה  לווידוא 
שמירת גבולות המשקל. הרעב הוא מנגנון איזון חזק שתפקידו 
המזון  כשזמינות  כיום,  אולם  צורכו,  די  קלוריות  לגוף  להשיג 
 – התוצאה  נגדנו.  רבים  במקרים  עובד  זה  מנגנון  גבוהה, 
עלייה במשקל ומלחמה מתמדת בעודף משקל. ניסיונות של 
כאסטרטגיה  אכילה  ומניעת  “התאפקות”  ברעב,  “שליטה” 
דיאטטית, מביאים לא פעם לתוצאות הפוכות – רעב מצטבר, 

המוביל לאכילה מוגברת.  
והוא אמור לקבוע מה,  “רעב” הוא מניע ביולוגי לחיפוש מזון, 
לאכול.1  להפסיק  עלינו  מתי  ובעיקר  לאכול,  עלינו  וכמה  מתי 
במוח,  מצוי  האכילה  בבקרת  מרכזי  צומת  כיום,  הידוע  לפי 
ואפשר לחלקו באופן גס לחלק האחראי על בקרה לטווח קצר 
)שעות, ימים( ולחלק האחראי על בקרה לטווח ארוך )חודשים 
ה-60  בשנות  החלו  האכילה  בקרת  בנושא  המחקרים  ושנים(. 
של המאה הקודמת. תחילה נעשו מחקרים אלה בבעלי חיים, 
אך בעשורים האחרונים נעשו הרבה מאוד מחקרים גם בבני 
ועוד  עוד  זה מתקדם, מתגלים  אדם. ככל שהמחקר בתחום 

מרכיבים למנגנון המורכב הזה. 
הצורך הדחוף לקבל תשובות למנגנוני בקרת הרעב והשובע 
נולד בתגובה להאצת מגפת ההשמנה בעולם,  ולצורך להבין 

כיצד אפשר “לשלוט” במגמה זו. 

רעב ושובע: מנגנוני בקרת אכילה

אחד  הוא  שלו  היחסי  והשפע  המזון  בתחום  גירויים  עודף 
והרעב,  השובע  מרכז  בין  איזון  כמפרי  המוצעים  המנגנונים 
וגדלות,  הולכות  בכמויות  מזון  לצריכת  שגורמת  הפרה 
ושהתוצאה שלה היא השמנה קיצונית. באופן עקרוני, אכילה 
גורמת לתהליכים בגוף שאמורים להפסיק את תחושת הרעב 
להגדרת  המשמש  מושג  הוא  “שובע”  שובע.  תחושת  וליצור 

תחושת מלאות, שבה מפסיקים לאכול. 2 
כניגוד  “רעב”  במושג  להשתמש  נוהגים  אנו  היומיום  בשפת 
היעדרה  אינה  הרעב  תחושת  בפועל,  אולם  “שובע”,  למושג 

גדולה,  חג  בארוחת  למשל,  כך  ולהפך.  השובע  תחושת  של 
הקינוח  הופעת  עם  “משביעה”,  להיות  אמורה  שבהחלט 
הובילו  אלה  עובדות  מתוק...  למשהו  “רעב”  בנו  מתעורר 
המזון  כמות  את  לווסת  עשוי  קלורי  ערך  רק  שלא  לחשיבה 

הנצרכת, אלא גם סוג המזון והרכבו.
ורעב,  שובע  אכילה,  בקרת  מנגנוני  על  למחקר  במקביל 
בעשורים האחרונים התפתח מאוד המחקר על מרכיבי המזון 
והשפעתם הייחודית על השובע, וכפועל יוצא מכך השפעתם 
שמזונות  הראו  מחקרים  משקל.  שמירת  על  האפשרית 
מסוימים מסוגלים “למלא” את צורכי הרעב בפחות קלוריות 
ולהחזיק את הגוף במעמד “שובע” זמן רב יותר. החיפוש אחר 
אתגר  מהווה  גבוה  שובע  פוטנציאל  בעלי  מזון  ומוצרי  מזונות 
לחוקרים וכמובן לתעשיית המזון, כאמור לאור נתוני ההשמנה 

העולמיים.

מרכיבי מזון והשפעתם על שמירת המשקל

באופן מסורתי, מזונות שפותחו לשיווק לצורכי דיאטה להפחתת 
“דיאטטיים”.  ברוב המקרים  או  משקל תוארו לרוב כ”קלים” 
מדובר במוצרים שערכם הקלורי למנה נמוך יחסית מהמוצר 
המקורי. כך לחם “קל”, מוצרי חלב “דיאט” ועוד. באופן תאורטי, 
להמירו  ורק  המקורי  התפריט  מבנה  את  לשמר  כשאפשר 
היא  להתקבל  שאמורה  התוצאה  קלים/דיאטטיים,  במוצרים 
הפחתה בכמות הקלוריות הכללית וירידה במשקל. במציאות 
הסתבר שהדברים אינם כה פשוטים. במקרים רבים גרסאות 
הדיאט, הלייט והקל לא ענו לחלק מהצרכנים על הדרישות. 
בין הטענות המרכזיות נאמר שגרסאות אלה משביעות פחות 
או אינן משביעות כלל, ולמעשה מובילות לאכילה מרובה של 
כמו  קלורי  ערך  באותו  מסתכמת  הטוב  שבמקרה  דל,  מוצר 
העולים  קלוריים  בערכים  רבים  ובמקרים  המקורי,  המוצר 

בהרבה על המקור. 

אפשרות אחרת לנצל את הפוטנציאל ה”משביע” הטמון במזון 

ולנסות  וצורות הכנתו,  היא לנסות לבחון את מרכיביו, מבנהו 

מאמצים  העושה  או  השמנה  מבעיית  הסובל  לצרכן  להציע 

כמובן  זאת  יותר.  משביע  תפריט  הרכב  משקלו  על  לשמור 

מתוך ההנחה שמזון המעלה את השובע בטווח הקצר, יפחית 

את כמות האנרגיה הנצרכת באותו המעמד, ובכך יפחית את 



ויעזור בטיפול ובשמירת משקל בטווח  סך האנרגיה הנצרכת 
הרחוק.

סוזן  היא  והשובע  המזון  בתחום  ביותר  המצוטטת  החוקרת 
באוסטרליה  סידני  מאוניברסיטת  חבריה  עם  שיחד  הולט, 
השובע,  ותחושת  ומרכיביו  המזון  לחקר  רבות  שנים  הקדישה 

והיא אף יצרה “אינדקס שובע של מזונות נפוצים”. 3

אז איך מודדים שובע?

וסטנדרטית למידת  יחידה  קיימת שיטת מדידה  למעשה לא 
האופי  משום  גדול  השובע  מידת  בהגדרת  הקושי  השובע. 
בסגנון  וההבדלים  האדם,  בני  בין  שובע  להגדרת  האישי 
ובהרגלי האכילה. אחת השיטות הנפוצות היא מדידת צריכת 
שרוצים  המזון  פריט  אחרי  הנאכל  המזון  כמות  או  האנרגיה 
לבדוק. 4 שיטה אחרת היא דירוג 5 תחושת שובע סובייקטיווית 
השיטות  בשתי  משתמשים  לעתים  ואחריה.6  הארוחה  לפני 
משתמשים  אלה,  שיטות  על  נוסף  המחקר.  תוצאות  לחיזוק 
השפעת  למדידת  המשמשים  ביומרקרים  ביולוגיות:  בשיטות 

מזון על מדדים פיזיולוגיים העשויים להשרות שובע.
גסטרואינטסטינליים  הורמונים  לרוב  הם  אלה  ביומרקרים 
)מופרשים במהלך האכילה ואחריה, ומעורבים בוויסות צריכת 
המזון(. ריכוזי הורמונים אלה נמדדים בדם, בניסיון להתחקות 
אחר השינויים החלים בגוף בעקבות אכילת פריטי מזון שונים 
או ארוחות מורכבות. כך לדוגמה הורמון CCK, הקשור לאכילת 

.PYY, GLP ,שומנים, וכן גרלין
בין  שובע  בתחושת  המעורבים  הורמונים  הם   PYY-ו  GLP
הארוחות.7 שניהם מאטים את זמן התרוקנות הקיבה ומאריכים 
את זמן מעבר האוכל במעי הדק. השפעת הגרלין היא הפוכה: 
ריכוז הגרלין עולה לפני הארוחה ויורד זמן קצר לאחריה.8 הוא 
מעלה תיאבון ומשפיע על תחילת האכילה. אותות ממערכת 
העיכול מועברים למוח, ובמוח מתבצעת בקרת צריכת המזון.

בעלי  מרכיבים  הם  וחלבונים  תזונתיים  סיבים  כי  ידוע  כיום 
שמירת  על  ומשפיעים  ביותר,  הגדול  השובע  פוטנציאל 

המשקל.

של  הגדולה  השפעתם  על  הצביעו  רבים  מחקרים  סיבים: 
הרעב,  תחושת  והקטנת  השובע  תחושת  על  תזונתיים  סיבים 
קיימים  זאת,  עם  המזון.9  בצריכת  הפחתה  על  חשוב,  והכי 
ב”יכולת”  השונים  הסיבים  סוגי  בין  משמעותיים  הבדלים 
המשביעה שלהם. סיבים מסיסים בעלי צמיגות גבוהה - כמו 
ביותר  משביעים  הסובין,  כמו   – מסיסים  והלא  הבטאגלוקאן, 
בעלי  מסיסים  סיבים  של  השפעתם  ואילו  המומחים,  לדעת 
צמיגות נמוכה - כמו הפולידקסטרוז, היא מוגבלת.10 השפעת 
סיבים  שלהם.  הפיזית  בצורה  תלויה  להיות  עשויה  הסיבים 
כך  הנוזלי.  במצבם  מסיבים  יותר  משביעים  מוצק  במצב 
קלוי(  בלחם  )בעיקר  בלחם  המצויים  )סובין(  סיבים  לדוגמה 
ישביעו יותר מאשר אותה כמות סיבים בדייסה שהוכנה מחיטה. 

גבוה  פוטנציאל  כבעלי  נמצאו  חלבון  עתירי  מזונות  חלבון: 
11 וכבעלי יכולת לקדם שמירת 

ביותר להשגת שובע בזמן קצר 
משקל.12 בעדויות אלו תומכים גם מבחני השובע אך גם מבחני 
גבוהה  חלבון  תכולת  בעלת  שארוחה  מסתבר  הביומרקרים. 
אכילתה  לאחר   PYY-ה רמת  את  משמעותי  באופן  מעלה 
או פחמימות(. עם  זהות של שומן  כמויות  )בהשוואה לאכילת 
זאת, לא כל סוגי החלבון יוצרים תחושת שובע זהה.13 גם כאן 
לסוג החלבון ולאופן הכנתו יש משמעות. ביצה קשה, לדוגמה, 
תשביע יותר מחביתה מקושקשת באותו הרכב. גבינה בולגרית 
תשביע יותר מגבינה לבנה בעלת אותה כמות חלבון וקלוריות.

שומן: התפקיד “המשביע” של השומן הוא בעיקרו טרום עיכולי, 
באמצעות  הדק.  המעי  של  הראשון  בשליש  בעיקרו  ומרוכז 
הורמון CCK המופרש בתריסריון לאחר האוכל )בעיקר לאחר 
 CCK1 לרצפטור CCK-אכילת מזון המכיל שומן(, מתקשר ה
כיום  המוח.  בגזע  תיאבון  לדיכוי  ופועל  הוואגוס,  עצב  גבי  על 
חושבים ש-CCK פועל גם במנגנונים נוספים לדיכוי התיאבון. 
כנראה  המשביעים.  המרכיבים  מבין  אינו  שומן  זאת,  למרות 
והמעודדת  המזון  טעימות  את  המגדילה  שלו  התכונה  בשל 

אכילת יתר.

גם למרקם המזון השפעה על תחושת השובע.  מרקם המזון: 
תכולה  בעל  ומשקה  שועל  שיבולת  חטיף  שהשווה  מחקר 
קלורית זהה, הראה בבירור שכמות הקלוריות שנצרכה בארוחה 
משמעותי  באופן  נמוכה  הייתה  החטיף  אכילת  אחרי  שבאה 
פרק  גם  כך  המשקה.  ארוחת  אחרי  שנצרכה  מהכמות   )13%(
הזמן שנדרש לנבדקים עד שחשו רעב היה ארוך יותר לאחר 
יכולה  הלעיסה  שלפעולת  הניחו  החוקרים  החטיף.  אכילת 
להיות השפעה “משביעה”, וכך גם למשך התרוקנות הקיבה. 
גם בין המוצקים נמצאו הבדלים ביכולת “המשביעה”. מחקר 
שהשווה בין חלקים שלמים של אוכל מוצק ובין מרכיבים זהים 

שלו שנטחנו, הראה יתרון משביע בולט לחלקים השלמים.14

למרות העדויות הרבות והמשכנעות לפוטנציאל המשביע של 
חד- מסקנות  או  ברורות  הנחיות  כיום  אין  והחלבון,  הסיבים 
מוצר  להכיל  צריך  חלבון  או  סיבים  לכמה  בנוגע  משמעיות 
בודד על מנת להשיג את תחושת השובע הרצויה. בעיה נוספת 
היא מזונות עתירי סיבים שאינם מתקבלים היטב באוכלוסיות 
שאינן רגילות לצרוך מוצרים אלה. תגבור מוצרי מזון בסיבים 
מחייב עידוד מקצועי ותמיכה, הכוללת עידוד לצריכה מספקת 
של מים )נוזלים(. נוסף על כך, רוב המחקרים שנעשו בתחום 
בחנו את השפעת המזונות על תחושת השובע לטווח הקצר, 

ולא לטווח ארוך.

ויסות  לסיכום, ברור מעל לכל ספק שהכרת הפיזיולוגיה של 
הכרחיים  הנ”ל  המורכב  המנגנון  חקר  והמשך  והשובע  הרעב 
למציאת פתרון לבעיית ההשמנה. אך גם עכשיו, אנשי מקצוע 
העוסקים בטיפול בהשמנה יכולים להיעזר בידע הקיים בבניית 

האסטרטגיה הטיפולית האישית של מטופליהם.



אנרגיה כמות
)קק“ל(

פחמימות חלבון )ג’(
)ג’(

סך שומן סיבים )ג’(
)ג’(

מתוכו שומן 
רווי )ג’(

כולסטרול 
)מ“ג(

נתרן )מ“ג(

חטיף דגנים עם מיקס 
אגוזים ושוקולד

1004619.858.54.422.86561 גרם

1523.219.31.57.521.720.1מנה )33 גרם(

חטיף דגנים עם אגוזים 
ושקדים

1004869.959.34.225.13.6059 גרם

1603.319.61.48.31.2019.5מנה )33 גרם(

חטיף דגנים עם פרי 
יער ושוקולד לבן

1004448.862.14.419.87.26.160 גרם

1472.920.51.56.52.4219.8מנה )33 גרם(

חטיף דגנים עם 
אוכמניות ושקדים

1004169.6635.416.32.4057 גרם

1373.220.81.85.40.8018.8מנה )33 גרם(
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כל החטיפים מכילים סיבים תזונתיים, דגנים מלאים וחתיכות פרי/אגוזים שלמים


