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על שינה ומשקל:
חינוך לאורח חיים בריא
"השינה מכסה אותנו בשמיכת חלומות .היא שוברת רעב וצמא ,היא מחממת
אותנו בקור ומקררת אותנו בחום .בה אנו רוכשים תענוגות בזול .אצלה כולם
שווים :אציל ואיכר ,עני ועשיר ,טיפש וחכם ~ ".מיגל דה סרוונטס
נילי גילוני ,תיכון מור מודיעין-מכבים-רעות
אין כמו ללמד נושא מורכב בתחילת יום הלימודים ,שעת
בוקר מוקדמת ,האווירה רגועה ,רעננה .אלא שעיון מהיר בפני
התלמידים המפהקים ,טרוטי העיניים ,מבהיר כי הם עייפים.
בירור קצר יעלה כי שוב שכבו לישון מאוחר .בשלב זה אני
מוצאת את עצמי מטיפה לתלמידים עד כמה חשובה השינה
לבריאות ולתפקוד תקין .אלא שמטיפים לעולם יהיו מרגיזים ולא
יקבלו את אהדת הקהל ואת הקשבתו (מה גם שבינינו ,גם אני
מגיעה לכיתה בבוקר עייפה עקב מחסור מבעיה בשעות שינה).
בעיית שעות השינה בעולם המערבי ידועה לכול ,אולם השלכותיה
בעיני התלמידים פחותות ערך .לפניכם מאמר מעובד בנושא זה,
המזמן דיון עם תלמידים על אורח חיים בריא .המאמר הוצג
לתלמידי כיתה י' – והעלה את נושא בעיית השינה לדיון מעמיק
ומעניין ,שבמהלכו הוצגו חלק מההשלכות של שינה לא תקינה.
השפעת מחסור בשעות שינה על כמות המזון שאנו אוכלים
קצב החיים המואץ בעולם המערבי משפיע רבות על אורח
החיים שלנו .אחד השינויים הניכרים באורח חיינו קשור למספר
שעות השינה .בארבעים השנים האחרונות ירד בשעתיים מספר
שעות השינה הממוצע לאדם בוגר והוכפל מספר הצעירים
הישנים פחות מ 9–7-שעות ביממה.
לשינה תפקיד מכריע במאזן האנרגיה של הגוף .במכרסמים
נמצא כי כאשר מונעים ממכרסם לישון ,הוא צורך כמות מזון
גדולה יותר באופן משמעותי .האם לירידה במספר שעות השינה
יש השפעה דומה על צריכת מזון בבני אדם?
אנשים רבים מדווחים על קשר בין מחסור בשעות שינה לכמות
המזון שהם צורכים .מי לא מכיר את הרגע שבו כדי להתגבר על
עייפות מתחילים לאכול ,בעיקר דברי מתיקה?
שאלה  :1מדוע אכילת יתר גורמת לעלייה במשקל1

לכאורה ,אפשר להסביר את הקשר בין מחסור בשינה לעלייה
במשקל בצורה פשוטה :שעות הפעילות מתארכות כאשר יש
מחסור בשינה ,והאורגניזם מחפש מקורות אנרגיה נוספים
בצורה של מזון .הסבר זה אולי נשמע סביר ,אך למעשה הקשר
בין מחסור בשינה להשמנת יתר מורכב יותר ,ומעורבים בו שני
חלבונים שונים ,הנקראים לפטין וגרלין.

לפטין הוא חלבון המופרש מתאי השומן שבגופנו .ככל שתכולת
השומן בתאי השומן גבוהה יותר ,כך יותר לפטין מופרש מהם
אל מחזור הדם .עם הדם לפטין נישא אל ההיפותלמוס ,שהוא
אזור במוח האחראי על מנגנוני ויסות רבים ,הכוללים בין היתר
גם את מרכז הרעב ואת קצב חילוף החומרים בתאים .לפטין
מדכא את תחושת הרעב ומגדיל את ההוצאה האנרגטית.
החלבון השני ,גרלין ,נוצר בקיבה ומשפיע על ההיפותלמוס
להגביר את תחושת הרעב.
שאלה  :2לפניכם שני היגדים על החלבונים לפטין וגרלין.
בעבור כל אחד מן ההיגדים קבעו אם הוא נכון ,ונמקו את
קביעתכם.
א .לפטין וגרלין הם הורמונים.
ב .עם הירידה בכמות השומן בתאי השומן תרד גם רמת
הלפטין בדם.
חוקרים באוניברסיטת שיקגו ניסו למצוא את הקשר בין הירידה
במספר שעות השינה לצריכת מזון בבני אדם ולרמת החלבונים
לפטין וגרלין .במחקר שערכו החוקרים נבחרו שנים-עשר גברים
צעירים ,בריאים ,בעלי משקל גוף תקין ,שאינם מעשנים ואינם
נוטלים תרופות .בראיונות נמצא כי כל שנים-עשר הגברים
אינם סובלים מבעיות שינה .כולם ישנים בין שבע לתשע שעות
רצופות במהלך הלילה ,כלומר מספר שעות שינה תקין לאדם.
הגברים חולקו לשתי קבוצות:
קבוצה ראשונה :שנת לילה תקינה; שינה בין השעות –23:00
.7:00
קבוצה שנייה :הגבלה במספר שעות השינה; שינה בין השעות
.5:00–1:00

 1השאלה נראית פשוטה מאוד :הקשר בין אכילת יתר לעלייה במשקל .אולם מדובר בכיתות י’ וניסיתי לאפשר לתלמידים לכתוב דברים שהם יודעים
על מנת לתת להם תחושה טובה שהם בעלי ידע ויכולת.
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הניסוי נמשך שני לילות ,שבהם ישנו הנבדקים במעבדת שינה,
ומהלך השינה תועד .הם הורשו לאחר או להקדים את שעת
השינה או את שעת ההתעוררות בחצי שעה בלבד .נאסר עליהם
לישון בשעות הצהריים .לאחר שישה שבועות מתום הניסוי
הראשון התחלפו הנבדקים :הקבוצה הראשונה הוגבלה במספר
שעות השינה בעוד שהקבוצה השנייה ישנה שנת לילה תקינה.
שתי הקבוצות אכלו באותן שעות ארוחת ערב (בשבע בערב)
וארוחת בוקר (בשמונה בבוקר) .הנבדקים הונחו לא לשנות את
הרגלי האכילה .לא נערך מעקב אחר כמות הקלוריות שצרכו
הנבדקים .במהלך כל היום לא הורשו הנבדקים לאכול ,והם
קיבלו מנה אחת של גלוקוז לווריד.
מתשע בבוקר ועד תשע בערב נלקחו במשך כל שעה משתי
הקבוצות המדדים הפיזיולוגים הבאים :רמת לפטין בדם ,רמת
גרלין בדם ,מדד סובייקטיבי של הנבדק לתחושת שובע ,מדד
סובייקטיבי של הנבדק לתאבון.
מדד לתחושת הרעב נבדק על ידי השאלה ,עד כמה אתה רעב
מאפס עד עשר?

שאלה  :5א .מהי מסקנתכם לגבי הקשר בין הגבלת מספר
שעות השינה לבין רמת הלפטין והגרלין בדם?
ב .כיצד אפשר להסביר את הקשר בין העלייה במדדי
התאבון והרעב לבין השינוי שנמדד ברמת הלפטין
והגרלין בדם?
שאלה  :6מתוך תוצאות המחקר המתואר ,האם אפשר להסיק
מסקנות הנוגעות להשפעת הירידה במספר שעות השינה על
משקלם של נשים או גברים מבוגרים? נמקו תשובתכם.
שאלה  :7ניתוח השאלונים למדד התאבון הראה כי לעומת
הנבדקים שישנו  8שעות ,הנבדקים שישנו רק  4שעות בלילה
נתנו ציון גבוה יותר לקבוצת המאכלים המתוקים ,לקבוצת
הפחמימות המורכבות ולקבוצת החטיפים המלוחים; וציונים
נמוכים לקבוצת הירקות והפירות ולקבוצת המזון העשיר
בחלבונים.

מדד לתאבון נבדק על ידי שאלונים שבהם התבקש כל נבדק
לדרג מספר פעמים ביום עד כמה היה רוצה לאכול כל אחד
מהמאכלים הבאים :דברי מתיקה ,חטיפים מלוחים ,פחמימות
מורכבות (לחם /פסטה /תפוחי אדמה) ,פירות או מיצי פירות,
ירקות ,בשר ,דברי חלב.

מזון עתיר אנרגיה? נמקו תשובתכם.

מהלך הניסוי קיבל אישור של ועדת האתיקה לעריכת ניסויים
קליניים בבני אדם.

 4שעות שינה

האם ממצא זה תומך בהשערה הרווחת כי עלייה במשקל
עקב חוסר שינה נגרמת כתוצאה מזלילה בלתי מבוקרת של

10שעות שינה

3

 .3השלימו את הטבלה:
נושא הניסוי ומטרתו

2

שאלת המחקר

1.5

ניסוח השערה מתאימה

1

הבסיס הביולוגי להשערה

0.5

המשתנה הבלתי תלוי וכיצד שינו אותו

00:00

19:12

המשתנה התלוי ודרך מדידתו
מה הבקרה בניסוי?
הסבירו מה בקרה זו בודקת בניסוי זה

14:24

09:36

04:48

0
00:00

שעה ביממה
גרף  :1השפעת מספר שעות השינה על רמת הלפטין בדם
הנבדקים לאורך היממה

ציינו שני גורמים קבועים והסבירו את בחירתכם

 4שעות שינה

 10שעות שינה

3

תוצאות הניסוי כפי שהתקבלו מוצגות בגרפים שלפניכם:

2

שאלה  :4א .תארו את ההבדלים ברמת הלפטין והגרלין בין

1

שתי קבוצות הניסוי – שנת לילה תקינה והגבלת שינה.

התאבון (גרף  )3בין שתי הקבוצות.

00:00

19:12

14:24

09:36

04:48

0
00:00

רמת הגרלין בדם
)מ״ג/מ״ל(

4

חזרות וחשיבותן

ב .תארו את ההבדלים ברמת הרעב (גרף  )2וברמת

רמת הלפטין בדם
)מ״ג/מ״ל(

2.5

שעה ביממה
גרף  :2השפעת מספר שעות השינה על רמת הגרלין בדם
הנבדקים לאורך היממה
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 10שעות שינה

8
6
4
2
00:00

19:12

14:24

09:36

04:48

0
00:00

שעה ביממה

רמת הרעב
)יחידיות שרירותיות יחסיות(

 4שעות שינה

גרף  :3השפעת מספר שעות השינה על רמת הרעב כפי
שדווחה על ידי הנבדקים לאורך היממה

 10שעות שינה

60
40
20

00:00

19:12

14:24

09:36

04:48

0
00:00

רמת התאבון
)יחידיות שרירותיות יחסיות(

 4שעות שינה

שאלה  :8במחקרים אחרים נמצא כי קיים מתאם חיובי גבוה
בין מיעוט שעות שינה בלילה לבין הסיכון ללקות בסוכרת
מסוג  .2האם המחקר נותן הסבר ביולוגי לממצא זה? נמקו
תשובתכם.
כדי לנצל את העיסוק בחקר לפיתוח חשיבת חקר קיבלו
התלמידים בסוף השיעור משימה לחפש מאמר מדעי תחת
הכותרת של אורח חיים בריא ולנתח את רכיבי הניסוי המוצג
במאמר.
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בריאות אופטימיתhttp://dinaeisen.com/?p=378 :

שעה ביממה
גרף  :4השפעת מספר שעות השינה על רמת התאבון כפי
שדווחה על ידי הנבדקים לאורך היממה
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