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האם אתם אוהבי אכילה כמונו? מדוע מזונות טעימים ,מתוקים ושומניים גורמים לנו
למשקל עודף? מדוע לא בריא להיות עם משקל עודף? הרבה מדענים שואלים את
עצמם את השאלות האלה כל יום .במטרה לגלות מה קורה לתאים בגוף ומה גורם לנו
להשמנת יתר ולמחלות ,ניסויים על עכברים הם חיוניים.

סוקרים צעירים
MEDIUM
SCHOOL
PARINIMERELLO
גיל12 :

מדוע השמנת יתר מהווה בעיה כל כך גדולה?

השמנת יתר
)(Obesity

השמנת יתר היא בעיה בריאותית שהולכת ומתפשטת ברחבי העולם .השמנת יתר חמוּרה
יותר מאשר עודף משקל .השמנת יתר מוגדרת כמצב רפואי שבו שומן גוף עודף הצטבר
לרמה כזו שגורמת להשפעות שליליות על הבריאות .חשוב לציין כי יותר ויותר ילדים סובלים
מעודף משקל ,והשכיחוּת של השמנת יתר בקרב ילדים עלתה באופן דרמטי ] .[1ההערכה היא
שברחבי העולם ,ישנם כ 41-מיליון ילדים מתחת לגיל  5שהם עם עודף משקל או עם השמנת
יתר ] .[2השמנת יתר מעלה את הסיכויים למות בגיל צעיר .חזרה למשקל תקין אחרי הגעה
להשמנת יתר היא קשה ,וילדים עם משקל עודף הם בעלי סיכויים מוגברים לחוות השמנת
יתר כמתבגרים ] .[1כאשר אנשים מפתחים השמנת יתר בגיל מבוגר יותר הם עשויים שלא
לראות הרבה השפעות שליליות ,מאחר שלוקח כ 25-15-שנים עד שהאדם בעל השמנת היתר
נעשה חולה או סובל ממחלות שקשורות להשמנת יתר ,כמו למשל סוכרת ] .[3אולם אם ילדים

הצטברות עודפת של שומן
בגוף שמהווה סיכון לבריאות.
מדד מסת גוף ) (BMIמשמש
לקביעת השמנת יתרBMI .
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איור 1
קלוריות במזונות יומיומיים.
תכולת הקלוריות של  100גרם
או  100מיליליטר של כל מזון
מוצגת באיור .חשוב לשקול
את הגודל של המזון שאוכלים
ַשב ִים את צריכת
כאשר מְח ׁ ּ ְ
הקילוקלוריות הכוללת.
לדוגמה ,פיצה שלמה בדרך
כלל שוקלת כ 350-גרם ,ומכאן
נובע שהיא מכילה 875
קילוקלוריות.

איור 1

חווים השמנת יתר ,הם יסבלו מהסיבוכים האלה כשהם מבוגרים צעירים .הסיבות העיקריות
לכך שאנשים משמינים הן שהם אוכלים יותר מדי ,שהם אוכלים מזונות לא בריאים ,ושאינם
עושים מספיק פעילות גופנית .מזונות מהירים ווממתקים מכילים שומן ,סוכר ומלח רבים מדי,
והם ה“חבר’ה הרעים” הראשיים שמובילים להשמנת יתר ולמחלות שהיא גורמת.

מה קורה בגוף כשאדם מגיע למצב של השמנת יתר?
ילדים זקוקים לכמויות שונות של אנרגיה כתלות בגיל ,בגודל ,במין וברמת הפעילות הגופנית
שלהם .אנרגיה נמדדת ביחידה שנקראת קילוקלוריה ) .(kcalבאופן טיפוסי ,ילד בגילים שבין
 6ל 14-צורך  2,000-1,200קילוקלוריות ביום ] .[4אכילת כמות גדולה יותר של קילוקלוריות
מובילה להצטברות איטית ועקבית של שומן ,ולעלייה במשקל אם הקילוקלוריות לא נשרפות
על ידי פעילות גופנית .לדוגמה ,שישה דובוני גומי מכילים כ 28-קילוקלוריות ,וב 100-גרם
שוקולד יש כ 500-קילוקלוריות )איור  .(1כדי להיפטר מ 200-קילוקלוריות ,אתם צריכים לרכוב
על אופניים במשך כ 60-דקות.
מחלות שנובעות מהשמנת יתר כוללות סוכרת סוג  ,2שבץ ,דיכאון ,או מחלות לב ] .[5סוכרת
היא מחלה שנובעת מרמות גבוהות של סוכר בדם .אחרי שאנו אוכלים סוכר ,הגוף שלנו משחרר
הורמון שנקרא אִינ ְסוּלִין ,אשר מסייע לתאי שריר ושומן לקחת את הסוכר ולאחסן אותו .זה
חשוב מאחר שהתאים והאיברים שלנו יכולים להמיר את הסוכר לאנרגיה שדרושה לגדילה
ולשמירה על הגוף שלנו פעיל ובכושר .כל עוד רקמת השומן יכולה לאחסן אנרגיה נוספת ,הכול
בסדר ,אולם אם אנו אוכלים יותר מדי ,מנגנון האינסולין מאומץ יתר על המידה וסוכר עודף זורם
במחזור הדם ,מה שמוביל למחלה .אם רמות הסוכר בדם אינן בשליטה ,אתם עלולים להביא
על עצמכם סיבוכים שכוללים נזק כמעט לכל איבר .נוסף על כך התקפי לב ,מחלות כבד והרבה
בעיות בריאות אחרות יכולות לנבוע מסוכרת .התאים בגוף יכולים להפוך ללא רגישים לאינסולין,
ולא לספוג יותר סוכר .זהו המצב בסוכרת סוג  .2זו מחלה חמורה שמשפיעה באופן רציני על
איכות החיים ,מאחר שאנשים עם סוכרת צריכים לשקול בקפידה מה הם אוכלים ,וצריכים
להזריק אינסולין דרך קבע כדי לשלוט ברמות הסוכר בדם שלהם .בשנת  ,2017ל 1-מתוך 11
אנשים בעולם הייתה סוכרת ,ושכיחוּת הסוכרת ממשיכה לעלות באופן קבוע בכל שנה.
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קילוקלוריה
)(Kilocalorie
יחידת מידה של אנרגיה .לפי
הגדרה ,קלוריה אחת היא
כמות האנרגיה שנדרשת
לחימום מיליגרם אחד של מים
במעלה אחת .אלף קלוריות הן
קילוקלוריה ) (kcalאחת.

סוכרת סוג 2
)(Type 2 Diabetes
מצב רפואי שבו הגוף לא
מסוגל להשתמש באופן יעיל
באינסולין כדי להביא גלוקוז
אל התאים.

אינסולין
)(Insulin
מולקולה קטנה שמווסתת את
השימוש בסוכרים ,בשומנים
ובחלבונים בגוף על ידי קידום
וספיגה של סוכרים מהדם אל
תוך תאי הכבד,
השומן והשרירים.
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באופן דומה ,אכילת שומן רב מדי גם היא עלולה להוות איום בריאותי .בתנאים רגילים ,שומן
מועבר מהדם אל הכבד ומשמש כדלק לייצור אנרגיה בגוף .אולם אם שומן רב מדי נאכל,
אדם יכול להגיע למצב של עודף משקל ,במיוחד באזור הבטן ,ולפתח לחץ דם גבוה ,עמידוּת
לאינסולין ומחלת לב .מאחר שהתנאים הרפואיים המסוכנים האלה לעיתים קרובות מתרחשים
יחד אצל אנשים שחווים השמנת יתר ,מכלול התנאים נקראים תסמונת מֶטָבּוֹלִית.

מה מדענים עשו כדי להבין מה מתרחש בגוף במהלך השמנת יתר?
אם כן ,כעת אתם יכולים לראות שחשוב מאוד להבין מה קורה בגוף כאשר עודף חומרי מזון
מוביל לבעיות בריאותיות ,כולל סוכרת סוג  2ותסמונת מטבולית .מדענים ורופאים עובדים קשה
במטרה להבין את מהלך המחלה הזה ,ולמצוא דרכים לסייע לאנשים שחווים השמנת יתר.

תסמונת מטבולית
(Metabolic
)Syndrome
צְב ִיר של לפחותארבעה מתוך
חמשת התנאים האלה:
השמנת יתר ,לחץ דם גבוה,
סוכר גבוה בדם ,טריגליצרידים
גבוהים וכולסטרול גבוה.

כדי לעשות זאת ,מדענים חוקרים דברים כמו הבדלים בין אנשים רזים ושמנים; האופן שבו
אינסולין עובד ברמה המולקולרית ,וההשפעות השליליות של עודף סוכר ושומן על הבריאות.
הממצאים האלה מסייעים למדענים לתכנן תרופות שמסייעות לטפל בתנאים הבריאותיים
המסוכנים שנראים אצל מטופלים אשר חווים השמנת יתר.

מודלים עכבריים להשמנת יתר
במטרה להבין מצבים בריאותיים מורכבים כמו השמנת יתר ,ולבחון תרופות חדשות כדי לטפל
בתנאים בריאותיים שונים ,משתמשים במודלים של חיות .אף על פי שהרבה ניסויים יכולים
להיעשות על תאים מבודדים ,ניסויים אחרים דורשים מערכות מורכבות יותר ,כמו חיות .באופן
אידיאלי ,מודלים של חיות מחקים באופן הדוק את המצב האנושי .עכברים הם חיות המודל
השכיחוֹת ביותר במחקר ביו-רפואי .תאים של עכברים ושל בני אדם דומים באופנים שבהם
הם גדלים ,מתחלקים ומבצעים תפקודים מסוימים כמו פירוק מזון .לעכברים ולבני אדם יש את
אותם האיברים ,הגוף שלהם פועל באופן דומה ,והם גם דומים מאוד באופן שבו הם מפתחים
מחלות כמו השמנת יתר .כמו כן ,עכברים הם קטנים ,קלים לטיפול ומתרבים במהירות .בסך
הכול ,מחקר על עכברים הוא כלי חשוב ללמידת האופן שבו הגוף פועל ,כיצד אנשים נעשים
חולים ,ואם תרופות חדשות הן יעילות ובטוחות ].[6
עכברים מהווים מודלים טובים לניסויים מאחר שהם יכול לעבור שינויים גנטיים ,כלומר
שאפשר לשנות את הגֶנ ִים שלהם כדי לגרום להם להיות רגישים יותר למחלות מסוימות ,כמו
למשל להשמנת יתר או לסרטן .עכברים גם אוכלים את כל מה שנותנים להם ,אפילו אם המזון
איננו בריא .זה מועיל במיוחד כאשר חוקרים מדוע אנשים מעלים במשקל ,מדוע השמנת יתר
גורמת לנו לחלות ,וכיצד אנו יכולים לשנות את הדיאטה שלנו כדי להישאר בריאים .אם כן ,אנו
יכולים להזין עכברים במזון שמחקה את הדיאטה הלא מאוזנת של בני אדם .באמצעות הגישה
הזו ,הרבה מחקרים הראו שצריכה גבוהה של שומן ושל סוכר מובילה לעלייה במשקל גם אצל
עכברים וגם אצל בני אדם ,מה שמעלה את הסיכויים לחלות )איור .(2
מדענים מצאו שעכברים שאכלו דיאטות עתירות בסוכר או בשומן במשך זמן רב ,חוו עם הזמן
מחלות כמו של בני אדם :השמנת יתר; סוכר גבוה בדם; לחץ דם גבוה; עמידוּת לאינסולין; כ ּ ֶׁשֶל
בתפקוד הלב ומחלת כבד ].[7
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שינוי גנטי
(Genetically
)Modified
אורגניזם שהחומר הגנטי שלו
)דנ”א( שונה באופן מלאכותי
על ידי בני אדם כדי לחקור את
ההשפעות של ג ֶ ּנ ִים מסוימים
על דברים כמו התפתחות
של מחלות.
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איור 2
צריכת אנרגיה גדולה
עלולה לגרום
להשמנת יתר .אכילת כמות
גדולה מדי של מזונות עתירי
שומן וסוכר היא גורם עיקרי של
השמנת יתר ,במיוחד אם אנו
צורכים יותר קלוריות מהכמות
שאנו שורפים דרך פעילות
גופנית .בהתבסס על
ההשפעה שלהם על בריאות
ועל מחלות ,מוצרי מזון יכולים
להיות מתויגים כ“טובים” או
“רעים” עבורנו .באופן כללי,
מוצרי מזון לא מעובדים הם
בריאים ומכילים מעט קלוריות,
בעוד שמזונות עם הרבה סוכר
ומזונות מהירים מכילים
הרבה קלוריות.

איור 2

כמה תגליות חשובות על השמנת יתר נערכו לאחרונה באמצעות עכברים .התגליות האלה
כוללות פענוח של מנגנונים המובילים להשמנת יתר ,שינוי בחילוף החומרים של גלוקוז וכשלים
בתפקוד האינסולין .יתרה מזו עכברים משמשים כדי לבחון נוסחאות של תרופות חדשות,
ובמטרה לזהות גורמי סיכון של השמנת יתר.

מסקנות
להשמנת יתר יש הרבה השלכות שליליות על הבריאות .השמנת יתר נגרמת בעיקר על ידי
צריכת מזון עודפת ,מחסור בפעילות גופנית ונטייה גנטית .אנשים עם השמנת יתר לעיתים
קרובות סובלים ממחלות כמו כשל בתפקוד הלב ומחלות כבד ,והם אפילו עלולים למות מהן.
עכברים שאוכלים דיאטות בריאות או מזיקות מהווים מודלים טובים לחקר האופן שבו המזון
שאנו אוכלים יכול להשפיע על המשקל ועל הבריאות שלנו .נוסף על כך ניתן להשתמש
בעכברים כדי לחקור דרכים למניעה ולטיפול בהשמנת יתר ובמחלות שקשורות אליה .מחקרים
בעכברים מסייעים למדענים להבין את הנתיבים היסודיים שתורמים להשמנת יתר ולפתח
תרופות חדשות .תמיד ישנו ויכוח לגבי שימוש בחיות לצורכי מחקר .אנו יודעים שחיות יכולות
לסבול כמו בני אדם ,ומסיבה זו הרבה אנשים מתנגדים למחקרים בבעלי חיים ] .[8כמו כן,
אף על פי שעכברים ובני אדם דומים במובנים מסוימים ,עכבר ללא ספק אינו אדם .התוצאות
שמתקבלות מניסויים בעכברים אינן תמיד חוזות באופן אמין את מה שקורה אצל מטופלים
)איור  .(3אולם אנו צריכים לזכור שממצאי מחקרים שנערכו על עכברים סייעו להציל ולשפר
את חייהם של מיליוני בני אדם .מאחר שיותר ויותר אנשים סובלים מעודף משקל ,כולל ילדים,
חשוב להמשיך לחקור השמנת יתר במטרה להבין את התהליך שמתרחש בגוף כשאנשים
מפתחים השמנת יתר ,כדי לפתח תרופות חדשות למניעת המחלה הזו ,או לטיפול בה.
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3 איור
 במחקר.מעכברים לאנשים
 עכברים משמשים,רפואי-ביו
 אף.להבנת מחלות אנושיות
על פי שעכברים ובני אדם
,נראים שונה מאוד זה מזה
הרבה מאפיינים שקשורים
.לבריאות ומחלות הם זהים
 עכברים הם האורגניזמים,לכן
השכיחים ביותר שמהווים מודל
.במחקר מחלות אנושיות
, גדילה, איברים:נקודות דומות
 הסתגלות,התפתחות מחלות
 אכילת מזון מהצומח,לסביבה
 נקודות. פירוק מזון,ומהחי
 גודל, הופעה חיצונית:שונות
, תוחלת חיים,ומשקל הגוף
. מספר צאצאים,מחזור היום

3 איור

תרומת המחברים
 כל הכותבים. ערך את כתב הידRW . יצרה את התמונותSW . כתבה את הטיוטה הראשונהKW
.תרמו למאמר ואישרו את הגרסה שהוגשה
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