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מה חדש בהשמנה – הפן התזונתי
 360מעלות ברפואת אורחות חיים

רקפת אריאלי
דיאטנית קלינית וספורט
המרכז לרפואת ספורט שערי צדק

•
•
•
•
•

Obesity 2016

1

 14מתוך  16משתתפי התוכנית
השתתפו במחקר.
ירדו בממוצע  60ק"ג ,ולאחר 6
שנים העלו בממוצע  40ק"ג.
משקל ממוצע התחלתי – 149
ק"ג
משקל ממוצע בסיום התוכנית
  90ק"ג.משקל ממוצע לאחר  6שנים –
 131ק"ג
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 RMRלפני התחרות –  2600קק"ל.
 RMRאחרי התחרות –  1996קק"ל.
( 30שבועות –  7.5חודשים)
החדשות הרעות?
לאחר  6שנים ועלייה במשקל
ה RMRלא עלה בחזרה ואף ירד עוד.

השוואה בין מודלים לבקרת מאזן האנרגיה וההשלכות על משקל הגוף והטיפול בהשמנה

Hall et al, Gastroenterology 2017

Behavioral Compensatory Adjustments to
Exercise Training in Overweight Women

אם לא כמות המזון הנצרכת ,אולי איכות המזון?

•  34נשים יושבניות ,בעלות עודף משקל או השמנה ,השתתפו בתוכנית
אימונים למשך  8שבועות.
• נמדדה הוצאה קלורית במנוחה ,בפעילות ,ובפעילות גופנית.

Manthou et al. MSSE 2010

האם כל הקלוריות שוות?

הכנסה קלורית
•
•
•
•

 1גרם פחמימה =  4קק"ל.
 1גרם חלבון =  4קק"ל.
 1גרם שומן =  9קק"ל.
 1מ"ל אלכוהול =  7קק"ל.

•
•
•
•
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חלבונים –  2.4ג'
פחמימות –  19.6ג'
שומנים  10-ג'
סה"כ – ( 178 = )9*10( + )4*22קק"ל

•
•
•
•

ההוצאה האנרגטית בעקבות אכילה:
פחמימות 6-8%
שומנים 2-3%
חלבונים 25-30%

ההוצאה האנרגטית בעקבות אכילת
תזונה מעורבת בשיעור של  2,000קק"ל
הכוללת  55%פחמימות ( 1,100קק"ל),
 30%שומנים ( 600קק"ל) ו 15% -חלבון
( 300קק"ל) תהיה  175קק"ל.

ההוצאה האנרגטית בעקבות אכילת תזונה
דלת פחמימות בשיעור של  2,000קק"ל
הכוללת  10%פחמימות ( 200קק"ל)52% ,
שומנים ( 1,055קק"ל) ו 38% -חלבון (745
קק"ל) תהיה  245קק"ל.
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השפעת הרכב הדיאטה על מאזן האנרגיה והרכב הגוף
מטא-אנליזה :ההשפעה של דיאטות איזוקרלוריות השונות ביחס שומן-
פחמימה ,וזהות ביחס החלבון ,על הוצאה אנרגטית יומית ושומן הגוף.
.N=563
 32מחקרים מבוקרים.
צריכת פחמימה ( )1-83%ושומן ( )4-84%מסך הקלוריות.

“However, long term weight loss diet studies
targeting different macronutrients demonstrate
similar mean body weight trajectories
corresponding to a similar exponential decay of
”diet adherence with all diets.

•  311משתתפות ביצעו  4דיאטות שונות.
• מעקב במשך  12חודשים.
• נמדדו מדדים אנטרופומטריים ומטבוליים.
•  15%תחת דיאטת אטקינס ,עלו במשקל 0-10%
ממשקלם הבסיסי במשך שנה.
•  20%תחת דיאטת אורניש עלו במשקל ב0-10%
ממשקלם הבסיסי במשך שנה.

Gardner et al. JAMA 2007

 13מחקרים 1577 ,משתתפים
1

2

3
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• ירידה במשקל
• LDL ,HDL ,TAG, c-reactive protein
• insulin ,HbA1c ,Blood fasting glucose
• SBP, DBP
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Rice or Ice cream?

Macronutrient Intake–Associated FGF21 Genotype Modifies
Effects of Weight-Loss Diets on 2-Year Changes of Central
Adiposity and Body Composition:
The POUNDS Lost Trial
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Heianza et al. Diabetes care 2016
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 מעורב בבקרה על מאזןFibroblast growth factor 21 (FGF21) •
.האנרגיה ומטבוליזם של שומן
 וירידה במשקל בקרבFGF21 • חקרו את הקשר בין הגנוטיפ של
4  במהלך שנתיים בהם ביצעו, נבדקים הסובלים מהשמנת יתר715
.דיאטות שונות ביחס בין פחמימות ושומן
.• הרכב גוף נבדק בדקסה
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http://www.personalnutrition.org

“irregular patterns of TEI appear less favorable for the
maintenance of body weight and optimal cardiometabolic
health.”
“Intentional eating with mindful attention to the timing and
frequency of eating occasions could lead to healthier lifestyle
and cardiometabolic risk factor management. “

השפעת דיאטה דלה בפחמימות ועשירה בפחמימות על
מדדים שונים כתלות בגנוטיפ
 לבן- TT
 אפור- CT
שחור- CC

Circulation 2017
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Intermittent fasting (IF) צומות לסירוגין

Intermittent fasting (IF) צומות לסירוגין

.צומות לסירוגין – דפוס אכילה שבו נעים בין תקופות של אכילה לתוקפות של צום

• במחקרי השנים האחרונות הושם דגש רב על כמות האנרגיה והרכב

 לא ניתן דגש מספק על עיתוי.הדיאטה הנצרכת לטובת ירידה במשקל
.צריכת המזון
)לאחרונה שומעים יותר ויותר על שינויים בעיתוי האכילה (שעון ביולוגי

•

.וביצוע צומות לסירוגין והשפעתם על הבריאות והמשקל
צומות לסירוגין – דפוס אכילה שבו נעים בין תקופות של אכילה לתוקפות

.של צום

Intermittent versus daily calorie restriction: which diet regimen
is more effective for weight loss?

Fasting for weight loss: an effective
strategy or latest dieting trend
“In summery, these preliminary findings suggest that
ADF is a viable weight loss strategy for normal weight
and overweight individuals wishing to lose a
moderate amount of weight (5-6 kg) within a relatively
short period of time (12 weeks). This diet may also
help lower CHD risk in non-obese individuals, though
further investigation is warranted to confirm these
effects”.

 משמרIF .דיאטה דלה בקלוריות וצומות לסירוגין מובילים לירידה דומה במשקל
מסת גוף רזה טוב יותר מדיאטה דלה בקלוריות ולכן יכול להוות אלטרנטיבה לדיאטות
לירידה במשקל

Johnstone A. International Journal of obesity 2015

Varady K.A Obesity reviews 2011

.לתכנן את הארוחות במהלך היום
.להגדיר זמני ארוחה
.לצרוך את רוב האנרגיה בשעות היום
.לצום באפן עקבי בשעות הלילה
לשלב צומות לסירוגין לטובת ירידה
.במשקל

•
•
•
•
•
“There is

evidence that both alternate-day fasting and periodic
fasting may be effective for weight loss, although there are no data that
indicate whether the weight loss can be sustained long term. In addition, both
eating patterns may be useful for lowering triglyceride
concentrations but have little or no effect on total, LDL, or HDL cholesterol
concentrations. These protocols may also be beneficial for lowering

blood pressure, but a minimum weight loss of 6% may be required to see an
effect. Intermittent fasting may also be effective for decreasing
fasting insulin and IR, but fasting glucose remains largely unchanged”
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מה הם אוכלים?

מי האנשים הכי בריאים בעולם?
"The healthiest hearts in the world have been
found in the Tsimane people in the forests of
"Bolivia, say researchers.

Kaplan et al. Lancet march 2017

מה הכושר הגופני שלהם?
• גבר ממוצע 17000:צעדים ביום.
• אישה ממוצעת 16000 :צעדים ביום.
• בני  15000 : +60צעדים ומעלה.
"Simply put, eating a healthy diet very low in
saturated fat and full of unprocessed
products, not smoking and being active life
long, is associated with the lowest risk of
"having furring up of blood vessels.

מה חדש?
•
•
•
•
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מתי אוכלים ולא רק כמה ומה
גנטיקה
מקרוביום
התאמה אישית

•
•
•
•
•
•

 17%מהתפריט – חזיר בר ,טפיר (יונק דמוי חזיר) ,קפיברה
(המכרסם הגדול ביותר).
 7%דגי מים מתוקים.
שאר הקלוריות – אורז ,תירס ,בטטה ,בננה ,אגוזים.
 72%פחמימות (בהשוואה ל 52%-בארה"ב).
 14%שומן (בהשוואה ל 34%-שומן בארה"ב) ומעט שומן רווי.
 14%חלבון (דומה לארה"ב) ,אך חלבונים דלי שומן.

