
  דיאטות הנמכרות ללא פיקוח על התפתחות של הפרעות אכילההשפעת 

  דר' שרון עירון שגב

שהתקיים במרכז האקדמי פרס בתאריך לדיאטנים ותזונאים במסגרת כנס מדעי  ניתנהההרצאה 

19.5.19   

בית הספר למדעי בוהפרעות אכילה  מרצה וחוקרת בתחום בריאות הציבורדר' שרון עירון שגב היא 

האוניברסיטה העברית, ת, הפקולטה לחקלאות, מזון ואיכות הסביבה ע"ש רוברט ה' סמי, התזונה

    ובמרכז האקדמי פרס ברחובות.  ירושלים.

  תקציר ההרצאה

דיאטות הנמכרות ללא פיקוח רפואי על התפתחות של הפרעות ה של שפעהמחקרי לגבי ההמידע ה

התפתחות של הפרעות לבין האינטרנט  הקשר ביןרב על  ידע מחקריאבל, קיים . הוא מוגבל מאד אכילה

לירידה במשקל  שונות מצביעים על כך שחיפוש אינטרנטי באתרים המתמקדים בשיטותמחקרים אכילה. 

שיטות לא של אימוץ להגוף ווצורת יתר במשקל עיסוק לעשויים להגביר את הסיכון לדימוי גוף נמוך, 

  . )1,2( במשלשלים מופרז ושימוש , צומותמותיזו הקאותכמו בריאות לירידה במשקל 

מוצרים שניתן לקנות ללא מרשם רופא ולא זקוקים תוספי תזונה המיועדים להרזיה ודיכויי תיאבון הם 

 32של  עצום בארה"ב מדובר על שוק. The US Food and Drug Administration (FDA)לאישור 

הן מבחינה קלינית והן מדאיגה מאד  אלו תזונהשל שימוש בתוספי  הגבוהה השכיחות). 3מיליארד דולר (

מהגברים  10%-מהנשים ו 21%מראים כי ארה"ב מאפידמיולוגיים  מחקריםבריאות הציבור.  בהיבט של

בנשים צעירות השימוש גבוה יותר  חייהם. מהלךהשתמשו בתוספי תזונה המיועדים לירידה במשקל ב

השכיחות של שימוש בחומרים  בנשים החולות בהפרעות אכילהבמהלך השנה האחרונה.  17%-ומגיע לכ

 62%-15%השימוש בחומרים משלשלים באופן מופרז במשך החיים נע בין לדוגמא:  ,דמאאלו גבוהה 

מהבנים דיווחו על  5%-מהבנות ו 6% בבני נוער נמצא כי. בנוסף, בקרב נשים החולות בהפרעות אכילה

   .)4,5( שימוש בחומרי הרזיה ללא מרשם רופא בחודש האחרון

 דיכויי תיאבוןו תוספי תזונה המיועדים לירידה במשקלשימוש מופרז בהבריאותיים הנגרמים מהסיכונים 

קצב, שבץ התיבשות, שלשולים כרוניים, חמצת מטבולית, היפוקלמיה, עליה בלחץ הדם, הפרעות  :הם

 תזונה. בנוסף, שימוש מופרז בתוספי ותומוחי, הפרעות במערכת העיכול, פגיעה בכבד ובכליות ואפילו מ

 תוספי תזונה עשויים להכיל. )4,5,6( להתפתחות של הפרעות אכילה משמעותיאלו הם גורם סיכון 

וכן רמות גבוהות מאד  World Anti-Doping Code (WADC)על ידי  חומרים מסוכנים המוגדרים כסמים



בויטמינים  מחסורעשויים חומרים אלו לגרום לחסרים תזונתיים כמו  מופרז). בשימוש 7,8של קפאין (

  ). 8ת תופעה מדאיגה של אינטראקציה בין חומרי הרזיה לתרופות (מ). כמו כן קיי9ומינרלים (

לשיפור מסת השריר וביצועים בט אחר של התופעה הוא צריכה מופרזת של תוספי תזונה המיועדים יה

שנעשה בקרב בני נוער ) n=2793(גדול  ספורטיבים כמו אבקות חלבון שונות. במחקר אפידמיולוגי

בסטרואידים למטרות  6%-מבני הנוער השתמשו באבקות חלבון או שייקים ו 35%במיניסוטה נמצא כי 

בחומרים אלו באופן  שתמשיםבניית שריר. שעור המשתמשים היה גבוה יותר בקרב בנים. שיעור המ

 Body dysmorphic disorder -עולה באנשים הסובלים מהפרעות אכילה, עיוות בדימויי גוף, ו מופרז

שימוש מופרז בחומרים אלו מהווה גורם סיכון לבעיות בריאותיות קשות בהן דלקת כבד, אי ספיקת   .)10(

  )(11,12,13כבד חריפה,  סרטן האשכים, בעיות בפוריות ועוד 

המיועדים  למניעה של שימוש מופרז בחומרים תושבדקו התערבויות המיועדיש מעט מאד מחקרים 

 של היא בתחום המניעה אחת הקבוצות הפעילות .לשיפור מסת השרירו , לדיכויי תיאבוןלירידה במשקל

 נמצא כי ה על ידי קבוצה זאתשד. במחקר שנערברין אוסטין ושותפיה למחקר מאוניברסיטת הרוואפרופ' 

בקרב  17%-10%בשיעור את צריכתם ן יקטהעשויה ל 20%בלפחות על חומרים אלו העלאת מיסים 

נבדקה הערנות והמודעות של קלינאים אותה קבוצה, במחקר אחר של  .)5( משפחות שיש בהם בני נוער

תוספי ב לשימוש מופרז . חוסר מודעות של קלינאיםנמוכה מאדלתופעה בקרב בני נוער ונמצא כי היא 

  .)14( תת איבחון של הבעיה ואי הפניה לטיפול מתאיםל מעלה את הסיכוןתזונה מסוכנים 

ת לא מבוקרות והתפתחות ודיאטשימוש בהקשר בין לבדוק את  מחקרים נוספים על מנת יםדרושלסיכום, 

מידע מחקרי וקליני לגבי הקשר בין צריכה מופרזת של חומרי קיים  ,אולםשל הפרעות אכילה. 

ואנשים הסובלים  בני נוערלסיכונים בריאותיים, בעיקר משפרי מסת השריר לבין הרזיה/דיכויי תאבון/

שיתוף פעולה בין אנשי . ת התופעהלמניע התערבויות המיועדותמצדיקים . נתונים אלו מהפרעות אכילה

למתן את  ויוכל עמותות בעלות ענייןו בריאות הציבור, אקדמיה, ממשלה, קלינאים, תעשיה, מדיה

בני בבמיוחד  מצריכת תוספי תזונה מסוכנים ודיאטות ללא פיקוח הסיכונים הבריאותיים הנגרמים לציבור

 הסובלים מהפרעות אכילה.אלו נוער ו
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