
 סיכום ההרצאה – 1711.8. –סמינריון הפקולטה למדעי הבריאות 

מנהלת היחידה לתזונה ודיאטה במרכז הרפואי שיבא בתל , גב' דנה ויינרהרצאתה של שמענו את 

  .מין, מגדר תזונה ומה שביניהם-גברים ונשיםבנושא:  . השומר

 להלן סיכום ההרצאה: 

(, BMI > 30)מגמה של עלייה במשקל ב, אוסטרליה( ‟בשנים האחרונות קיימת בעולם המערבי )ארה

מהגברים, ומעל  60%ב מצא כי מעל ‟מהשמנה עולה. מחקר רחב בארהאחוז האנשים הסובלים 

שנים סובלים מעודף משקל. נשים סובלות מהשמנת יתר חריגה יותר  20-74מן הנשים בגילאי  50%

בשל העבודה שיש להן פחות רקמת שריר ויותר רקמת שומן. יש לכך משמעויות ניכרות מגברים, 

ני, סכרת, מחלות פרקים, אירועים מוחיים( והשלכות נוספות מבחינת תחלואה )מחלות לב, כבד שומ

 )נטייה לדיכאון, בעיות שינה(, כולל השלכות כלכליות ואישיות.

עובדה מעניינת נוספת היא שבאופן פרדוקסלי, ככל שעושים יותר דיאטה, כך עולים יותר במשקל. כפי 

בהרכב חיידקי מערכת העיכול, שונות הנראה, ישנם שינויים בהרכב המזונות שאנו צורכים, שינויים 

, ‟יושבניות‟גנטית באוכלוסיה, שינויים בהרגלי העבודה והתנועה שלנו )אנשים עובדים בעבודות יותר 

 מעבר מהליכה ברגל או רכיבה על אופניים, לנסיעה ברכב, שעות רבות בפקקים...(. 

והמין הביולוגי )זוויג(,  ההתייחסות להשמנה חייבת לקחת בחשבון את המגדר )הגדרה חברתית(

(. מתברר שיש שונות gender medicineממש כמו שבשנים האחרונות קיימת רפואה מגדרית )

מן הנשים. יותר  7%-מן הגברים סובלים מסכרת, ו 3%גדולה בתחלואה בין גברים ונשים. למשל, 

. בהתייחס HIV-יף הנשים סובלות מיתר לחץ דם, הפרעות אכילה, מגרנות, יותר נשים נשאיות של נג

וסקולרית לעומת נשים, אבל עם -בתחלואה קרדיו, בגילאים הצעירים גברים חולים יותר לבלהתקפי 

ש', נשים מראות שכיחות גבוהה יותר של  55העלייה בגיל )לאחר מנופאוזה( נוצר שיוויון. מעל גיל 

 יתר לחץ דם. 

באם הטיפולים הקיימים מתאימים לכולם, גברים ונשים? התשובה  –הבדלים אלו מעלים את השאלה 

, בנשים מטפלים פחות בתחלואה לבבית )טיפול פחות אגרסיבי(. נשים פונות פחות בנוסףהיא לא... 

לטיפול רפואי, הגיל של תחלואה לבבית גבוה יותר אצל נשים, תלונות של נשים הן פחות ספציפיות. 

נבדקות נשים במחקרי תרופות, כך שהמידע הקיים מתאים לנבדקים לא משלבות חברות התרופות 

גברים. הבדלים מעניינים נוספים בין גברים ונשים קשורים בדימוי הגוף, בפיזור השומן בגוף, הבדלים 

            הורמונליים ועוד. 


