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סינכרוניזציה של מחזור הווסת -
אמת או מיתוס?
תקציר:

סנכרון מחזור הווסת הוא תהליך בו זמני שבו תחילת הווסתות בנשים שונות
מתמזגת ומתרחשת בעת ובעונה אחת .גורמים רבים נחקרו כמשפיעים על עיתוי
הופעת הווסת וביניהם :מחזור הירח או אור הירח ,שהייה ממושכת של נשים
במגורים משותפים ,פרומונים והאיבר הוומרו־נזאלי .מקלינטוק ניסתה להוכיח ,כי
שהייה ממושכת של נשים במגורים משותפים ופרומונים ,גורמים לסינכרוניזציה
של מחזור הווסת .במחקרים מאוחרים יותר לא הצליחו חוקרים לשחזר את
תוצאותיה ולא הגיעו לתוצאות דומות ,ובעקבות זאת הם מבקרים את העקרונות,
שיטות הפעולה וההנחות שעליהן התבססה מקלינטוק .בעבודות רבות שנערכו
על ידי קבוצת חוקרים מישראל ,לא הוכח חד משמעית קיומה של תופעה זו.
פעילות וקיום הפרומונים באדם עדיין שנויים במחלוקת ,ולכן השפעתם על
תזמון מחזור הווסת מוטלים בספק .נוכחות ותפקוד האיבר הוומרו־נזאלי באדם
הבוגר מוטלת בספק וכך גם השפעתו על סנכרון מחזור הווסת.

מילות מפתח:

מחזור הווסת; סינכרוניזציית הווסת; פרומונים; איבר וומרו־נזאלי; אפקט מקלינטוק.
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הקדמה
איחוד מחזור הווסת בנשים השוהות יחד בסביבה צפופה למשך
שעות רבות ביממה ,לתקופות ארוכות ,תואר לפני שנים רבות.
למרות תיאורים חוזרים וסיפורי פולקלור רבים ,התופעה לא
נבדקה באופן מדעי עד תחילת שנות השבעים [ .]1מאז בוצעו
מספר מחקרים לא מבוטל בנושא שהראו תוצאות סותרות.
המטרה במאמר זה היא לסקור את הידע המדעי שנצבר בנושא,
תוך ניסיון לפזר את הערפל הקיים לגבי התופעה  -אמת או
דמיון?
תצפיות מוקדמות
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תצפיות מוקדמות העלו ,כי נוכחות אור מלאכותי קבוע בשנת
לילה בקרב נשים הלוקות בווסתות ארוכות ולא סדירות,
הובילה להסדרת קיצור המחזור החודשי .בקופות ,באזור
קו המשווה ,מחזורי הווסת מסונכרנים עם מחזור הירח ,אך
תופעה זו לא הוכחה באדם [ .]2בנוסף ,נמצא כי נוכחות אור
בלילה גורמת להיעדר ייצור והפרשה של חומרים מעכבי LH
מבלוטת האצטרובל ,שמובילים להפרשה מוקדמת יותר של
 LHולביוץ .ומכאן לילות מוארים בירח מלא גורמים לביוץ
ומסנכרנים את המחזורים בקופות [ .]3בבני אדם ,בתרבויות
קדומות ,ובמיתולוגיה ,כאשר לא הייתה תאורה בלילה ,יתכן כי
נשים בייצו בעת ירח מלא והמחזור החל עם הירח החדש [.]2
שינה בחושך מוחלט ברוב ימי המחזור החודשי פרט לשלושה
ימים שבהם השינה הייתה בנוכחות אור מלאכותי ,הובילה
לביוץ ולהסדרת המחזור החודשי [.]3-1

במחקר שכלל  305נשים ,דווח כי בשליש מהן הייתה חפיפה
בין אורך מחזור הירח לאורך מחזור הווסת 29.5 ,ימים -/+
יום אחד .בשני שלישים לערך מהנשים במדגם החלה הווסת
במחצית מחזור הירח בשיעור שהיה משמעותי יותר מהצפוי
בהתפלגות אקראית [ .]4במחקר אחר שכלל  826נשים בין
הגילים  25-16שנים ,דווח כי חלק משמעותי ממחזורי הווסת
מתחילים בסמיכות לירח החדש [ .]5במספר מחקרים נוספים
כמו אלו של  ]6[ Cutlerו– ]7[ Zimeckiהודגם קשר בין מחזור
הירח ומחזור הווסת באדם .בניגוד לתוצאות אלו ,במטא
אנליזה שבוצעה על ידי  Kellyוחב' [ ,]8לא הודגם קשר זה
במחקרים שבוצעו עד  .1996עם זאת ,יש לזכור כי המחקרים
שהראו את הקשר בין מחזור הירח ומחזור הווסת בוצעו לאחר
פרסום המטא-אנליזה המתוארת.
אפקט מקלינטוק ()The McClintock effect
מאמרים ודיווחים רבים התפרסמו בנושא סנכרון הווסת,
אך למעשה עד סוף שנות השישים הנושא לא נחקר באופן
מדעי .קשר בין השפעת הפרומונים והתקהלות חברתית על
המערכת ההורמונלית הודגם בעבודות רבות .סינכרוניזציה
של הווסת מתוארת בקרב אימהות ,בנות ואחיות הגרות יחד.
התיאורים הם בכל קבוצות נשים הנמצאות בסביבה קרובה:
סטודנטיות במגורים משותפים במעונות ,טירוניות ,לסביות,
אסירות ,אחיות ,אם ובת .התיאור הראשוני בספרות הוא של
שבע מצילות שבתחילת עונת הרחצה עברו לגור יחד בקרבה
אינטימית .זמן תחילת הווסתות היה שונה ,אך בתום שלושה
חודשי עבודה וחיים בקרבה ,התאחדו זמני תחילת הווסתות
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של כל השבע .תיאור זה היה התמריץ לפרסום הראשון בנושא
שראה אור ב־ Natureבינואר  .]1[ 1971לאחר פרסום זה נטבע
המונח  Mcclintock effectעל שם המחברת ,מרתה מקלינטוק,
פרופ' לפסיכולוגיה בהרווארד ,מסצ'וסטס .מקלינטוק בדקה
את השפעת האינטראקציה החברתית על סינכרוניזציה
של מחזור הווסת במחקר תצפית ,ללא התערבות אדם,
שכלל  135סטודנטיות בין הגילים  22-17שנים שהתגוררו
יחד במעונות קולג' לנשים .נשים שנטלו גלולות לא הוצאו
מהמחקר ,מאחר שהשפעתן על וסת הנשים שלא נטלו
גלולות לא הייתה ידועה .הסברה הייתה כי ייתכן שקיימת
השפעה צולבת בין הנשים שנטלו גלולות לאלו שלא נטלו
גלולות .במחקר עצמו לא תוארו כמה נשים נטלו גלולות .כמו
כן נבדקה חשיפה לגברים [.]1
מתוצאות המחקר ניתן ללמוד על ההשפעה של תוצאות
תזמון הוסת בקבוצות השונות :חשיפה לגברים הראתה
מחזורים קצרים וסדירים יותר .מחזורי הווסת בשותפות
לחדר הסתנכרנו במובהקות גבוהה ( )p<0.0007בדומה
לחברות בקרבה ,גם הן במובהקות גבוהה ( .)p<0.003הגורם
המשפיע העיקרי במחקרה של מקלינטוק הוא שהייה ממושכת
של הנשים יחדיו .עדיין לא הובהרה לאשורה האטיולוגיה -
פרומונים או תהליכים אחרים דוגמת צריכת מרכיבי מזון
דומים או משותפים ,תקופת מבחנים משותפת ,מחזורי ערות־
שינה ועוד.
מחקר נוסף של  Sternו– ]9[ McClintockשפורסם בשנת
 1998כלל  29נשים בין הגילים  35-20שנים ,סטודנטיות
או צוות אוניברסיטה בשיקגו .הפעם ניסתה מקלינטוק
להוכיח כי תזמון הווסת באדם מושפע מפרומונים הומניים.
חומרים שנאספו מבתי השחי של תורמות בשלבי ווסת
ידועים וקבועים ,נמרחו באופן יומי תחת אפן של מקבלות.
מחקר זה לא כלל נשים נוטלות גלולות .אמצעי המניעה היה
חציצה (קונדום) בלבד .הוסבר לנכללות במחקר כי הוא עוסק
בפיתוח שיטה לא פולשנית לאבחון ביוץ ,בלא שנמסרה
השערת המחקר .הנשים התורמות התרחצו ללא חומרים
מבשמים .פד גאזה הושם בבית השחי למשך שמונה שעות.
הפדים נחתכו לארבע ,טופלו בארבע טיפות אלכוהול והוקפאו
במינוס  80מ"צ .התורמות שימשו גם כקבוצת בקרה שבה
הושם פד שהכיל אלכוהול בלבד מתחת לאפן .המחקר תוכנן
כ– ,crossoverבמשך חמישה מחזורי וסת.
בחודש הראשון הנשים ( )n=20לא נחשפו לחומרים מבתי
השחי של התורמות .עשר נשים נחשפו במשך חודשיים
לחומרים שנלקחו בשלב הזקיקי ומספר נשים זהה נחשפו
לחומרים שנלקחו בסמוך לביוץ .הקבוצות התחלפו ביניהן
לאחר חודשיים ( .)crossoverתוצאות המחקר הדגימו ,כי חומרי
השלב הזקיקי ( )follicular phaseהמאוחרת מהתורמות גרמו
להקדמת ה– ,LH surgeוכתוצאה מכך לקיצור המחזור ולהקדמת
הווסת ,ואילו חומרי בית השחי של התורמות בעת הביוץ
גרמו לעיכוב ה– ,LH surgeוכתוצאה מכך להארכת המחזור
והשהיית עיתוי הווסת במקבלות .מכך הסיקו החוקרים ,כי
ככל הנראה קיימים שני סוגי פרומונים שונים המופרשים
מבית השחי של נשים ,פרומון של ביוץ ופרומון זקיקי מוקדם,
המשפיעים באופן מובהק על מחזור השחלה ועיתוי הווסת.
למעלה משני שלישים מהנשים הגיבו לשני הפרומונים (זקיקי
וביוצי) ,עם הבדלים אינדיבידואליים בין המקבלות ברגישות
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לפרומונים .ממצאים דומים תוארו גם על ידי  Shinohoraוחב'
[ .]10מאמרם של  Sternו– McClintockגרם להתרגשות רבה מכך
שלראשונה הוכחה לכאורה פעילות פרומונים באדם .בתחילה,
 ]11[ McClintockדנה במשמעות ממצאיה במאמר נוסף ,אך
בהמשך החלו להתפרסם מאמרים שביקרו את המתודולוגיה
של  Sternו– .]12[ McClintockבמחקרים אחרים דווח על כישלון
בשחזור הממצאים ולא הצליחו להראות סינכרוניזציה של
מחזור הווסת באדם [.]15-13
 ]12[ Wilsonו–  ]13[ Strassmannסברו ,בסקירות נפרדות
שפורסמו בשנים  1992ו– ,]13,12[ 1997כי האמונה בסינכרון
נובעת מתפיסה מוטעית לגבי הבדלי הזמן בין תחילת המחזורים
בנשים שונות .לטענתם ,במחזור בן  28יום ,ההבדל המרבי ביום
תחילת הווסת בין שתי נשים הוא  14יום בממוצע ,ההפרש
ביום תחילת המחזור הוא  7ימים ,במחצית מהזמן ,ההפרש אף
יהיה קטן יותר .הווסת נמשכת כחמישה ימים ,לפיכך לדעתם
לא מפתיע כי מחזור הווסת חופף
בנשים באופן אקראי .במחקר ˆ ˆבמספר מחקרים נטען ,כי
נשים השוהות יחד תקופה
של  ]16[ Trevathanמשנת ,1971
ממושכת חוות תהליך של
דווח כי במהלך  6-4מחזורים,
סינכרון מחזור הווסת; תופעה
הווסתות התקרבו זו לזו ביומיים
זו נקראת .McClintock effect
בסך הכול .ייתכן כי פירוש תוצאה
זו כסינכרוניזציה שגוי מיסודו,
ˆ ˆאטיולוגיות אפשריות
והתוצאות משקפות התאמה
לתיאוריית סינכרון מחזור
בווסת שאינה סינכרוניזציה כפי
הווסת בנשים שנמצאות
שהודגם בנשים לסביותWilson .
לתקופות בסביבה קרובה
[ ]12הצביע על הטיות במדגם
כוללות :פרומונים ,חשיפה
וטעויות סטטיסטיות עקרוניות
לגורמים סביבתיים  -כגון מזון,
במאמרה המקורי של מקלינטוק:
מחזורי אור–חושך ועוד.
היעדר הוכחה סטטיסטית ברורה
כי איחוד תחילת הווסתות ˆ ˆהבנת הנושא לעומקו עשויה
היה מובהק סטטיסטית,
בעתיד לשפוך אור נוסף ושונה
'ניפוח' מעוות של ההפרשים
בנושא מחזורי שינה–ערות
בין הווסתות בתחילת המחקר
( )circadian rhythmבאדם.
וכתוצאה מכך ,הדגמת 'התמזגות'
המחזורים .מחקרים שניסו לשחזר את תוצאות המחקר
הראשוני ,לאחר תיקון ההטיות הסטטיסטיות המקוריות ,לא
הצליחו להדגים סינכרוניזציה ,אפילו לא כהשפעה מינימלית על
מיזוג הווסתות [.]16,15
חוקרים יפניים פרסמו בשנת  2000תוצאות מחקר
שנבדקו בו שני סוגים של פרומונים שזוהו באדם .אחד
מהם גרם במובהקות לסינכרוניזציה של מחזור הווסת
ב־ 24מתוך  64נשים דרות במעונות ,בפרק זמן של שלושה
חודשים .התופעה אובחנה בנשים שהראו רגישות גבוהה
יותר ל– Weller .]17[ 5-alpha-androstenolו–]20-18[ Weller
בדקו במחקרים רבים את תופעת סינכרון מחזורי הווסת
בקבוצות ייחודיות בחברה הישראלית :בדואיות ,קיבוצניקיות,
לסביות ,דרות מעונות ,ואימהות ובנותיהן .באחד ממחקריהם
דווח ,כי נמצאה סינכרוניזציה בין חברות ושותפות ,אך
לא בין אימהות ובנות .סינכרוניזציה על רקע פרומונים
נמצאה בין חברות ,שותפות ,אימהות ובנות הגרות בקיבוץ.
סינכרוניזציית הווסת נבדקה ונשללה בספורטאיות ,שחקניות
בשמונה קבוצות כדורסל ,כולל אלו שהצהירו על היותן חברות
קרובות [.]20-18
713
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מושגים רלוונטיים והבהרת פעילותם
פרומונים :על פי הדעה הרווחת כיום ,הפרומונים הם מולקולות
בודדות הנקלטות על ידי איבר ייחודי,
( ,)VNOובכך גורמות ללמידה של תגובות והתנהגויות שונות
לאחר קליטתם .היכולת להפעיל מחדש תגובות ששנשמרו
בהקשר של פרומונים מסוימים ,היא אחת הדרכים בהן
ניתן להסביר סינכרוניזציה בין שני אנשים [ .]21מקורם של
הפרומונים הוא בבלוטות האפוקריניות (,)apocrine glands
הפעילות רק לאחר בגרות מינית ,בבלוטות האקריניות (eccrine
 )glandsהמפרישות זיעה ומכילות חומרים הנמצאים גם ברוק
ובשתן ,בתאי אפיתל שנשרו ועל ידי פעילות חיידקית .במשך
שנים לא היה ברור האם הם קיימים במין האנושי ומה תפקידם
[ .]22,21חומרים אלו משמשים להדברה ביולוגית בחקלאות.
במחקרי מכרסמים דווח על השפעת הפרומונים על עיתוי
הבגרות המינית ,השפעה על המרווח בין הריונות ,גיל חדילת
אורח ( )menopauseורמת החשיפה הכרונית לאסטרוגן [26-
 .]23פעילות פרומונים מוכרת שנים רבות בבעלי חיים .בין
שלל הדוגמאות לפעילות פרומונים בבעלי חיים ניתן למנות
לדוגמה - Lee-Boot effect :הפסקת הווסת בקבוצות עכברים
הכוללות נקבות בלבד על ידי פרומון המופרש בשתן ופועל
על ה–  .]23[ Vomeronasal organדוגמה נוספת היא זו של
ה– - Whitten effectפרומון גברי הגורם להתחלת הווסתות
בקבוצות עכברים הכוללת נקבות (היפוך )Lee-boot effect
[ .]24כמו כן ,ה– - Vandebergh effectהופעת הביוץ מוקדם יותר
אצל עכברות שגודלו עם עכברים זכרים בהשוואה לעכברות
שגודלו ללא עכברים זכרים [ .]25לבסוף - Bruce effect ,מדגים
הפלות הנגרמות בעכברות הרות שגדלו עם עכברים פוריים
שלא הפרו אותן [.]26
הועלו תיאוריות לגבי מספר מולקולות המופרשות מגוף
האדם שייתכן ומשמשות כפרומונים בבני אדם ,אלה כוללות
סטרואידים המופרשים מבית השחי ,חומצות אליפטיות
לדניות ( ,)vaginalמגרי ( ,VNO )vomeronasal organאך אין די
הוכחות כדי להגדירם ככאלה בשלב זה [.]27
Vomeronasal organנ( :)VNOהיא רקמת אפיתל עשירה
בקולטנים הנקשרים לפרומונים הנמצאת ביונקים במחיצת
האף .רקמה זו מעורבת בהעברת אותות כימיים (פרומונים)
למערכת העצבים המרכזית .אחת ממטרותיו העיקרית של
איבר זה היא להשפיע על זיווג והתנהגות חברתית [ .]28תאים
המפרישים  GnRHנודדים דרך סיבי עצב מה– VNOבאזור
ה–  olfactory placodeלהיפותלמוס .שלב עוברי זה הכרחי
להפרשת הורמוני המין מההיפופיזה הקדמית .בסיומו,
מתנוונים ה– VNOהעוברי והנוירונים התחושתיים והקשרים
ה–vomeronasal organ

העצביים שנוצרו .קיומו ותפקודו בבני אדם שנויים במחלוקת,
והונח כי הוא וסטיג'יאלי .מחקרים אחרים מראים כי איבר זה
מתפקד באדם וכי הוא קיים בשני שליש מהאוכלוסייה ללא
קשר לגיל ומין .באדם הבוגר ניתן להדגים את שרידי ה–VNO
 ))VNO ductעל ידי אנדוסקופיה אפית ובחתכים היסטולוגיים
[ .]29מחברי מאמר זה לא הצליחו להדגים את ה– VNOבעובר
האדם בעת סקירת מערכות בעל–שמע בשבועות ,16-14
בשבועות  24-22להריון ולאורך השליש השלישי להריון.
לסיכום
נשים רבות מעידות על סינכרוניזציה של מחזורי הווסת
המתרחשת אצלן במהלך שהייה ממושכת עם נשים נוספות,
במסגרות שונות .אומנם מחקרים ראשוניים איששו
את קיומה של תופעה זו ,אך מחקרים מאוחרים יותר
במתודולוגיה טובה לא הצליחו לשחזר את הוכחת קיומה.
למעשה עד כה ,לא הוכח בצורה חד משמעית כי התופעה של
"סינכרון מחזורי הווסת" אכן ממשית ,וייתכן כי הדיווחים
של אותן נשים מושפעים מגורמי ההטייה השונים שפורטו
במאמרנו .עובדה נוספת שיש להביא בחשבון היא השימוש
הנרחב כיום באמצעים השונים למניעת הריון ,בשל
יתרונותיהם הידועים [ ,]30ואלה עלולים להשפיע בצורה
משמעותית על הגורמים הפיזיולוגיים שתוארו.
גם במחקרים שבהם נטען להוכחת התופעה ,עדיין לא
ברור האם פרומונים הם הגורמים המשפיעים העיקריים
או גורמים נוספים או אחרים (צריכת אותו מזון ,תקופת
מבחנים משותפת ,מחזורי ערות־שינה או שילוב של חלק
מהנ"ל) .מחקרים עתידיים ישפכו אור על הנושא ויבחנו האם
אכן פעילים פרומונים באדם ,והאם הם משפיעים על תזמון
הביוץ .אנו מאמינים כי לנושא זה ,מעבר לעניין החברתי
שבו ,חשיבות ביולוגית בחקר פעילות אפשרית של פרומונים
באדם ,או סיגנלים כימיים אחרים המופרשים על ידי האדם,
ומשפיעים על הפיזיולוגיה וההתנהגות של בני אדם אחרים
השוהים בקרבתו לתקופה ממושכת .אם לסיגנלים אלו יש
השפעה על מועד הביוץ ,עשויות להיות לכך בעתיד השלכות
בחקר הפוריות ,ואף אפשרות לתמרון ושליטה במועד הביוץ
לצרכי רפואיים.
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כרוניקה

מנגנון התפשטות חיידק הדבר באמצעות קשריות לימפה
של מונציטים נגועים לתוך הקשריות הצפופות לוותה בהמסת
.J תאים שהושרתה על ידי חלבון חיצוני של החיידק הנקרא חלבון
 משתחררים חיידקים רבים מתוך,בעקבות המסת התאים
 המונוציטים. המדביקים שוב תאים סמוכים,התאים הנגועים
 פוספט-1- המתים משחררים לסביבה חומר הנקרא ספינגוזין
,S1P המושך תאים נוספים ומגביר את ביטוי הקולטן ל־,)S1P(
.ומעודד יציאה של תאים מהבובו
איתן ישראלי
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אחד התסמינים המובהקים במחלת הדבר הוא התנפחות קשריות
 התופעה נגרמת על ידי החיידק ירסיניה. מצב הנקרא בובו,לימפה
 המגיע לקשריות וגורם לנהירה של תאי מערכת החיסון,פסטיס
 לאחרונה.אל קשריות הלימפה המנקזות את אזור חדירת החיידק
הוכח כי החיידק מתפשט בגוף על ידי תאי מערכת החיסון
.הנושאים אותו מקשרית אחת לחברתה
) חקרו כיצדJCI Insight 2018;3:e122188( 'אריפוזאמן וחב
 הסננה.החיידק מנצל את תכונות הבובו להגברת הפתוגנזה שלו

