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 השפעת חלב ומוצריו
 על משקל הגוף והרכבו,

במבוגרים ובילדים
עדכונים מחזית המחקר

ד"ר מיכל יעקובוביץ'-גוון
 דיאטנית קלינית וחוקרת

המכון לאנדוקרינולוגיה וסוכרת, המחלקה לתזונה ודיאטה,
מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל
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פתח דבר

 
השמנה בילדות ובבגרות הינה מגפה עולמית המובילה לירידה באיכות החיים וגורם סיכון משמעותי לתחלואה 
 ,2 מסוג  סוכרת  דם,  וכלי  לב  מחלות  ביניהן  מחלות,  מגוון  כוללים  ההשמנה  סיבוכי  ולתמותה.  היקף  רחבת 
וסוגי סרטן שונים ]1[. השמנה בילדות קשורה לסיכון מוגבר  תחלואה מטבולית, הפרעות בשלד ובמפרקים, 

להשמנה בבגרות, ומכאן, לסיכון מוגבר לתחלואה ולתמותה מסיבוכי ההשמנה ]1[. 

מנתונים עדכניים של ארגון הבריאות העולמי )WHO( עולה כי מאז שנת 1975, שיעור ההשמנה שילש עצמו 
כמעט. נכון לשנת 2016, יותר מ-1.9 מיליארד מבוגרים, מעל גיל 18 )כ-39% מאוכלוסיית העולם(, היו בעלי עודף 
משקל )BMI גדול מ-25 ק"ג/מ2(, ומתוכם יותר מ-650 מיליון )כ-13% מאוכלוסיית העולם( היו בעלי השמנת 
יתר )BMI גדול מ-30 ק"ג/מ2(. הנתונים בילדים ובנוער מדאיגים אף הם. ה WHO מדווח, נכון לשנת 2016, על 
41 מיליון ילדים מתחת לגיל 5 עם עודף משקל והשמנה, ויותר מ-340 מיליון ילדים ומתבגרים, גילאי 19-5, 

עם עודף משקל והשמנה ]1[. 

 2014 השנים  בין  שנערך  )מב"ת(  ותזונה  בריאות  סקר  על  ומבוססים  ב-2017,  שהתפרסמו  מישראל  נתונים 
ל-2015, מלמדים כי בקרב האוכלוסייה הבוגרת בישראל, שיעור המבוגרים בעלי עודף משקל עומד על 36.7%, 
ושיעור ההשמנה על 17.8% ]2[. בקרב ילדי ישראל הנתונים, נכון לשנת 2015, מצביעים על שיעור של כ-12% 
עודף משקל ו-9% השמנה בקרב תלמידי כיתות א', ועל שיעור של כ-18% עודף משקל ו-13% השמנה בקרב 

תלמידי כיתות ז' ]2[.

ה WHO מגדיר את הגורם הבסיסי למגפת ההשמנה העולמית: חוסר איזון בין כמות הקלוריות הנצרכות לסך 
ההוצאה הקלורית. לחוסר איזון זה שני גורמים מרכזיים: עלייה בצריכת מזונות בעלי צפיפות אנרגטית גבוהה 
ועתירי שומן וסוכר; ועלייה בחוסר פעילות, עקב עלייה בפעילות יושבנית. גורמים אלה ניתנים לשינוי באמצעות 

חינוך לבריאות וחקיקה ]2[. 
כאמור, לדפוסי התזונה תפקיד מכריע בבקרת המשקל ובמניעת השמנה. בשנים האחרונות הצטברו מחקרים 
רבים שבדקו את הקשר בין רכיבי תזונה, ובהם חלב ומוצריו, ובין משקל והרכב הגוף. בעקבות מחקרים אלה 
מסכמות  אלה  ומטה-אנליזות  שיטתיות  סקירות  עדכניות.  ומטה-אנליזות  שיטתיות  סקירות  כמה  פורסמו 

ומכמתות תוצאות מחקרים קליניים שעומדים במדדי איכות, ועומדות בראש פירמידת ההוכחה המדעית. 
)שפורסמו משנת  ביותר  ובמטה-אנליזות העדכניות  זו בסקירות שיטתיות  בחלקה הראשון מתמקדת חוברת 
2016 ואילך( שבדקו את הקשר בין צריכת חלב ומוצריו  ובין משקל והרכב הגוף במבוגרים ובילדים. בחלקה 

השני דנה החוברת במנגנונים אפשריים להשפעתם של חלב ומוצריו על המשקל והרכב הגוף.
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השפעת חלב ומוצריו על משקל והרכב גוף במבוגרים

חלב ומוצריו עשויים להוריד את הסיכון להשמנה במבוגרים

בשנת  2016 פורסמה בידי Wang ועמיתיו, בעיתון המדעי Annals of Epidemiology, סקירה שיטתית 
ומטה-אנליזה של מחקרי תצפית ובעיקר מחקרי חתך )Cross sectional studies(. הסקירה בדקה את 

הקשרים בין צריכה של כלל מוצרי חלב, וחלב ניגר בפרט, ובין הסיכון להשמנה במבוגרים ובילדים ]3[.
ניתוחי מטה-אנליזות נפרדים נערכו עבור כלל מוצרי חלב וחלב ניגר בפרט. במבוגרים נכללו 10 מחקרים 
ו-10 מחקרים במטה אנליזה  במטה-אנליזה שבדקה את הקשר בין צריכת כלל מוצרי החלב להשמנה, 
באסיה,  נערכו  במטה-אנליזות,  שנכללו  המחקרים,  להשמנה.  ניגר  חלב  צריכת  בין  הקשר  את  שבדקה 
צפון אמריקה, דרום אמריקה ואירופה. נתוני צריכת החלב במרבית המחקרים הוערכו באמצעות שאלוני 
)FFQ - Food frequency questionnaires(;י3 מחקרים השתמשו בשאלוני  תדירות צריכת מזון 

צריכה לא מתוקפים. 

הקשר בין צריכה של כלל מוצרי החלב להשמנה: לסך הצריכה של מוצרי חלב נמצא אפקט מגן מפני השמנה 

)pooled OR=0.75, רווח בר-סמך של 95%:  0.69 עד 0.81(. הקשר המגן נשאר מובהק גם כאשר בדקו לחוד 
את הקשר בין צריכת כלל מוצרי החלב להשמנה כללית )על פי הגדרה של BMI( )pooled OR=0.74, רווח 
בר-סמך של 95%:  0.67 עד 0.81( ולהשמנה בטנית )כל פי היקף מותן( )pooled OR=0.70, רווח בר-סמך של 

95%:  0.58 עד 0.83(.
 ,pooled OR=0.77( הקשר בין צריכת חלב ניגר להשמנה: נמצא קשר מגן מובהק בין צריכת חלב ניגר להשמנה

רווח בר-סמך של 95%:  0.68 עד 0.87(. הקשר המגן נשאר מובהק גם כאשר בדקו לחוד את הקשר בין צריכת 
חלב ניגר להשמנה כללית )על פי הגדרה של BMI( )pooled OR=0.80, רווח בר-סמך של 95%:  0.72 עד 0.89( 

ולהשמנה בטנית )כל פי היקף מותן( )pooled OR=0.81, רווח בר-סמך של 95%:  0.75 עד 0.87(.

דיון ומסקנות של המטה-אנליזה: החוקרים מסכמים כי על פי תוצאות המטה-אנליזה, צריכה של מוצרי 

חלב בכלל וחלב ניגר בפרט עשויה להוריד את הסיכון להשמנה במבוגרים. 
 )outcome parameter( התוצא  במשתנה  משונות  בעיקר  הנובעות  מגבלות  כמה  למטה-אנליזה 
)קביעת ההגדרה להשמנה( ואופן ההערכה  של צריכת החלב ומוצריו. לדוגמה, השמנה הוגדרה במחקרים 
על פי נקודות חיתוך שונות של BMI )מעל 25, מעל 28, מעל 30(, ונקודות חיתוך שונות של היקף מותן. 
חשוב לציין כי מאחר שמדובר במטה-אנליזה המבוססת על מחקרי חתך בעיקר, לא ניתן להסיק כי אכן 
הקשרים שהתקבלו הם קשרים נסיבתיים, ויש לבדוק ולבסס תוצאות אלה במחקרים המוכיחים קשר 

נסיבתי: מחקרי עוקבה פרוספקטיביים ומחקרי התערבות אקראיים מבוקרים.
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לעודף  בסיכון  בירידה  המותן,  בהיקף  לירידה  קשורה  נמצאה  חלב  מוצרי  צריכת 
משקל ולירידה בסיכון להשמנה בטנית

 ,)Cohort Studies( עוקבה  מחקרי  הפעם  תצפית,  מחקרי  של  נוספת  ומטה-אנליזה  שיטתית  סקירה 
הסקירה  מטרת   .]4[  2016 בשנת    ,PLoS One המדעי  בעיתון  ועמיתיו   Schwingshackl בידי  פורסמה 

הייתה לבדוק את הקשרים בין צריכת מוצרי חלב לשינויים במשקל, בהיקף המותן ובמדדי הסיכון להשמנה.

להכללה  הדרושים  הנתונים  את  סיפקו   22 מתוכם  השיטתית,  הסקירה  של  בקריטריונים  עמדו  מחקרים   24
בצפון  נערכו  המחקרים  מרבית  שנים.  ל-23  חודשים   9 בין  נע  במחקרים  המעקב  משך  במטה-אנליזה. 
המחקרים  במרבית  החלב  צריכת  נתוני  וסין(.  קוריאה  באיראן,  שנערכו  שלושה  )מלבד  ובאירופה  אמריקה 
 ,)FFQ - Food frequency questionnaires( מזון  צריכת  תדירות  שאלוני  באמצעות  נערכו 
תוצאי  לחמישה  נערכו  נפרדות  אנליזות  מטה  ימים.   7-3 של  אכילה  יומני  באמצעות  בלבד  ושלושה 
סיכון מדדי  רציפים(,  )מדדים  המותן  בהיקף  לשנה  ממוצע  שינוי  גוף,  במשקל  לשנה  ממוצע  שינוי   השמנה: 

)odds/risk/hazard ratios( לעלייה במשקל, לעודף משקל או להשמנה בטנית )מדדים דיכוטומיים(. עבור 
כל תוצא נערכו מטה-אנליזות לפי חמש קטגוריות של מוצרי חלב: מוצרי חלב מלא, מוצרי חלב דלי שומן, גבינה, 

יוגורט, וסך הצריכה של מוצרי חלב. 

שינויים במשקל גוף: צריכה של יוגורט נמצאה בעלת השפעה מובהקת על ירידה במשקל גוף ]מקדם השינוי 

)β(:י40.99 - גר' לשנה, רווח בר-סמך של 95%: 48.09- עד 33.88- גר' לשנה[. לעומת זאת, צריכה של גבינה 
נמצאה בעלת השפעה, קטנה אך מובהקת, על עלייה במשקל גוף ]מקדם השינוי )β(:י10.97  גר' לשנה, רווח 
בר-סמך של 95%: 2.86 עד 19.07 גר' לשנה[. תוצאות המטה אנליזות - שבדקו את הקשרים בין צריכה של 
- לא מצאו  גוף  ובין השינויים במשקל  וסך הצריכה של מוצרי חלב  מוצרי חלב מלא, מוצרי חלב דלי שומן 

השפעות מובהקות.
בהיקף  משמעותית  אך  קטנה  לירידה  קשורה  נמצאה  וגבינה  יוגורט  חלב,  של  צריכה  מותן:  בהיקף  שינויים 

חלב הייתה קשורה בירידה ממוצעת של 0.02 ס"מ )מקדם  100 קק"ל ליום בצריכת  המותן ]כל עלייה של 
השינוי )β(:י0.02 - ס"מ לשנה, רווח בר-סמך של 95%: 0.02- עד 0.01- ס"מ לשנה(; כל עלייה של 100 קק"ל 
ליום בצריכת יוגורט הייתה קשורה בירידה ממוצעת של 0.02 ס"מ )מקדם השינוי )β(:י0.02 - ס"מ לשנה, רווח 
בר-סמך של 95%: 0.04- עד 0.01- ס"מ לשנה(; כל עלייה של 100 קק"ל ליום בצריכת גבינה הייתה קשורה 
עד   -0.04  :95% של  בר-סמך  רווח  לשנה,  ס"מ  )β(:י0.02 -  השינוי  )מקדם  ס"מ   0.02 של  ממוצעת  בירידה 

0.001- ס"מ לשנה([. 
לא נמצאו קשרים מובהקים בין צריכה של חלב מלא או חלב דל שומן ובין השינויים בהיקף המותן.
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הסיכון לעודף משקל, להשמנה בטנית או לעלייה במשקל: קטגורית הצריכה הגבוהה ביותר של סך מוצרי 

 pooled( חלב, בהשוואה לקטגורית הצריכה הנמוכה ביותר, נמצאה קשורה בסיכון מופחת להשמנה בטנית
OR=0.85, רווח בר-סמך של 95%:  0.76 עד 0.95( ובסיכון מופחת לעודף משקל )pooled OR=0.87, רווח 

בר-סמך של 95%:  0.76 עד 1.00(. לא נמצאו קשרים מובהקים עם הסיכון לעלייה במשקל. 

דיון ומסקנות של המטה-אנליזה: החוקרים מסכמים כי תוצאות המטה-אנליזה מצביעות כי סך צריכת 

מוצרי חלב נמצאה קשורה לירידה קטנה, אך מובהקת, בשינויים ארוכי טווח בהיקף המותן. בנוסף, סך 
צריכת מוצרי חלב נמצאה קשורה בירידה בסיכון לעודף משקל ולירידה בסיכון להשמנה בטנית. לעומת 

זאת, סך צריכת מוצרי חלב לא נמצאה קשורה לשינויים ארוכי טווח במשקל גוף. 
מבין מוצרי החלב, יוגורט נמצא בעל ההשפעה המיטיבה הגדולה ביותר, ועלייה בצריכתו נמצאה קשורה 

לירידה במשקל, לירידה בהיקף המותן ולירידה בסיכון להשמנה. 

החוקרים מציינים כי למטה-אנליזה כמה מגבלות. המגבלה הראשונה נובעת מהשונות בין המחקרים באופן 

חלב  )צריכת  תלוי  הבלתי  המשתנה  ושל  השונים(  ההשמנה  )מדדי  התוצאים  של  המעקב  ובמשך  המדידה 
- על מדידה  ובאחרים  דיווח הנחקרים  - בחלק מהמחקרים התבססו על  והיקף המותן  גוף  ומוצריו(: משקל 
ישירה, אך במכשור ופרוטוקולי מדידה. הצריכה התזונתית הוערכה בחלק מהמחקרים רק בתחילת המחקר, 
יומני אכילה(. המגבלה   ,FFQ( זמן. בנוסף, נעשה שימוש בשאלוני מחקרים  יציבה לאורך  מתוך הנחה שהיא 
נוספים  מחקר  ובמשתני  המחקר(  בתחילת  גיל  )למשל,  המחקר  באוכלוסיות  מההטרוגניות  נובעת  השנייה 
)כגון גודל האוכלוסייה, משך המעקב, החלוקה לקטגוריות של מוצרי חלב וכו'(. מגבלה נוספת נובעת מעוצמה 
יחסית שנכנסו  יחסית של כל אחת מהמטה-אנליזות שנערכו, עקב מספר מחקרים קטן  סטטיסטית נמוכה 

לניתוח של כל תת-קטגוריה של תוצא וסוג מוצר החלב. 
החוקרים מציינים כי דרושים מחקרים נוספים שיבדקו קשרים אלה, בין תוצאי השמנה שונים וצריכה של מוצרי 

חלב שונים, מאחר שההסקה הסטטיסטית מוגבלת עקב מגבלות המחקר שצוינו לעיל.
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יתרון מתון בצריכת מוצרי חלב לירידה במסת שומן ושימור מסת גוף רזה במבוגרים 
בטווח הגילים 50-18 , בעלי עודף משקל והשמנה

RCTs  – מבוקרים  אקראיים  התערבות  מחקרי  של  ומטה-אנליזה  שיטתית   סקירה 
היא  (randomized controlled trials(, העומדים בראש פירמידת ההוכחה המדעית, פורסמה אף 
הייתה  המטה-אנליזה  מטרת  ]י5[.   Nutrients המדעי  בעיתון  ועמיתיו,   Stonehouse בידי    2016 בשנת 
לחקור את ההשפעה של תכניות התערבות - הכוללות מוצרי חלב או תוספי חלב, כחלק מדיאטה דלה בקלוריות 

- על משקל הגוף והרכבו במבוגרים גילאי 18 עד 50. 
בסקירה השיטתית נכללו מחקרי התערבות אקראיים שזמן ההתערבות בהם היה ארבעה שבועות לפחות שבהם 
השוו השפעות התערבות תזונתית - הכוללת צריכה של מוצרי חלב )כמזון שלם או כתוספים(, לעומת דיאטת 

בקרה הדלה במוצרי חלב, במסגרת דיאטות מוגבלות בקלוריות - על משקל גוף, מסת שומן ומסת גוף רזה. 
בריטניה,  בקנדה,  והשאר  מחקרים(,   18( בארה"ב  נערכו  מרביתם   .RCT מחקרי   27 נכללו  במטה-אנליזה 
16 שבועות )מרבית המחקרים היו קצרי  אוסטרליה, מקסיקו, אירן, יפן וברזיל. חציון תקופת ההתערבות היה 
טווח יחסית, עם תקופת התערבות של 8 עד 24 שבועות ובשני מחקרים בלבד תקופת ההתערבות הייתה מעל 
38 שנים,  שנה(. כל הנבדקים שנכללו במטה-אנליזה היו בעלי עודף משקל או השמנה, בממוצע גילאים של 

80% מתוכם נשים.

ליום  ומוצריו  חלב  מנות  ל-4   2 בין  נע  הביקורת  לקבוצת  ההתערבות  קבוצת  בין  הפער  המחקרים,  במרבית 
)whey(, בהשוואה לקבוצת ביקורת ללא התוספת של  84 גר'/ליום של חלבון מי גבינה  20 עד  או פער של 
יותר מ-500 קק"ל ליום. תוצאי המחקרים  במרבית המחקרים הגירעון הקלורי היה  מוצרי החלב או התוסף. 
באמצעות  המחקרים  במרבית  ]שנמדד  גוף  ובהרכב  גוף  במשקל  שינוי  היו   )outcome parameters( 
BIA באמצעות  ובחמישה   DEXAי  )dual energy X-ray absorptiometry) 

 .])bioelectrical impedance analysis)
החוקרים ערכו ניתוחי מטה-אנליזה נפרדים - מחקרים שכללו תכנית הגבלה קלורית בלבד ומחקרים שכללו 

אימוני התנגדות, נוסף על התערבות התזונתית. 
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תוצאות המטה-אנליזה של מחקרים שבהם ההתערבות כללה הגבלה קלורית ללא 
אימוני התנגדות:

שינוי במשקל גוף: הניתוח כלל 864 נבדקים מ-18 מחקרים שונים )14 על חלב ומוצריו וארבעה על תוספים(. 

תוצאות הניתוח הראו השפעה מובהקת של ירידה גדולה יותר במשקל, בהתערבות שכללה הגבלה קלורית 
עם מוצרי חלב )ממזון או מתוספים(, בהשוואה לקבוצת הביקורת עם הגבלה קלורית דומה, ללא מוצרי חלב 

 .)p=0.01 ,-1.63 תוספת ממוצעת לירידה במשקל של   0.92-ק"ג, רווח בר-סמך של 95%: 0.2- עד(

שינוי במסת שומן: הניתוח כלל 741 נבדקים מ-15 מחקרים שונים )12 על חלב ומוצריו ושלושה על תוספים(. 

הגבלה  שכללה  בהתערבות  השומן,  במסת  יותר  גדולה  ירידה  של  מובהקת  השפעה  הראו  הניתוח  תוצאות 
קלורית עם מוצרי חלב )ממזון או מתוספים(, בהשוואה לקבוצת הביקורת עם הגבלה קלורית דומה, ללא מוצרי 
 .)p<0.01 ,-2.10 חלב )תוספת ממוצעת לירידה במסת השומן של  1.24-ק"ג, רווח בר-סמך של 95%: 0.37- עד
יתרון  מצאו  לא  אלה  מחקרים  תוצאות  משתתפים(.   220( בלבד  גברים  כללו  מחקרים  שני  שרק  לציין  יש 
שומן.  במסת  בירידה  גם  כמו  במשקל  בירידה  הביקורת,  לקבוצת  בהשוואה  חלב,  מוצרי  שכללה  בהתערבות 
כאשר ערכו את ניתוח המטה-אנליזה, ללא שני מחקרים אלה בגברים )שבהם 90% מהמשתתפים היו נשים(, 
קיבלו תוצאות מעט טובות יותר בהשפעת ההתערבות, בהשוואה לביקורת על משקל )תוספת ממוצעת לירידה 
ממוצעת  )תוספת  שומן  ומסת   )p<0.001  ,-1.66 עד   -0.66  :95% של  בר-סמך  רווח  ק"ג,   -1.16 של   במשקל 

 .)p<0.001 ,-2.06 לירידה במסת השומן של  1.49-ק"ג, רווח בר-סמך של 95%: 0.92- עד
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תוצאות המטה-אנליזה של מחקרים שבהם ההתערבות כללה הגבלה קלורית יחד 
עם אימוני התנגדות: 

ומוצריו  307 נבדקים משישה מחקרים שונים )חמישה על חלב  גוף ומסת שומן: הניתוח כלל  שינוי במשקל 

ואחד על תוסף(. תוצאות המחקרים לא הראו יתרון בהתערבות הכוללת הגבלה קלורית ואימוני התנגדות עם 
מוצרי חלב )ממזון או מתוסף(, בהשוואה לקבוצת ביקורת ללא מוצרי חלב - גם בהשפעה על משקל גוף )הפרש 
ממוצע של 6 0.3ק"ג, רווח בר-סמך של 95%: 0.34- עד p=0.31 ,1.07( וגם בהשפעה על מסת השומן )הפרש 

.)p=0.90 ,1.37 ממוצע של 0.09 ק"ג, רווח בר-סמך של 95%: 1.20- עד

שינויים במסת גוף רזה: מאחר שלא נמצאו הבדלים מובהקים - בשינויים במסת גוף רזה בין קבוצות ההתערבות 

לקבוצות הביקורת בין המחקרים שכללו הגבלה קלורית בלבד למחקרים שכללו גם אימוני התנגדות בנוסף 
מ-15  נבדקים   661 כלל  הניתוח  המחקרים.  סוגי  לשני  אחד  מטה-אנליזה  ניתוח  נערך   - הקלורית  להגבלה 

מחקרים שונים )11 על חלב ומוצריו וארבעה על תוספים(. 
תוצאות הניתוח הראו השפעה מובהקת של ירידה קטנה יותר במסת גוף רזה בקבוצת ההתערבות, שכללה 

ירדה  )ממזון או מתוספים(, בהשוואה לקבוצת הביקורת ללא מוצרי חלב. קבוצת ההתערבות  מוצרי חלב 

בממוצע 0.12±1.57-  ק"ג של מסת גוף רזה, וקבוצת הביקורת ירדה בממוצע 0.56±1.57- ק"ג של מסת 
 .)p=0.04 ,0.71 גוף רזה )הפרש ממוצע   0.36ק"ג, רווח בר-סמך של 95%: 0.01 עד

דיון ומסקנות של המטה-אנליזה: תוצאות המטה-אנליזה מצביעות על יתרון מתון בצריכת מוצרי חלב 

)לפחות שתי מנות מוצרי חלב ליום או 55 גר' ליום תוסף חלבון מי-גבינה( בירידה במשקל ובשינויים 
בהרכב הגוף )יותר ירידה במסת שומן ושימור מסת גוף רזה( במבוגרים בטווח הגילים 50-18, בעלי 
נשים,  היו  במטה-אנליזה  שנכללו  במחקרים  המשתתפים  שמרבית  מאחר  והשמנה.  משקל  עודף 
מוגבלת  דיאטה  במהלך  חלב  מוצרי  צריכת  של  ההשפעה  את  שיבססו  נוספים  במחקרים  צורך  יש 
יתרון  נוסף על ההגבלה הקלורית גם אימוני התערבות, נמצא  בקלוריות בגברים. במחקרים שכללו, 
להתערבות הכוללת מוצרי חלב רק בשימור מסת גוף רזה, אך לא נמצא יתרון מבחינת הירידה במשקל 
ומסת השומן. חשוב לציין כי ההטרוגניות במחקרים אלה הייתה גבוהה ומספר המחקרים היה קטן 
יחסית. דרושים מחקרים נוספים המשלבים אימוני התנגדות עם דיאטה מוגבלת קלורית שיבססו את 

ההשפעה של מוצרי חלב במסגרת התערבות כזאת. 
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השפעת חלב ומוצריו על משקל והרכב גוף: בילדים ובבני נוער

הסיכון את  להוריד  עשויה  בפרט,  ניגר  וחלב  בכלל,  חלב  מוצרי  של   צריכה 
להשמנה בילדים

חתך מחקרי  ובעיקר  תצפיתיים,  מחקרים  של  ומטה-אנליזה  שיטתית   סקירה 
שונים  חלב  מוצרי  של  צריכה  בין  הקשרים  את  לבדוק  שמטרתה   -  )Cross sectional studies(

המדעי בעיתון  ועמיתיו   Wang בידי  פורסמה   - ובילדים  במבוגרים  להשמנה  הסיכון  לבין  בפרט  ניגר   וחלב 
Annals of Epidemiology, בשנת  2016 ]3[ )התוצאות במבוגרים הוצגו בתת-הפרק הקודם(.

מחקרים  שבעה  בהם  בילדים,  ניגר  חלב  ועבור  חלב  מוצרי  כלל  עבור  נפרדים,  מטה-אנליזה  ניתוחי  נערכו 
במטה- מחקרים  ושישה  להשמנה,  החלב  מוצרי  כלל  צריכת  בין  הקשר  את  שבדקה  במטה-אנליזה 

במחקרים  המשתתפים  של  הגילים  טווח  להשמנה.  ניגר  חלב  צריכת  בין  הקשר  את  שבדקה  אנליזה 
אמריקה  דרום  אמריקה,  צפון  באסיה,  נערכו  במטה-אנליזות  שנכללו  המחקרים  שנים.   19 ל-   4 בין  נע 
מזון צריכת  תדירות  שאלוני  באמצעות  נערכו  המחקרים  במרבית  החלב  צריכת  נתוני   ואירופה. 
שעות  24 של  מזון  תשאול  באמצעות  מחקרים  שני   -  )FFQ - Food frequency questionnaires( 

)hour recall-24(,  ושלושה מחקרים השתמשו בשאלוני צריכה לא מתוקפים. 

הקשר בין צריכה של כלל מוצרי החלב ובין השמנה: בדומה לתוצאות שהתקבלו במבוגרים, גם בילדים נמצא 

קשר מגן מובהק בין סך הצריכה של מוצרי חלב להשמנה )pooled OR=0.54, רווח בר-סמך של 95%:  0.38 
עד 0.77(. 

הקשר בין צריכת חלב ניגר לבין השמנה: בדומה לתוצאות שהתקבלו במבוגרים, גם בילדים נמצא קשר מגן 

מובהק בין צריכה של חלב ניגר להשמנה )pooled OR=0.87, רווח בר-סמך של 95%:  0.80 עד 0.95(. 
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במבוגרים,  שהתקבלו  לתוצאות  בדומה  כי  מסכמים  החוקרים  המטה-אנליזה:  של  ומסקנות  דיון 

ניגר בפרט, עשויה להוריד  וחלב  תוצאות המטה-אנליזה מצביעות כי צריכה של מוצרי חלב בכלל, 
את הסיכון להשמנה בילדים. 

הנובעות  מגבלות  כמה  למטה-אנליזה  במבוגרים,  זו  למטה-אנליזה  בהתייחסות  קודם,  שצוין  כפי 
ואופן  )קביעת ההגדרה להשמנה(   )outcome parameter( בעיקר משונות במשתנה התוצאה 
ההערכה של צריכת החלב ומוצריו. לדוגמה, השמנה הוגדרה במחקרים על פי נקודות חיתוך שונות 
ונקודות חיתוך שונות של היקף המותן. חשוב לציין כי   )95 85, מעל אחוזון  BMI )מעל אחוזון  של 
מאחר שמדובר במטה-אנליזה, המבוססת על מחקרי חתך בעיקר, לא ניתן להסיק כי אכן הקשרים 
שהתקבלו הם קשרים נסיבתיים, ויש לבדוק ולבסס תוצאות אלה במחקרים המוכיחים קשר נסיבתי: 

מחקרי עוקבה פרוספקטיביים ומחקרי התערבות אקראיים מבוקרים.
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קשר מגן ארוך טווח בין צריכת מוצרי חלב לסיכון לעודף משקל והשמנה

 prospective cohort( פרוספקטיביים  עוקבה  מחקרי  של  נוספת  ומטה-אנליזה  שיטתית  סקירה 
משקל  לעודף  לסיכון  חלב  מוצרי  של  צריכה  בין  הטווח  ארוכי  הקשרים  את  לבדוק  שמטרתה   ,)studies
 ,European Journal of Clinical Nutritionועמיתיו בעיתון המדעי Lu והשמנה בילדים, פורסמה בידי

בשנת  2016 ]6[. 
בניתוח המטה-אנליזה נכללו 10 מחקרי עוקבה פרוספקטיביים )46,011 ילדים ובני נוער(, עם טווח מעקב של 
1 עד 8 שנים )ממוצע 3 שנות מעקב(. טווח הגילים של המשתתפים בתחילת המעקב נע בין 2 ל-14.9 שנים 
)ממוצע 7.4 שנים(. מרבית המחקרים )6 מחקרים( נערכו בארה”ב והשאר בבריטניה, שוודיה וסין. ההערכה של 
 FFQ -( באמצעות שאלוני תדירות צריכת מזון )צריכת מוצרי החלב נעשתה במרבית המחקרים )6 מחקרים

Food frequency questionnaires( - ובשאר המחקרים - באמצעות יומני אכילה של 3 ימים. 

מוצרי  צריכת  בין  הקשר  את  שבדקה  המטה-אנליזה  והשמנה:  משקל  לעודף  והסיכון  חלב  מוצרי  צריכת 

ילדים  כי  הראו  המטה-אנליזה  ניתוח  תוצאות  ילדים(.   22,505( מחקרים   4 כלל  והשמנה  משקל  לעודף  חלב 
ב-38%  הנמוך  סיכון  בעלי  היו  ביום(  חלב  מוצרי  מ-3  )יותר  חלב  מוצרי  של  ביותר  הגבוהה  הצריכה  בקבוצת 
ליום(. אחד  חלב  מוצר  )עד  ביותר  הנמוכה  הצריכה  בקבוצת  לילדים  בהשוואה  משקל/השמנה,   לעודף 

)pooled OR=0.62, רווח בר-סמך של 95%:  0.49 עד 0.80(. 
מנה-תגובה  יחסי  שהראה  נוסף  מטה-אנליזה  ניתוח  נערך  מנה-תגובה,  קשר  קיים  אם  לבדוק  כדי  בנוסף, 
 pooled( נמוך ב-13%  ליום, הסיכון לעודף משקל/השמנה היה  מובהקים: לכל עלייה של מנת מוצרי חלב 

OR=0.87, רווח בר-סמך של 95%:  0.74 עד 0.98(. 

]שנמדדו  שומן  לאחוזי  חלב  מוצרי  צריכת  בין  הקשר  את  בחן  נוסף  ניתוח  שומן:  ואחוזי  חלב  מוצרי  צריכת 

באמצעות (dual energy X-ray absorptiometry(יDEXA[ וכלל 2 מחקרים )2,323 ילדים(. ניתוח זה 
. ]β = - 0.65)-1.35, 0.06(; p = 0.07[ מצא נטייה לקשר מגן בין צריכה של מוצרי חלב לאחוז שומן

צריכת מוצרי חלב והשינוי ב BMI לאורך זמן: ניתוח מטה-אנליזה שבחן את הקשר בין צריכה של מוצרי חלב 

ילדים(, לא מצא הבדל מובהק בין קבוצת הצריכה   16,359( 5 מחקרים  וכלל  BMI לאורך המעקב,  ב  לשינוי 
הגבוהה ביותר של מוצרי חלב ובין קבוצת הצריכה הנמוכה ביותר ]β = 0.01)-0.08, 0.09(; p = 0.07[. לעומת 
זאת, בניתוח מנה-תגובה נמצאה השפעה חיובית קטנה, אך מובהקת, על עלייה ב BMI לתוספת של כל מנת 
חלב ליום )עלייה ממוצעת של 0.02 ק”ג/מ2, רווח בר-סמך של 95%: 0.01-0.03(. יש לציין שהבחירה במדד זה, 
של שינוי ב BMI לאורך זמן בילדים, בעייתית, מאחר שבילדים, שבהם חלים שינויים בפרופורציה בין הגובה 
BMI לאורך זמן )המנטרלים את  למשקל, עם העלייה בגיל, יש להתייחס לשינויים בציוני התקן או אחוזוני ה 
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השפעת הגיל והמגדר(, ולא על השינוי ב BMI עצמו המושפע מגיל וממגדר המשתתף. בדיון מנסים הכותבים 
להסביר ממצא זה בכך שתוצאות המטה-אנליזות הראו נטייה של הורדת מסת שומן, יחד עם השפעה מתונה 

של עלייה ב BMI - תוצאות שמצביעות ככל הנראה על השפעה חיובית של עלייה במסת גוף רזה.

דיון ומסקנות של המטה-אנליזה: תוצאות המטה-אנליזה, המבוססת על מחקרי עוקבה פרוספקטיביים, 

מצביעה על קשר מגן ארוך טווח בין צריכת מוצרי חלב לסיכון לעודף משקל והשמנה. 
בדיון מזכירים הכותבים תוצאות של מטה-אנליזה קודמת של Dror, שפורסמה בשנת 2014 ובדקה 
ניתוחי  ובמתבגרים.  בילדים  )גילאי הגן(,  בין צריכה של מוצרי חלב להשמנה, בפעוטות  את הקשרים, 
כי  לציין  חשוב  השמנה.  על  חלב  של  מובהקת  השפעה  מצאו  ולא  מחקרים   22 כללו  המטה-אנליזה 
בה  נכללו  בנוסף,  גבוהה.  הטרוגניות   ,Dror של  במטה-אנליזה  שנכללו  המחקרים,  בתוצאות  נמצאה 
התערבות  ומחקרי  עוקבה  מחקרי  חתך,  מחקרי  וכללו  שונות  מחקר  בשיטות  שהשתמשו  מחקרים 
 ,BMI )BMI, ציון תקן של  וכן שיטות מגוונות לקביעת השמנה  )ומכאן, שונות גדולה בזמני המעקב(, 
אחוזוני BMI, שינוי ב BMI, עובי קפל עור, אחוזי שומן ומסת שומן(. לעומת זאת, כאשר הופרדו ניתוחי 
המטה-אנליזות, לפי קבוצות גיל, נמצאה השפעה מגינה של צריכת מוצרי חלב על השמנה במתבגרים 

.]β = -0.26 )-0.38, -0.14(; p < 0.001[ בלבד
החוקרים מציינים כי דרושים מחקרים נוספים, ובעיקר מחקרי RCT, שיבחנו את השפעתם  של מוצרי 

חלב מסוגים שונים על סטטוס משקל ומניעת השמנה בילדים ובמתבגרים.  

ממותקים  חלב  משקאות  של  צריכה  בין  הקשרים  את  לבחון  שמטרתה  נוספת,  מעניינת  שיטתית  סקירה 
 Preventive המדעי  בעיתון  ועמיתיו   Patel בידי  פורסמה  בילדים,  להשמנה  והסיכון  קלורית  צריכה  ובין 

Medicine , במרץ  2018 ]8[. 
שעמדו  עוקבה(  מחקרי  ושלושה  ניסוי  מחקרי   10( שונים  מסוגים  מחקרים   13 כללה  השיטתית  הסקירה 
כי צריכת משקאות חלב ממותקים העלתה את סך צריכת  11 מתוך המחקרים הראו  בקריטריוני ההכללה. 
החלב ומוצריו בתפריט היומי, וחמישה מתוך שבעה מחקרים, שבדקו צריכה אנרגטית, הראו כי צריכת משקאות 
חלב ממותקים העלתה את סך צריכת האנרגיה היומית. שלושה מחקרים בלבד בדקו את ההשפעה של מוצרי 
חלב ממותקים על השמנה. הנתונים ממחקרים אלה לא הספיקו לשם ביצוע מטה-אנליזה לבדיקת הקשר בין 
צריכת משקאות חלב ממותקים ובין הסיכון להשמנה בילדים. מחקר אחד בלבד, מתוך שלושה, הראה קשר 

חיובי בין צריכת משקאות חלב ממותקים לעלייה במשקל. 
צריכת  בין  לביסוס הקשר  נתונים  להיום חסרים  נכון  כי  לאור תוצאות הסקירה השיטתית מציינים החוקרים 
מוצרי חלב ממותקים לשמנה בילדים. מחקרים אלה חשובים כדי לאפשר קביעת מדיניות לגבי הגבלות על 
תוספת סוכר למשקאות חלביים. דרושים מחקרים נוספים שיבדקו ויבססו את הקשר בין צריכת משקאות חלב 

ממותקים להשמנה ולסינדרום מטבולי בילדים.
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מנגנונים אפשריים להשפעות החלב על משקל והרכב גוף ]9[

מנגנונים  גוף.  ולהרכב  משקל  לסטטוס  קשורים  ובחלבון  בסידן  עשירים  חלב  מוצרי  נמצאו  במחקרים 
בסידן,  תחילה  התמקדו  משקל,  בקרת  על  ומוצריו  חלב  של  השפעותיהם  את  המסבירים  אפשריים, 
ובייחוד בהיפותזה כי סידן עשוי לשנות את תפקוד תאי השומן וחמצון השומן: להגביר ליפוליזה )פירוק 
סידן עשוי להשפיע על  )ייצור שומן( ולהגביר חמצון שומן. באחרונה הוצע כי  שומן(, להפחית ליפוגנזה 
השערה  קיימת  כן  מהגוף.  הפרשתו  והגברת  במעי  שומן  קשירת  באמצעות  גם  שומן  ספיגת  הפחתת 

לגבי השפעות סידן על התיאבון: צריכת סידן נמוכה בדיאטה מוגבלת קלוריות, עלולה לעורר רעב ולפגוע 
בירידה במשקל. 

בהן.  מעורבים  להיות  עשויים  רבים  ומנגנונים  מזו,  זו  נפרדות  אינן  סידן  של  אלה  אפשריות  השפעות 
מחקרים שבדקו סידן כחלק ממטריצת החלב )למשל, בחלב וביוגורט(, לעומת תוסף סידן, הראו כי לסידן 
כחלק ממטריצת החלב השפעה גדולה על ירידה במשקל. תוצאות אלה מציעות כי גם למרכיבים נוספים 

במטריצת החלב השפעה חיובית על סטטוס המשקל והרכב הגוף.
חלבוני החלב הם מועמד נוסף המסביר את ההשפעה החיובית של החלב ומוצריו על סטטוס המשקל. 
לחלבוני חלב עשויות להיות השפעות חיוביות על תחושת השובע, והשפעות חיוביות על “בניית שריר” 

עשירים  גבינה,  מי  חלבון  ובייחוד  החלב,  חלבוני  קלוריות.  מוגבלת  דיאטה  בזמן  רזה  גוף  מסת  ושימור 
בחומצות אמינו מסועפות שרשרת שלהן מיוחסות השפעות חיוביות אלה. 

בהינתן הקשר בין שומן ממוצרי חלב ובין משקל גוף נמוך יותר, מוצע גם כי חומצות שומן בחלב, בעיקר 
חומצות שומן בינוניות-שרשרת, עשויות להיות בעלות אפקט מגן מהשמנת יתר, זאת באמצעות גירוי 

ליפוגנזיה והגברת תחושת השובע. יתר על כן, ראיות ראשוניות מעלות כי לייצור חומצות שומן קצרות-
שרשרת במעי, בייחוד כאלה שמקורן במוצרי חלב מותססים כגון גבינה, עשויות להיות השפעות חיוביות 

על ויסות התיאבון.
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סיכום

חיובית על סטטוס המשקל  ומוצריו השפעה  לחלב  כי  עולה  היום, המבוסס מחקרית,  מהמידע הקיים 
והרכב הגוף, וככל הנראה תפקיד במניעת השמנה ואולי אף חלק מהטיפול בהשמנה.

 ,Swedish Council on Health Technology Assessment ואכן, לפי ההמלצות האחרונות של ה
בזמן  ניגר(,  חלב  )בעיקר  ומוצריו,  חלב  של  יותר  גבוהה  צריכה  יתר”,  בהשמנת  תזונתי  “טיפול  בעניין 

דיאטה מוגבלת קלוריות, עשויה לקדם ירידה במשקל הן בקרב מבוגרים והן בקרב ילדים ]10[.

מהסקירות השיטתיות שפורסמו בשנים האחרונות ונסקרו בחוברת זו  עולה הצורך במחקרים נוספים, 
RCT שיבחנו את השפעת צריכת מוצרי חלב מסוגים שונים על סטטוס משקל והרכב  ובעיקר במחקרי 
אקראיים  התערבות  מחקרי  כמעט  נערכו  לא  להיום,  נכון  שבהם,  ובמתבגרים  בילדים  בעיקר  הגוף 
מבוקרים. המשך מחקר יבהיר טוב יותר את הקשר בין צריכת חלב ומוצריו למשקל הגוף, כולל כמויות 

וסוגים של מוצרי חלב והשפעות סף אפשריות. 
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