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המאמר פורסם בBMC PEDIATRICS-ספטמבר 2020 

רקע
להחמיר  עלולה  פרה  חלב  שצריכת  מאמינים  רבים  הורים 
בחולים  בייחוד  ליחה,  יצירת  ולהגביר  נשימתיים  תסמינים 
הורים  לכך,  מדעיות  הוכחות  היעדר  למרות  אסתמתים. 
תסמינים  לשפר  במטרה  פרה  חלב  מילדיהם  מונעים  רבים 
זו עלולה להוביל לחסרים תזונתיים, לפגוע  נשימתיים. גישה 

בגדילה ובצפיפות העצם ואף להגביר סיכון לאטופיה.
מטרת המחקר: לבדוק את ההשפעה של חשיפה קצרת טווח 
לחלב, לעומת פלצבו, על סימפטומים של ליחה, מדדי דלקת 
הסימפונות  ותגובתיות  הסימפונות  היצרות  אאוזינפילית, 

לתגר הן בילדים בריאים והן בילדים עם אסתמה. 
חולים ושיטות: מחקר פרוספקטיבי כפול סמויות מול פלצבו 
בילדים אסתמתים ולא אסתמתים בני 18-6 שנים. הנבדקים 

ונבדקו:  סויה  בסיס  על  או  פרה  חלב  בסיס  על  שוקו  קיבלו 
רמת  הנשוף,  באוויר   NO רמת  ריאות,  תפקודי  סימפטומים, 
חמצון הדם, לפני צריכת התגר וכן לאחר 30, 60, 90 ו-129 דקות.
חלב  שוקו  קיבלו   26( בריאים  ילדים   50 השתתפו  תוצאות: 
ו-24 שוקו סויה( ו-46 ילדים אסתמתים )22 שוקו חלב, 24 שוקו 

סויה(. גיל, מין, BMI היו שווים בין הקבוצות.
לא נמצא שינוי בסימפטומים, תפקודי ריאות, מדדי דלקת או 
רמת חמצן בין אלה שצרכו שוקו חלב פרה ובין אלה שקיבלו 

שוקו סויה, וזאת הן לגבי אסתמתים והן לגבי בריאים.
מסקנות: חשיפה אקוטית לחלב פרה לא גורמת לסימפטומים 
כלשהם או להגברת ליחה, ולא גורמת לירידה בתפקודי ריאות 
או לדלקת בסימפונות. אין מקום למנוע מילדים חשיפה לחלב 

מחשש לליחה או לסימפטומים נשימתיים. 



   רקע

עלולה  פרה  חלב  שצריכת  רבים  הורים  אצל  אמונה  קיימת 
בייחוד  ליחה,  יצירת  ולהגביר  נשימתיים  תסמינים  להחמיר 
בחולים אסתמתים1. כתוצאה, ולמרות היעדר הוכחות מדעיות 
לשפר  במטרה  פרה  חלב  מילדיהם  מונעים  רבים  הורים  לכך, 
תסמינים נשימתיים. גישה זו עלולה להוביל לחסרים תזונתיים, 

לפגוע בגדילה ובצפיפות העצם ואף להגביר סיכון לאטופיה.
סקר שערך המרכז לבקרת מחלות בישראל, בשנים 2004-2003, 
העליונה  ובחטיבה  הביניים  בחטיבת  מילדים  ש-12%  הראה 
נמנעים ממוצרי חלב מסיבות בריאותיות, אורח חיים טבעוני 
או צמחוני או נוהג משפחתי2. סקר עדכני בשנים 2016-2015, 
 14% של  שיעור  הראה  ז-יב,  בכיתות  נוער  בני   5,300 שכלל 
של נערים ונערות שנמנעים ממוצרי חלב3. באופן דומה, מידע 
 .4,5 30% לכדי  שמגיע  הימנעות  שיעור  הראה  מאוסטרליה 
שכ- הראו  ילדים  ריאות  במרפאות  שבוצעו  נוספים  מחקרים 

50% מהמבקרים האמינו כי קיים קשר בין צריכת חלב ומוצריו 
ואכן, הימנעות ממוצרי חלב  יצירה מוגברת של ליחה6,7.  ובין 
בהנחה  אסתמתים,  ילדים  בקרב  בעיקר  פופולרית  נעשתה 
ותקטין את  שההימנעות תשפר את התסמינים האסתמתיים 
הצליחו  לא  במבוגרים  מחקרים  כן,  כמו  ההתקפים8,9.  שיעור 
הנשימתי  המצב  על  ומוצריו  חלב  של  השפעה  כל  להראות 

5,10,11. לא מוכרים מחקרי התערבות בילדים.

בילדים  ביותר  השכיחה  הכרונית  המחלה  היא  אסתמה 
לכדי  בישראל12,  כולל  המפותח,  בעולם  מגיע  ושיעורה 
וקושי  כולל שיעול  10%. הביטוי הקליני העיקרי של אסתמה 
הפיכה  התכווצות  כוללים  הפיזיולוגיים  וההיבטים  בנשימה, 
הנמדדות  הסימפונות  של  יתר  ותגובתיות  הסימפונות  של 
כמעט  מלווה  בילדים  אסתמה  ריאות13.  תפקודי  במעבדת 
ניתן  שאותה  בסימפונות14  אאוזינופילית  בדלקת  תמיד 

להעריך באמצעות מדידת הגז NO באוויר הנשוף15.
על  השפעה  להיות  עלולה  ומוצריו  מחלב  להימנעות 
מוגבר  סיכון  זאת  ובכלל  ילדים  של  והבריאות  ההתפתחות 
ולרגישות לחלבון חלב פרה16,17. מאחר  לדרמטיטיס אטופית 
הימנעות  לסידן18,  ועיקרי  חשוב  מקור  הם  ומוצריו  שחלב 
מהם מסכנת ילדים ברמות סידן נמוכות. מחקר חדש הראה 
בגיל  בגובה  ס”מ   0.2 של  לתוספת  אחראי  ליום  חלב  שספל 
3 שנים19. מחקר אחר הראה שצריכת חלב חשובה לצפיפות 
העצם ומניעתה קשורה באוסטיאופורוזיס בגיל מבוגר20. ואכן, 
רמת  לצריכת  הגעה  לאי  הברית  בארצות  העיקרית  הסיבה 
בהתאם,  ומוצריו21.  חלב  צריכת  מיעוט  היא  הנדרשת  הסידן 
הבריאות  משרד  והן   American Heart Association ה  הן 

הקנדי המליצו על צריכה של 4-2 מנות חלב ביום22,23. 
שרק  מחלות  לבקרת  הלאומי  המרכז  הראה  בישראל  גם 
המומלצת3,  הסידן  כמות  את  צורכים  מהתלמידים   22.5%
וזאת למרות ההנחיות של איגוד רופאי הילדים לצרוך לפחות 

3 מנות חלב ביום24.
חשיפה  של  ההשפעה  את  לבדוק  הייתה  המחקר  מטרת 
בודדה לחלב פרה, לעומת פלצבו, על סימפטומים של ליחה, 

חמצון הדם, מדדי דלקת אאוזינפילית ותפקודי הריאות, כולל 
היצרות הסימפונות בילדים בריאים ובילדים עם אסתמה. 

   משתתפים ושיטות

משתתפים
אינבו  מול  סמויות  וכפול  אקראי  פרוספקטיבי,  מחקר  זהו 
וילדים  בריאים  ילדים  של  מקבילות  קבוצות  של  )פלצבו( 
אסתמתים בני 18-6 שנים. המחקר בוצע ביחידת ריאות ילדים 
אסתמתים  ולא  אסתמתים  ילדים  תל-אביב.  הרפואי  במרכז 
גויסו מקרב מטופלי היחידה לריאות ילדים בביה”ח ומרפאות 
הקהילה. רופא מומחה לריאות ילדים אישר את האבחנה של 
בילדים  אסתמה  ושלל  האסתמה,  בקבוצת  בילדים  אסתמה 
כללו:  הכללה  אי  קריטריוני  )בריאים(.  הביקורת  שבקבוצת 
1( רגישות ידועה לחלב פרה )כולל סימפטומים עוריים, מצד 
בזמן  נשימה  דרכי  מחלת   )2 נשימתיים(  או  העיכול  מערכת 
ההשתתפות או בסמוך לה 3( שימוש בסטרואידים סיסטמיים 
בחודש שלפני ההשתתפות 4( התקף או החמרה של אסתמה 
באינהלציה,  סטרואידים  או  סימפונות  במרחיבי  שימוש  עם 
שעלולה  רקע  מחלת   )5 להשתתפות  שקדמו  השעות  ב-48 
הייתה להשפיע על ההערכה הקלינית או על בדיקות המעבדה.
תל- הרפואי  המרכז  של  הלסינקי  ועדת  בידי  אושר  המחקר 
אביב ומשרד הבריאות. הסכמה להשתתפות התקבלה מכל 

משתתף והוריו. 

   תוכנית המחקר

תוכנית המחקר כללה תגר של חלב פרה או של תחליף סויה, 
והערכה  אסתמתים,  שאינם  ובילדים  אסתמה  עם  בילדים 
הונחו  המשתתפים  כל  לתגר.  הנשימתית  התגובה  של 
להימנע ממוצרי חלב, למשך 24 שעות לפחות לפני המחקר. 
לתת  אקראית  הלאה  חולקו  הקבוצות  משתי  המשתתפים 
קבוצות, על פי סוג המשקה שקיבלו: 240 סמ”ק שוקו על בסיס 
240 סמ”ק שוקו על בסיס תחליף חלב מסויה.  חלב פרה או 
4 תת-קבוצות: אסתמתים + חלב פרה, אסתמתים  התקבלו 
+ תחליף חלב מסויה, בריאים + חלב פרה, בריאים + תחליף 

חלב מסויה. 
את החלוקה האקראית ביצע עוזר מחקר מיד לאחר שקיבל 
בדיקה  וכן  במשתתפים  של  הרפואית  ההיסטוריה  את 
החלוקה  הבסיס.  לשלב  ריאות  תפקודי  וביצוע  קלינית 
המשקה  של  מספרי  סימון  באמצעות  בוצעה  האקראית 
מקובלת אקראיות  שיטת  פי  ועל  משתתף,  כל  קיבל   שאותו 
ולא  החוקרים  לא  כאשר   )www.randomizer.org(
המשתתפים יודעים לאיזו קבוצה שויכו )חלב פרה או משקה 
סויה(. השוקו על בסיס חלב פרה והשוקו על בסיס הסויה היו 
לדעת  אפשר  היה  שלא  כך  שלהם,  ובמרקם  בצבעם  דומים 
בידי  חסוי  היה  המפתח  משתתף.  כל  קיבל  משקה  איזה 
את  סיימו  המשתתפים  שכל  לאחר  רק  ונפתח  המחקר  עוזר 

השתתפותם במחקר וכל התוצאות הוקלדו ונשמרו. 
לפני ביצוע הניסוי מילאו כל המשתתפים שאלון שכלל מידע 
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על המשתתף, כולל מידע דמוגרפי, רפואי, תזונתי, וכן שאלות 
עור  ותבחיני  אלרגית,  נזלת  אטופית,  לדרמטיטיס  מכוונות 
לוודא  הייתה  התזונתי  השאלון  מטרת  נשאפים.  לאלרגנים 
משתתף  לכל  שגרתי.  באופן  חלב  צורכים  המשתתפים  שכל 
חושב ערך ה z של ה BMI על פי שיטה מקובלת25. ההורים של 
 asthma control  )ACQ(שנקרא שאלון  מילאו  האסתמתים 
האסתמה26.  לחומרת  מתוקף  שאלון  שהוא   questionnaire
לגבי  שלהם  האמונה  גם  נבדקה  שבו  שאלון  מילאו  ההורים 
השפעת חלב ומוצריו על סימפטומים נשימתיים באופן כללי. 
הורים למשתתפים האסתמתים מילאו גם שאלון לגבי אמונתם 
הערכה  בילדם.  האסתמה  להחמרת  חלב  צריכת  בין  בקשר 
קלינית ותפקודי ריאות בוצעו לפני החשיפה למשקה )זמן 0( 
חיובית  תגובה  מהחשיפה.  דקות  ו-120   90  ,60  ,30 וכעבור 

נחשבה שינוי משמעותי בכל שלב, לעומת רמת הבסיס. 
 Koko spirometer nSpire( ספירומטריה בוצעה עם מכשיר
הקליניות  לבדיקות  שמשמש   ,)Health inc. Germany
המקובלות27;  להנחיות  בהתאם  החולים,  בבתי  השגרתיות 
 fractional exhaled(  FeNO הנשוף  באוויר   NO הגז  רמת 
המקובלים  הייחוס  ערכי  פי  על  נקבעה   )nitric-oxide
20 28,29; רמת   PPB בספרות ובמעבדה כשערך תקין הוא עד 
 Pulse oximeter רווי ההמוגלובין בחמצן נמדדה באמצעות 

 .)Massimo Radical-7(
ההתפלגות   .SPSS תוכנת  בעזרת  בוצע  הסטטיסטי  העיבוד 
הנורמלית נבחנה במבחן Kolmogorov-Smirnov, משתנים 
לוגריתמית.  טרנספורמציה  עברו  נורמלית  לא  התפלגות  עם 
מבחן חי בריבוע ו two-way ANOVA שימשו להשוואת נתונים 

דמוגרפיים ונתוני בסיס בין הקבוצות.
התוצאות  להשוואת  שימש   A two-way ANCOVA מבחן 
לגבי  בוצעה  אנליזה  תת  הבסיס.  ערכי  מול  אל  זמן  לאורך 
משתתפים שהוריהם האמינו שחלב פרה גורם לסימפטומים 

אצל ילדיהם. 

   תוצאות

ו-47  בריאים   51 למחקר:  גויסו  משתתפים  ושמונה  תשעים 
חוסר  בגלל  נשרו  קבוצה,  מכל  אחד  ילדים,  שני  אסתמתים. 
כל  את  השלימו  משתתפים   88 המבחנים.  את  לבצע  יכולת 
 26 בדיקה(.  תוצאות   1,760( הדקות   120 לאורך  הבדיקות 
מתוך 50 משתתפים לא אסתמתים אותגרו עם חלב פרה ו-24 
עם משקה על בסיס סויה. 22 מתוך 46 משתתפים אסתמתים 
אותגרו עם חלב פרה ו-24 עם תחליף סויה. לא נצפו אירועים 

חריגים במשך המחקר. 
מתחת   ACQ ערכי  היו   )50%( ל-23  האסתמתים   46 מתוך 
ל-17  טובה,  בשליטה  אסתמה  על  המצביע  דבר  ל-0.73, 
)37%( היה ערך מעל 1.5 שמצביע על אסתמה לא מאוזנת. 
37 מתוך 46 אסתמתים )80%( דיווחו על אחד או יותר מאלה: 
או   )N = 33( אלרגית  נזלת   ,)N = 12( אטופית  דרמטיטיס 

 .)N = 29( תבחיני עור חיוביים
תת-הקבוצות.   4 בין  דומה  היה   BMI ה  וערך  המין  הגיל, 

ערכי  האסתמתים  למשתתפים  היו   )0 )זמן  הבסיס  בנקודת 
 FEV1, FEV1/FVC גבוהים וערכי הספירומטריה, כולל FENO
ו- FEF25-75, נמוכים, לעומת המשתתפים הלא אסתמתים. 
לא היה הבדל בערכי הבסיס בין קבוצת חלב הפרה לקבוצת 
 97%  > היו  בחמצן  ההמוגלובין  ריווי  ערכי   .)1 )טבלה  הסויה 

בכל המשתתפים, ללא הבדל בין הקבוצות. 
לא נצפה כל שינוי קליני במישהו מהמשתתפים אף לא בנקודה 
אחת לאחר החשיפה, לעומת ערך הבסיס של אותו משתתף 
)טבלה 2(. לא נצפה כל שינוי ברמת ריווי ההמוגלובין בחמצן. 
לא נצפה כל שינוי בערכי FENO או בערכי הספירומטריה אצל 
מישהו מהמשתתפים אף לא בנקודה אחת לאחר החשיפה, 
נצפה  3(. לא  )טבלה  לעומת ערך הבסיס של אותו משתתף 
וסוג  )האסתמה/בריאים(  הקבוצה  בין  )אינטראקציה(  קשר 
ובאופן  הזמן,  לאורך   FEV1 ערך  ובין  )חלב/סויה(  החשיפה 

דומה גם לא לגבי FENO )טבלה 3, תמונות 1,2,3(. 
הורים ל-12/46 משתתפים אסתמתים דיווחו שהם מאמינים 
אצל  הקלינית  ההסתמנות  על  השפעה  חלב  למוצרי  כי 
 12 בין  זו לא הראתה כל הבדל  ילדים. תת-אנליזה בקבוצה 

משתתפים אלו לשאר המשתתפים במחקר. 

   דיון

ובין  פרה  חלב  תגר  בין  קשר  הראו  לא  זה  מחקר  תוצאות 
הסימפונות  היצרות  עם  ולא  כלשהם  נשימתיים  סימפטומים 
בשימוש  המטרה  האוויר.  בדרכי  אאוזינופילית  דלקת  עם  או 
באינבו על בסיס סויה הייתה של השפעה סובייקטיבית או של 

פעולת התגר עצמה על התוצאות. 
אין  בריאים  ונערים  בילדים  כי  שהראתה   - המחקר  תוצאת 
תפקודי  על  ולא  סימפטומים  על  חדה  לחשיפה  השפעה 
נמצאה  שלא  העובדה  זאת,  עם  צפויה.  הייתה   - הריאות 
חשיבות  בעלת  היא  אסתמתים  במשתתפים  גם  השפעה 
חלב  בין  הקשר  על  האמונה  שכיחה  זו  שבקבוצה  מפני  רבה 
מצריכת  הימנעות  ובהתאם,  קלינית,  הסתמנות  ובין  ומוצריו 
מוצרי חלב8,9. ישנן כמובן סיבות “רפואיות” לכאורה, אחרות, 
תסמיני  אטופית30,  דרמטיטיס  כמו  פרה,  מחלב  להימנעות 

מערכת העיכול ואי סבילות ללקטוז30. 
מחקרים   3 מבוגרים.  אצל  תוצאות  תואמים  המחקר  ממצאי 
חלב  של  השפעה  וחוסר  דומות  תוצאות  הראו  מאוסטרליה 
על  השפעה  חלב  למוצרי  כי  שהאמינו  באנשים  כולל  פרה, 
שסבלו  במבוגרים  שבוצע  מחקר  גם  סימפטומים5,10,11. 
כל  הראה  לא  פרה,  לחלב  ונחשפו  אטופית,  מדרמטיטיס 

השפעה לחשיפה32. 
מחקר אחר הראה תגובה לחשיפה בחלב, אלא שהוא בוצע 
במחקר  הפרה33.  לחלב  ומוכחת  ידועה  אלרגיה  עם  באנשים 

שלנו לא נכללו משתתפים עם אלרגיה לחלב פרה. 
של  מבוטל  הלא  מהשיור  נובעת  שלנו  הממצאים  חשיבות 
לסימפטומים  גורמים  ומוצריו  פרה  חלב  שצריכת  האמונה 
ולעוסקים  לרופאים  הייתה לספק  מטרת המחקר  נשימתיים. 
בתחום כלי לשכנע הורים לילדים ובני נוער, שנמנעים מצריכת 
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חלב בשל החשש שהדבר יגרום להם החמרות נשימתיות, שאין לגישה זו כל בסיס, ובעיקר שגישה זו לא תביא להגנה על ילדם 
ואף עלולה להיות מלווה בחסרים תזונתיים בעלי משמעות. 

ימים,  כמה  פני  על  מתמשכת,  שחשיפה  ייתכן  חלב.  של  בודדת  למנה  חשיפה  בדק  המחקר  מגבלות:  כמה  למחקר 
שלנו.  המסקנה  את  לחזק  היה  עשוי  שכזה  מחקר   .FENO ב  לעלייה  או  הריאות  בתפקודי  לירידה  מובילה  הייתה 
מושהית יתר  רגישות  מסוג  הוא  לחלב  בחשיפה  נשימתית  החמרה  מאחורי  העומד  שהמנגנון  לטעון  גם   אפשר 
)delayed-type hypersensitivity(, מנגנון שיכול לבוא לידי ביטוי רק כעבור יומיים34. עם זאת, אף לא אחד מההורים דיווח 
הפסקה  כי  צפוי  לא  הבריאים  שבמשתתפים  היא  נוספת  מגבלה  התגר.  לאחר  הימים  ב-2-1  לא  גם  כלשהם,  סימפטומים  על 
 FENO וה  או חידושה, תשפיע על תפקודי הריאות בבריאים שבהם ערכי הספירומטריה  ליממה,  של צריכת מוצרי חלב פרה 
בנקודת הבסיס, טרם החשיפה, היו תקינים.  כמו כן, בלתי אפשרי לשלול שהפסקת ממושכת יותר של חשיפה לחלב פרה לפני 
התגר באסתמתים הייתה מביאה לערכי ספירומטריה גבוהים יותר ורמות FENO נמוכות יותר בזמן הבסיס. מגבלה נוספת היא 
שהקבוצה של משתתפים שהוריהם האמינו כי קיים קשר בין חשיפה לחלב לסימפטומים הייתה קטנה וכללה רק 12 משתתפים. 

   סיכום

לדלקת  או  ריאות  בתפקודי  לירידה  גורמת  ולא  ליחה,  להגברת  או  כלשהם  לסימפטומים  גורמת  לא  פרה  לחלב  חדה  חשיפה 
ובני נוער  והן באסתמתים. התוצאות אינן תומכות בצורך למנוע מוצרי חלב מילדים  ובני נוער בריאים  בסימפונות הן בילדים 

מחשש לליחה או לסימפטומים נשימתיים. נדרשים מחקרי השלמה עם הפסקת חלב ארוכה יותר וחשיפה ממושכת וחוזרת. 
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Asthmatic children Non-asthmatic children p value 
(asth-

matic vs. 
non-asth-

matic) 
[CI]

p value
(soy vs. 

cow’s 
milk) [CI]

p value 
(Asth-
matic 

by Milk 
Interac-

tion)

Cow’s
Milk

(n=22)

Soy 
milk

(n =24)
All

(n =46)
Cow’s 
milk

(n =26)

Soy 
milk

(n =24)
All 

(n =50)

Demo-
graphics

Age )years( 11.0 
±3.3

10.1 
±3.2

10.5 
±3.2 

10.4 
±3.5

10.8 
±2.7

10.6 
±3.1

0.956 
[-1.26-
1.33]

0.702 
[-1.045-
1.545]

0.363

Sex* 45.4 62.5 54.3 34.0 54.1 44 0.311 0.066 0.234

BMI Z-score 0.04
±0.9

 0.39
±1.4

0.23 
±0.1.2

-0.00 
±1.06

-0.13 
±1.07

0.05
 ±0.95

0.435 
[-0.609-
0.264]

0.278 
[-0.675-
0.196]

0.589

Parental 
beliefs

milk increas-
es mucus 

production **

14 
)63.6%(

12 
)50%(

26 
)56.5%( )24%( 6 9 

)37.5%( 15 )30.6( 0.011 0.906 0.041

milk effects 
child’s 

respiratory 
symptoms ***

5 
)22.7%(

 7
)29.2%(

12 
)26.1%( 0 1 )4.2%( 1 )2%( 0.001 )F( 0.552 

)F( 0.006

Milk avoid-
ance during 
respiratory 
symptoms 

)%(

3 
)13.6%(

9 
)37.5%(

12 
)26.1%( 0 1 )4.2%(  )2%( 0.001 )F( 0.07 )F( 0.001

Atopy

Allergic rhini-
tis )%( 

11 
)50%(

 17
)70.8%(

33 
)71.7%( )7.7%( 2 1 )4.2%( 3 )6%( >0.0001 

)F( 1 >0.0001

Positive skin 
prick tests to 
inhaled aller-

gens )%(

14 
)63.6%(

 15
)62.5%(

29 
)63%(

 3
)11.5%( 0 3 )6%( >0.0001 

)F( 0.665 >0.0001

Atopic der-
matitis )%(

5 
)22.7%(

7 
)29.2%(

12 
)26.1%( 1 )3.8%( 1 )4.2%( 2 )4%( 0.003 

)F( 0.563 0.021

ACQ scores 0.930
1.033±

1.144
1.116±

1.032
1,067± 0.504

Baseline 
spirom-
etry and 

FeNO

 

FEV1 t0 **** 90.5
±17.0

96.8
13.7±

93.8
±15.5

101.0
12.8±

100.8
11.3±

100.9
11.7±

0.013 
[1.52-
12.60]

0.353 
[-8.4-
3.0]

0.248

FEV1/FVC t0
**** 95.8

10.3±
94.1

21.5±
94.9

16.9±
103.3
7.2±

104
5.4±

103.6
6.4±

>0.01 
[3.36-
13.97]

0.764 
[-4.57-
6.20]

0.646

FEF25-75 t0
**** 80.3

22.6±
83

28.3±
81.7

25.5±
100.2
22.9±

99.6
18.8±

99.9
20.8±

>0.01 
[8.82-
27.62]

0.967 
[-10.31-

9.89]
0.724

FeNO )ppb( t0
40.6

37.6±
45.6

41.0±
43

38.9±
13.2

13.0±
14.7
7.3±

13.9
10.4±

Log FeNO 3.43
0.92±

3.34
0.86±

3.39
0.88±

2.57
0.49±

2.33
0.66±

2.45
0.59±

>0.0001 
[-1.251-
0.626]

0.314 
[-0.544-
0.176]

0.859

Values are given mean ±SD
Percentage of males, Chi-square*
Percentage of parents believing milk increases mucus production **
 Percentage of parents believing milk effects their child’s respiratory symptoms ***
Percent predicted****
 Two-way ANOVA for Asthmatic GroupXMilk Group interaction 

טבלה 1: נתוני בסיס
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Cow’s milk (n=22)

Asthmatic children Healthy children

Soy milk 
(n=24)

Cow’s milk 
(n=26)

Soy milk 
(n=24)

FEV1 mean
[95% CI]

baseline 90.5 
[50.0-112.4]

96.9 
[73.2-123.5]

101.0
 [76.1-121]

100.8 
[82.8-126.5]

30 min 91.4
 [58.6-117.5]

95.5
 [70.2-122.7]

102.8
 [84.5-122.7]

101.0
 [83.0-129.0]

60 min 92.7 
[58.6-114.8]

95.4
 [74.4-120.7] 

101.6
 [82.7-122.7]

101.8
 [82.5-131.5]

90 min 92.1
 [58.3-110.85]

97.9
 [79.2-124.0]

100.6
 [84.4-124.6]

101.5
 [84.0-129.0]

120 min 91.5
 [60.2-118.3]

97.2 
[78.2-123.3]

101.8
 [83.0-123.7]

99.0 
[74.3-120.3]

FEV1/FVC
mean

[95% CI]

baseline 95.8
[71.6-114.4]

94.1
 [79.0-110.0]

103.3
 [82.9-114.6]

104
 [92.5-114.8]

30 min 95.4 [70.6-
115.7]

97.2 [76.4-
114.4]

103.8 [88.8-
113.3]

103.2 [93.5-
114.5]

60 min 96.6
 [81.1-111.7]

97.8
 [79.6-111.6]

102.4
 [87.7-110.7]

102.5
 [93.3-110.0]

90 min 95.9
 [75.5-111.7]

98.9
 [78.8-108.8]

102.4
 [93.4-114.9]

103.0
 [95.3-111.8]

120 min 95.3 
[75.8-111.9]

99.5 
[79.5-113.5]

102.7 
[89.5-111.7]

101.6
 [92.3-110.5]

FeNO
mean

[95% CI]

baseline 40.9 
[8.1-123.4]

44.2 
[5.1-169.4]

13.4 
[5.0-54.1]

14.7 
[4.8-32.7]

30 min 32.8
 [4.1-104.1]

39.4
 [5.0-126.2]

13.5 
[5.0-59.1]

13.9 
[5.2-32.0]

60 min 40.4
 [8.1-125.1]

44.7
 [6.0-161.9]

14.7
 [5.2-69.2]

14.4 
[6.0-33.0]

90 min 38.7
 [6.3-111.4]

42.1
 [5.1-138.4]

13.4
[5.0-58.7]

13.5 
[5.2-31.7]

120 min 34.3 
[7.1-98.6]

42.3 
[5.0-151.8]

13.4 
[4.4-56.6]

13.1
 [4.7-32.5]

 
Asthma Main 

effect (between 
groups)

Milk Main ef-
 fect (between

(groups

Asthma by Milk 
Main effect (be-
tween groups)

 Interaction
Asthma-by-

 time (within
(groups

Asthma-by-Milk-
by time inter-

 action (within
(groups

FeNO 0.529 0.641 0.213 0.855 0.982

FEV1 (predicted) 0.224 0.395 0.997 0.111 0.446

FEV1/FVC 0.307 0.735 0.214 0.217 0.183

FEF25-75 0.334 0.625 0.243 0.160 0.309

טבלה 2: ערכי ספירומטריה ו FENO לפני ולאחר ההתערבות

(p -ערכי ה) FENO לספירומטריה ו ANCOVA טבלה 3: ניתוח סטטיסטי
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תמונה 1:  שינויים ב FEV1 לאורך הזמן לפי קבוצות.

הערות: הערכים מוצגים כממוצע + SEM. לא קיים הבדל בין חלב פרה לתחליף סויה באף נקודת זמן
.)p= 0.224( או בין אי אלו מנקודות הזמן בין בריאים לאסתמתיים )N = 91, p = 0.395(

תמונה 2: כותרת: שינויים ב FENO לאורך הזמן.

הערות: הערכים מוצגים כממוצע + SEM. לא קיים הבדל בין חלב פרה לתחליף סויה באף נקודת זמן
.)p = 0.53( או בין אי אלו מנקודות הזמן בין בריאים לאסתמתיים )N = 88, p = 0.641(

תמונה 3:  שינויים ב FEV1/FVC לאורך הזמן.

הערות: הערכים מוצגים כממוצע + SEM. לא קיים הבדל בין חלב פרה לתחליף סויה באף נקודת זמן 
.)p = 0.303( או בין אי אלו מנקודות הזמן בין בריאים לאסתמתיים )N = 91, p = 0.735(

.BMC Pediatrics 2020;20:433-442 :התמונות נלקחו מהמאמר שפורסם *

act differently. Eighty-six percent of asthmatic adults
with bronchial asthma and p ositive skin tests for milk
developed a positive asthmatic response to milk chal-
lenge measured by spirometry [33]. Nevertheless, our
study excluded children with present known allergy to
cow’s milk.

The importance of our findings stems from the wide-
spread belief that cow’s milk consumption provokes re-
spiratory symptoms. This study aims to provide
clinicians with evidence to convince parents who elimin-
ate or consider eliminating dairy products from their
children’s’ diet that avoiding dairy for respiratory

Fig. 1 Changes in forced expiratory volume in 1 s (FEV1) over time by subgroups. Legend: Values are mean ± standard error. There was no difference
between cow’s milk and soy milk for any of the time points (n= 91, p = 0.395) or between any of those time points for the asthmatic and non-asthmatic
groups (p= 0.224)

Fig. 2 Changes in fractional exhaled nitric oxide (FeNO) over time. Legend: Values are mean ± standard error. There was no difference between
cow’s milk and soy milk for any of the time points (n = 88, p = 0.641), or between any of those time points for the asthmatic and non-asthmatic
groups (p = 0.529)
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concerns will not provide any protective effect, and
might even lead to harmful effects by denying them the
well-documented benefits of cow’s milk consumption in
childhood and early adulthood.
This study has several limitations. First, we explored

the effect of a single exposure of cow’s milk on respira-
tory parameters. It is still plausible that continuous ex-
posure over days or weeks will result in decreased
spirometric values and increased FeNO. Even though
none of our participants displayed any symptoms or sig-
nificant change in lung function tests, a more substantial
exposure would help strengthen our findings. Further-
more, one might argue that the pathogenesis underlying
increased mucus production following milk exposure is
delayed-type hypersensitivity. This type of hypersensitiv-
ity may take 2 or more days to develop [34], thus an
endpoint of two hours following intervention will not be
sufficient to detect any change from baseline values.
Nevertheless, none of the parent reported the occur-
rence of any symptoms in the days following the study.
Second, our participants, who consume dairy products
regularly, eliminated them for 24 h prior to the expos-
ure. Neither the inclusion of dairy products in one’s
regular diet nor their elimination during a given period
should be expected to affect healthy children, since their
baseline clinical and laboratory status were normal and
thus no improvement in respiratory parameters would
be expected after a longer elimination time. Neverthe-
less, we cannot exclude the possibility that a longer elim-
ination of dairy products would result in higher baseline
FEV1 and lower FeNO levels in asthmatics.

On recruitment, we evaluated patients’ health com-
prising present and past history including allergies,
nevertheless, we did not explicitly ask regarding past and
resolved milk allergy or intolerance, hence, it is possible
that such participants were included. However, since
none of the participants showed a positive response to
the challenge, such a situation did not affect the results.
Whether a positive history can affect the response to
challenge should be investigated in a different study.
Finally, while our study did not show any association

between exposure to cow’s milk and respiratory symp-
toms or abnormal pulmonary functions among the pa-
tients whose parents believed that milk was associated
their children’s’ respiratory symptoms, that subgroup
consisted of only 12 participants.

Conclusions
Acute exposure to cow’s milk is not associated with
short-term respiratory symptoms, airway inflammation,
or bronchial constriction in both non-asthmatic and
asthmatic children. The elimination of cow’s milk from a
child’s diet for respiratory considerations is not sup-
ported by the evidence that emerged from this study.
Further studies for exploring longer elimination periods
and prolonged exposure are warranted.

Abbreviations
BMI: Body Mass Index; FeNO: Fractional exhaled Nitric Oxide; FEV1: Forced
Expiratory Volume during the first second; FVC: Forced Vital Capacity;
FEF25-75: Forced Expiratory Flow at 25-75%; PPB: Parts per Billion;
MCAR: Missing Completely at Random; CI: Confidence interval

Fig. 3 Changes in FEV1/FVC over time. Legend: Values are mean ± standard error. There was no difference between cow’s milk and soy milk for
any of the time points (n = 91, p = 0.735), or between any of those time points for the asthmatic and non-asthmatic groups (p = 0.307)

Koren et al. BMC Pediatrics          (2020) 20:433 Page 8 of 9
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אי-סבילות ללקטוז והקשר האפשרי 
להרכב המיקרוביום

.(avihu.yona@mail.huji.ac.il) אידה מיצ'ניק וד"ר אביהוא יונה
המכון לביוכימיה, מדעי המזון והתזונה, הפקולטה לחקלאות של האוניברסיטה העברית, רחובות.

לקטוז )סוכר החלב( מופיע בטבע
אך ורק בחלב יונקים

בלתי  חלק  הם  ולכן  גבוהים  תזונתיים  ערכים  ומוצריו  לחלב 
מלבד  העולם.  מאוכלוסיית  רבים  של  היומי  מהתפריט  נפרד 
פחמימות,   - המזון  באבות  עשירים  החלב  שמוצרי  העובדה 
חלבונים ושומנים - הם גם בעלי ערכים גבוהים של סידן התורם 
להתפתחותן של העצמות ולהתחזקותן. תכונות אלו מעודדות 
צריכת חלב ומוצריו ותורמות לעובדה כי הם חלק בלתי נפרד 

מדיאטה מאוזנת ואורח חיים בריא. 

במגוון  וכן  החלב,  סוגי  בכלל  הקיימים  המזון  רכיבי  כלל  מבין 
הרכיב  הוא  לחלב(  הייחודי  )הסוכר  הלקטוז  החלב,  מוצרי 
הפחמימתי העיקרי ומושא מחקר במדעי התזונה. לקטוז הוא דו 
סוכר המורכב מגלוקוז וגלקטוז ומהווה כ-שליש מהערך הקלורי 
הנצרכות  הפחמימות  מסך  בכ-6%  מוערך  הלקטוז  חלב.  של 
בתזונה המערבית. נוסף על כך, ללקטוז השפעות חיוביות על 
הרכב המיקרוביום )הפלורה החיידקית במערכת העיכול( מכיוון 
הידועים  "טובים"  מעיים  חיידקי  של  התרבות  מעודד  שהוא 
בריאות  ועל  בפרט  המעי  תפקודי  על  החיובית  בהשפעתם 

האדם בכלל1. 

מרביתנו נולדים עם יכולת לפרק לקטוז אך 
יכולת זו נעלמת עם השנים 

ייספג במעי הדק, עליו לעבור פירוק לחד- על מנת שהלקטוז 
בתאי  המבוטא  לקטאז  האנזים  לו  שאחראי  פעולה  סוכרים, 

המעי הדק.

מרבית  אם,  חלב  הוא  העיקרי  התזונה  מקור  שבינקות  מאחר 
זאת,  עם  לקטוז.  לפרק  היכולת  עם  נולדת  העולם  אוכלוסיית 
עם השנים, ביטויו של האנזים פוחת באופן טבעי ובעקבות כך 
האנזים  ברמות  ירידה  הסוכר.  של  הפירוק  יכולת  גם  פוחתת 
וממשיך למעי  אינו מפורק במעי הדק  מובילה לכך שהלקטוז 
זו  התססה  המיקרוביום.  חיידקי  ע”י  מותסס  הוא  שם  הגס, 
האנשים  מרבית  בקרב  המוכרים  תסמינים  להופעת  גורמת 

כ”אי-סבילות ללקטוז”. 



בגיל הינקות יש לאדם יכולת לעכל לקטוז הודות לאנזים לקטאז. עם העלייה בגיל קיימת ירידה טבעית בפעילות האנזים וכתוצאה מכך הלקטוז מגיע 
למעי הגס ושם הוא עובר תסיסה ע״י חיידקי המעיים, מה שגורם בסופו של דבר להופעה של מגוון סימפטומים, כגון כאבי בטן, בחילה שלשולים ועוד.

תוצרי הלוואי של התססת לקטוז ע״י חיידקי המעי גורמים לתסמינים של אי-סבילות ללקטוז

אי-סבילות ללקטוז היא תוצאה ישירה של נוכחות חיידקי המיקרוביום במעי הגס. אילו המעי שלנו היה ריק מחיידקים, לקטוז שלא 
התעכל, ונספג במעי הדק, היה מופרש בצואה ללא תסיסה. אך במציאות המצב שונה, המעיים שלנו מכילים מגוון רחב של חיידקים, 
חלקם בעלי יכולת לפרק לקטוז. בתהליך זה של תסיסת הלקטוז ע”י חיידקי המעי נוצרת חומצה לקטית וכן גזים כמו מימן ומתאן. 
בעקבות כך נצפה בקרב אוכלוסיית האי-סבילים ללקטוז )כ-70% מאוכלוסיית ישראל ואחוזים דומים באוכלוסיית העולם( מגוון של 
סימפטומים הנובעים מצריכת לקטוז, כגון כאבי בטן, בחילות, התכווצויות נפיחות ואף לחצים בחזה. זאת ועוד, בעקבות הימצאות 

הלקטוז במעי הגס, ריכוז המומסים בחלל המעי עולה, וכתוצאה מכך מים עוברים דיפוזיה לתוך המעי וגורמים לשלשולים. 

מצד שמאל: אדם סביל גנטית, בעל יכולת לפרק לקטוז – לקטוז 
ואינו  וגלקטוז,  גלוקוז  סוכר,  כחד  נספג  הדק,  במעי  פירוק  עובר 

מגיע למעי הגס.

 – לקטוז  לפרק  יכולת  ללא  גנטית,  סביל  שאינו  אדם  ימין:  מצד 
לקטוז אינו עובר פירוק במעי הדק, מגיע למעי הגס, מפורק על 
ידי המיקרוביום וכתוצאה מכך משתחררים חומצה לקטית וגזים, 

כמו מתאן ומימן.

https://sites.google.com/site/lactoseintolerancemtwn9156283/1

ירידה של עד 
 90%

ברמות האנזים לקטאז

קיים אצל
 70%

מהאוכלוסייה
לקטאז + לקטאז -
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בזכות מוטציה בקרבת הגן המקודד לאנזים הלקטאז, כ-30% מאוכלוסיית העולם אינם מאבדים את 
היכולת לעכל לקטוז 

לפי מחקרים גנטיים, ההערכה הכללית היא שמבחינה גנטית, כ-70% מאוכלוסיית העולם אינם סבילים ללקטוז. עם זאת, אצל 
כ-30% מאוכלוסיית העולם )לרוב ממוצא אירופי(, היכולת לעכל לקטוז אינה פוחתת. היכולת הזאת נשמרת הודות להימצאותה 
של מוטציה גנטית בסמיכות לגן המקודד לאנזים לקטאז )הגן LCT(. בדיקות של המעי הדק אצל אנשים עם המוטציה מראה שהם 
ממשיכים לייצר את אנזים הלקטאז לאורך כל חייהם, דבר המקנה להם את תכונת הסבילות ללקטוז, ומאפשר להם לצרוך באופן 

טבעי כמויות גבוהות יותר של חלב ומוצריו 2.

 

דרכים לאבחון אי-סבילות ללקטוז שנעשה בדרך כלל באמצעות מבחן העמסת לקטוז 

חשוב לציין כי בדיקה גנטית להימצאות המוטציה אינה מספיקה כדי לקבוע אם נבדק כלשהו אינו סביל ללקטוז. ישנם אנשים עם 
המוטציה )כלומר, בעלי יכולת להמשיך לייצר את אנזים הלקטאז( שעדיין לא סבילים ללקטוז בגלל בעיות במעי הדק, לדוגמה, בשל 

הפרעה מרחבית במעי, לרוב כתוצאה ממחלות מעי שמונעות מאנזים הלקטאז המיוצר לפרק את הלקטוז שבמזון.

בנוסף, ישנם אנשים ללא המוטציה )כלומר, אלה שאינם ממשיכים לייצר את אנזים הלקטאז( שצריכת  לקטוז אינה מלווה בהופעה 
גנטית למוטציה אינה  )ונתייחס אליהם בפירוט בהמשך(. מכיוון שבדיקה  זו נקראת א-סימפטומטית  של סימפטומים. אוכלוסייה 

מספיקה כדי לקבוע אם נבדק הוא סביל ללקטוז או שאינו סביל ללקטוז. קיימות דרכים נוספות לאבחן אי-סבילות ללקטוז:

א( מבדק הימנעות – השיטה הפשוטה ביותר היא הימנעות הדרגתית מחלב ומוצריו ובחינת הסימפטומים הקליניים. אף שהאבחון 
וההנחיות אינם מדויקים, או לחלופין, אינם ניתנים לכימות, מדובר במבחן הראשון לאבחון מצב קליני של אי-סבילות שנעשה בקרב 
מטופלים שמדווחים על כאבי בטן לאחר צריכה של חלב ומוצריו, שכן, אם האדם אכן לא סביל ללקטוז, מצבו הכללי ישתפר בעקבות 

הימנעות ממוצרים עתירים בלקטוז. 

ב( מבחן העמסת לקטוז – דרך נוספת לאבחן אי-סבילות ללקטוז היא מבחן העמסת לקטוז שבו מתבקש הנבדק לשתות תמיסה 
מרוכזת של לקטוז )בין 25-50 גרם לקטוז מומס במים(, ולאחריה, במשך כ-3 שעות, נלקחים מדדים כמותיים המעידים על אי-

סבילות ללקטוז, כמו ייצור גזים במעי ועלייה בסוכר בדם.

ג( בדיקת אי סבילות ללקטוז בדרכים פולשניות – אפשר לבחון את פעילות האנזים במעי הדק בצורה ישירה על ידי ביופסיה של 
המעי הדק שממנה אפשר להפיק ולכמת את האנזים לקטאז המיוצר אצל הנבדק. אולם מדובר בדרך לא נפוצה שחסרונותיה עולים 

על יתרונותיה שכן מדובר בבדיקה פולשנית שאינה נעימה.

תפוצת האוכלוסייה בעולם באחוזים המוגדרת כ Lactose intolerant )אי-סבילות ללקטוז( מבחינה גנטית. 
/https://www.didyouknowdna.com/uncategorized/genes-lactose-intolerance-2

אחוז 
האוכלוסייה 

שאינה סבילה 
ללקטוז
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מבחן העמסת לקטוז ומדדיו:

מעקב אחר עליית ברמת הגלוקוז בדם (שיטה פחות נפוצה) – מכיוון שהאנזים לקטאז מפרק לקטוז לחד-הסוכרים, גלוקוז 
וגלקטוז, אנשים סבילים ללקטוז יחוו עלייה ברמת הגלוקוז בדם לאחר העמסת לקטוז, ואילו אנשים עם אי-סבילות ללקטוז 
יחוו עלייה קטנה ברמת הגלוקוז בדם, אם בכלל. עלייה של פחות מ-20 מ"ג/דצ"ל גלוקוז בדם מעידה על אי-סבילות ללקטוז, 

בעוד עלייה של יותר מ-20 מ"ג/דצ"ל מעידה על סבילות ללקטוז.

מעקב אחרי ייצור גזים במעי באמצעות תבחין נשיפה (שיטה נפוצה) –  אנשים עם אי-סבילות ללקטוז יוכלו לפרק רק 
חלק קטן מהלקטוז הניתן במבחן ההעמסה )אם בכלל(, ולכן הלקטוז ימשיך למעי הגס שם יעבור תסיסה על ידי חיידקי המעי. 
תסיסה זו מייצרת כמות גדולה של גזים, ביניהם מימן )H2( ומתאן)CH4( . חלק מהגזים הנוצרים במעי הגס עוברים בדיפוזיה 
אל מערכת הדם וממנה אל הריאות המפרישות חלק מאותם הגזים בנשיפה. מכשיר ייעודי קולט את הנשיפות של הנבדק ונותן 
כימות של רמות המימן והמתאן הנפלטות. עלייה של מעל 20ppm בפליטת מימן או עלייה של מעל  10ppm  מתאן מעידות 
על אי-סבילות ללקטוז. עלייה של פחות מ-15ppm בערכי המימן או עלייה של פחות מ-10ppm  בערכי המתאן מעידות על 

סבילות ללקטוז )עלייה של ערכים בין הערכים הללו איננה נותנת פרשנות קלינית ברורה(5.

מעקב אחר שינוי החומציות במעי (בפעוטות בעיקר)  – מכיוון שישנם נבדקים שאינם יכולים לספק תבחין נשיפה תקין, 
בקרב גילאים רכים לדוגמה, מבוצעת בדיקה שונה שבה ניתנת כמות קטנה של לקטוז ונמדדים שינויים ברמת החומציות 
של הצואה. בנבדקים עם אי-סבילות, הלקטוז שניתן במהלך הבדיקה עובר התססה במעי הגס והופך לחומצה לקטית, דבר 
שגורם לעלייה בחומציות הצואה )ירידה ברמת ה  pH( . לכן, עלייה בחומציות של דגימת הצואה, לפני ואחרי מבחן ההעמסה, 

מעידה על אי-סבילות ללקטוז, ואילו רמת חומציות שאינה משתנה מעידה על סבילות ללקטוז.

דרכי ההתמודדות עם אי סבילות ללקטוז 

ישנו מגוון של דרכי התמודדות שבעזרתן אפשר להתמודד עם 
ההתמודדות  דרכי  של  העיקרית  המטרה  ללקטוז.  סבילות  אי 
היא לקצר את זמן הופעת הסימפטומים ולהפחית את עוצמתם. 
עם  ההתמודדות  בנוטריינטים,  עתירים  חלב  שמוצרי  היות 
של  מספקת  צריכה  הבטחת  תוך  נעשית  ללקטוז  אי-סבילות 
מיקרו נוטריינטים ומאקרו נוטריינטים, ומניעת חסרים תזונתיים 
וכן  לגילו  בהתאם  מטופל,  לכל  אישי  באופן  מותאמת  שכמובן 

בהתאם לחומרה של אי הסבילות. 

 קיימים שני קווים עיקריים להתמודדות עם אי-הסבילות ללקטוז:

העיקרית 	  ההתמודדות  גישת   – חלב  ממוצרי  הימנעות 
מוחלטת  הימנעות  או  משמעותית  הפחתה  על  מתבססת 
ממוצרי חלב העשירים בלקטוז ובחינת התגובה של המטופל 
לשינוי התזונתי. גישה זו נפוצה מאוד בימינו וגם קלה ליישום 
מכיוון שהמודעות לאי-סבילות ללקטוז עלתה מאוד בשנים 
מאוד  רחבה  כמות  בשוק  שיש  העובדה  מלבד  האחרונות. 
של  רחב  מגוון  גם  ישנו  צמחים,  מבוססי  חלב  תחליפי  של 
מפורק  שלהם  ההכנה  שבתהליך  לקטוז  דלי/נטולי  מוצרים 
ידי אנזימים, או לחלופין, אופן ההכנה  דו הסוכר מפורק על 
של מוצר המזון, שעושים בו שימוש בחיידקי מחמצת, מביא 
לתוצר בעל כמות מופחתת של לקטוז. כל אלה מאפשרים 
המצויים  התזונתיים  הערכים  את  להרוויח  הצרכנים  לקהל 
בחלב ומוצריו ולהימנע מהתסמינים הקליניים של אי-סבילות 
ללקטוז. לעיתים, ובהתאם לתגובה האישית של כל אדם לשינוי 
התזונתי, אפשר לחזור ולשלב מוצרי חלב בהדרגה, ובכמויות 
קטנות, על מנת להבטיח תזונה מגוונת ומאוזנת שאינה מלווה 

הטיפול  גישת  היא  חלב  ממוצרי  שהימנעות  אף  בתסמינים. 
הנפוצה, בין דרכי הטיפול באי-סבילות ללקטוז, קיים חסרון 
תזונתי בהימנעות מחלב ומוצריו הואיל ואלה עשירים ברכיבי 
מזון חיוניים, והימנעות מהם עלולה לפגוע בעיקר באוכלוסיות 
וילדים.  מבוגרים  כמו  מוגברים,  תזונתיים  צרכים   בעלות 

בכל 	  הבוחר  אדם  בפני   – הלקטאז  אנזים  של  חיצוני  תיסוף 
זאת לצרוך מוצרי מזון המכילים לקטוז קיימת אופציה לעשות 
שימוש בתוסף חיצוני של האנזים לקטאז המופק באמצעות 
שימוש בחיידקים או בשמרים. מבחינת התיסוף, אפשר לצרוך 
המזון  לצריכת  סמוך  ככדור,  אורלית,  בצורה  האנזים  את 
המכיל לקטוז, או לחלופין, להוסיף את האנזים ישירות למוצר 
המזון. בשני המקרים, האנזימים מפרקים את דו הסוכר לחד 
הגעתו  נמנעת  ובכך  הדק,  במעי  ספיגה  שעוברים  סוכרים 
העובדה  היא  זו  שיטה  של  יתרונה  הגס.  למעי  הלקטוז  של 
שהמטופל כלל לא צריך לוותר על מוצרי חלב. מנגד, החיסרון 
הבולט של דרך התמודדות זו היא העובדה שהמטופל נדרש 
לתכנן את זמן נטילת התוסף בהתאם לצריכה עתידית של 
יכולת מוגבלת  יש  מוצר מזון שמכיל לקטוז. כמו כן, לתוסף 
הזמן  משך  מבחינת  והן  הכמות  מבחינת  הן  לקטוז,  לפרק 

שהתוסף פעיל בגוף.
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קבוצת הא-סימפטומטים – אנשים ללא מוטציה לסבילות ללקטוז שמסיבות שאינן ברורות אינם 
סובלים מתסמינים לאחר צריכת לקטוז 

אף שמרבית האוכלוסייה הבוגרת )כ-70%( אינה סבילה מבחינה גנטית, המוטציה הגנטית בלבד אינה יכולה לספק הסבר לשונות 
בעוצמת הסימפטומים אצל אוכלוסייה זו. כלומר, אין זה מחייב שבהיעדר המוטציה הגנטית, האדם יחווה בהכרח סימפטומים לאחר 
צריכת לקטוז. אחת הסיבות האפשריות לשונות זו היא הרכב המיקרוביום והדרך שבה חיידקי המעי הגס מפרקים לקטוז שלא עוכל 

במעי הדק. 

מכיוון שתופעות האי סבילות מופיעות בעקבות פירוק לקטוז, ע”י חיידקי המעי, אפשר לשער כי ייתכן שקיים קשר בין מגוון ועושר 
המינים של חיידקי המעי ובין עוצמת הסימפטומים המקושרים לתופעה זו3. מכאן קיימות שתי אפשרויות שיכולות להסביר את מנעד 

הסימפטומים ועוצמתם בקרב אנשים שאינם סבילים ללקטוז: 

או 	  גורמת להופעה של סימפטומים  “טובים” המפרקים לקטוז בצורה שאינה  חיידקי מעי  קיימים  כי  אפשרות ראשונה מציעה 
יותר או לא תבוא לידי ביטוי כלל.  גורמת לסימפטומים בדרגה חמורה פחות. במקרה כזה, תגובת אי הסבילות תהיה  מתונה 

חיידקים כאלה אולי קיימים בכמות גבוה במעי של אוכלוסיית הא-סימפטומטים.

אפשרות שנייה מציעה כי קיימים חיידקי מעיים “לא טובים” המפרקים לקטוז באופן כזה שגורם ליצירת תוצרי לוואי המעלים את 	 
חומרת הסימפטומים. במקרה כזה, תגובת האי-סבילות תהיה “אלימה” יותר ותפגע באיכות החיים בצורה ניכרת. חיידקים כאלה 

אולי קיימים בכמות גבוה במעי של אוכלוסיית הסימפטומטים.

האוכלוסייה שאינה סבילה מתחלקת ל-2, סימפטומטיים, אלה החווים סימפטומים בעוצמה מוגברת לאחר צריכה של מוצרי חלב, ואוכלוסיית
הא-סימפטומטיים אשר עוצמת הסימפטומים בקרבם פחותה, עד לא קיימת. זאת, ככל הנראה, כתוצאה מהרכב שונה של חיידקי המעיים.

לאור העובדה שמרבית הגישות להתמודדות עם אי הסבילות 
ללקטוז בימינו מתמקדות דווקא בהיעדר הפעילות האנזימטית 
וגישור על המחסור באנזים, הבנת הרכיב המיקרוביאלי ואפיונו 
יכולה לשמש דרך נוספת לטיפול ולהתמודדות עם תופעת אי 
הסבילות, וזאת כי תגובת אי הסבילות ללקטוז מושפעת ישירות 
מנוכחות חיידקים במעי הגס ומהתסיסה של הפחמימות בתוכו. 
טובים”,  מעיים  “חיידקי  של  הראשונה  באופציה  דנים  אנו  אם 
המעי  בסביבת  זה  מסוג  החיידקים  כמות  את  להגביר  נשאף 
הגס, זאת אפשר ליישום באמצעות פיתוח פרוביוטיקה ייעודית 
שתכיל את חיידקי המעיים מסוג זה. יתרון של מתן פרוביוטיקה 
מסוג זה מתבסס על העובדה שהרכב ומגוון המיקרוביום שלנו 
נתון לשינוי )אפילו אם באופן זמני(. בצורה שכזו, מי שנוטל את 
יוכל ליהנות ממוצרי חלב, ללא הופעה של  אותה פרוביוטיקה 
סימפטומים וללא תלות בנטילת אנזים טרם צריכה של לקטוז. 

לגבי האופציה השנייה - נשאף להפחית את חיידקי המעי ה”לא 
חיידקים,  לאותם  שמתאים  אנטיביוטי  טיפול  ידי  על  טובים” 
ובעתיד גם על ידי דרכים אחרות כמו פאג‘ים שיכולים לנטרל 

חיידקים אלו באופן ספציפי4.

כאבי בטן
בחילות
גזים 

שלשולים

Symptomatic   |   Asymptomatic

לקטאז - לקטאז -
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מחקר שמתבצע בימים אלה במעבדתנו, בשיתוף המחלקה לגסטרואנטרולוגיה בביה”ח הדסה

העברית,  באוניברסיטה  לחקלאות,  בפקולטה  והתזונה  המזון  מדעי  של  לביוכימיה  במכון  היקף  רחב  מחקר  מתבצע  אלו  בימים 
בשיתוף המחלקה לגסטרואנטרולוגיה בבית חולים הדסה בירושלים. מטרת המחקר לשפוך אור על הרכיב המיקרוביאלי בתגובת אי 
הסבילות ללקטוז, וכן לבחון האם הרכב המיקרוביום יכול להסביר את ההבדל, בתגובה ללקטוז, בין האוכלוסייה הסימפטומטית ובין 

הא-סימפטומטית. השערת המחקר היא כי הרכיב המיקרוביאלי הוא הגורם האחראי על תופעת האי-סבילות ללקטוז ולעוצמתה. 

- אותם אנשים אשר מבחינה גנטית אינם  בשלב ראשון של הניסוי נאתר, באמצעות בדיקות גנטיות, את אוכלוסיית היעד שלנו 
יכולים לצרוך לקטוז ללא סימפטומים משמעותיים )קבוצת הא-סימפטומטיים(. בשלב השני נבצע העמסת  סבילים ללקטוז אך 
לקטוז ובחינה של רמות הגלוקוז בדמם, כתוצאה מהעמסה זו, על מנת לאמת שאכן פירוק הלקטוז במעי הדק שלהם מתרחש 

בצורה מוגבלת מאוד, וכי לא חלה עלייה בערכי הגלוקוז בדם. 

הא-סימפטומטיים  קבוצת  בין  הגזים  פליטת  בכמות  הבדלים  לבחון  מנת  על  בנשיפה,  ומתאן  מימן  תבחין  בדיקת  נבצע  בנוסף, 
לקבוצת הסימפטומטיים )כקבוצת ביקורת(. לאורך ביצוע בדיקת ההעמסה יענו הנבחנים על שאלון שמטרתו לאמוד, גם בצורה 
את  נאפיין  הניסוי  של  האחרון  בשלב  המחקר.  ממשתתפי  אחד  כל  בקרב  וחומרתם  הסימפטומים  נוכחות  את  סובייקטיבית, 
המיקרוביום של כל אחד ממשתתפי הניסוי, על מנת למצוא חיידקים ספציפיים שיכולים להסביר כיצד במעי של הא-סימפטומטיים 

מפורק לקטוז ללא תופעות לוואי. 

הואיל ואי-סבילות ללקטוז הינה תופעה נפוצה ורחבת היקף, במבט לעתיד אנו שואפים לפתח כיוונים מדעיים וטכנולוגיים חדשניים 
להתמודדות עם אי סבילות ללקטוז בדגש על המיקרוביום האנושי. עם פיתוח של מוצרים חדשים, פרוביוטיים ייעודיים, והנגשתם 
לקהל הרחב נוכל להתמודד עם תופעת אי הסבילות ומעל הכול, לאפשר איכות חיים גבוהה בקרב אוכלוסיות שנמנעות מצריכה של 

חלב ומוצריו בעקבות אי-סבילות ללקטוז.

תוכנית המחקר בפקולטה לחקלאות: 
מציאת אוכלוסיית היעד - אוכלוסייה שאינה סבילה - על ידי ביצוע בדיקה גנטית. 1
העמסת לקטוז וביצוע בדיקת רמות הסוכר בדם וכן בדיקת תבחין מימן ומתאן בנשיפה. 2
בחינה הרכב חיידקי המעיין והצלבת המידע עם מגוון ועוצמת הסימפטומים בקרב האוכלוסייה בעלת אי הסבילות.. 3

Symptomatic   |   Asymptomatic

70%
מוטציה המקנה סבילות ללקטוז

30%
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 נייר עמדה, גרסה 7 - קווים מנחים לביצוע ופענוח תבחיני נשיפה מבוססי מימן ומתאן לאבחון אי סבילות לסוכרים )פחמימות( וצמיחת יתר של חיידקים” .5
.pp. 1–53 “,במעי הדק

התערבויות לא-תרופתיות להפחתת לחץ הדם אצל מבוגרים שסובלים מיתר לחץ דם 

התערבויות לא תרופתיות להפחתת לחץ דם, הקשורות בשינוי באורח החיים, נבדקו במחקרים אקראיים מבוקרים ומטא-
אנליזות, אך עד כה לא ברור איזו התערבות יעילה יותר.

החוקרים ביצעו מטא אנליזה כדי למדוד ולהשוות את האפקטיביות של שלל התערבויות להורדת לחץ דם. 
זמן  )שכללו כ-15,000 משתתפים(, עם  120 מאמרים  נכללו במטא-אנליזה  יותר מ-60,000 מאמרים רלוונטיים  מתוך 

מעקב חציוני של 12 שבועות, והוערכו 22 התערבויות לא פרמקולוגיות. 
 Grading of Recommendations Assessment,(  GRADE באמצעות  הוערכה  התערבות  כל  לגבי  הראיות  איכות 

)Development and Evaluation
ראיות באיכות גבוהה נמצאו עבור דיאטת Dietary Approach to Stop Hypertension( DASH(, והראו כי דיאטה זו 
הייתה עדיפה על פני התערבויות אחרות לא-פרמקולוגיות עבור מבוגרים עם יתר לחץ דם. לדיאטת DASH היה יתרון 

בהפחתת לחץ דם סיסטולי ודיאסטולי, לעומת התערבויות אחרות:
הפחתת לחץ דם סיסטולי בכ-7 מ”מ כספית 

 )Weighted mean difference, 6.97 mm Hg; 95% CI: 4.50–9.47(
ודיאסטולי ב-3.5 מ”מ כספית 

.)Weighted mean difference, 3.54 mm Hg; 95% CI 1.80–5.28(
בהשוואה לטיפול הרגיל, עדויות ברמה בינונית עד גבוהה הצביעו על כך שפעילות גופנית אירובית, אימונים איזומטריים 
)סוג של אימון התנגדות(, שימוש במלח דל נתרן ועתיר אשלגן, שינוי באורח חיים ומדיטציה עשויים להשפיע לטובה על 

יתר לחץ דם.
עבור חולים עם יתר לחץ דם, עדויות ברמה בינונית עד גבוהה הצביעו על כך שהתערבויות אלו )למעט שינוי מקיף באורח 
החיים( קשורות להפחתת לחץ דם סיסטולי ודיאסטולי. גם הפחתת צריכת מלח נמצאה אפקטיבית. בקרב משתתפים 
הסובלים מעודף משקל והשמנה, דיאטה דלת קלוריות ודיאטה דלת קלוריות בתוספת פעילות גופנית עשויות להוריד 

לחץ דם יותר מאשר פעילות גופנית.
שסובלים  מבוגרים  אצל  דם  לחץ  בהורדת  ביותר  היעילה  ההתערבות  להיות  עשויה   DASH דיאטת  החוקרים:  מסקנות 
מיתר לחץ דם. פעילות גופנית אירובית, אימון איזומטרי, הגבלת מלח או שימוש במלח דל נתרן ועתיר אשלגן, שינוי אורח 

חיים מקיף, שליטה בנשימה, מדיטציה ותזונה דלת קלוריות משפיעים גם הם על הפחתת לחץ דם.

Fu J, Liu Y, Zhang L, et al. Nonpharmacologic Interventions for Reducing Blood Pressure in Adults With Prehypertension to Established 
Hypertension. J Am Heart Assoc. 2020;9)19(: e016804.
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מחקר ישראלי - צריכת חלב ומוצרי חלב קשורה לגובה בקרב מתבגרים: תוצאות סקר הבריאות והתזונה הלאומי 
הישראלי

אינן  המחקרים  ותוצאות  מעטים  הנתונים  מתבגרים,  בקרב  אך  הרך,  בגיל  בעיקר  בגובה  לעלייה  קשורה  חלב  צריכת 
עקביות. מחקר חתך זה העריך את הקשר בין צריכת חלב לגובה בקרב מתבגרים.

15 שנים, המשתתפים בסקר הנוער הישראלי  במחקר נכללו למעלה מ-3,500 תלמידי כיתות ז'-יב', בגיל ממוצע של 
לבריאות ותזונה )2016-2015(. המשתתפים מילאו שאלונים )כולל שאלון תדירות מזון( ובוצעו מדידות אנתרופומטריות. 
 BMI צריכת חלב יומית חולקה לארבע קטגוריות מנמוכה מאוד )>מנה אחת ליום( לגבוהה )3 ויותר מנות ליום(. מדד ה
והגובה לפי גיל )z scores ( חושבו על פי סטנדרט של ארגון הבריאות העולמי ובו, קומה נמוכה מוגדרת מתחת לאחוזון 
25. כן בוצעו ניתוחי רגרסיה לינארית ולוגיסטית רבת משתנים, על מנת להעריך את הקשר בין צריכת חלב לגובה ולשיעורי 

קומה נמוכה.
1.4 מנות ממוצרים לא ממותקים )חלב, גבינה  2 מנות ביום, מתוכן  תוצאות: הצריכה החציונית של מוצרי חלב הייתה 
ויוגורט(. לאחר תיקנון לגיל, מין, BMI ומצב סוציו-אקונומי נמצא כי עלייה בצריכת מנת חלב לא ממותקת קשורה לעלייה 

בגובה )z scores( שוות ערך לעלייה של 0.4-0.3 ס"מ בגובה )p >0.05(, ולירידה של 10% בסיכון להיות נמוך קומה
)OR 0.90, 95%CI: 0.84, 0.97, p >0.01(. לא נמצאו קשרים מובהקים בין צריכת מוצרי חלב ממותקים לגובה. 

מסקנת החוקרים הייתה כי צריכת מוצרי חלב לא ממותקים )4-3 מנות ליום( תורמת להשגת פוטנציאל הגדילה בקרב 
מתבגרים. יש צורך במחקרי התערבות כדי לקבוע את הקשר הסיבתי בין צריכת חלב לצמיחה לינארית.

Dor C, Stark AH, Dichtiar R, Keinan-Boker L, Shimony T, Sinai T. Milk and dairy consumption is positively associated with height in 
adolescents: results from the Israeli National Youth Health and Nutrition Survey [published online ahead of print, 2021 Aug 18]. Eur J 
Nutr. 2021;10.1007/s00394-021-02661-6. doi:10.1007/s00394-021-02661-6
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תזונה חלבית להתאוששות שריר בספורטאים
ד"ר אוליבר ס ויטארד

המרכז למדעים פיסיולוגיים אנושיים ויישומיים, קינג'ס קולג' בלונדון, הממלכה המאוחדת.

התאוששות  של  העיקריים  השיקולים  ספורט,  תזונת  במונחי 
 4  R’s-ה  ."4  R’s"-ה לקידום  קשורים  גופנית  מפעילות 
,)remodelling( פירוק ובניה של חלבוני שריר )i( :מתייחסים ל
,)repairing( תיקון חלבוני שריר ישנים שהם לרוב פגומים )ii( 
)iii( מילוי מאגרי דלק לשרירים )replenishing(, ו-)iv( מניעת 
הפרופיל  בהינתן   .1)rehydrating( הספורטאים  התייבשות 
חלבון,  המכילים   – חלביים  מוצרים  של  המגוון  התזונתי 
ניכרת  ויוד – כמות  ויטמין D, סידן  יחד עם  ושומן,  פחמימות 
של ראיות מדעיות בדקה את תפקידה של התזונה החלבית 
מפעילות  ההתאוששות  רכיבי  ארבעת  כל  של  בקידומם 
המדעיות  הראיות  על  ביקורת  מספק  זה  מאמר  גופנית2. 
בקידום  החלבית  התזונה  של  היעילות  את  שחקרו  הקיימות 
התאוששות שריר, וזאת במונחי תיקון ופירוק ובניה של חלבוני 
שריר. בנוסף, מודגשים כיווני מחקר עתידיים לתחום התזונה 

החלבית והתאוששות מפעילות גופנית. 

    תזונה חלבית לפירוק ובניה של שרירים לאחר    
   פעילות גופנית

רכיב מפתח בתהליך הפירוק והבניה של שריר הינו סינתזת 
.)muscle protein synthesis - MPS( שריר   חלבוני 

חלבוני  ייצור  של  הפיסיולוגי  התהליך  את  מתאר   MPS
זמינות  אמינו  מחומצות  חדשים  תפקודיים,  קשורים,  שריר 
ניתנים  – תאיים(. חלבוני שריר  או במאגרי שריר תוך  )בדם 

   מבוא

ספורטאים.  ביצועי  של  בסיסי  רכיב  הינה  ספורט  תזונת 
כלל  בדרך  יוכרע  בתחרות  המנצח  הביצוע  עלית,  בספורט 
ו/או בזמן  נבונות לפני  זעירים. בחירות תזונתיות  בהפרשים 
של  הכלים"  "ארגז  ב  הדרכים  שאר  בין  משמשות,  תחרות 
הספורטאי, להשגת יתרון קטן על יריבו/יו. במובן זה, במהלך 
עשרות השנים האחרונות מיקמה את עצמה התזונה החלבית 

בחזית תזונת הספורט היישומית מבוססת – הראיות.  

בדומה  האימון.  באיכות  גם  תלויים  הספורטאים  ביצועי 
לביצועים תחרותיים, בחירות תזונתיות נבונות מספקות בסיס 
עצימות  בעל  באימון  תמיכה  בנושא  במיוחד  איכותי,  לאימון 
ו/או תדירות אימון גבוהה. גורם מפתח נוסף הקובע  גבוהה, 
של  ההגדרה  ממנו.  ההתאוששות  קצב  הינו  איכותי  אימון 
האימון  בסוג  ותלויה  מורכבת  היא  גופני  מאימון  התאוששות 
כיווצי  לעומת  סיבולת  לעומת  התנגדות  )כלומר,  הגופני 
שריר מקבילים, קונצנטריים לעומת אקסצנטריים(, הזמן בין 
אימונים גופניים )שעות עד ימים( וכן המטרות של הספורטאי 
/ מתאמן )ביצועים תחרותיים לעומת הסתגלות לאימון(. לכן, 
יותר, האימון  יהיה מסוגל להתאושש מהר  ככל שהספורטאי 

האיכותי הבא יוכל להתבצע מהר יותר.



כוויצים )אקטין, מיוזין,  לסיווג גס כחלבונים מיופיברילאריים 
מייצרי  מיטוכונדריאליים  חלבונים  או  טרופונין(,  טרופומיוזין, 
בעיקר  מתרחש  זה  אנרגטית  יקר  מטאבולי  תהליך  אנרגיה. 

בתקופת ההתאוששות לאחר אימון גופני. 

תזונתי.  חלבון  הינו   MPS-ל ביותר  החזק  התזונתי  התמריץ 
ומי  -  קזאין  מזון חלבי מכיל שתי פרקציות חלבוניות שונות 
גבינה. קזאין ומי גבינה מהווים 80% ו-20% מהחלבון החלבי 
של  הפוטנציאל  את  קובעים  מפתח  גורמי  שני  בהתאמה. 
האמינו  חומצות  :פרופיל  הם  אלו   ,MPS לגרות  חלבון  מקור 

המרכיבות את מקור החלבון3, 4  והתכונות העיכוליות. 
מכאניסטיים  מחקרים  האמינו,  חומצות  לפרופיל  בנוגע 
 essential  - EAA ( החיוניות  האמינו  חומצות  כי  מדגימים 
להשראת  קריטיים  הינם  לאוצין,  ובמיוחד   ,)amino acids
MPS 5 . שתי הפרקציות החלבוניות עשירות  ב-EAA ולאוצין. 

מי גבינה מורכבים מ-EAA 52% ו-14% לאוצין, בעוד שקזאין 
מתוכן  אחוז  )במונחי  לאוצין  ו-10%   EAA מ-48%  מורכב 
מורכב  אדמה  תפוחי  חלבון  השוואה,  לשם  כולל(.  חלבון 
וקזאין  ו-5% לאוצין בלבד. למעשה, מי גבינה   EAA מ-33% 
בהשוואה  גבוה   EAA הרכב  בעלי  היחידים  החלבונים  הינם 

.)Figure 1( לשריר אנושי

במונחי תכונות עיכוליות, קזאין מסווג כחלבון "איטי"6 . קזאין 
נקרש בקיבה, ולכן חומצות האמינו נספגות לזרם הדם לאט 
יחסית. כתוצאה מכך, ההעברה והספיגה של חומצות אמינו 
הינם  גבינה  מי  לכך,  בניגוד  מעוכבת.  שלד  לשריר  מקזאין 
וכתוצאה  מסיסי – חומצה )כלומר, הם לא נקרשים בקיבה( 
האמינו  חומצות  כלומר,  מהיר",  כ"חלבון  מסווגים  הם  מכך 
שלד  שריר  ע"י  ונספגות  במהירות  הדם  זרם  לתוך  נספגות 
בעיכוב מינימלי. בהינתן התכונות העיכוליות הטובות ופרופיל 
וקזאין, עניין מדעי רב  חומצות האמינו של חלבוני מי גבינה 
של  בהקשר  חלבי  בחלבון  התמקד  הספורט  תזונת  בתחום 
מפעילות  ההתאוששות  בזמן  שריר  של  ובניה  פירוק  קידום 

גופנית בספורטאים2 .

כמה סוגי ראיות תומכים ברעיון כי מוצרי חלב מספקים מקור 
חלבון יעיל, ואולי אפילו מועיל, לקידום פירוק ובניה של שריר 
ראשית,  ספורטאים.  של  באוכלוסיות  גופנית  פעילות  לאחר 
באימוני  שהתאמנו  צעירים  בגברים  השפעה   – רב  מחקר 
התנגדות דיווח כי צריכה של 18 גרם של חלב דל – שומן לאחר 
במשך  ב-34%  גדולה   MPS תגובת  משרה  גופנית  פעילות 
4 שעות בהשוואה  גופנית של  תקופת התאוששות מפעילות 
ל-18 גרם של חלבון סויה7 . חשוב לציין כי נתונים מרשימים 
גדולים  אלה תורגמו למחקר אימון כרוני שבו נצפו שיפורים 
אימון התנגדות  12 שבועות של  רזה לאחר  גוף  יותר במסת 
כל  נצרכו לאחר  סויה,  ולא  כאשר משקאות של חלבון חלב, 
אימוןFigure 2( 8( . סביר שהשיעור הגבוה של  הפירוק והבניה 
ע"י  תווך  סויה  לחלבון  בהשוואה  חלב  חלבון  עם  שריר  של 
פרופיל ה-EAA ותכולת הלאוצין העדיפים יותר בחלב. בנוסף 

יותר של חומצות אמינו  לכך, ישנן ראיות לגורל מטבולי טוב 
הנגזרות מחלבון חלב המכוונות לרקמות ההיקפיות )כלומר, 

לשריר( במקום להיספג במעי כפי שהודגם עם חלבון סויה9.

מבחינת  חיטה  לחלבון  גם  הושוו  החלביים  החלבונים  שנית, 
מבוגרים  בספורטאים  נעשה  הדבר  כי  אם   ,MPS השראת 
יותר10. נתונים אלה גילו השראת MPS גדולה יותר עם צריכת 
35 גרם של קזאין מיצלארי לעומת 35 גרם של הידרוליזאט 
הלאוצין  ותכולת   EAA-ה פרופיל  ע"י  תווכה  שכנראה  חיטה 
בחסר  לוקה  החיטה  זו,  מבחינה  בקזאין.  יותר  העדיפים 
ניכר  באופן  גבוהה  בקזאין  הלאוצין  ותכולת  ליזין,   ,EAA-ב

מבחלבון חיטה. 

 MPS-ה תגובת  את  מדד  לאחרונה  שנערך  מחקר  לבסוף, 
לאחר צריכה של 350 מ"ל של חלב דל – שומן נוזלי בהשוואה 
ל-158 גרם של בשר בקר טחון רזה מבושל,  בזמן התאוששות 
באימוני  שהתאמנו  צעירים  בגברים  גופנית  מפעילות 
התנגדות11 . שני המזונות הכילו 30 גרם של חלבון, אך החלב 
הפחמימות  מתכולת  כתוצאה  אנרגיה  בתכולת  יותר  עשיר 
הנגזרות  אמינו  חומצות  כי  לציין  מעניין  שלו.  יותר  הגבוהה 
בהשוואה  יותר  מהר  הדם  בזרם  הופיעו  בקר  בשר  מחלבון 
לחלב. עם זאת, על אף הטיפול העדיף בחלבון לאחר ארוחה 
 – דל  חלב  צריכת  של   הבקרה  נטתה  בשר,  צריכת  שכללה 
ההתאוששות  בזמן  יותר  גדולה   MPS תגובת  להשרות  שומן 
מפעילות גופנית יחסית לבשר בקר בגברים צעירים מאומנים 
)Figure 3( . כל הנתונים האלה יחד מעידים כי ישנן תכונות 
אחרות של החלב, שטרם התגלו, שהשרו תגובת MPS גדולה 
יותר לעומת צריכת בשר בקר. ראיות ראשוניות ממחקרים על 
בעלי חיים מעידים שייתכן כי פפטידים ביואקטיביים )כלומר, 
די - / טרי – פפטידים(, הנמצאים בשפע במוצרי חלב, גורמים 

לתגובה זו ומצדיקים בדיקה.   

עבור ספורטאי עילית, מציעה תקופת הלילה חלון הזדמנויות 
תגובת  הגדלת  מבחינת  קטנים  יתרונות  להשגת  חשוב 
הפירוק והבניה של שריר לאימון בערב. שנת לילה היא לרוב 
תקופת הצום הארוכה ביותר ביום. בהתאם לכך, הרעיון של 
צריכת חלבון לפני השינה זכה לאחרונה לתשומת לב בתזונת 
הספורט, עם דגש במיוחד על חלבון קזאין מיצלארי איכותי 
של  צריכה  כי  הדגימו  אלה  מחקרים   .13 איטי12,  שחרור  בעל 
של  גידול  משרה  השינה  זמן  לפני  דקות   30 קזאין  גרם   40
20% ב-MPS בהתאוששות לאורך הלילה בהשוואה לפלצבו 
יש להרחיב  כי  מים13. המשמעות של כך בפועל היא שייתכן 
את העצה האימהית המסורתית לצרוך כוס חלב גדולה לפני 
השינה על מנת לבנות שיניים חזקות גם לספורטאי עילית – 

וזאת  בנושא פירוק ובניה של שריר עקב האימון השני ביום.

לסיכום, הנתונים האלה מעידים כי חלבוני מוצרי חלב יעילים 
יותר בקידום פירוק ובניה של שריר מחלבון סויה, חיטה ואפילו 
בשר בקר בזמן התאוששות מפעילות גופנית, על בסיס גרם – 
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לגרם. נדרשים מחקרים עתידיים להערכת החוזק בהשראת 
MPS של מקורות חלבוני מוצרי חלב אחרים, בנוסף לחלב, 
מי גבינה או קזאין מבודדים, כגון יוגורט או קוטג'. בנוסף לכך, 
להשוואה של חלב למקורות חלבון מבוססי – צמחים אחרים 
)כלומר, תירס, שיבולת שועל, קינואה( להשראת MPS דרוש 
מחקר נוסף, וזאת על מנת לספק תמונה מלאה של מקורות 
בזמן  שריר  של  ובניה  פירוק  לקידום  ביותר  היעילים  החלבון 

התאוששות מפעילות גופנית בספורטאים.    

    תזונה חלבית להחלמת שרירים לאחר 
   פעילות גופנית

לפני הפירוק והבניה של חלבוני שריר פונקציונליים חדשים, 
התיקון ו/או הסרה של חלבוני שריר ישנים פגומים הינה דרישת 
קדם לקידום התאוששות מפעילות גופנית בספורטאים. כמה 
מחקרי הוכחת היתכנות מכווני – היפותזה בדקו את תפקידן 
שריר  החלמת  בקידום  מגוונות  תזונתיות  אסטרטגיות  של 
גופנית "פוגעת שריר" עם תוצאות לא חד –  לאחר פעילות 
לבדיקת  תוכננו  שטח   – מבוססי  מחקרים  שני  משמעיות14. 
מדדי  בקידום  חלב   – מבוססת  התערבות  של  היעילות 
התאוששות מפעילות גופנית ספציפיים לכדורגל15, 16. מחקרים 
אלה סיפקו חלב דל – שומן או מים לשחקני כדורגל במהלך 
3 ימי התאוששות מפעילות גופנית אינטנסיבית אקסצנטרית, 
במטרה לחקות את האופי לסירוגין והרב – כיווני של משחק 
גודל   – מבוססת  מסקנתית  סטטיסטיקה  בעזרת  כדורגל. 
דווח כי ישנה ככל הנראה השפעה מיטיבה לצריכת חלב דל – 
שומן במקום פלצבו המים מבחינת החלשת פגיעות במהירות 
גופנית15.  מפעילות  התאוששות  במהלך  זריזות  ובביצועי 
תוצאות חיוביות דומות דווחו גם בשחקני כדורגל מקצוענים 
עם צריכת קזאין לפני השינה16. במחקר זה, שחקני כדורגל 
40 גרם  ובעקבותיו קיבלו בולוס של  השתתפו במשחק ערב 
חלבון קזאין לפני השינה )קבוצת הביקורת קיבלה פחמימות(. 
השריר  כאב  רמת  את  החלישה  השינה  לפני  קזאין  צריכת 
 60 שדווח במהלך תקופת התאוששות מפעילות גופנית של 
כפי שהוערך  כוח שריר  יותר של  טובה  שעות, לצד תחזוקה 
ההשפעה  בבסיס  המנגנון/ים  אנכית.  קפיצה  ביצועי  ע"י 
ברורים  אינם  השריר  החלמת  על  חלב  צריכת  של  המיטיבה 
כיום. עם זאת, ההשלכות המעשיות של נתונים אלה מעידות 
כי צריכת החלב מספקת אסטרטגיה שמבטיחה שימור טוב 
יותר של ביצועים פיזיים בזמן התאוששות מפעילות גופנית, 
במניעת  סיוע  ו/או  האימון  באיכות  לשיפורים  המוביל  דבר 
פציעות בספורטאים. בנוסף לכך, ניתן להסיק אינטואיטיבית 
שבמתאמנים, הקטנת החומרה או קיצור משך כאבי השריר 
שלאחר אימון גופני יכולים להגדיל את תדירות האימונים ו/או 
את הדבקות באימונים, עם השלכות חשובות עבור יעדי כושר 

או שמירת משקל.   

   סיכום

לסיכום, מוצרי חלב הינם זמינים, זולים יחסית, ובעלי פרופיל 
בתזונת  פופולרית  תזונתית  לבחירה  אותם  ההופך  תזונתי 
בספורטאים.  גופנית  מפעילות  התאוששות  לקידום  ספורט 
בצורת  חלבי,  חלבון  צריכת  כי  מדגימים  מדעיים  מחקרים 
חלב או בצורת תת – פרקציות חלבוניות שלמות )קזאין ומי 
גבינה(, הינה חזקה יותר ממקורות חלבון אחרים )סויה, חיטה 
פעילות  לאחר  שריר  של  ובניה  פירוק  בהשראת  בקר(  ובשר 
יש  גופני  אימון  לאחר  חלב  לצריכת  לכך,  בנוסף  גופנית. 
פוטנציאל להקטנת כאבי שריר ולשימור טוב יותר של ביצועים 
פיזיים בזמן תקופת ההתאוששות האקוטית מפעילות גופנית. 
במונחים מעשיים, מוצרי חלב מספקים אסטרטגיה תזונתית 
מבוססת – ראיות לקידום התיקון והפירוק והבניה של חלבוני 
בספורטאים.  גופנית  מפעילות  ההתאוששות  בזמן  שריר 
בתחום  מרכזי  מקום  יש  חלב  למוצרי  לכך,  בהתאם 
השריר  התאוששות  קידום  בנושא  בעיקר  הספורט,  תזונת 

בספורטאים. 
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Figure 1: פרופיל חומצות אמינו חיוניות ותכולת לאוצין של מקורות חלבון חלביים, בשריים, ומבוססי – 
צמחים הנצרכים לרוב. מותאם מ-(4)  

Figure 2: צריכת חלב לאחר פעילות גופנית מקדמת פירוק ובניה רב יותר בשריר בהשוואה לסויה בגברים 
צעירים. מותאם מ-(7,8) 
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Figure 1: Essential amino acid profile and leucine content of commonly consumed 
dairy, meat, and plant-based dietary protein sources. Adapted from (4)   
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Figure 2: Milk ingestion after exercise promotes greater muscle remodelling 
compared with soy in trained young men. Adapted from (7,8)  
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Figure 3: צריכת חלב משרה תגובה גדולה יותר של ייצור חלבוני שריר מאשר בשר בקר טחון בזמן 
התאוששות מפעילות גופנית בגברים צעירים שהתאמנו באימוני התנגדות. מותאם מ- (11)
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Figure 3: Skimmed milk ingestion stimulates a greater response of muscle protein 
synthesis than minced beef during exercise recovery in resistance-trained young 
men. Adapted from (11) 

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10 Skimmed milk Beef

*

Myofibrillar-MPS (%/h)

Fasted 0-2 h 
recovery

0-5 h
recovery

25החלב והרפואה | גליון 6



משק החלב העולמי צועד קדימה 
לעבר עולם ירוק יותר 

שרית עטיה, דיאטנית קלינית. 

ומבטיחה שהדורות הבאים לא ייפגעו 2. ארבעת הממדים של 
ממד  חברתי,  סביבתי,  ממד  הם:  בת-קיימא  מזון  מערכת 
כלכלי וממד בריאותי. מזונות צפופים ברכיבי תזונה - חיוניים 
 - ביעילות  ומיוצרים  לאוכלוסייה  בני השגה  לבריאות האדם, 
יהיו חשובים ביותר ליצירת מערכות מזון בנות-קיימא . חלב 

ומוצריו ממלאים תפקיד משמעותי במערכות אלו. 
נדונים  יותר  ירוק  לעתיד  שלנו  וההתקדמות  הקיימות  נושא 

באחרונה מעל כל במה אפשרית כמעט. 
בין השאר, נדונה ההשפעה הסביביתית של ייצור מזון מן החי. 
חישובי ארגון המזון והחלקאות של האו״מ3 מראים כי לייצור 
גזי החממה שנגרמות  זה השפעה של 14.5% מסך פליטות 
כלומר  החלב,  למשק  משוייכים   20% כ-  האדםוממנו  ע״י 
העולמי  החלב  ענף  התקדם  האחרונים  בעשורים   .2.9% כ- 

בצעדי ענק לייצור מקיים וירוק יותר. 
העולמית  החנית  בחוד  נמצאת  האמריקנית  החלב  תעשיית 
מאמץ  מייצגת  היוזמה  ״Net Zero Initiative״ 5.  יוזמת  עם 
של  ההתנדבותית   הפעילות  את   2050 עד  להאיץ  תעשייתי 
כדי להפחית את ההשפעות הסביבתיות,  משקים חקלאיים, 
וזאת על ידי הפיכת שיטות וטכנולוגיות בנות-קיימא לנגישות 

ובמחיר סביר עבור משק החלב בארה"ב. 
היוזמה מתחייבת לשלושה יעדי ניהול סביבתי:

נדונים  יותר  ירוק  לעתיד  שלנו  והשאיפה  הקיימות  נושא 
באחרונה מעל כל רמה אפשרית. בין השאר, מוזכר ענף 
הארץ.  כדור  במשאבי  לפגיעה  הגורמים  כאחד  החלב 
הוא  המדינות  במרבית  החלב  שענף  העובדה  בפועל, 
ענף מאורגן עם מוסדות מרכזיים הביאה בין השאר לכך 
שמתקיימים מאמצים להקטין פליטות גזי חממה, שימוש 
אלה  מאמצים  מים.  במקורות  ופגיעה  בקרקע  מיותר 
מכונים Dairy Net Zero - השאיפה היא שעד שנת 2050 

יגיע ענף החלב לכמות ניטרלית של גזי חממה.
   

עד 2050 עשויה האוכלוסייה העולמית להגיע ל-10 מיליארד 
של  כזה  עצום  למספר  מספקת  מזון  כמות  לייצר  כדי  איש. 
ולא  בכ-70% 1  אז  עד  לגדול  המזון  ייצור  על  יהיה  אנשים, 
לרדת באיכותו .למרות עלותו הסביבתית הגבוהה, מזון חיוני 
זה  מצב  האדם.  לבריאות  חיונית  נכונה  ותזונה  להישרדות 
מעלה צורך דחוף בפתרונות יעילים יותר להפקת מזון מזין, 
תוך צמצום ההשפעה הסביבתית של ייצור המזון על פני כדור 

הארץ.
התייחסות  דורשת  כזה  גודל  בסדר  אוכלוסייה  האכלת 
שמספקת  בריאה  מזון  מערכת   - בת-קיימא  מזון  למערכת 
לאדם ביטחון תזונתי, תורמת להקטנת ההשפעה על הסביבה 



המימד הסביבתי - קיימות אינה חדשה בענף 
החלב, ההסטוריה מראה התקדמות מרשימה 

בעשורים האחרונים 

בשנת 2019 חקר ה FAO את הקשר בין שינויי אקלים ותעשיית 
ומשק  אקלים  "שינויי  שכותרתו  דוח  הייתה  התוצאה  החלב. 
משק  בפליטות  שינויים  בחן  הדוח  הגלובלי".  לחלב  הבקר 

החלב בין השנים 2015-2005 9. 
חלב  לליטר  החממה  גזי  פליטת  הללו,  השנים  עשר  במהלך 
יעילות  שיפור  עקב  ירדה,   )GHG per kilogram of milk(
ייצור חלב בכל העולם. בארצות הברית היה ענף החלב המגזר 
 Life Cycle Assessment החקלאי הראשון שבחן והעריך את

של חלב נוזלי ב-2% מכלל פליטת גזי החממה בארה"ב.
זה  מסוג  שהתקדמות  בכך  מכירה  בארה"ב  החלב  תעשיית 

היא רק התחלה, וכי נותרה עוד עבודה רבה. 
 Journal of העת  בכתב   ,2020 בשנת  שפורסם  ממחקר 
Animal Science )3( )איור מס 1(, עולה כי חדשנות בטיפול 
עם  בשילוב  גנטית  והשבחה  המזון  שיפור  הפרות;  בבריאות 
ההשפעה  את  משמעותית  צימצמו  מודרניות;  ניהול  שיטות 
 ;2007 לעומת   2017 בשנת  חלב,  גלון  ייצור  של  הסביבתית 
וירידה של  21% פחות אדמה;  30% פחות מים,  דרישה של 

19% בטביעת רגל פחמנית. 

 	 Neutral( חממה  גזי  פליטת  מבחינת  לניטרליות  להגיע 
 )Carbon

ִמחזור 	  תוך  במים,  השימוש  של  לאופטימיזציה  להגיע 
מקסימלי

לשפר את איכות המים, על ידי מיטוב ניצול אשפה ורכיבי 	 
תזונה 

2021 פורסם דוח של המכון הבין-אמריקני לשיתוף  באפריל 
“תפקידו של ענף חלב במערכת   :)IICA( פעולה בחקלאות 
פלטפורמת  השתתפו   בדוח  ובת-קיימא" 6,  אחראית  מזון 
לייצוא החלב של ארצות  והמועצה   )GDP( החלב הגלובלית 

.)USDEC( הברית
לשיפור  ביותר  העדכניים  והחידושים  המידע  מוצגים  בדוח 
ומוצריו  חלב  שממלאים  החשוב  התפקיד  והבנת  הידע 
הסביבתית  התרבותית,  החברתית,  הכלכלית,  בהתפתחות 

והתזונתית של אמריקה והעולם.
לעולם  תורם  החלב  ענף  כי  עולה  אחרים  וממקורות  מהדוח 

בר-קיימא בכמה מישורים: 

המימד הכלכלי -ענף החלב תורם לעולם מקיים 
כלכלית 

ה בידי  שפותח  הכלכלית,  ההשפעה   מחשבון 
The International Dairy Foods Association, מראה כי 
משק החלב האמריקני נחשב ספק עיקרי של מקומות עבודה 
משק  כי  המחשבון  מראה  עוד  עבודה(.  מקומות  מיליון   3(
ותורם  ממיסים  דולר  מיליארד   64 מכניס  האמריקני  החלב 

3% מהתוצר המקומי הגולמי במדינה 7.
חלב  גידול  כי  קבע  המאוחדות  האומות  של  מקיף  מחקר 
מפחית את העוני. מתוך יותר מ-900 מיליון איש, המשתכרים 
ותלויים  כפריים  באזורים  חיים  רבים  ליום,   $ מ-1  פחות 

בחקלאות ובגידול בעלי חיים.
ארגון המזון והחקלאות )FAO( של האומות המאוחדות חקר, 
יחד עם פלטפורמת החלב הגלובלית, את ההשפעה של ענף 

החלב על חייהם של האנשים העניים בעולם 8.
בדוח "ההשפעה של ענף חלב על הפחתת העוני" נקבע כי 
אלא  קבועה,  והכנסה  מזון  מקור  רק  לא  תורמות  המחלבות 
משפרות את איכות המזון של משפחות החקלאים, מאפשרות 
לשלוח את ילדיהם לבית הספר, לדאוג לבריאותם ולהשקיע 
בעתידם. בדוח נכתב כי בכוחו של ענף החלב לספק לאנשים, 
משפחות וקהילות מסלול ליציאה מעוני על ידי הפיכת צורכי 
החיים - אוכל, מים, מחסה ובגדים - לנגישים ובמחיר סביר. 
גידול חלב מעניק למאות מיליוני אנשים הזדמנויות כלכליות.

איור מס 1 - 

 )Judith L. Capper, Roger A. Cady .2020 )3( הנתונים מתוך
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ענף החלב שואף להגיע לניטרליות מבחינת 
 )Neutral Carbon( פליטת גזי חממה

גזי  פליטת  על  השפעתו  ללמידת  פועל  העולמי  החלב  ענף 
חממה ומימוש אסטרטגיות המביאות לשיפור מדיד5 ומחלבות 
ומיישמות  חדשניות  מקיימות  שיטות  מאמצות  בעולם 
מפליטת  מ-2%  פחות  בארה"ב,  מתמיד.  לשיפור  תוכניות 
עד  להגיע  היא  והשאיפה  החלב,  בענף  מקורה  החממה  גזי 
2050 לנייטרליותNeutral Carbon(  5(. רבות מהפרקטיקות 
והטכנולוגיות הדרושות כדי להגיע למטרות הענף קיימות אך 

דורשות מחקר ופיתוח נוסף.
 Journal of Animal Science מחקר שהתפרסם בכתב העת
מצא כי טביעת הרגל הפחמנית ליחידת חלב שיוצרה בארצות 
הברית בשנת 2007 הייתה 63% פחות מזו של שנת 1944 10. 

)איור מס 2(

- הארגונים  הודיעו   2021 מרס   בחודש 
The Innovation Center for U.S. Dairy 
Syngenta and The Nature Conservancy )TNC(  ו 
- הסביבה(  למען  לפעילות  רווח  כוונת  ללא  עולמי   )ארגון 
גזי  פליטת  בהפחתת  שתסייע  חדשה  שותפות  הקמת  על 
החממה, על ידי שיפור הייצור והיעילות של הזנת פרות חלב.

ההערכות הן כי במידה שכ-10% מייצור החלב בארה"ב ישיגו 
ארה"ב  של  הפליטה  תופחת  נייטרלית,  החממה  גזי  פליטת 
בכ-100 מיליון טון. המשך המחויבות ופעילות קבועה תשפיע 

לטובה לאורך זמן על שינויי האקלים.

איור מס 2 

J. L. Capper, R. A. Cady, D. E. Bauman )9( הנתונים מתוך

ומה בישראל? 

בן  מאוניברסיטת  קיסינג'ר  מידד  פרופ'  של  ראשוני  במחקר 
גוריון, נמצא כי ההשפעות הסביבתיות של משק הבקר לחלב 
בעולם,  לחלב  בקר  להשפעות  בהשוואה  נמוכות,  בישראל 
רפת  ומממשק  הפרות  מטיפוח  כתוצאה  הנראה  ככל  וזאת 
מהיעילים בעולם המתאפיינים בין השאר במנת הזנה מרוכזת 
יחסית המכילה שיעור ניכר של תוצרי לוואי מתעשיית המזון 
המדדים,  לעולם,  ביחס  כי  מראה  המחקר  לאדם.  המיועד 
שנבדקו במודל ה LCA )ניתוח מחזור חיים( של החלב ברפת 
הסביבה.  על  ההשפעות  של  הנמוך  בטווח  נמצאו  בישראל, 
יחסית,  נמוכה  החלב  ייצור  יעילות  בעולם,  גדולים  בחלקים 
בהתאם לשיטות הגידול והייצור, ונדרש מספר גדול בהרבה 
של ראשי בקר לייצר את אותן כמויות חלב הנדרשות להזנת 

האוכלוסייה 11. 

המימד  הבריאותי -חלב ומוצריו הם מקור 
לחלבון איכותי ומכילים שלל רכיבי תזונה 

חיוניים לבריאות 

הערך  מול  הסביבתיות  ההשפעות  את  משקללים  כאשר 
בת-קיימא  בתזונה  חשוב  מקום  ומוצריו  לחלב  התזונתי, 
תזונתית  צפיפות  עם  מזונות  נחשבים  חלב  מוצרי  בריאה. 
גבוהה, בזכות יותר מעשרה רכיבים תזונתיים שהם מספקים 
אשלגן,  גבוה,  ביולוגי  ערך  בעל  חלבון  ביניהם:  טבעי,  באופן 
אבץ, ויטמין A וויטמינים מקבוצת B )כולל ריבופלאבין וויטמין 
של  גם  אלא  סידן,  של  ספקים  רק  אינם  ומוצריו  חלב   .)12B
זרחן ומגנזיום, ובמוצרים המועשרים - גם של ויטמין D. רכיבי 

תזונה הם צבר תזונתי חיוני לבניית ולתחזוקת העצם. 

לסיכום

הסביבתית,  ההשפעה  להפחתת  מחויב  החלב  משק  אם  גם 
מתמיד  ושיפור  האחרונים  בעשורים  חלה  רבה  התקדמות 
רבים  ומשאבים  ארוכה  עוד  הדרך  כי  נראה  אך  מתקיים. 

דרושים כדי להמשיך ולצעוד בדרך לעולם ירוק יותר.  
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3. Tackling Climate Change through Livestock, FAO, 2013.
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Science 2009; Vlume 87)6( 2160–2167.

. אימוץ גישה מערכתית לניתוח ממשקים סביבתיים של ייצור חלב בקר בישראל. שיר טריקי ומידד קיסינגר. אקולוגיה וסביבה 2019: 10)2(:20-27 .11

צריכת חלב, יוגורט וגבינה קשורה לתפקודים קוגניטיביים טובים יותר בקרב מבוגרים 
מוצרי חלב מספקים רכיבי תזונה חיוניים, כגון סידן, ויטמינים B12 ו D, ופפטידים ביו-אקטיביים שעשויים להועיל לקוגניציה, 

במיוחד אצל מבוגרים. עם זאת, מחקרים מעטים בלבד חקרו עד היום קשר זה.
  Canadian Longitudinal מחקר זה נעשה בקרב אנשים מבוגרים עצמאיים שהשתתפו במחקר העוקבה הקנדי על הזדקנות 

Study on Aging 2011-2015(. החוקרים בדקו קשר בין צריכת מוצרי חלב בכלל, ומוצרי חלב מסוימים, לביצועים 
בשלושה תחומים קוגניטיביים: תפקודים ניהוליים, זיכרון ומהירות פסיכו-מוטורית. 

תדירות צריכת מוצרי החלב, הגבינות, החלב, היוגורט, מוצרי חלב דלי השומן ומוצרי חלב מותססים נמדדו באמצעות שאלון 
תדירות צריכת מזון, והמשתתפים חולקו לרבעונים על פי צריכה.

תוצאות המחקר הראו כי בקרב כ-8,000 משתתפים )בני 86-65(, ממוצע צריכת מוצרי החלב יומית הייתה 1.9 פעמים/יום. 
לאחר תקנון לגיל, מין, השכלה ואיכות דיאטה נמצא כי:

 )p >0.05( סך צריכת מוצרי החלב, הגבינה ומוצרי החלב דלי השומן היו קשורים באופן חיובי לתפקודיים ניהוליים גבוהים יותר
 )p >0.05( צריכת יוגורט קשורה עם עלייה במדדי הזיכרון

 )p >0.05( צריכה כוללת של מוצרי חלב, גבינה ומוצרי חלב דלי שומן נמצאה קשורה לעלייה בשטף הדיבור
משתתפים עם צריכת מוצרי חלב גבוהה מ-2.5 פעמים/יום קיבלו ציון גבוה יותר, בהשוואה לאלה שצרכו פחות

לא נמצאו קשרים מובהקים למהירות פסיכו-מוטורית
מסקנות מחקר עוקבה גדול זה הן שלצריכת חלב ומוצריו תפקיד בשיפור תפקודים ניהוליים, זיכרון ושטף הדיבור. צריכת 

מוצרי חלב עשויה להיות חלק מהתערבויות המקדמות בריאות קוגניטיבית בקרב מבוגרים.
* תפקודים ניהוליים או פונקציות ניהוליות )Executive Function( הם תהליכי השליטה הקוגניטיביים הגבוהים של האדם, 
וזיכרון העבודה.  ולשנות. כן הם מעורבים ביכולת הקשב  והם אחראים על היכולת ליזום, להתמיד, לעכב, לווסת, להבחין 
התפקודים הניהוליים אחראים במידה רבה על ויסות רגשי ועל תפקוד חברתי ולימודי. הם מאפשרים לאדם לנהל ולכוון את 

מעשיו בהתאם למטרותיו, ולנהל את שאיפותיו וקשריו החברתיים.

Tessier AJ, Presse N, Rahme E, Ferland G. Milk, yogurt and cheese intake is positively associated with cognitive executive functions in 
older adults of the Canadian Longitudinal Study on Aging [published online ahead of print, 2021 Jun 11]. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 
2021; glab165. doi:10.1093/gerona/glab165

)
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 בין פייק לניוז במדע –
כלים לבדיקת איכות מאמרים

טל קמינסקי רוזנברג, מידענית ודיאטנית, ספרית הפקולטה לרפואה בטכניון ומרכז רפואי רמב"ם.

הביו-רפואה,  בתחום  מאמרים  אלפי  מתפרסמים  יום  מדי 
אילו  ועל  לקרוא  מאמרים  אילו  מתוכם  לבחור  נוכל  כיצד 
להסתמך? במאמר שלהלן אסקור כמה כלים ושיטות לבחינת 
הן ברמת כתב העת  איכות המאמרים בספרות המקצועית, 

שבו פורסם המאמר, והן ברמת המאמר עצמו. 
  

  בדיקה ברמת כתב העת

(Impact Factor) IF
המשמש  וידוע  מקובל  מדד  הוא   )Impact Factor( IF
המדעית  בספרות  עת  כתבי  של  ואיכותם  יוקרתם  להערכת 
והוא מתייחס לכתב עת ולא למאמר בודד. המדד, שמהדורתו 
המקיפה הראשונה התפרסמה לראשונה בשנת 1975, מסייע 
ממאמרים  מידע  ולצטט  לקרוא  המעוניינים  לקוראים,  הן 
המעוניינים  לחוקרים  והן  גבוה,   IF עם  עת  בכתב  שמקורם 
ובעל  יוקרתי  עת  בכתב  עטם  פרי  המאמרים  את  לפרסם 
שהיו  הציטוטים  מספר  על  מתבסס  המדד  חישוב  השפעה.  
למאמרים מכתב העת במשך שנתיים, ביחס לסך המאמרים 
בו  שפורסמו באותו כתב עת בשנתיים אלה1. בעת השימוש 

חשוב לשים לב לכמה היבטים.

נגישות המידע
IF מתעדכנים אחת לשנה ומתפרסמים במאגר מידע  נתוני 
שנקרא Journal Citation Reports או JCR. המאגר שייך 
מידע  לקבלת  בתשלום.  בו  והשימוש   Clarivate לחברת 

אמין ומפורט חשוב לבדוק את המידע ישירות ב JCR, היות 
שפרסומים שונים אודות נתוני IF ברחבי הרשת יכולים להיות 
כלל  בדרך  זמין  המאגר  מזויפים.  או  חלקיים  מדויקים,  לא 

בספריות של מוסדות אקדמיים. 

פרשנות של המדד
לפי  לקטגוריות  מחולקים   JCR ב  המופיעים  העת  כתבי 
עת  כתבי  או  פנימית  ברפואה  עת  כתבי  למשל,  נושאים, 
בתחום התזונה. בנוסף, כל קטגוריה מחולקת לרבעונים. על 
IF חשוב לא להסתפק במספר  מנת לפרש נכונה את מדד  
עצמו, נניח 3 או 17, אלא לבדוק היכן הוא ממוקם בקטגוריה 
שלו. למשל, כתב עת עם IF של 17 יכול להיות ממוקם ברבעון 
נישתית  מקטגוריה  עת  כתב  לעומת  שלו,  בקטגוריה  השלישי 
חשוב  כלומר,  הראשון.  ברבעון  וממוקם   3 הוא   IF ה  שבה 
להשוות את הנתון של כתב העת ביחס לכתבי העת הדומים לו. 

האם המאמר פורסם בכתב עת לגיטימי?
השאלה המתבקשת כאן היא מהו כתב עת לא לגיטימי? חשוב 
לדעת כי בשנים האחרונות קיימת עלייה במספרם של כתבי 
 .Predatory Journals או  טורפים,  עת  כתבי  הקרויים  עת 
אלה הם כתבי עת שצצים ברשת יותר ויותר, במקביל לעלייה 
בפרסום המדעי בגישה פתוחה – Open Access. את הפרסום 
 National( NIH בשיטת הגישה הפתוחה החלו בשנת 2000 ה
שבוצעו  שהמחקרים  הרצון  מתוך   ,)Institute of Health
בשיטה  פרסום  לציבור.  חופשית  בצורה  יתפרסמו  במימונם 



זו יצר שינוי דרמטי בשוק הפרסום המדעי, שעד אז הסתמך 
על תשלום של קוראי המאמרים, בעיקר באמצעות מנויים של 
מוסדות אקדמיים. במודל של הגישה הפתוחה, מי שמשלם 
עבור הפרסום הם לא הקוראים אלא מפרסמי המאמר. שינוי 
הטורפים  העת  כתבי  נכנסים  שדרכו  הפתח  את  יצר  המודל 
כי שיטת הפרסום בגישה  זאת, חשוב להדגיש  לתמונה. עם 
יהיה  ולא  ולגיטימיים,  נפוצה מאוד בכתבי עת רבים  פתוחה 
נכון לומר שכל מאמר בגישה פתוחה הוא מאמר מכתב  זה 

עת טורף2.
כתבי עת טורפים הם כתבי עת שגובים מהחוקרים המפרסמים 
בגישה  עת  בכתבי  כמקובל  הפרסום,  עבור  תשלום  בהם 
לפרסום  הנדרש  הסטנדרט  את  מספקים  אינם  אך  פתוחה, 

. )Peer Review( אקדמי, ובראשו עריכת בקרת עמיתים
המונח כתבי עת טורפים פורסם לראשונה בשנת 2008 בידי 
ג‘פרי ביל, ספרן מאוניברסיטת דנוור קולורדו. ביל החל לאסוף 
שמו.  על  הקרויה  ברשימה  הללו  העת  כתבי  על  המידע  את 
הוא המשיך באיסוף המידע עד שנת 2017, אז נכנע ללחצים 
שהופעלו עליו מטעם אותם מפרסמי כתבי עת טורפים, והוא 
הפסיק לעדכן את הרשימה. הרשימה של ביל כללה בשיאה, 
ניתן  היום  טורפים.  עת  כתבי   1351 על  מידע   ,2017 בשנת 
בין  הכולל  בתשלום  מידע  מאגר   ,3Cabells במאגר  למצוא 
היתר רשימה של כתבי עת החשודים כטורפים, מידע על יותר 

מ-14,000 כתבי עת מסוג זה. 
עת  בכתבי  רפואיים  מאמרים  מאותם  העיקרית  הסכנה 
טורפים, מאמרים שלא עברו כל בקרה על הכתוב בהם, היא 
שתוכנם עלול להשפיע על החלטות קליניות ולסכן חיי אדם. 
שפרסמו  החוקרים  של  הטוב  בשמם  פגיעה  על  נוסף  זאת, 
מאמר בכתב עת מסוג זה, והסכנה שמאמר שפורסם בכתבי 
עת טורפים, בצורה דיגיטלית בלבד, עלול להיעלם מהרשת 
האתר.  את  ויוריד  לפעול  יפסיק  עת  כתב  אותו  שבו  ביום 
אפשרות נוספת היא שלאחר תשלום על המאמר יחליט אותו 
כתב עת פשוט לא לפרסם אותו. מי שעוד נפגע מאותם כתבי 
ובכך  מתוכם,  המאמרים  את  שמצטט  מי  הוא  טורפים  עת 

מוריד מאוד את אמינות עבודתו 2. 

איך ניתן לזהות כתב עת טורף?
אלה.  עת  כתבי  של  לקיומם  מודעים  להיות  חשוב  ראשית, 
בכל מאמר שקוראים כדאי לשים לב באיזה כתב עת פורסם. 
ולבדוק.  לרגע  לעצור  כדאי  מוכר  לא  עת  בכתב  מדובר  אם 
על מנת לתהות על קנקנם של כתבי עת לא מוכרים פורסמו 
מידע  ומקורות   Checklists כולל  בדיקה,  של  רבות  שיטות 
שונים 4–6. לבדיקה ראשונית מומלץ להיכנס לאתר כתב העת 
שבו  התמונות  האם  מקצועי,  אתר  נראה  הוא  האם  ולבדוק 
איכותיות, האם יש בו שגיאות כתיב, האם יש פרטים ליצירת 
קשר, כתובת פיזית. דבר נוסף שכדאי לבדוק הוא האם קיים 
באתר ארכיון של המאמרים הקודמים שפורסמו בו. כתבי עת 
 ,Impact Factor נתון של  טורפים רבים מפרסמים לעצמם 
אף שכמובן אין להם כזה. הדרך לבדוק את נכונות המידע היא 
לבדוק האם כתב העת אכן קיים במאגר JCR. בדיקה נוספת 
היא האם כתב העת מופיע ברשימת כתבי  שאפשר לעשות 

העת הטורפים של מאגר Cabells. מאגרי JCR ו Cabells הם 
לספרייה  שקשור  מי  כל  לרשות  העומדים  בתשלום  מאגרים 
המידע  מקורות  בין  אלה.  למאגרים  מנוי  לה  שיש  אקדמית 
למנות  אפשר  תשלום,  ללא  היא  אליהם  שהגישה  בתחום, 
רשימה  יוצרי   .7Stop Predatory Journals רשימת  את 
וכדי  ביל,  ג‘פרי  זו שמו להם למטרה להמשיך את דרכו של 
להימנע מההטרדות שהוא ספג, הם שומרים על אנונימיות. 
כטורפים,  החשודים  עת  כתבי  רק  לא  מפורטים  ברשימה 
שהיו  עת  וכתבי  טורפים  מו”לים  מזויפים,  מדדים  גם  אלא 
מקור   .)Hijacked( טורפים  מו”לים  ביד  ונרכשו  לגיטימיים 
מידע נוסף ללא תשלום, שבו אפשר לבדוק אמינותו של כתב 
 עת בגישה פתוחה, הוא רשימת כתבי העת המופיעים בארגון

 .DOAJ THE DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS8

כתבי העת הנכנסים לרשימה זו עוברים בקרה.
כתבי  רשימת  הוא  תשלום  ללא  נוסף  שימושי  מידע  מקור 
העת המאונדקסים במאגר המידע PubMed. שני המאגרים 
 .PMC ו   Medline הם   PubMed את  המרכיבים  העיקריים 
כתבי העת הנכנסים למאגרים אלה עוברים בקרה של ועדות 
כתב  אם  לדעת  כדי  טורפים.  שאינם  סביר  ולכן  מיוחדות, 
ניתן לבדוק  עת מסויים מאונדקס לאחד מהמאגרים האלה 
ברשימת כתבי העת9 של כל מאגר, המופיעה בדף הבית של 

. PubMed
אז איך בכל זאת יכולים לזלוג ל PubMed מאמרים מכתבי 
עת טורפים? לפי מדיניות ה NIH שלפיה, כל מחקר שפורסם 
 , PMC במימון שלו צריך להתפרסם בגישה חופשית במאגר
בכתב  מופיעים  שאינם  מאמרים  גם  למאגר  להיכנס  יכולים 
עת  כתב  מכל  בודד  כמאמר  רק  אלא  למאגר,  שאושר  עת 

ובלבד שהמחקר מומן על ידם10.
שבו  המידע  מקור  חשיבות  היא  לב  לתשומת  נוספת  נקודה 
מאמרים  כי  אף  מקצועיים.  מאמרים  לאיתור  משתמשים 
מידע11,  מאגר  לכל  להסתנן  עלולים  טורפים  עת  מכתבי 
במנועי חיפוש, שבהם אין כל בקרה על איכות המידע, דוגמת 
למצוא  הסיכוי   ,Google Scholar הפופולרי  החיפוש  מנוע 

מאמרים שמקורם בכתבי עת טורפים גבוה מאוד. 
ולסיכום פרק זה, לצורך קבלת החלטה לגבי כתב עת, האם 
מכמה  מידע  לבדוק  יש  מומלץ,  לא  או  כטורף  חשוד  הוא 
מקורות, ואם אפשר, להתייעץ עם קולגות ועם צוות הספרייה 

הרפואית.

   בדיקה ברמת המאמר

כלים דיגיטליים ותוספים לדפדפן
העולם הדיגיטלי מאפשר לנו להיעזר בכמה כלים המספקים 
מידע על המאמר שלפנינו, עוד בטרם קראנו ולו מילה אחת 

הכתובה בו. 

PubPeer
לראשונה  שהושקה  דיגיטלית  פלטפורמה  היא   PubPeer12

2012. מטרת הפלטפורמה היא לשפר את איכות של  בשנת 
המחקר המדעי באמצעות יצירת אינטראקציה בין החוקרים 
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לאחר  המאמרים  על  להגיב  אפשרות  ולתת  והקוראים, 
ל  .Post-publication peer review שקרוי  במה  פרסומם, 

בהתקנת  דפדפנים.  לכמה  המתאים  תוסף  גם   PubPeer
שלגביו  מאמר  כשפותחים  מיד  התראה  מקבלים  התוסף, 
המתאים  תוסף  קיים  כן,  כמו   .PubPeer ב   תגובה  נרשמה 

.Zotero לתוכנה לניהול ציטוטים

Altmetrics
ומאמרים  עת  כתבי  להערכת  הקלאסיים  למדדים  במקביל 
המבוססים על ציטוטים בכתבי עת אקדמיים אחרים, ובראשם 
חדשים  מדדים  ומתפתחים  הולכים   ,  Impact Factor ה- 
לאקדמיה.  מוגבלים  שאינם  המחקר  השפעת  להערכת 
מדדים אלה נקראים Altmetrics. המושג Altmetrics הוטבע 
לראשונה בשנת 2010 13. מדד ה  Altmetrics נותן אינדיקציה 
אינו מדד לאיכות  לתשומת הלב שקיבל מאמר כלשהו, אך 
המידע או לתמיכה במידע. את נתוני ה Altmetrics אפשר 
של  אתרים  מוסדיים,  מאגרים  חוקרים,  של  באתרים  לראות 

כתבי עת, מנועי חיפוש וכלי גילוי ועוד. 
 Altmatrics ה  נתוני  מבוססים  שעליהם  המידע  מקורות 
אתרי  מדיניות,  מסמכי  היתר  בין  וכוללים  מאוד  מגוונים 
ויקיפדיה  טוויטר,  ובראשן  חברתיות  רשתות  חדשות, 
ציטוטים  לניהול  תוכנות  פטנטים,  בלוגים,  )באנגלית(, 
וסילבוסים. אחד היתרונות של מדד זה הוא המהירות שבה 
הוא מופיע לאחר פרסום המאמר. מידע קלאסי על ציטוטים 
מידע  ושנים.  חודשים  במשך  מצטבר  אקדמיים  במאמרים 
מפרסום  שעות  בתוך  להצטבר  מתחיל  בטוויטר  ציוצים  על 
המאמר. נתוני ה Altmetrics  אינם מספקים רק מספר, אלא 
גם גישה לכל ציוץ שנכתב על המאמר, לכל פוסט בבלוג ולכל 
מה  כל  לקרוא  באפשרותנו  כלומר,  חדשות.  באתר  כתבה 
שחשבו אנשים על המאמר, עוד לפני שקראנו אותו, ולזהות 
אם קיימת בו בעייתיות כלשהי שאולי לא היינו חושבים עליה או 
שהיינו מזהים לאחר זמן רב . בין הבלוגים המכוסים בנתוני ה 
,14Retraction Watch אפשר לציין את הבלוג Altmetrics 
את  לשפר  למטרה  לו  ושם  מעשור  יותר  כבר  שקיים  בלוג 
התהליך המדעי באמצעות הגדלת הנראות והשקיפות אודות 
אתר  כל  לא  שונות.  מסיבות  מהספרות  שהוסרו  מאמרים 
זו  בעיה  ועל   ,  Aitmetrics ה  לנתוני  מלאה  גישה  מאפשר 
אפשר להתגבר באמצעות תוסף מיוחד לדפדפן של חברת 
שיש  למי  רק  מתאפשר  זה  בתוסף  השימוש   .15Altmetric

ברשותו כתובת דוא”ל אקדמית/מוסדית. 

Scite
 2018 בשנת  לפעול  שהחל  סטארט-אפ  הוא   16Scite
העיקרית  פעילותו   .  NIH ה  בידי  חלקית  ונתמך  בברוקלין, 
מתמקדת בהצגת מידע על האופן שבו מתייחסים הציטוטים 
במאמר כלשהו לתוכנו של המאמר – האם הם ניטרליים לגבי 
על  המבוסס  זה,  מידע  לו.  מתנגדים  או  בו  תומכים  התוכן, 
טכנולוגיה של בינה מלאכותית, מסייע לנו לפענח את מספר 
הציטוטים של המאמר , ולהבין האם הם חיוביים או שליליים. 
בהתקנת  היא  זה  בשלב  בכלי  להיעזר  ביותר  הנוחה  הדרך 

התוסף לדפדפן שהוא מציע, המאפשר לראות את הפרשנות 
של מספר הציטוטים של כל מאמר בכל מקום ברשת. כלים 

נוספים שמציע Scite  רובם בתשלום בשלב זה. 

סוג הפרסום
בתקופת פנדמיית הקורונה עלה הצורך בפרסום מידע מהיר 
הפרסום  תהליך  עמה.  ההתמודדות  ודרכי  המחלה  אודות 
טרם  המאמר  של  עמיתים  בקרת  הכולל  הרגיל,  המדעי 
בסוג  דרמטית  לעלייה  הביא  הדבר  רב.  זמן  אורך  פרסומו, 
הפרסום הקרוי Preprint – פרסום המאמר במאגר אלקטרוני 
עמיתים.  בקרת  ועבר  עת  לכתב  שהתקבל  לפני   מיוחד 
 גם ב – PubMed ניתן למצוא Preprints החל מיוני 2020 17

מוגדר   קוראים  שאנו  המאמר  אם  מיוחד.  פיילוט  במסגרת 
מסקנות  הסקת  בעת  בחשבון  זאת  לקחת  חשוב   Preprint

ממנו. 

המתודולוגיה של המחקר
האם  המאמר,  פורסם  שבו  העת  כתב  את  שבחנו  לאחר 
האם  פרסומו,  לאחר  מהספרות  חלילה  הוסר  לא  המאמר 
פורסם לפני שעבר בקרת עמיתים )Preprint(, מה התגובות 
שהוא זכה להן ברשת ובאיזה אופן צוטט - מגיע השלב שבו יש 
לבחון לעומק את תוכן המאמר ואת הדרך שבה נעשה. האם 
המתודולוגיה שבה בוצע מהימנה ותקפה? האם היא מתאימה 
החוקרים  שמציגים  המסקנות  האם  המחקר?  לשאלת 
מעמיק  באופן  העוסק  ספר  הממצאים?  את  תואמות  אכן 
 בנושאים אלה הוא ספרה של Trisha Greenhalgh  שנקרא

 How to Read a Paper: The Basics of Evidence based
Medicine and Healthcare. בספר, שיצא במהדורה שישית 
בשנת 2020 18 מוקדש פרק להסבר על בדיקת המתודולוגיה 
של מחקרים, והוא גם כולל  פרקים על סוגי פרסומים שונים 
כמו הנחיות קליניות, מחקרים איכותניים, מחקרים הבודקים 
ומחקרים המדווחים על סקירות שיטתיות  היתכנות כלכלית 
ומטה-אנליזות. בסוף כל פרק גם ניתן למצוא רשימת בדיקה 

)Checklist( שניתן להיעזר בה בעת קריאת המאמרים. 
להתייחס  מקובל  המחקרים,  ממצאי  של  הפרשנות  בעת 
לפירמידת הראיות שבה מדורגים סוגי המחקרים לפי מידת 
בראש  המחקר19.  לשאלת  מספקים  שהם  ההוכחה  חוזק 
והמטא-אנליזות.  השיטתיות  הסקירות  נמצאות  הפירמידה 
הפרסומים  של  המתודולוגיה  את  גם  היטב  לבחון  חשוב 
האלה. מקום טוב להתחיל בו הוא מאמרן של איימי שפירא 
ורונית מרקו מאוניברסיטת חיפה20 שפורסם באחרונה בנושא 

המתודולוגיה של סקירות שיטתיות. 

הסטטיסטיקה של המחקר
הוא  איכותם  והערכת  מחקרים  בהבנת  חשוב  חלק 
חשוב  בהם.  שנעשו  הסטטיסטיים  החישובים  בדיקת 
קיימות  עמיתים,  בקרת  של  ביצועה  שלמרות  לדעת 
על  מעטים.  לא  מאמרים  של  הסטטיסטי  בחלק  טעויות 
סטנפורד,  מאוניברסיטת   Kristin L. Sainani פרופ‘  פי 
בסיסיים,  חישובים  של  ברמה  הן  הטעויות  מרבית 
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במאמרה, אותן.  לגלות  כדי  נרחב  סטטיסטי  בידע  צורך  ואין  בטבלה,  מספרים  סכימת   כמו 
21How to Be a Statistical Detective, נותנת פרופ‘ Sainani דוגמאות ומפרטת שיטות, כולל כלים דיגיטליים, כיצד לבדוק 
ללא  לסטטיסטיקה  פרק  מוקדש   18Trisha Greenhalgh של  בספרה  גם  במאמר.  המוצגים  הסטטיסטיים  החישובים  את 

סטטיסטיקאים.

   סיכום

קריאה נכונה של מאמר מדעי דורשת ידע ומיומנות. במאמר הוצגו מגוון כלים לסיוע בתהליך, המתייחסים הן לרמת כתב העת 
ומקורות מידע שימושיים  דיגיטליים שאפשר להיעזר בהם,  כלים  הוצגו  כן  והן לתוכנו של המאמר. כמו  שבו פורסם המאמר 

להרחבת הידע בנושא. 
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המלצות תזונתיות למניעת מחלות 
קרדיווסקוואלריות 

נייר  ועמותת עתיד  2021 פירסמו האיגוד הקרדיולוגי  באפריל 
עמדה – המלצות תזונתיות למניעת מחלות קרדיווסקולריות.

להלן תקציר ההמלצות:

   תקציר

הרגלי אורח החיים, הכוללים הרגלי תזונה, מהווים גורם חשוב 
זה  עמדה  נייר  קרדיוואסקולריות.  מחלות  של  באטיולוגיה 
נכתב בשיתוף פעולה בין האיגוד הקרדיולוגי בישראל ועמותת 
הבריאות  משרד  בחסות  בישראל,  והדיאטנים  התזונאים 

וההסתדרות הרפואית בישראל )הר”י(. 

הקשר  על  העדכנית  המקצועית  הספרות  את  מסכם  המסמך 
על  דגש  שימת  תוך  קרדיוואסקולריות  למחלות  תזונה  בין 
רמת ההוכחה וחוזק ההמלצה. נייר עמדה זה, הינו עידכון של 
ההמלצות התזונתיות לאנשים בריאים, עם גורמי סיכון או עם 

תחלואה קרדיוואסקולרית מגיל 18 ומעלה.

אין המסמך מתיימר לתת המלצות לאנשים עם מחלות כרוניות 
אחרות כגון: אי ספיקת כליות, סוכרת וכדומה.

   עיקרי ההמלצות

מזונות ודפוסי תזונה

מומלץ להעדיף מזון טרי, ללא תוספת של סוכר, מלח או רטבים 
עתירי קלוריות ולהשתמש בשיטות בישול שמשמרות את רכיבי 
וכדומה(.  הקפצה  )אידוי,  במזונות  המצויים  הטבעיים  התזונה 
רצוי לכלול בתזונה דגנים מלאים, קטניות, שומן מהצומח עם 
עדיפות לשומן חד בלתי רווי )כגון שמן זית(, 2-3 מוצרי חלב )רצוי 
מותססים( ולפחות 5 ירקות ופירות מסוגים שונים ביום, 2-3 מנות 
דגי ים שמנים לשבוע, ולהגיע לכמות היומית המומלצת במזונות 
עשירים בסידן. ניתן להוסיף אגוזים ושקדים, שום, קינמון ומזונות 
מהתזונה  כחלק  ומגנזיום,   D ויטמין  סידן,  בליקופן,  עשירים 
בצריכת  האפשר  ככל  להמעיט  מומלץ  המאוזנת.  היומית 
עתירי  גם  שהם  מעובדים  בשרים  ובעיקר  שומן  עתירי  בשרים 
 נתרן, מזונות המכילים שומן טרנס ו/או מלח ו/או תוספת סוכר. 
מאפיינים אלה מרכיבים את דפוסי האכילה הים תיכונית ודיאטת  

.)Dietary Apporach to Stop Hypertension(  DASH

דפוסי אכילה נוספים יכולים להתאים למניעה קרדיוואסקולרית. 
למשל, דיאטה צמחונית או טבעונית מאוזנת, או דיאטה שאינה 
דיאטה  מהצומח.  מזון  על  בעיקר  מבוססת  אבל  צמחונית 
קטוגנית לזמן קצר ודיאטה דלת פחמימות, מתאימות בעיקר 
מטאבולית.  תסמונת  עם  ולאנשים  עודף  משקל  עם  לאנשים 



שלמעלה,  התזונה  מאסטרטגיות  אחת  בשילוב  לסירוגין,  צום 
עשוי לעזור לירידה במשקל ולשיפור גורמי הסיכון.

יש להדגיש שהועדה לא ממליצה לאמץ דפוס אכילה קטוגני 
מזונות  מאכילת  להימנע  וממליצה  ארוך  לטווח  פליאוליתי  או 

מעובדים ומתועשים.

המלצות לשתיה

במיצים  להמעיט  מים,  של  מרובה  כמות  לשתות  מומלץ 
 טבעיים ולהימנע ממשקאות ממותקים בסוכר ומתחליפי סוכר.

ממחקרים תצפיתיים נראה, ששתיית תה )בעיקר ירוק( או קפה 
קרדיוואסקולריות.  מחלות  של  יותר  נמוכה  להיארעות  קשורה 
נמוכה  להיארעות  היא  אף  קשורה  אלכוהול  של  מתונה  כמות 
יותר של מחלות קרדיוואסקולריות וגם שתיית חלב )אם כי זה 
כי מחקרים  יש להדגיש  זאת,  יותר כמזון(. עם  האחרון מוגדר 

אלה אינם מוכיחים קיומו של קשר סיבתי.

תוספי תזונה

ניתן לשקול תוספת 1.5-2.0 גרם ליממה פיטוסטרולים להפחתה 
על  המחקרים  תוצאות   .LDL-Cholesterol רמות  של  מתונה 
תוספי שמן דגים לצורך מניעה וטיפול קרדיוואסקולריים, עדיין 
סוכרת,  בלי  או  עם  לאנשים  כי  נראה  אך  במחלוקת,  שנויות 
ויציבה )המטופלים רובם  ידועה  הסובלים ממחלת לב כלילית 
 1-2 של  תוספת  לשקול  ניתן  ואספירין(,  בסטטינים  ככולם 
סיכון  גורמי  עם  ולאנשים   3- אומגה  שומן  חומצות  ליום  גרם 
ליטול  לשקול  ניתן  מג”/ד”ל,   500 מעל  טריגליצרידים  ורמות 
רפואי. מעקב  תחת  ביום,  גרם   3-4 של  במינון   EPA+DHA 
רצוי לשקול צריכת מגנזיום ממקורות תזונתיים לקבלת צריכה 
יומית מספקת ולהשלים, במידת הצורך, בתוסף עד 600 מ”ג 
ויטמין D או אורז שמרים  ליום. לא מומלץ לקחת תוספי סידן, 

אדום) Red Yeast Rice(  למניעה תחלואה קרדיוואסקולרית.

לחולי אי ספיקת לב מתקדמת, רצוי לשקול מתן תוסף של 300 
למניעה  כמועיל  הוכח  לא  זה,  תוסף   .Q10 קואנזים  ליום  מ”ג 

וטיפול קרדיוואסקולריים בכל מצב רפואי אחר.

חלב  צריכת  של  ההשפעות  נסקרו  העמדה,  נייר  במסגרת 
ומוצרי חלב על מחלות אלו.

   חלב ומוצריו 

הגדרה

מוצרי חלב עשירים במינרלים )סידן, אשלגן, מגנזיום וסלניום(, 
)ריבופלבין,חומצה  ובוויטמינים  גבינה(  ומי  )קזאין  בחלבון 
-B12(, כשחלקם נמצאו קשורים למניעת מחלות  ו  פנטותנית 
רוויות  שומן  חומצות  הימצאות  מאידך,  קרדיוואסקולריות. 
במוצרי חלב, מהווה סיבה למחלוקת בהיותן בעלות פוטנציאל 

להשפעות קרדיוואסקולריות שליליות1,2.

מחקרי תצפית

ומטה-אנליזה,  סיסטמטיות  סקירות   17 של  מטריה  במחקר 
קוהורט  4-31 מחקרי  נכללו  בין השנים 2004-2017  שפורסמו 
ו -2-4 מחקרי מקרה ביקורת )בהתאם לקשרים שנבחנו(. גודל 
המדגמים נע בין 2350 ל -764,917 משתתפים, בטווח גילאים 
שנע בין 8 ל -103 שנים. משתתפים אלה היו במעקב שנע בין 5 
ל -83 שנים. המסקנות העיקריות של הסקירה הן כי צריכה של 
מוצרי חלב שונים אינה קשורה או קשורה באופן הפוך לתחלואה 

ולתמותה קרדיואסקולרית.

ממחלות  ולתמותה  לתחלואה  הקשר  של  ספציפית  בחינה 
קרדיוואסקולריות וממל”כ, הראתה כי במרבית המחקרים לא 
נצפה קשר לצריכת חלב ומוצריו ומיעוט המחקרים הציג קשר 
הפוך. לעומת זאת, בבחינת הקשר לשבץ, ב -6 מתוך 7  מטה-
מופחת לסיכון  קשורה  ומוצריו  חלב  צריכת  כי  נמצא   אנליזות 

החלב,  מוצרי  סך  צריכת  נבחנה  אם  בין  לשבץ,   9%-23%- ב 
קשר  נצפה  לא  וגבינות.  בשומן,  דלים  או  עתירים  חלב  מוצרי 
עם יוגורט, חמאה ושמנת. הממצאים במחקרים השונים לא היו 
עקביים מבחינת קשר מנה-תגובה בין צריכת חלב ומוצריו וכלל 

התוצאים3.

סקירה נוספת שפורסמה לאחרונה, כללה מטה-אנליזות, מחקרי 
 ,2019 יוני  עד  שפורסמו  סיסטמטיות  וסקירות  גדולים  עוקבה 
בממצאים  ההתאמה  אי  כי  ומבהירה  אלה  בממצאים  תומכת 
נובעת מהבדלים בתכנון המחקרים, באיכותם, במתודולוגיית 

ההערכה התזונתית ובהטרוגניות של האוכלוסיות4.

 The Prospective Urban Rural(  PURE-ה במחקר 
35- בני  Epidemiology study( שכלל 136,384 משתתפים 
נמצא  שנים5,   9.1 של  מעקב  וחציון  ארצות,   21- מ  שנים   70
2 מנות חלב ביום או יותר בהשוואה לאי-צריכת  כי צריכה של 
 חלב ומוצריו,קשורה לסיכון מופחת לתמותה קרדיוואסקולרית
לתחלואה   ,)HR 0.77; 95%CI 0.58–1.01, ptrend= 0.029(
 )HR 0.78; 95%CI 0.67–0.90; ptrend=0·0001( קרדיוואסקולרית
לשבץ )HR 0.66; 95%CI 0.53–0.82; ptrend=0.0003(. קשרים 
חלב  ומוצרי  מלא  שומן  עם  חלב  מוצרי  עבור  גם  נצפו  דומים 
יוגורט.  של  וצריכה  חלב  של  יותר  או  מנה  צריכת  שומן,  דלי 
לתחלואה  קשורות  נמצאו  לא  וחמאה  גבינה  צריכת  מנגד, 

קרדיוואסקולרית5.
משתתפים,   385,122 עם   2019 משנת  במטה-אנליזה 
למחלות  מופחת  לסיכון  ויוגורט  גבינה  צריכת  בין  קשר  נמצא 

קרדיוואסקולריות )13% , 22% בהתאמה( 6.

מחקרי התערבות

לא מצאנו מחקרי התערבות מבוקרים, בהם נבדקה השפעה 
של צריכת מוצרי חלב על תחלואה ותמותה קרדיוואסקולריים.

מחקרי התערבות רבים מדווחים בספרות אודות ההשפעה של 
חלב ומוצריו על גורמי סיכון קרדיוואסקולריים.

בסקירה מקיפה של מטה-אנליזות, בהן נכללו מחקרי התערבות 
אקראיים, שפורסמו עד 2018 , הוסק כי חלב ומוצריו מפחיתים 
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באופן מובהק את לחץ הדם, וכי מוצרי חלב מותססים, בהם יוגורט, קפיר וגבינה מפחיתים באופן מובהק את רמות סך הכולסטרול 
וה- LDL-C בדם. ראוי לציין, כי לא נצפה הבדל בין מוצרי חלב דלי שומן ומוצרי חלב המכילים שומן מלא מבחינת ההשפעה על רמות 

.3LDL-C -ה

ומוצריו אין השפעה מעודדת  כי לחלב  2012-2018, הוסק  בין השנים  נוספת של מחקרי התערבות אקראיים שפורסמו  בסקירה 
דלקת ובמרבית המחקרים אף הודגמה השפעה נוגדת דלקת. ממצאים אלה נצפו הן בקרב אנשים בריאים והן בקרב אנשים עם 

גורמי סיכון, בהם: עודף משקל, השמנה, תסמונת מטבולית או סוכרת מסוג 2  7.

מנגנונים אפשריים

ההשפעה המיטיבה של חלב ומוצריו על סיכון לתחלואה קרדיוואסקולרית מיוחסת להפחתת לחץ הדם, כמו גם על הפחתת דחק 
חמצוני, דלקת ועמידות לאינסולין8,9. למרות שנהוג לחשוב שחומצות שומן רוויות מעלות את רמת ה- LDL-C בדם, ראיות עדכניות 
מרמזות על השפעה שונה של חומצות שומן שונות. החלב מכיל חומצות שומן קצרות שרשרת וחומצה סטיארית, שאף מפחיתות 
את רמת ה- LDL-C . יתרה מזאת, צריכת מוצרי חלב עם שומן מלא קשורה ברמות גבוהות יותר של HDL-C וברמות נמוכות יותר 

של טריגליצרידים 4,10.

הסיכון  על  להשפיע  עשויות  כן  גם  אשר  המעי,  מקרוביום  עם  ואינטראקציה  פרוביוטית  השפעה  יש  מותססים  חלב  למוצרי 
הקרדיומטבולי11. בנוסף, צריכה של חלב ומוצריו מסייעת בהפחתת מסת השומן ושימור מסת השריר במהלך ירידה במשקל, ככל 

הנראה, בתיווך חלבוני החלב המשפעלים שובע, תרמוגנזה וסנתזת חלבון10,11. 

1. Sacks FM, Lichtenstein AH, Wu JHY, Appel LJ, Creager MA, Kris-Etherton PM, Miller M, Rimm EB, Rudel LL, Robinson 
JG, Stone NJ, Van Horn LV; American Heart Association. Dietary fats and cardiovascular disease: A presidential 
advisory from the American Heart Association. Circulation 2017;136:e1-e23. doi: 10.1161/CIR.0000000000000510.

2. Forouhi NG, Krauss RM, Taubes G, Willett W. Dietary fat and cardiometabolic health: evidence, controversies, and 
consensus for guidance. BMJ 2018;361:k2139. doi: 10.1136/bmj.k2139.

3. Fontecha J, Calvo MV, Juarez M, Gil A, Martínez-Vizcaino V. Milk and dairy product consumption and cardiovascular diseases: An 
overview of systematic rReviews and meta-analyses. Adv Nutr 2019;10)suppl_2(:S164-S189. doi:10.1093/advances/nmy099.

4. Bhupathi V, Mazariegos M, Cruz Rodriguez JB, Deoker A. Dairy intake and risk of cardiovascular disease. Curr Cardiol 
Rep 2020;22:11. doi: 10.1007/s11886-020-1263-0.

5. Dehghan M, Mente A, Rangarajan S, Sheridan P, Mohan V, Iqbal R, Gupta R, Lear S, Wentzel-Viljoen E, Avezum A et al., Lopez-Jaramillo 
P, Mony P, Varma RP, Kumar R, Chifamba J, Alhabib KF, Mohammadifard N, Oguz A, Lanas F, Rozanska D, Bostrom KB, Yusoff K, Tsolkile 
LP, Dans A, Yusufali A, Orlandini A, Poirier P, Khatib R, Hu B, Wei L, Yin L, Deeraili A, Yeates K, Yusuf R, Ismail N, Mozaffarian D, Teo K, 
Anand SS, Yusuf S; Prospective Urban Rural Epidemiology )PURE( study investigators. Association of dairy intake with cardiovascular 
disease and mortality in 21 countries from five continents )PURE(: a prospective cohort study. Lancet 2018;392)10161(:2288-97. 
doi:10.1016/ S0140-6736)18(31812-9.

6. Zhang K, Chen X, Zhang L, Deng Z. Fermented dairy foods intake and risk of cardiovascular diseases: A meta-analysis of cohort studies. 
Crit Rev Food Sci Nutr 2019:1-6. doi: 10.1080/10408398.2018.1564019.

7. Ulven SM, Holven KB, Gil A, Rangel-Huerta OD. Milk and dairy product consumption and inflammatory biomarkers: An updated 
systematic review of randomized clinical trials. Adv Nutr 2019;10)suppl_2(:S239-50. doi:10.1093/advances/ nmy072.

8. Ballard KD, Bruno RS. Protective role of dairy and its constituents on vascular function independent of blood pressurelowering 
activities. Nutr Rev 2015;73:36-50. doi: 10.1093/nutrit/nuu013.

9. Hirahatake KM, Bruno RS, Bolling BW, Blesso C, Alexander LM, Adams SH. Dairy foods and dairy fats: new perspectives on pathways 
implicated in cardiometabolic health. Adv Nutr 2019 pii: nmz105. doi: 10.1093/advances/ nmz105.

10. Mozaffarian D. Dairy foods, obesity, and metabolic health: The role of the food matrix compared with single nutrients. Adv Nutr 
2019;10:S917-923. doi: 10.1093/advances/nmz053. PubMed PMID: 31518410.

11. Astrup A, Geiker NRW, Magkos F. Effects of full-fat and fermented dairy products on cardiometabolic disease: food is more than the 
sum of its parts. Adv Nutr 2019;10:S92430. doi: 10.1093/advances/nmz069.__
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היתרונות התזונתיים, הפיזיים והבריאותיים של צריכת חלב לילדים בגיל בית ספר יסודי
חלב, הידוע כמזון צפוף תזונתית באופן טבעי, משמש מקור משמעותי לשלל רכיבים תזונתיים חיוניים ונכלל בהמלצות 
תזונה מאוזנת ובריאה. מעבר לערך התזונתי שלו, עדויות מדעיות מצטברות מראות כי לצריכת חלב פרה עשויים להיות 

יתרונות רבים הקשורים לבריאות. 
עדויות ממחקרים על אנשים בוגרים מצביעות על כך שלצריכת חלב פרה יש תפקיד בשיפור איכות התזונה, השפעה על 

התיאבון, מצב הידרציה )ִמיום( ותפקוד קוגניטיבי. 
אף שבהשוואה לספרות המבוגרים ספרות הילדים בנושא זה מוגבלת, יתרונות אלה נראים גם במחקרי ילדים עדכניים. 

מאמר זה סקר את הספרות המדעית כדי לספק הערכה מבוססת ראיות של היתרונות הבריאותיים הנלווים לצריכת חלב 
פרה בילדים בגיל בית הספר היסודי )11-4שנים(. החוקרים התמקדו בתחומים מרכזיים הקשורים לתזונה ולבריאות - 

מצב תזונתי, מצב הידרציה, בריאות השיניים והעצמות, מצב פיזי, גובה, תפקוד קוגניטיבי והשפעה על התיאבון. 
לאחר בדיקת הספרות המדעית הם הסיקו כי במחקרים בקרב ילדים נמצא בצורה עקבית כי צריכת חלב )רגיל וממותק( 
וגם  ילדים בגיל בית הספר היסודי. צריכת חלב פרה נראית מועילה גם להידרציה  משפרת את הסטטוס התזונתי של 
לבריאות השיניים והעצמות. בנוגע לתיאבון ומצב גופני, הראיות היו ניטרליות. כן התקשו החוקרים להסיק לגבי צריכת 

חלב ותפקוד קוגניטיבי בילדים.
Rumbold, P., McCullogh, N., Boldon, R., Haskell-Ramsay. The potential nutrition-, physical- and health-related benefits of cow’s milk for 
primary-school-aged children. Nutrition Research Reviews; 2021:1-20.
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סקר  ומסרטן:  דם  וכלי  לב  ממחלות  הסיבות,  מכל  תמותה  עם  ביניים  ארוחות  ואכילת  ארוחות  דפוסי  בין  קשר 
הבריאות והתזונה הלאומי של ארה”ב, 2003 עד 2014

אף שהצטברו עדויות שהוכיחו כי זמן צריכת אנרגיה ורכיבי תזונה ממלא תפקיד חשוב בשמירה על הבריאות, הקשר בין זמן צריכת 
מזונות שונים ובין תמותה - ממחלות לב וכלי דם, סרטן, ותמותה מכל הסיבות - כמעט שלא נחקר עדיין.

 National Health and Nutrition( הלאומי  האמריקני  והתזונה  הבריאות  בסקר  משתתפים   21,500 נכללו  זה  ייחודי  במחקר 
.)Examination Survey

דפוסי הארוחות וארוחות הביניים לאורך כל היום נמדדו באמצעותhour recall 24  . בשיטה זו נאסף מידע על כל פרטי המזון, כולל 
כמות/גודל מנה, שנצרכו במהלך היממה החולפת. 

סרטן   ,)CVD( דם  וכלי  לב  למחלות  תזונה  דפוסי  בין  הקשר  להערכת   Cox proportional hazardsשל במודלים  שימוש  נעשה 
ותמותה מכל הסיבות. 

במהלך מעקב של כ-0 150,00שנות אדם, תועדו 2,192 מקרי מוות, מהם 676 מקרי מוות עקב מחלות לב, ו-476 כתוצאה מסרטן. 
לאחר תקנון לערפלנים? פוטנציאלים נמצא:

ארוחת פירות בצהריים הפחיתה את הסיכון לתמותה מכל הסיבות, ותמותה ממחלות לב וכלי דם, ב-18% וב-34%, בהתאמה. 	 
HR all‐cause 0.82; 95% CI, 0.72–0.92

HRCVD, 0.66; 95% CI, 0.49–0.87 
לעומת זאת, ארוחת צוהריים מערבית הגדילה את הסיכון למוות ב-44%	 

 HR all‐cause 1.44; 95% CI, 1.10–1.89
ארוחת ערב מבוססת ירקות הקטינה את הסיכון לתמותה מכל הסיבות, ולתמותה ממחלות לב וכלי דם וסרטן ב-31%, 23% 	 

ו-37%, בהתאמה.
)HR all‐cause,0.69; 95% CI- 0.60–0.78, HR CVD,0.77; 95% CI- 0.61–0.95, HR cancer, 0.63; 95% CI- 0.48–0.83

ארוחת ביניים, לאחר ארוחת הבוקר, מבוססת פירות הפחיתה את הסיכון לתמותה מכל הסיבות ומסרטן ב-22% ו-45%, בהתאמה.	 
 HR all‐cause, 0.78; 95% CI, 0.66–0.93

 HR cancer, 0.55; 95% CI, 0.39–0.78
ארוחת ביניים חלבית אחרי ארוחת ערב הפחיתה את התמותה מכל הסיבות ותמותה ממחלות לב וכלי דם ב-18% וב-34%, 	 

בהתאמה.
HR all‐cause, 0.82; 95% CI, 0.72–0.94

HR CVD, 0.67; 95% CI, 0.52–0.87
ארוחת ביניים עמילנית, לאחר הארוחות העיקריות, הגדילה את הסיכון לתמותה מכל הסיבות ב-50% ,48%, וב-50% אחרי 	 

ארוחת בוקר, צוהריים וערב, בהתאמה.
HR after‐breakfast, 1.50; 95% CI, 1.24–1.82

 HR after‐lunch, 1.52; 95% CI, 1.27–1.81
HR after‐dinner, 1.50; 95% CI, 1.25–1.80

ארוחת ביניים עמילנית, לאחר הארוחות העיקריות, הגדילה את הסיכון לתמותה ממחלות לב וכלי דם ב-45% ,56%, ו-43% 	 
אחרי ארוחת בוקר, צוהריים וערב, בהתאמה.

HR after‐breakfast, 1.55; 95% CI, 1.08–2.24 
 ;HR after‐lunch, 1.44; 95% CI, 1.03–2.02

.)HR after‐dinner, 1.57; 95% CI, 1.10–2.23

מסקנת החוקרים הייתה כי צריכת ארוחת ביניים מבוססת פירות לאחר ארוחת בוקר; ארוחת צוהריים מבוססת פירות; ארוחת ערב 
מבוססת ירקות; וארוחת ביניים חלבית לאחר ארוחת ערב קשורות לסיכון נמוך יותר לתמותה ממחלות לב וכלי דם, סרטן, ותמותה 

מכל הסיבות.
לעומת זאת, צריכת ארוחת צוהריים מערבית וארוחת ביניים עמילנית, לאחר הארוחות העיקריות, קשורה להגדלת הסיכון למוות 

ממחלות לב וכלי דם ולמוות מכל הסיבות. 

Wei W, Jiang W, Huang J, et al. Association of Meal and Snack Patterns with Mortality of All-Cause, Cardiovascular Disease, and Cancer: 

The US National Health and Nutrition Examination Survey, 2003 to 2014. J Am Heart Assoc. 2021;10)13(: e020254.
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פרופ׳ נורית ארגוב-ארגמן, המחלקה למדעי בעלי חיים, הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה של האוניברסיטה העברית.

 לא רק אוליגוסכרידים: הדרכים שבהן חלב
אם שולט בהתפתחות המעי ומערכת החיסון

לאורך האבולוציה של היונקים שימש החלב כלי לתקשורת של 
האם המיניקה עם הוולד שלה, לאחר לידתו. מה שמתאפשר 
במהלך ההיריון באמצעות השליה - שדרכה עוברים מטבוליטים, 
מערכת  אל  האם  של  הדם  מערכת  בין  הורמונים  ואפילו  גזים 
הדם של העובר - ממשיך לאחר הלידה או ההמלטה באמצעות 

החלב. כך, האם דואגת לכל צורכי הוולד באמצעות החלב. 

לשרוד  לצאצא  הדרושות  הבניין,  אבני  כל  את  מכיל  החלב 
עצם  שריר,  כמו  המתפתחות  לרקמות  והעברתן  ולהתפתח, 
ומערכת העצבים. דרך החלב מספקת האם את חומצות האמינו 
והמינרלים  הוויטמינים  את  וגם  הוולד,  להתפתחות  הדרושות 
העצם,  רקמת  כמו  רקמות,  של  תקינה  להתפתחות  הדרושים 
השונות  האנזימים  מערכות  של  כקו-פקטורים  גם  הדרושים 

הפועלות בגוף. 

סוכר  באמצעות  אנרגיה,  גם  לצאצא  מספקת  המיניקה  האם 
חיוניות  שומן  חומצות  המכיל  שומן,  וגם  לקטוז(,  )בעיקר 
וויטמינים מסיסי שומן, כמו ויטמין E וויטמין A הדרושים כנוגדי 
שכבת  כמו   - הוולד  של  בגופו  החיץ  רקמות  ולשלמות  חמצון, 
תפקיד  המשחקים  והעור,  העיכול  מערכת  של  )אפיתל(  החיץ 

חשוב ביכולת התמודדות הוולד עם מחוללי מחלות בסביבתו. 

יודע  שהמדע  טריוויאליים,  רכיבים  לאותם  מעבר  זאת,  עם 
החלב  של  והייחודי  הדינמי  ההרכב  רבות,  שנים  כבר  ומכיר 
מתבהר והולך עם העמקת המחקר בתחום בשנים האחרונות. 

עם הגילויים החדשים מתבהרת מורכבותו של חלב האם, ועד 
כמה יהיה קשה לחקותו באמצעים טכנולוגיים. 

כך לדוגמה, עניין החיסון האימהי העובר לצאצא דרך החלב: 
לאחר  הראשונית  ההפרשה  ובעיקר  אם,  חלב  כי  העובדה 
הלידה )קולוסטרום(, מכיל נוגדנים העוברים ממחזור הדם של 
האם אל החלב, היא עובדה ידועה. בחלק מבעלי החיים )כמו 
פרות( השליה אינה מאפשרת העברת נוגדנים מהאם אל הדם 
במהלך ההיריון ולכן יש חשיבות מכרעת באספקת קולוסטרום 
מנת  על  ההמלטה,  לאחר  בשעות  מספקת  בכמות  איכותי 
לאפשר מעבר של נוגדנים מהחלב אל מערכת העיכול ומשם 
אל מערכת הדם. מעבר הנוגדנים בשלמותם למערכת הדם, 
כך שיוכלו לתפקד כחלק ממערכת החיסון של הוולד, אפשרית 
כל עוד מערכת העיכול של הוולד מאפשרת העברת חלבונים 
שלמים אל הדם. כל זה תלוי באיטום שכבת תאי האפיתל של 
מערכת העיכול היוצרת חיץ בין מערכת העיכול לזרם הדם, 24 
עד 48 שעות לאחר הלידה. ברגע ששכבת החיץ נאטמה, לא 
מהחלב,  נוגדנים  קרי,  שלמים,  חלבונים  של  מעבר  מתאפשר 
חיים כמו בבני אדם,  מחלל מערכת העיכול אל הדם. בבעלי 
אל  האם  של  הדם  ממחזור  נוגדים  העברת  מאפשרת  השליה 
מחזור הדם של העובר כבר במהלך ההיריון, כך שעם הלידה 
יש לוולד רמה מסויימת )כיל( של נוגדנים בדמו. אולם, בשנים 
יותר  מאוחרים  בשלבים  שגם  מחקרים  מדגימים  האחרונות 
של ההנקה, האם מספקת הגנה מפני מחוללי מחלות בדמות 



נוגדנים שעוברים בחלב אל העובר. מחקרים כאלה, הבודקים 
את נוכחות הנוגדנים בחלב אם, קיבלו משנה תוקף וחשיבות 

עם התפרצות מגפת הקורונה ב-2020. 

כי  מצאו  ובעולם  בארץ  רפואיים  במרכזים  שבוצעו  מחקרים 
אימהות שחלו והחלימו מקורונה העבירו נוגדנים אל הצאצאים 
המשמעות  מה  ברור  לא  עדיין  אם.  חלב  באמצעות  שלהן 
מחקריות  שאלות  אלה  היונקים.  הפעוטות  תחלואת  מבחינת 
חלק  לפחות  כי  נראה  אולם  עליהן,  לענות  ביותר  שקשה 
מהתסמינים של הדבקה בקורונה, הקשורים למערכת העיכול 
יכולים להיחלש באופן משמעותי אם התינוק  )כמו שלשולים(, 

יונק את חלב אימו. 

מחוללי  והתבססות  התפתחות  עם  להתמודד  התינוק  יכולת 
חיידקים  בנוכחות  מעט  לא  תלויה  העיכול  במערכת  מחלות 
האלו  החיידקים  מקור  מהו  השאלה,  נשאלת  פרוביוטיים. 
להתבסס  להם  מאפשר  ומה  הוולד,  של  העיכול  במערכת 
השאלה  החיידקים,  מקור  לגבי  זמן.  לאורך  שם  ולשגשג 
)חשיפה  מההוקעה  חלק  שלפחות  ונראה  פתוחה  עדיין 
הלידה.  במהלך  בנרתיק  התינוק  מעבר  עם  מתבצע  לחיידק( 
בניתוח  שנולדו  שתינוקות  לעובדה  האפשרי  ההסבר  זה 
מבחינת  וגינלית  בלידה  שנולדו  מתינוקות  נבדלים  קיסרי 
שלהם  העיכול  במערכת  השוכנת  החיידקים  אוכלוסיית 
כדי  מספיקה  איננה  הראשונית  ההוקעה  אולם  )מיקרוביום(. 
במערכת  ופרוביוטית  מאוזנת  חיידקים  אוכלוסיית  לקיים 
מהלידה  ארוכים  חודשים  לאורך  למעשה,  הוולד.  של  העיכול 
המיקרוביום  בהרכב  ולשלוט  להזין  ממשיכה  האם  עצמה, 
באמצעות רכיבים סוכריים בחלב. אחד המאפיינים הייחודיים 
גבוהים בריכוזים  אוליגוסכרידים  של  הנוכחות  הוא  אם   בחלב 

 .)Human milk oligosaccharides, HMO(

האוליגוסכרידים, המוצק השלישי מבחינת ריכוז שהאם מפרישה 
מולקולות  כמה  של  תרכובות  הם  ושומן(,  לקטוז  )אחרי  לחלב 
סוכר הקשורות זו לזו בקשרים גליקוזידים. המעניין הוא שלבני 
שלאורך  עובדה  הזה,  הסוכר  את  לנצל  היכולת  את  אין  אדם 
שנים סקרנה מדענים ברחבי העולם שלא מצאו הסבר מניח 
רבים  כה  משאבים  משקיעה  המיניקה  האם  מדוע  הדעת  את 
לייצר ולהפריש כמות גדולה של תרכובות סוכריות שהוולד אינו 
מסוגל לנצל. עדויות שהחלו להצטבר ב-15 השנים האחרונות 
מצאו את הסיבה להשקעה המשמעותית של האם בתרכובות 
בחלב  האוליגוסבכרידים  באמצעות  מזינה  היא  למעשה,  אלו. 
 Bifidobacterium מסוג  פרוביוטיים  חיידקים  של  מסוים  זן 
של  זה  זן  רק  הוולד.  של  העיכול  במערכת  השוכנים   infantis
חלב  בכך,  תרכובות.  אותן  את  ולנצל  לעכל  מסוגל  חיידקים 
האם מעניק יתרון משמעותי לאותם חיידקים שיכולים להוסיף 

להתבסס במערכת העיכול של הוולד. 

נגמר בכך שהאם  לא  בין החלב-מיקרוביום-ולד  אולם, הקשר 
של  העיכול  בערכת  מועילים  חיידקים  התבססות  מעודדת 
הוולד. ברגע שהחיידקים משתמשים באוליגוסכרידים מהחלב, 
הם מפרישים תוצרי לוואי של התהליך, שלהם עצמם השפעה 

אלו  מטבוליטים  למעשה,  התינוק.  של  החיסון  מערכת  על 
היונק  התינוק  של  החיסון  מערכת  של  התגובה  את  מבקרים 
ובכך מבקרים את עוצמת הדלקת בגופו של הוולד ואת משכה. 
כל עוד הוולד חשוף לחיידק ולאותם אוליגוסכרידים מחלב אם, 
באופן רציף, יוכל החיידק להוסיף לשגשג ולאכלס את מערכת 
העיכול  במערכת  פתוגנים  מפני  עליו  ולהגן  הוולד  של  העיכול 
כי  מתברר  אך  אחרות.  מעיים  ומחלות  דלקות  והתפתחות 
המועיל  החיידק  נוכחות  את  בהדרגה  מאבד  המערבי  העולם 
הלידה,  ומתעלת  האימהות  של  ומהמעיים  מהסביבה  הזה 
וגינלי(.  זאת ללא קשר לתזונת האם או סוג הלידה )קיסרי או 
כפועל יוצא, התינוקות המערביים נחשפים לחיידק הזה פחות 
באופן  אם  בחלב  יוזנו  לא  שרובם  העובדה  ובשילוב  ופחות, 
בלעדי, במשך ששת החודשים הראשונים של חייהם )בהתאם 
להמלצות ארגוני הבריאות ברחבי העולם(, הם לא יוכלו להזין 
את חיידקי המעי באותן תרכובות אוליגוסכרידים, וכך נוצר מצב 
של dysbiosis – הפרעה להתפתחות מיקרוביום תקין במערכת 
העיכול של הוולד, מצב המאפשר לחיידקים פתוגניים להשתלט 
לתחלואה.  התינוק  את  ולחשוף  המעי  חיידקי  אוכלוסיית  על 
כמו כן, כתוצאה מחוסר איזון במיקרוביום של מערכת העיכול 
של הוולד, נוצר גירוי יתר של מערכת החיסון ונראה כי זו אחת 

הסיבות לעלייה בשכיחות האלרגיה בעולם המערבי. 

  כיצד אפשר לפתור את הבעיה הזאת?

מזון  תוספי  חברות  כמה  מפתחות  והיום  חשובה  שאלה  זו 
המיועדים לתינוקות יונקים או לכאלה שניזונים מתחליפי חלב. 
מטרת תוספי המזון לספק באופן רציף את זני החיידק המועיל 
וגם את מצע הגידול האופטימלי עבורו - אותם אוליגוסכרידים 
מחלב אם. יש לציין כי הדרך לפיתוח שיטה יעילה וזמינה עבור 
באתגרים  בעיקר  כרוכה  והיא  ארוכה,  עדיין  התינוקות  כלל 
טכנולוגיים ורגולטוריים של ייצור מגוון האוליגוסכרידים הקיימים 

בחלב אם )כמה מאות(. 

והולכת בשנים  רכיב נוסף של חלב אם, שחשיבותו מתבהרת 
מדובר   .)EV(  extracellular vesicles ה  הוא  האחרונות, 
המוקפות  הננומטרי,  שבטווח  בגודל  הפרשה,  בבועיות 
בממברנת תאי האפיתל של בלוטת החלב ומייצאות את החלב 
למצוא  אפשר  האלה  ההפרשה  בועיות  בתוך  בעטין.  או  בשד 

 .RNA ,רכיבים של התא, ביניהם חלבונים ומקטעי חומר גנטי

מקטעים  מובילות   EV שה הייתה  הרווחת  ההנחה  עשור,  לפני 
לעבור  ואף  המעי  בתאי  להיספג  שיכולים   RNAשל קצרים 
הקשורים  תהליכים  ולבקר  התינוק  בגוף  אחרות  לרקמות 
בהתפתחות. היום ברור שהמטען של ה EV מכיל גם חלבונים 
כגון  שונים,  תהליכים  שמשפעלים  חלבונים  של  וקומפלקסים 
המולדת  החיסון  מערכת  ושפעול  תאים  של  ונדידה  שגשוג 

והנרכשת. 
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    האם אפשר לייצר תחליף חלב עם 
 ?Extracellular Vesicles   

מקור המטען של ה EV הוא החלבונים ומקטעי ה RNA של האם 
חשופים  ואימו  שהתינוק  מכיוון  רבה  חשיבות  ולכך  המיניקה, 
מחוללי  אותם  כמו  סביבתיים,  אתגרים  לאותם  רבות  פעמים 
המתאים  הוא  האם  של  החלב  לפיכך,  הזמן.  באותו  מחלה, 
חשוב   EV ה  מערך  שממלא  והתפקיד  שלה,  לתינוק  ביותר 
ביותר בשמירה על בריאות התינוק ומערכת העיכול שלו דווקא 

בתקופות של חשיפה לעקות סביבתיות. 

עבודות שבוצעו במודלים תאיים של התפתחות דלקות בכמה 
חשוב  תפקיד   EV ל  כי  מראים  העיכול  מערכת  של  אזורים 
ובין  בינה  החיץ  ושכבת  העיכול  מערכת  תקינות  על  בשמירה 
מאוזנת,  דלקתית  בתגובה  וכן  האפיתל(,  )תאי  הדם  מערכת 

זאת ללא קשר לזהות מחולל המחלה הספציפי. 

המניקה  האם  בין  בתקשורת  תפקיד  משחק  ש  נוסף  רכיב 
לצאצא היונק, ובהגנה עליו, הוא שומן החלב ובאופן ספציפי - 
מבנה שומן החלב. שומן החלב מורכב מבועיות שומן המספקות 
מסיסי  וויטמינים  חיוניות  שומן  חומצות  אנרגיה,  היונק  לתינוק 
מוקפת  השומן  שטיפת  בכך  הוא  שלהן  הייחודי  המבנה  שומן. 
בשלוש שכבות של מעטפת ממברנלית המורכבת מתרכובות 
milk fat globule membrane ונקראת  ייחודיות   שומניות 

(MFGM). בעשור האחרון נעשתה עבודה רבה כדי לחשוף מה 
תפקיד ה MFGM, מכיוון שרכיב זה נראה תמיד מיותר ולא היה 
ברור לשם מה צריך לעטוף את טיפות השומן בשלוש שכבות 

של ממברנה, הרי מספיקה אחת...

אך האמת על ה MFGM מתבהרת והולכת. נמצא כי לרכיב זה 
השפעה חיובית על התפתחות והתבססות אוכלוסיות חיידקים 
מבוגרים  אדם  בני  של  לתזונה   MFGM תוספת למשל,  במעי. 
חיידקים  של  לזנים  אורלית  חשיפה  לאחר  תחלואה  הפחיתה 
הגורמים לשלשולים. כמו כן, תוספת שלMFGM  לעכברים לפני 
גמילה שיפרה את תפקוד המעי, בד בבד עם שיפור המיקרוביום 
 MFGM של המעי. כמו כן, בפעוטות עד גיל שנתיים, תוספת של
לתחליף חלב מסחרי )שאיננו כולל MFGM( שיפרה את בריאות 
המעיים והתבטאה בירידה דרסטית בתחלואה )כולל שלשולים( 

במהלך השנתיים הראשונות לחייהם. 

?MFGM האם יש מקור נוסף ל   

זמין  איננו  אם  שחלב  לתינוקות,  הזה  הרכיב  זמינות  כי  לציין  יש 
עבורם, מוגבלת ביותר. תחליפי חלב מכילים שמן צמחי כמקור 
לחומצות שומן ושמן זה חסר את רכיב ה MFGM. יחד עם זאת, 
תעשיית  של  משאריות   MFGM לבודד  יודעת  החלב  תעשיית 
הגבינה או החמאה, אולם מדובר בתוצרי לוואי של תהליכי הגיבון 
מוגדר  לא  הרכבם  רבות  פעמים  לכן  החמאה.  של  החביצה  או 

מספיק, והם מכילים לעיתים רכיבים נוספים שאין בהם צורך. 

עד היום אין מקור נוסף ל MFGM מכיוון שאין דרך לחקות את 
ייצורו מבחינה טכנולוגית. 

אז מה מכל זה אפשר לחקות עבור תינוקות 
שאינם מוזנים בחלב אם? 

התפתחות תעשיית תחליפי החלב אפשרה לנשים לבחור האם 
ומתי לחזור לאחר הלידה לעבודה, כיצד להזין את משפחתן, 
ההורים  לזוג  אפשרה  זו  תעשייה  כן,  כמו  ועוד.  בגופן,  לשלוט 
אין  כאשר  גם  ולהזינם  הפעוטות  בגידול  מאוזן  באופן  לשאת 
אפשרות להשיג חלב אם להזנת התינוק. למרות קיומו של מוצר 
ובין  בינו  יש הבדל משמעותי בהשפעה הבריאותית  זה,  חשוב 
חלב אם. ההבדל בא לידי ביטוי בסטטוס הבריאותי של תינוקות 
יונקים, בהשוואה לתינוקות שאינם יונקים, הן בטווח הקצר והן 
בטווח הארוך. בשל כך, ניכר כי המשך השקעתה של תעשיית 
ראוי  אם,  לחלב  אופטימלי  באופן  הדומה  מזון,  בייצור  המזון 
וחשוב על מנת לאפשר בחירה ראויה ומזינה למשפחה בעולם 

המודרני. 

בשל  וזאת  התינוק,  עבור  ביותר  המיטבי  המזון  הוא  אם  חלב 
ההתאמה המושלמת בין האם המיניקה לתינוקה )כמו בדוגמא 
מרכיביו  שחלק  אם  חלב  של  הרכבו  מורכבות  ובשל   ,)EV של 
 )MFGM, HMO, EV מיוצרים על ידי בלוטת החלב עצמה )כמו
נוגדנים(.  )כמו  החיסון  מערכת  תאי  ידי  על  מיוצרים  וחלקם 
חלק גדול מרכיבי חלב האם עדיין אינו בר ייצור. בשל כך קשה 
ניזונים מחלב  נוכל לספק לתינוקות, שאינם  לדמיין מצב שבו 
המטאבולית,  הכימית,  התקשורת  את  לחקות  שיוכל  מזון  אם, 

והאימונולוגית שחלב אם מאפשרת בין האם לתינוקה. 

העובדה שרוב התינוקות אינם צורכים חלב אם באופן בלעדי, 
לאורך ששת החודשים הראשונים לחייהם )בהתאם להמלצות(, 
האקדמי  למחקר  אדירה  הזדמנות  גם  אך  עצום  אתגר  היא 
המעמיק  באופן  האם  חלב  של  תפקידו  בחשיפת  שיתמקד 
צרכים  שמספק  הזה  הנוזל  מתוחכם  כמה  עד  ובהבנה  ביותר 
שהתפתחו לאורך האבולוציה שלנו כיונקים. כמו כן, המצב הזה, 
בין תחליפי חלב לחלב  שבו אנו צריכים לצמצם את הפערים 
אם, מספק הזדמנות נהדרת לתעשיית המזון להשקיע בפיתוח 
מזונות שיחקו את חלב האם מבחינת הדינמיות והפלסטיות של 

הרכבו, והמורכבות שלו.
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ד”ר עירית אלון
מנהלת המחלקה למחקר רפואי

לשכת המדען הראשי, משרד הבריאות

ד”ר טובה אברך
מנהלת תחום בריאות

מועצת החלב

קול קורא להגשת בקשות למענקי מחקר
בנושא הסוכר בחלב ובריאות האדם

מועצת החלב מכירה בחשיבות המחקר בנושא השפעת חלב ומוצריו על בריאות האדם והקצתה 
משאבים לקידום הנושא בארץ באמצעות הקמת קרן מיוחדת למענקי מחקר בשטח זה. לשכת 
המדען הראשי של משרד הבריאות תנהל את שיפוט הצעות המחקר ואת המעקב המדעי על ביצוע 

המחקרים הממומנים.

במטרה לעודד השתתפות חוקרים או קלינאים במחקרים מתחום החלב והבריאות, מודיעות מועצת 
החלב ולשכת המדען הראשי של משרד הבריאות על פרסום "קול קורא" להגשת בקשות למענקי 
מחקר העוסקים בהשפעת החלב )בקר, צאן או אחר( על בריאות האדם. בשנת 2022 תממן הקרן  
עד שני מחקרים תרגומיים העוסקים בסוכר בחלב והשפעתו על בריאות. תינתן העדפה למחקר 

קליני העוסק בסוכר בחלב על פני מחקר העוסק בטכנולוגית מזון.

והחקלאות.  הבריאות  מתחומי  וקלינאים  דיאטנים  חוקרים,  רופאים,  הצעות:  להגיש  רשאים 
של הראשי  המדען  באתר  מפורטים  המחקר  למענקי  הבקשות  ממגישי  הנדרשים  הכישורים 

משרד הבריאות.
יאושרו למימון עד שני מענקים בסכום של עד ₪150,000 כל אחד לתקופה של עד שנתיים. במקרים 
חריגים יינתן אישור לשנת מחקר נוספת ללא תוספת תקציב, וזאת רק לאחר הגשת בקשה מנומקת 
יינתן בהתאם להחלטות מועצת  הכוללת את התקדמות המחקר. תקציב המחקר לשנים הבאות 
החלב באותו זמן. חוקר יכול להגיש רק בקשה אחת למענק מחקר במענה לקול הקורא הנוכחי.  
חוקר שיש לו מענק פעיל בקרן מועצת החלב לא יוכל להגיש בקשה. חוקר שיש לו מחקר פעיל 

במימון קרן המחקר של משרד הבריאות יוכל להגיש בקשת מחקר לקול קורא זה.

את הבקשות למענקי המחקר יש להגיש באנגלית בלבד, לא יאוחר מיום חמישי 3.1.22 בטופס 
האלקטרוני על פי ההנחיות באתר לשכת המדען הראשי במשרד הבריאות:

https://www.health.gov.il/Subjects/research/Documents/instructions_electronic.pdf
כמו כן, יש לשלוח את הבקשות בדואר רשום בלבד ללשכת המדען במשרד הבריאות, ת.ד. 1176 

ירושלים, 9101002, לא יאוחר מיום חמישי, 6.1.2022 על פי חותמת הדואר.
ידונו בקשות שנשלחו רק על פי ההנחיות ורק עד למועד הקובע.

לאתר  היכנסו  חוזה  לדוגמת  החלב.  מועצת  מול  ישירות  ייחתמו  המחקר  חוזי  הלב,  לתשומת 
 https://www.halavi.org.il/wp-content/uploads/2021/10/eskem-mehkar.pdf  - החלב  מועצת 
הגשת הצעת המחקר מהווה הסכמה של רשות המחקר לנוסח החוזה שיחתם בין רשות המחקר 

למועצת החלב. לא יתאפשרו שינויים בהסכם המחקר לאחר מועד ההגשה.
מודעה זו מיועדת לגברים ונשים כאחד.


