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 עובדות לקהל המקצועי   -סידן  

 0202אוקטובר , NIH – Office of Dietary Supplements: מתוך 

 

 : כללי

 בחלק נמצא, אחרים מוסף למזונות, מסוימים במזונות נמצא, בגוף ביותר נפוץה המינרל, סידן

 .תזונה כתוסףגם  וזמין( חומצה נוגדי כגון) מהתרופות

 ידי על וזאת, תקינה גופנית תנועה ומאפשר והשיניים העצמות תכולתמ גדול חלק מהווה הסידן

 תאי- החוץ נוזלב, הדם במערכת הקטן הסידן מאגר[. 1] ןוגמישות ןזקוח, הרקמות נוקשות על שמירה

 ההעבר, דם קרישת, השרירים תפקוד, הדם כלי והתרחבות התכווצותב מעורב שונות רקמותבו

 [.1,1] יםהורמונ תוהפרש תעצבי

 פסיבית בדיפוזיה והן פעילה בהובלה הןרירית המעי  ידיעל  נספג תזונה תוספימו ממזונות סידן

 מהווה פסיבית והפצה, יותר נמוכה הסידן צריכת כאשר הספיגה לרוב אחראית פעילה הובלה[. 1,1]

 [.1,1] עולה שהצריכה ככל הסידן ספיגת של והולך גדל לקח

כדי , לסידן מקורכו כמאגר בעצמות משתמש הגוף .בעצמות מאוחסן (89%) בגוף הסידן כל כמעט

, הידרוקסיאפטיט סידן בצורת הוא בגוף מהסידן 88% -מ יותר[. 1] סידן של הומיאוסטזיס על ורלשמ

 העצם, לשיניים בניגוד[. 1,4,1] ובשיניים בעצמות המאוחסנת ופוספט סידן של אנאורגנית מטריצה

[. 4]מצד שני חדשה לעצם סידן עתיושקמצד אחד  ידמתמ פירוק עם, שינויים מתמשכים עוברת

 רמות על לשמור, נזקים לתקן, הגדילה במהלך העצם גודל את לשנות כדי יםנדרש עצמותהשינויים ב

 [.4] אחרים למינרלים מקור ולספק בסרום סידן

 1,133- לכ ומגיעה, הלידה לאחר במהירות עולה זו כמות. סידן גרם 13 עד 12- כ הגוף בלידה מכיל

 הן אך, גברים אצל קבועות נשארות אלה רמות[. 1] בבגרותם גברים אצל גרם 1,433- ול בנשים גרם

 גיל בתחילת האסטרוגן בייצור ירידה עקב העצמות משינויים בהרכב כתוצאה בנשים לרדת מתחילות

 [.1] המעבר

 133 של בצריכה 41%- כ היא המזוןמ הסידן ספיגת. תו בגוףלספיג סידן צריכת בין הפוך קשר קיים

 על להשפיע יכול הגילגם [. 2] ליום ג"מ 1,333- מ גבוהה הצריכה כאשר 11% רק אך ליום ג"מ

 וילדים תינוקות אצל 23% עד גבוהה תזונתי סידן של נטו הספיגה[. 1,4] מהתזונה הסידן ספיגת

 לרדת וממשיכה בבגרותם 11%- לכ יורדת היא אך, עצם לבנות כדי ניכרות לכמויות הזקוקים, צעירים

 [.1] הגיל עם

 13.4 עד 9.9 כלל בדרך הן הסרום רמות; בפלזמה או בסרום הכוללות הסידן רמות את למדוד ניתן

 משקפות אינן הסרום רמות, זאת עם[. 1,1] בריאים אנשים אצל( ליטר/ממול 1.2 עד 1. 1) ל"ד/ג"מ

כדי למדוד את מצב הסידן ניתן  [.4] עליהן ההדוקה ההומאוסטטית השליטה בגלל התזונתי המצב את

 הטווח. בסרום, ביולוגית הפעילה הצורהשהוא , (חופשי או) מיונןה סידןה רמותלמדוד גם את 

( ליטר/ממול 1.11 עד 1.11) ל"ד/ג"מ 1.1 עד 4.2 הוא בריאים אנשים בקרב מיונן סידן של הנורמלי

 המצטבר הסידן מצב את להעריך כדי בעצם מינרלים צפיפות של רנטגן בבדיקות להשתמש ניתן[. 1]

 [.1] בגוף הסידן כל את כמעט מאחסן שהשלד מכיוון החיים לאורך

 מומלצת סידן צריכת

שיטה , ( Dietary Reference Intakes - DRI) -כ ניתנות אחרים מזינים וחומרים סידן צריכתל המלצות

[. 1] ורפואה הנדסה, למדעים הלאומיות באקדמיות( FNB) והתזונה המזון מועצת ידי על שפותחה
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DRIs אנשים של מזון צריכת והערכת לתכנון המשמשים ייחוס ערכי לקבוצת הכללי המונח הוא 

 :כוללים, ומין גיל לפי המשתנים, אלה ערכים. בריאים

 היומית הצריכה רמת(: RDA-Recommended Dietary Allowance) מומלצת תזונתית הקצבה

 משמש; בריאיםה אנשיםה( 89%–81%) כל כמעט של התזונה דרישות את המספקת הממוצעת

 .ספציפיים לאנשים תזונתית מבחינה מתאימות דיאטות לתכנון קרובות לעתים

 היא נקבעת; תזונתית התאמה מבטיחה זו רמה צריכת(: Adequate Intake AI -) מספקת צריכה

 .RDA לפיתוח מספיקות אינןהמדעיות  הראיות כאשר

 היומית הצריכה רמת(: EAR – Estimated Average Requirement) משוערת ממוצעת דרישה

 להערכת כלל בדרך משמש; הבריאים מהאנשים 13% שלהתזונתיות  כדרישות המוערכת הממוצעת

 כמות להערכת גם לשמש יכול; עבורם מתאימות דיאטות ולתכנון אנשים קבוצות של התזונה צריכת

 .אנשים של הצריכה

 אשל יומית מקסימלית צריכה(: UL – Tolerable Upper Intake Limit ) נסבלת עליונה ספיגה רמת

 .שליליות בריאותיות להשפעות תגרוםש סביר

 בו העיקרי הקריטריון, מבוגרים עבור. ב"בארה [1] סידן של הנוכחי RDA -ה את מפרטת 1 טבלה

 סידן ואיזון עצמות על שמירה לקידום הדרושה הכמות היה RDA -ה את לבסס FNB -ה השתמש

 סידן של ממוצעת לצריכה ערך שוות AI קבע FNB -ה, חודשים 11 עד 3 בגילאי תינוקות עבור. ניטרלי

 הקשורות צריכות על מבוססים RDA -ה מדדי, ומתבגרים ילדים עבור. ויונקים בריאים בתינוקות

 .חיובי סידן ומאזן עצמות בנייתל

 

 [2] לסידן מומלצות תזונה בותוקצ: 2 טבלה

 מניקה            בהריון            נקבה             זכר                         גיל

 ג"מ   133     ג"מ  133          *חודשים 3-2

 ג"מ  123       ג"מ 123      *חודשים 11–1

 ג"מ 133      ג"מ 133               שנים 1-1

 ג"מ  1,333     ג"מ1,333              שנים 4-9

 ג"מ 1,133    ג"מ 1,133            שנים 11–8

 ג"מ 1,133   ג"מ 1,133    ג"מ 1,133    ג"מ 1,133          שנים 19–14

 ג"מ  1,333    ג"מ 1,333     ג" 1,333    ג"מ 1,333           שנים 13–18

  ג"מ 1,133    ג"מ 1,333           שנים 13–11
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 הסידן מקורות

 מזון

 הסידן מצריכת 11%- כ, הברית בארצות[. 1] לסידן עשירים טבעיים מקורות הם וגבינה יוגורט, חלב

 סרדינים כוללים חלביים שאינם מקורות[. 1] חלביים מרכיבים בתוספת וממזונות חלב ממוצרי מגיעים

 ברוב(. וי'צ בוק) סיני וכרוב ברוקולי, כרוב כגון, מסוימים ירקות וכן עצמות עם וסלמון משומרים

, סידן לצריכת תורמים הם, זאת עם. מועשרים הם אם אלא סידן של גבוהות כמויות אין הדגנים

 מזונות[. 1] קרובות לעתים אותם צורכים שאנשים מכיוון, סידן של קטנות כמויות מכילים שהם למרות

 לאכילה מוכנים ודגנים טופו, רבים ומשקאות פירות מיצי כוללים הברית בארצות בסידן מועשרים

 [.1] מועשרים מיצים בכמה המשמשת היטב שנספגת סידן צורת הוא טאמאל ציטראט סידן[. 1,9]

 

[. 1] 13%- כ היא מועשר וממזון חלב ממוצרי הסידן ספיגת. המזון סוג לפי משתנה הסידן ספיגת

 ספיגת את להפחית יכולות( פיטית חומצה, אוקסלית חומצה, למשל) בצמחים מסוימות תרכובות

, מכך כתוצאה[. 1] ספיגתו את ולהפחית, סידן עם לעיכול ניתנים בלתי מלחים יצירת ידי על הסידן

, לתרד בנוסף[. 1] לחלב, 11%- ב, בהרבה גבוהה שהיא בעוד, לתרד 1% רק היא הסידן ספיגת

 הזמינות[. 1] ושעועית ריבס, קולארד, בטטה כוללים אוקסלית חומצה של גבוהות רמות עם מזונות

 דומה - כרוב קייל, ברוקולי כולל - אלה תרכובות מכילים שאינם אחרים מצמחים סידן של הביולוגית

 ושונים רבים סוגים אוכלים אנשים כאשר[. 1] בהרבה נמוכה למנה הסידן כמות כי אם, החלב של לזו

 .הן חסרות משמעות פיטית או אוקסלית חומצה עם אלה שלאינטראקציות כנראה, מזונות של

 רבה ובמידה וזרחן קפאין צריכת ידי על גם מסוימת במידה מצטמצמת תזונתי סידן של נטו הספיגה

 [.9-11. ]נמוך  D  ויטמין של מצבב יותר

 

 .1 בטבלה מופיעים שלהם הסידן ותכולת מזונות מגוון

 

 [20] נבחרים מזונות של הסידן תכולת: 0 טבלה

 *    DVאחוז (                     ג למנת הגשה"מ) מיליגרם                                     * אוכל

 11                                    411                           אונקיות 9, שומן דל, רגיל, יוגורט 

      11                                    148                             כוס 1, מועשר סידן, תפוזים מיץ

 11                                    144                          אונקיות 9, שומן דל, פירות, יוגורט

 12                                    111                                  אונקיות 1.1, חלקה, מוצרלה

 11                                    111       אונקיות 1, עצמות עם, בשמן משומרים, סרדינים

 11                                   188                                       ** כוס 1, שומן ללא, חלב

 11                                   188                                 כוס 1, מועשר סידן, סויה חלב

 11                                    112                   ** כוס 1, (חלב שומן 1.11%) מלא חלב

 18                                    111                 *** כוס½ , סולפט סידן עשוי, מוצק, טופו
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 14                                      191               גרם 1, עצמות עם מוצקים, משומר, ורוד, סלמון

     11                                      119                                  כוס, חלב שומן 1%',  קוטג גבינת

 11                                     119                         ***  כוס חצי, סולפט סידן עשוי, רך, טופו

 13                                      111                                        כוס חצי, מבושלים, סויה פולי

 13                                      113    אחת מנה, לסידן DV -מה 13%- ב מועשרים, בוקר דגני

 8                                       111                                        כוס חצי, סחוט, מבושל, תרד

 9                                       131                           כוס חצי, רכה הגשה, וניל, קפוא יוגורט

 9                                       88                                         כוס חצי, מבושלת, טריה לפת

 1                                        84                                               כוס 1, מבושל, טרי, קייל

 2                                        12                                                      אחת כף, יה'צ זרעי

 2                                        14                         כוס 1, מגורד, גולמי, (וי'צ בוק) סיני כרוב

 4                                        14                           כוס חצי, סחוט, משומר, פינטו, שעועית

 4                                        42אינץ                                   2 קוטר, אחד, תירס, טורטיה

 1                                        11                               כפות 1, מופחת שומן, חמוצה שמנת

 1                                        13                                     אחת פרוסה, מלאה חיטה, לחם

 1                                        14                                                כוס 1, קצוץ, גולמי, קייל

 1                                         11                                                כוס חצי, גולמי, ברוקולי

    3                                          13                  בינוני 1, קליפה עם, Golden Delicious, תפוח

     DV* =Daily Value - האמריקאית והתרופות המזון רשות. יומי ערך (FDA )פיתחה DV לסייע כדי 

 לסידן DV -ה. כוללת דיאטה של במסגרת תזונה ותוספי מזון של המזון תכולת את להשוות לצרכנים

 תכולת את לרשום מזון מתוויות דורש FDA -ה[. 11] ומעלה 4 מגיל וילדים למבוגרים ג"מ 1,133 הוא

 מזונות גם אך, גבוהים תזונתיים למקורות נחשבים DV -מה יותר או 13% המספקים מזונות. הסידן

 .בריאה לתזונה תורמים DV -ה של יותר נמוכים אחוזים המספקים

 .סידן פחות מכיל הוא כך במזון שומן יותר שיש ככל; השומן תכולת לפי מעט משתנה הסידן תכולת** 

 כמויות מספק אינו אחרים במלחים המעובד טופו. סידן במלח המעובד טופוהיא של  הסידן תכולת*** 

 .סידן של משמעותיות

 Food Data Central external של( USDA) האמריקני החקלאות משרד טבלה שפורסמה על ידי 

,  סידן המכילים מזונות של מקיפה רשימה תומספק רבים מזונות של תיתהתזונ התכולה את תמפרט

 .המזון שם פי ועל המזון תכולת לפי מסודרים
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 תזונה תוספי

 או בלבד סידן המכילים מזון ותוספי מינרלים/ויטמין מולטי מוצרי כולל, רבים תזונה בתוספי זמין סידן

 מולטי תוספי; מאוד משתנות מזון בתוספי הסידן כמויות. D   [  [14 ויטמין בתוספת סידן

 סידן או סידן בתוספי שכיחות וכמויות, ג"מ 133 עד 133- כ כלל בדרך מכילים מינרלים/ויטמין

 [.14] ג"מ 233 או 133 הן D ויטמין בתוספת

 עם אנשים אצל[. 1] ציטראט וסידן פחמתי סידן הן מזון בתוספי ביותר הנפוצות הסידן צורות שתי

 את להפחית שעלול מה, יותר נמוך פחמתי סידן של המסיסות שיעור, קיבה חומצת של נמוכות רמות

 תלוי פחות ציטראט סידן[. 1] בארוחה נלקחים הם כן אם אלא, פחמתי סידן מתוספי הסידן ספיגת

למרות זאת ניתן [. 1] מזון ללא אותו ליטול שניתן כך, פחמתי סידן מאשר לספיגה הקיבה בחומצת

בלי קשר לכמות חומצת , לומר שספיגת סידן מתוספים גדולה יותר כשהם נלקחים יחד עם מזון

מיקרוקריסטלין , אסקורבט, צורות אחרות של תוספי סידן כוללות קלציום סולפט. הקיבה

 [.14]גלוקונט ופוספט , הידרוכסיאפטיט

 43% הוא פחמתי סידן, לדוגמה. יסודי סידן של משתנות כמויות מכילות מזון בתוספי הסידן צורות

על התווית של הבקבוק  מופיע אלמנטרי סידן[. 1] סידן 11% הוא ציטראט סידן ואילו, משקל לפי סידן

( (Supplement Facts  ,צורות ידי על המסופקת הסידן כמות את לחשב צריכים אינם שהצרכנים כך 

 .מזון בתוספי סידן של שונות

 בכמות גם אלא הסידן במקור רק לא תלוי, במזונות שמקורו זה כמו, מזון מתוספי הנספג הסידן אחוז

 מתוספי הספיגה. יורד הספיגה אחוז, עולה שהכמות ככל; אחת ובעונה בעת הנצרכת היסודית הסידן

 ממינון 12%- כ סופג הגוף, לדוגמה[. 11] פחות או ג"מ 133 של במינונים ביותר הגבוהה היא מזון

 [.12] ג"מ 1,333 של ממינון 19%- ו סידן ג"מ 133 של

, נפיחות, גזים כולל, העיכול במערכת לוואי תופעות לחוות עלולים סידן תוספי הנוטלים מהאנשים חלק

 מאשר אלו לוואי מתופעות ליותר גורם קרבונט סידן כי נראה. אלה תסמינים של שילוב או עצירות

 להקל ניתן[. 1] קיבה חומצת של יותר נמוכות רמות להם שיש מבוגרים אצל במיוחד, ציטראט סידן

 במהלך יותר קטנות סידן מנות נטילת, אחרת סידן צורת המכיל לתוסף מעבר ידי על התסמינים על

 .בארוחות התוסף נטילת או, היום

 תרופות

 כגון, מרשם ללא חומצה נוגדי מוצרים בכמה נמצא פחמתי סידן, קיבה חומצת לנטרל יכולתו בגלל

Tums ו- Rolaids .[.14] סידן ג"מ 433 עד 113 כ מספק כזה כדור כל, ושל לחוזק בהתאם 
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  סידןה צריכתמצב 

 נתוני של ניתוח. סידן של המומלצות מהכמויות פחות צורכים הברית ארצות תושבימ ניכר חלק

 בגילאי מהילדים 48% כי מצא( NHANES) והתזונה הבריאות לבחינת הלאומי מהסקר 1313–1331

 [.11. ]מזון ותוספי ממזונות לסידן EAR -מה פחות צורכים ומעלה 4 בני מכלל 18%- ו שנים 4-19

 941- ו ומעלה 13 בני לגברים ג"מ 1,391 היא ומשקאות ממזונות הממוצעת היומית הסידן צריכת

 נעה ומשקאות ממזונות ממוצעתה היומית הסידן צריכת, 18–1 בגילאי ילדים עבור[. 19] לנשים ג"מ

 תוסף נוטלים מהילדים 9% עד 4- ו מהנשים 11%, מהגברים 11%- כ[. 19] ג"מ 1,311- ל 821 בין

 1,112 הינה מזון מתוספי והן ממזונות הן הממוצעת היומית הסידן צריכת[. 19] סידן המכיל תזונה

 [.19] לילדים ג"מ 1,313 עד 829- ו לנשים ג"מ 1,338, לגברים ג"מ

 בקרב יותר גבוהים( EAR -ל מתחת צריכת) הסידן חוסר שיעורי, NHANES 2009–2012 נתוני פי על

( 13%) היספנים בקרב מאשר( 49%–41) היספנים שאינם ואסיאתים היספנים שאינם שחורים

צריכה  לחוסר יותר גבוה בסיכון קשור עוניגם [. 18] הברית בארצות( % 14) היספנים שאינם ולבנים

 מ פחות) מספקת לא סידן לצריכת הסיכון כי מראים 1314 עד 1331 משנת NHANES נתוני. מספקת

 מ פחות המרוויחים בית במשקי ומעלה 13 בני מבוגרים בקרב 11.2%- ב גבוה( ג"מ 1,133 עד 933-

 [.13] אחרים בית משקי מאשר בשנה דולר 13,333-

 בסידן מחסור

 שבירות בעצמות המתאפיין, לאוסטיאופורוזיס ולהוביל העצם חוזק את להפחית יכול בסידן מחסור

 בעצמותאחרות  ולהפרעות בילדים לרככת גם לגרום יכול בסידן מחסור[. 1] נפילותל מוגבר ובסיכון

, רככת עם בילדים. D בוויטמין מחוסר יותר כלל בדרך נגרמות אלה הפרעות כי אם, מבוגרים אצל

 במבנה הפיכים בלתי לשינויים להוביל שעלול מה, כלל בדרך זציה מינרליעובר  אינו הגדילה סחוס

 פגומה עצם מינרליזציית או, אוסטאומלציה היא בסידןכרוני  מחסור של נוספת השפעה[. 1] השלד

 כי נראה, ואוסטאומלציה רככת עבור[. 1] וילדים מבוגרים אצל להתרחש שעלולות, עצמות וריכוך

-11-כ הנמדדת) בסרום D ויטמין שרמת שככל כך ,לזו זו קשורות D וויטמין לסידן הדרישות

 [.11. ]אלו מחלות למניעת יותר רב בסידן צורך יש כך, יותר נמוכהD [25 (OH) D )] הידרוקסיוויטמין

 מיוננת סידן רמת או[ ליטר/ממול 1.11] ל"ד/ג"מ 9.1 -מ הנמוכה בסרום סידן רמת) היפוקלצמיה

 או D בוויטמין מחסור של תוצאה כלל בדרך היא[( ליטר/ממול 1.11] ל"ד/ג"מ 4.21- ל מתחת

 בספיגת פגיעה, להיפופרתירואידיזם המוביל( PTH ייצור)  הפאראתירואיד בהורמון פגיעה, מגנזיוםב

 או ציספלטין, ביספוספונטים למשל) מסוימות בתרופות שימוש או קשות מחלות, סידן של העצם

 או קלה כשהיא במיוחד, אסימפטומטית להיות יכולה היפוקלצמיה[. 11,11( ]פרוטון משאבתמעכבי 

 שרמות מכיוון , להיות מאד מגוונים יכולים הם, ותסמינים סימנים מופיעים אמנם כאשר[. 11] כרונית

 הוא ביותר השכיח הסימפטום[. 14] והתסמינים האיברים רוב על להשפיע יכולות בסרום נמוכות סידן

 והתכווצויות וברגליים בידיים עקצוצים, סביב הפה קהות כולל, מוגברת מוסקולרית-רגישות נוירו

 הסתיידות, יותבכל פגיעה או הסתיידות לכלול יכולים יותר חמורים ותסמינים סימנים[. 11] שרירים

, paresthesia, לב ספיקת אי, קטרקט, (קוטבית דו והפרעה דיכאון למשל) נוירולוגיים תסמינים, מוחית

 [.11,14] תרדמת נדירים ובמקרים, התקפים

 

 

 

 



1 
 

 סידן לחוסר בסיכון קבוצות

 .שנזקקות לקלציום נוסף אלה עם נמנות הבאות הקבוצות

 המעבר גיל לאחר נשים

 ומגבירות הסידן ספיגת את המפחית האסטרוגן בייצור השיריד מכיוון עצם לאובדן מוביל המעבר גיל

 מינרל מצפיפות 1%- כ מאבדות נשים, בממוצע[. 1] מהעצם הסידן וספיגת בשתן הסידן איבוד את

 במסת לירידה מובילים אלה שינויים, הזמן עם[. 11] המעבר גיל לאחר בשנה( BMD) שלה העצמות

 סובלות ובאירופה הברית בארצות המעבר גיל לאחר מהנשים 13%- כ[. 1] שבירות ועצמות העצם

 אחד שבריריות שבר לפחות מפתחות זה ממצב הסובלות מאלה 43% ולפחות, מאוסטיאופורוזיס

 הוא הסידן RDA[. 12( ]יותר נמוך או עמידה מגובה נפילה כגון, קלה טראומה לאחר המתרחש שבר)

 העצם אובדן את להפחית כדי( צעירות לנשים ג"מ 1,333 לעומת) 13 גיל מעל לנשים ג"מ 1,133

 [.1] המעבר גיל לאחר

 חלב ממוצרי הנמנעים אנשים

 מוצרי מאכילת שנמנעים ולאלה לחלב אלרגיה עם לאנשים, ללקטוז סבילות מאי הסובלים לאנשים

 מקורות מהווים חלב שמוצרי מכיוון מספקת לא סידן לצריכת יותר גבוה סיכון יש( טבעונים כולל) חלב

 ללקטוז סבילות-מאי הסובלים באנשים הסידן צריכת להגדלת האפשרויות[. 1,11] עשירים סידן

 חלב מוצרי כמו סידן כמויות אותן המכילים, לקטוז-מופחתת או לקטוז נטולי חלב מוצרי צריכת כוללות

 ממקורות סידן להשיג יכול אחרות מסיבות או תאלרגיו בגלל חלב ממוצרי שנמנע מי[. 1,1] רגילים

 עם משומרים דגים, [(וי'צ בוק] סיני וכרוב ברוקולי, כרוב למשל) מסוימים ירקות כגון, חלביים שאינם

 בדרך אלה אנשים, זאת עם[. 1( ]וטופו בוקר דגני, פירות מיצי, למשל)  מועשרים מזונות או עצמות

 [.19] מומלצות כמויות להשיג כדי מזון תוספי לקחת או בסידן מועשרים מזונות לאכול צריכים כלל

 

 ובריאות סידן

 העצם בריאות: תפקיד למלא עשוי הסידן שבהן ומחלות בריאותיים מצבים בשישה מתמקד זה חלק

 .מטבולית ותסמונת משקל ניהול, הריון רעלת, (CVD) דם וכלי לב מחלות, סרטן, במבוגרים

 מבוגרים אצל העצם בריאות

 המעבר גיל במהלך בנשים האסטרוגן ברמות ירידה. תהליכי בניה ופירוק הזמן כלעוברת  עצםה

, העצם היווצרות משיעורי הגבוהים עצם ספיגת לשיעורי מובילה מכן לאחר שנים 1- כ ובמשך

 לפתח יכולות המעבר גיל לאחר נשים, הזמן עם[. 1] העצם במסת מהירה ירידהל מכך וכתוצאה

 הקשור עצם אובדן[. 1] העצם ואיכות יותר נמוך BMD בגלל נפגע העצם כוח שבה, אוסטאופורוזיס

 בקרב לעלות נוטה לשברים הסיכון אך, לאוסטיאופורוזיס ולהוביל גברים אצל גם להתרחש יכול לגיל

 סאוסטאופורוזי[. 1] מבוגרות נשים אצל מאשר יותר מאוחר שנים 13 עד 1 כעבור מבוגרים גברים

 [.1,1] והאמות החוליות, הירך של במיוחד, לשברים הסיכון את מגביר

 הסיכון להפחתת D וויטמין סידן המכילים מזון בתוספי לשימוש בריאותית טענה אישר FDA -ה

 .זו בטענה תומכים המחקרים כל לא, זאת עם[. 18] לאוסטאופורוזיס

BMD .סידן צריכת בין הקשר על יותתצפיתה עדויותה, העצמות בבריאות הסידן של חשיבותו למרות 

 חתך נתוני מניתוח מגיעה כזה בקשר התמיכה. הן מעורבות מבוגרים אצל העצם לחוזק מדדיםבין ו

 המראים( נשים 14.2%) ומעלה 23 בני מבוגרים 1,834 על NHANES של 1332–1331מהשנים 

 בנשים רקזה נבדק  אך, המותני השדרה בעמוד BMD לבין יותר גבוהה תזונתית סידן צריכת בין קשר
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,  21 גיל מעל נשים 1,884- ב באוסטרליה אקראי מניסוי הבסיס נתוני ניתוח, זאת לעומת[.  13]

 BMD לבין הסידן צריכת בין קשר מצאה לא ,ליום ג"מ 992 הייתה ןשלה הממוצעת הסידן שצריכת

 היו התוצאות[. 11] ומשקל גובה, גופנית פעילות, גילל התאמהשנעשתה  לאחר גם, בשום קבוצה

 ירדה היומית הסידן שצריכת למרות, שנים 2 לאורך עקבואחריהן  מהנשים 289 בקרב דומות

 .זו תקופה במהלך ג"מ 43- ב בממוצע

. מבוגרים אצל העצם בריאות את לשפר יכולים סידן תוספי כי מצאו הקליניים מהניסויים חלקרק 

קלציום ) סידן ג"מ 1,333 של( RCT) סמיות כפול אקראי מבוקר ניסוי נתוני של הוק-פוסט ניתוח

אל מול  יום מדי D3 ויטמין[( ג"מק] מיקרוגרם 10) (IU) בינלאומיות יחידות 433יחד עם ( קרבונט

 לבריאות יוזמה)תכנית ממשלתית ל נרשמו שנים 18–13 בגילאי נשים 12,191 -ניתנו ל, פלסבו

 שנים 1.8 של ממוצעת מעקב תקופת לאחר גובה אובדן מנע לא התוסף נמצא כי(. (WHI) האישה

 בקבוצת לשנה מ"מ 1.12- ו התוספים בקבוצת גובה לשנה מ"מ 1.19 איבדו נשים, בממוצע[. 11]

ה הרא המעבר גיל לאחר בריאות נשים 133  -שנמשך שנתיים ונערך ל RCT, זאת עם. הפלסבו

 מיקרוגרם 11- ו סידן ג"מ 833 שעבר העשרה וסיפק , רזה חלב ליום ל"מ 133 של יומית שצריכה

(233 IU )ויטמין D, ב לעלייה הוביל- BMD [.11] הירך בצוואר 

 D וויטמין סידן של שילוב או בלבד סידן תוספי כי מצאו עדכניות אנליזות-ומטא שיטתיות סקירות כמה

 בקרב RCT 11 כללה אנליזה-ומטא שיטתית סקירה, לדוגמה. מבוגרים בקרב BMD -ה את מעלים

 19,132 בקרב( הקודמת בפסקה שתוארו המחקרים שני את כללו לא אך) המעבר גיל לאחר נשים

 סידן של תוספת[. 14]  הביקורת בקבוצת 43,184- ו ההתערבות בקבוצת 11,411 מתוכן, נשים

 הכולל BMD -ה את הגדילו, המזינים החומרים בשני מועשרים חלב מוצרי צריכת או, יחד D וויטמין

 לסידן, קבוצות- תת בניתוחי, זאת עם. הירך ובצוואר בזרועות, המותני השדרה בעמוד BMD -ה ואת

 מצאו יותר מוקדמות אנליזות-ומטא שיטתיות סקירות. הירך צווארשל  BMD על השפעה הייתה לא

 סידן צריכת ביןו , [11] מבוגרים גברים אצל BMD -ב עלייהלבין ,  D וויטמין סידן תוספי בין חיובי קשר

[. (25] .גבוה  BMD לבין  ומעלה 13 גיל מעל במבוגרים מזון תוספי או תזונתיים ממקורות יותר גבוהה

 .קלינית מבחינה משמעותיות היו BMD -ב אלה עליות האם ברור לא, זאת עם

 ממצאיגם , BMD באובדן וירידה מוגברת סידן צריכת בין הקשר על לראיות בדומה .שברים

 .מעורביםהם  מבוגרים אצל שברים למניעת סידן בתוספי השימוש על ים המחקר

 ונפילות לשברים הסיכון את מפחיתה הסידן צריכת הגדלתש מראות אינן ותתיהתצפי העדויות, לרוב

 בתחילת 11 עד 41 בגילאיםשהיו  נשים 1,483 של עקבה לונגיטודינלי מחקר, לדוגמה. מבוגרים אצל

 משמעותי באופן שונה אינו לשברים הסיכון כי גילה, שנים 13-11 במשך אחריהם שעקבו, המחקר

 למרות, זאת. משתמשים וללא( D ויטמין תוספי גם נטלו שחלקם) סידן תוספי משתמשי בקרב

 [.12] המחקר תקופת כל לאורך פחות BMD לאובדן קשור היה בתוספים ששימוש

 להפחית יכולים D וויטמין סידן של שילוב המכילים מזון תוספי כי מראות יםקליני יםניסוימ עדויות כמה

 גיל מעל מבוגרים 13,813 בקרב RCT 9 של אנליזה-מטא, לדוגמה. מבוגרים אצל לשברים הסיכון את

 יום/IU 933 עד 433 בכמות של  Dויטמין ו ליום ג"מ 1,133 עד 133 סידן בכמות של כי גילתה 13

 השברים לסך הורידו את הסיכון  שנים 1 עד שנה למשך D ויטמין תוספי( ליום מיקרוגרם 13 עד 13)

 אנליזה-ומטא בסקירה שליליים היו הממצאים, זאת עם[. 11] 13%- ב בירך שבריםלו 11%- ב

 לבין  D וויטמין סידן תוספי שהשוו בין ניסויים 11- ו סידן תוספי של RCT 14 שכללו נוספות שיטתיות

 סידן תוספת כי הראו התוצאות[. 19] 13 גיל מעל במשתתפים טיפול ללא או פלסבו, הורמונלי טיפול

 הסיכון על השפיעה לאיחד  D וויטמין סידן עם ותוספת, בירך לשבר הסיכון על השפיעה לא בלבד

 של שיטתית סקירה, דומה באופן. לסך כל השברים או חוליות לשבר, יתיחולי- לא לשבר, בירך לשבר

11 RCT ויטמיןסידן עם  של תוספת כי מצאה ומעלה 13 בני מבוגרים 11,418 בקרב D שנתיים למשך 

 [.18] בירך לשברים או לסך השברים הסיכון על השפיעה לא שנים שבע עד
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 פחות של יומיים מינונים כי בינונית בוודאות סיכם( USPSTF) ב"בארה מניעה לשירותי המשימה צוות

 גיל לאחר בנשים שברים מונעים אינם D ויטמין( ג"מק 10) IU 433- מ ופחות סידן ג"מ 1,333- מ

אם יש יתרונות  להעריך ות כדימספיק ןאינ זה שילוב של יותר גדולים מינונים על הראיות וכי ,המעבר

 סידן יתוספ של היתרונות לגבי הראיות כי קבע גם USPSTF -ה[. 43] זו באוכלוסייה לצריכה מוגברת

 בכלל בגברים שברים מניעת על השפעתו הערכתצורךל מספקים כבלתי D ויטמין עםיחד  או לבדם

 .המעבר גיל לפני ובנשים

 העצם בריאות לשיפור סידן בתוספי השימוש לגבי מסקנות להסיק שניתן לפני נוסף במחקר צורך יש

 .מבוגרים אצל שברים ולמניעת

 

 הסרטן מחלת

 יחסה על עדויות, זאת עם[. 1] רקטוםבו הגס במעי במיוחד, לסרטן הסיכון בהפחתת לסייע עשוי סידן

 [.4] עקביות אינן סרטן של שונות צורות לבין מזון מתוספי או ממזונות סידן צריכת בין

 בהשפעה תומכות אינן יםקליני יםניסוימ עדויות מרבית .הסרטןסוגי  מכל ותמותה שכיחות

- ו סידן ג"מ 1,133 של שנים 4 במשך שנערך מחקר. סרטן שכיחות על סידן תוספי של מועילה

1,333 IU (50 מיקרוגרם )ויטמין D ומעלה 11 מגיל בריאות נשים 1,131 בקרב יום מדי פלסבו או ,

 שתואר הגדול WHI -ה מחקר גם[. 41] הסרטן סוגי לכל הסיכון את הפחיתה לא תוספתה כי הראה

-מטא, בנוסף[. 41] הסרטן שכיחות על D וויטמין סידן יהשפעה חיובית בלקיחת תוספ מצא לא לעיל

 ללא) ומעלה סידן ג"מ 133 המכילים מזון תוספי שנטלו אנשים 13,482 שכללה RCT 13 של אנליזה

[. 41] לסרטן הכולל הסיכון את ושינ לא סידן יתוספ כי מצאו שנים 1.8 של ממוצע במשך( D ויטמין

 4- ל זה בניסוי. לסרטן הסיכון את מפחיתיםאמנם  סידן שתוספי מצא גדול אחד קליני ניסוי אבל

 נטלו נברסקהב ומעלה 11 ותבנ נשים 1,118, לעיל שנים 4 בן הניסוי כמו חוקרים אותם ידי על, שנים

 ויטמין( ג"מק 27.5) IU 1,133 בתוספת סידן ג"מ 1,133 עד 1,433, בלבד סידן ג"מ 1,133 עד 1,433

D3  ,בנשים שלקחו את  23% נמוכה ב הייתה הסיבות מכל הסרטן שכיחות. יום מדי פלסבו או

כמה מדענים (. 44)נמוכה במי שלקח תוספי סידן בלבד מאשר קבוצת הפלסבו  41%-הקומבינציה וב

המחקרים תוכננו כדי למצוא הבדלים )הטילו ספק בממצאים אלה בגלל חוסר במשמעות סטטיסטית 

בגלל פרטים בנושא הדגימות ושיטת הסטטיסטיקה בה , (ולא בהיארעות סרטן, במדדי בריאות העצם

 (. 42, 41)השתמשו 

. מסרטן לתמותה יותר נמוך סיכון לבין יותר גבוהה סידן צריכת בין בקשר תומכות אינן תצפית עדויות

 Cancer Prevention Study II) סרטן למניעת התזונה במחקר משתתפים 111,911 על נתונים ניתוח

Nutrition Cohort)   הסידן צריכת סך בין קשר מצא לא, בממוצע שנים 11.1 במשך בו בוצע מעקב 

 סרטן, גס מעי, ריאות או מוות בגלל סרטן, לסרטן קשור למוות הסיכון לבין והמשלימה התזונתית

 מחקרים 11 של אנליזה-ומטא שיטתית סקירה[. 41] נשים או גברים אצל הערמונית או השד

 קשר מצאו לא גם שנים 19 עד 4.2 במשך עקבו ומעלה 9 בני משתתפים 1,142,129- ב תצפיתיים

 [.49] מסרטן לתמותה והמשלימה התזונתית הסידן צריכת בין

 הסיכון על השפעה יש D ויטמין עם בשילוב או בלבד סידןתוספי של הראו לא גם קליניים ניסויים

 השווה בבריטניה( נשים 91%) ומעלה 13 בני מבוגרים 1,181 בקרב RCT. הסרטן סוגי מכל לתמותה

 21 עד 14 במשך פלסבו או, שניהם, D3 ויטמין IU 9,333, סידן ג"מ 1,333 של ההשפעות את

 שלא לאלו שכן אלו בין שונים היו לאמנו מ והתמותהשל הסרטן   ההיארעות שיעורי[. 48] חודשים

 יומית לתוספת אקראי באופן חולקו המעבר גיל לאחר נשים WHI ,  36,282 בניסוי. סידן תוספי קיבלו

 הסיכון, בממוצע שנים 1 לאחר[. 41] פלסבו או D3 ויטמין IU 433- ו סידן ג"מ 1,333 של שילוב של
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 אנשים 13,482 שכללה RCT 13 של אנליזה-המטא. הקבוצות בין שונה היה לא מסרטן לתמותה

 [.41] מסרטן התמותה שיעורי על סידן תוספי של השפעה כל מצאה לא לעיל שתוארו

והן במניעת  הגס המעי סרטן במניעתהן  הסידן לתפקיד התייחסו מהותיות עדויות. גס מעי סרטן

 .שהן שלב מוקדם יותר בהתפתחות הגידולים, אדנומות 

 סיכון לבין יותר גבוהה סידן צריכת בין בקשר תומכות , אבל לא כולן, התצפיתיות הראיותמ הרבה

 של ממוצע לאורך כי מצא מבוגרים 11,111 בקרב שנערך העוקב מחקר. הגס המעי לסרטן יותר נמוך

( ליום ג"מ 1,888 של חציון) ותוסף תזונתי סידן שלהגבוהה ביותר  הכוללת הצריכה, שנים 1.9

( ג"מ 191) ביותר הנמוך לחמישון בהשוואה 12%- בכ הגס המעי לסרטן יותר נמוך בסיכון קשורה

 של( שהייתה תלויה במינון) אנליזה-במטא[. 13] הטבעת פי לסרטן לסיכון קשר נמצא לא אך , (ליום

 ומשלים תזונתי סידן צריכת ממוצע) משתתפים 1,411,181- ב פרוספקטיביים עוקבה מחקרי 11

 בסרטן לחלות הסיכוןנראה כי , שנים 12 עד 1.1 במשך עקבואחריהם ( ליום ג"מ 1,833 עד 113

 דומים היו הממצאים[. 11] הכוללת הסידן בצריכת ג"מ 133 עם כל עלייה של 9%- ב ירד הגס המעי

 [.11,11]ות נוספותאנליז-מטא בשני בתזונה סידן צריכת לגבי

 לסרטן יותר נמוך סיכון לבין יותר גבוהה סידן צריכת בין בקשר התומכות התצפיתיות העדויות למרות

 הניבו, אדנומות או הגס המעי סרטן מניעתעל  סידן תוספיהשפעת  שבדקו קליניים ניסויים, הגס המעי

 4.8 התוצאות את העריך 1311 בשנת ועמיתיו קאולי ידי על שנערך המשך מחקר. מעורבות תוצאות

 יום/  IU 433 בתוספת ליוםסידן  ג"מ 1,333שבו נצרכו ) שנים 1 בן WHI -ה ניסוי סיום לאחר שנים

 השתנו לא הגס המעי סרטן שיעורי[. 14] (המעבר גיל לאחר נשים 12,191- ב פלסבו או D3 ויטמין

 ליום ג"מ 1,133 מתן לאחר חודשים 11 בממוצעשנמשך  המשך במחקר, דומה באופן. הקבוצות בין

 לתוספים, משתתפים 1,111 בקרב שנים 1 עד 1 במשך שניהם או, D3 ויטמין ליום  IU 1,333, סידן

 של אנליזה-ומטא שיטתית סקירה, זאת עם[. 11] חוזרות אדנומות של סיכוןה על השפעה הייתה לא

 של יומית תוספת כי מצאה( 1311 בשנת ועמיתיו קאולי ידי על שנערך מחקרה כולל לא) RCT ארבעה

לחזרה של  הסבירות את הפחיתה חודשים 23 עד 12 למשך אלמנטרי סידן ג"מ 1,333 עד 1,133

 [.12] מתקדמות לאדנומות הסיכון על השפעה הייתה לא לתוספים כי אם, 11%- ב אדנומות

 להיות עשוי הערמונית לסרטן הסיכון כי הראו תצפיתיים מחקרים מספר .סוגים אחרים של סרטן

. חלביים ממזונות מגיע הסידן כאשר רקיתכן שזה נכון  אך, יותר גבוהה סידן צריכת עם יותר גבוה

 Supplementation en) הצרפתי SU.VI.MAX במחקר שהשתתפו גברים 1,112 של נתונים בניתוח

Vitamines et Minéraux Antioxydants )לסרטן הסיכון, בממוצע שנים 1.1 במשך אחריהם ועקבו 

 גברים בקרב 1.4 פי גבוה היה הסיכון[ . 11] יותר גבוהה סידן צריכת עם יותר גבוה היה הערמונית

 הנמוך הרבעון עם לאלה בהשוואה( ליום ג"מ 1,391- מ ריות) ביותר הגבוהה הצריכה ברביעית

 ממזונות סידן רק, שונים סידן למקורות תוצאות בניתוחי, זאת עם(. ליום ג"מ 111- מ פחות) ביותר

 גדולה צריכה עם גברים בקרב 1.8 פי) הערמונית לסרטן לסיכון משמעותי באופן קשור היה חלביים

 שאינם ממקורות סידן צריכת; (. ליום ג"מ 114 -מ פחות צריכת עם באנשים מאשר ליום ג"מ 282 -מ

 אנליזה-ומטא שיטתית בסקירה. הערמונית לסרטן לסיכון משמעותי באופן קשורה הייתה לא חלביים

 לכל 1%- ב גבוה היה הערמונית בסרטן לחלות הסיכון, גברים 113,111 בקרב עקבה מחקרי 8 של

ממזון שאינו  סידן צריכת אך, הכוללת והמשלימה התזונתית הסידן בצריכת ליום ג"מ 433 של תוספת

 [.19] הערמונית לסרטן סיכוןב נקשרה לאצריכת תוספי סידן וחלבי 

 בקרב השחלות לסרטן וסיכון סידן צריכת לגבי אפידמיולוגיים מחקרים 11 כללה אנליזה-מטא

 לסרטן הסיכון, זו אנליזה-במטה[. 18] השחלות סרטן של מקרים 1,411 שפיתחו נשים 481,411

 בתזונה סידן צריכת של ביותר הגבוהה בקטגוריה המשתתפים בקרב 13%- ב נמוך היה השחלות

- מ פחות) ביותר הנמוכה הצריכה בקטגוריית מאשר( במחקר תלוי, ליום ג"מ 913-1,133 מ יותר)

 נלקחו כאשר סטטיסטית מובהק היה לא בסיכון ההבדל, זאת עם(. במחקר תלוי, ליום( ג"מ 121-933

 .של סידן תוספתגם ו תזונתית סידן צריכתגם  בחשבון
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 סידן צריכת האם -לגבי השאלה  מעורבים ממצאים נמצאו תצפיתיים במחקרים, השד סרטן לגבי

 פרוספקטיביים עוקבה מחקרי 11 של אנליזה-מטא. לסרטן זה יותר נמוך בסיכון קשורה יותר גבוהה

 נשים כי מצאו שנים 11 עד 1 במשך השד סרטן של מקרים 12,232 שפיתחו נשים 911,981 בקרב

 WHI -ה, זאת עם[. 23] השד לסרטן 9%- ב נמוך בסיכון היו ביותר הגבוהה הסידן צריכת עם

 [.21] ובפלסבו התוסף בקבוצות פולשני שד סרטן של דומים שכיחות שיעורי מצא( לעיל שתואר)

 הסידן צריכת אם לקבוע מנת על היטבמתוכננים  נוספים אקראיים בניסויים צורך יש .סיכום

 סרטן לסוגי ,כללי באופן לסרטן הסיכון על משפיעה לא או מפחיתה, מגדילה המשלימה או התזונתית

 .בכלל מסרטן לתמותה או ספציפיים

 

 ( CVD) דם וכלי לב תומחל

 -ל הסיכון את להורידיכול  ולכן השומנים ספיגת את להפחית יכול שהוא כך, שומן חומצות קושר סידן

CVD [1,4 .]בהפחתתתזונתי  סידןשל ו סידן תוספי של תפקידם על המחקר ממצאי, זאת עם CVD היו 

 .CVD -ל הסיכון את להגביר אף עשויים סידן שתוספי כך על מצביעות עדויות וכמה, מעורבים

 ליתר יותר גבוה סיכון לבין יותר נמוכה סידן צריכת בין קשר הראו גדולים תצפיתיים מחקרים מספר

 14,439- מ 1313–1888 משנת NHANES נתוני של ניתוח, לדוגמה. עורקים וטרשת שבץ, דם לחץ

 מבוגרים בקרב 13%- ב נמוכה הייתה הסידן צריכת כי מצא( שנים 14 ממוצע גיל) שמנים מבוגרים

 מבוגרים, נשים בקרב ביותר החזק היה זה קשר[. 21] דם לחץ יתר ללא אלו מאשר דם לחץ יתר עם

 עוקבה מחקר. שנים 44–13 בגילאי נשים ובמיוחד, מסוכרת סבלו שלא אלו, שנים 44–13 בגילאי

 מצא ,שנים 11 במשך ,באוסטרליה שנים 28 - 43 בגילאי מבוגרים 41,114 אחר שעקב פרוספקטיבי

 1,312 של ממוצע) סידן של ביותר הגבוה הצריכה ברביע מבוגרים בקרב יותר נמוך מוחי שבץ שיעור

 מצא לא המחקר, זאת עם[. 21( ]ליום ג"מ 241 של ממוצע) ביותר הנמוך ברביעון מאשר( ליום ג"מ

 מעל עורקים לטרשת הסיכון. הלב שריר אוטםל או ממחלת לב לתמותה לסיכון סידן צריכת בין קשר

 בחמישון 11%- ב נמוך היה שנים 41-94 בגילאי מבוגרים 1,449 על שנערך במחקר שנים 13

 ממוצע) ביותר הנמוך בחמישון מאשר( ליום ג"מ 1,111 של ממוצע) סידן של ביותר הגבוה הצריכה

 לא תצפיתיים מחקרים 11 שכללה אנליזה-ומטא שיטתית סקירה, כן על יתר[. 24( ]ליום ג"מ 111 של

ה תמות לבין המשלימה או התזונתית, הכוללת סידן צריכת ביןתלויי מנה  עקביים קשרים מצאו

 תמותהל או לשבץ לסיכון סידן צריכת בין תגובה-מינון יחסי על עדויות[. 65] כתוצאה ממחלת לב

 .עקביים היו לא משבץ

 שומן דלי חלב מוצרי תוספת בגלל) ב"בארה הרגילה התזונהבה יש יותר סידן ממה שמכילה  תזונה

 הדם ולחץ כספית מ"מ 1.1- ב בממוצע הסיסטולי הדם לחץ את הורידה, (כלל שומן ללא או

 גםה מגביר( DASH) דם לחץ יתר להפסקת זו תתזונתי הגיש, זאת עם[. 22] כ"ממ 1.3- ב הדיאסטולי

 שלא כך, הדם בלחץ לירידה הקשורים, ומגנזיום אשלגן כגון, האחרים המזינים החומרים צריכת את

 .סידן של צמאיתהע תרומהה את לקבוע ניתן

 ברמות לירידה או דם לחץ ליתר בסיכון לירידה קשורים סידן תוספי כי הראו קליניים ניסויים כמה

 1,349- ב ניסויים 12 של Cochrane סקירת. יותר מעורבים ממצאים היו חריםבא אך, הכולסטרול

 עד 1,333 כלל בדרך) סידן תוספי כי מצאה חודשים 1.1 של חציונית מעקב תקופת עם מבוגרים

 3.89 -ב הדיאסטולי הדם ולחץ mmHg 1.41- ב הסיסטולי הדם לחץ את הפחיתו( ליום ג"מ 1,333

mmHg [67 .]מ גבוהסידן ה ובמינון 11 לגיל מתחת מבוגרים בקרב ביותר הגדולות היו ההשפעות -

 סידן תוספי כי הראתה משתתפים 4,311 בקרב RCT 11 של אנליזה-מטא. ליום ג"מ 1,133

 היו שנים 1 עד שבועיים למשך( RCT 13- ב D ויטמין עם בשילוב) ליום ג"מ 1,333 עד 121 המספקים
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 High density כולסטרול רמותול/ ג"מ 4.2  -נמוכות יותר ב שהיו( LDL) כולסטרול לרמות קשורים

 [.29] ל"ד/ג"מ 1.8- ב גבוהות שהיו

 נשים 11,891 של תוצאות של אחד ניתוח. WHI -ה של נתונים ניתוחי בשני מעורבים היו הממצאים

ליום  D ויטמין תוספי   IU 433- ו ליוםסידן  ג"מ 1,333 אקראי באופן קיבלוש שנים 18 עד 13 בגילאי

 הסידן תוספי, זאת עם[. 28] לב ספיקת לאי בסיכון הפחתה מצא לא , שנים 13 במשך, פלסבו או

 גורמי להם היו שלא משתתפים בקרב 1%- ב לב ספיקת לאי יותר נמוך לסיכון קשורים היו D וויטמין

 על נתונים של נוסף משני בניתוח(. דם לחץ יתר או סוכרת, כליליות לב מחלות) לב ספיקת לאי סיכון

, WHI משתתפי 12,931 על נתונים של נוסף משני בניתוח התוספת, WHI משתתפי 12,931

 שיטתית ובדיקה עדויות ח"דו, דומה באופן[. 13] פרוזדורים לפרפור לסיכון קשר היה לא לתוספים

 אצל שנים 1 עד שנתיים במשך שניהם או סידן, D ויטמין של RCT 11 שכללו USPSTF עבור שנערכה

 הייתה לא סידן עם בשילוב או בלבד D ויטמין של תוספתל כי מצאו ומעלה 13 בני מבוגרים 11,418

 [.(39 מחלת הלב שכיחות על השפעה

 הסיכון את מעלים סידן תוספי כי הראו RCT -ו פרוספקטיביים עוקבה מחקרי מספר, זאת לעומת

 IU 933 המספקים בו ניתנו גם אחד מחקר כולל) RCTs 14 של אנליזה-מטא. לב במחלות ללקות

 133 המספקים סידן תוספי כי מצאו המעבר גיל לאחר בריאות נשים 19,811 בקרב( ליום D ויטמין

 למחלות הסיכוןאת ו 11%- ב CVD -הסיכון ל את העלו שנים 1 עד שנה במשך ליום ג"מ 1,333 עד

 במשך במעקב היו( שנים 21 ממוצע גיל) מבוגרים 111,911 כאשר, בנוסף[. 11] 12% -ב כליליות לב

 סידן תוספי צריכת עם גברים בקרב 11%- ב גבוה היה CVD -מ לתמותה הסיכון, בממוצע שנים 11.1

, נשים אצל, זאת עם[. 41. ]סידן תוספי נוטלים שאינם אלה אצל מאשר יותר או ליום ג"מ 1,333 של

 ללא מאשר ליום ג"מ 1,333 של משלימה סידן צריכת עם 12%- ב נמוך היה CVD -מ התמותה שיעור

 .משלימה סידן צריכת

 מעקב שנות 14 לאחר. CVD לתוצאות או CVD לסיכון סידן תוספי בין קשר מצאו לא אחרים מחקרים

 הבריאות במחקר שהשתתפוו ,המחקר בתחילת שנים 11 עד 13 בגילאישהיו  ,נשים 14,141 אחר

 גבוה בסיכון היו לא ליום ג"מ 1,333- מ יותרתוספי סידן בכמות של  שלקחו נשיםנראה כי , לאחיות

 [.11. ]משלים סידן נטלו שלא לאלו בהשוואה CVD -ל יותר

 מונעת לקרדיולוגיה האמריקאית והחברה לאוסטיאופורוזיס הלאומית הקרן ידי על שגויס מומחים צוות

(  מזון תוספיממזון או מ, עדיובל או D ויטמין עם) סידן צריכת כי, בינונית באיכות עדויות סמך על, קבע

 לפיכך[. 73  )את התמותה ממחלות אלו  או CVD למחלות הסיכון את מפחיתה ואינה מגדילה אינה

 ".קרדיווסקולרית מבחינה" בטוחה הינה UL -מה חורגת שאינה סידן צריכת כי החברות הסיקו

 הריון רעלת

 כלל בדרך, ההריון במהלך טרומבוציטופניה או ופרוטאינוריה דם לחץ כיתר מוגדרת הריון רעלת

 על שמשפיעה ויילודים אימהותשל  ותמותה לתחלואה מוביל גורם זהו[. 14] היריון שבועות 13 לאחר

 [.11] הברית בארצות מההריונות 4%- כ

 רק לחול עשויים היתרונות אך, הריון לרעלת הסיכון את להפחית עשויים ההריון במהלך סידן תוספי

 חולשות עם ממחקרים נובעות הללו מהעדויות ורבות, מספקת לא סידן צריכת עם נשים על

 [.12,11] מתודולוגיות

 למניעת נשים 19,324 בקרב ההריון במהלך סידן תוספי של RCT 11 כללה Cochrane סקירת

 תוספי כלל בנוסף לא מהם אחד שאף - המחקרים 11- ב[. 19] נלוות ובעיות דם לחץ יתר הפרעות

, נשים 11,113 בקרב סידן של( ליום ג"מ 1,333 לפחות) גבוהים מינוניםכללו מתן ש – D ויטמין

 פחות) בתזונה נמוכה סידן צריכת עם בנשים .11%- ב גבוה דם ללחץ הסיכון את הפחיתו מזון תוספי

 אולם. 11% של בשיעורירד  הריון לרעלת הסיכון, (נשים 13,219- ב ניסויים 13; ליום ג"מ 1,333- מ
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 ג"מ 1,333- מ פחות של מינונים, נשים 1,114- ב ניסויים 11- ב. נמוכה הייתה אלה עדויות איכות

. 21%- ב הריון ולרעלת 41%- ב גבוה דם ללחץ הסיכון את הפחיתו( ליום ג"מ 133 כלל בדרך) ליום

 והיו הריון ברעלת לחלות גבוה סיכוןשמראש היה להן  נשים גייסו הללו המחקרים רוב, זאת עם

 כי גם מצאו נשים 14,191 בקרב RCT 13 של אנליזה-ומטהשיטתית  סקירה. להטיה גבוה בסיכון

 בסיכון ובנשים, 19%- ב הריון לרעלת הסיכון את הפחיתו( ליום ג"מ 1,333 עד 1,133) סידן תוספי

 לניסויים הוגבלהתוצאות  ניתוח כאשר אך[. 18] 19% -ב, בהריון דם לחץ יתרשל  להפרעה מוגבר

 בקרב RCT. סטטיסטית מובהקת הייתה לא כברעל רעלת ההריון  ההשפעה, יותר או נשים 4,333 עם

 ליום ג"מ 133 של סידן תוספימתן  כי גם מצאו ובזימבבואה אפריקה בדרום, בארגנטינה נשים 1,111

 [.93,91] הריון לרעלת בסיכון הבדלים יצר לא ההתעברות לפני שהחל

 סידן צריכת עם לנשים ההיריון במהלך סידן תוספילקיחת  על ממליצים מקצועיים ארגונים מספר

 קובע וגינקולוגיה למיילדות האמריקאי 'הקולג, לדוגמה. הריון לרעלת הסיכון את להפחית כדי ,נמוכה

 נשים בקרב הריון רעלת חומרת את להפחית עשויה סידן ג"מ 1,333–1,133 עם יומית תוספת כי

–1,133 על ממליץ העולמי הבריאות ארגון[. 12] ליום ג"מ 233 -מ פחות של סידן צריכת עם בהריון

 הריון לרעלת הסיכון את להפחית כדי בתזונה נמוכה סידן צריכת עם בהריון לנשים ליום ג"מק 1,333

 לחץ יתר לחקר הבינלאומית לחברה, [91] בהריון קנדי דם לחץ יתר להפרעות העבודה לקבוצת[. 91]

 .דומות המלצות יש[ 91] זילנד וניו באוסטרליה מיילדות לרפואת ולחברה[ 94] בהריון דם

 טיפול במשקל עודף

 להורדת מזון תוספי או חלב ממוצרי יותר גבוהה סידן צריכת בין הקשורות וקליניות ניסוייות עדויות

 .מעורבותהן  זמן לאורך במשקל ירידה או הגוף משקל

 או משקל עודף של יותר נמוכה שכיחות לבין יותר גבוהה סידן צריכת בין קשר מצא תצפיתי מחקר

 מתוכן, באירופה מדינות בשמונה( שנים 2 ממוצע גיל, גברים 11%) ילדים 2,282 בקרב השמנה

 שנים 2 של במעקב השמנה או משקל עודף שכיחות[. 92] יותר מאוחר שנים 2 מחדש נבדקו 1,144

 1,333/ג"מ 224) ביותר הגבוהה הסידן בצריכת( 19%) ובנות( 12%) בנים בקרב יותר נמוכה הייתה

 בשלישון( 11%) ובנות( 12%) בנים אצל מאשר( ( לבנות ל"קק 1,333/ג"מ 221- ו לבנים ל"קק

 ב שנערך אורך מחקר, זאת לעומת(. לבנות והן לבנים הן ל"קק 1,333/ג"מ 148) ביותר הנמוך

 התזונתית הסידן צריכת בין קשר מצא לא שנים 11- ו 11בין הגילאים  בפורטוגל שתתפיםמ 1,118

]  האנרגיה לצריכת הותאם שהניתוח לאחר 11 בגיל( BMI) הגוף מסת מדד לבין 11 בגיל והמשלימה

 BMI -ה לבין 11 בגיל( וגבינה יוגורט, חלב) חלבי מזון צריכת בין קשר מצא לא גם המחקר[. 91

 .11 בגילשנמצא 

 סידן צריכת או סידן תוספי של ההשפעה את המעריכים RCT של אנליזות-ומטא קליניים ניסויים

 הניבו, במשקל ירידה או בשומן ירידה קידום או במשקל עלייה מניעת על חלב ממוצרי מוגברת

 IU 433- ו סידן ג"מ 1,333 שלקחו המעבר גיל לאחר נשים, לדוגמה[. 99-81] מעורבות תוצאות

 סידן ג"מ 1,133- מ פחות הייתה שלהן היומית שהצריכה,  WHI -ב שנים 1 במשך ביום D ויטמין

 פלצבו שלקחו מאלו יותר או ג"ק 1 של במשקל לעלות 11%- ב נמוך בסיכון היו, המחקר בתחילת

 מוצרי של ההשפעה את שבדקו RCT 41 של אנליזה-ומטא שיטתית סקירה[. 83] זו תקופה במהלך

 יותר גבוהה סידן צריכת כי מצאו מבוגרים 4,931 בקרב( ליום ג"מ 133 לפחות) סידן תוספי או חלב

 שומן את הפחיתו אכן הם כי אם, הגוף שומן על או הגוף משקל על השפיעה לא חלביים ממזונות

 משקל על השפעה הייתה לא סידן לתוספי, בנוסף[. 81] באנרגיה מוגבלת תזונה עם בשילוב הגוף

 .הגוף שומן על או הגוף
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 מטבולית תסמונת

 מותניים קו -וסוכרת שבץ, לב למחלות סיכון גורמי שלושה לפחות של קבוצה היא מטבולית תסמונת

 סוכר ורמת גבוה דם לחץ, גבוהה בצפיפות LDL כולסטרול רמת, גבוהות טריגליצרידים רמות, גדול

 לתסמונת יותר נמוך סיכון עם יותר גבוהה סידן צריכת מקשרות תצפיתיות ראיות כמה. בצום גבוהה

 .מטבולית

 הגבוה בחמישון נשים כי מצא מבוגרים 8,149 על 1313–1331 משנת NHANES נתוני של ניתוח

- ב נמוך בסיכון היו, שעות 14 זיכרון על בהתבסס, סידן צריכת של( ליום ג"מ 1,111 לפחות) ביותר

( ליום ג"מ 141- מ פחות) ביותר הנמוך החמישון הנמצאים לאלה בהשוואה מטבולית לתסמונת 11%

( לגיל בהתאם, ליום ג"מ 1,133 עד 1,333) למבוגרים לסידן RDA -ל שהגיעו נשים, כן על יתר[. 81]

 גברים בקרב סטטיסטית מובהק היה לא הקשר אך, מטבולית לתסמונת 19%- ב נמוך בסיכון היו

- ב פרוספקטיביים עוקבה מחקרי ושני חתך מחקרי שמונה של אנליזה-במטא. לסידן RDA -שהגיעו ל

 כל עבור[. 84] מטבולית תסמונת פיתחו משתתפים 14,832, ומעלה 13 בני משתתפים 21,311

 תת ניתוחי. 1%- ב ירד מטבולית לתסמונת הסיכון, התזונתי הסידן בצריכת ליום ג"מ 133 של עלייה

 יותר חזק היה מטבולית לתסמונת הסיכון לבין בתזונה סידן צריכת בין ההפוך שהקשר העלו קבוצות-

 .גברים מאשר נשים בקרב

 אחד קליני בניסוי. מאוד מוגבלותהן  מטבולית לתסמונת סידן בין הקשר על קליניים ניסוייםמ עדויות

, כליליות לב ומחלות 1 סוג סוכרת עם משקל מעודף הסובלים מבוגרים 22- ב באיראן פלסבו מבוקר

 הפחיתו שבועות 11 למשך סידן ג"מ 133- ו K ויטמין קרוגרםמי  D,83 ויטמין  IU 133 של מזון תוספי

 –החלק האמצעי של הדופן )עורק הקרוטיד השמאלי  עובי של המקסימום רמות את משמעותי באופן

Intima media )אינסולין ריכוזי, לאינסולין בעמידות שיפורים כולל) המטבולי המצב שיפורוגרמו ל ,

 [.81( ]לאינסולין רגישות בדיקת ומדד בטא תאי תפקוד

 גבוהה סידן צריכת אם לקבוע כדי, היטב יםתוכננמ קליניים ניסויים כולל, נוספות בראיות צורך יש

 .מטבולית לתסמונת הסיכון את להפחית יכולה יותר

 

 סידן מעודף בריאותיים סיכונים

 סידן רמות) וריהיאוהיפרקלצ[( ליטר/ממול 1.21] ל"ד/ג"מ 13.1 -מ גבוהות סרום רמות) היפרקלצמיה

 בריאים אנשים בקרב נדירות( גברים אצל ליום ג"מ 111- ו נשים אצל ליום ג"מ 113- מ גבוה בשתן

 היפרקלצמיה[. 1,4] אחרים ומצבים ראשוני תירואידיזם- היפר, מסרטן ותנובע כלל ובדרך

, עצירות, היפופוספטמיה, כליות ספיקת אי, ירוד שרירים נוסלטו לגרום עלולים וריהאוהיפרקלצי

 CVD -מ לתמותה יותר גבוה וסיכון בלב קצב הפרעות, וריהאפולי, עייפות, במשקל ירידה, בחילה

[1,4,48.] 

 

 בסעיף CVD בנושא פרק ראה) לב במחלות לחלות הסיכון את להגביר גם עשויה גבוהה סידן צריכת

" ובריאות סידן" בסעיף" אחר סרטן" ראה) הערמונית וסרטן[ 18,21,21,28,13( ]לעיל" ובריאות סידן"

 .בממצאים אלהשלא כל המחקרים תומכים  למרות, [11,19( ]נוספים לפרטים לעיל סעיף

 הן. 1 בטבלה מופיעות, האמריקאית והתזונה המזון מועצת ידי על שנקבעו, לסידן UL -ה רמות

 ליום ג"מ 1,333) נוספת סידן צריכת בין קשר המראות WHI -מה תצפיתיות עדויות על מבוססות

 שיטתיות סקירות שתי, זאת עם[. 82,81. ]כליותאבנים בל יותר גבוה סיכון לבין( שנים 1 למשך

 שנטלו אוסטאופורוזיס עם מבוגרים 9,333- מ ביותר שנערכו מחקרים 13- מ העדויות אחר שעקבו

 11,418 בקרב RCT 11- ו[ 89] שנים 1 עד ימים 1 במשך יום מדי משלים סידן ג"מ 1,133 עד 113
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 שנים 1 עד 1 במשך D ויטמין בלי או עם סידן ג"מ 1,233 עד 1,333 שלקחו ומעלה 13 בני מבוגרים

 .כזה קשרמצאו  לא[ 18]

 

 [2( ]UL) סידן צריכתמקסימום ל רמות: 3 טבלה

 מניקה                  בהריון                  נקבה                   זכר                                         גיל

 ג"מ 1,333           ג"מ 1,333                        חודשים 3-2

 ג"מ 1,133           ג"מ 1,133                      חודשים 1-11

 ג"מ 1,133         ג"מ  1,133                            שנים 1-9

 ג"מ 1,333             ג"מ 1,333           ג"מ 1,333          ג"מ 1,333                         שנים 19–8

 ג"מ 1,133             ג"מ  1,133           ג"מ 1,133          ג"מ 1,133                       שנים 13–18

 ג"מ 1,333           ג"מ 1,333                           שנים+ 11

 

 תרופות עם אינטראקציות

ים עלול תרופות של סוגים וכמה, מסוימות תרופות עם אינטראקציה לקיים פוטנציאל יש לסידן

 בסיס על ואחרות אלו תרופות הנוטלים אנשים. דוגמאות מספר להלן. הסידן רמות על לרעה להשפיע

 .שלהם הבריאות שירותי נותני עם שלהם הסידן את סטטוס בדוקללהיות מודעים לכך ו צריכים קבוע

 דולוטגרביר

Dolutegravir (Dovato, Tivicay )מעכב הוא HIV במקביל שימוש .וילדים מבוגרים המשמש אינטגרז 

 הנראה ככל, בדם הדולגטראביר רמות את משמעותי באופן להפחית יכול ודולוטגרוויר סידן בתוספי

ממליצות  dolutegravir עבור FDA -ה ידי על שאושרו התוויותChelation [88,133 .]כלציה  באמצעות

 [.131,131] סידן תוספי נטילת לאחר שעות 2 או לפני שעות dolutegravir 2 ליטול למטופלים

 לבוטירוקסין

 הורמון, (ואחרים לבוקסיל, סינתרואיד) לבוטירוקסין של לספיגה להפריע יכולים פחמתי סידן תוספי

 התווית[. 131-131] התריס בלוטת סרטןבו התריס בבלוטת לטיפול המשמש התריס בלוטת

 מלקיחת להימנע פחמתי סידן תוספי הנוטלים לחולים מורה זו לתרופה FDA -ה ידי על המאושרת

 [.132] התוסף נטילת מרגע שעות 4 תוך לבוטירוקסין

 ִליִתיּום

 להוביל יכול, קוטבית דו בהפרעה טיפול, (Eskalith, Lithobid) בליתיום טווח ארוך שימוש

 [.131] הזה הסיכון את להגדיל עשוי סידןיחד עם תוספי  ליתיוםב ושימוש, להיפרקלצמיה

 קינולון של אנטיביוטיקה

 גמיפלוקסצין, (ציפרו) ציפרלקס כגון - קווינולון של ואנטיביוטיקה סידן בתוספי זמני בו שימוש

 נטילת[. 139,138] הקינולונים ספיגת את להפחית יכול -( Avelox) ומוקסיפלוקסין( פקטייבי)

 [.139] זו השפעה מונעת סידן תוספי לאחר שעתיים או לפני שעתיים האנטיביוטיקה
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 בריאה ותזונה סידן

 מספקים שמזונות מכיוון" כי מציינים לאמריקאים 1313-1311 הפדרלי הממשל של התזונה הנחיות

 התזונתיים הצרכים על לענות יש, לבריאות יתרונות להם שיש אחרים ורכיבים מזינים חומרים מגוון

 אחרת ניתן לא כאשר מועילים תזונה ותוספי מועשר מזון, מסוימים במקרים. ... מזון באמצעות בעיקר

 (. "הריון כגון ספציפיים חיים בשלבי, למשל) תזונה מרכיבי יותר או אחד של הצרכים על לענות

 – My Plate –וב   לאמריקאים התזונה בהנחיות עיין, בריאה תזונה תבנית בניית אודות נוסף לידע

 .של משרד החקלאות האמריקאי

 

 :ש ככזה בריא אכילה דפוס מתארות לאמריקאים התזונה נחיותה

 .ושמנים, שומן דל או שומן ללא חלב ומוצרי חלב, מלאים דגנים, פירות, ירקות מגוון כולל

 מהירקות חלק. לסידן עשירים מקורות הם, ויוגורט גבינה, חלב כגון, רבים חלב מוצרי

 .מועשרים ומיצים דגנים גם וכך, סידן של משמעותיות כמויות מספקים

, אגוזים, (ואפונה שעועית) קטניות, ביצים, רזים ועופות בשר, ים פירות כולל, חלבוני מזון מגוון כולל

 .סויה ומוצרי זרעים

 משומרים סרדינים גם וכך, (התווית את בדוק) לסידן טוב מקור הוא סידן ממלחי המיוצר טופו

 .למאכל עצמות עם משומר וסלמון

 .ונתרן רווי שומן, סוכרים בתוספת יותר גבוהים ומשקאות מזונות מגביל

 .אלכוהוליים משקאות מגביל

 .שלך היומיים הקלוריות צרכי בתוך נשאר
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