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חלב ׳עולה׳ לנו לראש
השפעת צריכת חלב ומוצריו על התפקוד הקוגניטיבי 

לימור בן חיים
דיאטנית קלינית, מרכז רפואי תל-אביב

למשקלו ולתפקודו המלאים מגיע מוח האדם בגיל 20, והחל 
מגיל 50 הוא מתחיל להצטמק בהדרגה.

נמצא כי נפח המוח ומשקלו יורדים לאחר גיל ארבעים בשיעור 
של כ-5% לעשור והקצב עולה עם הגיל, במיוחד מגיל 70. 

יכולה  קרובות,  לעתים  המדווחת  האפור,  החומר  התכווצות 
בנפח  הירידה  כי  מוצע  עצביים.  תאים  של  ממוות  לנבוע 
החומר העצבי, ולאו דווקא במספר התאים, תורמת לשינויים 
באזורים  מתרחשת  מין  תלוית  זו  השפעה  המזדקן.  במוח 

שונים אצל גברים ונשים.
עם הגיל קיימת גם ירידה בחומר הלבן במוח, ושכבת המיאלין 
מידרדרת לאחר גיל 40, אפילו בהזדקנות רגילה. הצטמקות 
זו של המוח ניכרת בעיקר במרכזים העיקריים האחראים על 

למידה ופעילות מנטלית מורכבת.
הבין-עצבית  התקשורת  ביעילות  גם  נוספת  ירידה  קיימת 
יכולה  התקשורת  שיעילות  מאחר  במוח.  שונים  באזורים 
מוחית  לפגיעה  לגרום  עלולה  היא  הנפח,  אובדן  על  לפצות 

מתקדמת.
הדם  בכלי  פגיעה  היא  הגיל  עם  המתרחשת  נוספת  פגיעה 

המובילים למוח, ובכך גם בזרם הדם אליו.
דלקת כרונית תת קלינית עם הגיל גם היא גורם סיכון לפגיעה 
בתפקוד  הפוגעות  נלוות  למחלות  גם  כמו  המוח,  בתפקוד 

הקוגניטיבי.

הזדקנות גורמת לשינויים בגודל המוח, בכלי הדם ובקוגניציה. 
המוח מתכווץ עם הגיל ועובר שינויים בכל הרמות – מהרמה 

הזעירה המולקולרית ועד זו המבנית - המורפולוגית.
שכיחות שבץ מוחי, נגעים בחומר הלבן ודמנציה עולה עם הגיל 
הנוירוטרנסמיטורים  ברמות  ושינויים  בזיכרון  ליקוי  עם  יחד 
וההורמונים. גורמים מגינים המפחיתים את הסיכון למחלות 
בריאה,  תזונה  סדירה,  גופנית  פעילות  כמו  הדם,  וכלי  הלב 

וצריכה מתונה של אלכוהול, עשויים לסייע למוח המזדקן. 
ההגנה  להיות  עשויים  מנטלית  והן  פיזית  הן  בריאים  חיים 

הטובה ביותר נגד שינויים של המוח המזדקן. 
לנו  שכדאי  התזונה  שיטות  או  המזונות  התזונה,  רכיבי  מהם 
קוגניטיבית  לבריאות  חיים  כאורח  ולאמץ  לראש’  ‘להכניס 

ונפשית? 
מוויטמיני B, חלב, יוגורט ומי גבינה ועד מנה ים תיכונית מלווה 
כתזונה  ומוכח  לראש  לנו  שעולה  מה  כל  את  נסקור   – ביין 

בעלת ‘השראה’ קוגניטיבית.

   על המוח

ממשקל  בלבד  כ-2%   - ק"ג  כ-1.3  שוקל  הבוגר  האדם  מוח 
הגוף. עם זאת, למרות משקלו הקטן יחסית, מנצל מוח האדם 
כ-20% מצריכת החמצן בגוף, ובמצבים עצימים נדרשים יכול 

להגיע אף לניצול של כ-50%. 



   ‘תזונת’ המוח

מהיותו איבר פעיל מבחינה אנרגטית - הנדרש לשטף מהיר של רכיבי תזונה ואנרגיה מצד אחד, יחד עם מנגנונים המגינים 
ומווסתים את מעבר הרכיבים מזרם הדם הכללי אליו מצד אחר - הרי שמחסום-דם-מוח )BBB(, ואופן מעבר רכיבי התזונה 

ממנו אל המוח, הינו מנגנון קריטי להבנה של הזנת המוח. 
מחסום-דם-מוח )BBB( הינו מבנה קרומי, המצוי בין מערכת הדם לנוזל המוחי־שדרתי, ומשמש מחסום סלקטיבי עבור מולקולות 
שונות. מטרתו של מחסום-דם-מוח היא להגן מפני מזהמים ונוגדנים, ולשמור על הרכב נדרש של הנוזל שבו נמצאים הנוירונים.

הממברנה;  דרך  בדיפוסיה  בקלות  עוברות  קפאין(  ניקוטין,  אתנול,  שומן,  )חומצות  בשומן  המסיסות  ואילו  קטנות  מולקולות 
גלוקוז וכן חומצות אמינו עוברים, באמצעות טרנספורטרים, דרך הממברנה ומולקולות מסיסות במים, כמו ויטמינים, בדיפוסיה 

חוץ תאית, במרווחים שבין תאי האנדותל.
מבנה זה אמור לשרת את הִשחלוף הנדרש של רכיבי תזונה שונים למוח. הִשחלוף של ויטמיני B השונים במוח יכול להיות גבוה 
עד פי 100, בהשוואה לזה של הפלסמה. מכאן, שזרימת הדם למוח, גמישות מחסום-דם-מוח וריכוז רכיבי התזונה בנוזל חיוניים 

כולם להזנת המוח.

   רכיבי תזונה ותפקוד המוח

שומן  )חומצות  התאים  ממברנות  של  לבנייה  ונדרשים  קטו(  גופי  )גלוקוז,  המוח  לתאי  אנרגיה  מספקים  כולם  התזונה  רכיבי 
מסועפות ארוכות שרשרת( כמו גם לתפקודים מוחיים רבים.

על  משפיעים  מיקרונוטריאטנים  בהם  מנגנונים  שלושה  מוכרים  ורגשי.  קוגניטיבי  לתפקוד  חיוניים  שונים  מיקרורוטריאנטים 
התפקוד הקוגניטיבי - שניים מהם ישירים ואחד בלתי ישיר. 1

1. ייצור נוירוטנסמיטורים
ויטמינים אלה  וסטרואידים.  נוירוטרנסמיטורים  ביוגנים,  C נדרשים לסינתזה של חומצות אמינו, אמינים  ויטמין  וכן   B ויטמיני 
משתתפים באופן ישיר בסינתזה של נוירוטרנסמיטורים שונים, כמו סרוטונין, דופמין, היסטמין, אדרנלין, GABA ועוד, באמצעות 
מטבוליזם של חומצות אמינו, כגון טירוזין, היסטדין, טריפטופן )טבלה 1(. לדוגמה, במערכת העצבים המרכזית )CNS( נדרשים 
 C לצורך מטבוליזם של דופמין ונוראדרנלין. פעילות סינרגטית בין ויטמין ,C 2, ניקוטינאמיד, פולאט וויטמיןB, 6B, 12B ויטמין

לוויטמיני B נדרשת לפירוק של היסטמין וטריפטופן במוח ועוד.
   

   טבלה 1: השפעת ויטמינים מסיסים במים על ייצור נוירוטרנסמיטורים

Huskisson E et al 2007 :מקור    

חסר בוויטמינים אלה, הן בבעלי חיים והן בבני אדם, קשור לירידה ברמות נוירוטרנסמיטורים ולהפרעות בתפקוד המוח. 
2. שינויים בממברנה וברצפטורים של תאי עצב

1B(, תיאמין טריפוספט, מצוי באופן בלעדי בממברנה העצבית ומעורב בשמירה על פוטנציאל  מטבוליט של תיאמין )ויטמין 
ההעברה החוץ-ממברנלית. פגיעה בכמות התיאמין באזור זה עלולה לגרום לאובדן מוחלט של פוטנציאל העברה זו.

3. מטבוליזם של אנרגיה
ויטמינים שונים  ומגנזיום, הם קופקטורים חיוניים במסלול חמצון הגלוקוז, מעגל הקרבס ושרשרת העברת האלקטרונים. המוח 

TABLE 2: 
Some examples of the impact of water-soluble vitamins on neurotransmitter synthesis via
their involvement in amino acid metabolism

7

E Huskisson, S Maggini, M Ruf
Influence of micronutrients on cognitive function and performance

HOW MICRONUTRIENTS INFLUENCE
COGNITIVE PERFORMANCE
No other organ system of the body depends
more intimately on its nutrient supply 
than the CNS. Individual micronutrients 
are especially important for cognitive
performance and mood because the effective
functioning of the CNS depends, in part, on
an adequate and constant nutrient supply.

In his comprehensive review, Haller2

identified three main mechanisms – two
direct and one indirect – by which
micronutrients affect cognitive function. In
the past decade, it has become clear that a
fourth indirect mechanism, mediated by
Hcy, is also important. 

1. Neurotransmitter synthesis 
B complex vitamins and vitamin C are
required for the synthesis of amino acids,
biogenic amines, neurotransmitters and
steroids. Specifically within the CNS, the
metabolism of dopamine and noradrenaline

requires vitamin B2, vitamin B6, vitamin B12,
nicotinamide, folate and vitamin C. Synergy
between vitamin C and B vitamins also
occurs in the breakdown of histamine and
tryptophan in the brain (Table 2). 

In animal studies, thiamine deficiency
has been shown to lead to a fall in GABA
concentrations in the brain and to a
reduction in the pool size and turnover of
acetylcholine.17 Pyridoxine deficiency also
leads to reduced synthesis of GABA and can
lead to convulsions in infants.

2. Neuronal membrane and receptor
modification

One of the metabolites of thiamine,
thiamine triphosphate, is found exclusively
in the neuronal membrane and appears to
be involved in the maintenance of the
transmembrane potential difference. In
isolated nerve preparations, destruction of
thiamine by ultraviolet light leads to a loss
of membrane potential and no action

• Vitamin B1: Glutamic acid → GABA
(γ-aminobutyric acid)

• Vitamin B2: Tyrosine → Noradrenaline
→ Serotonin
→ Benzylamine

• Vitamin B6: Glutamic acid → GABA
tyrosine → Dopamine

→ Adrenaline
→ Noradrenaline

Tryptophan → 5-Hydroxytryptamine
→ Serotonin

Histidine → Histamine

• Nicotinamide: Tryptophan → 5-Hydroxytryptamine
→ Serotonin

• Vitamin C: Tyrosine → Dopamine
→ Noradrenaline
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הוא צרכן אנרגיה משמעותי ובשל כך, לירידה ברמות רכיבים אלה תהיה כבר השפעה מוקדמת על המוח, גם בהשוואה לאיברים 
אחרים.

פעילות  רגישות  את  המעלה  וכרום  חמצון,  נוגדי  באנזימים  קופקטורים  שהם  וסלניום,  אבץ  כגון   - אחרים  מיקרונוטריאנטים 
האינסולין - קשורים להגנה על המוח מפני חמצון וכן תנגודת לאינסולין.

אפשר לכן לסכם שוויטמינים ומינרלים פועלים במנגנונים שונים הקשורים לתפקוד המוחי )טבלה 2(. 2

    טבלה 2: הקשר בין ויטמינים למנגנונים שונים לסיכון לאלצהיימר או לפתולוגיה של המוח

Fenech M et al 2017 :מקור    

לסיכום: למיקרונוטריאנטים שונים - ויטמינים, מינרלים - השפעה חיונית על התפקוד הקוגניטיבי בשל פעילותם באופן ישיר 
ובאופן בלתי ישיר בשמירה על מבנה תאי העצב )מיטוכונדריה, DNA, ממברנה(, על מבנה המוח )מיאלין, עמילואיד(, על יצירת 

נוירוטרנסמיטורים ועל תפקוד אנדותל כלי דם )הומוציסטאין(.

   חסרים תזונתיים ותפקוד המוח 

בקרב  תזונתית,  צריכה  של  נתונים/סקרים  המבוגר.  בגיל  בעיקר  המוח,  של  תקין  בתפקוד  מכריע  תפקיד  התזונה  לרכיבי 
אוכלוסיות מבוגרים במדינות מערביות שונות, מאפשרים להעריך את סטטוס הוויטמינים האלה בקבוצות סיכון. 3

 National Health and Nutrition Examination Surveyנתונים מארה"ב של ה
)NHANES(, מהשנים 2008-2003 באוכלוסייה מעל גיל 70, מצביעים על צריכה נמוכה של ויטמיני A, C, D ופולאט. 

בגרמניה, חסרים בצריכה של פולאט וויטמין D היו קריטיים בקרב אוכלוסיית בני 80-65. נמצא כי צריכה של מרבית הוויטמינים, 
בקרב יותר מ-50% מהקשישים בבית אבות בגרמניה, הייתה מתחת לנדרש בעבורם. נתונים אלה מדגישים את הסיכון התזונתי 

לחסרים אלו בקרב האוכלוסייה המבוגרת )טבלה 3(.

groups from FAs into mitochondria for ATP generation,
has a role in acetylcholine synthesis, and has reported re-
storative effects on mitochondrial function, physical activ-
ity, and memory in older rats (142, 143). Furthermore, a
double-blind placebo-controlled trial showed that 1-y supple-
mentationwith acetyl-carnitine protected against decline in 13
of 14 measures of cognitive and functional performance in
MCI and AD (144)

Summary and Conclusions
Thirteen vitamins and 3 quasi-vitamins play a substantial role
in $1 of 6 relevant core pathways or pathologies associated
with AD (Figure 4). The level of evidence for each of these vi-
tamins varies considerably (Figure 5), and in most cases it may
be insufficient to make specific recommendations. Although
it is notable that some vitamins, such as folate and vitamin
B-12, are involved as cofactors in$5 core pathways or pathol-
ogies, it remains challenging to identify and test a combination

of vitamins that would best contribute to the prevention of
dementia in a precise and predictable manner at the indi-
vidual level. Furthermore, several outstanding questions
remain:

· Which vitamins and which pathways should be prioritized for
further research?

· Should more effort be invested in replication studies, especially
for some of the vitamins for which mechanistic plausibility ex-
ists but only minimal preliminary data are available from
humans?

· The homocysteine and B vitamins in cognitive impairment in-
tervention suggest that supplementation with just 3 B vitamins
targeted to a relevant pathway (i.e., 1-carbon metabolism) may
contribute to slowing cognitive decline in the early stages of
dementia. Could effects be improved further by including
other vitamins targeting other pathways, or would this be
counterproductive?

· Efficacy is likely to be modest unless dosages are adequate
and combinations are personalized based on need, metabolic

FIGURE 4 The 6 metabolic pathways or
pathologies associated with Alzheimer
disease risk and the various vitamins that
are required as cofactors in these
pathways or that influence the severity of
brain pathology (black cells). HCY,
homocysteine; MMA, methylmalonic
acid.

Vitamins for preventing brain aging and dementia 965

6החלב והרפואה | גליון 7



    טבלה 3: אחוז צריכת הוויטמינים ביחס להמלצות, בקרב קשישים באוכלוסייה כללית/אשפוז )גרמניה(

Mohajeri et al 2015 :מקור    

מחקרים תצפיתיים שונים מוצאים קשר בין חסרים תזונתיים אלה לסיכון להתפתחות מחלות קוגניטיביות תלויות גיל.
מטה אנליזה של שבעה מחקרי מקרה-ביקורת הראתה כי צריכה גבוהה של ויטמין D קשורה בסיכון נמוך להתפתחות אלצהיימר, 
בקרב נשים מבוגרות, וכי רמות 25 הידרוקסי ויטמין D היו נמוכות יותר במצבים של אלצהיימר, לעומת קבוצת הביקורת. צריכה 

גבוהה של ויטמין D הייתה קשורה בירידה של 4.35 בסיכון לפתח אלצהיימר. 
במחקר תצפיתי אמריקני, בקרב 5,092 משתתפים בני 65 שנה, לא נצפה קשר בין צריכה של ויטמיני B להיארעות דמנציה או 
אלצהיימר, אך יש לעקוב אחר ביו מרקרים נוספים. במחקר שעקב אחר 965 משתתפים, בני 65 ללא דמנציה במשך כ-6 שנים, 
 6B וויטמין E צריכה גבוהה של פולאט הייתה קשורה לירידה בסיכון לאלצהיימר. במחקר אחר, צריכה גבוהה של פולאט, ויטמין
הייתה קשורה גם היא בסיכון נמוך יותר לאלצהיימר. בקרב 830 נבדקים קשישים, המתגוררים בקהילה, נמצאה עלייה בסיכון 

לפגיעה קוגניטיבית, ברמות סמנים של ויטמין B12 בפלסמה, ברבעון הנמוך ביחס לרבעון העליון. 4
רמת ההוכחה המחקרית לגבי הקשר בין צריכה נמוכה או רמות לא תקינות בדם של ויטמינים על הסיכון לאלצהיימר ופגיעה 

קוגניטיבית )טבלה 4(, בעיקר ויטמיני B וויטמין E, מצביעה על כך שקיימות הוכחות מספקות לקשר זה. 2

that advanced aging is associated with multiple neuropathologic
cascades impacting cognitive function [83,85]. Importantly,
age-related decline of neuronal numbers in the brain is reported
in susceptible young adults [86], showing that processes leading
to neuronal loss and the impairment of brain functions may
begin at much younger ages than generally assumed. Clinical
research shows that episodic memory, the ability to recall events
in time and place, declines with age, starting as early as 20 y (93).
This finding is in agreement with animal experiments showing
the age-related neuronal loss in the rat brain starts at the end of
adolescence (94). Therefore, the search for validated biomarker
profiles for early detection of beginning pathology in healthy
populations is of upmost importance. Moreover, holistic inter-
vention strategies, including sufficient access to micronutrients,
may be required to mitigate early decline in memory and to
improve mental well-being.

Classical pharmacologic anti-AD therapies

Enormous resources have been dedicated to developing
pharmacologic therapeutics for AD, but they have done little to
help patients to date [23]. Pharmacologic approaches for primary
or secondary prevention of AD target neurotransmission, Ab
production, aggregation or clearance, tau proteins or neuro-
trophins, or they increase brain resistance to Ab or modulate
synaptic plasticity and nerve growth [23]. Moreover, hormone
replacement therapy, nonsteroidal anti-inflammatory drugs,
cholinesterase inhibitors, and immunization therapy were
examined in randomized controlled trials (RCTs). All have either

failed to causally affect the onset or progression of AD pathology
or have been associated with safety concerns prompting the
conclusion that a single target or pathogenic pathway for AD is
unlikely to be identified owing to the complexity of the disease
involving manifold interactions on several levels including
genes, proteins, organelles, cells, organs, whole organism, and
environment levels [26,87]. A comprehensive review of
completed and ongoing clinical trials is given elsewhere and
concluded that none of the AD treatments to date provide
curative protection against AD pathogenesis, even if some
short-term symptomatic relief is evident [88]. Moreover, the
study postulated that focusing on several targets implicated in
AD pathology exhibits the best chances of success [88].

The effect of essential micronutrients on the metabolism of aging
brain and cognitive health

Several mechanisms are identified by which micronutrients
affect cognitive function [89,90]:

1. Some essential nutrients are implicated in the synthesis of
neurotransmitters, amino acids, biogenic amines, and ste-
roids. Specifically, the metabolism of dopamine and
noradrenaline within the central nervous system (CNS) de-
pends on vitamins B2, B6, B12, nicotinamide, folate, and
vitamin C [90].

2. Thiamine, thiamine triphosphate, vitamin E, and PUFAs are
constituents of neuronal membranes, affecting membrane-
dependent properties such as neurite outgrowth, action
potential generation, and signal transduction.

3. Pyridoxine deficiency leads to changes in the receptor
binding of a number of neurotransmitters, including gluta-
mate and glycine.

4. Energy production in the brain is heavily dependent on
several vitamins and minerals, such as vitamin B family
members and vitamin C, as they are essential cofactors in
glycolysis, the citric acid cycle, and the respiratory chain for
producing adenosine triphosphate from glucose [73,90].

Another pathway linkingmicronutrients to cognitive function
in the adult brain is the metabolism of homocysteine (Hcy) [91].
Hcy is an amino acid produced in the body from dietary methi-
onine and is essential for normal cellular functions. However,
high Hcy concentrations can undermine normal cellular func-
tioning. Folate and vitamins B6 and B12 are implicated in the
metabolism of Hcy. Vitamin B12 plays an important role in the
transformation of Hcy into the amino acid methionine. Vitamin

Table 1
Proportion of the population with vitamin intakes below recommended levels in the general population and in the institutionalized older population in Germany

General [59] (65–80 y) Institutionalized [51] (>65 y) Recommendation [185]

Men (%) Women (%) Men (%) Women (%) Men Women

n 1469 1562 148 606
Vitamin A 13.2 8.9 47.3 40.3 1 mg RE/d 0.8 mg RE/d
Vitamin D 94.2 97.4 92.6 95.7 5 mg/d* 5 mg/d*
Vitamin E 46.7 47.4 82.4 85.8 12 mg TE/d 11 mg TE/d
Thiamin 20.2 40.4 57.4 82.5 1 mg/d 1 mg/d
Riboflavin 18.5 31.8 50.7 63 1.2 mg/d 1.2 mg/d
Niacin 0.6 2.1 13.8 28.7 13 mg/d 13 mg/d
Vitamin B6 11.3 13.9 68.2 68.2 1.4 mg/d 1.2 mg/d
Folate 89.5 90.8 98.6 97 400 mg/d 400 mg/d
Vitamin B12 9.8 26.3 48 48 3 mg/d 3 mg/d
Vitamin C 30.6 30.0 84.6 84.6 100 mg/d 100 mg/d

RE, retinol equivalent; TE, tocopherol equivalent
* The recommendations for vitamin D have since been increased to 20 mg/d [186].

Table 2
Recommended Intakes for Men and Women in the United States for the Age
Group >70 y [139,141,183,184]

Vitamin Unit/d U.S. EAR

Men Women

Vitamin A mg RE 625 500
Vitamin D mg 10 10
Vitamin E mg TE 12 12
Thiamine mg 1.0 0.9
Riboflavin mg 1.1 0.9
Niacin mg 12 12
Vitamin B6 mg 1.4 1.3
Vitamin B12 mg 2.0 2.0
Folic acid mg 320 320
Vitamin C mg 75 60
Vitamin K* mg 120 90

EAR, Estimated Average Requirements; RE, retinol equivalent; TE, tocopherol
equivalent

* Average nutrient requirement.

M. H. Mohajeri et al. / Nutrition 31 (2015) 261–275 265
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     טבלה 4: רמת ההוכחה המחקרית לגבי הקשר בין צריכה נמוכה או רמות לא תקינות בדם של ויטמינים לסיכון לאלצהיימר
     ופגיעה קוגניטיבית

Fenech M et al 2017 :מקור    

לסיכום: מכאן החשיבות של צריכת מזונות, בעלי דחיסות תזונתית, לשמירה על צריכה תקינה של רכיבים חיוניים לתפקוד 
המוח ולשמירה על סטטוס פיזיולוגי תקין בגוף. 

   חלב, מוצרי חלב ותפקוד המוח

בסיכון  לירידה  שומן,  דלות  וגבינות  יוגורט  כולל  ומוצריו,  חלב  צריכת  בין  קשר  על  מצביעים  שונים  אפידמיולוגיים  מחקרים 
להידרדרות קוגניטיבית בגיל המבוגר, וכן כגורם התורם למניעת אלצהיימר.

 ,12B ויטמין  - הכוללים פפטידים ביואקטיבים, פוליפפטידים עשירים בפרולין, לקטואלבומין,  ומוצריו  רכיבים המצויים בחלב 
D )חלב מועשר(, חלבון מי גבינה ופרוביוטיקה - יכולים לפעול בשמירה על תפקוד בריא של המוח  3B, כמו גם ויטמין  ויטמין 

במהלך ההזדקנות.
רכיבים אלה יכולים לפעול באופן ישיר על המוח ותפקודו )ויטמין B12, חומצות אמינו - טריפטופן(, באופן בלתי ישיר, באמצעות 
שיפור גורמי סיכון מטבוליים )לחץ דם, תנגודת לאינסולין( והפחתת הסיכון לתחלואה קרדיומטבולית הקשורה בסיכון לפגיעה 
קוגניטיבית, וכן באמצעות צירים פיזיולוגיים אחרים כמו ציר שריר-מוח )חלבוני מי גבינה( וציר מעי-מוח )פרוביוטיקה - מוצרי 

חלב מותססים(.
ציר שריר-מוח הוא אחד הצירים המעניינים הקושרים בין מסת השריר וכוח השריר ובין תפקוד קוגניטיבי. ממצאים אפידמיולוגיים 

רבים קושרים בין סרקופניה – מחלה המתארת כשל שריר בשל אובדן מואץ של מסה - לכוח השריר ולפגיעה קוגניטיבית. 
במטה אנליזה שבדקה 5,994 משתתפים, גילאי 83-63 - שהוערכה בהם סרקופניה באמצעות מדידות של DEXA, ביואימפידנס 
או נוסחאות ונעשתה הערכה קוגניטיבית באמצעות שאלונים מתוקפים - נמצא כי יחס הסיכויים )OR( לפגיעה קוגניטיבית עולה 

phenotype, and genotype. Which combinations and doses
should be used and for which subgroups?

· When and for how long should we intervene? The timing of
intervention should be as early as possible before symptoms
of MCI become evident, but how soon before remains unclear.
Is 2 y the minimum intervention period to see a reliable effect
on reversal of brain pathology and cognitive decline? Will it be
enough to predict that if a benefit occurs in an individual or
subgroup it will be reliably sustained in the long-term?

· Detrimental interaction effects are also possible, suggesting the
importance of including biomarkers of safety in intervention
trials. Which biomarkers should be used to ensure that no
harm is done? Would biomarkers of DNA damage be sufficient
for this purpose, or would a more comprehensive pathology
assessment be required?

In conclusion, future research should focus much more
on a precision nutrition approach. Multiple omics technol-
ogies and bioinformatics, in combination with brain imag-
ing and cognitive function tests, will be required to both
design and test multivitamin combinations (nutriomes) that

are tailored appropriately to match the metabolic phenotype
and genotype of individuals and subgroups.
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פי 2.245, בהשוואה למשתתפים שאינם סרקופנים. 5
קצרים,  פפטידים  שהם  מיוקינים,  שחרור  על  השריר  להשפעת  קשורה  המוח  על  זה  ציר  של  להשפעה  המשוער  המנגנון 
המשתחררים כתגובה להתכווצות או פעילות שרירים. קולטנים למיוקינים אלה מצויים ברקמות שונות, כולל במוח - שם יש להם 
תפקודים מגוונים הקשורים בהתחדשות הרקמות ותיקונן, בעידוד מערכת החיסון, בהפחתת דלקת, ברגולציה של התמיינות 

תאים ובנוירוגנזיס.
פעילות גופנית וצריכה של חלבונים )כמותית/איכותית( הם גירויים אנבוליים הידועים בהשפעתם על סינתזת החלבונים בשריר 

ושחרור מיוקינים.
חלבונים שונים נבדקו ביעילות השפעתם האנבולית על סינתזה של חלבון בשריר, כתגובה לצריכה. חלבוני מי גבינה ידועים 

כחלבונים יעילים ביותר בהשריית תגובה אנבולית בשריר, הן בקרב צעירים והן בקרב קשישים.
במחקר קליני אקראי כפול סמיות מוצלב, בקרב 23 נבדקים, נבדקה השפעה של מתן דיאטה בתוספת משקה המבוסס על 
חלבוני מי גבינה מבודד )איזולט - עשיר בטריפטופן(, לעומת דיאטה זהה בתוספת משקה מבוסס על חלבון קזאינט, על היחס 
בפלסמה של רמות טריפטופן לחומצות אמינו ניטרליות )Trp-LNAA ratio( וכן לתפקוד קוגניטיבי )מיפוי משימות זיכרון, זמן 
תגובה, כמות שגיאות ביצוע(. זמן התגובה היה קצר יותר בקרב הקבוצה שצרכה את המשקה המבוסס על חלבון מי הגבינה 

)P = 0.019(. 6 המבודד, בהשוואה למשקה הביקורת
כאמור, מחקרים אפידמיולוגיים תצפיתיים שונים בקרב אוכלוסיות מגוונות )גיל/אתניות/מין( בדקו קשר של צריכת חלב ומוצריו 
מתוקף  ולאלצהיימר.  לדמנציה  והסיכון  הקוגניטיבי  התפקוד  על  שמנים-רזים/יוגורט(  חלב  ניגרים/מוצרי  חלב  )חלב/מוצרי 

היותם שונים במשתנים מדגימים ממצאי מחקרים אלה תוצאות שונות, חלקן סותרות קשר זה )טבלה 5(.

טבלה 5: סיכום תוצאות ממצאים אפידמיולוגיים באוכלוסיות שונות – צריכת חלב ומוצריו ותפקוד קוגניטיבי

ממצאים מטרת המחקראוכלוסייהמקור

 British Journal of Nutrition
)2013(, 109, 1135–1142

ארה״ב – 2059 משתתפים

 National Health and
 Nutrition Examination

Surveys )1988–94

)and 1999–2002

צריכת מוצרי חלב 

ותפקוד קוגניטיבי

חלב – אין קשר

גבינה – קשר חיובי לתפקוד 
קוגניטיבי

סך מנות חלב – קשר חיובי 
לתפקוד קוגניטבי

 Int Dairy J. 2012 January 1;
22)1(: 15–23

 Maine-Syracuse
Longitudinal Study

972 נבדקים

צריכת מוצרי חלב

 ותפקוד קוגניטיבי

צריכה קבועה של מוצרי חלב

 קשורה בתפקוד קוגניטיבי טוב 
יותר 

Adv Nutr 2019;10:S105–S119חלב ומוצרי חלב סקירה סיסטמית

סיכון לשבריריות, סרקופניה 
ותפקוד קוגניטיבי

בנשים 

צריכה של גלידה וקינוחים על 
בסיס חלב 

קשורה להתדרדרות 
קוגניטיבית 

J Nutr Health Aging

Volume 20, Number 2, 2016

צרפת

עוקבה – 3076 משתתפים

SU.VI.MAX

צריכת מוצרי חלב ותפקוד 
קוגניטיבי

צריכת מוצרי חלב 

לא קשורה לתפקוד קוגניטיבי

 Lee et al. Nutrition Journal
))2018

צריכת חלב ומוצריומטה אנליזה

במבוגרים

 ותפקוד קוגניטיבי

לא נתן להסיק מסקנות

Nutrients 2020, 12, 468הולנד

619 קשישים

B-PROOF Study

סוגי מוצרי חלב שונים 

ותפקוד קוגניטיבי

חלב רזה, רויון, מוצרי חלב 
מותססים קשורים בביצועים 

תפקודיים טובים יותר

Mol. Nutr. Food Res. 2021Predimed Plus Trial

ספרד – 6744 משתתפים

חלב ומוצרי חלב

 mini( ופגיעה קוגניטיבית 
)menatl

צריכה גבוהה יכולה להיות 
קשורה בירידה קוגניטבית רבה 

יותר 

צריכה של חלב מלא קשורה 
בפחות ירידה קוגניטיבית 
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מחקר מעניין מיפן בדק השפעה של צריכת מוצרי חלב וזיכרון לטווח קצר בקרב זוגות תאומים )78 גברים, 278 נשים( בגילאי 
78-20. אנליזה של כל הנתונים הראתה שצריכת חלב ומוצריו קשורה משמעותית לזיכרון קצר טווח טוב יותר בקרב גברים. 
תוצאות השוואה בין זוגות תאומים זהים )מונוגיזוגיטים( לתאומים לא זהים )דיזיגוטים( הראו גם היא קשר משמעותי בין צריכת 
בקרב  קוגניטיבי  בתפקוד  ירידה  למנוע  יכולה  חלב  מוצרי  צריכת  כי  עולה  מהמחקר  בגברים.  טווח  קצר  לזיכרון  חלב  מוצרי 

גברים, ללא קשר לגנטיקה או גורמים סביבתיים. 7
חלב  מוצרי  צריכת  בין  הקשר  את  שבדקו  תצפיתיים  מחקרים  של  נתונים  אספה   2016 בשנת  שהתפרסמה  אנליזה  מטה 
8 נמצאה נטייה, לא בעלת משמעות  )OR( למצבים קוגניטיביים שונים: ירידה קוגניטיבית, דמנציה ואלצהיימר.  ויחס הסיכוי 
סטטיסטית, ביחס להפחתת הסיכון בין פגיעה קוגניטיבית ודמנציה לצריכת חלב ומוצריו. נמצא כי צריכת חלב ומוצריו הקטינה 
משמעותית את יחס הסיכוי )OR - 0.63( לאלצהיימר, ביחס של )OR- 0.72 )0.56,0.9. צריכת מוצרי חלב הקטינה ב-28% את 

הסיכוי לפגיעות קוגניטיבית, לעומת אי צריכה )תרשים 1(. 
בבדיקה של מוצרי החלב נמצאה השפעה מגינה יותר לחלב ניגר על פני מוצרי חלב אחרים )גבינות שמנות/גלידות/ חמאה(. 

   תרשים 1: מטה אנליזה – יחס הסיכוי )OR( לפגיעות קוגניטיבית/דמנציה/אלצהיימר וצריכת חלב ומוצריו

לסיכום: חלב הינו מזון מורכב המכיל מגוון של רכיבים תזונתיים וביואקטיבים שלהם מגוון השפעות ישירות ובלתי ישירות על 
התפקוד הקוגניטיבי:

מקור טבעי/מועשר בוויטמינים ובמינרלים החיוניים לתפקוד הקוגניטיבי )ויטמין B12, ויטמין D, ניאצין ועוד(
מקור לחלבון בעל ערך ביולוגי גבוה – בעל השפעה על מסת השריר וכוח השריר

מקור לטריפטופן )נוירוטרנסמיטור - סרוטונין(
בעל השפעה על המיקרוביוטה )מוצרי חלב מותססים(

השפעה על גורמי סיכון קרדיו-מטבוליים )לחץ דם, תנגודת לאינסולין( 
מחקרים תצפיתיים מכוונים לקשר בין צריכת חלב ומוצריו לשמירה על תפקוד קוגניטיבי. יחד עם זאת ישנו קושי ללמוד על 

מהות הקשר ועל האוכלוסייה המושפעת, כמו גם על סוג מוצרי החלב וכמותם.
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3.3. Quality Assessment

The quality score of the seven included articles ranged from 12 [20] to 17 [16] points (Table A2 in
Appendix A). The main quality issues were design bias, selection bias, and information bias. Three
studies were based on cross-sectional design [17,19,20]. The withdraw rate of the four cohort studies
were less than 20%. One study did not provide the information of eligibility criteria [20]. Two studies
used the self-administrated questionnaire to measure the intake of milk [18,21].

3.4. Association between Milk Intake and Cognitive Disorders

Seven studies comprising 12 comparatives reported the association between milk intake and
the risk of cognitive disorders (Figure 2). Higher consumption of milk was significantly associated
with the decreased risk of AD, and the pooled OR (95% CI) was 0.63 (0.44, 0.90), with no evidence
of heterogeneity (I2 = 0%, p = 0.79). Non-significant and borderline significant results were shown
relevant to the risk of cognitive impairment/decline (0.76 (0.50, 1.17)) and dementia (0.70 (0.48, 1.02)).
The overall pooled OR (95% CI) of cognitive disorders was 0.72 (0.56, 0.93), with evidence of significant
heterogeneity (I2 = 64%, p = 0.001).
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Figure 2. Forest plot of odds ratios (ORs) and 95% confidence intervals (CIs) for the association between
milk intake and risk of cognitive disorders by type of outcome.

3.5. Subgroup Analysis and Meta-Regression

As presented in Figure 3, analysis stratified by race, gender, study design, type of exposure, and
exposure assessment method did not explain the heterogeneity between milk intake and cognitive
disorders (p-value >0.1 for each subgroup). Subgroup analysis by the type of participants significantly
affected the association, and the pooled ORs (95% CIs) were 0.78 (0.61, 0.99) for the general population
and 0.27 (0.12, 0.61) for patients (p-value for difference = 0.07).

10החלב והרפואה | גליון 7



   שיטות תזונה מוכחות לשימור הקוגניציה – מה MIND במעבדה ועד חופי הים התיכון 

מניעה אפשרית של פגיעה קוגניטיבית יכולה להיעשות באמצעות הקלה על עומס גורמי הסיכון מצד אחד וחיזוק החוסן מפני 
פגיעות מצד אחר. 

אורחות חיים המשלבים תזונה ופעילות גופנית, כמו גם ניהול מתח ולחצים, נחקרים במניעה של מחלות שונות כמו גם במניעה 
של פגיעה ותחלואה קוגניטיביות.

לפגיעות  הסיכון  בהפחתת  קשורה  נמצאה  ודגים,  אגוזים  זית,  שמן  וקטניות,  פירות  בירקות,  העשירה  תיכונית,  ים  תזונה 
קוגניטיבית. מטה אנליזה שכללה 34,168 נבדקים מצאה שציון גבוה להיענות לתזונה ים תיכונית קשור בהפחתת היארעות 

פיתוח הפרעות קוגניטיביות
)RR 0·79, 95 %CI 0·70, 0·90(. מחקר שביצע בדיקות MRI מצא שהיענות לתזונה ים תיכונית קשורה לצפיפות קורטיקלית 

גבוהה יותר, הקשורה בהקטנת הסיכון לפגיעה קוגניטיבית. 
המנגנונים המשוערים קשורים בדחיסות תזונתית גבוהה של רכיבי תזונה, נוגדי חמצון ופיטוכימיקלים, יחס חומצות שומן אומגה 
3 ל-6 נמוך יותר, בסיבים תזונתיים וברכיבים ביואקטיבים שונים שהם בעלי השפעה נוגדת דלקת, חמצון קרישה ועוד, יחד עם 
ההשפעה הידועה של תזונה זו על הפחתת תחלואה קרדיומטבולית )השמנה, סוכרת, מחלות לב וכלי דם( שהיא כשלעצמה 

גורם סיכון משמעותי לפגיעות קוגניטיבית.

דיאטת MIND - שפותחה כתזונה היברדית, כלומר, שילוב בין תזונה ים תיכונית ודיאטת DASH למניעת ניוון/התדרדרות עצבית 
– היא בריאה למוח ומתמקדת בקבוצות מזון שיכולות להגביר את ‘כוח המוח’ ולהגן עליו מפני מחלות/מצבי פגיעה קוגניטיביים 

תלויי גיל.
תזונת ה MIND מבוססת על עידוד צריכה של דגנים מלאים, קטניות, ירקות ירוקים, פירות יער, אגוזים, חלבונים רזים כמו עוף, 
דגים שמנים כמקור לאומגה 3 ויין. התזונה כוללת המלצות לצריכה מינימלית של בשר אדום, מזון שמן מהיר/מטוגן, חמאה/

מרגרינה, סוכרים וממתקים.

לסיכום: גורמי תזונה, מזונות ושיטות תזונה, קשורים בהפחתת הסיכון לירידה תלוית גיל בתפקוד הקוגניטיבי ובסיכון לדמנציה 
ואלצהיימר. ממצאים תצפיתיים מכוונים אותנו להערכת ההשפעה של כל אחד מהמרכיבים התזונתיים האלה, כדי לגבש הבנה 

לגבי התזונה הנדרשת לשימור תפקוד חשוב זה )תרשים 2(.

   תרשים 2: גורמים תזונתיים הקשורים בהפחתת הסיכון היחסי לדמנציה

Fenech M et al 2017 :מקור   case-control study of humans showed that blood thiamine di-
phosphate concentration was significantly reduced in patients
with AD relative to controls and had an AUROC of 77.4%,
sensitivity of 78.1%, and specificity of 77.2% (125). A subse-
quent study reported that thiamine phophatases are increased
in the blood of patients with AD, which may explain the low
thiamine diphosphate concentration in AD (126).

Niacin plays an important role in carbohydrate and en-
ergy metabolism through its critical involvement as a cofac-
tor in the Krebs cycle for conversion of acetyl-CoA generated
from proteins, fats, and carbohydrates to ATP. Furthermore,
niacin is important as a cofactor in myelination and DNA
repair (68, 127, 128). Niaspan (a prolonged-release formula-
tion of niacin) promoted synaptic plasticity and axon growth
in a rodent model of stroke (129). These potential neuropro-
tective effects of niacin are also supported by a prospective
cohort study in 3718 elderly aged $65 y which showed that
the RR (95% CI) of AD in those in the second, third, fourth,
and fifth quintiles of niacin intake was 0.3 (0.1–0.6), 0.3 (0.1–
0.7), 0.6 (0.3–1.3), and 0.3 (0.1–0.7), respectively, when com-
pared with those in the first quintile of intake during a 6-y
follow-up, and that cognitive decline was diminished with
higher niacin intake (130).

An increasing body of evidence suggests a role for vita-
min K in brain physiology via its participation in sphingo-
lipid metabolism and biological activation of the vitamin
K–dependent growth arrest-specific 6 protein (Gas6), which
may protect against neuronal apoptosis induced by amyloid
b or oxidative stress (131–133). Four human studies re-
ported an association of low vitamin K intake or low blood
concentrations of vitamin K with cognitive impairment or
AD (134–137). Studies of dietary intake among older adults
indicated that 1) those with serious subjective memory com-
plaints had a lower mean dietary vitamin K intake than those
with normal memory (298.0 compared with 393.8 mg/d;
P = 0.005) (134), 2) mean vitamin K intake in patients at an
early stage of AD, on a person-day basis, was 63 mg/d, com-
pared with 139 mg/d in control subjects (135), and 3) dietary
phylloquinone intake was positively associated with better
cognitive function (136). A single study of measurements
of vitamin K-1 (phylloquinone) and vitamin K-2 (menaqui-
none) in plasma showed significantly reduced plasma

vitamin K-1 concentrations in patients with mild and severe
AD compared with healthy controls, but no difference in
plasma vitamin K-2 between cases and controls (137). So far,
to my knowledge, no intervention studies have been reported
to determine whether depletion or supplementation with vita-
min K affected cognitive function or prevented brain atrophy.

Evidence of a role for “quasi-vitamins” in providing pro-
tection against dementia is available: 1) myo-inositol and
scyllo-inositol were observed to have a capacity to inhibit
b-secretase-1, which is required to convert APP to amyloid-b
or amyloid-b oligomerization (138, 139), 2) choline has a
role as precursor of the neurotransmitter acetylcholine, as a
methyl donor in 1-carbon metabolism, and as a critical com-
ponent of membrane phospholipids, and evidence shows that
specific choline-containing phospholipids such as CDP-
choline and choline alphoscerate improve the cognitive
abilities of patients affected by neurodegenerative diseases
(140, 141), and 3) carnitine functions to transport acetyl

FIGURE 2 Results of a meta-analysis of
43 prospective cohort studies showing
dietary factors associated with a reduced
RR for dementia (119). The numbers in
brackets in the figure are the 95% CIs.
Data were adapted from reference 119
with permission.

FIGURE 3 Results of a meta-analysis of 106 investigations
showing statistically significant reductions in the concentration
of 6 key vitamins in plasma of patients with AD relative to
healthy controls (120). The meta-analysis only included studies
that used established criteria for identifying AD cases and
cognitively intact controls. Data were adapted from reference
120 with permission. AD, Alzheimer disease.

964 Fenech
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מזון ותזונה משפיעים על תפקוד המוח במגוון מנגנונים:
מקור ישיר לרכיבי אנרגיה, חומצות אמינו, ויטמינים ומינרלים הנדרשים לפעילות המוח, לייצור נוירוטרנסמיטורים, ועוד	 
השפעה מטבולית – הורמונלית, באמצעות ציר מעי - מוח	 
השפעה נוירוטרופית, באמצעות הורמוני המעי 	 
השפעה אימונית ודלקתית, באמצעות המיקרוביוטה, ציר מעי-מוח	 
השפעה דלקתית ופלסטית, באמצעות ציר שריר-מוח	 

בוויטמינים  חסרים  וימנעו  למוח  חיוניים  לרכיבים  ההמלצות  את  שיספקו  תזונתית  דחיסות  בעלי  מזונות  של  מגוון  לצרוך  יש 
ומינרלים. 

חלב הינו מזון מורכב בעל דחיסות תזונתית גבוהה המשמש מקור למגוון רכיבים ‘תורמי מוח’: ויטמין D, ויטמין B12, טריפטופן 
ופפטידים נוירואקטיבים. לחלב השפעה על המיקרוביוטה, בריאות השריר, לחץ הדם והמשקל, המעורבים כולם בהשפעה על 

התפקוד הקוגניטיבי.
ממצאי מחקרים אפידמיולוגיים, לגבי הקשר בין צריכת חלב ומוצריו, אינם אחידים )אוכלוסייה, סוג המזונות, מדדים תפקודיים(, 
אך ממרביתם אפשר להסיק כי יש קשר חיובי בין צריכת חלב ומוצריו לתפקוד קוגניטיבי, כתלות בסוג המוצר/האוכלוסייה/

המצב הקוגניטיבי )דמנציה/אלצהיימר(.

יש לעודד את האוכלוסייה, בדגש האוכלוסייה המתבגרת, להתייחס בתזונה גם לצרכים של המוח במטרה לשמור על 
תפקוד קוגניטיבי מיטבי. המלצות תזונתיות אלה מתבססות על תזונה ים תיכונית, תוך התאמה אישית לגורמי סיכון 

נוספים, אורחות חיים ותרבות, תוך שמירה על הנאת אכילה.

קשר בין צריכת סידן ממקורות שונים לבין סטטוס שומני הדם באוכלוסייה המבוגרת 
צריכת סידן מספקת מהווה אבן יסוד במניעת אוסטיאופורוזיס. ישנם אנשים מבוגרים שמגבילים את צריכת חלב ומוצריו שהם 

מקור סידן עיקרי בתזונה , בשל תכולת שומן רווי  והשפעתו השלילית על פרופיל השומנים בדם. 
מחקר זה חקר את הקשר בין צריכת סידן ממקורות שונים לבין פרופיל שומני הדם  של קשישים עצמאיים המתגוררים 

בקהילה )n=717(. צריכת הסידן בתזונה הוערכה במספר נקודות זמן באמצעות שאלון תדירות מזון מאומת )FFQ( כמו כן 
תועד שימוש בתוספי סידן. שומנים הדם סווגו כמשתנים קטגוריאליים כדי להבחין בין משתתפים עם רמות נורמליות וכאלו 

שרמת השומנים בדמם לא תקינות. 
נמצא כי הגדלת צריכת הסידן הכוללת הייתה קשורה  בסיכון נמוך יותר לסבול מרמת כולסטרול כללית בדם גבוהה 	 

 .)p=0.010( נמוך HDL ורמת כולסטרול ,)p=0.007(  רמת טריגליצרידים גבוהה , )p=0.038(
צריכת סידן ממוצרי חלב באופן כללי )p=0.031(, מחלב נוזלי )p=0.044( , קינוחים על בסיס חלב )p=0.039(, מוצרי חלב 	 

דלי שומן )p=0.022( ומוצרי חלב לא מותססים )p=0.005(, היו קשורים בסיכון נמוך יותר לרמת כולסטרול כללית גבוהה 
בדם. 

צריכת סידן גדולה יותר ממוצרי חלב )p=0.020(, חלב )p=0.020( ומוצרי חלב לא מותססים  )p=0.027( הייתה קשורה 	 
לסיכון נמוך יותר להיפר-טריגליצרידמיה. 

לא נצפה קשר בין צריכת סידן ממקורות שאינם מוצרי חלב, גבינות או מוצרי חלב עתירי שומן  ופרופיל השומנים בדם. 	 
 	-HDL-ו )p=0.022( הגדלת צריכת סידן באמצעות תוספי מזון הייתה קשורה בסיכון נמוך יותר להיפר-טריגליצרידמיה

כולסטרול נמוך )p=0.001(, רק לפני תיקנון. 
לדברי החוקרים תוצאות אלו מצביעות שצריכת סידן גבוהה יותר ממקורות תזונתיים או תוספי מזון משפיעה לרעה על 

שומנים בדם בקשישים, בעוד שצריכת מוצרי חלב בכלל, ומוצרי חלב דלי שומן בפרט הם מקורות סידן חשובים שעשויים 
להשפיע לטובה על פרופיל שומני הדם בקשישים.

Papageorgiou M, Merminod F, Ferrari S, Rizzoli R, Biver E. Associations of Calcium Intake and Calcium from Various Sources with Blood Lipids in 
a Population of Older Women and Men with High Calcium Intake. Nutrients. 2022 Mar 21;14)6(:1314. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35334971/
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צריכת חלב משפרת את ריכוז נוגדי החמצון במוח )גלוטתיון( אצל מבוגרים: מחקר התערבות מבוקר אקראי
חוקרים מאוניברסיטת קנזס מצאו כי אנשים מבוגרים ששותים שלוש כוסות חלב ביום יכולים להגביר את רמת 

הגלוטתיון במוחם. 
גלוטתיון )GSH- glutathione( הוא נוגד חמצון רב עוצמה בעל תפקיד מפתח במנגנון ההגנה של הגוף מפני עקה 

חימצונית , ירידה בתפקוד ומחלות הקשורות להזדקנות. 
 p( במוח וצריכת מוצרי חלב, במיוחד חלב נוזלי GSH מחקר תצפיתי קודם של צוות החוקרים מצא קשר חיובי בין ריכוז

0.001 >(, במבוגרים.
מחקר קליני התערבותי זה תוכנן במטרה לחקור האם צריכת חלב בקרב אנשים עם צריכת חלב נמוכה משפרת את 

ריכוזי ה-GSH במוח.
במחקר שנערך במשך 3 חודשים, 73 מבוגרים )בגילאי 60-89 שנים( עם צריכת חלב נמוכה )≥1.5 מנות ליום( חולקו 

אקראית לקבוצת ההתערבות שקבלו אספקה שבועית של חלב 1% שומן והתבקשו לצרוך 3 כוסות חלב ביום, או 
לקבוצת ביקורת בה המשתתפים המשיכו בצריכה הרגילה של מוצרי חלב ≥ 1.5 מנות ליום )>1 כוס חלב ליום(. 

ריכוזי GSH במוח נמדדו באזור ה fronto-parietal  באמצעות טכניקת ההדמיה ייחודית בנקודת פתיחת המחקר 
ובתום 3 חודשים.
תוצאות המחקר: 

66 מתוך 73 משתתפים, )49 בקבוצת ההתערבות ו  17 ביקורת( השלימו את המחקר. בהשוואה בין נקודת הפחיתה לתום 
המחקר : 

צריכת החלב בקבוצת ההתערבות עלתה מ-0.2 כוסות ליום ל-3.0  כוסות ליום )p < 0.001(, בעוד ששבצריכת החלב 
בקבוצת הביקורת לא נמדד שינוי לאורך כל משך המחקר ) 0.4 כוסות ליום(. 

בקבוצת ההתערבות נמדדה עליה בריכוזי ה-GSH במוח ב-p < 0.001( 7.4%( בפריאטלי ו-4.7%  )p = 0.003( באזורים 
פרונטו-פריאטליים, ועליה של % p < 0.001( 4.6( בריכוז הכללי במוח.

בקבוצת הביקורת לא נמצאו שינויים בריכוז ה GSH בין תחילת המחקר לסופו.
 GSH מסקנת החוקרים הייתה כי מחקר זה מספק ראיות לכך שחלב משמש כמקור תזונתי טוב להגברת ו/או לשחזר ריכוזי
במוח אצל מבוגרים. זיהוי מקורות תזונתיים המשפרים ביעילות את הגנת נוגדי החמצון והגנה עצבית יכול להוביל לפיתוח 

אסטרטגיות חדשות לקידום בריאות המוח באוכלוסייה המזדקנת. 

Choi IY, Taylor M, Lee P, Alhayek SA, Bechetel M, Hamilton-Reeves J, Spaeth K, Adany P, Sullivan D. Milk Intake Enhances Cerebral 
Antioxidant )Glutathione( Concentration in Older Adults: A Randomized Controlled Intervention Study. Curr Dev Nutr. 2021 Jun 7;5)Suppl 
2(:900

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnut.2022.811650/full
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על תופעת ה״יו-יו״ בקרב יורדים במשקל
יאיר להב, דיאטן קליני, ופיזיולוג מאמץ

ועודף  ההשמנה  שכיחות  בהדרגה  עולה  הברית  בארצות 
המשקל, עד כדי כך שהצפי הוא כי בשנת 2030, אחד משני 
מבוגרים יוגדר שמן )טווח BMI בין 35-30( ושכיחות ההשמנה, 
מארבעה  אחד  בעוד  מ-50%,  גבוהה  תהיה  מדינות,  ב-29 

1.BMI≥35 אנשים יסבול מהשמנה חמורה
מזון  בצריכת  מעלייה  נובעת  ההשמנה  בשכיחות  העלייה 
ברמת  וירידה  גבוהה,  טעימות  בעל  קלורית,  דחוס  מתועש 
הפעילות הגופנית. יחד עם זאת, לא כל האוכלוסייה סובלת 
)סביבה המעודדת  מהשמנה, למרות הסביבה האוביסוגנית 
בתופעת  מרכזי  גורם  היא  גנטיקה  כי  הוצע  ולכן  השמנה(, 
עומדת  גבוה   BMI-ל התורמת  והתורשתיות  ההשמנה, 
על70%-40% 2. מחקרים אפידמיולוגיים נוספים מצביעים על 
כך שכ-50% מהשונות הבין אישית של משקל הגוף מיוחסת 

לגנים ו-50% הנותרים לסביבה 3. 
על פי מחקרים, השמנה מעלה את הסיכון ללקות במחלות, 
מתונה  ירידה  בעוד  ועוד,  דם  לחץ   ,2 מסוג  סוכרת  כגון 
את  מפחיתה  ההתחלתי,  מהמשקל   5%-10% של  במשקל, 

שיעור התמותה והמחלות. 
אחת הבעיות המרכזיות בטיפול בעודף משקל היא שמירה על 
המשקל החדש. ואכן, חלק מהמפחיתים ממשקלם מצליחים 
מרכיבים  זיהוי   .4 ארוכה  תקופה  למשך  משקלם  על  לשמור 
את  לשפר  עשוי  המופחת  המשקל  על  לשמירה  התורמים 

הטיפול בהשמנה.

   מהי הצלחה ומהם שיעורי ההצלחה?

האתגר  היא  במשקל,  ירידה  לאחר  במשקל,  עלייה  מניעת 
הרגלי  תזונתיים,  שינויים  בהשמנה.   בטיפול  ביותר  הגדול 
על  בשמירה  גבוהה  הצלחה  הוכיחו  גופנית  ופעילות  חיים 
משקל בטווח הארוך. הניסיון לתת מענה לשאלת ההצלחה, 
לסנן  מבקש  והשמנה,  משקל  בעודף  לאוכלוסייה  בהתייחס 
כירורגית  התערבות  הייתה  שבהם  מחקרים  האפשר  במידת 
לפחות    5% על  לשמור  היכולת  את  ולבחון  תרופתית,  או 
מידת  את  לחדד  עשויות  שאלות  כמה  המופחת.  מהמשקל 
לבחון  המאפשר  הזמן  מינימום  מהו  לדוגמה,  ההצלחה. 
הצלחה - שנה? שנתיים? שלוש?:  האם ראוי לבחון 5% הפחתה 
לכלול  ראוי  האם    ;?10% או  ההתחלתי  מהמשקל  במשקל 
שהפחיתו  משתתפים  לבחון  או  במעקב  שהמשיכו  קבוצות 
ולא נמצאו בביקורת?; האם ראוי לכלול מחקרים  ממשקלם 
פרוספקטיביים בלבד או לשלב ממצאים רטרוספקטיביים? 5 - 

קריטריונים אלו עשויים לשנות את הממצאים.
משקל  על  ושמירה  לירידה  הקשורות  מהפרדיגמות  אחת 
על  לשמור  מצליחים  לא  ממשקלם  המפחיתים  שרוב  היא 
משקלם החדש. התפיסה המוצעת היום מגדירה ״מצליחים" 
ממשקלם   5%-10% לפחות  שהפחיתו  כאינדיבידואלים 
באופן יזום, ואשר הצליחו לשמור זאת לפחות שנה. קריטריון 
סיכוי  להפחית  שעשוי  כמשקל  מוצע  מהמשקל  ירידה   10%
למחלות מטבוליות 6, למרות הידיעה ששינוי כזה אינו הופך אדם 



החוקרים היא כי אחד מתוך שישה אנשים בארה"ב, הסובלים 
ממשקלם   10% של  ירידה  השיגו  והשמנה,  משקל  מעודף 
בין  הממצאים  משנה.  יותר  ההישג  על  ושמרו  ההתחלתי 
הכללה:  בקריטריוני  כתלות  להשתנות  עשויים  המחקרים 
חלקם אינם כוללים מחקרי מעקב אחרי המטופלים שהפחיתו 
ממשקלם: אחרים מבצעים מעקב במשך תקופה ארוכה אך 
 לא מפרידים בין ירידה משמעותית לירידה מתונה במשקל ;

כמה  פני  על  שנמשכו  מחקרים  כוללים  מהממצאים  חלק 
ואשר  מחקרים,   29 שכללה  במטא-אנליזה  לדוגמה,  שנים. 
ושמירה  במשקל  ירידה  השפעת  שנים   5-4 כעבור  בדקה 
עליו בדיאטה מתונה ומאוזנת, לעומת דיאטת דלת קלוריות, 
על  לשמור  הצליחו  ה"מאוזנת"  הדיאטה  אנשי  כי  נמצא 
 5-4 )בסיום  ממשקלם  קילוגרמים  שלושה  של  הפחתה 
שנים(, שהם כ-23% מכלל המשקל שהופחת. אנשי הדיאטה 
ירידה  קילוגרמים  שבעה  על  לשמור  הצליחו  הקלוריות  דלת 
הדיאטה,  בסיום  שהופחת  מהמשקל  כ-29%  שהם  במשקל, 
או במילים אחרות ירידה של 6.6% ממשקל גופם 11. במטא-

משנה,   יותר  במשך  מבוקרים,  מחקרים   80 שסקרה  אנליזה 
כעבור  כי  נמצא  במשקל,  לירידה  אסטרטגיות  כמה  שבדקו 
הגישות  בכל  לפלטות,  הירידה  תהליך  הגיע  חודשים  כ-6 
הטיפוליות. נמצא כי כעבור ארבע שנים עמד ממוצע הירידה 

במשקל, ביחס למשקל ההתחלתי,  על 6%-3% 12. 

."non-obese" שמן מאוד( לקטגוריה( "obese" בקטגורית משקל 
 weight loss maintenance )LTWLM( Long-term אלו מוגדרים
מוגדרת  "הצלחה"  ארוך(.  לטווח  במשקל  ירידה  )תחזוקת 
לפחות  הגוף  ממשקל   10% של  ירידה  על  לשמור  כיכולת 

שנה7. 
Weight- שיעורי ההצלחה מבוססים על מחקרים קליניים ועל
)המרכז  בארה"ב   Control Registry )NWCR( National
הלאומי לפיקוח על משקל(. במחקר על יותר מ-4,000 איש, 
ק"ג   13.6 הפחיתו  המשתתפים  כי  נמצא   ,NWCR ה  שגייס 
לשמור,  היכולת  הוגדר  הישג  ק"ג.   30 של  וממוצע  לפחות, 
מהמשקל  ב-10%  נמוך  משקל  על  לפחות,  שנה  במשך 
ההתחלתי. נמצא כי כ-20% מכלל הנבדקים עם עודף משקל 
נמצאו בקטגוריית ״מצליחים", והיו שהפחיתו 10% ממשקלם 
NWRC  ושמרו על ההישג מעל שנה 8,9. במחקר נוסף שביצע

שה   84-20 הגילאים  בטווח  איש   14,306 של  משקלם  תועד 
BMI שלהם העיד על עודף משקל והשמנה. אנשים ששמרו 
על ירידה של 10% ממשקל גופם, במשך שנה ומעלה, הוגדרו 
כי  דיווחו  מהם   36.6% כי  עולה  המחקר  מממצאי   .LTMLM
הצליחו לשמור על 5% הפחתה ממשקלם ההתחלתי .17.3% 
ממשקלם:    10% על  ולשמור  להפחית  בידם  עלה  כי  דיווחו 
15% ממשקלם; ו-4.4%  8.5% הצליחו להפחית ולשמור על 
ירידה ממשקלם. מסקנת   20% כי הפחיתו ושמרו על  דיווחו 

 איור 1

form of a liquid diet, was used as the initial weight-loss
intervention; orlistat, where a prescription for orlistat, a
weight-management medication, was used in combina-
tion with lifestyle interventions; sibutramine, where a
prescription for sibutramine, a weight-management med-

ication, was used typically in combination with advice on
lifestyle. A mean weight loss by type of therapy was
determined from the pooled intervention data. Data
points for Figure 1 were not determined if the pooled
intervention had fewer than 50 subjects.
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Figure 2. Meta-analysis: Average weight loss relative to the comparison group. aAdvice-only comparison group. bReduced-energy diet comparison
group.
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Figure 1. Average weight loss of subjects completing a minimum 1-year weight-management intervention; based on review of 80 studies
(N�26,455; 18,199 completers [69%]).
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אחת הבעיות בחלק מהסקירות היא שילוב מחקרי חתך רטרוספקטיביים עם מספר משתתפים רב והטיית דיווח של המצליחים 
בלבד. בניגוד לכך, מחקרים פרוספקטיביים, שבחנו את השמירה על המשקל בסיום הירידה, הראו שיעורי הצלחה נמוכים. 
נמצא כי מטופלים שלא הצליחו לרדת במשקל, ולשמור על ההישג, נטו לפרוש ולכן לא נכללו בדיווח 13,5. באחרונה פורסמה 
סקירה שכללה מחקרים פרוספקטיביים עם תיעוד המשקל לפחות שלוש שנים מסיום הירידה, אך ללא הנחיות בקרה או מעקב 
במשך שלוש השנים האלה )מתוך ידיעה כי בקרה כלשהי תשפר את יכולת השמירה(. במחקרים נכללו גם כאלה שבהם הנשירה 
בסיום התהליך הייתה נמוכה מ-30%. מכלל 113 מחקרים בשלב הראשון נותרו 8 מחקרים. ממצאי הסקירה מעידים כי לאחר 
ירידה במשקל מעטה היכולת לשמור על המשקל החדש, ללא בקרה במהלך תקופת השמירה,  וכי מרבית המשתתפים חזרו 

למשקלם הקודם 5. 

   קווים מנבאי הצלחה בשימור המשקל המופחת

להתמודד  קושי  קיים  במשקל  הפחתה  לאחר  כי  יודעים  אנו 
חברתיים  פיזיולוגיים,  מנגנונים  החדש.  המשקל  על  ולשמור 
 - למשקלם  לחזור  האנשים  את  "דוחפים"  והתנהגותיים 
הבריאות.  ולמערכת  למטפלים  למטופלים,  קל  לא  אתגר 
במשקל,  העלייה  את  האפשר  במידת  ולמנוע  להפחית,  כדי 
הכרחי לשלב תוכנית בעלת שתי זרועות: האחת, אורח חיים 
הכולל פעילות גופנית ותזונה נכונה; האחרת, שינוי התנהגותי 
לשלב  וכן  עצמן  בפני  להתקיים  יכולות  השתיים  קוגניטיבי. 

טיפול רפואי - תרופתי או ניתוחי. 
היא  כי  נמצא  במשקל  הירידה  של  הראשון  לשלב  בהתייחס 
ששת  עד  הראשונים  החודשים  בשלושת  לרוב  מתרחשת 
החוזרת  העלייה  אלה  בשלבים  וכי  הראשונים,  החודשים 
במשקל היא קטנה ביותר 14. מתברר כי קצב הירידה בחודשים 
הראשונים משמשת כלי ניבוי לסך כל הירידה במשקל בסיום 

השנה הראשונה. 

איור 2

 ,BMI 35.8±6.0 במחקר שבחן 2327 סוכרתיים מסוג 2, בעלי
 intensive lifestyle ל-  אקראית  חולקו  חלקם  ואשר 
שכלל  החיים(,  באורח  מסיבית  )התערבות   intervention
על  ולהקפיד  גופנית  פעילות  לבצע  דירבון  וכן  שבועי  מעקב 
ממשקלם  מ-2%  יותר  שהפחיתו  אלה  כי  נמצא  התפריט, 
ירידה  להשיג   5.6 פי  גבוה  סיכוי  בעלי  היו  הראשון  בחודש 
של יותר מ-10% ממשקלם כעבור שנה. סיכויי ההצלחה היו 
יותר ממשקלם בסיום החודש  גבוהים בקרב אלה שהפחיתו 
הראשונים  החודשים  כי  הייתה  החוקרים  מסקנת  השני. 
עשויים לנבא את סיכויי המטופלים להפחית 10% ממשקלם 
לשינויים  גורמת  במשקל  ירידה   .15 הראשונה  השנה  בסיום 
במשקל.  לעלייה  לגרום  שעלולים  ופסיכולוגיים  פיזיולוגיים 
הקשיים,,  עם  להתמודד  ההיענות  את  להגביר  היכולת 
ולהפחית את הנטייה לעלייה במשקל עשויה לשלב התערבות 

התנהגותית ותרופתית 16, כמתואר באיור 3.

that the prototypical outcomes are high degrees of weight regain.34-39

The discrepancy in results is likely due to the differences in methods.

The retrospective studies showing favourable outcomes are of

lower methodological quality either through low response rates,

low N, non-substantial weight loss, or systematic bias in the form of

self-selection of participants whom achieve success. The studies with

short follow-up time mostly demonstrate favourable outcomes and

weight maintenance.40-48 Prospective studies with close to 3-year

follow-up had notably less favourable outcomes.49,50 Among the

prospective studies with over 3-year follow-up but with high rates of

attrition (Table B1), the majority of the results are quite favourable.

Lantz51 concludes that substantial weight loss can be maintained after

a 4-year comprehensive treatment programme, with a final mean lost

weight of 8.5% below pretreatment baseline. Milsom52 concludes that

a large portion of participants were able to maintain clinically signifi-

cant weight losses, multiple years after treatment. Studies with

sustained interventions during the follow-up period also showed very

positive results. Using group and individual counseling during the

follow-up period, Hakala et al53 found a sustained weight loss effect

after 2 years. Golay et al54 admitted a small number of patients, whom

were highly motivated for treatment, to an in-hospital programme

with a sustained intervention, including re-admission and GP follow-up

resulting in mean weight loss at 7.4% after 5 years. The favourable out-

come achieved by Lantz may also be partly due to sustained interven-

tions during the follow-up.51 These results are informative of what can

be expected as a best possible scenario but cannot inform on the

weight developments after the intervention ends. The remaining eight

studies have low rates of attrition and a follow-up period without

sustained interventions. The outcomes of the included studies are

presented in Figure 3.

As seen in Table 1, Cooper et al55 conducted a high-quality pro-

spective follow-up randomized control trial (RCT) on the treatment of

obesity with cognitive-behavioural or behaviour therapy with

99 female participants with severe obesity. The participants were

referred by their family physician or respondents to an advertisement

placed in hospitals. The study included a general self-help, control

group, which results are left out of the current analysis as they did not

achieve substantial weight loss. Hensrud et al56 tracked the weight

development of 24 women with moderate obesity after weight loss

without attempts to stagger weight regain and can serve as a refer-

ence group. The participants were recruited from a hospital popula-

tion. Pekkarinen et al25 conducted an RCT and followed 59 men and

women with severe obesity 5 years after a very low energy diet

(VLED) and behaviour therapy. Almost half of the patients dropped

out during the treatment phase. After 5 years, the remaining partici-

pants showed favourable results, with a mean sustained weight loss at

notable 8.4%. Schwarzfuchs et al24 followed 332 participants (86%

men) with moderate obesity after a 2-year intervention consisting of

different diets. The study was an RCT. The sample was recruited from

a workplace. Participants lost an average of 5% weight. After 4 years,

the participants had a mean weight loss of 1.9% of initial body weight.

Stalonas et al58 used an exercise and the contingency management

component of a behavioural weight control programme and followed

36 patients with moderate obesity for 5 years. The participants were

recruited via local advertisement. The average patient gained 6.7%

body weight from their pretreatment weight.

Vogels et al59 treated 91 patients with moderate obesity with a very

low–calorie diet and followed them for 3 years after the intervention.59

After 3 years, the average patient gained 0.8% body mass, compared

with pretreatment baseline. The participants were recruited via local

advertisement. Wadden et al61 followed 59 patients with severe obe-

sity after a very low–calorie diet and behaviour therapy for 3 years,

with an RCT design. Final mean weight loss was 3.2% below baseline.

The participants were recruited via a newspaper advertisement.

Wadden et al60 treated 76 women with severe obesity with the same

RCT design, consisting of a very low–calorie diet, behaviours therapy,

or a combination of both. Patients were followed for 5 years. The aver-

age patient lost 13.5% weight after the treatment. Around half of the

participants (55%) reported having received additional weight-reduction

therapy during the follow-up period. At the 5-year follow-up, the mean

weight was 2% above pretreatment baseline. These two journal articles

both refer to the same treatment study with two cohorts and identical

treatment conditions that is reported at different intervals. The latter

article combines both cohorts and is included in the current analysis,

F IGURE 3 Percent weight changes over time. Treatment length varied from study to study, not illustrated here
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איור 3

שעשויים  התנהגותיים  קווים  על  מצביעים  סקירות  ממצאי 
החדש.  המשקל  על  ושמירה  במשקל  ירידה  לנבא 
לבקרת  מרכזים  מסקירת  שעלו  העיקריות  האסטרטגיות 
 :17 המשקל  על  לשמירה  הדרכים  את  מפרטות   משקל 
1 - תכנון וקנייה של מזונות בריאים לבית 2 - בחירת תפריט 
"פיצוי   -  3 ירקות  של  גבוהה  וצריכה  בוקר,  ארוחת  הכולל 
אנרגטי" המשלב פעילות ואימון גופני כדי "לחסוך" ולשרוף 
ועם תכולת שומן  - הפחתה של מזונות עם סוכר   4 קלוריות 
גבוהה 5 - הגבלה והפחתה של מזונות מזיקים 6 - תמיכה של 
קבוצות ואנשי מקצוע בשמירה על המשקל. בקרב מטופלים 
האסטרטגיות  עלו  כך  על  לשמור  והצליחו  במשקלם  שירדו 
האלה:  1- יותר מ-80% דיווחו על צריכת ארוחת בוקר וצריכה 
- הגבלת צריכת סוגי מזונות והפחתת   2 מוגברת של ירקות 
קבועים  בזמנים  ארוחות  צריכת   -  3 ושומן  סוכר  עם  מזונות 
משקל  בעלי  אנשים  עם  מוגבר  בילוי   -  4 מתוכנן  ובסדר 
נוספת  בסקירה  עודף.  משקל  בעלי  חברים  עם  ופחות  תקין 
לשמור  למטופלים  לעזור  שעשויים  ההתנהגות  קווי  שבחנה 
על משקלם עלו הממצאים האלה 18: 1 - בחירה של מזון בריא 
יכולת   -  3 כולל שקילה בתדירות קבועה  - בקרה עצמית,   2
גבוהה של התמודדות פסיכולוגית מול אוכל וסביבה;  יכולת 
גבוהה להתעלם מתחושת השתוקקות 4 - חיזוק הרגלי אכילה 
בריאים תוך מאמץ נמוך יחסית. ממצאים אלה עולים בקנה 
אחד עם נתונים נוספים המנבאים הצלחה, כגון רמה גבוהה 
מזונות  מסוגי  רבה  הימנעות  ויכולת  גופנית,  פעילות  של 

שעלולים לחבל בתהליך הירידה והשמירה על המשקל. 
מענה  לתת  העשויים  הכלים  מודגשים  נוספת  בסקירה 
ייעוץ אישי/שיחה  כי  לניסיונות לרדת במשקל. ראשית עולה 

שנה  למשך  ואף  לחודש  אחת  קבוע  בסיס  על  טלפונית, 
ויותר, עשויים לתמוך בשמירה על משקל. כן מומלץ להתמיד 
אירובית.  גופנית  פעילות  של  שבועיות  דקות  ב-300-200 
כמות  בבקרת  צורך  יש  כי  ההתנהגותיים  מהשינויים  כחלק 
המזון הנצרכת )שקילה ומדידה של מזונות, י"ל(, שקילה על 
בסיס יומי או שבועי, תוכנית לשינוי התנהגותי הכוללת יכולת 

לפתור בעיות, יכולת למנוע "נפילות" ושינוי חשיבתי 19. 
והתנהגות  סביבה  וביולוגיה,  גנטיקה  דבר,  של  בסיכומו 
סיגנלים  לשנות  עלינו  ולכן  במשקל  לעלייה  הגורמים  הם 
ביולוגיים התורמים לתחושת רעב ועלייה במשקל באמצעות 
סביבת  את  לשנות  צורך  יש  תרופות.  ואף   20 גופנית  פעילות 
שונה  תגובה  ולאמץ  לאכילה,  טריגר  לשמש  העשויה  המזון, 
לנוכח סיגנל "חיצוני" של מזון. עלינו, אנשי המקצוע, להציע 
המאפשרים  התנהגותיים  ושינויים  אסטרטגיות  למטופלינו 
להתמודד מנטלית ואמוציונלית עם המאבק של שמירה על 

משקל 21. 

weight loss efforts (35), and (d) varying the dose, intensity, or

behavioral support for physical activity (36). Many of these

approaches have produced small, but statistically significant

improvements in longer-term maintenance of weight, but no

approach has worked to change the overall pattern of weight loss

and regain. This lack of success would suggest that we need a better

understanding of the motivating factors underlying adherence and

how the cost: benefit ratio changes over time (Figure 1).

An alternative explanation for the decline in adherence is that the

behaviors that generated the original overweight state comprise a

series of habits that have been formed over prolonged periods of

time and these habitual behaviors return after a period of successful

control. Enhanced habit formation circuitry in people with obesity,

perhaps involving dopamine signaling in the brain (37), may

entrench old eating behaviors and drive weight regain.

Behavioral challenge 2: individual variability. There is tre-

mendous variability in the weight loss outcomes with behavioral

interventions; typically the standard deviation for the weight losses

is as large as the mean, and this variability increases during mainte-

nance. Clearly, behavioral approaches work more effectively for

some persons than for others, but we have yet to elucidate why.

However, pretreatment variables, including genetic, behavioral or

psychological characteristics, have not been very successful in pre-

dicting weight loss outcomes. In contrast, early success in these pro-

grams is a strong, consistent predictor of overall outcome (38) and

phenotypes present as a result of weight loss may also be predictive.

In DPP those who met the 7% weight loss goal at the end of 16

weeks were three times as likely to meet this goal at 3 years than

those who did not meet the goal initially (14). Even earlier results—

as early as months 1 or 2 are predictive of subsequent outcomes

(13). A better understanding of why some participants achieve

greater success initially (and also long term) than others as well as

why genetic and phenotypic correlates of weight regain (e.g., Fto
and RMR) are not the same as those of weight loss (e.g., TFA2B
and hunger) is clearly needed.

Behavioral challenge 3: designing studies on maintenance.
Several designs have been used in this area. The most robust are the

randomized trials comparing two or more approaches to long-term

weight control. The group discussed several limitations in imple-

menting these trials—one is the fact that the trials must be long (12-

24 months) with a large number of subjects to detect modest effects.

Thus, these studies are very costly. However, since these are the

strongest designs, the later discussion focused on ways that might be

used to enhance this approach. A second approach is to determine

what behaviors are predictors of long-term success or to study those

who have succeeded in maintaining weight loss and use these pre-

dictors to select optimal therapeutic interventions for individuals.

The importance of considering a wider range of predictors of weight

regain (physiological, behavioral, and psychological) and measuring

these predictors more frequently to capture changes that occur prior

to (not concurrent with) weight regain was stressed.

Figure 1 Weight loss leads to both physiological and psychological changes which promote subsequent weight regain (shown
in blue). The path to overcome this propensity for regain (shown in green) may involve pharmaceutical and behavioral interven-
tions that improve adherence, counter the physiological and behavioral adaptations, and re-establish the balance between
intake and expenditure.
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קשר הפוך בין צריכת חלב לבין תסמיני דיכאון: ממצאים ממחקר חתך חדש )אוגוסט 2022( מבוסס אוכלוסייה
העדויות בספרות הרפואית על הקשר בין צריכת מוצרי חלב ודיכאון סותרות. מחקר זה שהתפרסם באוגוסט 2022  בדק 

את הקשר בין צריכת חלב כוללת, צריכת חלב עתיר שומן ודל שומן לבין שכיחות תסמיני דיכאון מוגברים. נבדקו גם 
קשרים בין מוצרי חלב, שנבדלו בתכולת השומן ובמצב התסיסה, לבין תסמיני דיכאון.

מחקר חתך זה כלל 1600 מבוגרים פינים )גיל ממוצע 63 ± 6 שנים; 51% נשים( שגויסו כחלק ממחקר Kuopio )גורמי 
סיכון למחלת לב איסכמית(. 

צריכת חלב הוערכה באמצעות רישומי מזון של 4 ימים. תסמיני דיכאון מוגברים הוגדרו כבעלי ציון ≤ 5 בסולם הדיכאון 
במדריך האבחוני והסטטיסטי של הפרעות נפשיות, ו/או שימוש קבוע בתרופות מרשם אחת או יותר לתסמיני דיכאון.

166 משתתפים )10.4%( דיווחו על תסמיני דיכאון מוגברים. 
צריכת החלב בשליש הגבוה ביותר של מוצרי חלב עתירי שומן )OR 0.64, 95% CI 0.41-0.998,( וצריכת מוצרי חלב עתירי 

שומן שאינם מותססים )OR 0.60, 0.95% CI -0.92( היו קשורים עם סיכויי מופחת לסבול מתסמינים דיכאוניים מוגברים. 
בעוד שלא נצפה קשר מובהק בין צריכת מוצרי חלב הכוללת, מוצרי חלב דלי שומן או מוצרי חלב אחרים, לבין תסמיני דיכאון.

מסקנת החוקרים הייתה כי צריכה גבוהה יותר של מוצרי חלב עתירי שומן ומוצרי חלב שאינם מותססים עתירי שומן 
קשורה לסיכוי מופחת לסבול מתסמיני דיכאון מוגברים במבוגרים פינים. 

Hockey, M., Mohebbi, M., Tolmunen, T. et al. Associations between total dairy, high-fat dairy and low-fat dairy intake, and depressive 
symptoms: findings from a population-based cross-sectional study. Eur J Nutr )2022(. 

https://doi.org/10.1007/s00394-022-02950-8

חלבון חלב )לקטופרין(  עשוי להלחם ב COVID-19 - מחקר בתאי אדם מתורבתים
בתחילת  מגיפת ה-COVID-19, ג’ונתן סקסטון ועמיתיו מאוניברסיטת מישיגן סקרו מגוון תרופות ומולקולות במטרה 

לבדוק אם אחת מהן עשויה לעבוד כתרופה אנטי-ויראלית יעילה נגד הנגיף.אחת מהמולקולות הנבדקות הייתה גליקו-
פרוטאין  בשם לקטופרין שנמצא באופן טבעי בחלב בקר וחלב אנושי.

דיווחים קודמים העלו את הסברה כי למולקולה יש פעילות אנטי-ויראלית נגד פתוגנים נפוצים כמו נורו-וירוס ויכולה 
לחסום את SARS-1 על-ידי מניעת הווירוס להיקשר לקולטנים.

SARS--ובדקו את השפעותן על זיהום ב FDA-בניסויים שלהם, סקסטון וצוותו בדקו יותר מ-1400 תרופות מאושרות ה
CoV2 בתאים אנושיים מתורבתים. הצוות זיהה  17 מועמדים מבטיחים - לקטופרין דורג במקום גבוה ברשימה, כחוסם 

כניסה ויראלית לתאים ובכך מונע זיהום ]1[. 
החוקרים המשיכו לבחון את התגלית שלהם ולהבין את המנגנונים הבסיסיים שעשויים לפעול. לשם כך, הם ניתחו את 

התעתיק של שורות תאים שטופלו בלקטופרין. הם גילו שהטיפול עורר תגובת אינטרפרון חזקה שהשביתה את השכפול 
הוויראלי בתוך התאים. בנוסף הטיפול  דיכא את הייצור של מולקולות דלקתיות המניעות תגובה חיסונית הידועה בשם 

 .]COVID-19 [1 סערת הציטוקינים”, אשר נקשרה לתוצאות חמורות של“
סקסטון ועמיתיו הוסיפו שלמרות שהתוצאות נראות חזקות, הן אינן מבססות קשר של סיבה ותוצאה בין הסיכון לזיהום 
ב-COVID-19 לבין צריכת מוצרי חלב. במחקרם כותבים המחברים כי התוצאות, גם אם מבטיחות, אינן מספיקות כדי 

לספק המלצות תזונתיות אמינות, ויש צורך במחקרים קליניים חזקים יותר.
בהמשך למחקרם משנת 2021, סקסטון וצוותו השוו מספר מוצרי חלב ותוספי חלב עשירים בלקטופרין על ההשפעות 

המגנות שלהם. הם טיפלו בתאים אנושיים מתורבתים בתוסף לקטופרין, חלבון מי גבינה ותוספים אחרים במשך 24 שעות 
 .SARS-CoV2 לפני שהדביקו את התאים בחמש גרסאות של

יומיים לאחר ההדבקה, הצוות ניתח את התאים ומצא כי למספר פפטידים חלביים יש פעילות אנטי-ויראלית, מתוכם 
 .SARS-CoV2 לחלבון הלקטופרין היה הפעילות החזקה ביותר  בהקשר של זיהום

Mirabelli C, Wotring JW, Zhang CJ, McCarty SM, Fursmidt R, Pretto CD, Qiao Y, Zhang Y, Frum T, Kadambi NS, Amin AT. Morphological 
cell profiling of SARS-CoV-2 infection identifies drug repurposing candidates for COVID-19. Proceedings of the National Academy of 
Sciences. 2021 Sep 7;118)36(:e2105815118.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34413211/

Wotring JW, Fursmidt R, Ward L, Sexton JZ. Evaluating the in vitro efficacy of bovine lactoferrin products against SARS-CoV-2 variants 
of concern. Journal of Dairy Science. 2022 Apr 1;105)4(:2791-802.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35221061/
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תזונה זה שם המשחק
חשיבות צריכת חלב ומוצריו למניעת פציעות ספורט

דר׳ אוליבר ויטארד
1Centre for Human & Applied Physiological Sciences, King’s College London, UK

   מבוא

ממושכת  לקריירה  בסיסי  תנאי  הנו  בפציעות  נכון  טיפול 
הספורטאים  של  המוחלט  הרוב  בספורט.  ומוצלחת 
והספורטאיות יסבלו מפציעה אחת לפחות במהלך הקריירה, 
בתזמון חסר הבחנה באירועים או בתחרויות קריטיות במהלך 
ספורטאים  שחווים  ביותר  השכיחות  הפציעות  מקור  העונה. 
וספורטאיות הוא במערכת התנועה, עם פגיעה בעיקר בגפיים 
בשרירי  פציעות  ושטח,  מסלול  ספורטאי  בקרב  התחתונות. 
הפגיעות  הן   )hamstring( הברך  של  האחוריים  המיתרים 
ברגל  שפציעות  בעוד  )ספרינט(,  מאוץ  בפעילויות  הנפוצות 
 .)Close et al., 2019( התחתונה שכיחות יותר בספורט סיבולת
את  מגביר  אירועים  גודש  כי  הוכח  קבוצתיים,  ספורט  בענפי 
הסיכון לפציעות במהלך משחקים תחרותיים בקרב כדורגלנים 
אחרות  נפוצות  ושלד  שרירים  בעיות   .)Dellal et al., 2015(

כוללות שברי מאמץ, פציעות גידים ורצועות.
מתוזמנות  מנוחה  תקופות  בכללן  רבות,  פנים  פציעות  לניהול 
בקפידה, מתיחות לפני )חימום( ואחרי )הרפיה( פעילות גופנית 
ועיסוי ספורטיבי – התערבויות מבוססות-ראיות שתכליתן מזעור 
שלעתים  נוספת,  התערבות  ושלד.  שרירים  לפציעות  הסיכון 
מצטברות  עדויות  תזונה.  היא  מאחרות,  פחותה  להערכה  זוכה 
פציעות  במניעת  ספורטיבית  תזונה  של  תפקידה  על  מצביעות 

שרירים ושלד בספורטאים ובטיפול בהן )Tipton, 2010(. בחזית 
המחקר בתחום ניצבת תזונה המבוססת על חלב ומוצריו. מאמר 
זה עוסק בהערכה ביקורתית של בסיס הראיות המדעי ליעילות 

של תזונה מבוססת-חלב ומוצריו לצורך:
מניעת פציעות ברקמות הרכות וטיפול בהן;. 1
הפחתת אובדן שריר במהלך תקופות של חוסר תנועתיות . 2

בגפיים עקב פציעה; 
ניהול פציעות עצם, גידים ורצועות.. 3

   פציעות ברקמות הרכות

כיווצי  ספורט הישגי מלווה בעומס מכני גבוה שנוצר במהלך 
טומנים  אשר  רב-כיווניים,  לרוב  ועוצמתיים,  מהירים  שרירים 
אירועים  של  רצף  הרכות.  ברקמות  לפגיעה  סיכון  בחובם 
עקב  שנוצר  לעומס  בתגובה  מתרחשים  ומטבוליים  מכניים 
 .)Stupka et al., 2001( בשרירים  מתפרץ  כוח  הפעלת 
יתר  למתיחת  גורם  השריר  סיבי  על  מכני  עומס  בקצרה, 
המובילה   ,)myofilaments( מהמיופילמנטים  חלק   של 
 .Z-דיסקי בסידור  כולל  השריר,  סרקומר  בתוך  להפרעה 
השריר,  תא  לתוך  להיכנס  סידן  יוני  לשטף  גורמת  זו  הפרעה 
שבתורו מפעיל רצף של אירועים מטבוליים הכוללים תגובה 
דלקתית מקומית וייצור של רדיקלים חופשיים. עקה חמצונית 



בשלמות  נוספת  לפגיעה  גורמות  הדלקתית  והתגובה  זו 
ממברנת תאי השריר, מה שמאפשר דליפה של חלבונים תוך 
שריריים, כגון קריאטין קינאז ומיוגלובין, אל זרם הדם. לבסוף, 
שחרור של ציטוקינים אנטי-דלקתיים וגורמי גדילה מתחיל את 
התיקון וההתחדשות של רקמת השריר. נושא פופולרי בתזונת 
תהליך  לקדם  שמטרתן  תזונתיות  לאסטרטגיות  נוגע  ספורט 
לפגיעה  הסיכון  את  להפחית  מנת  על  שרירים,  תיקון  של  זה 
ברקמות רכות בקרב ספורטאים תחרותיים, ותזונה מבוססת 
 Howatson( חלב ומוצריו הייתה המוקד של מספר מחקרים

.)and van Someren, 2008
התערבויות  של  יעילותן  את  בחנו  יישומיים  מחקרים  שני 
ספציפית  התאוששות  בקידום  מבוססות-חלב  תזונתיות 
בראשון, שרירים.  שיקום  מבחינת   לכדורגלנים 
או  שומן  דל  חלב  מ”ל   500 ניתנו   Cockburn et al. )2013(
זמן  פרק  לאחר  מיד  מקצוענים  חצי  כדורגל  לשחקני  מים 
השריר  כיווץ  בסיס  על  בשריר,  הפוגעת  גופנית  פעילות  של 
והארכתו  )אקסצנטרי(. מדידות ביצועים ספציפיים-לכדורגל 
של מהירות )זמני מאוץ 15 מטר( וזריזות )מבחן T( נערכו בקו 
ההתחלה ולאורך 72 שעות התאוששות לאחר פעילות גופנית 
אינטנסיבית. בשני התנאים, זמני מאוץ 15 מטר  ירדו בעקבות 
פעילות גופנית אקסצנטרית שגרמה נזק לשריר, אולם ייתכן 
)בהתבסס  מועילה  השפעה  הייתה  שומן  דל  חלב  שלצריכת 
על הסקה סטטיסטית מבוססת גודל מדגם( בשיפור הירידה 
באופן  פסיבית.  התאוששות  של  שעות   72 לאחר  במהירות 
דומה, נצפתה השפעה מועילה אפשרית של צריכת חלב על 

ביצועי הזריזות )איור מס’ 1(.
במחקר אלגנטי נוסף, שנערך בקרב שחקני כדורגל מקצוענים, 
בעל  פחמימות  פלצבו  או  קזאין  גרם   40 למשתתפים  ניתנו 
תכולת אנרגיה תואמת מיד לאחר משחק ערב ובסמוך לשינה 
)Abbott et al., 2019(. הרציונל הביולוגי למתן משקה קזאין 
העיכול/הספיגה  שקינטיקת  הרעיון  על  מבוסס  השינה  לפני 
האיטית של קזאין )Boirie et al., 1997( מאריכה את תהליך 
תיקון השרירים על פני תקופת הלילה הממושכת. הממצאים 
הראו שבסבירות גבוהה, לצריכת קזאין לפני השינה השפעה 
מועילה על תפיסת תחושת כאב שריר 12 שעות לתוך תקופת 
ההתאוששות, אשר תורגמה לביצועים טובים יותר במבחן כוח 
 counter movement( מהמקום  לגובה  ניתור  של  מתפרץ 
כך  על  מצביעים  אלה  יישומיים  נתונים  יחד,   .)jump test
התהליך  את  לשפר  עשויה  חלבי  ממקור  חלבון  שצריכת 
היומיומי של  תיקון השרירים לאחר משחקי או אימוני כדורגל 

ו/או להפחית את הסיכון לפציעת רקמות רכות.

    שמירה על מסת השריר במהלך תקופת
   חוסר תנועתיות בגפיים

ונזק  אכילס  בגידי  קרע  שברים,  כגון  יותר,  חמורות  פציעות 
כורחם  בעל  וספורטאיות  ספורטאים  מובילים  לרצועות, 
לתקופה של חוסר תנועתיות בגפיים. בפועל, הגפה הפגועה 
שבועות,   16-4 של  לתקופה  מותאם  בסד  או  בגבס  מושמת 

זו  תקופה  במהלך  שרירים  ניוון  הפציעה.  לחומרת  בהתאם 
היא בלתי נמנעת, במיוחד בשבוע הראשון של חוסר התנועה, 
כאשר שיעור אובדן מסת שריר מוערכת בכ- 0.5% ביום. הוכח 
שנפח השריר הארבע ראשי יורד בכ- 8% לאחר 14 ימים של 
חוסר תנועה ברגליים ללא נשיאת משקל או פעילות גופנית, 
ונלווית אליו ירידה של 20% בכוח )Wall et al., 2014( וירידה 
 .)Abadi et al., 2009( המיטוכונדריאלי.  בתפקוד   25% של 
להחמיר  עלולה  פציעה  בעקבות  שמופיעה  הדלקת  חומרת 
 Balage et al.,( ובתפקוד  בכוח  השריר,  במסת  הירידה  את 
תזונתיות  התערבויות  בביסוס  רב  עניין  יש  לפיכך,   .)2010
במהלך  השרירים  בריאות  על  לשמירה  מבוססות-ראיות 

השבועיים הראשונים של חוסר תנועתיות בגפיים.
נסיין  של  מכוונת  בפציעה  הקשורים  מובנים,  אתיים  אילוצים 
לבחון  שיכולים  המחקרים  מספר  את  מגבילים  פוטנציאלי, 
יעילותה של התערבות תזונתית בהתמודדות עם אובדן  את 
שריר בעקבות פעולה כירורגית. מודל חלופי יכול להיות דימוי 
ניתוח על ידי קיבוע גפה )בדרך כלל רגל( של אדם בריא בגבס 
או בסד. אך מודל תיאורטי זה לא יכול להסביר את התגובה 
על  הוא  הדגש  שעיקר  ומכאן  בפציעה,  הקשורה  הדלקתית 
מחקרים רטרוספקטיביים בהם מבוצעת התערבות תזונתית 
בקרב מטופלים שנותחו לאחרונה. בהקשר זה, שני מחקרים 
בהפחתת  מועיל  תפקיד  אמינו  חומצות  שלתוספת  הוכיחו 
אובדן שריר בסביבה קלינית אמיתית. הוכח שנטילת 20 גרם 
של חומצות אמינו חיוניות פעמיים ביום מפחיתה את חומרת 
ניוון השרירים בחולים לאחר ניתוח החלפה מלאה של מפרק 
ברך )Dreyer et al., 2013; Dreyer et al., 2018(. נוסף על 
כן, )English et al )2016 הראו שתוספת של 4.5 גרם לאוצין 
מסת  אובדן  לצמצום  הובילה  ביום  מהארוחות  אחת  לכל 
14 הימים הראשונים של מנוחה במיטה לאחר  שריר במהלך 
ניתוח מדומה, ואף הביאה לשימור טוב יותר של הכוח לאחר 
שבועיים )English et al., 2016(. חלבוני חלב כוללים בדרך 
כלל כ- 50% חומצות אמינו חיוניות ותכולת לאוצין העולה על 
13% במי גבינה או 16% עבור  10%, ובמקרים מסוימים עד 
מחקרים  יחדיו,   .)van Vliet et al., 2015( þ-לקטוגלובולין 
קליניים אלה נותנים תמיכה לרעיון שמקורות חלבון איכותיים 
ובלאוצין,  חיוניות  אמינו  בחומצות  העשירים  חלב,  ממוצרי 
פצועים  ספורטאים  עבור  נבונה  תזונתית  בחירה  מהווים 
הראיות  בסיס  חלב,  מוצרי  מלבד  תנועה.  בחוסר  הנתונים 
בנוגע לתפקידה של תוספת חומצות  המדעי מגלם הבטחה 
שומן אומגה 3 לתזונה בהפחתת ניוון השרירים בעקבות חוסר 
יעילות  לגבי  פורסמו  מעורבים  ממצאים  בגפיים.  תנועתיות 
תוספת קריאטין לשיקום מסת שריר וחוזק במהלך 12 שבועות 
 )Tyler et al., 2004( של שיקום מניתוח רצועות צולבות קדמיות

.)Hespel et al., 2001( או שבועיים של גבס ברגליים
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   פציעות עצם

מעבר לשמירה על מסת שריר בעת חוסר תנועתיות בגפיים, 
פציעות  בניהול  חלב  מבוססת-מוצרי  תזונה  של  תפקידה 
כולל גם השפעה על בריאות העצמות. בדומה לרקמת שרירי 
השלד, התהליך המטבולי של איחוי עצם הוא רציף, במהלכו 
מינרלים  מסירים  אוסטאוקלסטים  הנקראים  מיוחדים  תאים 
וסיבי קולגן פגומים מהעצם, ואוסטאובלסטים בונים במקומם 
העיקריים  הנוטריינטים  את  לסווג  ניתן  חדשה.  עצם  רקמת 
התורמים לבריאות העצם לחומרים הזנה ראשוניים ומשניים. 
זרחן,  מגנזיום,  חלבון,  סידן,  כוללים  ראשוניים  הזנה  חומרי 
ויטמין D, אשלגן ופלואוריד. חומרי הזנה משניים כוללים מנגן, 
נחושת, בורון, ברזל, אבץ, ויטמין A, ויטמין K, ויטמין C, ויטמין 
B וסיליקון )Palacios, 2006(. ברמה המכניסטית, השיפורים 
שגורמת התזונה לצפיפות המינרלים בעצם ובחוזק מתיחתה 
מתווכים ישירות על ידי עלייה בהורמון הגדילה ו-IGF-1, שיפור 
הורמונלי  שחרור  דיכוי  כך,  ובעקבות  במעי  סידן  בספיגת 
בפרתירואיד וסינתזה משופרת של חלבוני מטריצה קולגניים 
ובחוזק  השריר  במסת  שיפורים  בעצמות.  ולא-קולגניים 
ובעקבותיהם, הגברת העקה האנבולית על העצם, משמשים 
העצם  לבריאות  תזונה  בין  המקשרים  עקיפים  כמנגנונים 

.)Surdykowski et al., 2010(
מחקרים שבחנו את השפעת צריכת מוצרי חלב על בריאות 
עם  אנשים  או  ילדים  של  באוכלוסיות  בעיקר  נערכו  העצם 
 Josse et al., 2012; Josse and Phillips,( משקל  עודף 
2012(. קיימת הסכמה כללית שצריכה קבועה של מוצרי חלב 
ובבני  בילדים  ולהתפתחותן  העצמות  למבנה  להועיל  עשויה 
מובנית  לתוכנית  במקביל  מיושמת  היא  כאשר  בעיקר  נוער, 

של אימוני התנגדות )Kouvelioti et al., 2017(. יתרה מכך, 
חלב  מוצרי  של  יותר  גבוהה  תכולה  בעלת  שתזונה  הוכח 
 N-telopeptide,( מגבירה סמנים ביולוגיים מבוססי דם ושתן
בשתן   deoxypyridinoline ריכוזי   ,C-telopeptide
ואוסטאוקלצין( של תחלופת עצם, וזאת במהלך ירידה במשקל 
 Josse( בנשים עם עודף משקל והשמנת יתר טרם גיל המעבר
על  מצביעים  אלה  מעודדים  קליניים  נתונים   .)et al., 2012
נחיצותם של מחקרים עתידיים שיבחנו את יעילותה של תזונת 
מוצרי החלב לקידום בריאות העצם באוכלוסיות ספורטאים, 
הנמצאות  סיבולת,  בענפי  שעוסקות  ספורטאיות  ובמיוחד 
בסיכון לצפיפות מינרלים נמוכה בעצם עקב זמינות אנרגיה 

.)Mountjoy et al., 2018( נמוכה

   סיכום

לסיכום, קיים בסיס ראיות מדעי איתן יחסית בנוגע לתפקידה 
של תזונה מבוססת-מוצרי חלב בניהול פציעות. למוצרי החלב 
)קזאין  גבוהה  חלבון  איכות  מבחינת  ייחודי  תזונתי  פרופיל 
)חומצה   B5 )ריבופלבין(,   B2 הוויטמינים  לקטוז,  גבינה(,  ומי 
אשלגן  )סידן,  מינרלים  תכולת  גם  כמו   ,B12-ו פנתותנית( 
להפחתת  נקשרה  חלב  מוצרי  של  מוגברת  צריכה  וזרחן(. 
הפגיעה ברקמות הרכות; לשימור מסת השריר, הכוח והתפקוד 
לאחר תקופות של חוסר תנועתיות בגפיים; ולבריאות העצם. 
מחקרים עתידיים על תפקידה של תזונה מבוססת-מוצרי חלב 
נחוצים  הישגיים  ובספורטאיות  בספורטאים  פציעות  בניהול 
בבירור. עם זאת, בהתבסס על העדויות המדעיות הקיימות, 
מוצרי חלב שומרים על עמדה בולטת בתחום תזונת הספורט, 

בכל הנוגע לבריאות השרירים והשלד בספורטאים.

איור מס’ 1: צריכת חלב לאחר אימון משפרת תפקוד גופני ספציפי לכדורגל.
.Cockburn et al., Medicine and Science in Sports and Exercise, 2013 :מקור הנתונים

Milk ingestion after exercise improves soccer-specific recovery

15 m sprint (s)

Cockburn et al • 2013 • Medicine & Science in Sports & Exercise
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ויטמין D, ספורט ומערכת החיסון
איילת וינשטיין RD. MSc. דיאטנית ספורט קלינית, ראש מדור תזונה, רכזת תחום התזונה של הסגלים האולימפיים 

והפראלימפיים, המרכז לרפואת ספורט ולמחקר במכון וינגייט, המכון הלאומי למצוינות בספורט. מרצה בחוג למדעי התזונה 
במכללה האקדמית תל חי

הקשורים  וסימפטומים  תופעות  לצמצם  מהשאיפה  כחלק 
למגפת נגיף הקורונה )Covid-19(, מומלץ להקפיד על סטטוס 
.D תזונתי מיטבי. אחד הרכיבים החשובים בהקשר זה הוא ויטמין

ותוספי  מזונות  לשמש,  מחשיפה  בעיקר  המתקבל   ,  D ויטמין 
מזון, קשור לשמירה על איזון משק הסידן והזרחן בגוף ולתהליכי 
והשרירים  השלד  עצמות  של  מיטביים  ותפקוד  התפתחות 

)Charoenngam & Holick. 2020(.

החיסון  מערכת  תפקוד  על  בבקרה  חשוב  תפקיד   D לוויטמין 
המולדת  החיסון  מערכת  על  השפעה  כולל  מנגנונים,  במגוון 
והסתגלנית. כן נמצא קשר בין מחסור בוויטמין D לסיכון מוגבר 
כולל  החיסון,  למערכת  הקשורות  והפרעות  מחלות  לפתח 
מפרקים  דלקת  נפוצה,  טרשת   ,1 מסוג  סוכרת  פסוריאזיס, 
הוויסות  בתפקידי  ההכרה  לאור  דם  אלח  שחפת,  שגרונית, 
והבקרה שהוא ממלא בתאי השריר והעצם, בוויסות לחץ הדם 
מיוחסים   ,Charoenngam et al.2020(( האינסולין  וייצור 

לוויטמין D בשנים האחרונות תכונות של הורמון. 

נמצא כי מחסור בוויטמין D עלול לגרום לפגיעה בייצור נוגדנים 
הוא  שכן,  נשימתיים,  בפתוגנים  להילחם  ביכולת  לפגוע  ובכך 
הנשימה  בדרכי  האפיתל  תאי  של  ההתמודדות  על  משפיע 
התגובה  הפחתת  של  בתהליכים  ותורם  נגיפיים  זיהומים  עם 
 D הדלקתית. מחקרי תצפית מצביעים על כך שמחסור בוויטמין
 Kim et( קשור בסיכון גבוה לתחלואה בדלקת בדרכי הנשימה

al. 2015; Jolliffe et al. 2013( . סקירה סטטיסטית שבוצעה 
 95-0( רחב  גילים  בטווח  נבדקים   10,933 בקרב  באחרונה 
שנים(, והסתמכה על 25 מחקרים קליניים מבוקרים אקראיים 
על  מצביעות  הסקירה  תוצאות  שונות,  מדינות  ב-15  שבוצעו 
לפתח  הסיכון  בהפחתת  יעילה   D ויטמין  תיסוף  שנטילת  כך 
בסיס  על   D ויטמין  תיסוף  העליונות.  הנשימה  בדרכי  דלקת 
יומי או שבועי, בהשוואה לנטילת בולוס חד-פעמי במינון גבוה, 
נמצא יעיל יותר בהפחתת הסיכון לפתח דלקת בדרכי הנשימה 
)Martineau et al. 2017(, ובהתאם לעלייה בסיכון  העליונות 

 .)COVID-19 ) Castillo et al. 2020 -להידבק מ

בשנה האחרונה פורסמו מספר עבודות ראשוניות שהציגו קשר 
 COVID-19 בסרום לחומרת התסמינים של D ויטמין  בין ערכי 
במאומתים לנגיף Radujkovic et al. 2020( (. מחקר עדכני של 
ותיסוף  ושות’ הצביע על חשיבות החשיפה לשמש   Abraham
ולפתח   Covid 19-ה בנגיף  D בהורדת הסיכון להידבק  ויטמין 
זו,  בייחוד בתקופה  לכך,  אי  זו.  סימפטומים הקשורים למגפה 
חשוב מאוד להקפיד על ערכים תקינים של ויטמין D באוכלוסייה 

 .)Abraham et al. 2021( בכלל ובספורטאים בפרט



   ויטמין D, ספיגה ומטבוליזם 

מרבית ויטמין D שמסונתז בגוף הוא תוצר של תהליך פוטוכימי, 
האולטרה-סגולות  השמש  לקרני  שבעור  הכולסטרול  כתגובת 
על  נוסף   .hm  290-315 גל  באורכי   )UV-B )Ultra Violet
הייצור האנדוגני, כמות קטנה של ויטמין D מתקבלת מהתפריט 
 .)2D( וממזונות צמחיים )3D( היומיומי המורכב ממזונות מהחי
מקורות עשירים לוויטמין D הם: שמן דגים מדגי סלמון, מקרל, 
בשר  ביצה,  חלמון  ובפרט  ביצים  ים,  פירות  וסרדינים,  הרינג 
בוקר  ודגני  חלב  מוצרי  פטריות,  פנימיים(,  איברים  )לרבות 

 . D המועשרים בוויטמין

ומהעור  מהמעי  ומובלת  לחלבון  נקשרת  האורגנית  התרכובת 
דרך מערכת הלימפה אל זרם הדם, אל הכבד ומשם לכליות, 
 Charoenngam( והופכת לתצורה הפעילה של הוויטמין בגוף

.)& Holick. 2020

    סטטוס ויטמין D בסרום, מערכת החיסון 
   וקביעת הערך התקין

ננוגרם\מ"ל  ריכוז  ביחידות  נמדד  בסרום   25  )OH( D ויטמין 
ערכי   .1:2.5 ביחס   ,)nmol/L( ננומול\ליטר  או   )ng/ml(
ויטמין D בסרום )ראה לוח 1( מבוססים במידה רבה על ויסות 
האמריקני  האיגוד  להנחיות  בהתאם  ובעצם.  בסרום  סידן 
ng/ ל-   מעל   בסרום,   )OH( D 25 ערכי  לאנדוקרינולוגיה, 

 ng/ml 20-30 נחשבים רמות תקינות, בעוד שערכים של ml30
 ng/ml-ומתחת ל D נחשבים לכמות בלתי מספקת של ויטמין
20 נחשבים למחסור )Holick et al. 2011(. לעומת זאת, המכון 
האמריקני לרפואה )IOM-Institute of Medicine( - שמבסס 
את הנחיותיו על מניעת רככת עצם באוכלוסייה בוגרת בריאה 
 ng/ml 20 -כסמן פיזיולוגי בלעדי - ממליץ כי ערכים נמוכים מ
ייחשבו למחסור, ומבטל את הצורך בטיפול במצבים של ערכים 
 )20< ng/ml 3025)OH(D<( )Ross et al. 201120 ( בלתי מספקים

על  בסרום    Dויטמין סטטוס  השפעת  את  שבדקו   - חוקרים 
ולמטרות  מאמץ  ושברי  נפילות  מניעת  כגון  נוספים,  מדדים 
שיפור ביצועים גופניים - הגיעו עם זאת למסקנה שיש לשאוף 
.)Shuler et al. 2012( ng/ml 40 25 בסרום מעל)OH(D לערכי 
נוספים  רפואה  ואנשי  חוקרים  באחרונה  הצטרפו  זו  להמלצה 
 ,ng/ml 40-60 בסרום של D ויטמין  שהמליצו לשמור על ערכי 
את  ולהשיג  החיסון  מערכת  של  מיטבי  תפקוד  לאפשר  כדי 
  D ויטמין  של  האופטימליים  הכוללים  הבריאותיים   היתרונות 

.)Charoenngam & Holick. 2020(

שמדידת  שמכיוון  גורס  ושות’  שלום  איש  של  ההנחיות  דף 
ישימה בכלל האוכלוסייה,  D בסרום הדם אינה  הוויטמין  ערכי 
בשל עלויות הבדיקה והאופרציה של ביצוע בדיקות דם בכלל 
האוכלוסייה, מומלץ לתסף בוויטמין D, במינון של 2000-1000 
יחב"ל ביום )איש שלום ושות’. 2020 (. משרד הבריאות בישראל 
אימץ המלצה זו והנחה את הציבור בכלל, ואת הציבור המבוגר 

)שהוא אוכלוסיית סיכון להתפתחות מחלה קשה( בפרט, לקחת 
תיסוף של ויטמין D )משרד הבריאות. 2020(. 

לוח 1. קטגוריות ערכי OH(D(25 בסרום ומשמעותן הקלינית 

)ng/ml( ערך)nmol/L( משמעותערך

מחסור קיצוני38>15>

16-2039-50deficiency מחסור

21-3051-75insufficient בלתי מספק

תקין30-5076-123

רעילות  \ עודף375>150>

 D מחסור בוויטמין   

בהתחשב בעובדה שבעשורים האחרונים עלה שיעור המחסור 
המחסור  פעם  לא  מתואר  העולם,  אוכלוסיית  בקרב  בוויטמין 
 Holick MF. 2017( רחבת-ממדים  עולמית  בעיה   D בוויטמין 
נובע ברובו מאורח  Hilger et al. 2014(. נראה כי מחסור זה 
החיים המודרני, הכרוך בירידה בכמות החשיפה לשמש בשל 
טלפון  )מחשב,  בתוכו  לפעילות  ביתית  חוץ  מפעילות  המעבר 
סלולרי וכיו"ב(, כמו גם מהשימוש המרובה בתרופות, שעלולות 
.)Angeline et al. 2013( להפחית את ספיגת הוויטמין מהמעי

שנים   12 גילאי  בארצות-הברית,  האוכלוסייה  מכלל  כ-77% 
או  ממחסור  סובלים  וקשישים(,  מבוגרים  נוער,  )בני  ויותר 
 .)D Ginde et al. 2009( ויטמין  של  מספקים  בלתי  מערכים 
D בוויטמין  מחסור  נמצא  אירופה  מילדי   23% בקרב   גם 

שביצעו  דם,  בדיקות  של  מנתונים   .)25)OH(D <20 ng/ml(
שמש,  שטופת  ארץ  שהיא  בישראל,  כללית  בריאות  שירותי 
ויטמין    - מתוך 198,834 נבדקים, שלא נטלו תוסף של  נמצאו 
 )<30 ng/ml( הוויטמין  49.9% עם ערכים לא תקינים של   -D
ו-33.7%  עם כמות בלתי מספקת. המחסור בנשים היה שכיח 
יותר )51.8%( בהשוואה לגברים )45%(. ערכים לא תקינים של 
וב-83.9%  והמתבגרים,  מהילדים   75.6%- ב  נמצאו   D ויטמין 
בוויטמין המחסור  שנים(.   19-0 )גילאי  והמתבגרות   מהילדות 
)ng/ml 20>( נמצא שכיח אף יותר )52.8%( בקרב ילדות ונערות, 

 .)Saliba et al. 2012( )37.5%( בהשוואה לילדים ולמתבגרים

בתקופת  בבתים,  הממושכת  והשהייה  הביתי  הבידוד  בשל 
 D וויטמין  בערכי  המחסור  להרחבת  לצפות  יש  הקורונה,  נגיף 

באוכלוסייה.

   מחסור בוויטמין D בקרב ספורטאים

מקורה  במתחם  רבות  שעות  המתאמנים  ספורטאים,  בקרב 
המחסור  עלול  לשמש,  נחשפים  ולא  ועוד(,  בריכה  )אולם, 
בוויטמין D להיות משמעותי במיוחד. גורמים נוספים מפחיתים 
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את השפעת החשיפה לשמש, דוגמת השימוש הנרחב בתכשירי 
הגנה )בשל קמפיינים אינטנסיביים של המועצה למניעת סרטן 
העור ושל חברות מסחריות( וצבע עור כהה )בשל תכולה גבוהה 
של מלנין המגן מפני קרינת UV(. נוסף על כך, ישנם דיווחים על 
 ירידה באספקת ויטמין D מהמזון בקרב ספורטאים תחרותיים

)Hamilton et al. 2014(, ועל צמצום בצריכה אנרגטית וצריכת 
והורדת  משקל  בהפחתת  הצורך  בעקבות  דל-שומן,  תפריט 
אחוזי השומן בגוף, ואף בשל שימוש בתרופות )לדוגמה, תרופות 
נוגדות דלקת שעלולות להפחית את ספיגת הוויטמין מהמעי(. 

ענפי  ממגוון  צעירים  ספורטאים  שבדקו  מחקרים  במספר 
ספורט נמצאה שכיחות גבוהה של מחסור בוויטמין D. במחקר 
חתך שכלל 98 ספורטאי עילית ורקדניות בישראל )גיל ממוצע 
בקרב  כי  ב-2010,  ועמיתיה  קונסטנטיני  דיווחו  שנים(   3±14.7
תקינים  לא  ערכים  נמצאו  והרקדניות  מהספורטאים   73%
מתוכם  ו-25%   ,)25)OH(D <30 ng/ml( בסרום   D ויטמין  של 
ויטמין )OH(D <20 ng/ml(25(. ערכי  סבלו ממחסור בוויטמין 
הרקדניות,  בקרב  יותר  גבוה  בשיעור  היו  בדם  נמוכים    D
בהשוואה  וזאת   ,indoor ה  בענפי  לספורטאים  בהשוואה 
לספורטאים  בהשוואה  ספורטאיות,  בקרב   outdoor ה  לענפי 
80 שחייני  )Constantini et al. 2010(. במחקר חתך, שכלל 
דיווחו  שנים(,   1.6±14.7 ממוצע  )גיל  ישראלים  צעירים  עילית 
נמצאו  מהשחיינים   66% בקרב  כי  ב-2014,  ועמיתיו  דובנוב 
 ,)D )25)OH(D <30 ng/ml ויטמין  של  מספקים  בלתי  ערכים 
D )25)OH(D <20 ng/ בוויטמין  מחסור  נמצא  מהם  וב-14% 

 Dubnov-Raz et al.( המינים  בין  מובהק  הבדל  ללא   ,)ml
2014(. במחקר שהתבצע במכון וינגייט נבדקו 125 ספורטאיות 

וספורטאים צעירים - בטווח גילים 18-12 שנים, מענפי הספורט 
 D: כדורסל, כדורעף, ג’ודו ושחייה - נמצא ערך ממוצע לוויטמין
OH((25( מהבדיקות העידו על מחסור ng/ml6.1±24.9. 20%

נוספות עם ערכים בלתי מספקים של  D <20 ng/ml(, ו56% 
ושות’, דיווח עמיתים 2019(. ממצאים אלה  )וינשטיין   D ויטמין 
מספקים,  בלתי  ערכים  של  הרבה  השכיחות  את  מדגישים 
הספורטאים  אוכלוסיית  בקרב   D ויטמין  של  מחסור,  כדי  עד 

התחרותיים בישראל. 

D המלצות להעשרת ויטמין   

חשיפה לשמש: שהו בחוץ ככל האפשר – במרפסת או בחצר, 
כ-15 דקות ביום, בין השעות 11 ל-14. רצוי לחשוף את הידיים ו\

או רגליים כדי להגדיל את שטח החשיפה לשמש.

)כולל  ביצים  דגים,  היומי  בתפריט  שלבו  תזונתית:  העשרה 
 .D חלמון- הצהוב של הביצה( ומוצרי חלב מועשרים בוויטמין

ויטמין  בדיקת  לבצע  המשפחה  מרופא  בקשו  ותיסוף:  הערכה 
D במסגרת בדיקות הדם השגרתיות שאתם מבצעים, והשלימו 
עם  בהתייעצות  למניעה,  מחסור.  נמצא  אם  תוסף  בעזרת 
תזונאי/ת קליני\ת או רופא\ה מומלצת נטילה של תוסף תזונה 
במינון של 2000-1000 יחב"ל ויטמין D ביממה )או מרוכז פעם 
מחולשה  סובלים  או  ספורטאים  אתם  אם  בייחוד  בשבוע(, 
עולה  וכתוצאה מכך  רב  נחשפים למספר אנשים  או  חיסונית, 

הסיכון להידבק בנגיף. 

מגמות תזונתיות בארצות הברית משנת 1800 - לא נמצא קשר בין צריכת חומצות שומן רוויות ומחלות כרוניות 
לא מדבקות

חוקרים מאוניברסיטת ניו-יורק ניתחו את נתוני התזונה האמריקאית משנת 1800. החוקרים העריכו את זמינות המזון ואת 
נתוני הצריכה משנת1800 ועד 2019 . 

התזונה האמריקאית השתנתה באופן קיצוני בשתי המאות האחרונות ,השינויים הבולטים ביותר כוללים עליה בצריכת מזון 
מעובד ואולטרה מעובד )למשל, סוכר, קמח לבן, אורז לבן ושמני זרעים/צמחים תעשייתיים( וירידה בצריכה של מזון לא 

מעובד )למשל, פירות וירקות טריים( ושומנים מהחי )למשל חלב מלא, חמאה ושומן חזיר(. 
ניתוח הנתונים מצא מספר מגמות-

מזונות אולטרה-מעובדים היו נדירים לפני שנת 1900 וצריכתם עלתה ליותר מ60% מסך צריכת המזון.	 
העליות הגדולות ביותר בצריכה היו של סוכר, קמח לבן ,חיטה מלאה, אורז, עופות, ביצים, שמנים צמחיים. 	 
צריכת שומנים רוויים ממקורות מהחי ירדה וצריכת שומנים רב בלתי רוויים משמנים צמחיים עלתה. 	 
שכיחות המחלות הכרוניות הלא מדבקות )NCDs- Non-communicable diseases( עלתה במהלך המאה העשרים 	 

מגמה זו נצפתה במקביל לצריכה מוגברת של מזון מעובד, כולל סוכר, קמח מזוקק ,אורז ושמנים צמחיים. 
 	 .NCD-לעומת זאת, צריכת שומנים רוויים ממקורות מן החי נמצאה בקורלציה הפוכה עם שכיחות ה

מסקנת החוקרים הייתה כי צריכת מזונות מעובדים ואולטרה - מעובדים עלתה באופן דרמטי במהלך מאתיים השנים 
האחרונות, במיוחד סוכר, קמח לבן, אורז לבן, שמנים צמחיים וארוחות מוכנות לאכילה. מבדיקת נתונים עולה כי השינויים הללו 

היו מקבילים לשכיחות העלייה המחלות כרוניות לא מדבקות  NCDs, בעוד שצריכת שומן מן החי הייתה בקורלציה הפוכה.
Lee JH, Duster M, Roberts T, Devinsky O. United States Dietary Trends Since 1800: Lack of Association Between Saturated Fatty Acid 
Consumption and Non-communicable Diseases. Front Nutr. 2022 Jan 13;8:748847.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8805510/
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לצריכת חלב והשפעה מיטיבה על משקל ילדים- מחקר חתך 
לצריכת חלב תרומה משמעותית לתזונת ילדים, והיא ממלאת תפקיד מרכזי בהתפתחות ומבנה העצמות ובתפקוד 

מערכת השרירים, השלד והלב. מחקר חדש נותן חיזוק נוסף לידע הרב שהצטבר בנושא ההשפעה המיטיבה של צריכת 
חלב ומוצריו על המשקל.

מחקר זה בדק את הקשר בין צריכת סוגי חלב לעודף משקל/השמנה בילדות.
במחקר השתתפו 1728 תלמידים ביוון בגילאי   10-12שנים. הם סווגו לפי משקלם באמצעות הקריטריונים של כוח 

המשימה הבינלאומי להשמנת יתר. צריכת החלב של המשתתפים חולקה לארבע קטגוריות – צרכני חלב לבן בלבד , צרכני 
חלב בטעם שוקולד, צרכנים של שני סוגי החלב וכאלו שלא צורכו חלב כלל. 

תוצאות המחקר הראו :
ילדים שצרכו חלב לבן בלבד היו בסיכון נמוך בכ 33- % לסבול מעודף משקל או השמנת יתר בהשוואה לילדים שלא צרכו 

 .]OR )95% CI(: 0.669 )0.516, 0.867(, p = 0.002[ חלב כלל
גם לצריכת חלב שוקולד נמצא תפקיד מגן מפני עודף משקל/השמנה בילדות אך הקשר שלה לא היה עקבי. 

מחקר זה מדגיש את התרומה המשמעותית של צריכת חלב )ובמיוחד של חלב לבן( למשקל בילדים. 
Kanellopoulou A, Kosti RI, Notara V, Antonogeorgos G, Rojas-Gil AP, Kornilaki EN, Lagiou A, Yannakoulia M, Panagiotakos DB. The Role 
of Milk on Children‘s Weight Status: An Epidemiological Study among Preadolescents in Greece. Children )Basel(. 2022 Jul 10;9)7(:1025.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35884009/
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חלב שינה ומה שביניהם 
דר׳ עמליה מסיקה, חוקרת בעולמות התזונה והשינה, מרכז רפואי רבין, המרכז הרפואי תל-אביב 

ואנליסטית תזונתית בחברת שטראוס.

אסטרטגית צריכת חלב ומוצריו לקידום שינה נוכחת במגוון 
תרבויות, יעל המקראית אימצה טקטיקה זו להשגת הירדמות 
מהירה של סיסרא כדי להפעיל עליו את תוכניתה...באחרונה, 
מוצרי  צריכת  תרומת  על  מדעי  אור  שופכים  מחקרים  מגוון 

החלב לאיכות השינה ויעילותה.

   מה יש בחלב שקשור בשינה?

 )Try( מניחים כי כמות גבוהה של חומצת האמינו טריפטופן 
מלטונין  ההורמון  מסונתז  שממנה  ומוצריו,  בחלב  המצויה 
)ההורמון שמשרה שינה(, תורמת לכך, וכי ישנה חשיבות גם 
להשפעות האנטי דלקתיות של חלב ומוצריו המכילים רכיבים 

נוגדי חמצון ורכיבים אנטי דלקתיים.
תרומה נוספת של חלב ומוצריו לשינה, בעיקר מוצרי החלב 
הידידותיים  החיידקים  של  לזכותם  נזקפת  המותססים 

התורמים לשינויים בציר המוח-מעי-מיקרוביום )1-8(. 

   מהי איכות שינה טובה?

בימינו, במיוחד בתקופת פוסט קורונה, שבה שיעור הסובלים 
מנדודי שינה כרוניים גדל פי 2 ואף פי 3 בקבוצות גיל מסוימות, 
שליש  כי  מעריכים  יקר.  למשאב  טובה  שינה  איכות  הפכה 
ומהאוכלוסייה סובלת היום, בשלב זה או אחר בחייה, מנדודי 
שינה. נדודי שינה יכולים להופיע בכל גיל, אך שכיחותם עולה 
הסובלים  אנשים  ובקרב  נשים  בקרב  יותר  רבה  הגיל,  עם 

ממחלות כרוניות ומהשמנה. 
בלתי  שינה  של  ותפיסה  תלונה  ידי  על  מוגדרים  שינה  נדודי 
שלושה  לפחות  שמתרחשת  נמוכה  באיכות  שינה  מספקת; 
במשך  בתפקוד  בירידה  או  במצוקה  המלווה  בשבוע;  לילות 

היום בשל אחת או יותר מהסיבות האלה:
)זמן 	  שינה  כחביון  המחקרים  ברוב  מוגדר  הירדמות  קשיי 

במיטה לאחר כיבוי אורות וניסיון להירדם( ארוך מ-30 דקות.
יקיצה אחת או כמה יקיצות באמצע הלילה המלוות בקושי 	 

לחזור ולהירדם
יקיצה מוקדמת )לפני הזריחה(	 
שינה שטחית שאינה מאפשרת שינה עמוקה	 

בין  מ-85%  קטן  כיחס  מוגדרת  שינה  ביעילות  הפרעה 
השינה  נדודי  במיטה.  ההימצאות  לזמן  בפועל  השינה  זמן 

שנמשכים כחודש או יותר מוגדרים כנדודי שינה כרוניים.
לנדודי שינה השלכות רבות על הבריאות ועל איכות החיים. 
הם תורמים לעייפות מוגברת, לאכילת יתר, להפרעות במצב 
ולפרודוקטיביות  הריכוז,  וביכולת  בזיכרון  לירידה  הרוח, 
נמוכה בעבודה ועלייה בשיעור התאונות. נדודי שינה קשורים 
להתפתחות סוכרת, על ידי עלייה בתנגודת לאינסולין וירידה 
לב  מחלות  והתפתחות  הדם  בלחץ  עלייה  לסוכר,  בסבילות 
וכלי דם. נדודי שינה קשורים ישירות עם השמנה כאשר קיים 
יחס הפוך בין חסך שינה ואיכות שינה ירודה לעלייה במשקל 

ובשיעורי ההשמנה )10-11(.



   צריכת חלב ומוצריו ואיכות השינה - מחקרים אפידמיולוגיים

על מנת להעריך את ההשפעות של צריכת חלב ומוצרי חלב על איכות השינה ומשך השינה נערכו מגוון מחקרים אפידמיולוגיים. 
)1( כוללת מחקרים המציגים קשר מדעי בין צריכת חלב ומוצריו להטבה בשינה, אף כי אין עדיין די מחקרים  הטבלה להלן, 
שינה-ערות;  במקצבי  שיפורים  או  יותר  ארוך  שינה  משך  חלב,  צריכת  של  יוצא  כפועל  בשינה  שיפור  האומדים  התערבותיים 
ואת חלקה היחסי של צריכת החלב מסך צריכת תזונה מאוזנת ועשירה ברכיבים התורמים לשינה בחלב. כמו כן, קשה לאמוד 
השפעה גורפת, וזאת בשל הבדלים בשיטות המחקר, בכמות החלב ובסוגי החלב ומוצריו שנצרכו, במאפייני שינה שהוערכו 

במגוון שיטות ובמגוון מאפיינים של אוכלוסיות המחקר ומתודולוגיות ההתערבות.
דלקתיים  אנטי  חומרים  מלטונין,  טריפטופן,  המכילים  ברכיבים  ועתירה  חלב  מוצרי  מכילה  תיכונית  הים  התזונה  למשל,  כך 
ונוגדי חמצון. מחקר חתך שנערך בקרב משתתפים מבוגרים ]29] ומבוגרים בגיל העמידה ]30] דיווח כי לתזונה ים תיכונית 
הייתה השפעה חיובית על איכות השינה. מבוגרים שהרבו בצריכת ירקות רבים, דגנים מלאים, קטניות, פירות, שמן זית ומוצרי 
חלב ישנו טוב יותר מאשר עמיתיהם שלא עשו זאת, מה שמצביע על חשיבות צריכת המזון לשינה איכותית. המחברים ציינו כי 
המרכיבים העיקריים של התזונה הים תיכונית עשירים בנוגדי חמצון ובחומרים אנטי דלקתיים המסייעים בדיכוי הדלקת בגוף 
]29]. יתר על כן, חלב ומוצרי חלב מכילים כמות רבה יותר של נוגדי חמצון - בעלי משקל מולקולרי נמוך )ויטמינים ורכיבים 
המכילים חנקן ופפטידים, כגון גלוטתיון( וחלבונים אנטי דלקתיים )לקטופרין, לקטופרוקסידאז, לקטאלבומין וכו’( - בהשוואה 

למזונות אחרים שמקורם בבעלי חיים. 

Interven-
tion

Category  Participant Age
Group

Main Results Implications

Night milk Dairy product 
intake, RCT [12[ Older people Positive and negative effects on sleep from 

subjective measurement

Effectiveness is 
inconsistent for older 

people with and without 
underlying diseases

Fermented 
milk

Dairy product 
intake, RCT and 
non-RCT [19,24[

Older people
Positive effects on sleep )sleep efficacy, 

wake episodes on actigraphy( from objective 
measurement

Certain effects on sleep 
have been reported

University 
students

Positive effects on sleep )sleep latency and 
stage 3 non-REM sleep measured by EEG, 

subjective sleep length( from objective 
measurement

Milk plus 
Horlicks

Nutrients, RCT 
[14,15[

Adults

Positive effects on sleep )restlessness 
during sleep, total sleep duration and wake 
episode measured by EEG( from objective 

measurement
Certain effects on sleep 

have been reported

Older people Positive effects on sleep )small movements 
during sleep( from objective measurement

Tryptophan

Nutritive 
component of 

dairy products, 
RCT and non-RCT 

[13,18,21[

Infants
Positive effects on sleep )observational sleep 
latency, quiet sleep, active REM sleep( from 

subjective measurement Certain effects on sleep 
among infants, but 

no positive effects on 
sleep among university 

students have been 
reported

Infants
Positive effects on sleep )sleep length, 

sleep efficacy on actigraphy( from objective 
measurement

University 
students

No positive effects on sleep. Evening 
consumption improved early morning 

performance from subjective and objective 
measurement

High 
glycemic 

index milk

Nutrients, RCT 
and non-RCT 

[16,20[

Toddlers

No positive effects on sleep )sleep-onset 
latency, total sleep time, wake after sleep 

onset, sleep efficiency on actigraphy( from 
objective measurement

High GI milk has 
negative effects or no 

positive effects on sleep 
compared to low GI milk

Children
Negative effects on sleep )arousal during 

sleep measured by polysomnography( from 
objective measurement

29החלב והרפואה | גליון 7



Interven-
tion

Category  Participant Age
Group

Main Results Implications

Proportion 
of milk con-

sumption

Dietary habit, 
observational 

study 
[17,22,23,25[

Children
Significant association between milk 

consumption and sleep )subjective sleep 
length( among girls

Cross-sectional 
and longitudinal 

studies suggested the 
relationship between 

proportion of milk 
and dairy products 

consumption and sleep

University 
students

Significant association between less intake of 
milk and milk products and late midpoint of 

sleep

Adults
Significant association between low calcium 
intake and sleep )difficulty falling asleep and 

non-restorative sleep(

Older people
Significant association between dairy 

products consumption plus physical activity 
and sleep )subjective sleep latency(

.RCT: randomized controlled trial, EEG: electroencephalography, GI: glycemic index, REM: rapid eye movement

הפחתה  גם  נמצאה  יותר.  מהירה  הירדמות  כלומר,  יותר,  קצרה  שינה  בהשהיית  קשורה  חלב  צריכת  כי  נמצא  במחקרים 
בהתעוררות לאחר התחלת שינה )WASO(, יעילות שינה רבה יותר, משך שינה ארוך יותר, וסך התעוררות נמוך יותר אצל אלה 
שצרכו יותר מוצרי חלב ]13,18,21]. צריכת חלב בלילה, שלא שיפרה את איכות השינה ]12], עשויה להיות מיוחסת להבדלים 
בכמויות הטריפטופן ומשך ההתערבות, בהשוואה לביקורת. בנוסף, סקר הבריאות והתזונה הלאומי האמריקני לשנים  -2008

2007 גילה שצריכת סידן נמוכה קשורה לקשיי הירדמות ולעלייה בשינה שאינה משקמת ]23[. 
]22]. הקצב הצירקדי מווסת על ידי שעון  מחקר חתך הראה קשר בין צריכת חלב גבוהה, קלות הירדמות וכרונוטיפ מוקדם 
Try בארוחת הבוקר, וחשיפה לאור במהלך  הגוף המושפע במידה רבה מחשיפה לאור ומתזונה. על ידי אכילת מזון עשיר ב 
היום, אפשר להאיץ את תחילת הפרשת המלטונין בלילה ]26]. ידוע שמלטונין המסונתז מטריפטופן, באמצעות סרוטונין, גורם 
לתחילת שינה בבני אדם ]27]. הקשר בין כמות צריכת הטריפטופן לשיפור השינה מחייב בירור. בסקר שנערך בקרב משתתפים 
יפנים מבוגרים, שילוב של פעילות גופנית גבוהה וצריכת חלב ומוצרי חלב היה קשור לשינה טובה ]25]. לפיכך, אפשר לצפות 

שאדם בעל הרגלי אכילה בריאים, ואורח חיים הכולל פעילות גופנית, יחווה איכות שינה טובה. 

   צריכת חלב ומוצריו ואיכות השינה-מנגנוני הפעולה

בידי  כי רמות המלטונין בדם, המסונכרנות  נמצא  והשפעתם על השינה  רכיבים בחלב  לזיהוי מנגנוני פעולה של  במחקרים 
המלטונין  הורמון  ומתיזמון  הסינתוז  מרמת  מושפעות  צירקדיים,  מקצבים  המכונים  פנימיים  ביולוגיים  שעונים  של  מקצבים 
, באמצעות סינתזת סרוטונין במהלך היממה. לחלבון α-lactalbumin המצוי בחלב יש את   Tryמחומצת האמינו טריפטופן

תכולת ה Try הגבוהה ביותר בין החלבונים המצויים במזון שלנו. 
במחקרים שהתמקדו ברכיבים נוגדי החמצון ובהשפעות האנטי דלקתיות של מוצרי חלב ]4] נמצא כי הקשר בין איכות השינה 
יותר של כלל הצריכה היומית שלנו. כך  ועשוי להיות מעורפל בשל ההשפעה הרחבה  ומוצריו אינו מבוסס דיו,  לצריכת חלב 
והקשר שלו לשינה דרך ציר המוח- גם במחקרים הבוחנים השפעה מיטיבה של מוצרי חלב בהיבט המיקרוביום של   המעי, 

מעי-מיקרוביום ]5]. עם זאת, מכיוון שהתזונה כולה משנה את המיקרוביוטה של   המעי, עדיין לא נערכו מחקרים התערבותיים 
להערכת מוצרי חלב בלבד.

רכיב נוסף המצוי במוצרי חלב מותססים בעיקר, כגון מוצרי יוגורט, הוא ה GABA – חומצת אמינו גאמא-אמינובוטירית, שאינה 
חלבונית, המופקת מחומצה גלוטמית באמצעות דקרבוקסילציה המזורזת על ידי אנזים הגלוטמין דקרבוקסילאז המיוצר בידי 
חיידקי חומצת חלב ]GABA .]6 הוא מוליך עצבי מעכב במערכת העצבים המרכזית של יונקים המסונתז בגוף במהלך השינה. 
GABA המסונתזת, מה שמונע עוד יותר את השריית  שיבושים במחזור השינה ופגיעה באיכות השינה מפחיתים את כמות ה 

השינה ]7,8]. מוצרי חלב מותססים ומוצרים מותססים אחרים עשירים ב GABA נמצאו קשורים בשיפור איכות השינה.

   מסקנות

צפיפות  בעלי  מזונות  נחשבים  חלב  ומוצרי  חלב  השינה.  איכות  לשיפור  יעילה  נחשבת  ומוצריו  חלב  הכוללת  מאוזנת  תזונה 
זאת, אנשים המשלבים בתזונתם חלב  יכולה להיות מדד לאיכות השינה. עם  ומוצריו בתזונה  גבוהה. צריכת חלב  תזונתית 
אוריינות בריאותית  ונוטים להיות בעלי  יומית,  נאותה עומדים בדרך כלל בדרישות המומלצות לצריכת סידן  ומוצריו בכמות 

גבוהה והרגלי שינה טובים וכדי לבסס מדד זה נדרשים עדיין מחקרים קליניים התערבותיים רחבי היקף. 
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אוליגוסכרידים בחלב עיזים: חלב אם 
וחלב עיזים חולקים מבנים דומים של 

אוליגוסכרידים
עדי טלאן אשר, B.sc, תלמידת מחקר במעבדה של פרופ' בטי שוורץ במכון לביוכימיה מזון ותזונה בפקולטה לחקלאות 

עתה  שזה  תינוקות  להזנת  זהב  מדד  משמש  אנושי  אם  חלב 
נולדו ומשפיע לטובה על בריאות התינוק, גדילתו והתפתחותו. 
מניעת  על  ביותר  העצומה  ההשפעה  פוטנציאל  אם  לחלב 
ארגון  מונעת1.  התערבות  כל  מאשר  יותר  ילדים,  תמותת 
הבריאות העולמי ממליץ על הנקה בלעדית בשעה הראשונה 
של  לחייו  הראשונים  החודשים  ששת  ובמשך  הלידה,  לאחר 
התינוק, ובהמשך, נוסף על מזונות משלימים, המשך הנקה עד 

גיל שנתיים ויותר1.

לשבוע  בהתאם  ומשתנה  לאישה  מאישה  שונה  אנושי  חלב 
הלידה )למשל, לידת תינוק פג לעומת תינוק שנולד במועד(, 
לאורך תקופת ההנקה - מקולסטרום )חלב ראשוני(, חלב מעבר 
ועד חלב בוגר )מעל חודש( - ואפילו בזמן הארוחה עצמה, כדי 
למעשה  הוא  אנושי  חלב  הגדל.  התינוק  של  צרכיו  את  לממש 
“רקמה חיה”, נוזל ביולוגי ששומר על איזון אידיאלי של חומרים 
ביניהם,  ביו-אקטיביים4–2,  רכיבים  אינספור  ומכיל  מזינים 
 HMOs Human Milk  סוכרים מורכבים, אוליגוסכרידים בשם 
הנמצאים  אנושיים  תזונתיים  וסיבים   )Oligosaccharides(

בשכיחות גבוהה בחלב5,6. 

:5,6 HMOs מנגנוני ההגנה העיקריים של   

משפיעים על אוכלוסיית חיידקי המעי )מיקרוביוטה( על ידי . 1
כך שמעודדים צמיחת מושבות חיידקים ידידותיות, מונעים 
והיצמדות  העיכול  למערכת  פתוגניים  חיידקים  של  חדירה 
 SCFAs( אליה, ותורמים לייצור חומצות שומן קצרות שרשרת

מסוג בוטירט ולקטט(;

תורמים לחיזוק מחסום אפיתל המעי ומשפרים את עמידותו . 2
באמצעות עלייה בהפרשה של ריר ייחודי )מוצינים, לדוגמה, 
MUC2( וירידה בחדירות המעי )לדוגמה, השפעה על ביטוי 

קלאודינים(, וכן לעלייה בפעילות תאי המעי;

)לדוגמה, . 3 התינוק  אצל  החיסונית  התגובה  את  מווסתים 
הפרעה  ידי  ועל   TLR4 לסיגנל  תחרותי  עיכוב  באמצעות 

לסיגנל של לויקוציטים(.

לשלוש  הנחלקים   HMOs של  מבנים  כ-200  זוהו  להיום,  נכון 
פוקוזילציות  עם  ניטרליים   ,42%-55% ניטרליים  קטגוריות; 
55%-35%, וחומציים 14%-12% )עם חיבור של חומצה סיאלית(
HMO משתנים גם הם כמו החלב  ה  וריכוז  1(. הרכב  )תמונה 
האנושי, בהתאם לגיל ההיריון ולשלב ההנקה, וכן בשל המבנה 
הגנטי של האם, כתלות במשתנים כמו מין הילוד, עונת השנה, 



מיקום גיאוגרפי ועוד9. הריכוזים הגבוהים ביותר בחלב נמצאים 
בקולסטרום עם 25-20 גרם אוליגוסכרידים בליטר חלב, לעומת 

חלב בוגר שמכיל 15-5 גרם לליטר6. 

נהוג לחלק את פרופיל ה HMOs של האימהות בהתאם למבנה 
אוליגוסכרידים  לאי-ייצור  או  לייצור  שגורם  האם  של  הגנטי 
פוקוזיל- מסוג  אינזימים  על-ידי  שלה  בחלב  מסוימים 

.)fucosyltransferases ,FUT( טרנספראזות

FUT2, מקודד באמצעות הגן Se, אינזים מפתח שאחראי ליצירת 
אוליגוסכרדים עם פוקוז בעמדה אלפא 1,2 )נקרא גם סטטוס 
Se פעיל,  לוקוס  secretor status(. אימהות בעלות  הפרשה, 
.)+secretor, Se( שמבטאות את האינזים, נחשבות מפרישות 

ליצירת  שאחראי  אינזים   -  Le הגן  באמצעות  מקודד   ,FUT3
וקשור   1,3/4 אלפא  בעמדה  פוקוז  עם  אוליגוסכרידים 
 .)Lewis blood group system( האם  של  הדם  בקבוצות 
חיובי  לואיס  נחשבות  פעיל   Le לוקוס  בעלות  אימהות 
האינזימים  את  שחסרות  אימהות   .)+Lewis positive, Le(
 .)−Le( שלילי  לואיס  או   )−Se( מפרישות  לא  יוגדרו  הללו 
2′-fucosyllactose האוליגוסכריד  של  בחלב   נוכחות 

נוכחות  בעוד   ,FUT2 האינזים  לפעילות  מרקר  משמש  )FL׳2( 
משמש   )LNFP-II( Lacto-N-fucopentaose-II של  בחלב 
FUT3 10. על סמך ביטוי האינזימים,  מרקר לפעילות האינזים 
ארבעה  שיוצרת  עיקריות  קבוצות  לארבע  חלוקה  מקובלת 
 +Se+Le+, Se+Le-, Se-Le :בחלב האם HMOs פרופילים של

 .Se-Le 11-ו

הפרופיל השכיח ביותר של HMOs כולל ביטוי של Se+. במחקר 
חתך עדכני, שכלל 410 אימהות מיניקות בריאות מ-11 קבוצות 
 ,)+secretors, Se( מפרישות  מהן   72% כי  דווח  בינלאומיות, 
FL׳2  גבוהים12.  בריכוזים  FL׳2  מכיל  שלהן  החלב  כלומר, 
אצל  דומיננטי  הוא  ביותר,  הנחקרים   HMOsמה אחד  הוא 
מפרישות13.  שאינן  אימהות  בקרב  וחסר  מפרישות  אימהות 
של  משמעותית  יותר  גבוהים  ריכוזים  יש  מפרישות  לאימהות 
בוגר(  מעבר,  )קולסטרום,  החלב  סוגי  בכל  אוליגוסכרידים 
זה לא נשמר  בהשוואה לאימהות שאינן מפרישות, אך הבדל 
באופן משמעותי סטטיסטית עבור האוליגוסכרידים החומציים14. 
ככל  לשקף  עשויות  באוכלוסייה  אלו  גנטיות  וריאציות  כן,  כמו 
הנראה בחירת אבולוציה טבעית ולהשפיע בסופו של דבר על 

הסיכון למחלת תינוק. 

   אוליגוסכרידים בתרכובות מזון לתינוקות

בריאות  על  גבוה  השפעה  פוטנציאל  בעלי  נמצאו   HMOs
יש בתעשייה עניין רב להוסיף אותם בתרכובות  ולכן  התינוק7, 
מזון לתינוקות )תמ”ל( ולקדם מחקרים בנושא. אף שחלב אם 
אנושי משמש מקור מועדף לאוליגוסכרידים עבור יילודים, לא 
תלויות  אלה  אימהות  להיניק.  רוצות  או  יכולות  האימהות  כל 

בתמ”ל להזנת התינוק שלהן.

נהוג לתסף תמ”ל בפרה-ביוטיקה ממקור של סיבים תזונתיים מן 
הצומח וכן גלקטואוליגוסכרידים )GOS(, פרוקטואוליגוסכרידים 

 .)pAOS( בפקטין  שמקורם  חומציים  ואוליגוסכרידים   )FOS(
המצויים  מהמבנים  מאוד  שונים  אלו  סיבים  של  המבנים 
שלהם  ובפוקוז  סיאלית  בחומצה  חסרים  הם  האנושי,  בחלב 
תפקידים מבניים ותפקודיים חשובים באוליגוסכרידים שבחלב 
האנושי )תמונה 1(. לכן, הסיבים שמקורם בצומח חסרים את 
ואינן מקנים   HMOs ה  הפונקציות הביולוגיות הספציפיות של 

את אותה הגנה ייחודית8. 

היום מאשרים הרשות האירופית לבטיחות מזון )EFSA( ומינהל 
בלבד  אוליגוסכרידים  שני   )FDA( האמריקני  והתרופות  המזון 
 .)LNnT(  Lacto-N-neotetraose ו  FL׳2  בתמ”ל:  לתיסוף 
תיסוף זה נמצא בטוח גם בתמ”ל הייעודי לתינוקות הסובלים 
מאלרגיה לחלבון חלב פרה, עם אפקט מגן מפני דלקות בדרכי 
ידוע  זאת,  עם  הראשונה20.  החיים  בשנת  והאוזניים  הנשימה 
שתערובת אוליגוסכרידים מועילה יותר מאשר תיסוף ברכיבים 

בודדים אלו21. 

אוליגוסכרידים דמויי HMO ממקור של חלב עיזים

אפשר  אי   HMOs ה  של  והמרוכב  הספציפי  המבנה  בשל 
לשכפל את הפרופיל המלא בשיטות סינטטיות5, ולכן יש עניין 
במציאת מקורות חלופיים בעלי תכונות ביו-אקטיביות דומות 
נכון  שלהם15.  הביולוגיות  הפונקציות  את  המחקות   HMOs ל 
בתעשייה  ביותר  הנבחרת  האופציה  הוא  פרה  חלב  להיום, 
הישראלי  הבריאות  משרד  בידי  מומלצת  ואף  תמ"ל16  לייצור 
כאשר ההנקה אינה אפשרית או בשל בחירת האם17. עם זאת, 
 Goat( בהשוואה לפרות ולכבשים, אוליגוסכרידים בחלב עיזים
ופרופיל  מבנה  בעלי  הם   )Milk Oligosaccharides, GMOs
דומים יותר לחלב אנושי, בריכוז שנע בין 250 ל-300 מ"ג/ליטר 
)נמוך פי עשרים מחלב אם, אך גבוה פי ארבעה מחלב בקר, 
וגבוה פי עשרה מחלב כבשים(. האוליגוסכרידים הדומיננטים 
פוקוזילציות  עם  אוליגוסכרידים  הם  העיזים  בחלב  ביותר 
ריכוז  בעלי  הם  החומציים  כאשר  חומציים18,  ואוליגוסכרידים 

דומה לזה שבחלב האם האנושי19 )תמונה 2(. 

 HMOs חמישה  שתערובת של  ומצא  קליני חדש בדק  מחקר 
בתמ"ל  לליטר  גרם   5.75 של  בריכוז  ביותר,  מהנחקרים 
אם  בחלב  שנמצא  אוליגוסכרידים  של  הנמוך  לריכוז  )קרוב 
בתינוקות  טובה  בסבילות  ומתקבלת  לשימוש  בטוחה  בוגר(, 
 HMOs ה  תערובת  לחייהם22.  הראשונים  בחודשים  בריאים 
אוליגוסכרידים;  FL׳FL , 2׳SL ,3׳SL ,6׳3  חמישה   הכילה 
ו LNT( lacto-N-tetraose(, שניתן למצוא גם באופן ספונטני 
בחלב עיזים טרי, ובאופן ספונטני בתמ"ל שלב 1 ו-2 על בסיס 
מתוך  אוליגוסכרידים19.   14 נמצאו  זה  בתמ"ל  עיזים19.  חלב 
TLR4 SL׳6 נקשרים באופן ישיר ל  ו   אוליגוסכרידים אלו,FL׳2 
)innate immune receptor toll-like receptor 4( 

ובכך מפחיתים סיגנל דלקתי23.

פעילות  בעלי  נמצאו  עיזים  מחלב  שבודדו  אוליגוסכרידים 
כמו  ידידותיים,  מעי  חיידקי  של  צמיחה  עודדו  פרוביוטית; 
לקטובצילוס וביפידובקטריה, ומנעו חדירה של אנתרופטוגניים 
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כמו אי-קולי וסלמונלה20. בנוסף, נמצא שיפור בתפקוד מחסום 
אפיתל המעי, בביטוי גנים וחלבונים של מוצינים )תאי מפרישי 
פרה- במודלים  אקולודין,  חלבוני  ובביטוי   )MUC2 למשל  ריר, 

קליניים של תרביות תאי אפיתל וקוליטיס ניסויי בעכברים24,25. 
עיזים  גבינת  מי  צריכת  בעכברים,  ניסויי  קוליטיס  של  במודל 
של  הדלקתיים  הסימפטומים  לשיפור  תרמה   )goat whey(
משקל/ שיפור  המחלה,  פעילות  מדד  הפחתת  ע"י  המחלה, 

אורך המעי הגס והפחתה בחדירת לויקוציטים. בנוסף, נראתה 
) p38 MAPK -ו NF-κB p65( תרומה לעיכוב מסלולים דלקתיים 
IL- והסדרת ביטוי הגנים של סמנים פרו-דלקתיים שונים )כגון

 .24)1β, IL-6, IL-17, TNF-α, iNOS, MMP-9, ICAM-1

במחקר עדכני נמצא בחלב עיזים פנוטיפ דומה עבור סטטוס 
הפרשה לזה שאפשר למצוא בחלב אם אנושי. פנוטיפ זה הוא 
הראשון  המחקר  זהו   .FUT2 לאינזים  בגן  מוטציה  של  תוצאה 

שהראה חלוקה כזו של פנוטיפ ביונקים לא אנושיים16.

    לא רק בתינוקות, לאולגוסכרידים תרומה    
   בריאותית גם עבור ילדים ומבוגרים

 ,LNnT ו במבוגרים בריאים, תיסוף אוליגוסכרידים מסוג FL׳2 
סבילות  ובעל  בטוח  נמצא  גר',   20 של  ובכמות  יומי  בסיס  על 
על  חיובית  השפעה  בעל  נמצא  זה  תיסוף  כן,  על  יתר  טובה. 
הסובלים  בילדים  גם  הוכחו  אלו  ממצאים  המיקרוביוטה26. 
מעודף משקל ןקיבלו תיסוף באוליגוסכרידים אלה27. במבוגרים 
הוא  גם  היה   LNnT ו  FL׳2  של  תיסוף   ,)IBS( רגיש  מעי  עם 
משמעותית  ולעלייה  המיקרוביוטה28  לוויסות  תרומה  בעל 
העיכול29.  מערכת  בתסמיני  החמרה  ללא  בביפדובקטריה, 
 IBS תסמיני  משפר  אלה  באוליגוסכרידים  תיסוף  כי  נראה 
ואיכות חיים ללא תופעות לוואי משמעותיות30. במודלים פרה-

כי  נראה  אנשים,  של  גס  ממעי  אורגנואידים  שכללו  קליניים, 
החיסון  מערכת  ויסות  על  גם  השפעה  אלה  לאוליגוסכרידים 

ותפקוד מחסום אפיתל המעי31. 

של  הטיפולי  הפוטנציאל  ניכר  עדכנית  בסקירה  כך,  על  נוסף 
משלב  החל   ,COVID-19 ב   HMOs מסוג  לאוליגוסכרידים 

.long- COVID 32 ההיצמדות לרצפטור ועד לתופעות של

   שילוב סיבים מחלב עיזים בתזונה היומית

בתהליך מיצוי אוליגוסכרידים מחלב טרי או מפוסטר נראה כי 
הם נמצאים בפרקציה של מי הגבינה33. 

עבור תינוקות ופעוטות, חלב אם הוא המקור הטוב ביותר לצרוך 
ממנו HMOs. ולגבי הזנה בתמ"ל, בעבר נמכר לתקופה קצרה 
תמ"ל עיזים 'קבריטה', אך היום לא נמכרים בארץ תמ"ל על 
על  תמ"ל  לייצר  לשקול  מקום  יש  כ  נראה  עיזים.  חלב  בסיס 
בשל  פרה,  חלב  בסיס  על  תמ"ל  פני  על  עיזים,  חלב  בסיס 
בו  המופיעים  האוליגוסכרידים  כמות  של  משמעותית  תכולה 

באופן טבעי ביחד18 ולהם השפעה בריאותית חזקה יותר21. 

כי אפשר לצרוך מזונות על בסיס חלב  נראה  היומית  בתזונה 
עיזים ובכך להגביר את הסיכוי ליהנות מההשפעות הבריאותיות 
ייעודי אלא מהמזון השלם. חלב  שהוזכרו לעיל, שלא מתיסוף 
וגם    HMOsל הזהה  במבנה  אוליגוסכרידים  מספק  עיזים 
במבנים אחרים. אפשר לשלב בתזונה היומית חלב עיזים, מי 
גבינה מחלב עיזים, ומוצרי חלב מחלב עיזים, בעלי ריכוז גבוה 
של מי גבינה, כגון גבינת ריקוטה, גבינה צפתית, גבינות רכות 

ויוגורט.

   סיכום 

בחלב  אוליגוסכרידים  על  המתפתח  והמחקר  החדש  הידע 
העיזים יכול לסייע ביצירת התערבויות מכוונות בגידול העיזים, 
ופעוטות21  בתינוקות  תזונתיות  התערבויות  לשיפור  לתרום  וכן 
ולניצול בתעשיית המזון והתרופות34. חלב עיזים הוא חלק חשוב 
בתזונת האדם במשך אלפי שנים, בין השאר בשל הדמיון הרב 
לחלב האם האנושי35, וכפי שניכר במחקרים שהוצגו גם ברכיביו 

הביו-אקטיביים, כמו האוליגוסכרידים31.
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תמונה 1. מגוון מבנים של HMOs ומבנים של אוליגוסכרידים השכיחים בתרכובת מזון לתינוקות.

HMOs מורכבים מחמישה חד- סוכרים שונים פרט לפרוקטוז. פרוקטוז לא מופיע באופן טבעי בחלב אם.. 1

2 . N-acetyllactosamine, נוצר משילובים של התארכות עם HMOs מכילים לקטוז כאבן ביניין. המגוון המבני של HMOsכל ה
Lacto-N-biose, פוקוז ו/ או חומצה סיאלית.

מבנים נבחרים של HMOs השכיחים בחלב אם, חלקם מוזכרים בסקירה זו.. 3

יחידות . 4 GOS מורכב מ1-7  HMOsואינם מכילים חומצה סיאלית או פוקוז.  אוליגוסכרידים שמוספים לתמ”ל, שונים מבנית מ 
גלקטוז עם גלוקוז בקצה. FOS הוא פולימר של פרוקטוז.
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Figure 1. Structural diversity of hMOS and their analogous human blood group antigens (HBGAs).
(a) HMOS are constituted from five different monosaccharides. (b) All hMOS have lactose at the
reducing end as the building block. The structural diversity of hMOS is due to combinations of elonga-
tion with N-acetyllactosamine, Lacto-N-biose, fucose and/or sialic acid. (c) Selected hMOS structures
commonly found in human milk, some of which are further discussed in this review. (d) HBGAs
serve as attachment receptors for several viruses. Fucosylated hMOS (e.g., 2′FL) can structurally
mimic receptors, thereby acting as decoys (competitive inhibitors) of HBGAs. Abbreviations: 2′FL,
2′-fucosyllactose; 3FL, 3-fucosyllactose; 3′SL, 3′-sialyllactose; 6′SL, 6′-sialyllactose; hMOS, Human
milk oligosaccharides; DSLNT, Disialyllacto-N-tetraose; LDFH, Lacto-N-difucohexaose; LDFT, Lac-
todifucotetraose; LNFP, Lacto-N-fucopentaose; LNH, Lacto-N-hexaose; LNnH, Lacto-N-neohexaose;
LNT, Lacto-N-tetraose; LNnT, Lacto-N-neotetraose; LST, Sialyllacto-N-tetraose.

3. Potential Applications of hMOS in COVID-19

The beneficial effects of hMOS on preventing infection, maintaining homeostasis and
nurturing healthy gut microbiota led to the hypothesis that hMOS might have applications
in COVID-19. Herein, hMOS applications are reviewed and discussed with regard to four
modes of action: as competitive receptor binding inhibitors (decoys), as anti-inflammatory
and immunomodulation agents, as prebiotics, and as mucosal signaling agents (Figure 2).

modulate the immune system in mice37 and to reduce the
incidence of infectious episodes38 and atopic dermatitis in
at-risk infants.39 GOS and FOS or inulin, however, are
structurally very different from the oligosaccharides
occurring naturally in human milk (HMO). Considering
that most of the postulated effects of HMOs are highly
structure-specific, infant formula oligosaccharides may
have different effects than HMOs. To date, GOS, FOS, or
inulin represent a reasonable and inexpensive way to
supplement infant formula with prebiotic oligosaccha-
rides, but extensive research is needed to clarify the spe-
cific effects of these “artificial” glycans and, more so, to
understand the mechanisms by which HMOs benefit the
breastfed infant. To provide formula-fed infants with the
same benefits that breastfed infants receive with their
mother’s milk, HMO-like glycans may be needed as
formula supplements.

BIOSYNTHESIS OF HUMAN MILK OLIGOSACCHARIDES
IN THE HUMAN MAMMARY GLAND

Considering that the concentration of HMOs in mature
human milk is similar to the concentration of total milk
proteins and even exceeds the concentration of milk
lipids, it is most intriguing that the biosynthetic pathway
of this major human milk component is still unknown.
HMOs carry lactose at the reducing end. Lactose is
synthesized in the Golgi of mammary gland epithelial
cells. In the presence of a-lactalbumin, which is
specifically expressed during lactation, the substrate
specificity of b1-4-galactosyltransferase shifts from N-
acetylglucosamine to glucose (Glc), now linking galactose
(Gal) to Glc to form lactose. The biosynthetic steps
leading from lactose to HMO are currently unknown.

The fucosylated and/or sialylated lactosamine backbone
could be synthesized on glycoproteins or glycolipids and
later transferred to lactose en bloc. The lactosamine
backbone could also be synthesized onto lactose, one
monosaccharide at a time. Understanding how HMOs
are synthesized in the human mammary gland could
guide us in generating HMOs as supplements for infant
formula, providing formula-fed infants with the same
benefits that breastfed infants receive with their mother’s
milk.

CONCLUSION

Human milk oligosaccharides are complex glycans that
are highly abundant in human breast milk. Infant
formula contains only trace amounts of these oligosac-
charides.Whether the presence of HMOs in human milk
provides a significant advantage for the breastfed infant
is currently unknown. It is generally accepted that
HMOs have prebiotic effects, selectively serving as a
source of energy and nutrients for desired bacteria to
colonize the infant intestine. Beyond these prebiotic
effects, HMOs may very likely benefit the breastfed
infant through multiple other mechanisms. HMOs have
been shown to be antiadhesive, mimicking the attach-
ment sites for certain pathogens and blocking their adhe-
sion, colonization, and invasion. HMOs have been
shown to reduce leukocyte adhesion, extravasation, and
activation in in vitro and ex vivo models. Most recent
data suggests that HMOs might also have intestinal epi-
thelial cell surface glycome-modifying effects, changing
the glycosylation machinery of intestinal epithelial cells,
altering the expression profiles of pathogen attachment
sites, and reducing infectious diseases. Whether these
effects can be translated in vivo remains to be elucidated.
More and more infant formula is now supplemented
with non-HMO oligosaccharides, such as galactooli-
gosaccharides (GOS) and fructooligosaccharides (FOS).
These infant formula oligosaccharides are not naturally
present in human milk and are structurally different
from the oligosaccharides naturally occurring in human
milk (HMOs). Most of the effects attributed to HMOs
appear to be highly structure dependent. Therefore,
infant-formula oligosaccharides may have different
effects than HMOs. Extensive research is needed in this
highly understudied, but very important, area of research
to understand the functional benefits of HMOs.
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Figure 5 Structural composition of infant-formula oli-
gosaccharides. In comparison to human milk oligosaccha-
rides (HMO, Figure 1), oligosaccharides added to some
infant formula are structurally different. Galactooligosac-
charides (GOS) consist of one to seven galactose moieties
with glucose at the non-reducing end. Fructooligosaccha-
ride (FOS) is a b1-2 fructose polymer. Fructose is not an
oligosaccharide that occurs naturally in human milk. Sialic
acid and fucose, which appear to be important structural
and functional components of human milk oligosaccha-
rides, are absent in infant-formula oligosaccharides.
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וכבשה  )סגול(  פרה  )ירוק(,  עיזים  )כחול(,  אנושי  בחלב  ונטרליים  חומציים  אוליגוסכרידים  של  ריכוזים  בין  השוואה   .2 תמונה 
)אדום(.

החלק הריק בכל עמודה מייצג את הריכוזים הגבוהים ביותר שדווחו בספרות, והחלק המלא של כל העמודה מייצג את הריכוזים 
הנמוכים ביותר שדווחו בספרות. 
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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 השפעת החלב על בריאות 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  
קליני  למחקר  תינתן העדפה  בריאות.  על  והשפעתו  בחלב  העוסקים  תרגומיים  שני מחקרים  עד 

העוסק 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 29.12.22 בטופס 
האלקטרוני על פי ההנחיות באתר לשכת המדען הראשי במשרד הבריאות.

כמו כן, יש לשלוח את הבקשות בדואר רשום בלבד ללשכת המדען במשרד הבריאות, ת.ד. 1176 
ירושלים, 9101002, לא יאוחר מיום חמישי, 5.1.2023 על פי חותמת הדואר.

ידונו בקשות שנשלחו רק על פי ההנחיות ורק עד למועד הקובע.
עם אישור הבקשה יתבקש החוקר להמציא אישור הלסינקי לניסוי בבני אדם.

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.


