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משק הבקר והחלב 396

ההשמנה היא מחלה כרונית ותופעה כבדת משקל ורחבת 
מימדים שלא רק פוגעת באיכות החיים, מקצרת אותם וגורמת 

ללוקים בה לשלם מחיר חברתי, היא גם מעלה את הסיכון 
לתחלואה )סוכרת, מחלות לב וכלי דם, יתר לחץ דם, אסטמה, 

מחלות מפרקים וסוגי סרטן( 
נתונים מישראל שהתפרסמו ב-2017, ומבוססים על 

סקר בריאות ותזונה )מב"ת(, מלמדים כי יותר ממחצית 
האוכלוסייה הבוגרת בישראל מצויה בדרגות שונות של עודף 

משקל )ערך BMI מעל 25( והשמנה )ערך BMI מעל 30(.

צבר נתוני מטא-אנליזות - מחקרים קליניים מבוקרים, מחקרי 
עוקבה וחתך ומחקרי מנגנונים מדגיש כי צריכת מוצרי חלב, 
כחלק מתזונה מאוזנת, עשויה למלא תפקיד חשוב במניעת 
השמנה  ובטיפול בה. מחקרים תצפיתיים מראים כי צריכת 

מוצרי חלב קשורה באופן הפוך למשקל הגוף; השמנה ִּבטנית, 
מסת שומן; ועם הגיל על עלייה במשקל. 

 RCT - Randomized Clinical( מחקרים קליניים מבוקרים
Trials( מראים כי שילוב מוצרי חלב, כחלק מדיאטה מאוזנת 

מופחתת קלוריות, בקרב אנשים עם עודף משקל, גורם לירידה 
רבה יותר במשקל; לאיבוד רב יותר של מסת שומן; ולשמירה 
על מסת גוף רזה - בהשוואה לדיאטה מופחתת קלוריות דלת 

מוצרי חלב או ללא מוצרי חלב כלל.
מנגנון הפעולה עדיין אינו ברור במלואו, אך קיימות השערות 
לגבי מרכיבים נוספים המצויים במוצרי החלב. מרב הזרקורים 

מופנים לסידן, אף כי משערים כי הסידן אינו פועל לבדו. 

במעלה הפירמידה המחקרית
מחקרים תצפיתיים: צריכת סידן ומוצרי חלב נמצאת ביחס 

הפוך למסת שומן. 
הקשר ההפוך בין צריכת סידן למשקל גוף תועד כבר לפני 

30 שנים ויותר במחקרי חתך אולם רק בסוף שנות התשעים 
הוצע מנגנון שיכול להסביר קשר זה)4(. מאז הצטברו מחקרים 
רבים נוספים המראים יחס הפוך בין צריכת סידן ומוצרי חלב 

למשקל הגוף ולסיכון להשמנה ועלייה במסת השומן.
לדוגמה, ניתוח שפורסם ב-2017, המבוסס על נתונים 

לאומיים מאירלנד, הראה יחס הפוך בין צריכת מוצרי חלב 

מחקרים קליניים 
מבוקרים מראים כי 

שילוב מוצרי חלב, 
כחלק מדיאטה מאוזנת 

מופחתת קלוריות, בקרב 
אנשים עם עודף משקל, 
גורם לירידה רבה יותר 

במשקל; לאיבוד רב יותר 
של מסת שומן; ולשמירה

על מסת גוף רזה - 
בהשוואה לדיאטה 

מופחתת קלוריות דלת 
מוצרי חלב או ללא מוצרי 

חלב כלל

האם חלב ומוצריו עשויים למלא 
תפקיד חשוב בשמירה על המשקל 

ובמניעת השמנה?
שרית עטיה, דיאטנית מועצת החלב 

טוענת  בתוקף כי אכן כך הדבר. 
מאמר המסתמך על מחקר מדעי  •

שרית עטיה
דיאטנית קלינית | מועצת החלב

חלב על המשקל 
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להשמנה. לפי ניתוח זה, צריכה גבוהה של מוצרי חלב  - 
יוגורט וחלב נוזלי - קשורה במסת שומן; בהיקף מותניים; 

ביחס ירך-מותניים; ובאחוזי שומן נמוכים יותר 
 NHANES ניתוח נתונים קודם מסקר התזונה האמריקני

הראה כי צריכת הסידן נמצאת ביחס הפוך לכמות השומן בגוף 
אצל גברים ונשים )אצל נשים ההשפעה רבה יותר(. הסיכון 

היחסי למסת שומן גבוהה היה הגבוה ביותר אצל נשים שצרכו 
את כמות הסידן הנמוכה ביותר. הסיכון ירד ככל שעלתה 

כמות הסידן בדיאטה. הסיכון להשמנה היה נמוך ב-84% אצל 
נשים שצרכו את כמות הסידן הגבוהה ביותר )מדובר בכמות 

דומה להמלצות לצריכת סידן ולא מעבר לה(

מחקרי עוקבה פרוספקטיביים 
מספקים גם הם חיזוק למידע על השפעת צריכת חלב 

ומוצריו על השמנה, ועל העלייה האיטית הטבעית במשקל 
עם הגיל. במסגרת מטא-אנליזה הכוללת 24 מחקרי עוקבה 

פרוספקטיבים )2016( נמצא כי צריכת מוצרי חלב קשורה 
בירידה בהשמנה בטנית ובמדידת מסת שומן בשיעור נמוך 
יותר. צריכת יוגורט נמצאה קשורה למשקל גוף נמוך יותר; 

להיקף מותניים קטן יותר; ולסיכון מופחת להשמנה בטנית.. 
בסקירה נוספת, שהעריכה את הקשר בין צריכת שומן ממוצרי 

חלב להשמנה, נמצא במרבית המחקרים )11 מתוך 16( כי 
תזונה הכוללת מוצרי חלב עתירי שומן קשורה למשקל גוף 

נמוך יותר. במחקר שעקב במהלך שנתיים ימים אחר 54 
נשים, בנות 18 שנים עד 31, נמצא כי צריכה גבוהה יותר של 

סידן הפחיתה גם את הכמות הכוללת של שומן הגוף, וגם את 
העלייה האיטית הטבעית במשקל בקבוצת גיל זו. במטא-

אנליזה נוספת, שנכללו בה 17 מחקרים הבודקים צריכת מוצרי 
חלב ו-16 מחקרים הבודקים צריכת חלב נוזלי, נמצא קשר 

הפוך בין צריכת מוצרי חלב להשמנה. יחס הסיכויים המשוקלל  
)רווח סמך 95%( להשמנה עבור בקטגוריה הגבוהה ביותר של 

צריכת מוצרי חלב, לעומת הנמוכה ביותר, היה0.54 )-0.38

0.77( בקרב ילדים; 0.75 )0.69-0.81( בקרב מבוגרים; ו-0.74 
)0.68-0.80( בקרב שניהם יחד. גם צריכת חלב נוזלי נמצאה 

בקשר הפוך להשמנה. 
הסיכון להשמנה ירד ב-16% - 0.84 )0.77-0.92( לכל תוספת 

של 200 גרם חלב ליום 

לא רק סידן - יתרונם של מוצרי חלב על 
תוספי סידן

מחקר סקירה שפורסם באחרונה בוחן את מנגנון השפעת 
מוצרי החלב ומעלה השערות נוספות בדבר רכיבי מזון אחרים 

בחלב התורמים לוויסות משק השומן
ההשערה היא כי השילוב הייחודי של סידן בתוך מרכיבי 

התזונה הנוספים בחלב גורם להאצה במטבוליזם ומשפר את 
יכולת הגוף לשרוף שומנים. ברכיבים אלה בלבד אין משום 

הסבר ליתרון מוצרי החלב, אך משערים שהם פועלים במקביל 
לסידן ומחזקים את פעילותו.

חלבון החלב - נראה כי לחלבוני החלב השפעה על הגברת 
הרגשת השובע; הקטנת איבוד מסת שריר בזמן ירידה 

במשקל; ושמירה על מסת גוף רזה)6,34(. יתרון חלבון החלב 
מיוחס   לפרקציית חלבון מי הגבינה )Whey( ולמרכיבים 

אכילת מוצרי חלב כחלק מתזונה השומרת על המשקל

אכילת שלוש עד ארבע מנות חלב 
ומוצריו ליום, כחלק מדיאטה 

מופחתת קלוריות, יעילה יותר 
להורדת משקל ולשרפה של מסת 
שומן )בייחוד שומן בטני החשוד 

כמעלה סיכון למחלות(
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פעילים נוספים בפרקציה זו, כמו גם לריכוז הגבוה יחסית של 
חומצות אמינו מסועפות 

חומצות שומן - ייתכן כי לחלק מחומצות השומן בחלב 
)חומצות שומן בינוניות שרשרת בעיקר( השפעה על מנגנון 

השובע ושרפת השומן בגוף
ישנן עדויות ראשוניות כי להיווצרות חומצות שומן, קצרות 

שרשרת במעי )שמוגבר באמצעות צריכת מוצרי חלב 
מותססים(, השפעה חיובית על בקרת התיאבון 

ויטמין D - מחקר קליני מראה כי גם ויטמין D, נוסף על סידן, 
עשוי להגביר תהליכי שרפת שומן ואפקט תרמי של ארוחות 

בזמן ירידה במשקל
לקטוז - ללקטוז )סוכר החלב( אינדקס גליקמי נמוך שהוכח 
כמעלה תחושת שובע ותורם לירידה בצריכת הקלורית, דרך 

מנגנון שמערב ריכוז סוכר בדם עם תגובת אינסולין 

סיכום 
תזונה עשירה בסידן שמקורו במוצרי חלב עשויה למלא תפקיד 

חשוב במניעת השמנה ובטיפול בה.
נתונים ממחקרים אפידמיולוגיים, קליניים ומעבדתיים 

מדגישים את יתרון מוצרי החלב בזמן דיאטה ואת תרומתם 
לירידה במשקל.

אכילת שלוש עד ארבע מנות חלב ומוצריו ליום, כחלק 
מדיאטה מופחתת קלוריות, יעילה יותר להורדת משקל 

ולשרפה של מסת שומן )בייחוד שומן בטני החשוד כמעלה 
סיכון למחלות( לסידן, שמקורו בחלב, השפעה גדולה יותר על 

המשקל ועל צבירת שומן בגוף ופירוקו. השפעה זו מיוחסת 
לחומרים נוספים בחלב הפועלים לחיזוק פעילותו של הסידן. 

דרושים מחקרים נוספים שיבהירו טוב יותר את הקשר בין 
צריכת מוצרי חלב למשקל גוף, כולל סוג מוצרי החלב והכמות 
שלהם. יחד עם זאת, על פי הספרות הקיימת, נראה כי צריכת 
מוצרי חלב עשויה להועיל אנשים המנסים לשמור על משקל 

בריא ואף לרדת במשקל.  ▲


