
 1

 סויה בתינוק ובילד - 2נספח מספר 

 

 רקע. א

ינוקות  היא בקרב תהחשיפה הגדולה ביותר. מוצרי סויה רבים ומגווניםילדים חשופים לתינוקות ו

 שנה 70 בשימוש מעל  נמצאותאלו. )ס"תמל(זון לתינוקות על בסיס חלבון סויה  מיתכשירהניזונים מ

חלבון מ ות מורכבהן יום כ. 1909 מאז  רבים בהרכבןועברו שינויים, ל  ידי מיליוני ילדים בעולםע

. טמינים ומינרלים וי טריפסין  וכולל תוספותי מעכבאינו מכיל, מועשר במתיוניןה ,נקיסויה 

גלקטוזמיה , קטוזאי סבילות לל, חלבון חלב פרה לאלרגיה: ס היו"ההתוויות  לשימוש בתמל

חות חלבון סויה מבוסס על מודלים בבעלי חיים או הויכוח בין אנשי המקצוע בנוגע לבטי.   וטבעונות

 .   תצפיתיים בבני אדםםמחקרים רטרוספקטיביי

 

  פיטואסטרוגנים בתכשירי סויההמטבוליזם של . ב

 ) .  genistein ,diadzeinבעיקר ( ,איזופלבנואידיםברובם , ות פיטואסטרוגנים מכילס" תמל

.  נהגים כפרו או אנטי אסטרוגניםן ומת לרצפטורים לאסטרוגחומרים אלו נוטים להתקשר

שהם במצב לא פעיל ומהווים את ,  genisteinגליקוזידים של : יזופלבנואידים מתחלקים לשנייםהא

הגליקוזידים אמורים לעבור .  aglycones   ר אך פעיל ביולוגית בשםוחלק שני קטן יות,  בוהר

 וממנו נוצרים,  ישתחררעיל ביולוגיתהידרוליזה על ידי חיידקי המעיים על מנת שאותו חלק פ

ללא האגליקונים  .  הגליקוזידיםעדין לא זיהו אילו חיידקים מפרקים את. רים דמויי אסטרוגןחומ

רמת .  וכה או שלילית נספגים באופן פסיבי באיליום ולהם פעילות ביולוגית נמקוניוגציה

ת רמ, לעומת זאת.  גליקוניםתינוק נמוכה גם לאחר צריכה גבוהה של אה האגליקונים בפלסמת

 נמצא כי . ע על מכניזם ספיגה אלטרנטיבי בהיעדר חיידקים מצביוזה, גבוהההגלוקורוניד 

 – של התינוק לשני חומרים  עוברים פירוק אנזימטי במעי הדקהגליקוזידים והאגליקונים

glucorinide and sulfate conjugates .בכבד  מחדשציה קוניוגפיטואסטרוגנים שנספגים עוברים ה

 .ומופרשים בשתן

ס  "סטרוגנים בשתן תינוקות שצרכו תמל וחבריו  בדקו מטבוליטים של פיטוא Hoeyבמחקר של 

  diadzeinמטבוליט של בילדים הגדולים יותר  נמצא .  שנים שצרכו מעדן סויה 3-7 וילדים בגילאי

מסקנת .  חומר זה שים לא נמצא חוד4שבתינוקות בגיל  שנחשב לפעיל ביולוגית בעוד equol ,בשם 

 ולכן אין הם מסוגלים לפרק את  דיההמחברים היא כי פלורת המעי בתינוקות לא מפותחת

היו  עוד מצאו אותם חוקרים כי  חיידקים כגון ביפידובקטריה. הפיטואסטרוגנים לכלל המרכיבים

 חלב ובות על בסיסס בהשוואה לאלה שצרכו תרכ"בריכוזים נמוכים יותר במעי ילדים שצרכו תמל

 כך שלמעשה , לאסטרוגןיתכן ואותם פיטואסטרוגנים מחוברים לחלבונים שחלקם נקשר). 9(פרה 

 מהפיטואסטרוגנים בדם התינוק פעילים 1-2%רק .  את פעילות האסטרוגן האנדוגנימפחיתיםהם 

 .ביולוגית

 .המצויה בחלב אם מהכמות 40גבוהה פי ) ליטר /ג" מ32-47( ס "כמות הפיטואסטרוגנים בתמל

והרמות שלהם , ליום/ג משקל גוף התינוק"לק/ ג" מ11-- לה מגיעס"צריכת איזופלבנואידים מתמל

   בדם של חומרים דמויי אסטרוגן יותר מרמות גבוהות22,000 עד 13,000בדם התינוקות היו פי 
 חשופים לצריכה יומית של ס"תינוקות הניזונים רק מתמל. חייםבשנים הראשונות ל
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וגי על איזון  מחזור  מהכמות הנחשבת כמשפיעה באופן פיסיול4-13 פי  שלאיזופלבנואידים בכמות

 .  הוסת בנשים

 

 :שיעורי השימוש בתכשירי סויה בעולם. ג

 בגילאי 2% -ו,  שבועות4-10ס בגילאי " יונקים צורכים תמל מהתינוקות שלא1%, באנגליה

 מהתינוקות 13%זילנד בניו  . באנגליהס" תמלות לצריכת הסיבלא ידוע מהן.  שבועות10-14

ב  " מהתינוקות בארה18-36%בין  .5% ובאיטליה  , בשנה הראשונה לחייםס"ניזונים  מתמל

 .   בשנה הראשונה לחייםס"שים באופן חלקי או מלא בתמלמשתמ

 .בישראל לא קיימים נתונים אודות שיעור השימוש בתכשירים אלו

 
 

  והילדיטואסטרוגנים על בריאות התינוקהשפעות אפשריות של פ. ד
 

 :גדילהמדדי . 1

, לפיטואסטרוגנים כאמור. ידוע כי הורמוני מין מעודדים התבגרות מוקדמת וגדילה מואצת בילדים

 נוספים על בסיס סויה עשויים להשפיע על ס או מזונות " תמלצריכת. תכונות הדומות לאסטרוגן

 עם ס"גדילה של תינוקות שצרכו תמלבמחקרים השוו .  תלגרום לגדילה מואצמינית וההתפתחות ה

משקל , ברב המחקרים  מעקב של גובה . אם-אלו שצרכו תרכובות חלב פרה או חלבבהשוואה ל

.  חודשים  לא הדגים הבדלים משמעותיים  בין שלושת הקבוצות4-12 תינוקות במשךוהיקף ראש ב

נמוכות של  עקב רמות ס"לה בצריכת תמלעל עיכוב בגדימחקרים שהצביעו דווקא היו , מאידך

ב לא לתת " רופאי הילדים בארהאיגודמכאן ההמלצות של .  בעיקר בפגים,  מינרלים ומתיונין

 . גרם1800-ות שנולדו במשקל מתחת ל לתינוקס"תמל

  הבדליםלא הדגים, ס בילדותם"שנה אחרי תינוקות שצרכו תמל 30 מעקב שנערך במשך

 בצפיפות עצם  ,גדילהמדדי  ב, חלב פרהבוצה דומה שצרכה תרכובותמשמעותיים בינם לבין ק

 . וברמות ברזל ואלבומין בדם

 

 :התפתחות מינית. 2

. במחקרים שונים בבעלי חיים נצפו הפרעות ברמת הפוריות בזכרים עקב אכילת פיטואסטרוגנים 

במחקר אחר נמצא כי . בקופים שצרכו מזון שהכיל חלבון סויה נצפו הפרעות בפוריות ופגיעה בכבד

 .  באיכות הזרע שלהםהכ בזמן הנקה לא פגע"הריון ואחת חולדות ממין זכר לגניסטין בחשיפ

ריון ולאחר הלידה  גרם להתפתחות  לחולדות בהה מתן גניסטאין בכמות גבוה בחלק מהמחקרים 

  על התפתחות מינית בחיותשפיעיםגורמים המה היתה כית החוקרים מסקנ. מינית מוקדמת

 .הכמות  והגיל,  החשיפהמשך: אה מחשיפה לפיטואסטרוגנים הםכתוצ

ס ובשר "באחד המחקרים נמצא קשר בין צריכת תמל. מעטים בנושא זה הם מחקרים בבני אדם

על תוצאות מחקר זה כיוון נמתחה ביקורת שלילית אך . התפתחות שדיים מוקדמתבילדות לבין 

  .ס"למהמקרים לא היו חשופים לתמ 50%-שיותר מ

ס או מתרכובות חלב "שניזונו מתמל,  שנים20-34 מבוגרים בגילאי 811בדקו נבמחקר פרוספקטיבי 

מצב קוגניטיבי , התפתחות מינית, גדילהמדדי , מצב בריאותיב לא נמצאו הבדלים. פרה בינקותם
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יזונו  שעות יותר באלה שנ8( ההבדל המובהק היחידי בין שתי הקבוצות היה באורך ימי הוסת. ועוד

 .  חלב פרהזור לטובת אלה שצרכו תרכובותכן היה הבדל באי הנוחות בזמן המחכמו ).מסויה

 

 :בריאות העצם. 3

.  על מינרליזציה של העצםס"רים השונים שבדקו  השפעת תמליות במחקאין מסקנות חד משמע

ו או  שינק לילדים בהשוואה,מינרליציה של העצםבמצאו ירידה בהתבגרות ומחקרים בודדים 

ן שלושת סוגי  ביים הבדל מאידך מחקרים אחרים הדגימו  כי לא היו.שצרכו תרכובות חלב פרה

של  גבוהות עצם נובעת מהעדר לקטוז בסויה ומרמות ה צפיפות ההשפעה השלילית על.  ההזנה

 .  סידן וזרחןהמעכבים ספיגתפיטטים 

 

 :בלוטת התריס. 4

 מתפקדת כאשר בלוטת  התריס. רוקסין החופשי בדם את ריכוז הטי להקטיןתכשירי סויה עלולים

ם מצבת על המחסור ותינוקות עם היפותירואידיזם לא יוכלו לפצו. כהלכה יהיה פיצוי על המחסור

 .לדברי המחברים ילדים אלו צריכים יותר טירוקסין כטיפול . חמירעלול לה

יש סויה לגליקונים שב. בטירוקסין תינוקות פיתחו זפק עקב חסר,  ביודס"לפני שהעשירו תמל

שהונהגה לאחר , יוםכ.  אך רק בהעדר יוד,טירוקסין בבלוטת התריסהעל ייצור מעכבת  השפעה

 .   בעיה זו נפתרה,  ביודס"תמלהעשרה של 

 

 :אלרגיות. 5

 חלב פרה בשנה הראשונה לחיים תמנע  התייחסו לשאלה האם הימנעות מתרכובותבאחת הסקירות

 אם. כי ההזנה המתאימה ביותר היא הנקההמסקנות היו . ם רקע אלרגיאסטמה בילדים ממשפחה ע

 ממזונות ולהימנע,  לפחות ארבעה חודשים אינה אפשרית יש לתת הידרוליזט של חלבון למשך הנקה

 .משפחות אטופיותס אין יתרון במניעת אסטמה בילדים מ"לתמל. םיאלרגני

צורות הזנה שונות לתינוק לשם מניעה של אלרגיה או אי   השוו את היעילות שלבסקירה  אחרת

 . ס לא מומלצות למטרה זו"המסקנות היו כי תמל. סבילות למזון

 

 :היפרכולסטרולמיה. 6

 יש השפעה על הורדת לפיטואסטרוגנים)  על ילדיםמהם ארבעה( מחקרים 38ליזה של על פי מטה אנ

  familial Hypercholesterolemiaבילדים עם במחקרים שנעשו . LDL- וטריגליצרידים, כולסטרול

 . מתן איזופלבנואידים של סויה גרמה לירידת רמות הכולסטרול בדם

 

 :  בעולם ל ידי גופים שוניםע סויה סיכום ההמלצות לגבי צריכת. ה

 ).על בסיס מרשם( ידי רופא ובפיקוחו  רק עלס" המלצה למתן תמל-ניו זילנד .1

אין לתת . ס"תמלמותר  להשתמש  בריקאית לרפואת ילדים על פי האקדמיה האמ –ב "ארה .2

או לשם )  גרם1800-מתחת ל(ס לא מומלצות  לפגים "כמו כן תמל. ס לשם מניעת אלרגיות"תמל

 .של התינוקמניעת קוליק 

 אלומיניוים מעל ות מכילס"קיים חשש שתמל. זילנד- המלצות דומות לאלו שניתנו בניו-אירלנד .3

 . התקן 
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  רק במצביםס"היא להשתמש בתמל  ההמלצה ,1998ניגוד להמלצותיהם משנת   ב-אוסטרליה .4

 . בחשש לרגישות לחלב פרהאך לא , של גלקטוזמיה ואי סבילות ללקטוז

 .אי סבילות ללקטוזמבעונים ולתינוקות הסובלים מגלקטוזמיה או  מומלץ רק לט-קנדה .5

,  של אלרגיה לחלביםאלא רק במקר, ס עקב טבעונות" מומלץ לא להשתמש בתמל-שוויץ .6

 . גלקטוזמיה או אי סבילות ללקטוז

 
 :המלצות הועדה הבריטית. ו

 . בילדיםיה לא משפיעים על המערכת החיסונית  פיטואסטרוגנים בסועל פי סקירת הידע הקיים.  1

  , ם זאתע. ס"וקות בשימוש  בתמליות לפגיעה בבריאות התינכחות חד משמעהועדה לא מצאה הו . 2

  ישנה , לכן.  כנו סיכונים הנובעים מהפעילות הביולוגית המוכרת של אותם פיטואסטרוגניםית     

  יש לדעת כי לא קיימים יתרונות בריאותיים  . ס" הועדה בשימוש בתמלדאגה בקרב חברי 

 . בעוניםבסויה  פרט למקור מזון לטבשימוש  

  לא ברור כיצד . רו מטבוליזם בדם האםנים ואיזופלבנואידים  עוברים דרך השליה לאחר שעביליגנ. 3

נמצאו איזופלבנואידים במוח העובר שאימו צרכה מוצרי . העובר מנצל  את החומרים הללו 

 .מומלץ להמשיך ולחקור סוגיה זו.  סויה

    הסיבה להבדלים נובעת . אין מספיק מידע לגבי אופן ספיגת פיטואוסטרוגנים בתינוקות ופעוטות . 4

 .  מעי שונה בין מבוגרים לילדיםמפלורת      

 .ס"ת כמות הפיטואסטרוגנים בתמללצמצם אומומלץ לנסות  . 5

 

 :המלצות הועדה הנוכחית. ז

  בתינוקות  ס ובתכשירי סויה אחרים"הועדה ממליצה לבדוק את שיעורי השימוש בתמל  .1

 . ובילדים בקבוצות אתניות שונות בישראל       

פנות יש ל. ח באוכלוסיה החרדית מטעמי כשרותשכי ס"בישראל השימוש  בתמל .2

 הנקה או לעודדלשכנעם  במטרה  את החששות בפניהם ולהעלות לרבנים בעלי השפעה 

 .)ם" חלב עכולמעט ( על בסיס חלב ישראל פרה חלבשימוש בתרכובות

ללא השפעה ,   לאורך השניםילדים רביםתינוקות ו על ידי ס"למרות חשיפה גדולה לתמל .3

הוחלט בועדה פה אחד .  ות מזיק השפעותאין למוצרים אלואין הדבר מוכיח כי , רורהשלילית ב

 רק בהמלצת ס יהיה"מניו זילנד ומאוסטרליה הקובעות כי מתן תמלהמלצות ה לאמץ את לא

                                                                                    .ולהסתפק בהגברת ההסברה בנושא זה,  מתן מרשםרופא ועם

 לכלל עובדי הרפואה שימוש בתכשירי סויה  מיש להפיץ את המידע אודות הנזקים האפשריים .4

 ). ואחיות בריאות הציבורדיאטניות, רופאי משפחה, בעיקר רופאי ילדים(
    די לבחון את בטיחות השימוש    ארוכי טווח כםי מחקרים התערבותייש צורך בביצוע.   5 

 . ילדיםב בתינוקות ובתכשירי סויה        

פעילות של -תת  עם פעוטותבבתינוקות ו בדםניטור רמות הטירוקסין להמליץ על יש  .6

 . על בסיס סויההניזונים מתכשירים, בלוטת התריס
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