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 סויה והקשר למחלות לב וכלי דם  - 5נספח מספר 
 

המחקרים נעשו .  וכלל כולסטרולLDLקיים בסיס מדעי לכך שצריכת סויה משפיעה על רמות 
 .ב ובמספר מדינות באירופה"בארה

 
ח ובני אדם הראו עד כה חוסר עקביות בהשפעת צריכת איזופלבונים מסויה על "עבודות בבע
במכרסמים נמצא יותר מידע על .  רקע הבדל בפרוטוקול המחקריםזאת כנראה על, שומני הדם

 .הקשר בין איזופלבונים ובין כלל כולסטרול וטריגליצרידים
יש צורך . אם יש השפעה היא כנראה עם טווח נמוך בהשוואה להשפעת חלבון הסויה

במחקרים שיגדירו את התפקיד המדויק של איזופלבונים מסויה בתוך ההשפעה 
 :במחקר יש לקחת בחשבון את הגורמים הבאים. טרולמית של הסויהההיפוכולס

 ןהפרדה בי, )מניעת השפעות צריכת מזון שונה על התוצאות( הומוגנית האוכלוסיי .1
הבדלים הורמונליים ופעילות ( טרום ולאחר בלות -נשים וגברים והפרדה בין גילאים

 ). אסטרוגנית ואנטיאסטרוגנית של האיזופלבונים
) כמו זה המופיע בדיאטה האסיאתית המסורתית(ה יציב של איזופלבונים  רכוז גבו .2

לעומת , חלק מהמחקרים. מושג על ידי צריכה של שתי ארוחות מבוססות סויה ליום
ריכוז גבוה של איזופלבונים בפלסמה נצפה . זאת כוללים מתן איזופלבונים פעם ביום

 השפעה של מנה אחת תהיה ,לכן. מספר שעות לאחר צריכתם ולאחר מכן חלה ירידה
 . מנות ויותר2שונה מהשפעות של 

ולכן ). Redclover -מסויה או למשל מ( מקור האיזופלבונים כנראה משפיע גם הוא  .3
 .יושגו השפעות שונות על פרופיל האיזופלבונים בדם

 .יש לקחת בחשבון כלל הכמות של האיזופלבונים בדיאטה בנוסף לסויה .4
 

 .ובמטבוליזם גם כאשר הכמויות דומות, ליים בין הפרטים בספיגהיש הבדלים אינדיווידוא
יש צורך בקביעה של רכוז איזופלבנואידים בפלסמה כדי להגדיר השפעתם האמיתית על רמת 

 .מטבוליזם השומן בבני אדם
, השפעות לואי של תוספת צריכה. אין היום מספיק מידע שיתמוך בצריכת תוספת איזופלבונים

 .ת והבטוחות אינן ידועותהכמויות היעילו
 וכלל LDLעל (צריכת מזון מבוסס סויה מומלצת בגלל ההשפעה ההיפוכולסטרולמית 

 לאשר 1999 סירב בשנת FDA -ה. של חלבוני הסויה המבוססת היטב מדעית) כולסטרול
זאת בגלל . מסר בריאותי המבוסס על קשר בין פיטואסטרוגנים והקטנת הסיכוןלמחלות לב

 FDA-ה. י  הנגרם כנראה ממרכיבים בחלבון הסויה השונים מפיטואסטרוגניםהאפקט ההגנת
דיאטות : אישר יחד עם זאת מסר בריאותי הקושר חלבון סויה עם הקטנת הסיכון למחלות לב

של חלבון סויה ליום עשויות להפחית את הסיכון '  גר25דלות בשומן רווי וכולסטרולהכוללות 
גרם של חלבון ..) הכנסת הכמות(..מספקת .. ) שם המזון(..מנת הגשה אחת של.למחלות לב

 .סויה
הדימיון של פיטואסטרוגנים לאסטרוגנים והשעור הנמוך של תמותה מתחלואה 

קרדיוווסקולרית באוכלוסייה הצורכת סויה קידמו את ההצעה שפיטואסטרוגנים הם בעלי 
ידמיולוגים וממחקרי נמצאו עדויות ממחקרים אפ. נה כנגד מחלות לב וכלי דםיהשפעה מג
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התערבות בבני אדם כי צריכת סויה או חלבון סויה מבודד יכולות להשפיע בכוון של -ניסוי
 . הורדת כולסטרול

נבדק גם פלקסיד העשיר (נמצאו מעט עדויות על השפעה היפוכולסטרולמית של ליגננים 
 אלו בפירות מחקרים כאלו קשים לתכנון ולמעקב לאור השכיחות של מרכיבים). בליגננים
 .וירקות

בבני אדם בריאים ובבעלי היפרכולסטרולמיה השיגו , מחקרי התערבות באיזופלבונים נקיים
לכן אי אפשר לייחס את האפקט ההיפוכולסטרולמי של הסויה לתכולת , תוצאות לא עוקבות
ההשפעה של סויה  על הורדת לחץ דם שנמצאה בבני אדם לא מיוחסת . האיזופלבונים שבה

 .לת האיזופלבנואידיםלתכו
 .מחקרים נוספים בבני אדם הראו כי לסויה אין השפעה על יצירת טרומבוזה

נתונים מציעים ממחקרים בבעלי חיים כי איזופלבונים אינם משחקים כל תפקיד או שהם 
- לLDLCאו יחס של /מעורבים חלקית בלבד בקשר הסויה להורדת כלל כולסטרול בפלזמה ו

HDLC. 
 מציעים שלסויה יש השפעה מיטיבה על אתרוסקלרוזיס אך האפקט לא מיוחס מחקרים דומים

 .לתכולת האיזופלבונים
מחקר התערבות קצר טווח במבוגרים לא אישר את האפשרות שחשיפה לפיטואסטרוגנים בגיל 

היא בעלת אפקט מגן , )באוכלוסיות הצורכות סויה באופן מסורתי(צעיר או לאורך החיים 
 .באוכלוסיות אלו

 
, .ד.ל.י(למרות שיש גורמי סיכון רבים התורמים להתפתחות מחלה קרדיאווסקולרית 

רוב המחקרים חקרו את השפעת הסויה ואיזופלבונים על רמות , )אטרוסקלרוזיס, טרומבוזה
, הכללת מזון עשיר בפיטואסטרוגנים כמו סויה. שומני הדם וריכוז ליפופרוטאינים בפלאסמה

 12.5%ירידה של . הראתה הקטנת רמות כולסטרול בבני אדם FLAXSEED -ו, זרע פשתה
ההשפעה המקסימלית נראתה .  שבועות של הוספת סויה וזרע פשתה3 לאחר LDLCברמות 

האפקט ההגנתי של זרעי הפשתה בפני מחלת לב . באנשים שהוגדרו כבעלי היפרכולסטרולמיה
. ולא נובע מרכוז הליגנןקורונרית מתווך לפחות בחלקו על ידי חומצה אלפא לינולנית 

ולמרות שעור ספיגה נמוך שלהם , פיטוסטרולים בסויה מבחינת מבנה דומים לכולסטרול
נמצא כי הם יכולים להקטין רמות של כלל כולסטרול בסרום או בפלסמה וגם להקטין , מהמעי
 .LDLcרמות 

 
והיו קשורות עם צריכה , קונג סין-הרמות הנמוכות ביותר של שומנים בדם נמצאו בהונג

 .גבוהה של סויה לסוגיה
 מחקרים שנעשו נמצא כי צריכת הסויה בכלל ומתוכה צריכה ספציפית 38-ב: תפקיד החלבון 

     LDLC, )9.3%(ליום נמצאה קשורה עם ירידה מובהקת של כלל הכולסטרול '  גר47של 
ההשפעה הכי . HDLC-אך לא נמצא שינוי מובהק ב, )10.5%(וטריגליצרידים ) 12.3%(

 10%- בLDLc-מתועדת היא על שומן הפלסמה ורכוז ליפופרוטאינים עם הקטנת רכוז ה
והגדלה מסוימת , )מעט גבוה יותר באנשים בעלי שומנים גבוהים בפלסמה(באנשים בריאים 

 .ב ובאירופה במספר מחקרים גדולים "ארהממצאים אלו תוארו ב. HDLc -ברכוז ה
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אכילת חלבון סויה משפרת את טווח הזרימה בעורקים אצל נשים בגיל המעבר אך מרעה את 
צריכת מיצוי של איזופלבונים מסויה משפר הענות מערכת העורקים המהווה . זו אצל הגברים

 . אינדיקטור למידת האטרוסקלרוזיס הקיימת באדם
הגדלה . קשורים להשפעה ההיפוכולסטרולמית גם סיבי המזון בסויה, ם מעבר לפיטואסטרוגני

 .   בכמותם גוררת הפרשת יתר של כולסטרול וחומצות מרה
מחקרים אפידמיולוגם מצביעים על קשר הפוך בין צריכת איזופלבונים מסויה וסיכון למחלות 

ופלבונים ברוב המקרים אי אפשר ליחס בבטחון השפעות מיטיבות לאיז.לב וכלי דם
אין כרגע מספיק נתונים תומכים כדי להמליץ על צריכת תוספי איזופלבונים להורדת .שבסויה

 RCT עבודות 23 יחד עם זאת חשוב לציין מאמר סקירה שבדק .רמת הכולסטרול בפלסמה
בסקירה נמצאו הקטנה . על הקשר בין צריכת חלבון סויה עם איזופלבונים ומצב השומנים בדם

 כולסטרול וטריאצילגליצרול והגדלה משמעותית של LDL,  כלל כולסטרולמשמעותית של
HDLכלל (השינוי גדול יותר בגברים .  כולסטרול זאת בבני אדם עם היפרכולסטרולמיה

וקשור בכמות ובתקופת הצריכה של איזופלבונים יחד עם חלבון )כולסטרול-LDL-כולסטרול ו
 . סויה

 
 

 :לסיכום
 התורמים להתפתחות מחלות לב וכלי דם המשקפים מנגנונים שונים ,ישנם גורמי סיכון רבים
פיטוסטרולים הנמצאים גם . לא כל הגורמים מושפעים ישירות מהדיאטה. הקשורים לכל מצב

 .בצמחים יכולים לקחת חלק בהשפעה על תחלואה במחלות לב
 ושעור נמוך ,שהם בעלי השפעה היפוכולסטרולמית, הדימיון בין פיטואסטרוגנים לאסטרוגנים

קידמה את ההצעה כי פיטואסטרוגנים , יותר של תמותה ממחלות לב באוכלוסיות צורכות סויה
 .מגנים כנגד מחלות לב

כי דיאטות הכוללות סויה , בבני אדם נמצאו הוכחות ממחקרים אפידמיולוגיים והתערבותיים
 וכלל LDLת ירידה ברמו(הן בעלות השפעה היפוכולסטרולמית , או חלבון סויה מבודד

 ). העשירים בליגננים(כך נמצא גם לגבי זרעי פשתה ). כולסטרול
נמצא בבני אדם בריאים ובבעלי . היו ניסיונות ליחס השפעות אלו לאיזופלבונים שבסויה

תוצאות לא (היפרכולסטרולמיה כי איזופלבונים מזוקקים אינם בעלי אותה השפעה מיטיבה 
 . לכך שההשפעה נובעת מתכולת האיזופלבונים בסויהוכן נמצאו מעט הוכחות ) עיקביות 

עבודות בתחום זה קשות . יש מעט נתונים אפידמיולוגיים על ליגננים ומחלות לב וכלי דם
 . לביצוע בגלל נוכחות גבוהה של מרכיבים אלו בירקות ופירות

 .ההשפעות של פיטואסטרוגנים על גורמים אחרים בסיכון לתחלואת לב לא נבדקו בהרחבה
כמו הפחתת  יתר לחץ דם שלא הוכח הקשר לתכולת האיזופלבונים ולא נמצאה השפעה על 

 . תרומבוזיס
מחקרי התערבות קצרי טווח בבני אדם בוגרים לא אישרו את ההנחה כי חשיפה 

בעלת השפעה מגנה ) כמו ביפן למשל(לפיטואסטרוגנים בילדות ובשלבי חיים שונים 
 . באוכלוסיות רלוונטיות

סיבי , איזופלבונים, פיטואסטרוגנים, רוב הפיטוסטרולים, חלבון כמו (יש גורמים שוניםבסויה 
 מסתמןוכרגע , היכולים להשפיע על מחלות לב וכלי דם)יתנחומצה אלפא לינול, תזונה

 .  אפשרישאיזופלבונים הם גורם פעיל
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 גרם 25 המדברות על USDA-עד שיתקבלו תוצאות אחרות אנו מקבלים את ההמלצות של ה
חלבון סויה המפחיתים הסיכון לחלות במחלות לב וכלי דם תוך התחשבות בכמות השומן 

ההחלטה גם נסמכת על מסקנות הועדה הבריטית שלא מצאה עדות מוצקה מספיק . במזון
 .להשפעות של שאר מרכיבי הסויה פרט לאלו של החלבון

 
 
 
 
 

 :ביבליוגרפיה
1. Isabelle D, Benoit L, Peter JHJ.Role of Isoflavones in the 
Hypocholesterolemic Effect of soy. Nutr Rev.2003;61:189-203. 
2. Thomas BC. Soy soy phytoestrogens and Cardiovascular Disease. 
J.Nutr.2002;132:566s-569s. 
3. Rosell MS, Appleby PN, Spencer EA, Key TJ. Soy intake and cholesterol 
concentrations: a cross-sectional study of 1033 pre- and postmenopausal 
women in the Oxford arm of the European Prospective Investigation into 
Cancer and Nutrition. Am J clin Nutr.2004;80:1391-6. 
4. Sagara M, Kanda T, et al. Effect of dietary intake of soy protein and 
isoflavones on cardiovascular risk factors in high risk middle aged men in 
Scotland. J Am College Nutr.2003;23,1:85-91. 
5. Zhan S, C Ho S. Meta-analysis of soy protein containing isoflavones on 
the lipid profile. Am J Clin Nutr.2005;81:397-408. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


