
מגינה מפני מחלת כבד שומני לא אלכוהולי, בעוד  דלי שומן או תכולת שומן ממוצעתצריכה של מוצרי חלב 

 דומה ושומן ממקורות שונים  שהשפעתם המזיקה של שומן חלב

עד כה, תועדו בספרות מספר מועט ( קשורה קשר הדוק לתזונה. NAFLDמחלת כבד שומני לא אלכוהולי ) רקע:

 תוצאים על למקורות שומן שונים את השפעתם של שומן חלב השוו אשר ומחקרים בבעלי חיים של מחקרי חתך 

נחקר לא  דלי ועתירי שומן לבין כבד שומני על כל רמותיו מוצרי חלב בין. הקשר או נזק כבדיפיברוזיס  ים,מטבולי

 עד תום. 

 NAFLD היארעות והפוגה של לבין להעריך את הקשר בין צריכת מוצרי חלב  מטרת המחקר הייתה מטרות:

 ופיברוזיס כבדי. 

שבועות בתזונה עתירת  10שבועות הוזנו במשך  6בני  C57BL/j6 מעבדהמחקר בבעלי חיים: עכברי  שיטות:

אחוז מסך הקלוריות(. פגיעה מטבולית ונזק לכבד  60שומן המבוססת על שומן חזיר, שמן סויה ושומן חלב )

אשר  שנים, 40-70רוספקטיבי בקרב נבדקים בני : מחקר עוקבה פאפידמיולוגיהוערכו בסוף הניסוי. מחקר 

 (CAP)נקבע על ידי אולטרסאונד או  NAFLD, בהפרש של חמש שנים לפחות. השתתפו בשני ימי סקר

controlled attenuation parameter ופיברוזיס בכבד על ידי ,Fibroscan הוערכה על ידי שאלון חלב . צריכת

 (.FFQמזון )ריכת צתדירות 

בעכברים שניזונו מדיאטות עשירות בסוגי שומן שונים, נצפתה עלייה דומה במשקל, אשר היתה גבוהה  תוצאות:

 . תזונה עשירה בשומןבאופן משמעותי מעליית המשקל שנצפתה בקרב עכברים שניזונו מדיאטת ביקורת דלת שומן

בהשוואה לתזונה רמת הגלוקוז בדם  וויסותובה יותר בהייתה טחזיר, המכיל כמות גבוהה של חומצה אולאית, 

הכולסטרול בסרום יותר  גרמה לעלייתשומן חלב תזונה עשירה ב. חלב ומתזונה עשירה בשמן סויהשומן עשירה ב

, לא היה הבדל משמעותי לבחינת נזק כבדיסויה. בכל שאר הפרמטרים שמן שומן חזיר או תזונה עשירה במאשר 

, בניתוח רב משתני. ימי הסקרנבדקים השלימו את שני  316, בסך הכל האפידמיולוגיבין מקורות השומן. במחקר 

ין בסקר מעל החציון הספציפי למ יום/מנות) י שומן או תכולת שומן ממוצעתצריכה גבוהה של מוצרי חלב דל

 ,NAFLD (OR=0.42, 0.18-0.95 היארעותמוך יותר לנן סיכועם הייתה קשורה בתחילת המעקב  הבסיס(

P=0.037)  תום הב כבד שומני עיקשאו( מעקבOR=0.58, 0.34-0.97, P=0.039צריכ .)גבוהה של מוצרי  ה

בתום המעקב. צריכת מוצרי חלב על מגוון   NAFLD -לא הייתה קשורה לבתחילת המעקב שומן  יחלב עתיר

או תכולת שומן שומן  ישל מוצרי חלב דל מתמדת . צריכה גבוההרוזיס כבדיאחוזי השומן לא הייתה קשורה לפיב



לכבד שומני הייתה קשורה עם סיכוי נמוך יותר  ימי הסקר( נימעל החציון הספציפי למין בש מנות/יום) ממוצעת

 (.OR=0.51 , 0.26-0.99, P=0.046מעקב, בהשוואה לצריכה נמוכה מתמדת )תום הב עיקש

נמצאה מזיקה באותה  ם התפלגות שונה של חומצות השומן,דיאטה עתירת שומן ממקורות שומן שונים ע :ותמסקנ

עם . מוצרי חלב NAFLDעשויים להגן מפני או בעלי תכולת שומן ממוצעת שומן  י. מוצרי חלב דללכבד מידה

 .NAFLDעתירי שומן כדי למנוע  חלב על פני מוצרי עדיפים תכולת שומן ממוצעת

 


