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 עמדת משרד הבריאות בנושא הקשר שבין צריכת נתרן ממקורות שונים לתחלואה
 

 רקע
נטען כי , בהן רחבהקהל המקצוע והמגורמים שונים ובהם תעשיית המזון, אנשי לאחרונה הגיעו פניות 

בנתרן הכלורי )מלח( על לחץ הדם שונה מאשר השפעת הנתרן, שמקורו בתרכובות  ושמקורהשפעת הנתרן 
 אחרות, כדוגמת נתרן ביקרבונט או מונוסודיום גלוטמאט. להלן עמדת המשרד לסוגיה זו. 

 
 הביסוס המדעי לכתיבה וליישום התכנית הלאומית להפחתת צריכת המלח/ נתרן

ת להפחתת צריכת המלח/ נתרן בישראל מהווה חלק מהתכנית "אפשריבריא", התכנית התכנית הלאומי
הלאומית לחיים פעילים ובריאים. התכנית נכתבה ומיושמת בהתבסס על תכנית לאומית מקיפה שפותחה 

 בבריטניה לפני כעשור. לתכנית שותפים ממדינות רבות נוספות ברחבי העולם. 
בפרט במדינת ישראל מבוססת על ראיות מחקריות מבוססות עובדות, מדיניות הבריאות בכלל והתזונה 

ה יבין עלימעידות על הקשר שבין חשיפה לגורמי תחלואה שונים ל ראיות אלה . המצטברות לאורך השנים
נמצא כי צריכה עודפת של מלח, סוכרים פשוטים, שומן רווי ושומן  :לדוגמא .והתמותה תחלואהבשיעורי ה

חשובים הגורמים התזונתיים הנמצא, כי אחד  שיעורי ההשמנה, מחלות הלב וכלי הדם.טראנס מגבירה את 
הנתרן:  צריכה עודפת של נתרן גורמת לתחלואה ממחלות שונות, ביניהן יתר  משפיעים על לחץ הדם הינוה

 . ערכות אחרות בגוףעל מהשלכות בעלת מחלה בפני עצמה ולחץ דם, 
בספרות המקצועית, עברו סקירה באופן שיטתי ומובנה על ידי על ידי  העדויות המחקריות הללו, המתועדות

נבנות תכניות המקצועיות . על בסיס הסקירות גופי בריאות מובילים בעולם )לאומיים, בינלאומיים ומקצועיים(
לקידום בריאות. מחקרים רבים אינם נכללים באותן סקירות כיוון שאין הם עומדים בקריטריונים הנדרשים 

, הללתם. מערך הקריטריונים הנדרש להכללה או אי הכללה של מחקר בסקירה הינו חלק ממערך  מובנלהכ
במדינת ישראל כמו גם בעולם כולו  . (evidence-based medicineרפואה מבוססת עובדות  ) המכונה 

 1 ם הללומערך השיקולימבוססת על ( כולל התכנית להפחתת נתרן)מדיניות הבריאות בכלל והתזונה בפרט 
היעדים עולה, כי  המקובלות לצריכת נתרן באוכלוסיית הילדים/ מבוגרים. מסקירת ההמלצות  8 7 6 5 4 3 2

לצריכת נתרן ברמה של צריכה מומלצת ומרבית דומים בכל הארגונים לרבות ארגון הבריאות העולמי 
 . 14  13 12  11  10  9ישראל ת באומצו ע"י משרד הבריאו . יעדים אלה והמכונים הלאומיים לבריאות בארה"ב

  
 השפעת צריכת נתרן ממקורות שונים על תחלואה

קיימים מספר דיווחים מן הספרות, לפיהם לנתרן שמקורו במלח )כנתרן כלורי( עשויה להיות השפעה שונה 
על לחץ הדם בהשוואה לתרכובות נתרן אחרות המוספות למזון, כדוגמת נתרן ביקרבונט או מונוסודיום 

אט. המחקרים אשר בוצעו בנושא זה מועטים; חלקם בוצעו בבעלי חיים ואילו המחקרים אשר בדקו גלוטמ
השפעות אלה בבני אדם מתבססים על מספר מועט של נבדקים. זאת ועוד: בסקירת הספרות שבוצעה על 

 ידי האקדמיה האמריקאית לתזונה ודיאטטיקה )לשעבר האיגוד הדיאטטי האמריקאי( בשנים האחרונות,
בנושא השפעתן של תרכובות נתרן מסוג ביקרבונט, גלוטמאט וציטראט על אנשים בעלי לחץ דם תקין, 

)כמו מערך/ סוג המחקר ומספר מינימאלי של  עמדו בקריטריונים המתאימיםאשר מעט מאוד מאמרים נמצאו 
לה להסתמך על תכנית לאומית איננה יכו מסיבות אלה . ולהסקת מסקנות תביצוע הסקירול נבדקים(

 .15 חקרים אלהמ
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 מסקנות

  על פי המידע הקיים כיום בנושא, לא עולה באופן ברור מהי ההשפעה של תרכובות אלה בהשוואה למלח
ויהיה צורך בביצוע מחקרים מבוקרים רבים נוספים, אשר יוכלו לשפוך אור על סוגיה זו ולהסיק מסקנות 

 יישומיות ברמת בריאות הציבור. 

 על ממליצים לאוכלוסייה להתייחס לסימון הנתרן על גבי המזונותהמובילים אשר צוינו לעיל, ופים הג ,
הדיונים המדעיים בקרב אנשי . בחלק ממנת להשוות בין מוצרים שונים ולצמצם את צריכת הנתרן

קבוצה לא א" או "נתרן כלוריד" מלח"כי נתרן הוא לא רק  ,מצוין באופן מפורש המקצוע ובהמלצות לציבור
סימון זה מהווה . 20 19  18 17 16 2 של תרכובות אחרות אשר באות לידי ביטוי בסימון הכולל של נתרן

 בסיס להשוואת תכולת הנתרן בין המזונות.

 ילים בנוסף גם מכ חשוב לזכור, כי מזונות מעובדים רבים המכילים תרכובות מסוג גלוטמאט וביקרבונט
למעשה ות השונות של יוני הנתרן ממקורות שונים. ההשפעעובדה המקשה על היכולת להפריד בין מלח, 
בעבודות  היוםעד , דבר הבא לידי ביטוי רלבנטי הוא הנתרן הכלורימן המזונות שנצרך נתרן רוב ה

שמקורו הסימון של הנתרן  ה ניתן להפריד ביןתיאורטי גם אם הי באופןשפורסמו.  הגדולות והטובות
 להתייחס לכך באופן מעשיהיכולת  הלציבור לא הית -בתרכובות אחרות במלח, לבין הנתרן שמקורו 

 )לדוגמה נתרן הנמצא באבקת מרק, שמקורו במלח או במונוסודיום גלוטמאט(.  

 וזאת בהעדר  בשלב זה ככל הידוע לנו, אין מדינה בעולם המחייבת סימון נתרן ממקורות שונים בנפרד
 הצדקה צרכנית, מדעית ו/או רפואית לכך. 

 
 לסיכום:

על פי המידע הקיים כיום, ההמלצות של ארגוני הבריאות המובילים בעולם ובכלל זה ישראל, היא להפחית 
את צריכת הנתרן בתזונה. המקור העיקרי לנתרן במזון הוא המלח, אך קיימות במזון גם תרכובות אחרות 

 תרן, התורמות אף הן לתכולת הנתרן במזון. המכילות יוני נ
התכנית הלאומית להפחתת צריכת הנתרן/ מלח באוכלוסייה מתמקדת במאמצים להפחית את תכולת הנתרן 

הכוללת במוצרים המזון המעובדים, המהווים את המקור העיקרי לצריכת הנתרן באוכלוסייה. תכולת הנתרן 
 מון התזונתי ומאפשרת לציבור השוואה בין המוצרים. הכוללת במזון באה לידי ביטוי בטבלת הסי

 .בתחום המחקר בנושא בארץ ובעולםעם זאת, משרד הבריאות ממשיך להתעדכן 
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