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 גלקטוגוגים: האמנם? -אם חלב ייצור בנושא: מעודדי מידע דף

 מבוא .1

ייצור חלב אם הינו תהליך מורכב, המערב שילוב של גורמים פיזיולוגים ונפשיים. תהליך זה קשור ביחסי 

גומלין בין מספר הורמונים, אשר העיקרי שבהם הינו הפרולקטין, המופרש מבלוטת יותרת המח. רמות 

שעות מהלידה. העלייה ברמות  40-ולות )במקביל לירידה ברמות הפרוגסטרון(  לאחר כהפרולקטין בדם ע

. ביום החמישי לאחר 1הפרולקטין, בנוסף לגירוי השד ע"י מציצת התינוק, מהווה טריגר להפרשת החלב

עד  700-מ"ל חלב ביממה, והעלייה היומית ביצור החלב עולה לכ 750 – 500הלידה נשים יכולות לייצר 

. לאורך תהליך ההנקה משתנה נפח החלב כתלות בגורמים 2מ"ל לאחר השבוע השני מהלידה 000,1

פיסיולוגיים, כגון מציצה ישירה של התינוק מן השד והכמות היומית שהוא יונק. מציצת התינוק מגרה 

 FIL  or of (Feedback Inhibitחלבון .3הפרשה של אוקסיטוצין, הורמון המאפשר את שחרור החלב מן השד

Lactation)  מסייע בוויסות כמות החלב הנוצר בשד. חלבון זה מצטבר בצינוריות השד במהלך יצירת החלב

ומעכב את הפרשת הפרולקטין. כתוצאה מכך מעוכב ייצור החלב. כאשר מתרחש ריקון של השד, יורדות 

מכאן ניתן להבין כי ריקון , דבר המאפשר עלייה מחודשת של רמות הפרולקטין וייצור חלב נוסף. FIL-רמות ה

 . 4תכוף של השד חיוני ליצירת החלב 

 . 2בתהליך ייצור החלב מעורבים הורמונים נוספים כגון  אינסולין, הורמון התירואיד ועוד 

בנוסף לגורמים הפיסיולוגיים, גם גורמים פסיכולוגיים וחברתיים הנם בעלי תפקיד חשוב בהשפעה על קצב 

ייצור החלב ונפחו. בטחון עצמי נמוך  של האם ביכולתה להניק, עייפות ולחץ נמצאו כגורמים המעכבים את 

צור החלב. בנוסף לכך מצבים אנדוקריניים כגון היפותירואידיזם, סוכרת ושחלות פוליציסטיות יכולים אף יי

 .3הם להשפיע לרעה על הנקה 

 

 ?:(galactogogues)גים"למה הכוונה במונח "גלקטוגו .2

תוספים צמחיים, הנחשבים  או  "גלקטוגוגים")או "לקטוגוגים"( הינו מונח המתאר מזון, משקאות, צמחים

כמסייעים להתחלה, תחזוקה או הגברה של יצירת חלב אם. אינדיקציות לשימוש בהם יכולות לכלול פרידה 

. 6,  5וק, חוסר בשלות של התינוק ועוד של האם והתינוק לתקופה מסוימת, תחלואה של האם או התינ

שהם  "גלקטוגוגים"בישראל אין אישור והכרה למונח "גלקטוגוגים" כתוספי תזונה. נייר עמדה זה מתייחס ל

 חלק ממזון ו/או צמחי מאכל. 

 

 הפיקוח על תוספי תזונה וצמחי מרפא בישראל: .3
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תזונה )מזון(. תוספי תזונה אלו מפוקחים בישראל קיימת רשימת צמחי מאכל וחלק מהם נחשבים כתוספי 

נדרש  1145. בתקן 7 על ידי משרד הבריאות, על בסיס תקנות בריאות הציבור )מזון( )תוספי תזונה(

שהסימון על גבי מזון, ובכלל זה תוספי התזונה, יהיה נכון, לא מטעה וניתן להוכחה. על פי תקנות אלו 

אם הוא עלול להזיק  לבריאות  או שאינו ראוי למאכל אדם,  המשרד רשאי להפסיק שיווק של תוסף תזונה

אינו מוכר כמזון או בטיחותו אינה ידועה. בכל מקרה, חל איסור ייחוס סגולות ריפוי למצרך מזון, בהתאם 

(. כמה עשרות צמחים מוגדרים בארץ 1978לתקנות בריאות הציבור )מזון( )איסור סגולות ריפוי למצרך מזון 

. צמחים בריכוזים שונים וגבוהים יכולים להיות 8ככאלה הם מפוקחים לפי תקנות הרוקחיםכצמחי מרפא ו

 בעלי השפעה פרמקולוגית )בעלי פוטנציאל לרעילות(. 

, אינם תרופות ואינם אמורים להיות בעלי "גלקטוגוגים"צמחי מאכל המוכרים כתוספי תזונה, המשמשים כ

 התוויה רפואית או פיזיולוגית כל שהיא.

 

 מזון, משקאות וצמחים הנחשבים כ"גלקטוגוגים" 

מקובל באופן מסורתי לתת לנשים אחרי לידה מזונות וצמחים שונים במטרה לחזקן , מערביות לא בתרבויות

, מליסה, חילבה , ביניהם:"גלקטוגוגים"ולסייע להן להגביר את ייצור החלב. חלק גדול ממזונות אלה נחשבים 

, עלי פטל, קצח, goat's rou, גלגה blessed thistleקרצף מבורך  , שועל ולתאספרגוס, שיב, מצוי גדילן

. 9אניס, בירה ואפילו קנביס, שומר זרעי, אצות, דוחן, הארי שן, קימל, אספסת )אלפלפא(, סרפד, בזיליקום

באופן ידוע, היות שרובם לא נחקרו  אינו חלב ייצור כמעודדים פועלים אלה צמחים ומאכלים  בו המנגנון

, Fenugreek -מדעי. היחידים אשר נחקרו במחקרים קליניים על בני אדם הינם: גרגרנית יוונית )חילבה(

.  ומחקרים אלה נחשבים למחקרים  shavatari-ואספרגוס milk thistle –, גדילן מצוי torbangun-קורנית 

  .11, 10ברמה נמוכה של הוכחה

אכן משפיעים לטובה על תפוקת החלב היא אפקט הפלסבו  ייתכן שהסיבה לאמונה שצמחים ומאכלים אלה

 . 12או ניסיונות אנקדוטליים של מספר נשים מצומצם, עליהם דווח בספרות 

 

ממקור צמחי קיים בקרב מיילדות ותומכות הנקה. בסקר שנערך בקליפורניה נמצא  "גלקטוגוגים"השימוש ב

. 13צמחיים על מנת להגביר את אספקת החלב  "גלקטוגוגים"מהמיילדות ממליצות על שימוש ב %48כי 

צמחיים גם  "גלקטוגוגים"אולם נשים רבות אשר חושבות כי כמות החלב שלהן אינה מספיקה, משתמשות ב

 2000-מהנשים המניקות השתמשו בתחילת שנות ה %15-. בארצות הברית כ14ללא המלצה

 . 16מהנשים המניקות  %43 -ערכה על כואילו בנורבגיה באותה תקופה עמדה הה 15צמחיים "גלקטוגוגים"ב

 

 מידע על צמחים המקובלים בשימוש עממי  כ"גלקטוגוגים"  .4

להלן מידע על מספר צמחים שכיחים כאלה וסקירה קצרה של המחקרים הקיימים אודותיהם בספרות 

  המדעית.
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ְרְגָרִנית יְוִָנית   ( (fenugreekגַּ

 130-כולל כ . סוג הגרגרניתהפרפרניים משפחת-מתת שנתי-חד צמח היא ,ִחיְלבָּה העממי ידועה בשמה

אסיה. הגרגרנית היוונית נפוצה בעיקר במערב אסיה, בצפון  אירופה ובמערב מינים ומוצאו בדרום מזרח

. זהו גלקטוגוג נפוץ 17 40-אפריקה ובמזרח התיכון. תכונותיו כגלקטוגוג דווחו לראשונה בשנות ה

. מנגנון הפעולה RCTים מעט מחקרים אשר בדקו את יעילותו, מתוכם מחקר אחד בשימוש, אולם קיימ

 המדויק של החילבה אינו ידוע, אולם הוצעו שני מנגנונים אפשריים:

 שעברה התאמה לפעילות של ייצור חלב.השד נחשב כבלוטת זיעה  -ייצור זיעה  גבירמ .1

. תפוקת חלב מוגברת הודות לפעילות אסטרוגנית המיוחסת לחילבה: מחקר אשר בדק את יתרונות 2

, או ע"י אספקה 18מצא כי בחילבה תרכובות הדומות לאסטרוגן ובעלות השפעה לקטוגנית  in vitroהחילבה 

 . 20 19של חומצות שומן חיוניות

 3מ"ג חילבה בקפסולה  600-לות המכילות כקפסו 2-3המינון  המומלץ ע"י העוסקים בקידום הנקה הינו 

 . 22 21פעמים ביממה. ניתן להפסיק כאשר אספקת החלב מגיעה לרמה הרצויה 

נמצאו שני מחקרים על השפעת החילבה בקפסולות ובתה. המחקר בו השתמשו בחילבה בתוך תה היה 

ה, במהלך השבוע נשים במחלקת יולדות בטורקי 66מחקר התערבות רנדומלי כפול סמיות, שנעשה על 

קבוצות, כל הקבוצות קיבלו הדרכה להנקה. הקבוצה הראשונה קיבלה  3 -הראשון לאחר הלידה. הן חולקו ל

מ"ג חילבה וצמחים נוספים, הקבוצה השנייה קיבלה תה תפוחים, והקבוצה  100בנוסף תה צמחים שהכיל 

ל. נמצא כי נפח החלב בנשים השלישית קיבלה הדרכה בלבד. כל הנשים שאבו חלב לפי אותו פרוטוקו

ששתו  תה המכיל  חילבה היה גבוה באופן משמעותי מהנשים בשתי הקבוצות האחרות. בנוסף, איבוד 

. 23המשקל של התינוקות בקבוצת הניסוי היה הנמוך ביותר. שני הממצאים היו משמעותיים סטטיסטית 

כיל התה צמחים נוספים, שחלקם המינון של החילבה בתה שהשתמשו בו במחקר אינו ידוע, ובנוסף ה

 ."גלקטוגוגים"נחשבים אף הם כ

מחקר אחר אשר נעשה בנשים אינדונזיות מתייחס להשפעה של קורנית. במחקר זה ניתנה לאחת מקבוצות 

הניסוי חילבה בקפסולות. במחקר זה, כמות החלב ההתחלתית שבועיים לאחר הלידה הייתה גבוהה יותר 

חילבה. בהמשך, לא נצפתה השפעה של החילבה על כמות החלב שייצרו בנשים שקיבלו קפסולות של 

 . 24נשים אלה 

 . 22, 21שעות   72-24קיימים דיווחים על נשים שנטילת חילבה שיפרה את תפוקת החלב שלהן תוך 

 תופעות לוואי אפשריות

מאחר שחילבה שייכת למשפחת האפונים, אנשים אשר אלרגיים לקטניות עלולים לפתח גם אלרגיה 

ות בטנית. כמו כן, סיבי החילבה עלולים להפריע לחילבה. תופעות לוואי אפשריות: בחילה, שלשול, נפיח

לספיגה של תרופות. בקרב אנשים אסתמטיים דווחו מקרים של צפצופים, קשיי נשימה, התעלפות ונפיחות 

בפנים. בקרב חולים הנוטלים תרופות נוגדות קרישה תיתכן הגברה של דימום )בשל העלאת זמן 
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תרופות להורדת רמות הגלוקוז יש למדוד את רמות הגלוקוז  פרותרומבין(. בקרב חולי סוכרת, אשר נוטלים

 . 25בדם, מאחר ולחילבה יש אפקט היפוגליקמי קל 

חילבה עלולה לגרום לריח של מייפל סירופ בגוף האם ובהפרשותיה. מאחר שניתן להריח ריח זה גם בשתן 

 .   26של התינוק, מניחים שהחילבה עוברת לחלב האם

לבה, על פי המידע הקיים כיום לא ניתן להסיק מסקנות מבוססות לגבי למרות השימוש הנרחב בחי

 יעילות הצמח בשיפור תפוקת החלב.

 

 

 : Torbangun (coleus amboinicus)קורנית 

נִית הוא סוג של  מינים  350. בסוג נכללים מעל שפתנייםממשפחת ה רב שנתיים בני שיח, צמחי תבליןקֹורָּ

. השם "קורנית" ניתן לצמח זה אסיהו הצפון אפריק, אירופהס"מ ומקורם בדרום  40-שגובהם הממוצע כ

 . טימיןעקב תחושת הקרירות הנוצרת על הלשון בעת לעיסת עלי הצמח. הצמח ידוע גם בשם 

חר הלידה. הן האמינו שהשימוש במשך מאות שנים השתמשו נשים בטקנזיות באינזונזיה בעלי קורנית לא

. מנגנון הפעולה המדויק של הקורנית אינו ידוע, אולם 27בעלים חודש לאחר הלידה מגביר את ייצור החלב 

קיימת השערה המבוססת על מודל בעכברים, לפיה לקורנית יש השפעה על התרבות התאים בשד או על 

 ב.פעילות ההפרשה שלהם, וכתוצאה מכך על הגברת ייצור החל

. במחקר נכללו נשים 24נשים אינדונזיות בטרימסטר האחרון להריונן  75 -מחקר התערבות רנדומלי נערך ב

שילדו ילד בריא. הן חולקו לשלוש קבוצות: קבוצה ראשונה קיבלה מרק שהכיל עלי קורנית, קבוצה שניה 

מ"ג  12B + 15מק"ג ויטמין  20מ"ג חילבה ביממה, קבוצה שלישית קיבלה  600קיבלה שלוש קפסולות של 

מיצוי שלייה שלוש פעמים ביום. נפח החלב הוערך באמצעות שקילת התינוק לפני ואחרי ההאכלה )שקילת 

עם מיצוי שלייה,  12B -ניסיון( וחושב בעזרת פקטור המרה מגר' למ"ל. בנוסף, בקבוצות שקיבלו קורנית ו

הנתונים נמשך חודשיים.  נבדק ההרכב התזונתי של החלב. נטילת התוספים נמשכה חודש ימים ואיסוף

לאחר הלידה  28-בקבוצה שקיבלה קורנית, נצפתה עליה מובהקת סטטיסטית בנפח החלב ביום ה

לאחר הלידה. בשתי הקבוצות האחרות לא נמצא שינוי כזה בנפח החלב . הקורנית  14-בהשוואה ליום ה

ם חודש לאחר הפסקת גרמה לירידה קטנה אך משמעותית סטטיסטית ברמות החלבון בחלב. שנמשכה ג

 נטילת התוסף. בנוסף, נצפתה בקבוצה זו גם ירידה משמעותית סטטיסטית בכמות המגנזיום.  

 תופעות לוואי אפשריות

המינון המשפיע של קורנית אינו ניתן לכימות, מכיוון שאין תכשיר מסחרי והצמח ניתן בצורה של עלים 

של בלוטת התירואיד ואף עלולה באופן תיאורטי להגביר  במרק. קורנית עלולה לגרום להיפוגליקמיה ולגירוי

את הסיכון לדימום בקרב אנשים הנוטלים תרופות נוגדות קרישה. חשוב לציין שאין להשתמש בקורנית 

 . 28בנשים הרות מאחר שיש לה פוטנציאל לגרום להפלה. לא ידוע האם הקורנית עוברת בחלב אם 
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להסיק מסקנות מבוססות לגבי יעילות הקורנית בשיפור תפוקת על פי המידע הקיים כיום לא ניתן 

 החלב.

 Shatavariאספרגוס הודי 

האספרגוס ההודי הוא שיח רב שנתי הגדל באזור תת היבשת ההודית, מסרי לנקה שבדרום ועד לרכס 

 זנים של אספרגוס. מוצאו בארצות המזרחיות של הים התיכון, שם 300קיימים מעל  ההימלאיה שבצפון.

, Asparagus Racemosus. השורשים והעלים של זן אחר שנקרא Asparagus officinalisאוכלים זן הקרוי  

, מצוי בשימוש ברפואה האיורוודית כצמח המגן על הכבד, משפיע על המערכת shavatari -הידוע גם כ

ס אספרגוס מעלות מצא שתמציות אלכוהוליות על בסי 60-החיסונית ומעודד ייצור חלב אם. מחקר משנות ה

את ייצור החלב בעכברים, בהתאמה לעלייה בגודל בלוטות החלב, רקמות האלוואולי בשד ורקמות נוספות 

. שלושה מחקרים נוספים על עכברים הראו כי לאספרגוס יש אפקט אסטרוגני על 29הקשורות בייצור החלב 

י אספרגוס מראה כי הם מכילים . אנליזה כימית של שורש30בלוטות החלב ועל איברי הרבייה הנקביים 

ספונינים וספונינים סטרואידלים בעלי אפקט משפעל על ייצור הפרולקטין, הורמון הגורם  לעליה בייצור 

  .31 30החלב 

על ייצור חלב אם נבדקה בשני מחקרים, אשר בדקו את השינוי ברמות הפרולקטין בדם  shavatariהשפעת 

בין נשים שקיבלו את הצמח וכאלה שלא. העלייה בנפח החלב היוותה תוצאה משנית בלבד. מחקר אחד 

הראה השפעה והשני לא הצליח להראות השפעה כזו. מחקר מבוקר כפול סמיות בדק את השפעת 

חודשים לאחר הלידה. קבוצת  3ים מיניקות, אשר היה להם מחסור בחלב, שבועיים עד נש 64-האספרגוס ב

( וקבוצת הביקורת קיבלה 15%הניסוי קיבלה פעמיים ביום אספרגוס בכמות לא ידועה )אולם בריכוז של 

שבועות. בשתי הקבוצות ירדו רמות הפרולקטין בדם לאחר ההתערבות, העלייה במשקל  4פלסבו במהלך 

ק הייתה דומה וכן כמות החלב החיצוני שנאלצו להשתמש בה להשלמת תזונתו של התינוק. מחקר התינו

זה לא מצא השפעה משמעותית של אספרגוס על ייצור החלב, אולם ייתכן שהדבר קשור בריכוזו הנמוך 

שנים,  40-20נשים מיניקות בגילאי  60. מחקר אחר, גם הוא מבוקר, כפול סמיות, נערך על 32(%15)

אימהות לתינוקות עד גיל שישה חודשים. הן נכללו במחקר אם נמצא אצלן לפחות אחד מהסימפטומים 

הבאים: כאבים בזמן הנקה, הנקה חלקית, איבוד תיאבון, חרדה, או בכי של התינוק בעקבות ההנקה. קבוצת 

אספרגוס הניסוי קיבלה קפסולות משורשים של אספרגוס, אשר עברו ייבוש  וטחינה לאבקה. כמות ה

יום. רמות הפרולקטין  30מ"ג / ק"ג ביממה. הקבוצה השנייה קיבלה פלסבו למשך  60שניתנה להן היתה 

בלבד , העלייה הממוצעת במשקל  10%-ובקבוצת הביקורת ב 33%-הממוצעות בדם עלו בקבוצת הניסוי ב

ין שתי הקבוצות היה בלבד בקבוצת הביקורת. השוני במדדים ב 6%-בקבוצת הניסוי ו 16%התינוק הייתה 

משמעותי סטטיסטית. לא נצפו תופעות לוואי אצל האימהות או התינוקות. החוקרים הסיקו כי האספרגוס 

 . 31הראה פעילות גלקטוגנית

 י אפשריותתופעות לווא
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קיימים דיווחים על תופעות לוואי אלרגיות בעור ובמערכת הנשימה של תוספי אספרגוס. ברפואה האיורוודית 

. מחקר שנעשה בבעלי חיים הראה אפשרות לקיום 33אספרגוס נחשב בטוח לשימוש ארוך טווח בהנקה 

 .34גבוהה יותר מאשר בבני אדם  השפעה טרטוגנית, אולם יש לציין כי הכמות בה השתמשו היתה

על פי המידע הקיים כיום לא ניתן להסיק מסקנות מבוססות וחד משמעיות לגבי יעילות האספרגוס 

 ההודי בשיפור תפוקת החלב.

 

 : milk tistle (silybum marianum)גדילן מצוי 

ן מצוי )  שנתי-צמח חד; קרוי על שם הקוצים הנראים כגדילים( הוא Silybum marianum: שם מדעיְגִדילָּ

( כולל שני מינים אשר רק אחד מהם )הגדילן המצוי( קיים Silybum) גדילן. הסוג מורכביםממשפחת ה

ם אירופה ואסיה, אם כי כיום הוא נפוץ ובעיקר במזרח התיכון ובדרו אגן הים התיכוןבישראל. מקור הצמח ב

 בכל העולם.

שנים, הוא ידוע בעיקר כבעל מנגנונים המגנים על הכבד וכמסייע  2000 -גדילן מצוי מוכר כבר למעלה מ

 לעידוד ייצור חלב אם. אופן הפעולה שלו אינו ברור. 

 . flavonolignans35אשר מכיל שלושה  silymarinהצורה המסחרית של גדילן מצוי היא בדר"כ 

ימים העריך את ההשפעה  63מחקר מבוקר, כפול סמיות שנערך בפרו על חמישים נשים בריאות למשך 

(. הנחקרות היו דומות  מבחינת נתוני micronized silymarin 420 mg/d) BIO Cשל גדילן מצוי בצורה של 

. כמות ייצור 63 –ו  30, 0בימים  גיל, מספר ילדים, מועד הלידה האחרונה ודיאטה. רמות החלב נמדדו

 64% -העלה את ייצור החלב ב silymarin 30(, אבל עד יום 0החלב היתה דומה בשלב הראשון )יום 

עליה בהשוואה  86%, ייצור החלב כמעט הוכפל עם 63עליה בקבוצת הפלצבו. עד יום  22% -בהשוואה ל

לב או שינוים במרכיבים הכימיים של החלב בח silymarin. לא נמצאו 0בקבוצת הפלצבו מיום  32% -ל

)רמות מים, שומן, פחמימות וחלבון(. כל הנשים המשיכו את המחקר עד סופו ולא דווח על אי סבילות 

. הממצאים הראשונים של המחקר מבטיחים ומצביעים על הצורך בעוד מחקרים בהיקף Bio – Cבנטילת 

. מחקרים הראו תכונה אנטי 36לן מצוי כגלקטוגוגגדול על מנת לאשר את היעילות והבטיחות של גדי

זהו המרכיב הביולוגי הפעיל העיקרי  silymarin 36אסטרוגנית חלשה שמקורה במרכיב הפלבנו ליגנאני של 

 2010בשנת . glucuronides 37בגדילן מצוי, הוא נוצר במהירות וניתן למדידה בפלזמה בעיקר בצורה של 

)הרשות האירופאית לבטיחות מזון( בנוגע להתוויה הרשומה על התכשיר  EFSAפורסמה העמדה של 

Bio – C ור החלב בשל הליקויים הקיימים במחקרים לפיה אין לייחס לתכשיר סגולות של הגברת ייצ

 . 38שנעשו על תכשיר זה הן בבני אדם והן בבעלי חיים 

 תופעות לוואי אפשריות

נסבל היטב בכמויות המקובלות. לעיתים  silymarinראיות משימוש קודם וממחקרים קליניים מראים כי 

פר מקרים של תגובה אלרגית כולל רחוקות יתכנו תופעות במערכת העיכול כמו בחילה, גזים ושלשול. מס

שוק אנאפילקטי דווחו במטופלים עם אלרגיה לגדילן מצוי ולצמחים דומים )משפחת המורכבים(. באופן 
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, בטא P450עלולות להיות השפעות מטבוליות על הכבד )כולל עיכוב של ציטוכרום  silymarin -פוטנציאלי ל

 intrahepatic -יימים גדילן מצוי יכול לשמש לטיפול בגליקופרוטין(. במקרים מסו P –גלוקורונידז, ו 

cholestasis 35 . 

( נשארה ברובה אנקדוטלית למרות שהשימוש (silybum marianumהפעילות הגלקטוגנית של גדילן מצוי 

 . 39בו כגלקטוגוג הולך וגדל 

ת הגדילן המצוי על פי המידע הקיים כיום לא ניתן להסיק מסקנות מבוססות וחד משמעיות לגבי יעילו

 בשיפור תפוקת החלב.

 

 מזונות ומשקאות נוספים הנחשבים כמעודדים או מדכאים יצור חלב:

כיום ניתן למצוא בספרות הלא מדעית המלצות לנשים מיניקות לאכול ולשתות מזונות שונים בטענה שהם 

מעודדים ייצור חלב. מדובר במאכלים עשירים בחלבון, סידן וברזל, כגון טחינה, שקדים ושיבולת שועל, 

מים מחקרים אולם לא קייאשר הוספתם לתפריט האם יכולה להועיל לשיפור מצבה התזונתי של האם, 

 .  המבססים את הטענה שאכן מאכלים אלה משפיעים על ייצור החלב

משקה בו משתמשים בחלק מהתרבויות כמעודד ייצור חלב אם. השעורה המצויה בבירה )גם  – בירה

אולם לא קיימים מחקרים סיסטמטיים בבירה לא אלכוהולית( יכולה להגביר את הפרשת הפרולקטין, 

 .41 40בין בירה וייצור חלב המוכיחים קשר סיבתי 

אם, אולם -נחשבים כמדכאי ייצור חלב – כרוב, כרובית, ברוקולי, שום, תה מרווה , תה נענע, תה יסמין

 גם לגביהם לא קיימים מחקרים המוכיחים קשר סיבתי כלשהו עם דיכוי יצור החלב.

 

 סיכום והמלצות

מיניקה מדווחת על קשיים בייצור החלב יש למצות את כל האפשרויות הקשורות לעידוד ייצור  כאשר אשה

חלב )האכלה תכופה, ריקון תדיר של השד וכן להעריך גורמים רפואיים אחרים שיכולים להשפיע על ייצור 

 החלב( .

 . בטיחות הצמחים בשימוש בתקופת ההריון וההנקה,1אין כיום מידע מספק לגבי: 

. המינון הנכון הנדרש. בנוסף קיים חוסר סטנדרטיזציה במוצרים שונים. לכן לא ניתן, 3יעילותם   .2 

נכון להיום, להמליץ על שימוש במוצרים אלו. דרושים מחקרים קליניים מבוקרים על מנת לקבוע את 

 ."גלקטוגוגים"היתרונות, מידת הבטיחות ותפקידם הפוטנציאלי של צמחים אלה כ

 

 יריס בחר, דיאטנית אזורית לשכת בריאות נפת רמלהכתבו:   א

 עינת אופיר, דיאטנית אזורית לשכת בריאות מחוזית ת"א

 תודות למעורבים בכתיבה: ד"ר טל לביא, לריסה גופשטיין וחוה אלטמן
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