
 שלום רב,
 במענה לפנייתך;

  
ההתמקדות במשקאות המכילים ממתיקים נובעת מהחשש ההולך וגובר מההשפעה השלילית 
המזיקה שלהם על מערכות רבות בגוף. כך עולה מאחת הסקירות אשר פורסמה לאחרונה 

: חלק מהמומחים סבורים כי Biosciences Biotechnology Research Asia, 2021 ב
היא ממתיקים מלאכותיים. במחקר חתך  2הסיבה העיקרית בגינה מתפתחת סוכרת מסוג 

נערכה השוואה בין רמות עמידות לאינסולין בחולי סוכרת שצרכו ממתיקים מלאכותיים ואלו 
ת שלא צרכו ממתיקים אלו. צריכת ממתיקים מלאכותיים לוותה ברמות גבוהות יותר של תנגוד

לאינסולין. החוקרים כתבו כי צריכת ממתיקים מלאכותיים אלו הובילה לשחרור אינסולין 
מהלבלב בשל הטעם המתוק שלהם ורמות אינסולין מוגברות אלו הובילו בסופו של דבר לירידה 
בפעילות הקולטנים עקב תנגודת לאינסולין. עוד מצוין מחקר בו משתתפים שצרכו סוכרלוז או 

ת סוכר, כאשר רמות האינסולין היו גבוהות יותר באלו שנטלו סוכרלוז. מחקר מים עברו העמס
מינון בין משקאות קלים עם ממתיקים מלאכותיים ובין הסיכון -נוסף הצביע על קשר תלוי

. הממתיק המלאכותי אספרטיים נקשר עם בעיות קוגניטיביות והתנהגות, כולל 2לסוכרת מסוג 
שקט, חרדה, מיגרנה, נדודי שינה ודיכאון. השפעות אלו -ש, איקשיי למידה, פרכוסים, כאבי רא

עשויות לנבוע מרמות מוגברות של פנילאלנין וחומצה אספרטית. מחקר נוסף מצא כי תרכובות 
טרנסמיטורים, כולל דופמין, נוראפינפרין וסרטונין, -אלו עשויות לעכב ייצור ושחרור נוירו

ית. אספרטיים מוביל לעליה ברמות קורטיזול בדם פיזיולוג-האחראיים לבקרת פעילות נוירו
רמות קורטיזול גבוהות ורמות גבוהות של רדיקאלים   ומוביל לייצור עודף רדיקאלים חופשיים.

חופשיים עשויות להגדיל את הרגישות של המוח לעקה חמצונית, העשויה להשפיע לרעה על 
-להוביל לבעיות נוירו ההתנהגות. מסקירת מחקרים בנושא עולה כי אספרטיים עשוי

התנהגותיות. בסקירה שפורסמה דווח כי צריכת ממתיקים מלאכותיים עשויה לפגוע 
רקע צריכת אלכוהול. -במיקרוביום של מערכת העיכול ולהוביל למחלת כבד שומני שאינה על

המיקרוביום של מערכת העיכול היא מערכת מורכבת התורמת למגוון תהליכים פיזיולוגיים, 
ינרליזציה של העצם, ויסות מערכת החיסון, פרוליפרציה של תאי מעי והגנה מפני כולל מ

פתוגנים. מחקר קודם מצא כי ממתיקים מלאכותיים עשויים להוביל להפרעה בהרכב 
המיקרוביום במערכת העיכול ע"י הרג חיידקים במעי. שינוי הרכב המיקרוביום הינו אחד 

ד שומני ויש עוד ועוד עדויות לפיהן ממתיקים הגורמים התורמים לפתוגנזה של מחלת כב
מלאכותיים עשויים להוביל לשינוי הרכב זה ולהביא לעליה נוספת בשכיחות מחלת כבד 

למרות שממתיקים מלאכותיים עשויים להיות מלווים בסיכון מוגבר למצבים רפואיים   שומני.
 ].iשונים ולכן חשוב להימנע מצריכה מופרזת של ממתיקים אלו [

  
מאמרים בנושא הממתיקים המלאכותיים מצביעה על הנזקים  120 -סקירה נוספת של למעלה מ

]: במאמר ניתנת סקירה רחבה על סוגי iiאשר יכולים לנבוע כתוצאה מהשימוש בהם [
הממתיקים, דרגת מתיקותם וכן האופן בו הם נקשרים לקולטני הטעם מתוק על גבי הלשון. 

מזהים מזונות בעלי ערך אנרגטי גבוה וכן מזונות הגורמים  קולטני ההיקשרות לטעם המתוק
להנאה. הקולטנים הללו נמצאים גם לאורך מערכת העיכול, שם הם מעורבים בוויסות תהליכים 
מטבוליים כדוגמת ויסות רמת הסוכר בדם, תחושת שובע ותנועתיות המעי. כך למשל נמצא כי 

ה במשקל והשמנה בבני אדם. המנגנון צריכת ממתיקים מלאכותיים נמצאה כקשורה לעלי
הפוטנציאלי הקשור בקשר שבין צריכת הממתיקים לבין השמנה קשור כנראה לשינויים 

האפקטים המטבוליים הקשורים לצריכת   בהפרשה מטבולית של הורמונים בתגובה לצריכתם.
 למשל הורמון -ממתיקים מלאכותיים הם כתוצאה משינויים ברמות חומרים שונים בגוף



. glucagon-like peptide-1 (GLP-1) -המופרש מתאי אפיתל המעי כתגובה לצריכת מזון
תפקידו העיקרי הוא עידוד הפרשת אינסולין וכן הוא מעורב בוויסות תיאבון וויסות צריכת מזון. 

כתוצאה מצריכת ממתיקים מלאכותיים קשורה לאי סבילות לגלוקוז  GLP-1 הפרשת
ן הנמנע כי צריכתם יכולה להיות קשורה להתפתחות סוכרת גם בבני במכרסמים, ולכן אין זה מ

אדם. צריכת ממתיק מסוג סוכרלוז נמצאה קשורה בשינויים ברמות הסוכר בדם בקרב בני אדם 
במחקרים שונים. הסוקרים הגיעו למסקנה כי קיימות עדויות לקשר שבין צריכת ממתיקים אלה 

לין, תחושות רעב ושובע ופרמטרים נוספים, קרוב למטבוליזם של גלוקוז בדם, הפרשת אינסו
לוודאי בעקבות הטעם המתוק והטעם המר הנוצרים מקשירה שלהם לרצפטורים בפה ולאורך 
מערכת העיכול. הסקירה מצביעה גם על הקשר שבין צריכת ממתיקים מלאכותיים לצריכה 

הברית נצפה כי ילדים בקרב קבוצה גדולה של ילדים בארצות  -גבוהה יותר של סוכר. לדוגמה
 אשר שתו משקאות ממותקים בממתיקים צרכו יותר סוכר לעומת ילדים אשר שתו מים.

  
בנוסף לכך, הסקירה מסבירה את אופן זיהוי הממתיקים המלאכותיים על ידי הקולטנים 
שנמצאים בגוף גם באיברים אחרים מחוץ לפה. לאחרונה זיהו קולטנים לטעמים בבני אדם גם 

למשל במוח, בלב, באורטרה, ברקמת השומן ובריאות. קולטני טעם לאורך  -אחרים באיברים
מערכת העיכול יכולים ליצור אינטראקציה עם המיקרוביום ולעורר הפרשה של הורמונים 

המעורבים בתיאבון, צריכת אנרגיה, תנועתיות של המעי והומאוסטזיס של גלוקוז.   מטבוליים
. כל ההורמונים הללו קשורים PYY -וGLP-1, GIP,  CCK  ן,מדובר בהורמונים הבאים: גרלי

בוויסות צריכת מזון, הומאוסטזיס של גלוקוז ותנועתיות של המעי. התגובה של הגוף לצריכת 
 הממתיקים דומה מאוד לזו של צריכת ממתיקים קלוריים כמו גלוקוז ופרוקטוז.

  
פעה של צריכתם על ויסות הרכב מנגנון נוסף הקשור בצריכת ממתיקים מלאכותיים הוא ההש

המיקרוביום. נמצא כי צריכת ממתיקים מלאכותיים קשורה לשינויים בהרכב  -חיידקי המעי
מצב אשר קשור אף הוא למצבים כמו השמנה ועמידות לאינסולין: באנשים בעלי  -חיידקי המעי

יום, השמנה ועודף משקל נמצאה ירידה משמעותית בריכוז חיידקים מסוגי ביפידובקטר
בקטרואידים ולקטובצילים. לעומת זאת, באנשים אלה נמצאה עלייה בריכוז חיידקים מסוגים 

למשל פירמינוקוט, לקטובצילוס רויטרי ופתוגנים פוטנציאליים שונים כמו למשל  -אחרים
. בסוכרת, למשל, חיידקים מהקבוצה E coli -סטפילוקוקוס אאורוס, אשרישיה שיגלה ו

. באופן כללי ניתן לומר כי מחקרים שונים 2פן שלילי לסוכרת מטיפוס הראשונה קשורים באו
 זיהו קשרים מובהקים בין מצבים מטבוליים מסוימים לבין הרכב חיידקי המעי ותפקודו.

  
חשוב לציין כי השימוש כי השימוש בממתיקים המלאכותיים קשור באופן חזק להפרעות שונות 

אדם. מחקרים שונים בדקו קשר זה בממתיקים כדוגמת בחיידקי המעי הן במכרסמים והן בבני 
להם השפעה בקטריוסטטית ישירה על זני חיידקי מעי מסויימים.  -סכרין, סוכרלוז ואססולפאם

עוד נמצא כי סוכרלוז למשל, גורם לדיסביוזה בחיידקי המעי בעכברים. השפע הזו הייתה חזקה 
גם את ההשפעות המטבוליות של צריכת יותר בנוכחות דיאטה עתירת שומן. הסקירה מסבירה 

עלייה ברמות הסוכר בצום והשפעה על  -אספרטם ברמות נמוכות על רמות הסוכר בדם בחולדות
עמידות לאינסולין. השפעות נוספות דומות נבדקו גם על סטיביה. צריכת סכרין בעכברים הייתה 

אדם, אשר צרכו מים בלבד  קשורה לעלייה במשקל גם ללא שינוי בצריכת המזון. בעכברים ובבני
נמצאה אי סבילות לגלוקוז גם בקבוצה  -לעומת מים עם סוכרים ו/או עם ממתיקים מלכותיים

אשר קיבלה מים עם ממתיקים מלאכותיים. בחלק מבני האדם, בהם נמצאה אי סבילות לגלוקוז 
ם הללו, כתוצאה מצריכת הממתיקים, נצפו גם שינויים בהרכב חיידקי המעי. השתלת החיידקי

שמקורם במעי בני אדם, בחולדות הביאה אף היא לאי סבילות לגלוקוז. ככלל, ניתן לומר כי 



ההשפעה של צריכת ממתיקים מלאכותיים קשורה באופן חזק להרכב חיידקי המעי ולתגובה 
 המטבולית לכך הן בבעלי חיים והן בבני אדם.

  
שינויים בהעדפות צריכת מזונות עוד נמצא כי השפעה זו על הרכב חיידקי המעי קשורה ל

וטעמים: חיידקי המעי יכולים לשנות העדפות טעמים באמצעות מניפולציות לביטוי קולטני 
הטעם, וכתוצאה מכך לגרום לשינוי בהרכב החיידקים ולהעלאת הסיכון להפרעות מטבוליות. 

רכב החיידקים קיימים יחסי גומלין מורכבים בין קולטני טעם, צריכת ממתיקים מלאכותיים, ה
 במעי ומצבים מטבוליים.
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