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בריאות

מחסור באומגה 3 בגופנו עלול להתבטא בסוגי 
מחלות רבים כגון: מחלות לב, דלקות, מחלות 

אוטואימוניות הנובעות מדלקות, מחלות קוגניטיביות 
דוגמת הפרעות קשב וריכוז, חרדות, סכיזופרניה, 

דיכאון מז'ורי, דיכאון דו קוטבי, מיגרנות, אפילפסיה, 
מחלות בספקטרום האוטיסטי, דמנציה, אלצהיימר 

וטרשת נפוצה. רשימת המחלות מתארכת עם 
סוכרת, סוכרת נעורים, אלרגיות ועוד. 

כבר למעלה מעשרים שנה יודעים כימאים למדוד 
רמות אומגה 3 בכדוריות הדם ובממברנות. 

החידוש של השנים האחרונות הוא בניית מדד אומגה 
3, המגדיר את רמות הסיכון של חסר באומגה 3 על 
כל הנגזר מכך. את הבדיקה פיתחו  שני מומחים – 

הקרדיולוג פרופ' פון שאקי מגרמניה והחוקר פרופ' 
ויליאם האריס מארה"ב, והיא מבוצעת כיום כדבר 

שבשגרה בארה"ב, גרמניה וקוריאה.
על פי מחקרים, עולה כי אדם שרמת אומגה 3 בדמו 

היא 4-6 במדד האמור, נמצא בסיכון גבוה ללקות 
במחלות המצוינות מעלה. לעומתו, אדם שרמת 

אומגה 3 בדמו היא 6-8 במדד האמור, נמצא בסיכון 
בינוני ללקות במחלות המצוינות מעלה.  ואילו אדם 

שרמת אומגה 3 בדמו היא 8-12 במדד האמור, נמצא 
ברמת סיכון נמוכה והוא מוגדר כאדם בעל חוסן 

בריאותי! 
מחקר שבדק במשך קרוב ל-15 שנה 6,501 נשים 

בגילאי 65 עד 80, מצא שיש קשר ישיר בין רמת 
אומגה 3 גבוהה לבין הימנעות ממחלות שונות מחד 
ואריכות ימים מאידך, )כלומר איכות ואריכות חיים(. 

המחקר מצא כי נשים שנמצאו במדד אומגה 3 גבוה 
)8 ומעלה(, האריכו חיים ב-20 אחוז בממוצע יותר 

מנשים שרמת אומגה 3 בדמם הייתה נמוכה במדד 
אומגה 3.

בקרוב בסל הבריאות?
"לצערי הרב מערכת הבריאות איננה רוצה )וכרגע 
גם איננה יכולה( למדוד את רמת אומגה 3 של כל 

מטופל", מסביר ישראל גלמור, מנכ"ל "אומגהמור" 
המפתחת ומייצרת אומגה 3 מאצות. לדבריו, כיום אין 
בישראל אף מכשיר בדיקה לרמות אומגה 3 בקופות 

החולים, פרט למכוני מחקר השייכים לבתי חולים 
דוגמת בילינסון. "מדובר במכשירים לא יקרים במיוחד 
והשקעה של פחות מ-50 מיליון שקל מתקציב משרד 

הבריאות וקופות החולים, תאפשר רכישת עשרות 
מכשירים מסוג גז כרומטוגרף, אשר אותם ניתן לפזר 

בכל בתי החולים ובמרפאות מרכזיות של קופות 
החולים השונות".

לדברי גלמור, בדיקה פרטית עולה בין 300 ל-500 
שקלים, "מדובר בעלות נמוכה ביחס לבדיקות רבות 

אחרות והיא יכולה להיכנס לסל הבריאות בעלויות 
נמוכות יחסית בתוך מספר קטן של שנים, אם רק 

תתקבל החלטה מתאימה במשרד הבריאות", הוא 
אומר.

ומה עושים בינתיים?
חברת  "אומגהמור" )"OmegaMore"( הישראלית, 
מספקת אלטרנטיבה טבעית ובטוחה לשימוש לכל 
מי שמבקש להעשיר את תזונתו בחומצות אומגה 3 

מסוג DHA, ובמיוחד לצמחונים וטבעונים המעוניינים 
להימנע מצריכת מוצרים מן החי. החברה מציעה 

מוצר בשם  "ALGEA DHA  PREMIUM"– תוסף 

תזונה המבוסס על חומצת השומן DHA אומגה 3, 
מאצות ים, בטעם אשכולית תות ובתוספת ויטמין די 

3, במתכונת נוזלית. 
המוצר מתאים לשימוש לכל הגילאים ויעזור בהדרגה 

לשפר את מדד אומגה 3 אצל המשתמשים. 
"ALGEA DHA PREMIUM" אינו מכיל שאריות של 

דגים או בע"ח אחרים מן הים. את האצות מגדלים 
מול חופי טאיוואן בבריכות מים מתוקים המומלחים 

במלחים ומינרלים שונים, זהים לרמה של מי ים, 
אך ללא החשש לחלקיקים מזהמים הנמצאים בים 

עצמו. לכן האצות אינן מכילות רעלים, מתכות כבדות 
או יוד. למוצר הכשר מטעם בד"ץ העדה החרדית 

ירושלים. שמן האצות הגולמי DHA אומגה 3, מיובא 
לישראל על ידי חברת אומגהמור, למפעל "מעבדות 

צמחי מרפא" שמכין את הפורמולה המיוחדת שפיתח 
ישראל גלמור.

"ALGEA DHA  PREMIUM", מיוצר ונארז במפעל 
"מעבדות צמחי מרפא" בגליל התחתון, תחת תקנים 

מחמירים, אישור משרד הבריאות וכן אישור איכות 
אירופאי של NOVEL FOOD ושל מעבדות

SGS  העולמיות.
"בקרוב נפנה אנשים 

לבדיקות רמת 
אומגה 3 בדמם", 

מסכם גלמור, 
"בחברה גרמנית 
עמה יצרנו קשר 

מיוחד". 

מערכת סמרט-לייף

מה הקשר בין 
אומגה 3 ואריכות ימים?
ידוע שהדרך הטובה ביותר להתמודד עם מחלות היא למנוע אותן | יותר 
ויותר מחקרים מעידים על הקשר בין צריכת אומגה 3 לבריאות תקינה אז 

למה אף אחד לא אומר לנו את זה?

חברת  "אומגהמור" )"OmegaMore"( הישראלית, מספקת 
אלטרנטיבה טבעית ובטוחה לשימוש לכל מי שמבקש להעשיר 
את תזונתו בחומצות אומגה 3 מסוג DHA, ובמיוחד לצמחונים 
וטבעונים המעוניינים להימנע מצריכת מוצרים מן החי. החברה 
מציעה מוצר בשם "ALGEA DHA PREMIUM" תוסף תזונה 
המבוסס על חומצת השומן DHA אומגה 3, מאצות ים, בטעם 

אשכולית תות ובתוספת ויטמין די 3, במתכונת נוזלית
* האמור במאמר זה איננו בא להחליף ייעוץ רפואי, או טיפול רפואי והוא משמש ככלי העשרת והעברת מידע בלבד. לפרטים: omegamoretech.com | טל: 050-7447979 | 03-9667170

האם אנחנו בפני פריצת דרך 
בסוכרת נעורים?

מהי סוכרת נעורים?
סוכרת נעורים )Type 1 Diabetes Mellitus(נגרמת עקב הרס 

התאים בלבלב )תאי בתא( המייצרים אינסולין. סוכרת זו - 
המאופיינת בחסר מוחלט של אינסולין - היא הסוג השכיח 
בקרב ילדים, מתבגרים ומבוגרים צעירים, אולם היא יכולה 

להופיע בכל גיל. 

סוכרת נעורים היא מחלה אוטואימונית, שבה מערכת 
החיסון העצמית של הגוף – שבדרך כלל מגינה עליו 

מזיהומים חיצוניים – פועלת נגד תאי הגוף עצמם. 
בסוכרת זו נוצר תהליך דלקתי כרוני, הגורם להרס תאי 

בתא שמייצרים את האינסולין בלבלב, עד להיווצרות חסר 
באינסולין ותלות מוחלטת באספקתו ממקור חיצוני לגוף.

הסיבה שבגללה תוקפים תאי T )תאי דם לבנים( את תאי 
הבתא והורסים אותם, לא ברורה לחלוטין  ולכן לא ניתן היה 

)עד היום( למנוע את התפתחות המחלה. אי לכך, סוכרת 
מסוג 1 היא מחלה כרונית )שנכון לרגע זה( היא חשוכת 

מרפא, והטיפול בה דורש מעקב יומיומי רציף של החולה 
אחר רמת הגלוקוז בדם באמצעות מד-סוכר )גלוקומטר(, 

והזרקת אינסולין תוך שימוש בזריקות תת-עוריות 
או משאבת אינסולין.

עושה ֵשֶׂכל

לאיזון מתוק של החיים
סוכרת מסוג 1 היא סוג הסוכרת עם הקשר הנמוך ביותר 
לגנטיקה. מעריכים שגורמים גנטיים אחראים לכל היותר 

ל-33% מהנטייה לסוכרת מסוג 1.

מחקרים חדשים מראים חד משמעית, כי טיפול קבוע 
בתוסף התזונה אומגה 3 עשוי לעזור לאנשים עם בעיה 

אוטואימונית הגורמת לדלקתיות מוגברת במצב של סוכרת 
סוג 1 לילדים.

בניסוי מדעי ארוך, שנערך עם עכברים שצרכו אומגה 3, 
נמצאה ירידה משמעותית לאורך זמן ברמות הסוכר ורמות 

האינסולין בדם של העכברים.

חשוב אף יותר מכך, לאחר איזון רמות האינסולין והסוכר 
בעכברים, נצפה חידוש בייצור תאי בתא בלבלב, המייצרים 

את הורמון האינסולין!
כותבי הממצא )חוקרים מאוניברסיטאות גואנדונג מסין 
ופיטסבורג מארצות הברית( מעריכים כי תוסף התזונה 

אומגה 3, עומד להפוך בעתיד הקרוב לחלק פעיל בטיפול 
התרופתי של סוכרת סוג 1.

"אנו מעריכים כי במקרים של ראשית התהליך הסוכרתי 
ובמקרים בהם טופלה המחלה היטב ורמת הסוכר בדם 

נשמרה באיזון, תהיה תועלת רבה להתערבות הטיפולית 
המומלצת על ידינו"!

בהתייחס לכך שהמחקר נעשה על עכברים ושיש קושי 
בהעמדת המלצות טיפוליות לבני אדם, אומרים החוקרים 

שבמקביל למחקר שערכו, הם התייחסו למספר מחקרים 

ניתן להשיג בבתי הטבע ובתי המרקחת ברחבי הארץ )במידה וישנו מחסור, ניתן ליצור קשר עם ישראל גלמור(.
האמור למעלה הוא מידע כללי ואינו בא במקום ייעוץ / מרשם רפואי
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אופן השימוש: 
20 טיפות בכפית או 

ישירות על הלשון

קודמים, כמו מחקר )DAISY - דייסי( שפורסם בקולורדו 
ארצות הברית בשנת 2007 ומחקר קודם שנערך בנורווגיה 

ופורסם בשנת 2003. מחקרים אלו נערכו על בני אדם 
והראו תוצאות מבטיחות.

בשני המחקרים הראה הטיפול באומגה 3 על תינוקות 
ופעוטות מקבוצות סיכון לסוכרת מסוג 1, הקטנה 

משמעותית בהתפתחות ואירוע מחלת סוכרת נעורים לילדי 
קבוצות המחקר.

"מכאן אומרים החוקרים, אנחנו למדים שישנה קורלציה 
רבה בין המחקר שערכנו על עכברים לבין מחקרים שנערכו 

בארצות הברית ובנורווגיה עם בני אדם".

הכתבה מתבססת על מחקרים שנערכו במעבדות 
 PUB MED מקצועיות ופורסמו במגזינים מקצועיים דוגמת

.JAMA -ו

w w w . o m e g a m o r e t e c h . c o m 03-9667170 | 050-7447979
לפרטים נוספים ושאלות יש לפנות לישראל גלמור:


