
מחקר רפואי אמריקאי חדש מוכיח 
שחומצת השומן DHA מקבוצת 

אומגה 3, עשויה להוביל לטיפול יעיל 
בשורה של מחלות ניווניות, ביניהן: 

אלצהיימר, פרקינסון, ניוון רשתית ועוד.
בנוסף מחלת הסוכרת עלולה לגרום 
לשורה של מחלות נלוות קשות כמו 

פגיעה בכלי הדם, הלב, הראייה 
והמוח. ישראל גלמור, נשיא ומייסד 

חברת אומגהמור בע"מ,  מספר 
על מחקר חדש שפורסם בכתב 

 Journal of העת הרפואי היוקרתי
Biological Chemistry על היכולת 

של DHA אומגה 3 לסייע בטיפול 
במחלות ניווניות של המוח ומחלות 

קשות אחרות: "מדובר במחקר מדעי 
מקיף שנערך בבית הספר לרפואה 

באוניברסיטת לואיזיאנה", מספר 
גלמור, "והוא קובע כי חומצות השומן 

DHA מקבוצת אומגה 3 עשויות 
להוביל לטיפול יעיל בשורה של 

מחלות ניווניות במוח דוגמת שבץ, 
אלצהיימר, פרקינסון, ניוון מקולרי 
תלוי גיל, ניוון רשתית ומחלות מוח 

אחרות כמו טרשת נפוצה. החוקרים 
טענו כי המפתח לפתרון הוא בהבנת 
 DHA פעילות ותפקוד חומצת השומן

במוח האנושי. כתוצאה מכך ניתן 
יהיה לייצר תוספי מזון ו/או תרופות 

עבור אותן מחלות הנחשבות לחסרות 
מרפא עד היום".

לדברי גלמור, צוות המחקר 
בראשותו של ד“ר ניקולאס בזן זיהה 

שחומצת השומן אומגה 3 מסוג 
DHA מייצרת מולקולות ייחודיות 

המזהות פגיעה ראשונית באיזון תאי 
המוח. עוד הם גילו כי סוג מסוים של 

מולקולות אלה -  NPD1, מגנות על 
מערכת העצבים במוח ובעין". 

חומצות השומן אומגה  3 בעיקר 
EPA ו-DHA נמצאות בדגים ובאצות 

ים. הן נחקרו רבות ונמצאו כיעילות 
בטיפול ובמניעת מחלות לב וכלי דם, 

שיפור תפקוד מערכת הראייה, מערכת 
העצבים אצל תינוקות ומתבגרים, 

תפקוד מערכת הרבייה אצל גברים 
ואף הקטנת הסיכון למוות מכל סיבה.
אומגה מור פיתחה מוצר ייחודי בשם 
DHA PREMIUM – במיוחד לטיפול 

בתפקודי המוח. "בנוסף, מכיל המוצר 
 DHA  אשר יחד עם ,D3 גם ויטמין

מכפיל את שחרור הסרטונין במוח", 
אומר גלמור, "על כן יש לו יתרונות 

רבים והוא עשוי לעזור בבעיות קשב, 
ריכוז, היפראקטיביות, דיכאונות 

וחרדות. המוצר מספק תוסף אומגה 
DHA 3 איכותי לשימוש יומיומי 

הנדרש לשמירה על הבריאות”.  

מניעת מחלות 
בעזרת אומגה 3
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האם אנחנו בפני פריצת דרך 
בסוכרת נעורים?

מהי סוכרת נעורים?
 Type 1 Diabetes( סוכרת נעורים

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 

עושה ֵשֶׂכל

לאיזון מתוק של החיים
תת-עוריות או משאבת אינסולין.

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 

ניתן להשיג בבתי הטבע ובתי המרקחת ברחבי הארץ )במידה וישנו מחסור, ניתן ליצור קשר עם ישראל גלמור(.
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אופן השימוש: 
20 טיפות בכפית או 

ישירות על הלשון

עכברים ושיש קושי בהעמדת המלצות 
טיפוליות לבני אדם, אומרים החוקרים 

שבמקביל למחקר שערכו, הם התייחסו 
למספר מחקרים 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 מקצועיות ופורסמו במגזינים 
.JAMA -ו PUB MED מקצועיים דוגמת
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