
  והתקרשויות דם כולסטרול, מיצי הדרים מורידים רמות לחץ דם

  רחובות, העברית' האונ, ס לתזונה"ביה, תלמה רוזנטל' דר

, המערבי מספר הדומה לזה המקובל בעולם,  מהאוכלוסייה בישראל סובלים מלחץ דם גבוה15-20% -כ
ובכלל , אחד לגישה זו וא ביטוישיפור אורח החיים ה. הטיפול הראשוני בלחץ דם גבוה הוא לא תרופתי

 .גם היא חשובה ביותר הגבלת צריכת המלח. שמירה על המשקל והפסקת העישון, זאת התעמלות

, עשירים בו שההדרים, )פוטסיום(לבין אשלגן ) סודיום(עובדה ידועה היא שיש קשר נגדי בין נתרן 
 .מאבדים מלח, אם אוכלים הרבה אשלגן, ולפיכך

 ,הנגרמת על ידי HYPOKALEMIA למניעת, 1985בשימוש נרחב מאז ציטרט אשלגן נמצא 
THIAZIDE  הלוקחים, השכיח בקרב אלה הסובלים מלחץ דם גבוה DIURETICS אשלגן ומאבדים. 

שתכולת האשלגן   מיץ תפוזים חוקרים גילו כי על ידי מתן. הדרים יכולים להוות תחליף לציטוט אשלגן
, לפיכך. היו זהים  CITRATURIC -ען בסיס האלקאלי והתגובה המט, בהם זה לזו שבציטוט האשלגן

 .יכולים לקבל תרופות אלקאלי בייחוד בקרב מטופלים שאינם, הדרים יכולים להוות תחליף לתרופה

להדרים יש השפעה  .כולל מטבוליזם מופרע של סוכר וליפידים, ישנן עוד פתולוגיות של לחץ דם גבוה
 .כןמיטיבה על פרמטרים אלה גם 

CERDA  עקב , לב בדק את השפעת פקטין האשכוליות על קבוצת מתנדבים שהיו בסיכון גבוה למחלות
 .כולסטרול גבוה

כולסטרול  ,כולל כולסטרול פלסמה, פקטין אשכוליות הפחית מספר פרמטרים מטבוליים חשובים
 .המפורסם LDL:HDL ליפופרוטאין צפיפות נמוכה ויחס כולסטרול

, כולסטרול פלסמה ים מאוניברסיטת פלורידה בדקו את השפעת פקטין האשכוליות עלאותה קבוצת חוקר
אשכוליות הפחית באופן מובהק  התוצאות הראו כי פקטין. בחזירים קטנים HDL -ו LDL טריגליצרידים

חזירים שקיבלו קטין פתחו פחות  .31% -ב LDL ו HDL  ושיפר את יחס30% -כולסטרול פלסמה בכ
כיוון שרבים מן , הדבר רלבנטי מאד ללחץ דם גבוה . ים מאשר קבוצת הביקורת של חיותהסתיידות עורק

 .סובלים מהאצה של תהליך הסתיידות העורקים, מטבוליות בנוסף על הפרעות, הסובלים מכך

או , תחליף התכונות המשותפות להדרים ולאנטגוניסטים של הקלציום מבטיחים שהדרים יוכלו להוות
 .רופתי בלחץ דם גבוהלטיפול ת, תוסף

 הדבר. תאי דם (CLUMPING) שותריכולת למנוע התק FLAVONOIDS -אטאווי ומור הראו כי ל
טיפול  רבים מן המטופלים מקבלים. שפגיעים לאוטם כלי דם, חשוב גם לסובלים מלחץ דם גבוה

 .וגם כאן יכולת ההדרים עשויה להיות לעזר, באספרין

הראשונים  אחד המחקרים. עתן של תרופות כאשר הן נלקחים ביחדמיצי הדרים כאמצעי להגברת השפ
אשכוליות שילש את  מיץ. בדק את אינטראקציה בין מיצי הדרים עם תרופות נגד לחץ דם קלאסיות

האינטראקציה עם מיץ אשכוליות  .דבר שלא קרה עם מיץ תפוזים  ,FELODIPINE -השפעת כדורי ה
 .ארע ככל הנראה בזמן הספיגה

מניסויים , כן כמו. גם מורידים את רמת הכולסטרול ומשפיעים לטובה על מטבוליזם של ליפידיםהדרים 
 .שנעשו בבעלי חיים עולה כי יש להדרים פעילות אנטי סקלרוטית

 .כי הדרים מגדילים את ספיגתן של תרופות בגוף, מכל הוא החשוב

 


