
 :מצא אליוט בארי מהאוניברסיטה העברית' צוות חוקרים בראשות פרופ
מחלת לב , מפחיתות את הסיכון לחלות בטרשת עורקים שלוש כוסות מיץ תפוזים ביום

 ושבץ
 

 לוויטמין ידוע הוא שכוס מיץ בארוחת הבוקר היא דרך בריאה להתחיל את היום שכן זהו מקור עשיר כלל
C.  להפחתות טרשת עורקים עשויות להפחית את הסיכון, מיץ תפוזים ביוםכעת התברר ששלוש כוסות ,

ס לרפואה של "בארי מביה אליוט' למסקנה זו הגיע צוות חוקרים בראשות פרופ. מחלת לב ושבץ
 C השפעת הגדלת כמות ויטמין שערך מחקר תזונה מבוקר בו נבחנה. האוניברסיטה העברית והדסה

ס לרפואה של "שלומית הביון מביה צוות המחקר כלל גם את. םי שתיית מיץ תפוזי"שצורך אדם ע
ח שיבא "ר דרור מביה"ד, הדסה ח"נורמן מביה ר מנחם נהיר ויהודית"ד, האוניברסיטה העברית והדסה

 .דגן-בית ר עוד שגיא במכון וולקני"וד
 

תנדבים הסטודנטים המ כל. 18-23 גברים בריאים בגילאי 36במחקר שנמשך שלושה חודשים השתתפו 
כל יום שלוש כוסות מיץ , בנוסף קבלו דיאטה מבוקרת טיפוסית לאזור המזרח התיכון כשחצי מהם שתו

, בדמה C גדילה פי שלוש את כמות ויטמיןה צוות המחקר מצא שהקבוצה ששתתה את המיץ. תפוזים טרי
ממקורות  C יןכמות יומית מומלצת רגילה של ויטמ בהשוואה לקבוצה השנייה שניזונה מדיאטה שכללה

 .אחרים

שקבלו את  בדמם של אלה") הכולסטרול הרע" ,LDL  (בדיקות הראו שחלקיקי השומן בצפיפות נמוכה
הוא נוטה להיצמד  מתפרק LDL -כשה. היו יציבים הרבה יותר בהשוואה לקבוצה השנייה, מיץ התפוזים

 .מחלות לב ושבץ, הדם יועלול להוביל להיצרות כל, מצב שידוע כטרשת עורקים, לדפנות העורקים

עכשיו . שונות נחקר תהליך התפרקותו ביסודיות במעבדות, לא יציב LDL -בשל הסיכון המתעורר מ
הכולסטרול "להתפרקות  אחראי גם, תהליך שאחראי לקלקול מזון ולחלודה על מתכת, ידוע שחמצון

המגינים על  E -ו C במיוחד ויטמין יש עניין צרכני ומדעי רב בגורמים מונעי חמצון טבעי, לכן". הרע
 .LDE  הגוף מתהליכי חמצון כולל התפרקות

   -תפקידו כמייצב רמת ה, כמעכב התפתחות סרטן ומחלות אחרות נחקר רבות אולם C ויטמין תפקיד
LDL  התועלת  זוהי הפעם הראשונה שמחקר מצביע על. וכמגן ממחלת לב דורש עדיין מחקר רב יותר

 American Journal of -דיווח על התקדמות זו מופיע במהדורת פברואר של ה. וזיםהטמונה במיץ התפ
Clinical Nutrition.  

מאמריקאים  ידוע זה מכבר שתושבי אגן המזרח התיכון נוטים פחות לפתח מחלת לב, בארי' י פרפ"עפ
ם במזון מקובל המצויי צריכת גורמים מעכבי חמצון, אחת הסיבות לכך יכולה להיות. וצפון אירופאים

חסה וירקות אחרים המכילים , מלאה חיטה :C  כולם מכילים ויטמין–עגבנייה ומלון , פירות הדר: באזור
מקום אידיאלי לחקור כיצד שתיית מיץ תפוזים  היא, ישראל המרבה לעבד פרי הדר, מסיבה זו .E ויטמין

 .משפרת את בריאות מערכת הדם

שמלאה את  היו קבוצה ממושמעת, באלון שבות" הר עציון"שיבת כולם תלמידי י, המתנדבים במחקר זה
התזונה בנושא  מקווים להמשיך את מחקרי, ר בארי ושותפיו למחקר"ד. הוראות הדיאטה בהתלהבות

 ."הכולסטרול הרע "כמגינים מפני חמצון של E -ו C השוואת השפעות דיאטות של ויטמין
בגלולות לבין צריכתו דרך שתיית מיץ  C ן צריכת ויטמיןאיתור הבדלים אפשריים בי: נושא נוסף למחקר

 .הדרים

 


