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מלבד זאת הם כפי הנראה גם בעלי ערך מוסף בריאותי . ערך תזונתי גבוה תפוזים כפרי טרי ידועים כבעלי

 אך התעלמו מהערך הבריאותי של מרכיב, סף הזה יחסו בעיקר לתכולה של ויטמיניםהמו את הערך. גבוה
עטוף  " נאכל"הפרי ה. תזונתי נוסף שהוא הסיבים התזונתיים המהווים את החלק העיקרי של הפרי

 .בתעשיית המיץ כל אלו אינם מנוצלים ,(cells) ובקרומי תאי המיץ) אלבדו ופלבדו(במעטפת חיצונית 
 

הרווחיות ואת כדאיות היצור של פרי  וטנציאל הבריאותי של מרכיבים אלו עשויה להגדיל אתהוכחת הפ
בעיקר הקליפה העוטפת את (החלקים הפנימיים בפרי  הוכחת הפוטנציאל הבריאותי של, יתרה מזו. ההדר
 .הטרי יגדיל את הצריכה של הפרי) הפלח

 
חד משמעית להגדיל את צריכת הסיבים  לצהקיימת הסכמה כללית בין החוקרים ובין התזונאים על המ

  ).1 (התזונתיים במזון
הבריאותי של הסיבים התזונתיים ממקור התפוז וכפועל יוצא גם של הפרי הטרי מתבטא  הפוטנציאל

 :מישורים 3-ב
, ומניעת שלשול, הממוקדת במניעת עצירות מחד גיסא ,פעילות תקינה של מערכת העיכול והסדרתה. 1

מונעת , ומגובשת של הצואה ושמירה על קוטר אחיד של מערכת העיכול מתן צורה גלילית. מאידך גיסא
 אפקט זה מונע למשל מחלה נפוצה המכונה כרכשת המעי, לאורך מערכת העיכול לחצים לא אחידים

 ).2 ()דיבירטוקולוזיס(
 קליפת תפוזים שערכנו הראנו אפקט היפוכולסטרולמי של אפקט היפוכולסטרולמי בניסויים הקדמיים. 2

 .אך המדגם היה קטן, כולסטרול גבוהות בבני אדם בעל רמות, מיובשות
הידע בדבר השפעתם של סיבים תזונתיים במניעת סרטן המעי הגס . המעי הגס מניעת התפתחות סרטן. 3

המרכיבים המצויים בפרי הטרי וכן במוצרי הלוואי של תפוזים מרמזים שאכן יש להם  ,הולך ומצטבר
 :זאת לנוכח האפקטים האפשריים הבאים. מניעתי אפקט

הם מדללים את החומרים בעלי פוטנציאל , בכך. נפח הצואה דילול הסיבים התזונתיים מגדיל את. א
פרומוטור ). 3(את שטח החשיפה של אפיתל המעי לחומרים מסרטנים  בנוסף לכך הם מקטינים. מסרטן

י סיבים התזונתיים תקטין "ספיחתם והרחקתם ע,  המרהסרטן המעי הגס הן חומצות פוטנציאלי להתפתחות
 .שהם יהוו כחומר מסרטן את הסכנה

מנוכחות הסיבים התזונתיים תקטין את זמן  הקטנת זמן המעבר של המזון במערכת העיכול כתוצאה. ב
 .הקרצינוגנים ופרומוטורים פוטנציאלים עם אפיתל המעי החשיפה וזמן האינטראקציה של החומרים

חומצות מרה נקשרות ) 4(י הסיבים התזונתיים "חומרים המסרטנים ע ירה כימית ופיסיקלית שלקש. ג
 DNA נמצא שסיבים תזונתיים מנעו בעד מלחי המרה לתקוף. ידי כך הן מורחקות לסיבים התזונתיים ועל

 והשפעתה על פעילות PH -מנגנונים נוספים שהוצעו קשורים בשנוי ב .M13 'בקטריופטג של
. תזונתיים קשר ישיר בין סרטן המעי הגס וסיבים. כל אלו מוכיחים על קיום). 5(ופלורה במעי המיקר

אך , התפתחות סרטן המעי הגס אמנם אין הסכמות בין המחקרים על יעילות סיבים תזונתיים בהגנה בפני
 .גורפת ההמלצה להעלות את צריכת הסיבים התזונתיים

זאת לאור ההוכחה  .של סיבים תזונתיים למנת המזון היומיתאין ספק שיש להמליץ על תוספת , כיום
הורדת רמות , כמו סוכרת שמרכיב מזון זה נמצא כבעל פוטנציאל במניעת מחלות מטבוליות שונות

המעבדה שלנו בניצול של מוצרי  במהלך חמש השנים האחרונות עוסקת. כולסטרול וסרטן המעי הגס
אחד המוצרים שנחקר על . לסיבים תזונתיים שימוש כמקורממקורות שונים ל by-products "פסולת"

בניסוי . הפולפה המתקבלת מתהליך הסחיטה של פרי ההדר של) פלבדו ואלבדו(ידינו הוא קליפת התפוז 
הראינו שקליפת התפוז הורידה ברמה שראויה לציון את רמות הכולסטרול  שערכנו בבני אדם והן בחיות

דבר המצריך העמקת המחקר , המדגם היה קטן ולא מספיק מבוקר, ם זאתיחד ע. אדם ח והן בבני"הן בבע
מתפוז והוכחנו ירידה משמעותית בהופעת סרטן המעי " שהופק"לאחרונה השתמשנו בפקטין  .בנושא זה

 בתעשיית מיץ פרי ההדר מתקבלת בכמות גדולה. כתוצאה מתרומתה הגבוהה של חומצה בוטירית הגס



עצום לשימוש  לא נבדק כלל וגלום בו פוטנציאל, לפי מיטב ידיעתנו, חומר זה .cells מאד שארית הקרויה
 -שנערכה נמצא שפרקטית ה בבדיקה. כמקור לסיבים תזונתיים וזה בעיקר בגלל ההתקבלות של מוצר זה

cells , מחציתם מסיסים), 62%(מכילה אחוז גבוה יחסית של סיבים תזונתיים. 
 

 :מטרת הניסוי
 על התפתחות סרטן המעי,  רסק כמוצר של סיבים תזונתיים ובחינת השפעתם-הפולפהו cells אפיון של
 .בחולדות

 :מטרות ספציפיות
 .(inverted sac) תוך שימוש בשק הפוך in situ וגלוקוז ספיגת מלחי מרה. 1
 .הגס והזנתם עם סיבים תזונתיים השארת חולדות בסרטן המעי. 2

 :חומרים ושיטות
נתקבל במתנה מחברת , של תפוזים cell -המקור לסיבים תזונתיים רסק ו – נתייםקביעת סיבים תזו. 1
 .)ר יעקב הלוי"י ד"ע" (גניר"

דגימה מהחומר היבש נלקחה ". אם'צ"י חברת "ע) יבוש קור(ליאולפילזציה  החומר יובש בתהליך של
 .הסיבים התזונתיים בשיטת אנזימתית לבדיקת כמות

 
',  גר180 – 150חולדות זכרים במשקל של  – "שק הפוך"וז בטכניקה של וגלוק מעבר של מלחי מרה. 2

בעזרת  . חלקים3 -הורחק וחולק ל) מ" ס21(המעי העליון הקדמי , החולדות נהרגו. למטרה זו שמשו
קצה אחר נקשר  .הפך להיות חיצוני) מוקוזלי(פסטר הופך השק כעין שרוול כאשר הצד הפנימי -פיפטת

ל בופר " מ5ארנלמייר עם  השק הושם בתוך, הקצה השני נקשר .HP 7.4 רינגר – קרבס -ומולא בבופר
. למשך שעתיים C°37 -לאינקובציה ב , וללא אבקה של הסיבים התזונתיים1%דלעיל שהכיל עמילן 

י שימוש "ספיגת מלחי מרה נערכה ע. ובתוך השק כעבור זמן מה השק רוקן ונמדדה כמות הגלוקוזה בפני
 .ו אקטיביבטאורוכלט רדי

 סרטן ניסוי הזנה בחולדות מושרות. 3
הוזנו חיות עם תערובת שהכילה  בו, נעשה ניסוי הקדמי, על מנת לבחון את התקבלות הסיבים התזונתיים

מבחינה זו אנו . במשקל כמו חולדות הבקרה החיות עלו.  ימים10למשך ,  סיבים תזונתיים מתפוזים10%
 180 – 150נערך הניסוי הבא בחולדות זכרים במשקל  לאור זה. המסיקים שהתקבלות הסיבים היתה טוב

  :בטבלה הבאה למשך שבועיים שהוחזקו על הדיאטה המתוארת', גר

  סיבים10%דיאטה מכילה  דיאטה בקרה )'גק/'גר(מרכיב 

 432 532 עמילן

 100 100 סוכרוז

 70 70 שמן

 35 35 תערובת מלחים

 10 10 תערובת ויטמינים

 3 3 מתיונין

 -- 50 צלולויז

 158 -- )*52.3%(סיבים תזונתיים 

 100X10/52.3=158  חשוב כמות הסיבים בדיאטה *



 
 

 (DMH) הידרזין-הושרו בחומר מסרטן ספציפי למעי הגס מתיל לאחר תקופת ההסתגלות החולדות
, החיות נהרגו, בסיום תקופה זו.  חדשים6ל למשך "הוחזקו על הדיאטה הנ החיות.  פעמים6שהוזרק 

 .כמו כן הורחקה רקמת הטחול. מספר הגידולים במעי הגס נספרו וזוהו
 .עד לאנליזות הבאות  ÷ C70 --כל הרקמות הוקפאו ב. הגידול גורדה המוקוזה של המעי הגס בקרבת

 -caspate. 3פעילות האנזים 

 .לחלבון זה Eliza  ברקמת הגידול והן במוקוזה באמצעות קיט מסחרי במכשירהפעילות נקבעה הן
 Polymerase  ( . ploy ? Parp (ADP ? ribose ביטוי החלבון

 .עם שימוש בנוגדן ספציפי western blot גם הוא נקבע בשיטה של הביטוי

 :תוצאות ודיון

 )יבש חומר'  גר100אחוזים ( הרכב סיבים תזונתיים - 1' טבלה מס

 460 לא ממיסים

 163 ממיסים

 100 כ"סה

 

 חולדות השפעת הסיבים על פרמטרים סרטניים במעי הגס של - 3' טבלה מס

 אחוז אדנומות אחוז פוליפים אחוז חיות שפיתחו סרטן מספר חיות קבוצה

 93.7 6.3 53.3 30 ללא סיבים

 66.7 33.3 47.6 42 עם סיבים

 באחוזים *

 

 בחולדות שלא קיבלו את הסיבים היה גבוה (incidence) אחוז היארעות סרטן, תשניתן לראו כפי
הפוליפים  על אף שאחוז, 5.7%אך רק בהפרש של , )47.6(בהשוואה לאלו שקיבלו סיבים  (53.3%)

האחוז שמהם פיתחו  ,בקבוצה שקבלה סיבים תזונתיים מתפוז היה גבוה בהשוואה לקבוצת הבקרה הרי
ממצאים אלו מלמדים שעל אף  .היה גבוה בקבוצה שלא קבלה סיבים תזונתיים) טןהיינו סר(אדנומה 

סרטן והראו סימני אדנו קרצינומיה היה  מספר החיות שפתחו, שהחיות שקבלו סיבים פתחו פוליפים אך
 .תזונתיים בפני התקדמות התפתחות הסרטן זה מרמז על אפקט הגנה של סיבים. נמוך בהרבה

 
 
 



 הטחול פעה על סיבים תזונתיים על משקל גוף ומשקל הש- 4' טבלה מס

   קבוצות הניסוי

   חולדות עם סרטן חולדות ללא סרטן פרמטר

   10.5+482 12.3+487 'משקל גוף גר

   0.08+1.12 0.05+086 'משקל טחול גר

   0.0019 0.002 טחול משקל גוף

.  בהגדלה שינויים וי לבחון אם אכן חלומן הרא, מאחר והטחול זו אחת הרקמות בגוף החשובות להגנה
היחס למשקל לא נראה  אמנם משקל הטחול היה גדול בחולדות שפתחו סרטן אך כאשר מחשבים את

 .תזונתיים שפרמטר זה נבחן בקבוצה שקבלה רק סיבים, מן הראוי לציין. הבדל

 Caspase 3 השפעת סיבים תזונתיים על פעילות - 5' טבלה מס

   )תקן ממוצע שגיאת ( o.b-בפעילות שבוטאה 

   ללא סיבים סיבים 

   X0.33+ 0.03  (7) 0.03+0.33 (7) רקמת גידול סרטני

   0.04+0.35 (7)   63.0+30.0 (7) גלוקוזה

 
מות (מעורבים בתהליך בשרשרת של התפתחות אפופטוזים   אחד מסדרת אנזימים3האנזים קספס 

התוצאות .  מהלך אפופטוזיס תקין שפור בתהליך הסרטניעל ככל שרמתו עולה זה מצביע). מתוכנן
הן במוקוזה והן , שלא היו הבדלים ברמת האנזים בין שני הטפולים  מראות5' המתוארות בטבלה מס

 .ברקמת הגידול
 נתקבלו התוצאות Kda 20נבדקה רמת הביטוי של האנזים היינו של המקטע החלבוני בעל  כאשר

 .blot -ם תמונת ה וצמודה לה6המתוארות בטבלה 

 דנציטומטריה הביטוי החלבון שהוגדרו באמצעות) יחסים(ערכי  - 6' טבלה מס

   קבוצת סיבים קבוצה ללא סיבים רקמה

   196+5 173+4.7 מוקוזה

   156+7.17  111+17 גידול סרטני

 
) 6' בלה מסט(הרי הביטוי שלו ) 5' טבלה מס(בפעילות האנזים  נראה בבירור שעל אף שלא היה הבדל

י "דבר המרמז שאכן הבקרה של התפתחות הסרטן ע. והן בגידול סרטני גדול בקבוצת הסיבים הן במוקוזה
 שהתופעה של מניעת התקדמות התפתחות הסרטן  כנראה. התזונתיים היתה ברמת החלבון הסיבים

החלבון   ברמת3 –י האנזים קספס "מבוקרת כנראה ע) 4' טבלה מס(בקבוצת הסיבים התזונתיים  שנצפתה
 .ולא בפעילותו

י הנוגדן "החיתוך שלו מוכרים ע וכן פרגמנט Parp-poly (ADP-ribose) polymerase האנזים
 .בהתאמה 4KD85 - ו116הספציפי שניהם בעלי 



 הרס –נחתך האנזים ומתקבלים מקטעים שיכולים ללמד על נקרוזיס , עובר אפופטוזיס כאשר התא
 .70KDa -ו 40KDaיו המקטעים שנבחנו ה .הרקמה

 
 :מתוארות התוצאות 7 'טבלה מס

  parp החלבון  השפעת הסיבים התזונתיים על הביטוי מקטעי- 7' טבלה מס
 )שגיאות התקן+ ממצעים (

 קבוצת סיבים קבוצה ללא סיבים 

 Kd40 Kd70 Kd40 Kd70 רקמה

  10+108 8.3+44.2 11+179 מוקוזה

 42+149 17+153 27+60 201+16 גידול סרטני

התזונתיים  היו גבוהים בקבוצה של הסיבים parp -כפי שניתן לראות הביטוי שני מקטעי ה
 .הן במוקוזה והן ברקמת הגידול

במוקוזה  היו גבוהים בקבוצה של הסיבים התזונתיים הן PARP -הביטוי שני מקטעי ה, שניתן לראות כפי
 .והן ברקמת הגידול

 :לסיכום
באחוז  שהתבטאה, ורם מתפוזים הם מקור טוב לסיבים תזונתיים ובאיכות גבוההשמק cell פולפה וכן. 1

מקור מעולה לסיבים  מבחינה ויזואלית ומרקם הם. ובהתקבלות טובה) 62%(הגבוה של סיבים תזונתיים 
 .תזונתיים

 .אדם מן הראוי לבחון את התקבלותם בבני
 
ליכולתם של הסיבים התזונתיים להוריד רמות  עיכוב ספיגה של מלחי מרה מרמזים על פוטנציאל סביר. 2

 .כולסטרול
 
סיבים אלו  האינדיקציות הראשונות מעודדות את האפשרות לבחון יותר ביסודיות את הפוטנציאל של. 3

 .כגורם הגנתי בפני התפתחות סרטן המעי הגס
  בעלי תכונותלתכשיר של סיבים תזונתיים, בכוונים של הצעת החומר רצוי היה מאד להמשיך נושא זה
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