
 סיכום ההרצאה – 1812.12. –סמינריון הפקולטה למדעי הבריאות 

 .במחקר ופיתוחחומרי טבע לטיפול בסוכרת: אתגרים טובית רוזנצוויג, בנושא: ד"ר של ה הרצאת

 

 ההרצאה:  תקצירלהלן 

היא אחת מהמחלות הכרוניות הנפוצות בעולם. חוסר איזון מתמשך של רמות הגלוקוז  2סוכרת מסוג 

הפתופיזיולוגיה בדם, יחד עם הפרעה במטבוליזם השומנים מביא לסיבוכיה הקשים של המחלה. 

קשורה לעמידות לאינסולין ברקמות, ירידה בהפרשת אינסולין, עד להתפרצות קלינית. העלייה ברמות 

סוכר בדם קשורה לתפקוד רקמות המטרה וגם לתפקודם של איברים נוספים )כמו הלבלב, ה

והכליות(. הבנת הפתופיזיולוגיה של המחלה תורמת לפיתוחן של תרופות חדשות. היות ושכיחות 

על אף פיתוחן של מספר המחלה הולכת ועולה, וגיל התפרצות המחלה יורד, יש לכך חשיבות רבה. 

( 40%-)כ, מחקרים מראים כי חלק ניכר מאוכלוסיית החולים 2טיפול בסוכרת מסוג תרופות חדשות ל

  (. A1C)למשל לפי מדד המוגלובין  עדיין אינו מגיע ליעדי הטיפול כפי שהוגדרו על ידי ארגוני הבריאות

, )פרמקולוגית( מזה אלפי שנים מהווה עולם הצומח מקור חשוב לתרכובות בעלות פעילות רפואית

יכול לפגוש החולה בצורות שונות: א. כתרכובות מבודדות, שזוהו והופקו לראשונה מתוך צמחים, אותן 

אולם בסופו של דבר מסונתזות כימית ומוגדרות כתרופה לכל דבר, ב. צמח, חלק מהצמח, או תמצית 

 הצמח הכוללת תערובת של תרכובות רבות, שלא כולן מזוהות. מתוך תערובת החומרים, קיימים לרוב

כמה חומרים פעילים, אשר פעילותם המשותפת היא הנותנת לצמח את תכונותיו המרפאות. 

)הגדרות הרגולציה, בטיחות,  הרגולציה של מוצרים אלו היא מורכבת ושונה בין מדינות ברחבי העולם

ג ד"ר רוזנצוויכל התחומים הללו מורכבים ושונים בין מדינות שונות בעולם(.  –יעילות וסטנדרטיזציה 

היתרונות, החסרונות והאתגרים בפיתוח מוצר המבוסס על חומרי טבע בכל אחד את בקצרה סקרה 

 משני המסלולים הרגולטורים הללו. 

בתחום הסכרת ישנן מספר פיתוחים בתחום תוספי המזון / צמחי המרפא, ומטופלים רבים פונים 

בחקר ה המחקר הנעשה במעבדתואר חלק מן בחלקה השני של ההרצאה לערוץ טיפולי משלים זה. 

עיקר העבודה מתמקד בתאי בתא ובעמידות  חומרי טבע לטיפול בסוכרת והתסמונת המטבולית.

לאינסולין )שהיא הבסיס לפתולוגיה, וקשורה למגוון בעיות הנכנסות תחת המטריה של ה"תסמונת 

רונה מתקיים מחקר המטבולית"(. במעבדה של ד"ר רוזנצוויג נחקר רבות צמח הסירה הקוצנית, ולאח

עם גפת היין )השאריות שנותרות לאחר מעיכת הענבים, קליפות וחרצנים(. למשל, במחקר עם עכברי 

 מעבדה היו ממצאים חיוביים לצריכת יין וגפת היין על הרגישות לאינסולין לצד ירידה ברמות הסוכר. 

 


