
שהיה ד"ר אלכסנדר גורושיט סטודנט לרפואה כ
בברית המועצות, היה נהוג שסטודנטים לרפואה 
יוצאים בחופשת הקיץ לבצע עבודה רפואית 

־מקצועית בשטח. בסוף השנה הרביעית ללימודיו בפ
־קולטה לרפואה, יצא ד"ר אלכסנדר עם סטודנטים נו
־ספים לאזור כפרי שבו התגלתה מגפת כולרה. תפ

קיד הסטודנטים היה לעבור מבית לבית, ולברר אם 
־יש בבית חולה בכולרה, ואם כן לבצע בדיקה ראשו

נית ולדווח לרשויות הבריאות המקומיות.
־בשעות הערב, כאשר יצאו חבריו הסטודנטים לב

לות בבית המרזח המקומי, ישב ד"ר אלכסנדר הצעיר 
עם הטפסים שמילאו הוא חבריו במשך היום, וניתח 
את הממצאים. בין היתר סימן במפה את הבתים שבהם 

התגלתה כולרה.
כשסיים את מיפוי הכולרה באזור, ראה להפתעתו 

־כי יש שני אזורים מוגדרים שבהם אין מקרים של כו
לרה. ד"ר אלכסנדר יצא לשני האזורים הנקיים האלה, 

־וגילה ששניהם מאוכלסים במשפחות של מגדלי דבו
־רים. הממצא הזה ריתק את ד"ר אלכסנדר, והוא הח

ליט להמשיך ולחקור את הנושא לעומק.
־כשסיים את לימודיו בפקולטה לרפואה, התחיל לע
־בוד בפקולטה למיקרוביולוגיה שבה שימש כחוקר וכ
־מרצה. ד"ר אלכסנדר, בשיתוף סטודנטים שלמדו אצ

לו ושימשו כעוזרי מחקר, חקר ולמד לעומק את נושא 
הדבש, גידול דבורים וצמחי המרפא.

מגדלי דבורים יודעים זה דורות רבים שתכונות 
־הדבש מושפעות מאוד מהמזון שממנו ניזונות הדבו
־רים. גם הציבור הרחב יודע כי הצבע והטעם של הד

בש שמייצרות דבורים שניזונו מפרחי הדרים, שונים 
מאלה של דבש שמייצרות דבורים שניזונו מפרחי בר. 
אבל ד"ר אלכסנדר התעניין יותר בתכונות הרפואיות 

של הדבש ופחות בצבע ובטעם.
־תוך כדי עבודה שם ד"ר אלכסנדר לב לעובדה שרו
־בנו מודעים אליה, אך לא מייחסים לה משמעות: הדבו
־רים יכולות לצרוך כמזון רק צוף הנמצא בפרחי הצמ
־חים או בהפרשות מחלקי צמח אחרים. אלא שברוב צמ

חי המרפא החומרים הפעילים נמצאים בחלקים שאינם 
זמינים לדבורים, כמו שורש הצמח, גבעול או עלה. וכך 
עלה הרעיון שכדי לייצר דבש מרפא יעיל, יש להזין 

־את הדבורים באותם חלקי צמח שבהם נמצאים החו
מרים שאנחנו מעוניינים. אלא שהדבורים הן אנינות 
טעם, וצריך לשכנע אותן לאכול את המזון הזה. כדי 
להגיע להרכבי מזון שיענו על הקריטריונים "טעים 

־לדבורים" וגם מתאים לייצור דבש רפואי יעיל, נדר
שו עוד שנים של מחקר ולימוד.

תגלית בחממה
בתחילת שנות ה־90 של המאה הקודמת עלה ד"ר 

־אלכסנדר גורושיט לישראל, כשהוא נחוש בדעתו לה
משיך בארץ במחקר ובפיתוח, ולהקים חברה שתעסוק 

־בפיתוח, בייצור ובשיווק של דבש רפואי. זמן קצר אח
־רי שהגיע ארצה פנה ד"ר אלכסנדר לחממה הטכנולו
־גית בקריית שמונה, ואחרי תהליך הסינון והמיון התק
־בל לחממה, וקיבל מימון ראשוני מהמדען הראשי במ

שרד התעשייה והמסחר.
־בחממה הטכנולוגית קיבל ד"ר אלכסנדר שני חד

רים וחצי. באחד מהם הקים מכוורת קטנה, באחר הקים 
מעבדה וחצי החדר שימש כמשרד. בחדרים אלה המשיך 

־ד"ר אלכסנדר במחקרים שהתחיל בברית המועצות, וב

עזרת צוות קטן של לבורנטים פיתח וייצר סוגים שונים 
של דבש רפואי. כדי להוכיח למנהלת החממה ולמדען 
הראשי את יעילות הדבש, ביצע ד"ר אלכסנדר בדיקות 

־מעבדה של שני סוגי דבש בצלחות פטרי  )כלי מעב
דתי לגידול חיידקים, פטריות ותרביות רקמה לצורך 

אבחון רפואי ומחקר מיקרוביולוגי (.
בצלחות, שבהן גודלו חיידקים רלוונטיים לבעיות 
שבהן היו סוגי הדבש אמורים לטפל, הונחו טיפת דבש 
רפואי, טיפת דבש רגיל וטיפת אנטיביוטיקה רלוונטית, 
ונבדק "קוטר הניקוי". כלומר, באיזה קוטר סביב הטיפה 
הושמדו החיידקים. התברר כי הדבש הרפואי היה יעיל 
לפחות כמו האנטיביוטיקה ולפעמים אף יותר. מנהלת 

החממה והמדען הראשי השתכנעו.

גם לחולי איידס
 במשך השנים פיתח ד"ר אלכסנדר סוגים רבים של 
דבש מרפא. אחד מהם היה דבש שכונה "דרמומל", 
שפותח כדי לסייע לאנשים מבוגרים שסבלו מפצעי 
לחץ. בדבש זה טופלו עולים חדשים מברית המועצות 
ששהו בבתי אבות, והתוצאות היו מעולות. דבש נוסף 

־פותח כדי לסייע לאחת העובדות שעבדה עם ד"ר אלכ
־סנדר בחממה הטכנולוגית, וסבלה מאנמיה חריפה בע

קבות המחזור החודשי. כיום נקרא דבש זה "לייף־מל" 
־והוא משמש בעיקר לטיפול בחולי סרטן, שהכימותר

פיה או ההקרנות 
מצמצמות אצלם 

־את הספירה הל
־בנה, את הספי

רה האדומה ואת 
רמת ההמוגלובין 
ופוגעות  בדם, 

־בהרגשתם הכ
ללית ובאיכות 

חייהם.
בתום תקופת 
החממה  )המדען 
הראשי מאשר 
לחברה לשהות 

־בחממה טכנו
־לוגית בין שנ

תיים לשלוש 
יצאו  שנים (, 

־ד"ר אלכסנדר והחברה שהקים לעצמאות. ד"ר אלכ
־סנדר גייס משקיעים לחברה, וכך הוקמה חברת "מע

בדות צוף גלובוס בע"מ", הממוקמת באזור התעשייה 
הצפוני בקריית שמונה, וממשיכה לפתח ולייצר סוגים 
רבים של דבש מרפא. מוצרי החברה משווקים בארץ, 
בבריטניה, בארצות הברית, בקנדה ובמקסיקו. בעתיד 

־החברה מתכננת להרחיב את פעילותה למדינות נוס

פות ברחבי העולם.
ד"ר אלכסנדר לא נח, ורק לאחרונה פיתח דבש 
מיוחד לנשים הסובלות מתופעות גיל המעבר. דבש זה 
עתיד לעבור בקרוב ניסוי קליני בבית החולים שיבא 
בתל השומר. דבש נוסף שפותח ממש לאחרונה נועד 

־לסייע לחולים באיידס, והוא עתיד לעבור ניסוי קלי
ני בבית החולים רמב"ם בחיפה. ד
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אנטיביוטיקה 
בפרח

  שמעתם על דבש שמרפא אנמיה? ומה בדבר דבש שמסייע לחולי סרטן? ד במעבדות שלו בקריית שמונה,
מייצר ד"ר אלכסנדר גורושיט סוגי דבש מיוחדים שמטרתם לרפא מחלות ולהקל את סבלם של חולים

 
עומר לוי
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