
־דבש מרפא - אין זה סוד. רבים מאיתנו, לפה
חות פעם בחיים, הוסיפו דבש לתה או לחלב 
חם כאשר היו מצוננים, או הכינו קומפרס דבש 
כדי לשים אותו על החזה המיוגע משיעול או על ברך 

־הכואבת בגלל מזג האוויר החורפי. אך יעילות השי
־מוש בדבש בריפוי חולים אונקולוגיים? זה נשמע מו

גזם. ובכל זאת, ניתן להסכים שאם כותבים על הדבש 
המופלא הזה בירחון רפואי בינלאומי ובעל מוניטין, 

־המידע הזה חייב להיות אמין. דוקטור אולגה אוליצ
קי, רופאה אונקולוגית מבית החולים בלינסון מכירה 

־את הדבש הרפואי "לייפמל" לא משמועות, אלא מני
סיון מקצועי אישי. כמו כן, היא מכירה סוגים נוספים 
של דבש למטרות ריפוי. דבשים אלה מיוצרים על ידי 
חברת "צוף גלובוס" ובסיוען של דבורים־רוקחות. פנינו 

־לדוקטור אוליצקי ושאלנו אותה לגבי ההתנהגות המו
זרה של החרקים המוכרים לכולנו.

־"אלה הדבורים הלא נכונות והן מייצרות את הד
בש הלא נכון" - כך היה אומר פו הדוב, אך בנסיבות 
שונות לגמרי. מי הן הדבורים האלה? מי לימד אותן 

לייצר את הדבש הזה?
ד"ר אוליצקי: "חברת מעבדות 'צוף גלובוס' עוסקת 
בייצור של סוגים שונים של דבש בעל תכונות ריפוי 
מתוכננות מראש. הכול התחיל בשנת 1993, כאשר 
בחממה הטכנולוגית של קריית־שמונה הוקמה החברה. 

־היא הוקמה למטרת יישום רעיונותיו של דוקטור אל
כסנדר גורושיט, אשר עסק בחקר התכונות הרפואיות 
של דבש ושל תוצרים אחרים של פעילות דבורים החל 

משנות השבעים של המאה העשרים".
הרבה אנשים חקרו את תכונות הדבש אז והרבה 

חוקרים גם עכשיו.
"הרבה אנשים חקרו, נכון מאוד, אך דוקטור גורושיט 
התמחה בפיתוח סוגי דבש כאלה - סוגי דבש מיוחדים. 
לאחר תקופת ההתמחות בתחום המיקרוביולוגיה הוא 

־עלה לישראל ועל סמך עבודותיו הקודמות, הגיש דוק
־טור גורושיט למדען הראשי של משרד התעשייה והמ

סחר פרויקט, אשר שמו היה "פיתוח אקספרס" של סוגי 
דבש בעלי תכונות ריפוי מתוכננות מראש".

האם התוצאה התקבלה מהר?
"בשנת 1993 הצליח צוות המדענים בראשותו של 

־דוקטור אלכסנדר לאלץ את הדבורים לאכול את הת
מציות של הצמחים השונים ושל החומרים הטבעיים 
האחרים. כתוצאה מכך נתקבלו כמויות ניסיוניות של 

־דבשי הריפוי, אשר לחלק מסוגיו היו תכונות אנטי
ביוטיות מוכחות, ולחלק היו תכונות ריפוי אחרות".

האם ברצונך לומר שכל סוג של דבש הריפוי היה 
־בעל תכונות ריפוי מסוימות אשר הועברו אליו מצ

מחי המרפא?
־"כן, מכיוון שזה תלוי מאיזה צמחי מרפא הוכן המ

זון שהועבר לדבורים".
למה אי אפשר היה פשוט לתת לדבורים לאסוף 

צוף מהצמחים האלה?
"לעתים קרובות חומרי הריפוי נמצאים לא בפרחים 
עצמם אלא בעלים, בגבעולים ובשורשי הצמחים. זאת 

אומרת במקומות בלתי נגישים לדבורים".
העיקרון ברור. זאת אומרת שכדי לקבל דבש אשר 
יעזור בריפוי חולים אונקולוגיים היו המדענים חייבים 

קודם כל למצוא צמח בעל תכונות ריפוי כאלה?
"בדיוק. אלא שלא מדובר בצמח אחד אלא בצרוף של 

מספר רב של צמחים".
אז איזה כלי קסם יש לצמחים האלה לריפוי גוף 

האדם?
־"צרוף הצמחים מייצר מעין מנעול למערכת החי

סונית, למערכת האבטחה שלנו, אשר אותה כל מחלה 
פורצת במקום מיוחד משלה. כאשר מערכת האבטחה 
משוקמת, היא מתחילה לעבוד במלוא העוז, מאתרת 

ומחסלת את כל האויבים אשר פרצו לתוך הגוף".
ובמידה שהדבורים ניזונות בצמחים אלה, הן...

־"מתחילות לייצר דבש אשר הינו בעל תכונות דו

מות, אך חזקות יותר, מכיוון שדבש מחזק את השפעת 
הצמחים. הפעילות הביולוגית של הדבש המרפא הינה 
חזקה בהרבה, לכן השימוש בו טוב במיוחד כאשר צריך 

לקבל אפקט מהיר".
האם את מתכוונת לחולי סרטן?

"כן, קודם כל. כאשר החולה מקבל כימותרפיה, הוא 
מקבל חומרים ציטוסטטיים חזקים ביותר אשר לא רק 
מדכאים את צמיחת התאים הממאירים, אלא גם את 
ייצור תאי הדם, אשר כמו שידוע לכל - אינם חיים 

־לנצח אלא חייבים להתחדש באופן סדיר. אז מה קו
־רה לדם של החולה? כמות הלויקוציטים והטרומבו
־ציטים יורדת ומגיעה כמעט לאפס, ואז האנמיה מת
־חזקת. להתנגד לתופעת הלוואי הזאת של כימותר
־פיה קשה מאוד. בעבר רוב הפציינטים אשר היו מק
־בלים טיפולי כימותרפיה היו נפטרים כתוצאה מדי

כוי יצירת תאי דם".
אין אמצעים המיועדים לפתרון בעיה זו? למשל, 

עירוי דם?
־"אפילו היום לא תמיד המאמצים של הרופאים נו
־חלים הצלחה. כן, עירוי דם או חלקי דם וכמו כן השי
־מוש בתרופות חדשות, כמו תכשירים הגורמים ליצי

רת דם מוגברת והתבשלות תאי הדם, יכולים לשקם 
־את נוסחת הדם. אך קורה גם שהמאמצים אינם מני
־בים פירות. אז, אנו הרופאים חייבים לקטוע את הטי

פול ולהעביר את הטיפול הבא לתאריך מאוחר יותר. 
עם הארכת ההפסקות בין טיפולי הכימותרפיה - כדי 
לתת לגוף זמן לשקם את הכמות של ניוטרופילים ושל 
תאי דם אחרים - תוצאות הטיפול יורעו מפני שתאים 

־גידוליים גם מקבלים זמן כדי לפתח עמידות כלפי תכ
שירים כימיים. השימוש בדבש המרפא לייפמל מאפשר 

להעניק טיפולי כימותרפיה באורך מלא".
מאיפה את יודעת על קיומו של הדבש הזה?

 'Medical Oncology' קראתי בירחון הבינלאומי"
־את מאמרו של פרופסור זיידן, מנהל המחלקה האונ
־קולוגית בבית החולים זיו בצפת בנושא ניסויים קלי

ניים של דבש לייפמל בחולים האונקולוגיים. תוצאות 
הניסויים העידו חד משמעית על היעילות הגבוהה של 

הדבש".
את יכולה לתת לדוגמה כמה נתונים מתוצאות 

הניסוי?
"בטח: החולים שנטלו לייפמל הראו ירידה של 44% 

־בתחלואה במחלת הליוקופניה - יחסית לתוצאות קבו
צת הבקרה - והתחלואה באנמיה ירדה ב־64%, ללא 
תופעות לוואי. בנוסף, יותר משליש דיווחו על שיפור 

משמעותי באיכות החיים ובהרגשה הכללית".
לתכשירים אשר בהם נעשה שימוש ברפואה 
הקונבנציונלית לשיקום יצירת תאי דם יש תופעות 

לוואי?

"לצערי כן. יש להם כאבי עצמות, חולשה, בחילות, 
־אלרגיה, חום וכולי. אני כבר לא מדברת על זה שהמ
־חיר של התכשירים האלה הוא גבוה מאוד. אחרי שני
־תחתי את תוצאות הניסוי הקליני על הלייפמל נפגש

תי עם מנכ"ל חברת מעבדות "צוף גלובוס" מר אריק 
פחימה. ביקשתי ממנו את כל החומר הקשור לדבשי 
המרפא אשר אותם מייצרת החברה, למדתי את הנושא 

והתחלתי להמליץ לפציינטים שלי".
לא ניסית על עצמך כמו שעשה פסטר?

"כן ניסיתי! לא את לייפמל, כי לא היה צורך בכך, 
־אך אצל רבים מהחולי סרטן שאני מטפלת בהם ומ

שתמשים בלייפמל רואים תוצאות נהדרות לעומת מי 
־שאינו נוטל מהלייפמל. אני באופן אישי ניסיתי את סו

גי הדבש האחרים - על עצמי ועל בני משפחתי. אני, 
למשל, ניסיתי את האנרג'ימל - דבש מיוחד להגברת 
האנרגיה של הגוף. נתתי לילד שלי את איזימל בתור 

־תכשיר מרגיע, מוריד לחץ דם ומתחים. במשפחה של
נו אוהבים גם את הדבש הנפלא גסטרומל אשר עוזר 
נגד צרבת, גזים וכולי. לפציינטים שלי אני ממליצה 
לעתים קרובות גם על פלורמל לריפוי הפצעים בחלל 

־הפה אשר נוצרים בעת קבלת טיפולי כימותרפיה. דב
־שי מרפא משתלבים יפה מאוד עם שיטות ריפוי קונ
־בנציונליות והם אף פעם לא גורמים לנזק - על תר

פיה שכזאת כל רופא חולם. ד
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הניסיון הוכיח
מה סודו של דבש המרפא? כיצד הוא מסייע לחולי סרטן במקומות שבהם הרפואה 

הקונבנציונלית לא תמיד מצליחה? ד ד"ר אולגה אוליצקי, אונקולוגית בבית החולים 
בלינסון, מסבירה מדוע היא ממליצה בחום על הדבש לחולים שלה ד ראיון

"ניסיתי את הדבשים גם בעצמי". ד"ר אוליצקי


