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ג'ינה קולטה

ניו יורק טיימס

לכם  שנאמר  מה  כל  כמעט 
על  אוכלים,  שאתם  המזון  על 
עושים  שאתם  הכושר  תרגילי 
בריאותכם  על  השפעתם  ועל 

עש בספקנות.  להיתקל  ־עלול 
מדי  מתפרסמים  מחקרים  רות 
שבוע, אך הם כמעט לא נותנים 
על  לשאלות  מענה  לאנשים 
לאכול  מה  כגון  חיים,  סגנון 
כושר  האם  להתעמל.  וכמה 
או  הזיכרון  על  לשמור  מסייע 
למנוע סרטן? ואיזה סוג כושר? 
עצימים?  אימונים  הליכה? 

משמי פחמימות  אכילת  ־והאם 
מפני  מגנים  ירקות  ואילו  נה? 
הרעש  היא  הבעיה  לב?  מחלות 
בתוצאות  לדייק  קשה  מסביב. 

לדמנ מופחת  סיכון  כגון  ־— 
ציה, לסרטן ולהשמנה או חיים 
הקושי  בשל   — יותר  ארוכים 
האדיר למדוד גורמים כגון הזמן 
המזון  סוג  או  לכושר  שמוקדש 
התוצאות  וכך,  שנאכל.  המדויק 
חלשות לעתים. כלומר, מרמזות 
על  משפיע  החיים  סגנון  שאם 
היא  הזאת  ההשפעה  הבריאות, 
מזערית ושונה לחלוטין מהקשר 
שקיים למשל בין עישון לסרטן 
ריאות. אין גם תקן זהב שמשמש 
למדידת היבטים של סגנון חיים 

אשר כולם מסכימים עליו.
של  גדול  גוף  היא  התוצאה 

אינן  שמסקנותיהם  מחקרים 
יודעים  "איננו  לשחזור.  ניתנות 
כושר",  או  תזונה  לאמוד  כיצד 
קריימר,  בארנט  ד"ר  אומר 
מחלות  למניעת  האגף  מנהל 
בארה"ב  לסרטן  הלאומי  במכון 
)NCI(. אגף זה בוחן אי־עקביות 
עצות  המפרסמים  במחקרים 
את  לתקן  בתקווה  בריאותיות, 
לדברי  שלם.  לבלגן  שהפך  מה 
לשאול  יכול  "אתה  קריימר, 
או  בשבוע  פעמים  כמה  אנשים 
או  לחם  אוכלים  הם  בחודש 
יער, או לבקש  אם אכלו פירות 
הרגלי  על  יומן  לכתוב  מהם 
האכילה היומיים שלהם", אבל, 
הוא מוסיף, אין זה מפתיע שהם 
לא יזכרו את הפרטים או ייתנו 
לחוקרים את התשובה שלדעתם 
תגרום להם להיראות טוב. "אני 
אכלתי  ארוחות  כמה  זוכר  לא 
קריימר.  אומר  שבוע",  לפני 

־"עכשיו תשאלו אותי כמה ארו
הנעורים  בתקופת  אכלתי  חות 

או כמה התעמלתי". 
מנהל  אליסון,  דיוויד  ד"ר 
והשמנה  תזונה  למחקר  המרכז 
)NORC( באוניברסיטת אלבמה, 
קיימות  בעיות  אותן  כי  אומר 
רק  וכי  השמנה,  על  במחקרים 
שני דברים ידועים בביטחון: אם 

מש  — קלוריות  יותר  ־אוכלים 
במידה  מתעמלים  ואם  מינים, 
מספקת — יורדים מעט במשקל. 
של  הקקופוניה  מתווספת  לכך 

של  גרוע,  מחקרים שמתוכננים 
בסל לדווח  שנוטים  ־חוקרים 

חיוביות  תוצאות  על  קטיביות 
התוצאה  ועוד.  "מעניינות"  או 
היא מה שקריימר מכנה ספרות 
שתיית  אחד  "בשבוע  הונאה. 
קפה תועיל לך, ובשבוע שאחריו 
היא תהיה קטלנית", הוא אומר.

החוקרים אף מאמינים שהם 
את  שמקדים  מידע  מפרסמים 
יואנידיס,  ג'ון  ד"ר  אומר  זמנו, 

ומדי ולמחקר  לרפואה  ־מרצה 
הספר  בבית  בריאותיים  ניות 

סטנ אוניברסיטת  ־לרפואה של 
רכיבי  הרבה  כך  כל  "יש  פורד. 
מציין.  הוא  תזונה",  וסוגי  מזון 
על  ממצאים  הרבה  כך  "כל 
וצריך  שבץ.  סרטן,  לב,  מחלות 
אופן  את  בחשבון  לקחת  גם 
איסוף הנתונים. האם הוא נעשה 
שישה  חודשיים?  של  במעקב 
שנים?  עשר  שנתיים?  שבועות? 

יש מיליוני תוצאות אפשריות". 
בזו  לבחור  יכולים  והחוקרים 
יכול  "אני  מעוניינים.  הם  שבה 
תוצאה שתרצו  כל  לכם  להשיג 
תצפיתיים",  נתונים  מערך  בכל 

הוסיף.
מחקרים  נערכו  כי  נכון 
אך  חיים,  סגנון  על  קפדניים 
מחקר  למשל,  מועטים.  הם 
בספרד,  שנערך  גדול  תזונה 
העת  בכתב  ב-2013  והתפרסם 
 The New England Journal
תזונה  כי  מצא   ,of Medicine
פירות,  שמכילה  תיכונית  ים 
ואגוזים  זית  שמן  דגים,  ירקות, 
מקטינה את הסיכון להתקף לב 
גדול אחר,  ושבץ. מחקר פדרלי 
שפרסמו חוקרים מאוניברסיטת 

בניגוד  כי  מצא  ב-2012,  בראון 
והורדה  דיאטה  ההנחות,  לכל 
במשקל אינן מונעות התקף לב 
שסובלים  אנשים  אצל  ושבץ 
פדרלי  מחקר   .2 מסוג  מסוכרת 
ב-  ב-2002  שהתפרסם  נוסף, 
 The New England Journal
כי אנשים  גילה   ,of Medicine

־שנמצאים בסיכון ללקות בסוכ
רת מסוג 2 יכולים למנוע אותה 
אם ירדו מעט במשקל ויתעמלו. 
החליטו  אחדות  שנים  לפני 
וד"ר  יואנידיס   — חוקרים  שני 
ג'ונתן שונפלד, אונקולוג מהמכון 
לסרטן ע"ש דנה פרבר בבוסטון 

עד כמה מטורפת הס ־— לברר 
פרות המדעית על תזונה וסרטן. 
 The הם התחילו בספר הבישול

 Boston Cooking-School
ממנו  ליקטו   ,Cook book
באקראי מתכונים, עשו רשימה 
בהם  שנכללו  תזונה  רכיבי  של 
בולטים.  רכיבים   50 ריכזו  ואז 
לאחר מכן חיפשו עליהם מידע 
וניסו לבדוק אם היה  במחקרים 
הם  לסרטן.  כלשהו  קשר  להם 

חמי מתוך  לארבעה  כי  ־דיווחו 
שה רכיבים היה קשר כזה — הם 
הסיכון  את  הקטינו  או  הגדילו 
לעתים  אך  בסרטן.  ללקות 
שהגדיל  רכיב  אותו  קרובות 
את הסיכון במחקר אחד הקטין 
אותו במחקר אחר. רכיבים שלא 
לסרטן  לסיכון  קשורים  היו 
ולא  ים,  צב  כגון  מוזרים,  היו 
תזונה.  חוקרי  ידי  על  נבדקו 
שלהם,  זו  לסקירה  קראו  הם 
שהתפרסמה ב-2012 בכתב העת 
 The American Journal of
"האם   ,Clinical Nutrition
קשור  אוכלים  שאנחנו  מה  כל 

לסרטן?".
מפתיע  אינו  הזה  המחקר 

־קבוצת חוקרים שמכינה את מד
סרטן,  על  המוסמך  המידע  ריך 
Physicians Data Query שמו, 
לסרטן  הלאומי  המכון  למען 
לפרסם  רוצה  הקבוצה   .)NCI(
תזונה  אם  בשאלה  דעת  גילוי 
משפיעה על הסיכון לסרטן. אך 
אינם  בתחום  המחקרים  כאמור 
והקבוצה מתקשה  דיים  אמינים 
ו"רגשותיה  מסקנות.  להסיק 

ביחס  עקבי"  באופן  שליליים 
קשר  יש  לתזונה  אם  לשאלתה, 
חבר  אמר  כך  לסרטן,  כלשהו 
ביו־ ברי,  דונלד  ד"ר  הקבוצה 

לסרטן  במרכז  סטטיסטיקאי 
ע"ש מ"ד אנדרסון באוניברסיטת 

לכ צריך  הייתי  "אילו  ־טקסס. 
הייתי  הנושא,  על  מאמר  תוב 
לשל  דומה  בכותרת  משתמש 
כל  'האם  ושונפלד:  יואנידיס 
קשור  אוכלים  שאנחנו  מה 
"והתשובה  לסרטן?'", אמר ברי. 

החות הראיות  לא.  היא  ־שלי 
חוסר  או  לשלילה  נוטות  כות 
למסקנות  כפופות  והן  אמינות 

חיוביות־כוזבות". 
רפואיים  מומחים  כמה 
הכרוכות  שהבעיות  אומרים 
במחקרים על סגנון חיים הן כה 
ממצא  למצוא  והסיכוי  גדולות, 
משמעותי וניתן לשחזור כל כך 
קטן, שעדיף יהיה אם נוותר על 
בסגנון  הקשורות  השאלות  כל 
שהן  "ייתכן  מלכתחילה.  חיים 
אמר  למחקר",  ראויות  אינן 
ויניי פראסאד, חוקר סרטן  ד"ר 
לבריאות  אורגון  באוניברסיטת 
ומדע. "אנשים מחפשים ודאות, 
טובות".  תשובות  לנו  אין  אבל 
מוותר  לא  זאת  לעומת  קריימר 
קפדני.  למחקר  האפשרות  על 
לחוקרים  נחוצה  אמר,  כרגע, 
קצת יותר ענווה כשהם מפרשים 
את ממצאיהם ומדווחים עליהם 

ועל השפעותיהם. 

קשה לאמוד את ההשפעה שעשויה להיות לתזונה וכושר על הבריאות ועל הסיכון למחלות. כך, ממצאיהם של מחקרים רבים בתחום הם חלשים, לא ודאיים ואינם ניתנים לשחזור

האם סגנון החיים משפיע בכלל על הבריאות?

ד"ר ברי: "הראיות החותכות על 
הקשר שבין תזונה לסרטן נוטות 

לשלילה או חוסר אמינות וכפופות 
למסקנות חיוביות־כוזבות"

דניאל לואיס

־חשיפת פרשות במערך האש
פוז הפסיכיאטרי בישראל — כמו 
מאושפזים  קשירות  על  המידע 

־בבתי חולים פסיכיאטריים שפו
־רסם לאחרונה בתקשורת — שופ

כת אור על הכשלים שמתקיימים 
מתמו מצד  זעקה  ומעוררת  ־בו 
־דדי הנפש, בני משפחתם וארגו
־ני זכויות אדם. אנשים מהמער

כת הפסיכיאטרית טוענים מצדם 
־שכשלים אלו הם תוצאה של היע

דר משאבים, שאינו מאפשר תנאי 
עבודה נאותים ושירות ראוי. 

רואים  ושכמותי  שאני  כפי 
־זאת, הפתרון אינו מצוי רק בהג
־דלת המשאבים אלא בבניית מע

רך חלופות לאשפוז הפסיכיאטרי, 
־שיתקיים לצדו. אלטרנטיבה חד

שה שכזו היא בית סוטריה )גאולה 
יביוונית( בירושל   ם — בית טיפו־
1 בספ־ -לי בקהילה — שנפתח ב
־טמבר השנה ומנוהל על ידי הפ

סיכיאטר פרופ' פסח ליכטנברג. 
־מדובר במודל שכבר נוסה בהצל
־חה במדינות כגון ארה"ב, בריט
־ניה ושווייץ ומיועד לאלו הסוב
־לים ממשברים פסיכוטיים ראשו

נים. במסגרת זו הם מטופלים על 
ידי צוות המנוסה בניהול מצבים 
סוערים ובלתי רציונאליים, וחיים 

־עמו חיי בית שיתופיים, בהם מת
קיימות אווירה רגועה, הקשבה לא 
שיפוטית ונגישות לפעילות פנאי 

־וריפוי. כלומר, במקום להיכנס למ
חלקה סגורה עוברים המתמודדים 
הפסיכוטית  החוויה  תקופת  את 

־בבית הממוקם בקהילה, מבלי לק
־בל תרופות באופן אוטומטי, ושו

תפים לדיאלוג עם יחס אישי 24 
שעות ביממה. חשוב להבין שלא 
מדובר רק בשינוי תפאורה אלא 
בשינוי פרדיגמה: מעבר מתפישת 

־מצבי נפש קיצוניים כמחלה לת
פישתם כחוויה אנושית, שעשויה 
להירפא באמצעות דיאלוג, הבנה, 
הקשבה ותמיכה — כפי שהוכיחו 

כבר מחקרי עבר.  
קמו  ודומיו  סוטריה  מודל 
להבריא  שניתן  אמונה  מתוך 

־ממצב פסיכוטי ללא תיוג פסי
בתרו כרוני  ושימוש  ־כיאטרי 

תוצאה  הוא  שכזה  מצב  פות. 
נפשית,  פגיעה  או  רגישות  של 

־לרוב מטראומה. לכל גל פסיכו
טי יש מהלך טבעי של התחלה, 
וסוף. באמצעות תרופות  אמצע 
לכאורה מקצרים את אורכו, אך 
זמן בשורשים  יש לטפל במשך 

־הנפשיים שהובילו אליו. משב
־רים ומצבי קצה נפשיים — בעי

קר אלו המוגדרים כפסיכוטיים, 
הכוללים תסמינים שמתפרשים 

כהזיות, מחשבות שווא, ודיבור, 
חשיבה והתנהגות לא מאורגנים 

־— מעוררים באדם, במשפחתו וב
חברה תחושות של איבוד שליטה, 

־פחד וחוסר אונים. כך, האדם המ
־גיע למערכת הפסיכיאטרית נמ

צא במצבו הפגיע ביותר. ובהיעדר 
הפסי זו,  למצוקה  אחר  ־מענה 
־כיאטריה מפרידה את האדם מס

ביבת חייו הרגילה, מבודדת אותו 
־בתוך מרחב קליני־רפואי ומפר

שת מכלול ביטויים התנהגותיים, 
ורגשיים כתסמיני  קוגניטיביים 

־פתולוגיה שבסיסה פעילות כי
מית לא מאוזנת במוח. כך, הקו 

־הטיפולי הראשון ולעתים הבל
עדי הוא מתן תרופות שתפקידן 

־לרסן, להרגיע או לדכא את הת
־נהגותו ורגשותיו של האדם, ובנו

־סף הגבלת חופש התנועה והבחי
רה שלו. התערבויות אלו צורבות 

ומעמי נוספת בנפשו  ־טראומה 
־קות את משבר האמון שלו בחב

רה האנושית. לכן רבים מגיבים 
אליהן בהימנעות ואף בתוקפנות. 
באופן זה מונצחת כרוניקה של 

־דיכוי המבססת במטופלים ומש
פחותיהם את חוסר האונים, אשר 
מתמשכת  יתר  בתלו  ת  מתבטא 

־בתרופות, והם ממוסגרים כחס
רי שיקול דעת או מסוכנים. וכך 
נפתחת הדלת לאשפוזים חוזרים 
ונשנים ומתרחקת היכולת לגלות 

כוחות נפש וריפוי עצמיים.
־על כן יש ליישם חלופות נו

ספות לאשפוז פסיכיאטרי, כאלו 
־ששמות דגש על דיאלוג והבנת סי
־פורו האישי של המטופל. בית סו
־טריה הוא רק דוגמה אחת. לצער
־נו, כרגע הוא ממומן מתרומות ול

כן השהות בו מחייבת מימון פרטי. 
אנו תקווה שבעתיד יקבל מימון 
ציבורי, ושעם הזמן יימצא מימון 
שכזה גם להקמת תשתית ומערך 
הכשרה מקצועי לחלופות אשפוז 
נוספות. כך ניתן יהיה לוותר על 

־אשפוזים רבים במחלקות הפסי
כיאטריות, לאפשר למתמודדים 
הטבעית,  בסביבתם  להישאר 

לח וגם  להשתקם,  להם  ־לסייע 
סוך למדינה עלויות אשפוז רבות. 

דניאל לואיס עוסק בליווי במצבי משבר 
המוגדרים פסיכוטיים, מנחה קורסים ומרצה, 

חבר בצוות ההקמה של בית סוטריה, ובעל 
הסמכה בפסיכולוגיה מונחית תהליך מטעם 

 IAPOP הארגון העולמי 

ייתכן כי הפתרון לכשלים במערך האשפוז 
הפסיכיאטרי בישראל טמון בחלופות הומניות 

יותר, כגון בית סוטריה שנפתח החודש

להפחית באשפוזים 
הפסיכיאטריים

אמיר אניספלד ורחל שבי 

מתחילים  רופאים  האם 
לשימוש  בנוגע  פתיחות  לגלות 
וטיפולים  טבעיים  בתכשירים 

שהתפר סקר  ־הומאופתיים? 
 Global העת  בכתב  ביולי  סם 
Pediatric Health מראה מגמה 
דווקא  לאו  אך  בתחום,  חיובית 
רובם  רופאים,   582 בישראל. 
מדינות  משש  ילדים,  רופאי 
בולגריה,  רוסיה,  גרמניה,   —
 — וישראל  ספרד  קולומביה, 
או  מקוונים  שאלונים  מילאו 
עברו ראיונות כאלו שהתייחסו 
לטיפולם ב-565 ילדים בני 0 עד 
שקדמו  החודשים  בשלושת   12

לסקר, בשנת 2014. 
נמצא כי כ-99% מהרופאים 
לילדים  רשמו  או  המליצו 
תכשירים  אצלם  המטופלים 

מי ויטמינים,  כגון   — ־טבעיים 
ותוספי  מרפא  צמחי  נרלים, 
תזונה — לרוב כהשלמה לטיפול 
 60% בנוסף,  הקונבנציונלי. 
מהרופאים ציינו כי הם חושבים 
פחות  הטבעיים  שהתכשירים 

מה לוואי  לתופעות  ־גורמים 
זאת  הקונבנציונליות.  תרופות 
ועוד, 66% מהם הסכימו כי הם 
מקלים מהר יותר את התסמינים 

־ומזרזים החלמה. עם זאת, בקט
גוריה האחרונה נרשמו הבדלים 
 — המדינות  בין  משמעותיים 
בישראל  מהרופאים   30% רק 
מרוסיה  לעומת 85%  כך  חשבו 
לגבי  ביותר(.  הגבוה  )הערך 

 76%  — הומאופתיים  טיפולים 
או  עליהם  המליצו  מהרופאים 
אותם למטופליהם. 70%  רשמו 
מהרופאים ציינו כי לדעתם הם 
לוואי  תופעות  לפחות  גורמים 
קונבנציונליות,  ביחס לתרופות 
ו-51% סברו כי הם מקלים מהר 
ומזרזים  התסמינים  את  יותר 

־החלמה. גם במקרה של הטיפו
לים הללו הרופאים הישראלים 
היו הספקניים ביותר: רק 27% 
רשמו  או  עליהם  המליצו  מהם 
מהרופאים   88% לעומת  אותם 

הרוסים.   
הרופאים  רוב  כללי,  באופן 
לתת  שישקלו  ציינו   )80%(
המטופלים  לילדים  טיפול  כל 
קונבנציונאלי  רק  ולא  אצלם 
 91% לעומת  בישראל   70%(
למעט  המדינות  ובכל  ברוסיה(. 

־ישראל רבים הביעו סקרנות לג
בי השימוש בתכשירים טבעיים 
כגון  הומאופתיים,  וטיפולים 
לשימוש  העיקריות  ההתוויות 
תרופות  פני  על  ויתרונם  בהם 
20% מהרו־  קונבנציונליות )רק

כי רכשו  דיווחו  בישראל  פאים 
ידע בהומאופתיה, לעומת 80% 

בגרמניה(. 
המליצו  שבעטיין  הסיבות 
כ-19  בעלי  כולם  הרופאים, 
שנות ניסיון בממוצע, על טיפול 
וטיפולים  טבעיים  בתכשירים 
הומאופתיים היו: חשש ההורים 
הטיפול  של  לוואי  מתופעות 
מיעילותו  או  הקונבנציונלי 
ההורים  העדפתם של  החלקית, 

הג השכלתם  טבעי,  ־לטיפול 
וילדים  כרוניות  מחלות  בוהה, 

הטב התכשירים  שש.  גיל  ־עד 
ההומאופתיים  והטיפולים  עיים 
בדרכי  לזיהומים  בעיקר  ניתנו 
קוליק  העליונות,  הנשימה 
תינוקות,  אצל  בטן  כאבי   —
הפרעות שינה וזיהומים חוזרים. 
כאבי בקיעת שיניים היו התוויה 
חשובה למתן טיפול הומאופתי. 

הרו של  האישי  לשימוש  ־גם 
הטבעיים  בתכשירים  פאים 
היה  ההומאופתיים  והטיפולים 
הרפואית.  בהחלטה  ניכר  חלק 
מהרופאים   53% למשל,  כך 
שהתנסו בטיפולים הומאופתיים 
המליצו עליהם או רשמו אותם, 
אך  בהם  שהתנסו   10% לעומת 

לא המליצו או רשמו.  
שלושת  כי  ציינו  הרופאים 
המכשולים העיקריים שמקשים 

יותר על התכ ־עליהם להמליץ 
שירים הטבעיים ועל הטיפולים 
ההומאופתיים הם חוסר יעילות 
מנגנון  על  ידע  חוסר  מוכחת, 
הפעולה שלהם וחוסר מידע על 
התוויות רפואיות שהם עשויים 
לא  כי  ברור  אך  להן.  להועיל 
על  משפיעים  אלו  חסמים  רק 
ועל  טבעיים  תכשירים  מתן 
שימוש ברפואה משלימה בכלל, 
תרבותיים.  הקשרים  גם  אלא 
החלה  בישראל  למשל,  כך 
רק  אחיזה  לקנות  ההומאופתיה 
בשני העשורים האחרונים ורמת 
בקיאותם של הרופאים בה אינה 
מדובר  בגרמניה  בעוד  גבוהה, 

בשיטת טיפול שגורה זה כ-200 
הסקר,  נתוני  לפי  בנוסף,  שנה; 
שליש מהרופאים קיבלו הכשרה 
ו-24%  בהומאופתיה  פורמלית 

־קיבלו הכשרה כזו ברפואת צמ
וביש )פיטותרפיה(,  מרפא  ־חי 

ראל שיעורם הוא הנמוך ביותר 
 20%  — המדינות  לשאר  ביחס 

אין פלא אם  ו-10%, בהתאמה. 
המדינות  לחמש  ביחס  כי  כן 
האחרות, השימוש הנמוך ביותר 
בצמחי מרפא והומאופתיה הוא 
בישראל )7% ו-2% מהרופאים 
ו-18%   23% לעומת  בהתאמה, 
לרופאים  שבה  בגרמניה(, 
לתרופות  ברורה  העדפה  יש 

זאת  לעומת  קונבנציונליות. 
דווקא בישראל ההורים הם אלו 

הרו עם  שיחות  יוזמים  ־שיותר 
 40%( אלו  טיפולים  על  פאים 

לעומת 28% בספרד(.
באופן  כי  מסכמים  החוקרים 
כללי, תוצאות הסקר מראות כי 
הגלובלית  ההתעניינות  גוברת 
בטיפולים טבעיים והומאופתיים 
לילדים. עם זאת, היא אינה זהה 
בעיקר  ופחותה  המדינות,  בכל 

העי הסיבה  כי  נמצא  ־בישראל. 
קרית של הרופאים להמליץ על 
הטיפולים הללו לילדים ולתתם 
ההורים,  של  בקשותיהם  היא 
גורמים לפחות  כי הם  הסבורים 

ההמל בנוסף,  לוואי.  ־תופעות 
וההפניה  אלו  טיפולים  על  צה 
יותר  רב  לידע  קשורות  אליהם 

־של הרופאים, לשימוש אישי ול
זמינות נתונים עליהם. מסיבה זו, 
מציינים החוקרים, חשוב לספק 

יעילו נוסף על  ־לרופאים מידע 
תם. בסופו של דבר, הסקר מראה 

־כי הציבור והרופאים כאחד מח
טיפוליים  פתרונות  אחר  פשים 

־נוספים ולא מסתפקים רק בתרו
פות הקונבנציונליות כבעבר. זאת 

־בעקבות המודעות הגוברת לאפ
־שרות לשלב את הרפואה המש

לימה ובה ההומאופתיה בטיפול 
־השגור. ולכן יש לקוות שהן ייט
הר בפרקטיקה  יותר  טוב  ־מעו 
פואית הציבורית, גם בישראל. 

ד"ר אמיר אניספלד הוא רופא ילדים 
והומאופת; רחל שבי היא הומאופתית, חברה 

באגודה הישראלית להומאופתיה קלאסית

סקר מראה כי רופאי ילדים בעולם מתחילים לטפל במחלות שונות גם בתכשירים טבעיים והומאופתיה. הישראלים פחות שותפים למגמה

עוד ועוד רופאים )לא ישראלים( ממליצים על טיפול טבעי

מיכל שוורץ

־למערכת החיסון תפקיד מר
תפקו המוח,  בתחזוקת  ־כזי 

דו וריפויו ובין השניים מתקיים 
דיאלוג תמידי — כך מבינים היום 

־לאור מחקר הולך ומתפתח בת
־חום הנוירואימונולוגיה. עד לש

מקובל  האחרונים  העשורים  ני 
ביניהם  קיים  שלא  לחשוב  היה 
מבנהו  בגלל  וכי  שכזה,  דיאלוג 

־הייחודי של המוח, המבודד מכ
לי דם באמצעות מחסום הדם־מוח 
 Blood-Brain Barrier —(
BBB(, תאי מערכת החיסון מנו־
נטו  לפיכך  אליו.  מלהיכנס  עים 
לחשוב שכאשר מתרחשת כניסה 

־שכזו למוח — היא גורמת לדל
קת ומזיקה לו. אמונה זו עיקרה 
בממצאים שהראו כי בעת מחלה 

או נזק מוחיים, נצפים במוח תאי 
בניגוד  פעילים,  חיסון  מערכת 

הע בשני  אולם,  הבריא.  ־למוח 
שורים האחרונים הראו מחקרינו 

־)קבוצת המחקר שלי במכון ויצ
־מן( ונוספים כי במוחם של היונ

קים התפתח מנגנון אבולוציוני, 
החי מערכת  לתאי  ־המאפשר 

סון להיכנס לגבולותיו של המוח 
ולסייע בריפויו  בצורה מבוקרת 

־בעת הצורך. מדובר בממשק ייחו
־די, מעין שער, ששמו מקלעת הד

.)Choroid Plexus( מים
את  הפכו  ונוספים  זה  ממצא 
המחקר בנוירואימונולוגיה לכזה 
שעוסק בשאלות כגון איך לגייס 
את  לרפא  החיסון  מערכת  את 

־המוח ממחלות ניווניות כגון אל
־צהיימר ואיך לשמור עליה "צעי

רה" לטובת בריאותו. בכינוס של 

־האגודה הנוירואימונולוגית הבי
נלאומית )ISNI(, שיתקיים בסוף 
החודש בירושלים, יוצגו מחקרים 
בתחום זה ובהם מחקרנו שפורסם 

־לאחרונה המציע לגייס את מער
־כת החיסון להתמודדות עם מח

לת האלצהיימר.  
הצלח האחרונות  ־בשנים 

נו לפענח חלק ממנגנוני מערכת 
החיסון המגנים על המוח וליישם 

־אותם בחקר זיקנת המוח. התפי
סה המקובלת היא שמחלות מוח 
מלוות  אלצהיימר  כגון  ניווניות 

־בדלקת מקומית בשל שקיעת חו
בטא  החלבון  כגון  פסולת,  מרי 
עמילואיד, בין תאי המוח. שקיעה 

־זו גורמת לשחרור חומרים רעי
לים שגורמים להרס של תאי עצב 

הבין־עצ פוגעת בתקשורת  ־וכך 
בית וביכולות קוגניטיביות כגון 
הגורסת  התפיסה  בגלל  זיכרון. 

־כי כניסת תאי חיסון למוח פוג
־עת בו ומעוררת דלקת, ניסו לט

בתרופות  אלצהיימר  בחולי  פל 
נוגדות דלקת או כאלו שמדכאות 
את מערכת החיסון, אך ניסויים 
אלו כשלו. התובנה החדשה לגבי 

בתחזו החיסון  מערכת  ־תפקיד 
קה וריפוי המוח באמצעות אותו 

־ממשק ייחודי הביאה אותנו לב
־חון אם הדלקת במוחם של הסו

נגרמת  אכן  מאלצהיימר  בלים 
כזו  הפסולת,  הצטברות  בשל 

־שתאי מערכת החיסון לא מצלי
חים לסלק.  

מצליחים?  לא  הם  ומדוע 
החיסון  מערכת  תקין,  במצב 
מבוקרת  בצורה  להגיב  אמורה 
לסלק  המאפשרת  כזו  למחלות, 

תופ לפתח  מבלי  זיהום  ־גורמי 
עודפות.  דלקתיות  לוואי  עות 
מעבדה  בחיות  כי  מצאנו  אולם 
אנושיים  גנים  להן  שהוחדרו 
)כולל  לאלצהיימר  הגורמים 
של  ומוות  קוגניטיבית  ירידה 
אינו  הממשק  במוח(  עצב  תאי 
לתאי  מאפשר  לא  ולכן  פעיל 
ולסייע  למוח  להיכנס  החיסון 

הדל ולריפוי  הפסולת  ־לחיסול 
קת. זאת מכיוון שכדי להפעילו 
אינטרפרון  בשם  חלבון  נדרש 
גמא — שייצורו נחלש בתהליך 

־ההתשה הכללי של מערכת החי
התשה  הגיל.  עם  שמתרחש  סון 

־זאת מואצת בעת התפתחות אל
בפעילות  ומתבטאת   — צהיימר 

־מוגברת ולא מבוקרת של חלבו
 Immune checkpoints( נים 
נורמלי תפקידם  שמם( שבאופן 

־לרסן את פעילות מערכת החי
תגובות  תעורר  שלא  )כך  סון 

דלקתיות עודפות(. 

לאחרונה  שפרסמנו  במחקר 
 ,Nature Medicine בכתב העת

לא המודל  בעכברי  ־מצאנו 
מורידים  כאשר  כי  לצהיימר 
רמת  את  ומבוקר  יזום  באופן 
ה-Immune checkpoints, וכך 

־בעצם מפחיתים את ההתשה ורי
החיסון  מערכת  של  היתר  סון 
באינטרפרון  למחסור  שגורמים 

למ לשקמו.  מצליחים   — ־גמא 
חלבוני  על  להתגבר  כדי  עשה, 
שדי־  Immune checkpoints
כאו את מערכת החיסון, הזרקנו 

נוג העכברים  הדם של  ־למחזור 
שניתנים  נגדם,  המכוונים  דנים 

־גם במחלת הסרטן )שגם בה מע
במסגרת  מדוכאת(  החיסון  רכת 

הצ כך,  אימונותרפיה.  ־טיפולי 
החי מערכת  את  להצעיר  ־לחנו 

את  מחדש  להפעיל  שלהם,  סון 
החיסון  לתאי  לאפשר  הממשק, 

־להיכנס למוח, לסלק את הפסו
־לת שהצטברה בו ולרסן את הדל

קתיות. פעולות אלו הגנו על תאי 
התפקודים  על  וכך  במוח  עצב 
לשחזר  והצליחו  הקוגניטיביים 

יית ־גם תפקודים כאלו שאבדו. 
כן כי בעתיד טיפול זה יוכל לתת 
מענה לחולי אלצהיימר )ומחלות 
דומות(, שעד היום אין לה מרפא, 
בתקווה להפכה למחלה כרונית, 

הניתנת לטיפול ושליטה. 

מיכל שוורץ היא פרופסור 
לנוירואימונולוגיה במחלקה לנוירוביולוגיה 

ויצמן. החודש תחל את תפקידה  במכון 
כנשיאה של האגודה הנוירואימונולוגית 

 )ISNI( הבינלאומית 

מחקר בעכברים מצא כיצד ניתן לגייס א ת 
מערכת החיסון לרפא את הדלקת הנלווית 

למחלות מוח ניווניות, וכך להגן על תאי עצב 
ועל תפקודים קוגניטיביים

כיצד מערכת החיסון נלחמת באלצהיימר 

במקום במחלקה 
סגורה, מתמודדים 

עם החוויה 
הפסיכוטית בבית 
הממוקם בקהילה

בעבר נטו לחשוב 
שכאשר תאי 

חיסון נכנ  סים 
למוח הם גורמים 

רק לנזקים 

איור: יעל בוגן

אחוז הרופאים שהעריכו את הידע שלהם כדל/ דל מאוד

מקור: כתב העת Global Pediatric Health, יולי 2016

הומאופתיהצמחי מרפאויטמינים

27%76%80%ישראל
8%10%30%גרמניה

6%71%60%ספרד
4%14%52%רוסיה

4%80%78%קולומביה
2%30%48%בולגריה


