Prof. Israela Berdicevsky
Department of Microbiology

פרופ' ישראלה ברדיצבסקי
המחלקה למיקרוביולוגיה

 31נובמבר2132 ,
לכל מאן דבעי,
הרופא וההומאופת ד"ר בועז רון וההומאופת מר דני (דושן) רון ביקשו שאבצע מחקר רטרוספקטיבי
בנושא" :טיפול הומאופתי בקנדידה" באוכלוסייה מגוונת שכללה ילדים ומבוגרים ביניהם כאלה שאובחנו
בספקטרום האוטיזם .במסגרת המחקר נשלחו דגימות של צואה /משטח וגינה למעבדה המיקרוביולוגית
(הפרטית) בניהול של ד"ר אלי לפלר (מיקרוביולוג בעל תואר שלישי ומיקולוג בכיר בעל ניסיון רב) ומר
דורון שפי בבית חולים אלישע בחיפה.
אופן הביצוע:
הדגימות נשלחו למעבדה והתוצאות דורגו על פי רמת נוכחות הקנדידה (מבחינה כמותית) כדלהלן:
שלילי ,חלש ,בינוני ,מסיבי ומסיבי פלוס .במידה ונתקבלה תשובה חיובית הוכנה עבור המטופלים הכנה
הומאופתית באופן אינדיבידואלי (ע"י בית המרקחת ההומאופתי של סופרפארם) ,אותה התבקשו ליטול
במשך שלושה חודשים .בתום תקופת הטיפול ,המטופלים נתבקשו לשלוח שוב דגימות למעבדה לביצוע
בדיקה חוזרת לנוכחות הקנדידה.
יש לציין שהמטופלים לא נתבקשו לשנות דבר מאורחות חייהם כולל התזונה הרגילה שלהם.
ברצוני לציין שהנני מכירה אישית את ד"ר אלי לפלר והמעבדה שבה הוא עובד ומנהל ,המעבדה
משתמשת בסטנדרטים המקצועיים הנדרשים ,ותוצאות הבדיקות מהימנות.
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מס' הבדיקות

השוני בין הבדיקות

האחוז מסה"כ הבדיקות

 31מהבדיקות

מסיבי או מסיבי ( - )+לשלילי

16.3%

 6מהבדיקות

בינוני או חלש  -לשלילי

36..%

 34מהבדיקות

ירידה ברמה אחת או יותר ,ללא שהפכו לשלילי

18.8%

 4מהבדיקות

לא הגיבו לטיפול ונשארו באותה הרמה

33.3%

סה"כ  33בדיקות מתוך  33הראו ירידה בעקבות הטיפול (1)7119%
מסקנות:
על פי הטבלה ניתן להסיק כי כ 16.3% -מהבדיקות שהראו זיהום מסיבי ומסיבי ( )+הפכו בעקבות
הטיפול לתרביות שליליות ,לעומת  33.3%מהבדיקות שלא הגיבו לטיפול .גם בדיקות שריכוז הקנדידה
בצואה היה נמוך יותר (בינוני ,חלש)  36..%גם כן הפכו לשליליות .למעלה מ  13%מהבדיקות החוזרות
הדגימו שיפור בעקבות הטיפול.
סיכום:
על פי המחקר ניתן להסיק שהטיפול ההומאופתי המדובר כנגד פטריית הקנדידה הוא בעל יעילות גבוהה.
ובפרט כאשר מדובר באוכלוסייה בספקטרום האוטיסטי שבהם הפטרייה נפוצה וקשה לטיפול.
ברצוני לציין שהנני מכירה באופן אישי מספר מקרים שטופלו בהצלחה רבה.

הנני פרופ' למיקרוביולוגיה בפקולטה לרפואה של הטכניון בחיפה.
רצ"ב ה C.V. -שלי.
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