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ירושלים 21 ,ביולי 2020

תקציר למוצר לייפמל (: )LIFEMEL
לייפמל הינו מוצר המיוצר על ידי חברת 'צוף גלובוס' .לאחר שנבדק באופן קליני ,המוצר מומלץ לחולי
סרטן אשר סובלים מאנמיה ומרמות המוגלובין נמוכות הנגרמות עקב טיפולי הכימותרפיה וההקרנות.
ישנן עדויות רבות ,הן של מטופלים והן של רופאים ,לכך שלקיחת המוצר לייפמל בזמן טיפולי הכימותרפיה
וההקרנות משפרת את איכות החיים של המטופלים וזאת באמצעות הפחתה של חלק מתופעות הלוואי
השליליות של טיפולי הכימותרפיה וההקרנות.
אחת מתופעות הלוואי של טיפולי הכימותרפיה היא ירידה במספר התאים הניוטרופילים של מערכת החיסון
( .)neutropeniaבמצב חריף נדרש מתן של  )Colony-Stimulating Factors( CSFsבכדי לסייע
בייצור של תאים ניוטרופילים חדשים במח העצם .יש לציין שהטיפול ב CSFs-הינו יקר ובעל תופעות
לוואי לא מבוטלות.
מחקר קליני שנערך על ידי החוקר  Zidan J.ושותפיו דיווח על כך שלקיחה של המוצר לייפמל על ידי
מטופלים העוברים הקרנות וטיפולי כימותרפיה מנעה את הניוטרופניה שנגרמת לרוב מטיפולים אלו וכן
הפחיתה את הצורך במתן של  .CSFsבמחקר זה ,כ 40% -מהמטופלים בקבוצת הניסוי לא הראו חזרה של
הניוטרופניה ולא הזדקקו ל.CSFs-
הדבורים המייצרות את המוצר מוזנות בתערובת צמחים ייחודית המכילה מרכיבים פעילים ביולוגית כגון
חלבונים ,אנזימים ,ויטמינים וברזל החשובים כולם לתפקוד תקין של מערכת החיסון.
פעילויות ביולוגיות אלו מתועדות היטב במסמכי המונוגרפים של ארגון הבריאות העולמי ( )WHOושל
הסוכנות האירופאית לתרופות ( )EMAוכן עברו אישור וחיזוק על ידי פרסומיים מדעיים נאותים שעברו
ביקורת עמיתים (.)peer-reviewed
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הפעילויות הביולוגיות המרכזיות של לייפמל מיוחסות למרכיבים הצמחיים המתוארים ברשימה להלן:
: Uncaria tomentosa )1
בצמח זה זוהו קבוצות רבות של חומרים ובינהם טרי-טרפנים ( ,)polyoxygenated triterpenesהורמונים
צמחיים ( )sterolsואלקלואידים ( .)indole alkaloidsישנם דיווחים על כך ששימוש בצמח הביא לשיפור
במספר מצבים רפואיים וביניהם דלקת פרקים ,זיהומים נגיפיים ואף סרטן (כיוון שהחומרים פועלים על
מערכת החיסון באופן לא ספציפי) .בנוסף ,חומרים אלו מראים פוטנציאל לשמש כאדפטוגנים הפועלים
להאט את הזדקנות התאים.
: Echinacea purpurea )2
הפעילות של החומרים בצמח זה על מערכת החיסון מתוארת בהרחבה בספרות המדעית המקצועית.
ישנם דיווחים שמתן פומי של תמצית צמח האכינצאה סייע לטיפול ולהחלמה מהצטננות ואף מזיהומים
שונים בדרכי הנשימה .החומרים הצמחיים מעוררים את מערכת החיסון בעיקר דרך הגברת יכולת הבליעה
של תאים בלעניים של מערכת החיסון (.)phagocytes
: Beta vulgaris )3
מחקרי מעבדה מראים שלחומרים הנמצאים בשורש של סלק אדום ישנו פוטנציאל לסייע בהתמודדות טובה
יותר עם רעלים ,הודות לנוגדי-החמצון החזקים הנמצאים בו .בנוסף ,השורש משמש כמקור לניטראט
( ) nitrateובכך עשוי לסייע בהעלאת הזמינות הביולוגית של החומר חנקן חמצני ( )nitric oxideהחשוב
במצבים כגון יתר לחץ דם.
: Eleutherococcus senticosus )4
צמח זה  ,המכונה גם "ג'ינסנג סיבירי" ( ,)Siberian ginsengמדווח כבעל אפקט אדפטוגני ובעל יכולות
לשפר את התמודדות הגוף עם מצבי לחץ ועקה שונים ,לעורר ולשפר את מערכת החיסון ואף לסייע בהעלאת
היכולות המנטליות והקוגניטיביות .בנוסף ,דווחה פעילות נוגדת חיידקים (.)anti-microbial
: Calendula officinalis )5
המרכיבים העיקריים בצמח זה הם ספונינים טרי-טרפניים ( )triterpene saponinsופלבנואידים (בעיקר
 O-glycosides-3ו .)quercetin -בספרות המדעית המקצועית ישנם דיווחים שתרכובות סוכר
( )polysaccharidesאשר בודדו מהצמח תומכים ומסייעים לפעילותה של מערכת החיסון ,בעיקר
באמצעות הגברת כושר הבליעה של תאים בלעניים (.)phagocytosis
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: Trifolium pratense )6
החומרים הפעילים המרכזיים בצמח זה הם איזופלאבונים ( )isoflavonesהכוללים בעיקר את החומר
 genisteinואת תוצרי הפירוק שלו  isoequol ,equolו .dehydroequol -לתרכובות אלו ישנה השפעה
חזקה בהורדת דלקות כמו גם פעילות המחזקת את המערכת ההורמונאלית הנשית (.)estrogenic effect
כמו כן ,ריכוזים שונים של איזופלאבונים נמצאו כקשורים לעלייה בערכי הדם של הורמוני בלוטת התריס.
: Urtica dioica )7
החומרים הפעילים המרכזיים שזוהו בצמח זה הינם  caffeic acid esters ,sitosterol ,scopoletinוכן
 .carotenoidsהפעילויות הביולוגיות של חומרים אלו ידועות זמן רב וכוללות ויסות של מערכת החיסון
והורדת תהליכי דלקת .בנוסף ,ישנם דיווחים על כך שלחומרים אלו השפעה בהורדת רמות הסוכר בדם
(.)hypoglycaemic effect
.
: Melissa officinalis )8
קבוצות החומרים העיקריות בצמח זה הם  ,hydroxycinnamic acidsטרפנואידים ,פלבונואידים
וטאנינים .בספרות המדעית דווח שלחומרים אלו פעילות חזקה נגד מגוון נגיפים שונים .בנוסף ,ישנם
מחקרים המדווחים על כך שתרכובות אלו עשויות לסייע בטיפול בהפרעות וכאבים במערכת העיכול.
: Vaccinium myrtillus )9
החומרים הפעילים המרכזיים בצמח זה הינם הפלבונואידים והאנתוציאנינים ( .)anthocyaninsבספרות
המקצועית חומרים אלו ידועים בזכות פעילותם החזקה להורדת תהליכי דלקת וכן בשימוש בהקלת כאבי
מחזור בנשים ובתסמונת קדם-וסתית ( .)PMSבנוסף ,למרכיבים אלו ישנו פוטנציאל להגן על נימי הדם
הקטנים ולמנוע את שבירותם ,ובכך לתמוך בבריאות מערכת הראייה מפני נזקים ברשתית העין.
: Taraxacum officinale )10
המרכיבים המרכזיים בצמח זה הינם  sesquiterpenesו ,phytosterols -ובעיקר ,taraxasterol ,lupeol
 β-sitosterolו .betulin -חומרים אלו מציגים פעילות חזקה להורדת תהליכי דלקת ואף לשיכוך כאבים.
בנוסף ,מחקריים עדכניים מדווחים על הפוטנציאל של תרכובות אלו להגן על הכבד וכיס המרה מפני רעלים
שונים.
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: Ficus carica )11
בצמח זה זוהו חומרים רבים ובינהם פלבונואידים ,תרכובות פנוליות ( )phenolsואנתו-ציאנינים
( .)anthocyaninsמרכיבים אלו מספקים יכולת חזקה להגנה מפני נזקי חמצון ורדיקליים חופשיים.
כמו כן ,פרסומים מדעיים מציינים שלחומרים אלו פוטנציאל להגן על הכבד מפני נזקים ,כמו גם פעילות
להורדת רמות הסוכרים והשומנים בדם ()hypoglycemic and hypolipidemic
בנוסף ,ישנם דיווחים לכך שהחומר  ,𝛽-sitosterolsאשר בודד והופק מהפירות ,פועל לעיכוב הגדילה של
מגוון סוגים של שורות תאים סרטניים.
: Morus alba )12
המרכיבים העיקריים בעלים של עץ זה הינם  phenolic acids ,chalconesוכן פלבונואידים (בעיקר
 astragalinו .)isoquercitrin -מחקרי מעבדה מדווחים על פעילות של חומרים אלו לעיכוב הגדילה של
שורות תאים סרטניים מסוגים שונים .דווחה גם פעילות חזקה להורדת תהליכי דלקת .בנוסף ,ישנם פרסומים
המצביעים על כך שלחומרים אלו ישנו פוטנציאל בהורדת רמות הסוכרים והשומנים בדם
( ,)hypoglycemic and hypolipidemicבהגנה על כלי הדם מפני הצירויות וחסימות (anti-
 )atheroscleroticובהגנה על הכבד (.)hepatoprotective
: Chicorium intybus )13
תרכובות אליפטיות ונגזרותיהן ( )aliphatic compoundsמייצגות את קבוצת החומרים העיקרית בצמח
זה .כמו כן ,זוהו גם טרפנואידים בריכוז נמוך יותר .במחקרי מעבדה דווח שחומרים אלו ,בעיקר lactucin
ו ,lactucopicrin -מציגים פעילות חזקה להורדת תהליכי דלקת ולשיכוך כאבים (.)analgesic
בנוסף ,החומר  magnolialideדווח כמעכב גדילה של מספר סוגי שורות תאים סרטניים שונים.
: Inula helenium )14
המרכיבים הפעילים העיקריים הם  sesquiterpene lactonesובעיקר alantolactone
ו .isoalantolactone -תרכובות אלו מדגימות פעילות נוגדת-סרטן על מגוון רחב של שורות תאים
סרטניים ביחד עם פעילות נוגדת-חמצון חזקה .בנוסף ,ישנם מספר דיווחים מחקריים לכך שחומרים אלו
עשויים לשמש כנוגדי-דלקת חזקים.
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: Ribes nigrum )15
חומרים ממשפחת הפלבונואדים מייצגים את החומרים המרכזיים בצמח זה ובעיקר החומרים
 quercetin ,kaempferol ,rutin ,isoquercitrosideו .myricetin -ישנם דיווחים מדעיים רבים לכך
שחומרים אלו מציגים פעילות נוגדת דלקת וכן פעילות לעיכוב גדילת תאים סרטניים מסוגים שונים.
בנוסף ,ישנם דיווחים שתרכובות אלו מגינות מפני הצטברות יתר של שומנים ברקמות הגוף ( lipid
.)steatosis
: Avena sativa )16
קבוצות החומרים העיקריות הן אלקלואידים ,פלבונאידים (בעיקר  vitexinונגזרותיו) וספונינים
סטרואידיים ( ,steroidal saponinsבעיקר התרכובות .)avenacoside A and avenacoside B
במחקרי מעבדה הודגם שהפעילות הפרמקולוגית של תרכובות אלו כוללת השפעה נוגדת-סרטן כנגד מגוון
רחב של תאים סרטניים ,השפעה להורדת תהליכי דלקות וכאבים ואף הורדה רמות הכולסטרול בדם .כמו
כן ,ישנם גם דיווחים על עיכוב הפעילות של ההורמון אסטרוגן ( )estrogenומניעה של השמנת יתר
והפרעות מטבוליות.
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