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 855/אוקטובר  55חמישי  יום 

 
 :התכשיר הצמחי פרע המחורר

 אלרהמצב בעולם והמצב היחידאי במדינת יש

 

  (St. John’s Wort, Johanneskraut, Millepertuis perforéהצמח פרע המחורר .5

(hypericum perforatum, מוכר כצמח מרגיע ברפואה הצמחית אלפי שנים. 

 alcohol extractט של בתהליך כימי פשו ת מרוכזתיהתחילו להכין תמצ 48-באירופה בשנות ה ./

נוגדות  רופות הפסיכיאטריותתבערך כמו ה( ולחרדות)והתרשמו שהתמצית מועיל לדיכאון קל 

ללא , קיימת רגישות לאור השמש בעיניים). וללא תופעות לוואי( 'סיפרלקס וכו, כמו פרוזק)דיכאון 

, אור רק בעינייםהיא שהנימים הקטנים חשופים להמשוערת הסיבה . גרימת נזק כלשהו לעין

באירופה התחיל שימוש חופשי רחב מימדים (.וחומר הפעיל בפרע דומה לכלורופיל ומושך אור

 .התכשירים הגיעו גם למדינת ישראל. בתכשירים שונים כתוסף מזון

מוערך החשוב הראשון הופיע בירחון , והלאה הופיעו שורה של פרסומים מדעיים 5443משנת  .4

שפה אחד ביססו את התועלת של התכשירים והעדר תופעות  British Medical Journalמאד 

 . לוואי

ואז בעל אתר אינטרנט , המחיר התחיל לעלות. ב החומר התפשט והשוק התרחב"בארה .3

hypericum.com מעל השוק העולמי ובמיוחד . סנט לכדור 58של  מחירלקבוע  החליט

המינון  .סנט 8.5ג כיום הוא בערך "מ 488והמחיר לכדור של , האינטרנטי מתחרה רק בהוזלות

 .כלומר טיפול ממוצע עולה כשקל אחד ליום, כדורים 4הממוצע 

מועיל או שהוא כדי להוכיח שהפרע אינו " מחקרים"ב הממסד הרפואי התחיל לערוך "בארה .5

למשל נתנו פרע שאנשים . הללו" מחקרים"באירופה אף אחד לא מתייחס ברצינות ל. מזיק

כמו כן . כיחו חוסר תועלת באוכלוסיה שאיש לא חשב שיש תועלתקשה והומאושפזים עם דיכאון 

ם חל שינוי איידס התחילו טיפול עצמי בפרע ובחלק מהמקריחולים סופניים מסרטן ומ ב"בארה

 FDAהממסד הרפואי ניסה להפחיד את העולם ולגרום ל  .ברמות הדם של תרופות אחרות

עצמו לא התרשם מהמחקר  FDAכלומר ה . להסיר את המעמד של תוסף מזון אבל ללא הועיל
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הופיע בספרות האינטרנט גם מחקר אחד שטען שמנגנון הפעולה של הפרע הוא כמו  .הזה

איש בעולם לא לקח . שצריכות השגחה שמא יגרמו לתקלות, MAOIות דיכאון מסוג תרופות נוגד

 .הזה ברצינות" מחקר"את ה

הללו נוצר איסור " מחקרי"לכאורה על בסיס . מזון במדינת ישראל פיחוץ מהרוקח הארצי על תוס .3

הפרע מאחר שאיש לא החשיב את  .כתוסף מזון התמציתהמקובל של הפרע בריכוז  שיווקעל 

שמדינת ישראל ( כל שנות האינתיפאדה הראשונה) 888/ועד  888/חל מצב בארץ מ , כתרופה

הוכח מועיל  גם בינתייםשהייתה המקום היחידי בעולם בו לא ניתן לתושבים להשתמש בפרע 

ועלות הכדור היה  מונופוליסטיאת המטופלים שלי נאלצתי להפנות לייבוא  !במצבים של דחק

 .שקלים 5רך עב

חברת רפא קיבל רשות לייבא את התמצית של הפרע בתכשיר בשם רמוטיב עם  888/ בשנת .8

 . מכל שידוע לי רק בישראל ובאירלנד צריך מרשם רופא לקבל פרע. מרשם של רופא

, היפריצין והיפרפורין, עילים בפרעפהמרכיבים השני מבאותו זמן המחקר על הפרע סבר  .8

רמוטיב הוא . ההפיריצין הוא המועיל וההיפרפורין הוא המפריע לרמות דם של תרופות אחרות

. הפריצין וכמעט ואינו מיכל היפרפורין ואני מניח שזאת הסיבה שהתכשיר הותרתכשיר שמכיל 

ברפא טענו שקיימת יותר סטנדרטיזציה בייצור הרומוטיב וזה זיכה את המכשיר בהכרה של 

ולדעתי רק בישראל יש מונופול מוחלט על תכשיר , ידנכנס כתכשיר בלע הרומוטיב. תרופה

 .לא עשיתי זאת. של התכשיר" השקה"ברפא פנו אליי ובקשו ממני להשתתף ב.צמחי

החומר שחסר ברמוטיב ונמצא , מאז המחקר התהפך וכעת סוברים שזה דווקא ההיפרפורין .4

 .שהוא האפקטיבי, בכמעט כל התכשירים האחרים

הכדור נוקשה . ורופאי משפחה( מועטים מאד)רמוטיב כיום נרשם על יד פסיכיאטרים הארץ  .58

קיימות . 588אבל כיום הקופות משווקות בעיקר , ג"מ 58/התחילו לייבא כדורים של , מאד

פחות )ג ליום "מ 588הנחיות של משרד הבריאות שמקורן לא ברורות שהמינון המירבי לרמוטיב 

עלות הרמוטיב עם הסבסוד של . שנים 55והתכשיר אינו תקני מתחת לגיל ( מהממוצע בעול

 .ג"מ 58/כדורים של  38שקלים ל  58( בסל הבריאות בערך 884/זה נמצא משנת )הקופות 

 .אגורות 48כשהעלות באינטרנט כ , אגורות לכדור 88כלומר כ 

של חרדות בילדים ומבוגרים עקב החשיפה בקליניקה שלי בדרום אני רואה הרבה מקרים  .55

. זול ויותר אפקטיבייותר  –ל "למי שיש אינטרנט אני כבר מפנה לרכישה מחו. למלחמות הטילים

יש הרבה אנשים שמבינים שהעצבים שלהם מעורערים בגלל המצב . לחרדים אין מענה כזה

חלקים חוששים מההשפעה . החיצוני ואינם רוצים שיירשם להם תרופה שתהיה רשומה בקופה

 .על הפרופיל בגיוס



בעולם שמונעת מאזרחיה שימוש בתכשירי פרע כתוסף מזון ה יחידאית בסיכום ישראל מדינ ./5

אין כל בסיס מדעית . ומכריחים אותם לשלם יותר על תכשיר פחות אפקטיבי עם רישום רפואי

כמו במקומות )הצמח גדל גם בארץ , בדרך אגב). אולי הוא על בסיס כלכלי כלשהו, למצב הזה

 (.484' עמ ימי צקלגיזהר . ושדה הפרע מתואר בספרו של ס( רבים מאד

עם כל מדינות  ישרולהתי תרמתבקש לפתוח את השוק של תוספי המזון לכל תכשירי הפרע לאל .54

מי שצריך זהירות יונחה על ידי , ברחבי תבל זו תפשיולא נרשם נזק לאיש ממדיניות ח. העולם

 .הרופא שרושם לו את התרופות האחרות שהוא לוקח
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