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זולאתפיסהמיסטית.זה
לא שיקוי נעורים .זוהי
רפואה מונעת משולבת.
שלושהמומחיםמובילים-
פרופ'רפיקרסו,ד"רג'קי
סרוב וד"ר אודי בר -
מספריםמדועכדאיללכת
לרופא ,גם כשלא חולים
שיחה עם ד"ר ג'קי סרוב,
פרופ'רפיקרסווד"ראודיבר

"א
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יןדברכזהאנטיאייג'ינג",אומר
פרופ' רפי קרסו ,המנהל
מרפאה לעיכוב תהליכי
הזדקנותבצפוןת"א,לצדשללגדולשל
עיסוקים אקדמיים ,רפואיים
ותקשורתיים נוספים" .השם 'אנטי
אייג'ינגגרועכיאפשרלהסיקממנו
שאפשר להילחם בהזדקנות ,בעוד
תהליךההזדקנותהואנורמלימבחינה
גנטיתומתחילכשאנונולדים.אפשר
לכנותאתהתחוםהרפואיהזהעיכוב
תהליך ההזדקנות ומניעת מחלות
הקשורות לגיל ,אך אם אשתמש
במונחיםאלהאףאחדלאיידעעלמה
אנימדבר".
"בשנים האחרונות קיימת תפיסה
בציבורהרואהבמושגאנטיאייג'ינג
הבטחה'גדולהמןהחיים'שנועדהלהיות
כעין'שיקוינעורים'שכלהשותהממנו
עלומיוחוזריםאליו",אומרד"ראודיבר,
בעל מרפאה לטיפולי אנטי אייג'ינג,
תוספיתזונהוטיפוליםאסתטייםוהיועץ

ד"רג'קיסרוב

פרופ'רפיקרסו

הרפואי של הערוץ הראשון" .זוהי
תפיסהמיסטיתשגויה.אנטיאייג'ינגזה
צמדמיליםהמתארבצורהשיווקית
נושארחבשנכוןיותרלקרואלורפואה
מונעת".

מקדימיםתרופהלמחלה
כרונית

"זיקנה היא לא מחלה ,זה תהליך,
ובתהליךאפשרלהתערב",מסבירד"ר

"

אמנםאיאפשרלגרום
לאדםלהיותצעיריותר,
אבלאפשרלגרוםלו
להתבגרבכבוד-לגרום
לכךש'העץייפולזקוף'

"

ג'קי סרוב ,רופא פנימי ,מנהל המיון

ד"ראודיבר

הפנימיבביתהחוליםאיכילוב,ובעליה
של מרפאה לעיכוב ההזדקנות.
"הישראליהממוצעזורםעםהחיים,
ומבחינתו-מהשיקרהיקרה.הואלא
מביןאתחשיבותהשלרפואהמונעת.
אמנםאיאפשרלגרוםלאדםלהיות
צעיר יותר ,אבל אפשר לגרום לו
להתבגרבכבוד-לגרוםלכךש'העץ
ייפולזקוף'".
"רפואתאנטיאייג'ינגנועדהלשמור
עלהבריאותשלנולאורךזמןולמנוע
מחלות" ,אומר בר" .השינוי שהיא
מבשרתהואההמלצהלהגיעלרופא
לפני שחולים ולא אחרי שנתקפים
במחלה .קשה יותר לטפל במחלות
כרוניות)כגוןמחלותלבוכלידם(מאשר
למנועאותן".

לאנכנעיםלגנטיקה

"ככלשמגיעיםלרופאבגילצעיר
יותר,הפוטנציאללשמורעלהבריאות

גדוליותר",מסכיםקרסועםבר".בדרך
כללמגיעיםאלייאנשיםצעיריםרק
אםבמשפחהשלהםהיהמקרהשל
מוות בגיל צעיר .במקרים כאלה,
באמצעותבדיקתדם,אנחנומאתרים
אתהסיבההאפשריתלמוותבמשפחה,
ומסוגלים להוריד כמעט לאפס את
הסיכוייםללקותבה.
"אישהבת45הגיעהאלייומצאתי
אצלהחסרבוויטמין,Dשקייםבדרך
כללבשפעבארץשטופתשמשכשלנו.
אםלאהיינומוצאיםאתזההיאהייתה
סובלתמאוחריותרמאוסטיאופורוזיס
קשה.
"חלקמהמחלותהןניווניותונובעות
משחיקהשלהגוף,אתאלהאיאפשר
למנוע.איןמהלעשותנגדה'חלודה'
שיוצרהחמצןבמוחאונגדהשחיקה
של הסחוסים בעקבות הגרוויטציה.
אבל ,בהחלט אפשר למנוע לעתים
מחלותלב,לדחותהחמרהבטרשת
עורקיםולמנועמחלותכלידם,אפילו
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אםישנטייהתורשתית.ישהשפעהגם
לסביבה,לארקלתורשה".

משלביםכוחות

קרסו,ברוסרובמסכימיםשאנטי
אייג'ינג זו רפואה מונעת .שלושתם
מסכימים גם על כך שזוהי רפואה
משולבת.קרסו":זוהיאינטגרציהשל
כמהשיטותברפואה-רפואהפנימית,
גרונטולוגיה,אנדוקרינולוגיה,נוירולוגיה,
תזונהומטבוליזם,פיזיולוגיהשלמאמץ,
טכניקותשלרפואהמשלימהועוד".
"כלרופאקונבנציונאלייכוללעשות
אנטיאייג'ינג,ומצפיםממנולזה",אומר
קרסו".אבל,מישלמדאתהנושא,כמוני,
עושהטוביותראתהאינטגרציה.כל
רופאפנימייודערפואהפנימיתיותר
טובממני,אבלהואלאבקיאכמוני
בתזונהאובפיזיולוגיהשלמאמץ.אפשר
ללכתל30-רופאים,שכלאחדמהם
יטפלבךבתחוםההתמחותשלו,אבל
אז עלול להיווצר מצב של תרופות
שסותרותזואתזו".
"איןסיבהשטיפולאנטיאייג'ינגלא
יינתןבידיכלרופאמשפחה,אבלהיום
זהלאהמצב",אומרבר".יבואיוםוכל
מרפאהתוכללהתאיםתפריטתזונתי
מסויםלגילושלהמטופל,אורחותחייו
ומחלתו,ולהשלמתתוספיתזונהלפי
צרכיו ,לצד יישום הרפואה
הקונבנציונאליתהמוכחתוהמקצועית.
איןסיבהשהמטופליוותרעלשירות
כזה,וחובתנו,המטפלים,להעניקלו
אותו.זוהירפואתהעתיד".

תוספיםלאיכותהחיים

"ויטמין,Eלמשל,נחקרוהוכחכבעל
השפעהרפואית",ממשיךברלפרוש
את טיעוניו בעד מה שהוא מכנה
"רפואתהעתיד",שאותה,לדבריו,הוא
מיישםכברבהווה".איןסיבהשרופא
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המשפחה לא יציע אותו למטופליו,
ויבטלבהינףידאתשאיפתוורצונושל
מטופללקבלעצהאוהדרכהתזונתית,
ייעוץמושכללגבישימושבתוספיתזונה
אוהתייחסותנאותהלמצבוהרגשי.
"נוגדיחמצון,כמוויטמין,Cויטמין,E
סלניום,חומצהאלפאליפואיתורבים
אחרים,שעליהםאניממליץלמטופלים,

"

נוגדיחמצון,כמוויטמין
,Cויטמין,Eסלניום
וחומצהאלפאליפואית
הםחלקאינטגרלי
במניעתהזדקנותהעור
ובמניעתמחלותכמו
מחלותלב,כלידם
ואלצהיימר

"

הםחלקאינטגרליבמניעתהזדקנות
העורובמניעתמחלותכמומחלותלב,
כלידםואלצהיימר.מחקריםגדולים
בארה"ב ,אוסטרליה וקנדה מראים
שישנהפגיעהבריאותיתמשמעותית
באוכלוסיותהצורכותרמותנמוכותשל
ברזל,סידןוויטמיניםמקבוצת,Bגם
אםאיןמחלתחסרגלויה",מצייןד"ר
בר .הוא גם מוסיף ומסביר כי בין
הפגיעותשמונעיםנוגדיהחמצוןאפשר
למנותאתהנזקהמצטברשגורמים
לגופינוהרדיקליםהחופשיים)מולקולות
ריאקטיביות,בעלותמטעןאלקטרוני
עודף,שנמצאותבערפיחשחלקנוהגדול
נאלץלנשום,בעשןסיגריותוכו'(.הללו
נוטים לתקוף ולהעביר את מטען
האלקטרוןהעודףשברשותםלרקמות,
כמוקרוםהתא)גורמיםלהקשחתואו
לקריעתו ובכך  -למותו של התא(,
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ול .DNA-כך נוצרים שינויים במטען
הגנטישלהתאומתאפשרתהתפתחות
שלגידוליםסרטניים.כמוכן,הרדיקלים
החופשיים אחראים לחמצונו של
הכולסטרולהרע,ובכךמאיציםאת
היווצרותהרובדהטרשתי.

לא-להורמוןהגדילה

בר ,קרסו וסרוב נותנים למטופלים
תוספיתזונה,וביניהםגםהורמונים.
"אנוממליציםעלתוספתהורמונלית
רקבהתאםלבדיקותדםמדוקדקות.
רקאםנראתהבדמושלהמטופלרמת
חסרמובהקתניתןלוהורמונים",מסביר
בר.שלושתהרופאיםמבקשיםלהדגיש
זאת,כנראהשבשלההדהתקשורתי
שיצרההחלטתמשרדהבריאותנגד
השימושבהורמוןהגדילהלמבוגרים.
ההחלטהבאהבעקבותכךשרופאים
רביםהשתמשובהורמוןזה,והבטיחו
למטופליהםשהואצפוילעצוראצלם
אתתהליךההזדקנות.
"אחד הגורמים שעוררו ביקורת
נוקבתוהתנגדותעזהמצדהקהילייה

"

טיפולבהורמוןגדילה
תופעותלוואירבות,שחלקן
אףלאהובהרועדתום,
ביניהןעלייתסוכרבדםעד
כדיסוכרת,כאבימפרקים,
אגירתנוזליםוהפרתהאיזון
ההורמונליבגוף

"

הרפואיתלאנטיאייג'ינגהיהניסיוןשל
כמהרופאיםלהוכיחכיהזרקתהורמון
גדילה גורמת להיפוך של תהליך

ההזדקנות",אומראודיבר".נכוןלומר
כימחקרשבוצעבתחילתשנותה90-
הדגיםבקבוצתקשישיםשתוספתיומית
שלהורמוןגדילההצליחהלהפחיתאת
מסתהשומןולהגדילאתמסתהשריר
של הנבדקים ,באופן הפוך לתהליך
ההתבגרות .אולם ,לטיפול בהורמון
גדילהתופעותלוואירבות,שחלקןאף
לאהובהרועדתום,ביניהןעלייתסוכר
בדם-עדכדיסוכרת,כאבימפרקים,
אגירתנוזליםוהפרתהאיזוןההורמונלי
בגוף".

הורמוניםלשיפורהתפקוד
ומצבהרוח

ובאילו הורמונים הרופאים כן
משתמשים? סרוב מספר שהוא
משתמש בהורמוני מין )"אם חסר,
כמובן"(" :טסטוסטרון נמכר בקנדה
בצורת משחה שמעלה את רמת
התפקודהמיניהגבריב."20%-10%-
סרובמעידגםעליתרונותה,DHEA-
וגםברמצטרףלעדותו":תוספתשל
אנדרוגן)הורמוןמין(זה,למישסובל
מרמותחסרמובהקותשלו,משפרת
באופןמרשיםאתמצברוחושלהחולה
ואתתפקודוהמיני,מעלהאצלואת
החיוניות ואת הכוח הפיזי ועוזרת
בהרזיה.
"אצל נשים הוכחה יעילותו של
האנדרוגן כנגד נוגדי דיכאון כימיים.
בארץדורשתנטילתומרשם;בארה"ב
הוא נמכר כתוסף מזון" ,מסכם בר.
"לסיכום" ,אומר פרופ' קרסו,
"החוכמהבטיפוליאנטיאייג'ינגהיא
להעריךנכוןאתהמטופלעלפימחלותיו
התורשתיות,אורחחייו,מצבוהגופני,
תזונתו ותלונותיו" .אחר כך אפשר
לתפורתוכניתפרטניתומדויקת,רק
בעבורו".
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אםקוסםלכםרעיוןעיכובההזדקנות
ואתםלאמעונייניםבטיפולרפואי,יש
פתרוןגםלזה-מדיטציהטרנסנדנטלית
עםמסורתשלאלפישנים.מהרישי
מהש יוגי ,בעל תואר שני בפיזיקה
מאוניברסיטתאללהבאדבהודו,העלה
אותהלארצנולפני40שנה.זהוסוג
המדיטציה היחיד שהוכח במאות
מחקרים כבעל השפעה רפואית
מרחיקתלכת.
"המדיטציה הטרנסנדנטלית היא

"

אתהמדיטציהאפשר
לבצעבכלמקום
שמאפשרישיבהבעצימת
עיניים,גםבתחנתאוטובוס

"

טכניקה מנטלית קלה וטבעית
המתורגלתבמחשבה",אומרד"רדני
גליקר ,מורה מוסמך לתוכנית
המדיטציההטרנסנדנטליתמאז.1975
"כל אחד יכול לעשות את זה ,וכפי
שמראים מאות רבות של מחקרים
מדעייםאובייקטיביים)ר'מקורות(,זה
גםעובד.זהמרגיע,משפראתהבריאות
ומעכב את תהליך ההזדקנות .את
המדיטציה אפשר לבצע בכל מקום
שמאפשרישיבהבעצימתעיניים,גם

26

Way

בתחנתאוטובוס.לי,למשל,יצאלעשות
מדיטציהבאמצעמלחמתיוםכיפור."...

השדההמאוחדשלהתודעה

בזמןהתרגול,כלתהליךהחשיבהנרגע,
מספרגליקר.מתנסיםבמצביםשקטים
ועדיניםיותרשלחשיבה,עדשמגיעים
לשלבהשקטוהעדיןביותר.בבסיסכל
מה שנברא יש מכנה משותף נצחי,
קבוע,מוחלט,שממנוהכולנובע,והוא
נקראבמושגיםפיזיקלייםשלמכניקת
הקוונטים  -השדה המאוחד של
התודעה.במצביםשקטיםשלחשיבה
שבהם מושגת מנוחה עמוקה ,כמו
המדיטציההטרנסנדנטלית,מצליחים
להגיע לשדה המאוחד" .שום שיטה
אחרתשלמדיטציהלאמצליחהלהגיע
לרמהכזאתשלמנוחה",הואמציין.

כשהגוףנח

"התהליךטבעילגמרי.מהשלומדיםזה
רק איך לא להפריע לו להתרחש
מעצמו.זהלאפשוטכיאנחנורגילים
שצריךלהתאמץולהשקיעכדילהצליח.
כשהנפש-הרוחמתנסהבמצביםאלה,
הגוף נמצא במנוחה עמוקה כל כך
שהיא יכולה לשחרר אותו לא רק

ינואר2004

מעייפות רגילה ,אלא גם ממתחים
עמוקים.כשהגוףנחמתמעטיםוהולכים
תהליכי הבלאי והשחיקה שלו.
"בגלל הרפואה המודרנית
והטכנולוגיותהחדישות,הגילהביולוגי
)המוערךבמדדים,כמושמיעה,ראייה,
תפוקתלב,לחץדם(,שלרובבניהאדם,
צעירמהגילהכרונולוגי)ספירתהשנים
עלפישנתהלידה(בשנהשנתיים.אדם
שמתרגל את המדיטציה
הטרנסנדנטלית זמן קצר
)שבועות-חודשים(,נהנהמפערשל
חמש שנים ויותר בין הגיל הביולוגי
לכרונולוגי; אדם שמתרגל את
המדיטציהיותרמשלוששנים,נהנה
מפערשל12שניםאויותר.זהמתבטא
במראה,בתפקוד,בבריאותובתחושה
פנימית.אניבןו16הבדיקותאומרות
שהגיל הביולוגי שלי הוא ."30
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