אפיתרפיה – טיפול וריפוי מחלות אוטואימוניות באמצעות ארס דבורים
אפיתרפיה הינה שיטת ריפוי עתיקה באמצעות מוצרי מכוורת ודיקור בארס דבורים.
מקור השם אפיתרפיה מן השפה היוונית אפיס -דבורה ,תרפיה – ריפוי.
בימי קדם מוצרי המכוורת וארס הדבורה תפסו מקום מרכזי ברפואה העממית.
במסגרת "החזרה אל הטבע" והקניית מקום מכובד לשיטות ריפוי עתיקות בעולמנו ,גם
האפיתרפיה הולכת ותופסת את מקומה הנכון והמכובד .בעולם הרחב שיטת הטיפול
מפותחת ומקובלת ,וגם בארצנו המודעות לטיפול הולכת וגוברת .לאור הצלחות הטיפול
בנושאים בהם ברפואה הקונבנציונאלית נותרו ללא מענה ,אנו עדים להגברת ההיענות
לטיפול.
טיפול בעקיצות דבורים מיועד למגוון רחב של מחלות והמרכזיות שבהן מחלות אוטואימוניות.
מחלה אוטואימונית הינה שיבוש במערכת החיסון בו הגוף מפנה נוגדנים כנגד רקמות עצמו,
התהליך הינו דלקתי ועשוי להתרחש באיבר בודד ,במערכת אחת או במספר מערכות
במקביל.
לדוגמה ,פגיעה במערכת העצבים-טרשת נפוצה ,מערכת העיכול -קרוהן ,וקוליטיס ,
מפרקים-ארתריטיס ,פולימיאלגיה ,אנקילוזיס ספונדליטיס ועוד ,עור-פסוריאזיס ,דלקות רב-
מערכתיות – זאבת,פולימיוזיטיס,סקלרודרמה ועוד.
לכולם שורש בעיה אחת והיא אוטו-אגרסיה (תקיפה עצמית).
השיבוש במערכת החיסון הינו תולדה של חוסר איזון מערכתי .העדויות מצביעות לכיוון שני
סוגי תאי דם לבנים בזופילים ואאוזינופילים .במקור התפתחו תאים אלו ללוחמה בטפילים,
בעשורים האחרונים שומר האדם על נקיונו ופחות זקוק לשירותי תאים אלו ,להבדיל מאזורים
מזוהמים בעולם השלישי ,שם כמעט ואין מחלות אוטואימוניות.
גוף האדם בתגובה לארס מעודד ייצור של אותם תאים אשר בין היתר מפרישים היסטמין
ובכך תורם לאיזון מערכת החיסון.
הארס מכיל רכיבים אנטי-דלקתיים שהמרכזיים שבהם מליטין ,אפמין ואדולפין.
המליטין חזק פי ארבע מקורטיזון ולאחר סדרת טיפולים ניתן לזהות ערכי דלקת יורדים
בבדיקות הדם .לאפמין יכולת מעבר במחסום-דם-מוח ובכך לרפא דלקות במרכזי מערכת
העצבים .במקרים של טרשת נפוצה ניתן לראות ב MRI -נסיגת הדלקת במוח.
אדולפין הינו חומר מאלחש חזק אשר מסייע בהרגעה והפחתת כאבים כרוניים.
רכיב נוסף בארס הוא פפטיד  401המשפיע בעיקר במערכת העצבים .בטרשת נפוצה
המתאפיינת גם בפגיעה במיאלין (מעטפת העצב) ,פפטיד זה מאחה את האזורים הפגועים
ומגשר במעבר העצבי.
ארס הדבורה מפתח את כל מערכות הגוף ,כולל בלוטת האדרנל המייצרת קורטיזון טבעי,
מטפל בדלקת ומסדיר את השיבוש במערכת החיסון ובכך מטפל בשורש הבעיה וגם
בסימפטומים.
לאחר בדיקת אלרגיה הטיפול מתחיל במנות קטנות ומבוקרות הגדלות בהדרגה בהתאם
לצרכי המטופל .נקודות הדיקור מותאמות אישית לכל בעיה ,בנקודות מרכזיות מהרפואה
הסינית (אקופנקטורה) ובאזורים הדלקתיים והכואבים.
המפגשים מתקיימים בתדירות של בין פעם לשלוש פעמים בשבוע ,לתקופה של מספר
חודשים בהתאם לסוג הבעיה.
טיפול בעקיצות דבורים מיועד לטיפול וריפוי מחלות אוטואימוניות ,דלקות כרוניות ,בעיות
עצביות ,ניווני שרירים ,סרטן ועוד.
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