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高血压症 

 הטיפול ביתר לחץ דם

 בעזרת צמחי מרפא סיניים

 פנינה דרויאן

התחיל  02-המאה ה מהלךיל"ד( הוא מצב חדש יחסית ברפואה המערבית. רק ב -יתר לחץ דם )להלן

הממסד הרפואי החל להכיר בכך להתגלות הקשר בין לחץ דם גבוה למחלות קרדיווסקולריות ותמותה. 

 ה במיוחד(, יכול להיות מסוכן.שיל"ד, גם כשאינו ממאיר )גבו

 הגיע לסין. , וביניהן יל"ד,בחיבור מערב למזרח, הידע אודות מחלות מערביות

שלא הוגדרו ברפואה  ית לאבחנה וטיפול במחלות מערביותלרפואה הסינית המודרנית יש גישה מובנ

המערבית לדפוסי  הסינית העתיקה. הגישה כוללת זיהוי והתאמה בין הסימפטומים הקליניים של המחלה

שמתבצע על פי  -. מההתאמה הזו נגזר הטיפול()ישנם מאות ואולי יותר המחלה הסיניים שהוגדרו בעבר

 אותה אבחנה מבדלת של הדפוסים הסיניים. 

, ke sou-"שיעול"כמו סימפטומים )שמות של הדפוסים הסיניים, בהרבה מקרים, מוגדרים על פי 

אבחנות מבדלות (, אך כוללים tou tong -או "כאב ראש", xiong bi -"כאב בחזה", xie xie -"שלשול"

גם הם  Linוסינדרום  Biשל סינדרומים בעלי תמונה קלינית מלאה )ולא רק סימפטום אחד(. סינדרום 

 מהדפוסים הסינים המוכרים הנ"ל.

 דוגמאות להתאמות בין מחלה מערבית לדפוסים סיניים: 

  ,התקררותcommon cold- הותאמה ל-Gan Mao 

 הותאמה לדפוסים של מחלות שונות -אסתמה-Xiao, Chuan, Ke Sou-  ,קוצר נשימה, צפצופים

 שיעול

. הטיפול באסתמה יהיה י דפוסי המחלה השונים המיוחסים להםאלה נגזר על פ מערביות הטיפול במחלות

 לפי הטיפול המסורתי בדפוסי המחלות: שיעול, קוצר נשימה, וצפצופים.

. אך ישנן מחלות מערביות שאינן גורמות יא מתבססת על סימפטומיםהשיטה? מה הבעיה ב

הנטייה של  המוקדמים. טרשת עורקים וסוכרת בשלביםהיפרליפידמיה, לסימפטומים... כמו יל"ד, 

סימפטומטיות לסינדרומים -רופאים רבים הייתה לנסות את השיטה בכל זאת, ולחבר בין מחלות א

 למשל: סיניים.

(, שהוא סימפטום xiong biאו לכאב בחזה ) (fei pangעודף משקל )ליוחסה בדרך כלל  -מיההיפרליפיד

. לכן, הדפוסים המתוארים הם בדר"כ של ליחת לחות עתידי שיכול להיגרם מרמות כולסטרול גבוהות

לא  -שעוותי של הכולסטרול. אך-ותקיעות דם. יש שתומכים באבחנת דפוס הליחה גם בגלל אופיו השומני

עודף משקל. אצל  כל הלוקים בהיפרליפידמיה או בטרשת עורקים סובלים מסימפטומים של כאב בחזה או
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, PVD-, כמו למשל כאבי רגליים )מהסימפטומים העתידיים בדרכים שונות לגמרי רבים מהם יתבטאו

 .מחלת כלי דם פריפריאליים(

, xiao ke-תן(, שמיוחסת בספרים ל)מחלת סוכר בש Tang Niao Bing)שנקראת היום בסינית  סוכרתגם 

wasting and thirsting אינה מתאימה תמיד לדפוס סיני זה. היא מאובחנת במקרים רבים הרבה לפני ,

לעיתים הם שונים מהמתואר  -, וגם אם קיימים סימפטומיםxiao keשמופיעים הסימפטומים של 

 בסינדרום העתיק.

( וסחרחורת tou tongוסי המחלה הסיניים של כאב ראש )הספרות הסינית נטתה לייחס אותו לדפ -יל"ד

(xuan yunמשום שבמקרים של לחץ דם ,) אלו סימפטומים שיכולים  -גבוה באופן חמור לח"ד( -)להלן

 סובלים מכאב ראש או סחרחורת.  כרוני יל"דלהופיע. אך מעטים מבין החולים ב

ימפטומטי יכול להוביל למחלות גם יל"ד אסזו אחת מהסיבות שיל"ד נקרא "הרוצח השקט". 

 קרדיווסקולריות ולכן מטופל תרופתית ברפואה מערבית. 

 Livובמיוחד עליית  -סחרחורת מכל מקום, האבחנה המבדלת נגזרה מהדפוסים הגורמים לכאב ראש או 

Yang .רוח פנימית, וליחה החוסמת את הפתחים , 

ופל עם יל"ד, שסובל מקור, עייפות קשה, חולשה ההבנה הדוגמטית הזו יוצרת בעיה קלינית. אם יגיע מט

האם נטפל בעזרת פורמולה מורידה  -וחיוורון, כמו שקורה בהרבה מקרים של מטופלים מבוגרים יותר

Yang ?ומכבה רוח פנימית 

 הבה נתחיל בסקירת שתי פורמולות עיקריות בטיפול ביל"ד, ונראה מה התשובה שהן מספקות לנו.

 .Tian Ma Gou Teng Yinיות לטיפול בכאבי ראש וביל"ד היא אחת הפורמולות העיקר

Tian Ma Gou Teng Yin 

 .Yin Def  Yang Rising-מופיעה בספרי האבחנה המבדלת הסיניים לטיפול ביל״ד מ

 Tian Ma 9 g 

 Gou Teng 12 g 

 Shi Jue Ming 18 g 

 Zhi Zi 9 g 

 Huang Qin 9 g 

 Yi Mu Cao 9 g 

 Chuan Niu Xi 12 g 

 Du Zhong 9 g 

 Sang Ji Sheng 9 g 

 Ye Jiao Teng 9 g 

 Fu Shen 9 g 

 

, מטהרת חום, מעודדת תנועת דם, ומחזקת את הכבד Liver Wind-ו Liver Yangהפורמולה מרגיעה 

 Gouודם הכבד.  Yinהוא מתוק וניטרלי, ועוזר לכבות רוח פנימית במצבי חולשה של  Tian Maוהכליות. 
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Teng לטהר חום מהכבד, וגם לכבות רוח פנימית.  הוא מתוק וקריר, יכולShi Jue Ming  ,הוא כבד ומלוח

 ומטהר חום מהכבד. הוא יכול גם להיטיב עם הראייה. Yang-וכך מוריד את ה

Zhi Zi ו-Huang Qin צהובים, מרים ומקררים, מטהרים חום מהכבד. יש להם נטייה להוריד, ולכן הם ,

 הכבד. Yangורדת מחזקים את פעילות הצמחים האחרים בה

Yi Mu Cao ו-Chuan Niu Xi .מניעים ומורידים את הדם מטה, ואף מטהרים ממנו חום 

Du Zhong ו-Sang Ji Sheng  נכנסים לתעלות הכבד והכליות, מחזקים אותם, וכך מונעים עלייתLiver 

Yang  ויצירתLiver Wind. 

Ye Jiao Teng ו-Fu Shen נה. מרגיעים את הנפש ומשפרים את השיSang Ji Sheng ו-Ye Jiao Teng 

גם מרפים את הגידים ומזינים את הדם, ומתאימים במיוחד לטיפול באינסומניה עם חוסר נוחות בגוף 

 ומתח רב בשרירים.

האינדיקציות לשימוש בפורמולה כוללות: יל"ד, כאב ראש, סחרחורת, ורטיגו, טיניטוס, טשטוש ראייה, 

ניה עם שינה המופרעת על ידי חלומות, לשון אדומה, ודופק מיתרי תחושת חום שעולה לראש, אינסומ

 ומהיר. התכווצויות או ספאזם בקצוות והמיפלגיה יכולים להופיע במקרים חמורים.

 כיצד יכול להיות שיל"ד מופיע כאחת האינדיקציות של הפורמולה? הרי זו אבחנה מערבית מודרנית?

היא פורמולה  Tian Ma Gou Teng Yinדות הפורמולה: התשובה נעוצה בנתון שלא רבים מכירים או

 .591., ופורסמה לראשונה בשנת Hu Guang Ciמודרנית. היא נכתבה על ידי הרופא המודרני 

, אלא במצב מערבי: כאבי ראש מיל"ד. כלומר, לא נכתבה כדי לטפל בדפוס מחלה סיניהפורמולה 

אבי ראש, שאובחנו מערבית כנובעים מיל"ד. התמונה הקלינית עבורה נכתבה הפורמולה הייתה של כ

המחבר ניסה לתרגם את המצב המערבי למונחים של הרפואה הסינית, ואמר כי מקור כאבי הראש הוא 

באש מורדת של הכבד. עיקרון הטיפול, בהתאם, היה הרגעת המרד וטיהור האש מהכבד. כך, נבחרו 

 ,Tian Ma, Gou Teng, Shi Jue Mingהזה ) לפורמולה צמחים בעלי יכולת ליישם את עיקרון הטיפול

Zhi Zi, Huang Qin .) 

אך המחבר בחר גם בצמחים נוספים, שידועים גם מבחינה מחקרית כמורידי לחץ דם. במילותיו של מחבר 

 הפורמולה עצמו:

 Huang Qin ,Du-]במבט על[ התיאוריות המודרניות בנוגע לכאבי ראש מיל"ד, הפורמולה משתמשת ב"

Zhong, Yi Mu Cao ו-Sang Ji Sheng  .שיש להם  מכאןמכיוון שהם הוכחו מחקרית כמורידי לחץ דם

 יכולת להרגיע את הנפש, לכוון את המרידה למטה, ולהרגיע כאב".

 -מן הטקסט עולה נקודה מעניינת. המחבר מסביר כי יכולתם הפרמקולוגית של הצמחים להוריד לחץ דם

ריד מטה, להרגיע נפש ולטפל בכאב. מכאן ניתן להבין שבחירת ארבעת היא המצביעה על יכולת סינית להו
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הצמחים הללו נעשתה באופן אחר: הם נבחרו על פי השפעותיהם הפרמקולוגיות, ורק אחר כך הותאמה 

 אליהם התיאוריה הסינית. 

מעבר לכך, המחבר שילב בפורמולה עקרונות טיפול מערביים המשמשים בטיפול ביל"ד. השימוש 

. צמחים Fu Shen ,Yi Mu Caoנים תורגם כאן לשימוש בצמחים בעלי יכולת לנקז לחות ולשתן: במשת

מניעי דם שולבו כאן גם בניסיון להרפות את השריר החלק בדופן כלי הדם. בטקסט המקור אף הופיעה 

במצבים של הסתיידות עורקים  Hai Zao-ו Mei Gui Huaהמלצה להוסיף לפורמולה את 

(arteriosclerosis( מכיוון שהם מכילים רוטין ,)rutin ביופלבנואיד המחזק את הנימים וכלי הדם :)

  ומוריד לחץ דם.

 במאמר זה.עוד על הפורמולה והעיקרון  

האם נטפל  -שה וחיוורוןלמטופל יש יל"ד, והוא סובל מקור, עייפות קשה, חול נחזור על השאלה. אם

הרי זו פורמולה שנכתבה עבור לח"ד... הפורמולה הבאה תוכל לעזור  ?Tian Ma Gou Teng Yinבעזרת 

 לנו להבין את הדרך הנכונה להתייחס למטופל.

Er Xian Tang 

 Jin Gui Shen Qi יחד עם Yin+Yang מופיעה בספרי האבחנה המבדלת הסיניים לטיפול ביל״ד מחוסר

Wan, מחוסר איזוןו Ren-Chong ה.לבד 

 Xian Mao 6-15g 

 Yin Yang Huo 9-15g 

 Ba Ji Tian 9g 

 Huang Bai 4.5-9g 

 Zhi Mu 4.5-9g 

 Dang Gui 9g 

, חוסר סדירות של הוסת, גלי חום, הזעה, יל"דהאינדיקציות שלה הן: סימפטומים של מנופאוזה כולל 

 .ניה, פלפיטציות, ותכיפות במתן שתןעצבנות, עייפות ולאות, דיכאון, חוסר שקט, אינסומ

עם צמחים קרים לטיפול באש  Yang פורמולה מוזרה במבט ראשון... משלבת צמחים חמים לחיזוק

יצורים "הם שני ה (Xian Ling Pi הידוע גם בכינוי) Yin Yang Huo-וXian Mao  שעולה )מחוסר(.

הם מחזקים ומחממים  Ba Ji Tian עםיחד  .(Er Xian- two immortalsה )בשם הפורמול "האלמותיים

בעיות פריון אצל נשים. יש ביות בתפקוד המיני של גברים, ואף ושלושתם יעילים בטיפול בבע, Yang-את ה

 .Yin-יכול לתמוך גם ב Yin Yang Huo-שאומרים ש

Huang Bai ו-Zhi Mu הם צמד צמחים שידוע במיוחד בזכות יכולתו לטהר חום ריק בלי לפגוע ב-Yin. 

 Zhi Bai Di-ובזכותם היא הופכת ל, Liu Wei Di Huang Wan-הם מוכרים בציבור כמודיפיקציה ל

Huang Wan ,פורמולה לחיזוק Yin ק.הכליות וטיהור חום רי  

http://www.pninsky.com/tian-ma-gou-teng-yin/
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 Yang הוא מסוגל להניע דם מעבר להזנה. פעולתו היא כמו -יש גם תנועה Dang Gui בחיזוק הדם של

 .תנועה בתוך החיזוק -Yin בתוך

  .צמחים מקררים 0ומחממים, ועוד  Yang שמחזקים 3ם כן, בפורמולה ישנם צמח שמחזק דם, א

אש שעולה מהחוסר...(, אבל  ,Yin+Yang אפשר לנסות להסביר את המוזרות שלה ברפואה סינית )חוסר

-היא פורמולה מודרנית, ופורסמה לראשונה בשנות ה Er Xian Tang כדאי להתייחס לנתון חשוב: גם

.592. 

  ר.מצב מערבי, יל"ד בנשים בגיל המעבהיא נכתבה כדי לטפל ב

עם עליית חום ריק. אך רצה הטבע ודווקא צמחים  Kid Yinבגיל המעבר, הסינדרום השכיח הוא חוסר 

יכולים להוריד לחץ דם. לכן, הם אלה שנמצאים בשימוש בפורמולה. היא נראית מוזר משום  Yangמחזקי 

 מערבי על צמחי המרפא.שהיא חוברה לפי ידע 

 יעילים בהורדת לחץ דם? Yangמדוע צמחים מחזקי 

הם בעלי אפקט מרחיב  Yangת. צמחים מחזקי ולוגיקודם ננסה לענות על השאלה איך הם מחממים, פיזי

מאפשרים ליותר דם לנוע לפריפריה וכך תורמים לתחושת חום. זו גם הסיבה שהם יכולים  הם לכןכלי דם. 

 . הרחבת כלי דם מורידה לח"ד -דם, מערביתלהוריד לחץ 

זוהי דרך הפעולה שלה  היא בעלת אפקט מרחיב כלי דם. Tian Ma Gou Teng Yinבאורח פלא, גם 

אך כמובן שהפעילות הפיזיולוגית המלאה של צמחים כך היא מורידה לחץ דם.  ;הידועה מבחינה מערבית

 . זו הסיבה שברפואה הסינית לאורך השניםYang-שונה מאוד מפעילות הצמחים מחזקי ה Yangמורידי 

 .לטיפול באנשים עם תמונה קלינית שונה הם היו בשימוש

יכולים להוריד לחץ דם מלמדת אותנו  Yang וגם צמחים מחזקי Yang אך העובדה שגם צמחים מורידי

קשה, קור, שאין אבחנה סינית אחת ליתר לחץ דם. אם מגיע אלינו מטופל עם יל"ד, שסובל מעייפות 

נצטרך לטפל לפי התמונה הקלינית שלו, . Tian Ma Gou Teng Yin לא נטפל בעזרת -חולשה וחיוורון

 Tian Ma Gou Teng Yin נוכל גם לקחת מהפורמולה. Er Xian Tang ונוכל לבסס את הטיפול על

 (.Du Zhong צמחים שיתאימו לעיקרון הטיפול שלנו )כמו למשל

הזכרתי כדי להדגים את מגוון הצמחים שמטפלים ביל״ד, גם  Er Xian Tang הערה: את הפורמולה*

לפי המסורות שעל פיהן אני הדוגמטית.  Yang Rising מעקרונות טיפול שנראים מנוגדים לאבחנת

 .עקרון הטיפול שלה לאו דווקא נכון קליניתמטפלת, 
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חימום, טיהור חום, חיזוק, ופיזור. מכאן  -"דהטבע דאג שיהיו צמחים מקבוצות שונות שיוכלו לטפל ביל

  .שגם האבחנות ליל"ד יכולות להיות מגוונות

יל"ד יכול להיות אסימפטומטי אך הלוקים בו יאופיינו בתמונות קליניות שונות. נסתכל על התמונה 

נוכל  -סימפטומים, דופק ולשון, ונטפל לפיה. לטיפול הבסיסי שנרכיב לתמונה הקלינית -הקלינית השלמה

ושמתאימים לעיקרון הטיפול הכללי שבחרנו, כפי שעשתה  -להוסיף צמחים לפי הידע המערבי שיש לגביהם

שהזכרנו היום. רמז: כדאי לבחור צמחים מהפורמולות  Tian Ma Gou Teng Yin בהצלחה הפורמולה

  .שהזכרנו היום, משום שהם נבחרו לפורמולות גם בגלל יכולתם המערבית להוריד לח"ד

 St-36, L.I-11, Pc-6: דיקור. נקודות שיעילות להורדת לחץ דם כוללות אתהדבר נכון לגבי צמחים ו

 : Chinglish -לא לשכוח את המסר החשוב מהשפה המקסימה בעולם

Beware of your head. 
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