
צמחים ותגובות  , הפלות חוזרות

 אוטואמיוניות

 

 או המדריך המקוצר לניסיון להביס דרקונים



 לוחמת דרקונים חובבת



 ?למה דרקונים

 !אין דבר כזה –הפלות חוזרות /דרקון•

 אפשרות להפסד בסיבובים הראשוניים, אתגר•

 מחסור בידע•

 !להאמין –גם אחרי שנופלים •

 ..גם הרופאים, כולם....וכולנו מאלתרים, כולנו באפלה•

 !תחושת הניצחון נשגבת•

 

 



 איך לגשת להפלות

הבנת האבחון המערבי והטיפול המומלץ 

 

 (יוסבר בהמשך)אבחון יצירתי 

 

לתרגם לשפה שלנו 

 

לטפל ולתמוך בהתאם 



 הגדרה

 

 עוקבותחוזרות טבעיות שלוש או יותר הפלות 

 

 מהמקרים מסיבות בלתי מוסברות 50-75%

 

 הפוריותמהזוגות בגיל  2% - 1כאצל מתרחש 

 

 ?האם המספרים עולים
 



 גורמים שכיחים

סיבות אנטומיות 

 

גורמים גנטיים 

 

גורמים אנדוקרינים 

 

טרומבופיליה 

 

  גורמים אימונולוגים 



 גורמים שכיחים

סיבות אנטומיות 
 

גורמים גנטיים 

 

גורמים אנדוקרינים 

 

טרומבופיליה 

 

גורמים אימונולוגים 



 סיבות אנטומיות

 Septum, Fibroids –מבנה רחם 



 סיבות אנטומיות

 מבנה צוואר רחם



 גורמים שכיחים

 סיבות אנטומיות

 

 גורמים גנטיים
 

 גורמים אנדוקרינים

 

 טרומבופיליה

 

 גורמים אימונולוגים

 



 גורמים גנטיים

Translocations –  מבנה אנורמלי של

 כרומוזומים

 



 גורמים גנטיים

Aneuploidy – כמות אנורמלית של כרומוזומים 

 

 



 גורמים שכיחים

 סיבות אנטומיות

 

 גורמים גנטיים

 

 גורמים אנדוקרינים
 

 טרומבופיליה

 

 גורמים אימונולוגים

 



 גורמים אנדוקרינים

היפותאירודיזם 

סכרת 

עודף אנדרוגנים 

מחסור בפרוגסטרון 



 גורמים שכיחים

 סיבות אנטומיות

 

 גורמים גנטיים

 

 גורמים אנדוקרינים

 

 טרומבופיליה
 

 גורמים אימונולוגים  

 



 טרומבופיליה

 נטיה ליצירת קרישי דם

 מההפלות מיוחסות לקרישית יתר 15%



 גורמים שכיחים

 סיבות אנטומיות

 

 גורמים גנטיים

 

 גורמים אנדוקרינים

 

 טרומבופיליה

 

 גורמים אימונולוגים
 

 

 



המסע  

להבנת  

גורמים  

 אימונולוגים



 הפלות חוזרות - 27בת 

 לא היה  , 10הפלה בשבוע  –הריון  ראשון לפני שנה
  5 - 4נעצר כנראה בשבוע  –חוסר התפתחות , דופק

 .הפלה
 

לאחר מכן היו שלושה הריונות כימיים 

 

בדיקות גנטיות תקינות 
צילום רחם תקין 

בדיקות קרישיות תקין 

בדיקות הורמונליות תקינות 

לא עשתה בדיקות אימונולוגיות 

  



 

 היה מסודר תקין, 13 – 12וסת ראשונה 

 

 הוסת היתה רבה בתיכון ואז  צימחוניתהיתה

  . עד היום אנמיתונהייתה  וקשה

 

עשה  , פעמיים לחצי שנה נטלה גלולות

נפיחות  , חירפון פיזי ורגשי –תגובה קשה 

 .בפנים ובגוף, בבטן ותגובות של חום

 

 



כל יחסי מין, חדשכל חבר  –דלקות שלפוחית שתן 

 

 שבועות עד  3המון מגיל , אנטיביוטיקה –בתור ילדה
 דלקות אזניים 3 – 2גיל 

 

 פטריות וגינליותנטיה 

 

 יחד עם חוסר  כאבי ראש פרונטליים וטמפורליים
 תחושת מיקוד

 

 היום , אחרי שתיה מרובה בעבר –אלרגיה לאלכוהול
 .יין או כל אלכוהול גורם לחום ורצון להקיא

 

כאבי גב תחתון 



לשון עם חיפוי  

 עבה מלוכלך

 

דופק גואש  

 ומתגלגל



 אבחנה

 :תגובתיות של חום רעילות לשינוי

 חום ולחות כלואים בשכבת הShao Yang 

חום ולחות מחמם תחתון 

חום ולחות כבד כיס מרה 

 

 :על בסיס חוסר

חוסר דם 

חולשת כליות 

 

 

 

 



אחרי  

 בהריון הפלה



 ?האם הגוף מגיב להריון כאל גורם זר



 עיקרון טיפול

 לטהר חום ולאזן את הshao yang 

 

  מהוShao Yang? 



Shao Yang 

  זו השכבה של מערכת החיסון המחברת בין

 הפנים לחוץ

משכן פתוגנים הלטאנטים 



 Shao Yangי 'דרך כללית לתיאור צ

中正潔净 
Zhong Zheng Jie jing 

 ללא רבב/מרכז נכון ונקי/מאוזן במרכז
,  י זה כלוקח החלטות ללא רבב'מגיע מכתבים רבים המתארים צ

והתמצית הצלולה ברחבי  , י המקור'להפצת צ, נקי ומוסרי

כמו תפקוד נכון ומאוזן בממשלה  , י שאין בו שחיתות'צ .הגוף

היא כמו מחסום או   השחיתות. או בהיררכיה הקיסרית

יצירת   –י זה 'תקיעות של הציר בפעילות הראשית של צ

 .בכל רחבי וחללי הגוףומעברי נוזלים תנועה  

 

 

 

 

 

 



 



Xiao Chai Hu Tang 

Chai Hu (Radix Bupleuri) 

Ren Shen (Radix Panacis Ginseng) 

Ban Xia (Rhizoma Pinelliae Ternatae) 

Huang Qin (Radix Scutellariae Baicalensis) 

Gan Cao (Radix Glycyrrhizae Uralensis) 

Da Zao (Fructus Zizyphi Jujubae) 

Sheng Jiang (Rhizoma Zingiberis Officinalis) 



 Zhang Zhong Jing uses Xiao Chai Hu 
Tang to harmonize and resolve heat in 
the blood chamber.  

 

 Dan Xi named Huang Qin and Bai Zhu 
the sage herbs for calming the fetus. 

 

 Later generations of skilled doctors all 
considered this formula as a place to 
start. 



Huang qin 

Huang Qin (Radix Scutellariae Baicalensis) 

clears externally contracted or retained 

heat evils and  depressive or damp heat 

from the liver/gallbladder, stomach and 

intestines, lungs, and/or heart. 



Huang Qin 
 מר :טעמיםקר     :'טמפמעי גס   , כיס מרה, קיבה, ריאות :איברים

  
כיח צמיג , שיעול, צמא, אי שקט, חום גבוה: מטהר חום ואש מהמחמם העליון

 .בעיות עור, פצעים ונפיחות, וצהוב

  
צמא עם חוסר  , דיזנטריה, שלשול: מטהר חום ולחות מהקיבה ומהמעיים

  .יכולת לשתות

  
 .צהבת Damp Heat Lin Syndrome: מטהר חום ולחות מהמחמם התחתון

  
דם  , הקאות דמיות, דימום מהאף  ,שיעול דמי: מטהר חום ומפסיק דימום

 .בצואה
  

 מטהר חום ומרגיע עובר

 
טעם מר  , כאב ראש, סומק בלחיים, עיניים אדומות: מוריד עליית יאנג הכבד

 .בפה

קור במחמם האמצעי עם  , חום מחוסר בריאות :התוויות נגד. גרם 15 - 5: מינון
                & Materia Medica – Bensky.   עובר לא שקט מקור בדם, שלשול



Huang Qin - Scutellaria baicalensis 

 השפעה ידועה בספרות המקצועית

ממריץ ייצור   ,(חיצוני)מחטא  ,מוריד לחץ דם ,מוריד חום ,בקטריאלי-אנטי
 .נוגד דלקת ,נוגד אלרגיה ,מרגיע ,מרה והפרשתה

 

 שימושים מקובלים עיקריים

קדחת השחת ,(אטופיק דרמטיטיס)דלקת עור אטופית  ,אלרגיות. 

 

 שימושים מקובלים משניים

דלקת   ,גירוי ואדמומיות בעיניים ,אקנה ,אקזמה ,שקט-אי ,אסטמה
זיהומים  ,זיהומים אקוטיים במערכת העיכול ,(כרוני)דלקת הכבד  ,אוזניים

זיהומים ודלקות בדרכי השתן  ,ודלקות במערכת הנשימה העליונה
 .עוריים-פרונקלים וזיהומים תת ,סינוסיטיס ,נזלת ,לחץ דם גבוה ,(אקוטי)

 

 

Ranbotanical  
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Chai Hu (Radix Bupleuri) courses the 

liver and rectifies the qi by upbearing 

yang and out-thrusting depression. 

Chai Hu 



Chai Hu 
"Kindling Of the Barbarians " 

 

 

 מחמם משולש, כיס מרה, כבד, מעטפת הלב: איברים

 קריר :טמפרטורה

 מר, חריף :טעמים
 

חום וצמרמורות  : ומוריד חום - Yang Shaoה משחרר את שכבת 
 .לחץ בחזה, הקאות, אי שקט, כאב בצלעות, טעם מר בפה, לסירוגין

  
:  ומאזן בין הכבד לטחולפותח סטגנציה , י הכבד’מניע את צ
חוסר איזון  ,  חסימה בסרעפת,כאב בחזה ובאפיגסטריום , סחרחורת

 .בחילות ובעיות עיכול ,נפיחות, בעיות במחזור החודשי, רגשי
  

, צניחת רחם או פי הטבעת, טחורים: מעלה את יאנג הטחול והקיבה
 .שלשול

 .גרם 3 - 12: מינון
 .עליית יאנג הכבד, שיעול מחוסר יין ,מינון גבוה :התוויות נגד



Chai hu - Bupleurum spp. 
 השפעה ידועה בספרות המקצועית

מוריד רמות סוכר  ,מגן על הכליות ,סרטני-אנטי ,אדפטוגן
מגן  /משקם ,משפעל חיסון/ממריץ ,מניע/ממריץ ,ממריץ מרה,מייזע ,בדם
 .נוגד שיעול ,נוגד דלקת,כבד

 

 שימושים מקובלים עיקריים

תסמונת קדם וסתית   ,מחלות אוטואימוניות ,ליקויים בתפקודי הכבד
(.PMS) 

 

 שימושים מקובלים משניים

דלקת הכבד   ,(אקוטי)דלקת הכבד  ,בחילות ,סדירות מחזור חודשי-אי
מחלת )דלקת המעי הדק  ,(קוליטיס)דלקת המעי הגס  ,(כרוני)

כיב ,כבד שומני ,כאבי מחזור ,זיהומים ודלקות במערכת הרבייה ,(קרוהן
מחלות דלקתיות של רקמת   ,מגרנה ,(תמיכה)כימותרפיה  ,(אולקוס)פפטי 

תמיכה  )סרטן  ,(ורטיגו)סחרחורות  ,החיבור
שפעת  ,שחמת הכבד ,צניחת איברים ,פסוריאזיס ,פיברומיאלגיה,(ומניעה

 .והצטננות
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Chai hu & Huang qin 

 



 הפורמולה

 Chai Hu – Bupleurum 

 Huang Qin – Scutellariae 

 Zhi Ban xia - Pinelliae 

 Ren Shen – Ginseng 

 Gan  Cao – Glycyrrhizae 

 Da Zao – Jujube 

 Sheng Jiang - Zingiberis Recens 

 

 Shu / Sheng di huang -  Rhemania 

 Zhi mu - Anamarrhena 

 Mu li – Concha Ostreae 

 Niu xi -  Achyranthes 

 Huang bai - Phellodendron 

 



 חודשי טיפול 3אחרי 





 ....וזו הסיבה שיצאתי לחקור

 

 

 

                



 גורמים חיסוניים במערכת הרבייה

 Antiphospholipid antibodies 

 Antinuclear antibodies 

 Natural killer cells 

 Cytotoxic B-cells 

 Blocking (protective) antibodies 



 הפלות מסיבות אוטואמיוני ואלואמיוני

Autoimmunity  

Is the system of immune responses of an 
organism against its own healthy cells and 
tissues. 

נוגדנים אימהיים או תאים של נוגדנים שפוגעים 
 (עובר)ברקמה או תאים בריאים 

 
Alloimmunity  

Is an immune response to nonself antigens 
from members of the same species 

 
 .כשתל זר,העובר נדחה 

 



 אוטואמיוני



 אוטואמיוני 

 

נשים עם הפלות חוזרות ממקור אוטואימוני מפתחות  
 נוגדנים פתולוגיים נגד פוספוליפידים

  Antiphospholipid Antibodies 

 

פוספוליפידים אלו חיוניים לחיבור בין תאי העובר עם  
 תאי רירית הרחם בזמן ההשרשה

 

הנוגדנים גורמים לקרישי דם בכלי הדם הקטנים  
נפגמת אספקת הדם , עקב כך. המובילים לשלייה

לעובר שעלולה לגרום לפיגור בגדילת העובר ואף 
 .  למות תוך רחמי

 



ACTIONS OF ANTIPHOSPHOLIPID 

ANTIBODIES 

 



 פיתוח נוגדנים נגד פוספוליפידים

 

קרום   פוספוליפידים הם המרכיב המרכזי של

 .  התא

 

 בין שתי חיץ הידרופובי קרום התא מהווה

,  פנים התא והסביבה החיצונית, תמיסות מימיות

וכך מונע מעבר חופשי בין פנים התא לצדו 

 .החיצוני



 אוטואמיוני

 

 .דם לאבחון נוכחות הנוגדניםבדיקת : אבחון

 

 קרישהתרופות נגד  :טיפול

 

 



 ....ובשפה שלנו

 

 יש התנגדות של הגוף לויסות נוזלים בין תאי- 

 פגיעה במעברי הנוזלים

 

החיבור בין העובר לרירית הרחם נפגע 

 

 סטזיס של דם –התוצאה 



 ההתיחסות שלנו

 

  למה האישה מפתחת נוגדנים נגד רקמה

 ?טבעית שלה

 

ומה ההשלכות? מה הרקמה הזו מייצגת? 

 



Shao Yang 

זו השכבה של המחברת בין הפנים לחוץ 

  בעלת קשר ישיר למערכת החיסון 



 מחקר
 A study in Japan showed that recurrent miscarriages 

with an immunological component benefit positively 

to the treatment with Chinese herbal medicine. 

 

 Twelve patients with recurrent abortion who had shown 
positive anti-phospholipid antibodies were treated 
through the administration of a Japanese modified 
traditional Chinese herbal medicine Sairei-To (Chai ling 
Tang). 

 

 The patients had experienced a total of 27 spontaneous 
abortions in their previous pregnancies and had no other 
pregnancy history except for one patient 



The patients were treated with 9.0 g of Sairei-To per 
day before their next pregnancy. 

 
 The positive value of antiphospholipid antibodies 

returned to negative in 9 patients out of 12 
patients through the treatment.  

 
Out of 12 patients, 10 patients continued their new 

pregnancy uneventfully, and they delivered an 
offspring (Success rate: 83.3%). 

  
Thus, the current treatment was considered to be 

an effective therapy for patients with recurrent 
abortion whose miscarriage is immune related 
(positive anti-phospholipid antibodies). 

 
Takakuwa K, Yasuda M, Hataya I, Sekizuka N, Tamura M, Arakawa M, Higashino M, Hasegawa I, 

Tanaka K. Treatment for patients with recurrent abortion with positive antiphospholipid 

antibodies using a traditional Chinese herbal medicine. J Med. 1996; 24(5):489-94. 
 



Chai Ling Tang 
 Chai Hu – Bupleurum 

 Huang Qin – Scutellariae 

 Zhi Ban xia - Pinelliae 

 Ren Shen – Ginseng 

 Gan  Cao – Glycyrrhizae 

 Da Zao – Jujube 

 Sheng Jiang - Zingiberis Recens 
 

 Gui Zhi – Cinnamomi 

 Bai Zhu – Atractylodis 
 

 Zhu Ling – Polyporus 

 Fu Ling – Poria 

 Ze Xie – Alismatis 



 אלואימון



 אלואימון

המערכת החיסונית של האם בזיהוי העובר והגנתו  כישלון 
 .  עלולה לגרום להפלה

 

מערכת החיסון של האם מפרישה גורמי גדילה    ,בהריון
התומכים בהמשך התפתחות התקינה של  , (ציטוקינים)

 . העובר

 

יש נשים המפרישות ציטוקינים  , של הפלות חוזרותבמקרים 
המעודדים התפתחות של תאים חיסוניים  , מסוג אחר

 .לדחייה אימונית של העוברהגורמים , NKהנקראים תאי 

 

NK cells provide rapid responses to viral-infected cells, 
acting at around 3 days after infection,  and respond 
to tumor formation. 



 טיפול מערבי –הפלות אלואימוניות 

 

 :אבחנה

  NKבדיקת דם המזהה פעילות נוגדנים ותאי 
 .כנגד רקמת העובר

 

 

 :טיפול

  HCGזריקות פרגניל1.

 עירוי אימונו גלובולין2.

 

 



 ?מה זה בשפה שלנו

 

NK  ראשי תיבות שלNatural Killer –   המחסל

הטבעי הוא תא השייך למערכת החיסון  

ותפקידו העיקרי הוא חיסול תאי גוף שנדבקו  

 .  בנגיפים או שהתפתחו לתאים סרטניים

 

תגובת הגוף להריון דומה לתגובה להדבקה  

 תאים סרטניים/וירוסים/בנגיפים



 השיליה מהווה חוצץ אימונולוגי בין אם העובר



 עיקרון טיפול

לעזור לגוף לראות את המציאות כמו שהיא 

הרמוניה בין האיברים 

איזון בין פנים לחוץ 

ניקוי פילטרים 

הנעת וויסות תנועת הדם 

לייצב את המרכז 



 הפלות חוזרות –. א
 28בת 

 הריונות כימיים 2

 לפני שנה 34לידה שקטה בשבוע 

 הפלות 2

 

אובחנה עם קרישיות יתר לוקחת קלקסאן ויש חשד לתגובה  
 אוטואמיונית ותתחיל לקחת פרדיניזון מההריון הבא

 

 גם בביוץ, רק מרגישה את הגב והרחם, אין כאבי מחזור

 בהריון סבלה מהפרשות ופטריות

  

 אוכלים בריא ומסודר, עושים הרבה ספורט...לא חולה אף פעם! בריאה

  

 בדרך כלל חם לה

 

   -התרשמות שלי שהכל טוב ויפה מידי כי כשהוציאה לשון 

 



דופק מאד מאד מאד מיתרי 

רועדת, לשון בקושי יוצאת 

 וסגלגלה 

 

 

 הרבה תקיעות וחוסר  

 התאמה מוחלטת לסיפור

 מקרה 

 

 



 אבחנה

  תגובה אוטומיונית חוסר התאמה בין פנים

 לחוץ

י ודם'סטגנציה של צ 

י'חוסר צ 



Gui zhi Fu Ling Tang Jia Gui Zhi Tang 

Gui zhi ענפיף קינמון 
Fu ling  פוריה קוקוס 

Mu dan pi קליפת פאוני 

Yu jin כורכומין 
 
Chai hu בופלאורום 

Huang Qin   סקוטלריה 

Bai Shao שורש פאוני 
  Gan cao שוש קרח 

 
Bai zhu  אטרקטילודוס 

Yi mu cao  Motherwort 



 Gui zhi is only mildly warming. It is actually 

more moving and out-thrusting. 

 Gui Zhi also aids the supplementation of the middle qi. 



 Gui zhi -ענפיפי קינמון   

 

 Wei  -לYingמאזן בין   , מטפל בקור וחוסר בחיצון

 

 מסלק קור ומניע דם, מחמם תעלות 

 

 :י'ליחה וצ, מחמם יאנג ומניע הצטברות של קור  

 

 י בחזה'מחמם ומניע יאנג צ   

 חריף ומתוק

 חמים



Bai Zhu - Rhizoma Atractylodis 

 

Fortify the spleen, supplement the qi, and 

dispel dampness by transforming it. 



   Bai Zhu 
 קיבה, טחול :איברים

 חם :טמפרטורה

 מתוק, מר :טעמים

 י הטחול ומייבש לחות'מחזק את  צ

מתן שתן , בעיות עיכול, הקאות, חוסר תיאבון, חולשה, שלשול
  .Wind Damp Bi Syndrome, בצקות, מועט

 מאזן את החיצון ומפסיק הזעות

 מרגיע עובר

 .גרם 10 - 3 :מינון

 .פגיעה בנוזלים, חוסר יין עם סימני חום :התוויות נגד



Atractylodes macrocephala - Bai Zhu 

 השפעה ידועה בספרות המקצועית

משפר   ,מוריד רמות סוכר בדם ,מחזק ,מגביר תיאבון
  .נוגד שלשול,תפקודי לבלב

 

 שימושים מקובלים עיקריים

שלשול   ,(אנורקסיה)חוסר תיאבון  ,חולשת מערכת העיכול
  .(כרוני)

 

 שימושים מקובלים משניים

החלמה   ,בצקות ,בחילות הריון ,בחילות ,אנורקסיה נרווזה
מחלות מעיים דלקתיות   ,יתר סוכר בדם,(תמיכה)
( ,IBD)תסמונת   ,(דיספפסיה)קשיי עיכול  ,צניחת איברים

 .תשישות וחולשה(CFS, )העייפות הכרונית 
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צמחים בעלי השפעה במצבים 

 מרגיעי עובר -אוטואמיונים 

Chai Hu - Radix Bupleuri 

 

Huang Qin - Radix Scutellariae 

Baicalensis 

 

Bai Zhu - Rhizoma Atractylodis 

 

Gui Zhi – ענפיף קינמון 



Immunosuppressant herbs 

recommended for autoimmune 

disease 

 • Dang gui 

• Chuan xiong 

• Yi mu cao 

• Ji xue teng 

• Chi shao 

• Dan shen 

• Tao ren 

• Hong hua 

• Shui zhi 

• San qi 

• Yu jin 

• Baishao 

• Mu xiang 

• Long dan cao 

• Da zao 



More immunosuppressant herbs 

 Sheng di 

• Mai dong 

• Bai shao 

• Mu Dan pi 

• Han lian cao 

• Gui ban 

• Bie jia 



 השפעות הצמחים האימונולוגים

Actions of immuno suppressant herbs in 
experimental conditions: 

  Restrain pathological changes caused by 
immune reactions ie inflammation 

  Prevent formation of immuno-complexes 
by removing antigens reduce serum Ig 
content 

 Decrease capillary permeability 

  Inhibit some aspects of humoral and 
cellular immunity 



 אז כשאנחנו מתכוננים לצאת למלחמה  

 ....מול דרקונים



 



 

 תמיד לעודד תנועת דם



 

אורח חיים 

 ותזונה



 צמחים



 !לא לשכוח

לשאול שאלות שלא תמיד יש להן תשובה 

לחקור ולנסות דברים חדשים 

אכזבות, תקוות, תמיד יהיו ציפיות... 

לא להכנע לאדישות הגנתית 

יש מלא ידע ואין פתרונות מספיק יעילים.... 

להאמין בעצמנו ובמטופלות שלנו 

להאמין ביכולת שלנו להועיל 

להחזיק בתקוה 



 תודה
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