
 התסמונת המטבולית ומערכת החיסון

 דרך חשיבה משלבת -דרך תאור מקרה

 1 כל הזכויות שמורות למרפאת מואב  



' מע  -השילוש הקדוש  -האב הבן ורוח הקודש

 הורמונלית ומערכת עצבים' מע, חיסון
 

 .הקשר הכימי הבלתי מופרד מהווה בסיס להבנת רוב הפתולוגיות
 
לתסמונת המטבולית נעוצה בהבנה של הפיזיולוגיה   ההבנה•

 -הגופנית
 מדעית.א
 סינית.ב
 מרה. ג
 טיפוסים.ד
 -ההבנה להאטת מערכת העיכול•
 (ריבוי קלוריות)עומס . א
 (יצירת ציר קלורי הפוך)סטרסס . ב
 תנועההעדר . ג

 
 2 כל הזכויות שמורות למרפאת מואב  



 הציר ההפוך

ללא ארוחת  
 בוקר

צהריים  
פחממתי  
עם מיעוט  
ירקות ומזון  
 בסיסי

ארוחות  
ערב  
עשירות  
בגלל 
העדר  
חמצן  
וצורך עולה  
 לגלוקוז

 כל הזכויות שמורות למרפאת מואב  

 גובה הורמונלי

PH                          O2                  C6H12O6 

04:00 12:00 
16:0 

 ציר לילה

3 



על ידי האטת קצב    PHכבד מגיב לירידת 

 מטבולי

שכך ירידה בקצב ההורמונלי והאטת קצב חילוף  •

החומרים בכבד מוריד את מהירות שחלוף  
 -ההורמונים ומשם מאט את מערכת החיסון

 -התגובה•

 חיסוניתחולשה . א

 על כוחותינוירי . ב

 

 4 כל הזכויות שמורות למרפאת מואב  



הטיפול במצבי חיסון שונים הוא על ידי הסדרת 

 הציר המטבולי

 כל הזכויות שמורות למרפאת מואב  

איסוף מידע  
והטמעה לסיסטמה  

 הטיפולית

אישור פתולוגיה  
מסך הסימפטומים  

וקביעת שם 
 המחלה

בהסתמך על שלב 
קביעת עקרון   1-2

טיפול שרק לאחריו  
 נקבע מרשם
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 תאור מקרה
 

הופעת המחלה עם קריש  , SLEעם  23מאובחנת מגיל , 3+  38מטופלת בת •
 .ראתי

 .'וכו ANA ,DS DNA abפרופיל חיסוני לא תקין כגון , תופעת ריינו, כאבי מפרקים•
 .טופלה במרפאה לרמיסיה מלאה ללא טיפול קונבנציונלי•
 .לוותה בלידות•
 :לפני  שלושה חודשים פנתה למרפאה עם תאור המקרה הבא•
, קמה בבוקר עם פריחה אדומה , לאחר שישנה לילה במטע פקנים עם משפחתה•

 .קושי גדול בנשימה עד מחנק, מגרדת מאוד על כל גופה, פפילרית
,  אנטי היסטמני ללא הקלה, פונתה לבית חולים שם קבלה טיפול סטרואידלי•

,  גרד, הגיעה עם פריחה, כאשר יצאה מבית חולים עם שיפור בנשימה בלבד
 .גפיים 4מצב רוח ירוד ונימול ב , תשישות

 .ללא גורמים מיוחדים מעבר לחזרתה מברזיל מטיול לפני יומיים, לאחר תשאול•
 

 6 כל הזכויות שמורות למרפאת מואב  



 ראשוןמרשם 

 גרם פעמיים ביום 2מקופסלים במינון של , צמחים טחונים לאבקה•
 (קפסולות פעמיים ביום 4)קפסולות  200•

• GYPSUM -SHI GAO 5GR )Chinese)  
• RAMULUS MORI TWIGS, SANG ZHI 5GR (Chinese)  

• RX ASTRAGALUS MEM, HUANG QI 15GR (Chinese) 
• GANODERMA L, LING ZHI  10GR (Chinese)  

• RX SCUTELLARIAE  BAICALENSIS, HUANG QIN 10GR (Chinese) 
• RX ANGELICA SINENSIS, DANG GUI  10GR (Chinese) 

• SEMEN ARMENIACAE, BITTER, KU XING REN  10GR (Indian, Chinese) 
• RX ET RZ RHEI (RHUBARAB ) DA HUANG 10GR (Chinese, Iranian) 
• COMIPHORAE GILADENSIS FRUITS, 5GR (Saudi, Iranian, Somalia)  

 

 7 כל הזכויות שמורות למרפאת מואב  



 מפגש שני

 .הגרוד פסק, הפריחה נסוגה, במפגש הבא•

הונחתה  , נימול מחריף, דכאון, נותרה תשישות•
 לקחת סימבלטה מרופא באבחנה של נוירופתיה

הוחלט בעצה עם הרופא המטפל להמתין שבועיים  •

 .נוספים

בתשאול נוסף על מהלך הטיול בברזיל צרכה כמות •
 גדולה מאוד של אלכוהול

 8 כל הזכויות שמורות למרפאת מואב  



 מרשם שני
 

 צמחים טחונים לאבקה, קפסולות 200•
 קפסולות פעמיים ביום 4•

• FAGONIA ARABICA, 12.5GR (Pakistani, Iranian, Indian) 
• Chommiphora Giladensis , 5gr (Saudi, Somalia, Iranian) 

• Cortex Phellodendri , HUANG BAI 10GR (Chinese) 
• Radix Achyranthis Bidentatae , NIU XI 10GR (Chinese) 

• Semen Coicis , YI YI REN 10GR (Chinese) 
• Radix Angelicae Sinensis, DANG GUI 5GR (Chinese) 

• Semen Armeniacae , KU XING REN 5GR (Indian, Chinese) 
• Radix et Rhizoma Rhei ,DA HUANG 5GR (Chinese, Iranian) 

• Fructus Amomi Rotundus , BAI DOU KOU 5GR (Chinese)  
• Rhizoma Anemarrhenae , ZHI MU 7.5GR (Chinese) 

• Radix Glycyrrhizae , GAN CAO 5GR (wide range)  
• Rz. Atractylodis Lancea , CANG ZHU  7.5GR (Chinese)  

 

 9 כל הזכויות שמורות למרפאת מואב  



 תנועת צמחים במרחב 

 commiphora giladensis -לדוגמא מור הגלעד•

 

 

 

 10 כל הזכויות שמורות למרפאת מואב  

איראן שימוש  

בפרי כאנטי  

דלקתי  

 וקרמינטיב

בעומאן  

להבהרת  

העור ונוגד 

 דלקת

בערב 

הסעודית  

לנשיכות  

כלבים  

ולניקוי  

 כבד

בסומליה צמח מרכזי  

 לניקוי כבד



 מפגש שלישי

,  לאחר סיום הלקיחה נוירופטיה פחתה משמעותית•

 מצב רוח השתפר

 .נראית ויטלית•

 .חצי מינון, נוספתחזרה על המרשם פעם •

 

 11 כל הזכויות שמורות למרפאת מואב  



 ?אז מה הקשר
 (מחמם מרה, מעיק על מערכת העיכול)ולח חם  -המטופלת נסעה לברזיל• 

 ...(בכל פעם שהאוטובוס עצר)שתתה אלכוהול בכמות גדולה •
 ( סינית)חום ולחות הצטברו בכבד ובקיבה והשפיעו על הראות •
 .חסומה או חמה מאודהמרה •
 
לדוגמא   PITTAטיפוסי )אלרגיה  \התקיעות המטבולית גרמה לחום בדם •

 (יעלו חום בקיבה יותר בקלות
החום   \משם הקוצר נשימה  -המרידיאן הפנימי של הריאה מתחיל בקיבה•

 (המרה מייבשת את נוזלי הראה)הראה מייבש את 
חום ולחות מעיקים על מערכת העיכול ומונעים הפצה מהמרכז של דם  ** •

 (ו וירידה בהפצת חמצן PHפגיעה עצבית עקב ירידת )לגפיים 
 שכך החום והלחות גורמים לנימול והעדר הזנה לגפיים** •
 -עקרון טיפול•
 ראות ופיזור לחות, ניקוי חום בכבד -מרשם ראשון•
 ניקוי לחות וחום קידום וקרור דם -מרשם שני•
 (כמובן שלא אלרגיה) –סנדרום לחות וחום  -SHI ZHEN -מחלה•

 
 12 כל הזכויות שמורות למרפאת מואב  



 סיכום

הבנת התסמונת המטבולית יכולה להיות ככלי  •

 .לאבחון מחלות והבנת ציר הטיפול בה

 .קל להסביר למטופל את הפתולוגיה•

הבנת הציר מאפשרת שימוש רוחב בצמחי מרפא •

 .מאסכולות שונות

 13 כל הזכויות שמורות למרפאת מואב  


