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  צינית/שיגדון
GOUT/PODEGRA/URARTHRITIS 

  
                                      מבוא
' פרופמאת  Starmed הינו ציטוט ממאמר בפורטל הבריאותי הישראלי 6 – 3' עמ: הערה( �

  )"שיגדון", אברהם וינברגר
 

. (Uric Acid)מחלת השיגדון נגרמת כתוצאה מפגם בחילוף החומרים של חומצת השתן 
הריכוז של חומצת השתן בדם נקבע מכוח האיזון שבין ייצורה להפרשתה באמצעות 

חומצות (הנקראים פורינים , י חמצון חומרים כימיים"חומצת השתן נוצרת ע. הכליות
ישנם מצבים שהגוף מפריש כמויות גדולות מאוד של . הנמצאים בשרירים, )גרעין

מאחר שחומצת השתן . עד כדי אפשרות של היווצרות אבנים בכליות, חומצת שתן
עלול להתחולל , לרבות בסינוביות העוטפות את המפרקים, שוקעת ברקמות השונות

לעתים מתרחשת פגיעה . בנפיחות ובאודם, מלווה בכאב, מפרק התקף חד של שיגדוןב
וזו סיבה , עד שאין הן יכולות להפריש את הכמויות הרצויות של חומצת שתן, בכליות

  .נוספת שבגללה גדל שיעורה של חומצה זו בדם
  

  
  

כי היא קשורה לצריכה מוגברת של , "מחלת העשירים"במאות קודמות כונתה מחלה זו 
מחלה זו מוכרת לאנושות למעלה מאלפיים שנים ותוארה . הנחשבים ליקרים, בשר ויין

  . י היפוקרטס במאה החמישית לפני הספירה"לראשונה ע
  

וביניהם איברים פנימיים של , דםמספר מאכלים מגדילים את כמות חומצת השתן ב
הנספגים , מאכלים אלה עשירים בפורינים. מרק בשר ועוף ודגים מסויימים, בקר ועוף

מחקרים רבים . שהוא חומצת השתן, בגוף ומתחילים להתפרק עד השלב הסופי
מציינים שעודף חלבונים בתפריט גורם אף הוא להגדלה קבועה של כמות חומצת השתן 

  .15% – 10 -וויי פורינים מגדילים את שיעור חומצת השתן בדם במאכלים ר. בדם
  

.  על המשקל הרצוי15% -העולה בכ, כמחצית מהחולים בשיגדון סובלים מעודף משקל
גם הנוכחות הגבוהה של שומנים בדם אצל הלוקים בשיגדון בעלי עודף המשקל מגבירה 

רידה קיצונית ומהירה שי, יש לזכור. את הסיכוי להתקף ומחריפה את מצב החולים
במשקל עלולה להביא בעקבותיה התקף שיגדוני מפאת עלייה חדה ברמת חומצת השתן 

  .בדם
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, מחקרים חדשים מלמדים. שתיית אלכוהול מעלה את רמת חומצת השתן בדם
שהאלכוהול מגביר את יצירת חומצת השתן באמצעות חילוף החומרים המוגבר של 

  .י הכליות"מצה האורית עהפורינים ומעכב את סילוק החו
  
  

אמנם רוב . התקף שיגדוני אצל זכרים יכול להופיע מגיל עשרים ומעלה בכל גיל
אולם בהחלט יכול לקרות מצב שבו , 40-20ההתקפים מופיעים לראשונה בגילים 

: הגישה הטיפולית במקרה זה אינה משתנה. למשל, 65ההתקף הראשון יופיע בגיל 
ניתן להשיג תוצאה זו . ראשונה לדכא את ההכתכף החריףמטרת הטיפול היא בראש וב

הזרקה לחלל המפרק של , י שימוש בתכשירים נוגדי כאב ודלקת הניטלים בכדורים"ע
מתן קולכיצין בכדורים ולעיתים מתן טיפול קצר טווח , )סטרואידים(נגזרות קורטיזון 

חות מחלה כרונית התפת, מנת למנוע התקפים נוספים-על. בנגזרות קורטיזון דרך הפה
ניתן . יש צורך להוריד את רמת חומצת השתן בדם, או טיפול במחלה כרונית קיימת

י מתן תרופות המקטינות את ייצור חומצת השתן דוגמת אלופורינול או "להשיג זאת ע
בחירת . י תרופות דוגמת סולפינפירזון"י הגברת הפרשת חומצת השתן דרך הכליות ע"ע

תחילת הטיפול עלולה להיות מלווה בהחמרה . י הרופא" עהטיפול המתאים נעשית
יחד . לתקופה מוגדרת, כ בקולכיצין"בד, זמנית של המחלה ולשם כך ניתן טיפול מונע

ומתן , שאצל מבוגרים עלולה להיות פגיעה בכליות מסיבה כלשהי, עם זאת יש לזכור
את התפקוד לכן מומלץ לבדוק . תרופות נוגדות דלקת יחמיר את תפקוד הכליות

  .הכלייתי לפני מתן תרופות אלה
  
  

  שכיחות
, באזורים אחרים בעולם. באוכלוסיה המערבית פחות מאחוז אחד מפתח מחלת שיגדון

  .10%זילנד ובאזורים סמוכים מגיע שיעור השיגדון לכדי -כמו אוכלוסיית הילידים בניו
  
  

עם הפסקת הווסת . םולמעשה איננו קיי, אצל נשים בגיל הפוריות שיגדון נדיר מאוד
מכאן שההתקפים אצל . וירידה ברמת האסטרוגנים בגוף יכול להופיע התקף שיגדוני

גם רמת חומצת השתן בדם עולה . נשים מופיעים בגיל מבוגר יותר מאשר אצל גברים
תפקיד חשוב ) הורמון זכרי(כל זה מלמד שלטסטוסטרון . אצל נשים עם הפסקת הווסת

  .מגן מפני התקפי שיגדון) הורמון נקבי(האסטרוגן ואילו , בהתקפי שיגדון
  
  

השמנת יתר , אנשים הלוקים בשיגדון לוקים בשכיחות גבוהה יותר ביתר לחץ דם
  . והפרעה בתפקוד הכליות

  
  

 1000 - ל6 – 1 תושבים ובנשים 1000 - ל28 – 5שכיחות המחלה המוערכת בגברים היא 
  . תושבים
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  תורשה

בפגם , קרוב לוודאי, מדובר. ע השיגדון במספר בני משפחהבמשפחות מסויימות מופי
כך שרמתה , שאינה מסוגלת להפריש באופן פעיל כמות גדולה של חומצת שתן, בכליה

  . לא ידועה במדויק צורת ההעברה התורשתית מאב לבנו. בדם גבוהה
  
  

  אבחנה
ים התקף שיגדוני מתאפיין בהופעה פתאומית של כאבים עזים יותר באחד המפרק

אחד המפרקים שבהם שכיח התקף השיגדון הוא המפרק של האצבע הראשונה . שבגוף
שהופך אדום , )אף כי מפרקים בודדים אחרים עלולים להיות מעורבים(של הרגל ) בוהן(

המפרק המעורב . החולה מתקשה לגעת אפילו נגיעה קלה באזור הנגוע. מאוד ונפוח
. כאב זה הוא מהקשים ביותר המוכרים. האשר לעיתים מעיר משינ, מאופיין בכאב עז

גם ללא , כלומר(הכאב נמשך כיום יומיים ובמקרים האופיניים נסוג באופן עצמוני 
המרווחים בין ההתקפים יכולים להיות בני . בתוך מספר ימים ללא שארית נזק) טיפול

ומגבלה ) בהתקף מתמשך(החולה סובל גם מחום וצמרמורות . ימים עד שנים אחדות
י "כ לאחר מספר אירועים חריפים ומאופיינת ע"מחלה כרונית מופיעה בד. נועתיותבת

נמשכת זמן רב וגורמת לנזק מפרקי לעיתים , דלקת מפרקים המערבת מספר מפרקים
, עוריים הנקראים טופי-מעבר למעורבות המפרקית תיתכן הופעת גושים תת. הרסני

כפות הידיים או , המרפקיםאו בסמוך למפרקי , והממוקמים בתנוכי האוזניים
הופעת אבנים בדרכי השתן שכיחה יותר באופן משמעותי בחולים עם מחלה . הרגליים
את הנוזל . האבחנה המדויקת מתבצעת לאחר דיקור המפרק ושאיבת מעט נוזל. כרונית

. המאפשר לגלות גבישים של מונוסודיום אוראט, בודקים בעזרת מיקרוסקופ מיוחד
כלל לחולה כזה ישנה גם רמה גבוהה של חומצת -בדרך. ניים לשיגדוןגבישים אלה אופיי

  .שתן בדם
  
  

  טיפול תרופתי
הטיפול בשיגדון יכול להתבצע בעזרת תרופות שמורידות את רמת חומצת השתן בדם 

שבה נמנעים , במקרים מסויימים ניתן להסתפק בדיאטה. ובכך מונעות הופעת התקפים
יחד . ם ובכך מקטינים את רמות חומצת השתן בדםמלאכול מאכלים עשירים בפוריני

כי שימוש בדיאטה בלבד מוריד את רמת חומצת השתן בדם אך , עם זאת יש לזכור
הסובלים . ואילו הטיפול התרופתי גורם לכך שהרמה תירד לרמה תקינה, במעט

כלל להגבלה באכילת -מהתקפי שיגדון אשר מקבלים טיפול תרופתי אינם זקוקים בדרך
התרופה עושה את המלאכה ומורידה באופן משמעותי את רמת . ות מסויימיםמזונ

  .חומצת השתן בדם
  

יש לציין שלרוב אין תופעות לוואי עקב השימוש בתרופות להורדת רמת חומצת השתן 
  .יש להפסיק את הטיפול, ואז כמובן, לעתים נדירות מאוד מופיעה פריחה. בדם

  
תלונות המזכירות שיגדון וללא אבנים בדרכי ללא , רמה גבוהה של חומצת שתן בדם

מעוררת את השאלה האם יש להציע לנבד טיפול שיוריד את רמת חומצת השתן , השתן
האם יופיעו אבני חומצת שתן ? האם יופיעו התקפי שיגדון? טיפול-מה הסיכון באי? בדם

  ?האם ייפגע התפקוד הכלייתי? בכליות
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אם הרמה של חומצת : גישה במקרים אלה היאה. אין תשובות למרבית השאלות האלה
נציע לנבדק תרופה שתוריד את חומצת השתן , )ג אחוז" מ10מעל (השתן גבוהה מאוד 

בכל המקרים נמליץ על שתייה מוגברת ועל מעקב תמידי אחר . בדם לערכים תקינים
הרעה קלה בתפקודי הכליות תחייב טיפול מידי להורדת חומצת השתן . תפקודי הכליות

מובן שאם . בדם מחמת החשש שהרמה הגבוהה היא שגורמת להרעה בתפקוד הכלייתי
  .נציע לחולה טיפול קבוע להורדת חומצת השתן בדם, יופיעו התקפי שיגדון חוזרים

  
  

  טיפול תזונתי
ההמלצות . תזונה נכונה לטיפול בשיגדון מכוונת להפחתת שיעור חומצת השתן בדם

משום שהם עלולים לגרום , שרצוי להימנע מהםהתזונתיות מצביעות על מאכלים 
ועל מאכלים המותרים לאכילה ללא הגבלה או בהגבלה , לעלייה בריכוז חומצת השתן

  .מסויימת
  
  

  המזונות המותרים לאכילה לחולים הסובלים משיגדון

 12רצוי לשתות . בעיקר בימים חמים, חשוב להרבות בשתיית מים: משקאות •
תה , משקאות תוססים, מיצי פירות.  לא ממותקיםכוסות ביום לפחות של מים

  .וקפה בכמות סבירה מותרים בשתייה

 .מותרים כל הסוגים: לחם •
: מלבד, מותר לאכול את כל סוגי הפירות וכן את כל הירקות: ירקות ופירות •

עדשים , פול, חומוס, אפונה, קטניות כגון שעועית, תרד, פטריות, אספרגוס
 .רקותמומלץ לאכול מרק י. וסויה

 פעמים 4אך לכל היותר , מותר לאכול בשר ודגים בלתי משומרים: בשר ודגים •
צורת ההכנה . או דגי ים,  גרם בשר הודו או עוף100 -מומלת מנה של כ. בשבוע

 ).ולא טיגון או צלייה בגריל(הרצויה של הבשר והדגים היא בישול 
רצוי שיהיו . 'ורט וכדיוג, לבן,  גבינות–מותרים חלב וכל מוצריו : חלב ומוצריו •

 .דלי שומן
, וכן אורז, וסולת) קוואקר(מותר לאכול דייסות פתיתי שיבולת שועל : דגניים •

 .'כוסמת וכו, פתיתים, גריסים, בורגול, איטריות
 . ביצים בשבוע4מותרות : ביצים •
 .ולא בכמויות גדולות, מיונית ומרגרינה בלבד, מותר שימוש בשמן: שומנים •

  
  

  להימנע מאכילתומזון שמומלץ 
, סרדינים, וכן מנקניקיות, ריאות ולב, מוח, כמו כבד, מומלץ להימנע מאיברים פנימיים

מרקים , מוטב שלא לאכול רוטב בשר). לרבות ביצי דג מלוח(ביצי דגים , אנשובי
יש להימנע ממשקאות אלכוהוליים . מרקים ורוטב מאבקות שבסיסן בקר ועוף, בשריים
  .ומקקאו
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  ן ברפואה הסינית המסורתיתשיגדו
  

הפורמולות והטיפולים אינם . עבודה זו מבוססת על עשרים מחקרים מקיפים בסין
לימוד אלא על תוצאות המחקרים -מבוססים על רעיונות תיאוריטיים או ספרי

רפואיים שמציעה הרפואה המערבית לשיגדון הינם טיפולים -הטיפולים הביו. הקליניים
הטיפול המערבי עלול , בכל אופן. ירידת הסימפטומים במהירותאפקטיביים וגורמים ל

הרפואה הסינית המסורתית , מאידך גיסא. להחליש את הגוף ולגרום לתופעות לוואי
המחקר הקליני שהתבצע . מטפלת במחלת השיגדון באפקטיביות וללא תופעות לוואי

טופלה  מראה שהתוצאות בקבוצת המטופלים שTiao Rong - וZhang Mingי "ע
בשיטות הרפואה הסינית המסורתית ובקבוצת הביקורת שטופלה בשיטות מערביות 

שני החוקרים מציינים שקבוצת ).  שיעור הצלחה94% לעומת 94.2%(היו שווים 
  .  הביקורת שטופלה בשיטות מערביות סבלה מהרבה תופעות לוואי

  

Sun Yu-qin השילוב בין " מצהיר במפורש במאמר,  מחקרים על שיגדון11 שביצע
שהוא אינו חושב שהרפואה "  מקרי שיגדון11הרפואה הסינית והמערבית בטיפול של 

  :הסינית המסורתית בפני עצמה מהווה טיפול יעיל לשיגדון
  

יכולות להוריד את רמות חומצת השתן בדם , כדוגמת אלופורינול, תרופות מערביות"
איבופרופן , גמת נוגדי דלקתתרופות כדו. אך אינן מטפלות בסימפטומים ביעילות

, וקולכיצין יכולות לטפל בסימפטומים אך הן מובילות לתופעות לוואי בקיבה ובמעיים
אפשר להשתמש -אי, לפיכך. בחילות והקאות ואפילו דימום, נוחות בטנית-כגון אי

הסימפטומים של , כאשר מפסיקים להשתמש בתרופות. בתרופות אלו לתקופה ארוכה
תרופות סיניות מטפלות בסימפטומים אך אינן מורידות את . ם מחדשהשיגדון מופיעי

לכן יש לשלב בין הרפואה המערבית והרפואה הסינית . רמת חומצת השתן בדם
  ".מנת לטפל בשיגדון ביעילות ולמנוע את חזרתו-המסורתית על
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וטוענים ,  שטחיים מאודSun Yu-qinחוקרים סיניים רבים מציינים שמחקרי 
  .הסינית מסוגלת להוריד את רמות חומצת השתן בדם ולטפל בסימפטומיםשהרפואה 

  
  

 ונמר (li jie feng)רוח רצה במפרק , "Bi"  לקטגוריות המחלות הסיניותשיגדון שייך

הבעיה הנסתרת ברוב החולים הסובלים משיגדון . (bai hu li jie)לבן רץ במפרק 
הפרעה זו , ה הסינית המסורתיתברפוא. ראשוני היא הפרעה במטבוליזם של הפורינים

האוכלוסייה הכי סובלת , בזקנים, יתר על כן. י הגוף'מיוחסת לחולשה כללית של צ
י הגוף ואכילה 'חולשה כרונית של צ. י והדם נהיים יותר חלשים מדי יום'הצ, משיגדון

יכולת להפריד את -ושתייה לא מווסתים גורמים נזק לטחול ולקיבה ומובילים לאי
בחוץ בשר לעור ול, טברת ונשפכת אל תוך המפרקיםלחות מצ, לפיכך. העכורהטהור מ

לפי המכניזם , התקפות נוספות של לחות פנימית או רוע חיצוני. ואל תוך המעיים בפנים
  . לשיגדון חוזר ונשנהמובילות, המוסבר להלן

  
  

הצריכה של . שתייהבאכילה וסדירות ב-ות מופיעות כתוצאה מאיהתקפות אקוטי
נות עשירים ומתוקים בצורה מוגזמת מובילה להצטברות פנימית של לחות וליחה מזו

י החמים מטבעו ויוצרים 'הליחה והלחות חוסמים את הזרימה החופשית של הצ. חמים
הלחות החמה נשפכת אל תוך . אלכוהול ומזונות מטוגנים מסייעים ליצירת החום. חום

. בר זה גורם להופעת פגם ראשוניד. הדם-הגידים והעצמות והליחה חוסמת את כלי
מי חולי  גורונשנות של אכילה ושתייה או התקפים שלסדירויות חוזרות -אי, לאחר מכן

הסטגנציה . דם ומרידיאנים- יותר חמורה וחסימה של כליחיצוניים מובילים לסטגנציה
דבר .  לחוםגורמת" רוע"היתקעות ממושכת של . י והדם גורמים לכאב'והסטזיס של הצ

  .נפיחות והגבלה בתנועתיות המפרק, אדמומיות, ה מוביל לכאבז
  
  

מחלות ממושכות או מחלות חוזרות ונשנות מובילות לסטזיס דם שגורם לחסימת 
סטזיס הדם מתערבב עם הליחה והעכירות וגורם לסטזיס . י'הזרימה החופשית של הצ

  ).טופי(יגדון דבר זה מוביל לעיוותים במפרק וגושים קטנים האופיניים לש. ליחה
  

היא , בכל אופן. הרפואה הסינית המסורתית אינה מודדת את רמות חומצת השתן בדם
מייחסת את גבישי האוראט המופרשים מהטופי ללחות וליחה ומייחסת את הרמות 

תרופות מתמירות ליחה או , לפיכך. הגבוהות של חומצת השתן בדם לליחה עכורה
ת לפזר את הטופי ולהוריד את רמת חומצת מסלקות לחות ומסלקות עכירות יכולו

  .השתן בדם
  
  

סטזיס ליחה , בכל אופן.  ללחות חמהכל ההתקפים האקוטיים של השיגדון מיוחסים
יש לטהר , לכן). שיגדון כרוני(וחוסר נסתר בטחול ובכליות גורמים לשיגדון חוזר ונשנה 

להפריד את , להתמיר את הליחה, להמריץ את הדם, לסלק את הלחות, את החום
  .לחזק את הטחול ולהזין את התמצית בכליות, הטהור מהעכור
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החום והרעלים וסטגנציית , במשך השלבים הכרוניים, בתקופת הרגיעה שבין ההתקפים

בלתי סדירים אכילה ושתייה , בכל אופן. ות יותרי והדם מופיעים בצורות מינורי'הצ

יצירת חום והתקפים , ת לחותוחדירה של פתוגנים חיצוניים גורמים להצטברו

חיזוק , הטיפול במשך השלבים הכרוניים צריך להתמקד בהזנת הכליות, לכן. אקוטיים

לפי העיקרון שמחלות ממושכות מובילות לסטזיס , יתר על כן. הטחול וסילוק הלחות

  .חשוב מאוד להמריץ את הדם ולהתמיר את הליחה, דם שגורם לעיוותים וטופי

  
  

 TCMTCMTCMTCM                                                    אבחנה מבדלת   אבחנה מבדלת   אבחנה מבדלת   אבחנה מבדלת   
  
  

  "לחות חמה בוערת ללא להבה וחוסמת"
  

, עור נוצץ באזור הנגוע, אדמומיות ונפיחות במפרקים, כאב: סימפטומים עיקריים

עיוותים , התקפים חוזרים ונשנים, הכאב מוחמר בלילה, של הכאבהופעה פתאומית 

פלנגיאלי -המחלה מופיעה בעיקר במפרק המטאטארסו. במפרקים והגבלה בתנועתיות

קושי בהליכה . בברך או במפרקי האצבעות, הראשון אך היא יכולה להופיע גם בקרסול

ההתקפים מופיעים . שעלולים להפריש חומר לבן הדומה לשעועית) טופי(וגושים קטנים 

. ל ופעילות גופנית מאומצתשתיית אלכוהו, בעיקר לאחר אכילת מזון שמנוני ועשיר

ושתן אדמדם , צמא, רוגז וחרדה, סלידה מקור, חום,  בכאבי ראשההתקפים מלווים

הצטברות חום במחמם התחתון שמהבילה (ומועט או קושי בהשתנה כתוצאה מאבנים 

הלשון ). דבר הגורם לכאבים וקשיים בהשתנה, את הנוזלים והופכת את הלחות לאבנים

מיתרי , לגלהדופק מתג. דק וחלקלק, החיפוי לבן או צהוב, אדומה או בצבע אדום חיוור

  .ולפעמים מהיר

  
  

  עיקרון טיפולי
להוריד את , להמריץ את הדם ולפזר את הסטזיס, לטהר את החום ולסלק את הלחות

להזין את הכליות , לגרש רוח, להפריד את הטהור מהעכור, לשכך את הכאב, הנפיחות

  .ולסלק את האבנים, ולחזק את הטחול
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        פורמולותפורמולותפורמולותפורמולות
  

  
Si Miao Wan Jia Wei (Four Wonders Pills with Added Flavors) 

 
Cang Zhu  

Huang Bai  

Huai Niu Xi  

Mu Tong  

Han Fang Ji  

Lu Lu Tong  

Yi Yi Ren  

Ren Dong Teng  

Sheng Di  

Tu Fu Ling  

Gan Cao 

 
 הובילה Xin Guang Pian (New & Expanded Tablets)פורמולה זו ביחד עם 

  .מחמישים מקרים,  חולי שיגדון49 -שבועיים בלשיפור דרסטי בסימפטומים תוך 

  
  
  

Tong Feng Tang (Pain Wind [i.e. Gout] Decoction) 
 
Shi Gao  

Bai Hua She She Cao  

Sang Zhi  

Fang Ji  

Ze Xie  

Che Qian Zi  

Da Huang  

Huang Bai  

Fu Ling  

Lu Han Cao  

Shan Zhu You  

Shan Yao  

Tu Si Zi  

Gan Cao 

 
  .מזינה את הכליות ומסלקת רעלים, מסלקת לחות, לה זו מטהרת חוםפורמו
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Wu Teng Wu Pi Yin (Five Vine & Five Skin Brew) 

 
Qing Feng Teng  

Hai Feng Teng  

Shuang Gou Teng  

Ye Jiao Teng  

Tian Xian Teng  

Hai Tong Pi  

Bai Xian Pi  

Mu Dan Pi  

Di Gu Pi  

Sang Bai Pi 

 
    ציותמודיפיק

יש , אדמומיות וכאב במפרקים, כאשר המטופל סובל מנפיחות, בשלבים האקוטיים
: לנפיחות ניכרת מוסיפים את. Hu Zhang - וShi Gao ,Pu Gong Ying: להוסיף את

Bi Xieו - Han Fang Ji .מורידים את , לכאב משמעותיQing Feng Tang ומוסיפים 

  . Gan Cao - וBai Shaoאת 

. Jin Qian Cao - וJi Nei Jinמוסיפים את , כאשר המטופל סובל מאבנים בכליות

  .Dang Gui Wei - וChuan Shan Jia ,Di Longנוסיף את , לטופי

  
  
  

Tong Feng Xiao (Pain Wind [i.e. Gout] Disperser) 
 
Cang Zhu 

Huang Bai  

Huai Niu Xi  

Yi Yi Ren  

Bi Xie  

Tu Fu Ling  

Ze Xie 

 
  דיפיקציותמו

נפיחות , חום, וכאשר המטופל סובל מאדמומיות, במשך תקופת הדלקתיות האקוטית

 Han Fang Ji ,Qin Jiao ,Ren Dong Teng ,Wan Can: להוסיף את, וכאב מקומיים
Shaו - Sang Zhi .מוסיפים, לחום ניכר :Zhi Muו - Sheng Di . כאשר הדלקתיות

מוסיפים ,  הגבלה בתנועה ואדמומיות מקומית,נעלמת אך המטופל עדיין סובל מכאבים

, לרמות גבוהות של חומצת שתן בדם. Dan Shen - וChi Shao ,Mu Dan Pi: את

שאינה נעלמת ) באזור הנגוע(לנפיחות מקומית . Yu Mi Xu - וDa Huang: להוסיף

  .Hong Hua - וXuan Shen ,Dang Gui: מוסיפים, ומתחילה להפוך לנודולות
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Xiao Tong Yin (Disperse Pain Brew) 

 
Du Huo  

Han Fang Ji  

Ze Xie  

Mu Gua  

Huang Bai  

Cang Zhu  

Tian Zhu Huang  

Jiang Can  

Ren Dong Teng  

Chi Shao  

Niu Xi  

Di Long 

 
  מודיפיקציות

. Mu Tong - וBan Zhi Lian ,Chi Fu Ling: וסיףנ, לאדמומיות ונפיחות משמעותיים

:  אתוסיףיש לה, לצואה קשה. Xi Xin - וSan Qi ,Yan Hu Suo: יףלהוס, לכאב ניכר

Da Huang .להוסיףמומלץ , למפרקים נפוחים וגדולים עם עיוותים :Chuan Shan Jia ,

Quan Xieו - Nan Xing.  
  

יוצרי פורמולה זו מציינים שחשוב מאוד להמשיך לקחת את הפורמולה במשך חודשיים 
וצרות ליחה ולפזר למנוע היו, ת הלחותמנת לסלק א-לע, לאחר שהסימפטומים נעלמים

  .את הסטזיס

  
  
  

Shang Zhong Xia Tong Yong Tong Feng Fang 

(Upper, Middle & Lower Body General Use Pain Wind [i.e. Gout] Formula) 
 
Huang Bai  

Cang Zhu  

Nan Xing  

Wei Ling Xian  

Gui Zhi  

Fang Ji  

Tao Ren  

Hong Hua  

Long Dan Cao  

Chuan Xiong  

Bai Zhi  

Qiang Huo  

Shen Qu 
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Zeng Wei Wu Bi Tang Jia Jian 

(Modified Increase Flavor Five Impediments Decoction) 
 
Ma Huang  

Gui Zhi  

Hong Hua  

Bai Zhi  

Ge Gen  

Chuan Wu  

Huang Qi  

Fang Feng  

Han Fang Ji  

Qiang Huo  

Zhi Mu  

Shi Gao  

Mu Dan Pi  

Chi Shao  

Qian Cao Gen  

Tu Bie Chong  

Wu Shao She 
 

דלקתיות - תכונות אנטיChuan Wuראוי לציין שמחקרים פרמקולוגיים מודרניים מראים שלצמח 
 חשוב לזכור שיש לבשל אותו במשך שעה לפני הוספתו למרקחת כדי להוריד את רמת .ומשככות כאב

  .רעילותו

  
 

Jia Wei San Miao Wan (Three Wonders Powder with Added Flavors) 

 
Cang Zhu  

Huang Bai  

Chuan Niu Xi  

Han Fang Ji  

Sang Zhi  

Dang Gui  

Chi Shao  

Du Huo  

Bi Xie  

Luo Shi Teng  

Jin Yin Hua  

Yi Yi Ren 

  מודיפיקציות
. Fang Feng - וQiang Huo יף ולהוסLuo Shi Teng - וBi Xie ים מורידתלמחלה חיצונית סימולטני

 - וCang Zhu ,Fu Ling ומוסיפים Dang Gui - וLuo Shi Teng במקרים של לחות עכורה מורידים

Ban Xia .ים את מוריד, לחום משמעותיDu Huoו - Bi Xie ומוסיפים Lian Qiaoו - Zhi Zi .

  .Ze Lan - וDan Pi ומוסיפים Bi Xie - וYi Yi Renים את מוריד, לסטזיס דם שגורם לחסימה
  .San Se Fu Yao עם התרופה החיצונית מומלץ לשלב פורמולה זו, מבחינה קלינית
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Shi Gao San Miao Tang (Gypsum Three Wonders Decoction) 

 
Shi Gao  

Huang Bai  

Cang Zhu  

Chuan Niu Xi  

Mu Dan Pi  

Ze Xie  

Yi Yi Ren  

Che Qian Zi  

Yan Hu Suo  

Gan Cao 

  ודיפיקציותמ

 Zhi Mu: להוסיף, לחוסר יין. Zao Xiu - וRen Dong Teng: להוסיף, לחום משמעותי

  .Fu Ling Pi - וGui Zhi ,Fang Ji: להוסיף, ללחות. Tian Hua Fen -ו
  

  .Luo Shi Jie Yu Gaoפורמולה זו שולבה עם התרופה החיצונית , במחקרים שבוצעו

  
 

Si Miao Fang (Four Wonders Formula) 
Cang Zhu  

Yi Yi Ren  

Huang Bai  

Huai Niu Xi 

  מודיפיקציות

 - וRen Dong Teng ,Mu Dan Pi: להוסיף, נפיחות ואדמומיות במפרקים, לכאב

Hong Teng .וסיףללחות נ :Bi Xie ,Ze Xie ,Zhu Lingו - Fu Ling . לבעיות בשתן
ללחות . Huang Qi Fang Ji Fu Ling Tang: להוסיף, י הכליות'עם נטייה לחוסר בצ

. Zi Shen Tong Guan Wan: להוסיף,  וחסינה לטיפול"הבוערת ללא להבה"חמה 

 Tong Tian Cao ,Shi Wei:  אתוסיףמומלץ לה, קיםלגושי טופי קטנים באזור המפר

  .Jin Qian Cao -ו
  

  הערות
- Huang Qi Fang Ji Fu Ling Tang (Astragalus, Stephania & Poria Decoction) :

 ניתן להניח ,בכל אופן. המקורות הסיניים אינם מציינים את מרכיביה של פורמולה זו
הנחה . Fang Ji Huang Qi Tang + Fu Lingת שפורמולה זו דומה לפורמולה המוכר

, י' מחזקת צHuang Qi Fang Ji Fu Ling Tang העובדה שהפורמולה זו מתבססת על
ל האסטרטגיות המתאימות לטיפול כ, מסלקת לחות ומגרשת רוח, מחזקת טחול
  .בשיגדון כרוני

- Zi Shen Tong Guan Wan (Enrich the Kidneys & Free the Joints Pill) – מרכיבי 

  .Zhi Mu ,Huang Bai ,Rou Gui: הפורמולה
- Tong Tian Cao (Cormus Heleocharitis) ,מתוק וקר, מוכר בשם ערמון המים ,

  . גרם9 – 6מינון מומלץ ). לקשיים במתן שתן(תן מסלק לחות חמה ומעודד מתן ש
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Jin Long Tang (Desmodium & Lumbricus Decoction) 

 
Cang Zhu  

Huang Bai  

Fang Ji  

Jin Qian Cao  

Di Long  

Yi Yi Ren  

Dan Shen  

Bing Lang  

Mo Yao  

Ru Xiang 

 
  .פורמולה זו שולבה יחד עם דימום חיצוני, במחקרים שבוצעו

  
  

Tong Feng He Ji (Pain Wind [i.e. Gout] Mixture) 
 
Cang Zhu  

Qiang Huo  

Huang Bai  

Yi Yi Ren  

Tu Fu Ling  

Chuan Wu  

Cao Wu  

Mu Tong  

Jin Qian Cao  

Sheng Di  

Che Qian Zi  

Gan Cao 

 
  מודיפיקציות

לכאב . Jiang Huang - וSang Zhi: להוסיף, לכאב מפרקים משמעותי בגפיים העליונות

במקרים . Mu Gua - וChuan Niu Xi: להוסיף, מפרקים משמעותי בגפיים התחתונות

. Wei Ling Xian - וWu Gong: להוסיף, שהמחלה מופיעה ביותר ממפרק אחד

 ומוסיפים את Mu Tong - וHuang Baiים את מוריד, לטיפול בשלבים הכרוניים
  .Liu Wei Di Huang Wan (Six Flavors Rehmannia Pills)הפורמולה 

  
 Xiao Zhong Zhi Tong Gao פורמולה זו שולבה עם התרופה החיצונית ,במחקרים

(Disperse Swelling & Stop Pain Paste) ,דלקתיות ואלופורינול-תרופות אנטי .
תרופות י "עשילוב זה הניב אפקט טיפולי מוצלח יותר לעומת קבוצת הביקורת שטופלה 

  . בלבדמערביות
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Tong Feng Ning Tang (Pain Wind [i.e. Gout] Quieting Decoction) 
 
Cang Zhu  

Chuan Niu Xi  

Quan Xie  

Mo Yao  

Ru Xiang  

Huang Bai  

Tao Ren  

Hong Hua  

Dang Gui  

Chuan Xiong  

Yi Yi Ren  

Gan Cao  

Wu Gong 

 
  מודיפיקציות

  .Ze Xie -ו Zhu Ling: להוסיף,  ונפוחבמקרים שהאזור הנגוע מבריק
  

  
  
  

Huang Yi Sheng Tong Feng Tang 

(Doctor Huang’s Wind Pain [i.e. Gout] Decoction) 
 
Shan Zhu You  

Nu Zhen Zi  

Tu Si Zi  

Huang Bai  

Fang Ji  

Ren Dong Teng  

Hai Tong Pi  

Sang Zhi  

Xi Xian Cao  

Shi Gao 
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Fu Cang Gui Zhi Tang 

(Aconite, Atractylodis & Cinnamon Decoction) 
 
 
Fu Pian  

Cang Zhu  

Dang Gui  

Gui Zhi  

Gan Cao  

Bi Xie  

Xian Ling Pi  

Chuan Niu Xi  

Tu Fu Ling  

Huang Qi  

Yi Yi Ren  

Hu Zhang  

Ji Xue Teng 

 
 

  מודיפיקציות

, Wei Ling Xian: תיות ועיוותים במפרקים נוסיףלמחלה ממושכת עם הגבלה בתנוע

Hai Tong Pi ,Wu Jia Piו - Jiang Can .להוסיף, לטופי :Jin Qian Cao . לחולשה של

  .Bai Zhu - וDang Shen: להוסיף, הקיבה והטחול

  
  
  

Si Miao Tang Jia Wei  

(Four Wonders Decoction with Added Flavors) 
 
Cang Zhu  

Niu Xi  

Wan Can Sha  

Chi Shao  

Bai Shao  

Yi Yi Ren  

Zhi Mu  

Hu Zhang  

Huang Bai 

  
  מודיפיקציות

, לכאב משמעותי. Sheng Di: להוסיף את הצמח, במקרים שחום ויובש פוגעים ביין

  .Yan Hu Suo - וXu Chang Qing ,Qin Jiao: להוסיף
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        טיפולים חיצונייםטיפולים חיצונייםטיפולים חיצונייםטיפולים חיצוניים
Hu Zhang Gao (Cuspidatum Paste) 

 
Hu Zhang (100) 
Zhang Nao (16) 
Vaseline (280) 
 

, כך-אחר.  לאבקהHu Zhangטוחנים את . 100:16:280כינים את שלושת המרכיבים ביחס של מ

. Hu Zhang אלכוהול ומערבבים אותו עם אבקת 50% בכמות מתאימה של Zhang Naoממיסים את 

מכסים את הסיר עד שהתוכן הופך . Zhang Nao - וHu Zhangממיסים את הוזלין ומוסיפים את 
מכסים את האזור בגאזה ומחליפים את הגאזה כל יום , המשחה על האזור הנגועמורחים את . למשחה

  .עד שהדלקתיות נעלמת

  
San Se Fu Yao (Three Colors [externally] Applied Medicinals) 

 
Huang Jing Zi  

Zi Jing Pi  

Dang Gui  

Mu Gua  

Dan Shen  

Mu Gua  

Qiang Huo  

Chi Shao  

Bai Zhi  

Jiang Huang  

Wei Ling Xian  

Fang Ji  

Fang Feng  

Chuan Xiong  

Lian Qiao 

 
מורחים את . יין או חומץ, ספת דבשי הו"הופכים את האבקה למשחה ע, הצמחים לאבקהטוחנים את 

  .המשחה על האזור הנגוע ומכסים את האזור בגאזה
  

  הערות

• Huang Jing Zi (Fructus Viticis Negundinis)הוא מגרש רוח.  וחמיםמר,  הינו צמח חריף ,
  . גרם9 – 3מומלץ במינון של . י ומפסיק כאב'מניע צ, מתמיר ליחה

• Zi Jing Pi (Cortex Cercis)הצמח .  הינו צמח מר וניטרלי ונכנס למרידיאני הכבד והטחול
מומלץ . מוריד נפיחות ומסלק רעלים, משחרר סטגנציות מהמרידיאנים, ממריץ את הדם

  .ם גר12 – 6במינון של 
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Luo Shi Jie Yu Gao (Master Luo’s Dissipate Stasis Paste) 
 
Huang Lian  

Huang Qin  

Huang Bai  

Xuan Ming Fen 

  
  

יין או , ספת דבשי הו"הופכים את האבקה למשחה ע, טוחנים את הצמחים לאבקה
משחה זו . מורחים את המשחה על האזור הנגוע ומכסים את האזור בגאזה. חומץ

המשחה מתאימה לשלבי המחלה , לכן, מפזרת סטזיס, מקררת דם,  חוםמטהרת
  .אדמומיות וכאב במפרקים, כאשר המטופל סובל מנפיחות, האקוטיים

  
  

  

        י דימום מקומיי דימום מקומיי דימום מקומיי דימום מקומי""""טיפול עטיפול עטיפול עטיפול ע
 נקודות באזור הכי 3 – 1דוקרים ,  או במחט רגילה ראשים3משתמשים במחט בעלת 

שיטת טיפול זו ישימה אך ורק . ל דםהרגל ומוציאים כמה טיפות ש-נפוח וכואב בכף
  .אדום ונפוח, במקרים שהאזור הנגוע כואב

  

  

         חיים חיים חיים חייםשתייה ואורחשתייה ואורחשתייה ואורחשתייה ואורח, , , , להלהלהלהאכיאכיאכיאכי
  

הטחול נחשב . שיגדון נגרם כתוצאה מלחות חמה, לפי הרפואה הסינית המסורתית
מטופלים הסובלים משיגדון חייבים לשמור על דיאטה , לפיכך. למקור הלחות והעכירות

כל המזונות שמקשים על . מנת למנוע היווצרות ליחה וחום נוספים- עלשתומכת בטחול
, או מזונות שיוצרים לחות, כגון בשר אדום או מאכלים שמנוניים ומטוגנים, העיכול

. יכולים לגרום להצטברות נוספת של עכירות, חיטה ומוצרי חלב, כגון ממתקים
. ליצירת לחות חמהומסייעת , הצטברות ממושכת של לחות ועכירות יוצרת חום

תורם להצטברות לחות ועכירות וגורם ליצירת חום נוסף , אלכוהול גורם נזק לטחול
יכול להאיץ את תהליך ייצור הלחות , לפי העיקרון שחום מוליד חום, דבר זה. בגוף

 ללחות החמה וצרת נשפכת אל תוך המפרקים ותורמתהלחות החמה שנ. החמה
  .להתקפי שיגדון אקוטיים נוספיםובכך היא גורמת , הקיימת מקודם

  
ספרי הרפואה הסינית המודרניים ממליצים על תה ירוק לחולים בשלבים האקוטיים 

רניים מראים שתה ירוק מעודד מחקרים מוד. וגם בשלבי הרמיסיה של מחלת השיגדון
הוא גם מסייע , נוסף על כך שהוא מוריד רמת הכולסטרול ולחץ דם גבוה, לכן. מתן שתן

  .ק חומצת השתן בדםלסילו
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יכולה להחמיר את המצב ולגרום להתקפי שיגדון לגוף  של פתוגנים חיצוניים חדירה

ראוי . חום או לחות, על המטופלים להימנע מחשיפת מפרקיהם לקור, לכן. אקוטיים
י ולפעמים 'לציין שכל פגיעה או מכה ישירה למפרק גורמת לסטגנציה אוטומטית של צ

הדם והנוזלים , י'ההפרעה לזרימה החופשית של הצ. ת לחותלסטזיס דם והצטברו
  .גורמת למפרק הנגוע להיות רגיש יותר להיווצרות לחות חמה

  
יש להמשיך לקחת את התרופות , במשך השלב הכרוני של המחלה או שלב הרמיסיה

מומלצת לשימוש במשך תקופת Huang Qi Fang Ji Tang הפורמולה . הסיניות
לעודד זרימה חופשית , י והטחול'מנת לחזק את הצ-השיגדון עלהרמיסיה של מחלת 

  .במרידיאנים ולסלק לחות
  

Huang Qi Fang Ji Tang (Astragalus & Stephania Decoction) 
 
Huang Qi  

Han Fang Ji  

Bai Zhu  

Gan Cao 
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