
 Wen Jing Tangהמרקחת לחימום המחזור / 

 מאמר זה נכתב לטובת תלמידי הרפואה סינית בקורס הקדם קליניקה במכללת סמינר
 הקיבוצים. המאמר מבטא הבנה והסתכלות חדשה על הפתולוגיות המרכזיות של הרפואה
 הסינית במערב. הרפואה הסינית בשבילי, תמיד הייתה רפואה של חסר. יש לתמוך ולהזין
 את האדם. בשנים האחרונות הניסיון הקליני הראה שבחברת שפע – המחלות הן מחלות

 שפע. מחלות אלו יתבטאו כמצבי עודף: חסימה וקפיאה של הצ'י והדם, חסימה של נוזלים –
לחות וליחה.

  , שנערך יחד עם ד"ר יונה ברק ורמון ולמן, ראש בית1במהלך מחקר קליני בנושא פריון הגבר
 הספר לרפואה סינית בסמינר הקיבוצים נדהמנו לגלות את מס' הפתולוגיות הקשורות לפריון

 הגבר והאישה שאפיונן ברפואה הסינית היה עודף והביטוי הקליני – היתקעות וקפיאה של
הדם. תבניות אלו טופלו בהצלחה בצמחים ודיקור וההטבה הייתה משמעותית.

 אני מקש להודות לרמון ולמן – שמאמר זה מביא את דרכי החשיבה הייחודית שלו, לעופר
  כדי להבין את עצמי טוב יותר,2ברנוביץ – שאפשר הוצאת מאמר זה לאור ונעזרתי בספרו

  שלימד אותי שיעור בלתי נשכח על "מחלות קור" ביום קפוא במיוחד בסן דיגו,3לזאב רוזנברג
ארה"ב ולתלמידיי הסקרניים מרובי השאלות. 

מבוא:
 ברפואה הסינית ישנו ספר שהוא בבחינת מבוא לדרך ההשקפה הייחודית שלה: העולם

 החיצוני והשפעותיו על ההתנהלות הפנימית של האדם. שם הספר הוא: "דיונים על מחלות
 . מאמר זה סוקר מרקחתZhang Zhong-jing והוא נכתב על ידי Shang Han Lunקור" / 

 Jinצמחים המבוססת על עבודתו והתפרסמה לראשונה בספר "מרשמים מלשכת הזהב" / 
Gui Yao Lue.שהוא חלקו השני של הספר ועוסק בטיפול ברפואה פנימית ,

Shangהסימנייה  傷.משמעותה פגיעה / כאב / חרדה (כאב לב) / להזיק / להיות מותקף ,
, משמעותה קור.寒 Hanהסימנייה 

 יחדיו מציינות הסימנייות מצב של קור מזיק / נזק הנגרם מקור. זה לא משב רוח קר המצנן
 את הנפש בימי חמסין ואף לא צינת ערב סתיו. זה קור פתוגני הפוגע באדם, מכווץ ומשתק

את פעילותו.
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  ומסלקת קור. בנוסף, היא מזינה את הדם ומחממת4המרקחת מחממת את המחזור הנשי
 את הרחם. לרוב, היא תטפל במצבי קור מחסר של הרחם, קשיים בפריון, מחזור לא סדיר

 (מחזור קצר, מחזור ארוך, דם ווסת רב, מחזור לא סדיר, טפטופי דם בווסת לאורך זמן, ווסת
 ), חום בחמשת הכפות (חזה וגפיים), תחושת כאב ודחיפות בבטן50בנשים מעל גיל 

, יובש בשפתיים ובפה.5תחתונה

הרכב המרקחת:
קיסר:

Wu Zhu Yu.חריף, חם. מחמם את המרכז, מווסת את צ'י הכבד ומייבש לחות בטחול –  
 , מנקז תחושת כאב ודחיפות בבטן תחתונה. משמש כקיסר. אני חושבChongמחמם את ה-

 שקיסרותו נובעת מהרעיון שבכל מרשם המטפל במצבים משולבים של עודף וחסר  - צמח
המווסת את המחמם האמצעי חייב להיות המרכזי.

שרים:
Dang Gui, Bai Shaoמזינים ומווסתים את הדם. נאמר בספרות הסינית שהצ'י הוא החומר , 

 הגברי והדם הוא החומר הנשי, צמחים המזינים את הדם מטפלים במערכת הנשית, מה
שמרמז על התפקוד העיקרי של המרשם. 

Chuan Xiong -דוחף את הצ'י ומניע את הדם, פותח חסימות, מעלה את ה ,Yangומרגיע 
מצבי דחק.
Ren Shen,מזין את הצ'י המקורי ותומך בריאות ובטחול. עוזר בוויסות התנועה של צ'י ודם , 

 . מרירותו, כפי שהיא מופיעה בכתובים מעצימה את יכולתו לתמוך מצד אחדShenמרגיע 
 מייצר נוזלים וכך יטפל ביובש.Mai Men Dongולהרגיע מצד שני. יחד עם 

Gui Zhiמחמם את המחזור ומניע צ'י בחופשיות במסלולים. הצמח שמשמש כמניע העיקרי , 
, דוחף את הצמחים בתעלות ובמסלולים.Zhang Zhong-jingבמרקחות של 

עוזרים:
Mu Dan Piמנקה אש מרמת הדם, מניע צ'י ומפזר היתקעות. אני חושב שהימצאותו , 

 במרשם היא ביכולתו להניע את דם הכבד ולנקות חום (במצבי אל ווסת, כאב ווסתי ודימום
רב).

Mai Men Dong מרגיע ,Shenמלחלח את הריאות ומפזר ליחה. יכולתו לייצר נוזלים היא , 
כנראה הסיבה העיקרית להימצאותו במרשם.

E Jiaoמזין את הכבד ומעצים את הכליות, מפסיק דימום, מפזר היתקעות. אני חושב , 
 שהימצאותו במרשם היא ביכולתו לתמוך בדם והפסיק דימום ווסתי פתולוגי (במצבי אל ווסת,

ודימום רב).
Ban Xiaמהרמן את הקיבה, מחזק את הטחול מוריד צ'י מורד מטה, מפחית כעסים ומרגיע , 

 תחושות הקאה. זהו הצמח שהימצאותו במרקחת הייתה לי לא ברורה. לעזרתי הגיע רמון
 ולמן, שהאיר את תשומת ליבי, שכצמח עוזר הוא מקל על עיכול הצמחים הכבדים במרשם

ועוזר בכיוון התנועה מטה.
Gan Cao.מזין את הטחול והקיבה ומנקז אש מהלב. צמח נוסף התומך במרכז ,

שליח:
Sheng Jiang מניע ,Yangמשום חריפותו, מחמם,  מפזר ומניע את הצ'י בתעלות. חימום  

 החסר, הוא אתגר ראשון במעלה במרשם זה.Yangוגירוש הקור, תוצאת ה-

經הסימנייה 4 Jingהמסמלת מרידיאן / תעלה, לעבור דרך משהו, מתארת בנוסף גם את    
המחזור הנשי. הסימנייה מתארת סיב של חוט משי העובר ומתפתל.

糹 Si.משי ,
巠 Jing :המורכבת מהסימניות ,巛 Chuan ,נהר ,工 Gongעבודה והסימנייה ,一.אחד ,

 ), לרוב מאופיין כלחות חמה – דיזנטריהLi Ji כאב בטני המלווה בתחושת דחיפות ביציאה (5
או מחלות דלקתיות של המעיים.
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דיון:
החיצון מערער את קיומי:

Wen Jing Tang מורכבת מהמרקחת ,Gui Zhi Tang.עם תוספות  
Gui Zhi Tang-המרקחת מתוך ה , Shang Han Lun (דיונים במחלות קור), מאת Zhang 

Zhong-jing :מורכבת מ ,Gui Zhi, Bai Shao, Gan Cao, Sheng Jiang, Da Zaoהמרקחת . 
), לצ'י המגן (Yingמסלקת קור ורוח מהחיצון, מעוררת הזעה, מהרמנת בין הצ'י המזין (

Wei.(
 ) מלווה את הרפואה הסינית הקדומה עדWei), והצ'י המגן (Yingהדיאלוג בין הצ'י המזין (

ימינו אנו.
 הרפואה הסינית מתארת את החוץ והחיצון כיסוד בעל מסוגלות להיות שלילי עבור האדם,
 להסיט את האדם ממסלולו הטבעי, מייעודו בחיים. החוץ ברפואה הסינית העתיקה הוגדר

   וברפואה הסינית המתקדמת יותר – רוח חיצונית,6במונחים של שדים, רוחות, מזיקים
פתוגן, תזונה לא נכונה, אווירה שלילית סביב האדם, עקה, לחץ, עוינות.

 הצ'י המקורי, המבטא את התפתחותו הטבעית והנכונה של האדם, מזין את האיברים
 הפנימיים, המרכז והביטוי הרגשי. כאשר הפנים מוזן וחזק – האדם יציב. כאשר הפנים חלש

– כל חיצון יערער את האדם.
 Bai ו-Gui Zhi) בא דרך השימוש בצמחים: Wei), והצ'י המגן (Yingהדיאלוג בין הצ'י המזין (

Shao.
האחד מיזע, מחמם ומחצין, השני מזין את הפנימי ומווסת את תנועתו.

יובש כסימן מוביל:
 , כמרקחת מלחלחת בתפקידה הראשוניWen Jing Tangמספר רופאים סינים מחשיבים את 

  והדם.Yin. כמרשם מלחלח, המרקחת מזינה את ה-7וכמרקחת מחממת בתפקידה המשני
 סימני היובש כפי שהם נראים באינדיקציה למרשם זה הם מערכתיים: הפנים יקרינו יובש,
 קמלות, חוסר בברק וכהות. עור הגוף יראה רפוי, השפתיים יבשות, מחורצות והפה יבש.

 כפות הידיים והרגליים (בייחוד בעקב) יהיו יבשים והציפורניים סדוקות. בנוסף – יובש
 ווגינאלי, יובש בשיער, שיער שבור או חרוך בקצוות. החזה והשדיים יהיו נפולים וקטנים.

 . המרקחת תחדש אתYinתסמינים אלו מתארים לרוב נשים בגיל המעבר עם תסמיני חסר 
חיות העור, הפנים והשיער, תלחלח ותזין את האיברים הפנימיים והריריות.

חימום הרחם והמסלולים:
經כאמור, הסימנייה Jingהמסמלת מרידיאן / תעלה, לעבור דרך משהו, מתארת בנוסף גם    

  כאשר קור חודר אל המסלולים והאיברים הפנימיים הוא יוצר כיווץ,את המחזור הנשי.
 היתקעות של הדם וכאב. סימני מפתח לקור הגורם להיתקעות של הדם יהיו לשון סגולה,
 חיוורת ורטובה בקצוות, ורידים תת לשוניים נפוחים, גושים בדם הווסת, כאב מכווץ. עצם

 , וללחלח את הריריות, מביא לידי ביטוי חזק יותר אתYinהיכולת של המרקחת להזין דם ו-
 יכולתה לחמם את המסלולים והרחם. החורף, העונה בה הקור הדומיננטי ביותר, מלווה הקור
 בתחושות וסימני יובש. כאשר אנו מחממים את הפנים תוך תמיכה בדם והזנת הגוף בנוזלים,

אנו מטפלים טוב יותר בגירוש הקור וסימניו.

 תפילת הדרך מתארת השקפה יהודית דומה, המזהירה את האדם מפני החוץ. "יהי רצון 6
 מלפניך ה' אלהינו ואלהי אבותינו, שתוליכנו לשלום ותצעידנו לשלום ותדריכנו לשלום, ותגיענו
 למחוז חפצנו לחיים ולשמחה ולשלום. ותצילנו מכף כל אויב ואורב בדרך, ומכל מיני פורענויות

 המתרגשות לבוא לעולם, ותשלח ברכה במעשה ידינו, ותתננו לחן ולחסד ולרחמים בעיניך
 ובעיני כל רואינו, ותשמע קול תחנונינו, כי אל שומע תפילה ותחנון אתה, ברוך אתה ה' שומע

תפילה:"
 Zhong Yi Shi Da Lei Fang, Huang Huang, Jiangsu Press 1995 ע"ע 7
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ויסות המחזור החודשי:
 ,Dang Guiהמרקחת מכילה שלושה צמחים שתפקידם לווסת את המחזור ואת דם הרחם. 

Bai Shao, Chuan Xiongמזינים את הדם, מניעים דם ומווסתים את המחזור. בספרות , 
 . הגברים יסבלו מהתרוקנות של8הסינית נכתב "האישה מתמודדת עם דם, הגבר עם צ'י"

 הצ'י ואילו הנשים ממחסור בדם. ברפואה הסינית "הדם הוא הנפש" ומסמל את יכולתה של
 האישה להגשים את עצמה במרחב ובזמן. דם הווסת הוא מראה לתהליכים שעוברים על

 האישה במשך כל המחזור החודשי. תסכול, הצפה רגשית, עוינות, עבודה מאומצת, הזנה לא
 מספקת, כל אלו יבואו לידי ביטוי בעוצמה באופי הווסת. תמיכה בהזנה, בהנעה של דם

 ובוויסות המחזור החודשי באמצעות שלושת הצמחים מביאים לידי ביטוי את פעילות
 המרקחת במצבי קשיים בפריון ומחזור לא סדיר (מחזור קצר, מחזור ארוך, דם ווסת רב,

).50מחזור לא סדיר, טפטופי דם בווסת לאורך זמן, ווסת בנשים מעל גיל 

"לכל גיל יש גיל משלו", הטיפול בגיל המעבר:
מטופלת שלו שסבלה מדימום ווסתי רב (Wang Ji  מתאר המחבר 9Mingבספר משושלת 
Xue Beng血崩המטופלת, אלמנה מזה זמן רב, שבהגיעה לגיל המעבר, נמצאת בסיכוי .( 

 גבוה למצב פתולוגי של שפע דם, תוצאה של מחזור לא סדיר ותוצאת אלמנותה, שהוציאה
אותה מן מעגל האישות וקיום יחסי מין.

 הרופאים שטיפלו בה נתנו לה מרקחות המורכבות מצמחים מרים וקרים, על מנת לנקז את
  העדיףWang Jiהחום ולהפסיק את הדימום השופע. מרקחות אלו רק החמירו את מצבה.

 לרשום לה מרקחת המזינה את הדם ומחממת את הרחם ומצבה הוטב. הוא טען שתמיכה
בדם ובצ'י הצילה את חייה מפני שהצ'י הנכון חודש והדימום פסק. 

Wen Jing Tang,מטפלת מניסיוני בנשים במערב, החיות ללא בן זוג (רווקות, גרושות , 
 אלמנות) או כאלו החיות עם בן זוג אך מקיימות יחסי מין בתדירות נמוכה. נפש האישה

 ). כאשר האישה לאYin משפעל את ה-Yang(המקושרת לדם), מוזנת בקיום יחסי מין (ה-
  גועשת. עומס הרגשות מותמר לחום ומייצר דימוםShenמוזנת, הצ'י והדם מתדלדלים וה-

).Bao Maiווסתי רב (דרך חיבור הלב אל הרחם 
 במצבים שבהם מגיעה האישה לגיל המעבר (מדובר בתהליך של שנים ולא בנקודת זמן)

 Wen Jingוהיא מראה תמונה קלינית של חום בלב וקור, היתקעות וחסר במחמם התחתון 
Tang.תהיה המרקחת האידיאלית 

"שינוי - התנועה הקבועה היחידה", ויסות הנשמה:
 העולם הגדול משתנה ללא הרף, הכל צומח, משנה עמדה, מתפתח ונסוג, נולד ומסיים,

 מצטבר ומשתחרר. דבר אינו קבוע, דבר אינו עומד, דבר אינו מושלם ודבר אינו שלם. כאשר
 האדם, "העולם הקטן" אשר בשבילו נברא העולם הגדול מתקשה בהסתגלות לשינויים,

 למעברים ולשערים, כאשר הוא חש תקוע וחלש מכדי לייצר תנועה נכונה, מרקחת זו יכולה
להתאים. 

 ) ואתPo "מיישב את הנפש החייתית (:10Shen  Nong Ben Cao Jingב- נכתב Ren Shenעל 
 ), מפסיק דפיקות לב תוצאת חרדה, מגרש את הצ'י המזיק ומחדד אתHunהנפש האתרית (

התבונה".  
Mai Men Dong) טוב במיוחד במצבים של הצטברות ליחה וסערת רוחות בלב :Zang zao.( 

במרשם זה נמצא בנוסף ליכולת ההזנה כדי להעצים פעילות הסרת החום העודף.
Wu Zhu Yu-ו Gui Zhiהם צמחים בעלי איכות ארומטית. צמחים אלה נחשבים כבעלי יכולת  

לגרש שדים, ולתמוך בכוח החיוני של האדם להתנגד לצ'י מזיק.

8 Ming Qing mingyi quanshu dacheng 明清名醫全書大成 (Compilation of the
complete works of famous physicians from the Ming and Qing(

9 Wang Shishan Yixue quanshu,
" ספר החומרים של האיכר השמימי", המטריה מדיקה הראשונה, נכתבה כנראה במאה הראשונה לספירה.10
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 כאשר אדם חד בלבול, מחשבות טורדניות, חולשה בלקחת על עצמו החלטות, אי שקט
ועצבנות, שלא אופייניים לו, מרקחת זו יכולה להתאים.

תוספות ושינויים:
  (מנופאוזה, גיל50בנשים לאחר גיל Jiao Shu-De מרשם זה מטפל בהצלחה לפי פרופ' 

 המעבר) אשר המחזור עדיין מגיע והדימום הווסתי רב מידי. למטרה זו הוא מוציא מהמרשם
.Xu Duan 15-30g, Chi Shi Zhi12g, Ai Ye 30g ומוסיף: Ren Shen, Ban Xiaאת 

 Yangמרשם זה מטפל בהצלחה בנשים בגיל פריון הסובלות מקור ברחם (תוצאה של 
Def מחזור לא סדיר וקושי בהתעברות. למטרה זו הוא מוציא מהמרשם את ,( .Ren Shen, 

Ban Xia, Mai Men Dong :ומוסיף Pao Jiang 5g, Zhi Shi 12g, Xiang Fu 9g, Rou Gui 5g. 

 במצבים של תקיעת דם חמורה הבאה לידי ביטוי בכאב ווסתי חד, גושי דם בווסת•
Tao Ren, Hong Hua, Chi Shao, Yan Hu Suoוצבע דם כהה – להוסיף: 

Xiang Fuנפיחות וכאב בטני, גזים – להוסיף: •
 Yuan Zhi, Shi Chang Pu, Suanתשישות נפשית, דיכאון, אי שקט – להוסיף: •

Zao Ren

נספח א':
  Wen Jing Tangהמרקחת לחימום המחזור / 

Jiào Zhù Fùrén Liáng Fāngמקור: תיקונים מחודשים למרשמי נשים /  
)Bi Li-Zhai (1529מחבר: 

Dang Gui 1.5g, Chuan Xiong 1.5g, Bai Shao 1.5g, Gui Zhi (Xin) 1.5g, Ren Shen 2g, 
E Zhu 1.5g, Mu Dan Pi 1.5g, Niu Xi 2g, Zhi Gan Cao 2g

 , החליט לעשותMing11 ,שחי בשושלת Bi Li-Zhaiשנים רבות לאחר מכן, רופא סיני בשם: 
 . לאותה המטרה של חימום הרחם וסילוקZhang Zhong-jingוריאציה משלו למרשם של 

 הקור ולהבדיל מקודמו שהשתמש בצמחים המחממים את הכבד ומזינים את הדם הוא
 את הדם. המרשם ממריץ את תנועתהחליט להשתמש בצמחים המחממים את הכליות ומניעים 

הדם ופותח חסימות. בנוסף, מטהר קור תקוע שמצטבר ברחם.  
 במצבים של מיומות ברחם, ולמטרה זו הואJiao Shu-De פרופ' מרשם זה מטפל בהצלחה לפי 
 ,Tao Ren 9g ולהכניס במקומם: Chuan Xiong, Ren Shen, Niu Xiמעדיף להוציא מהמרשם את 

Hong Hua 6g, San Leng 5g, Xu Duan 15g, Wu Ling Zhi 10g, Ai Ye 20-30g.
.Ai Yeלמטופלות שלא סובלות מדימום ווסתי רב – להוריד 

 Zong Lu Tan 20-30g, E Jiao 10g, Chi Shi Zhiלמטופלות הסובלות מדימום ווסתי רב – להוסיף 
12-15g.

נספח ב':
הסיפור מקרה של יעל.

Ba Zhen Tang חיבר גם המרקחת לתמיכה בצ'י ודם של האישה – "מרקחת שמונה האוצרות" / 11
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 , הגיעה אלי לקליניקה עצובה במיוחד. היא נשואה שנה וחצי באושר גדול, עוסקת30יעל, בת 
  שנים וכאשר11בעבודה יצירתית ומצליחה בה. יעל לקחה גלולות למניעת הריון במשך 

 הפסיקה את הגלולות לאחר החתונה, הווסת לא חזרה. לאחר ששנה חלפה ללא הצלחה
 להיכנס להריון היא החלה ברור רפואי שמסקנותיו היו: שחלות פוליצסטיות וההמלצה הייתה

 (הפריה חוץ גופית). I.V.Fטיפול 
 בתשאול, יעל בחורה בריאה בדרך כלל, סובלת מחרדה, כאשר היא עומדת בפני קהל,
 יציאות רכות, שתן שקוף והרבה, רגישות לקור, כאבי בירכיים לאחר אימון בחדר כושר,

אכילה לא סדירה – בעיקר כריכים וסלטים.
אבחנת לשון: חיוורת, נפוחה ורטובה עם טיפ אדום, ורידים תת לשוניים סגולים ועבים.

אבחנת דופק: מיתרי ואיטי.
בדיקת הזרע של בעלה של יעל הייתה תקינה.

 הסברתי ליעל שלדעתי, גילה הצעיר יחסית והאבחון על פי הרפואה הסינית מאפשר טיפול
 ברפואה סינית. דעתי הייתה שיעל צריכה לאפשר מספר חודשים של טיפול, על מנת לווסת
 את המחזור החודשי ובכך לאפשר ביוץ מסודר וסיכוי לקליטה והשתרשות טבעית של עובר

ברחם.

 , חסר צ'יChong הכליות, סטגנצית דם ב-Yangהאבחנה הייתה קור ברחם תוצאה של חסר 
וחום בלב.

בחרתי בטיפול חד שבועי ששילב שתי סדרות של דיקור:
1.SP4, PC 6, KID 13, ZI GONG XUE, REN 4
2.SI 3, UB 62, UB 32, DU 4, HT 7, DU 20

 הסדרה הראשונה: פתחה את ים הדם, הניעה צ'י ודם ברחם, חיממה את הרחם (שימוש
במוקסה בבטן תחתונה).

 , הניעה דם, הרגיעה נפש וחיממה את המסלוליםYangהסדרה השניה: פתחה את ים ה-
.DU 4(שימוש במוקסה ב-(

המרשם שנבחר:
Wu Zhu Yu 9g, Dang Gui 9g, Chuan Xiong 6g,Tao Ren 6g, Dan Shen9g, Bai Shao 
9g, Gui Zhi 9g, E Jiao 6g, Mu Dan Pi 6g, Sheng Jiang 6g, Gan Cao 4g, Shi Chang Pu 
12g, Bu Gu Zhi 9g, Da Zao 9g

  הכליות, לתמוך בצ'י הלב ולהרגיע אתYangהמטרה: להניע צ'י ודם ברחם, לחמם את 
הנשמה.

 לאחר כחודשיים וחצי של טיפול בו יעל הרגישה טוב, מרץ והתקפי החרדה פחתו משמעותית
 אך לא קיבלה ווסת, היא התקשרה אלי (על סף יאוש)  וסיפרה שלאחר הטיפול האחרון

 הרגישה כאבי בטן חדים. שיערתי שאלו הם כאבי ביוץ או כאב טרום ווסתי. לאחר שעברו
שבועיים נוספים ללא סימני ווסת, עשתה יעל בדיקת דם וגילתה להפתעתה שהיא בהריון.

יעל, נכנסה לשמחת כולנו להריון בביוץ הראשון. 
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