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הקדמה
א. אסתמה בראי הרפואה המערבית

אסתמה היא מחלה ששיעור הלוקים בה בעולם 
האחרונים.  בעשורים  מתמדת  בעלייה  נמצא 
המחלה גורמת להיצרות של נתיבי האוויר עקב 
תגובת יתר לגירויים מסוימים, הגורמים לדלקת. 
קיימים סוגים רבים של גירויים לאסתמה, כגון 
אבקת פרחים, קרדית אבק הבית, קשקשת של 
בעלי חיים, עשן, אוויר קר, פעילות גופנית, מתח 

ולחץ נפשי ועוד. 

השרירים  נתקפים  אסתמה  התקף  בעת 
והרקמות  בעווית,  הסמפונות  של  החלקים 
עקב  מתנפחות  האוויר  נתיבי  את  שמצפות 
נתיבי האוויר,  ריר אל תוך  ומפרישות  הדלקת 
מצב המתואר כ"היצרות הסמפונות". ההיצרות 
מחייבת את החולה למאמץ רב בשאיפת אוויר 

ובהוצאתו.

של  הפרשה  עם  מתחיל  המחלה  תהליך 
מתאי  ולויקוטריאנים  היסטמין  כגון  חומרים 
להתכווצותם  גורמים  הם  שבסמפונות;  פיטום 
של השרירים החלקים, להפרשה מוגברת של 
האזור.  אל  לבנים  דם  תאי  של  ולהגעה  ריר 
שחרור החומרים מתאי הפיטום יכול להתרחש 
כתוצאה מגורם אלרגני כגון אבקת פרחים, אך 

יכול להתרחש גם ללא קשר לגורם אלרגני.

באסתמה,  לטיפול  רחב  תרופות  מגוון  קיים 
זריקה,  כדור,  )משאף,  שונים  מתן  באופני 
לקולטנים  אגוניסטיות  מתרופות   – סירופ( 
ביתא אדרנרגים, כדוגמת ונטולין, ועד לתרופות 

קורטיקוסטרואידיות, כדוגמת פרדניזון.

לחולים  לאפשר  יכול  אלה  בתרופות  השימוש 
לנהל אורח חיים נורמלי יחסית, ויחד עם זאת, 

עלול לגרום לתופעות לוואי בעייתיות.

ב. אסתמה בראי הרפואה הסינית 
 ,Xiao Chuan-אסתמה ידועה ברפואה הסינית כ
למרות  נשימה.  וקוצר  צפצופים  שמשמעותו: 
שניתן להבחין בין מצבים של צפצופים בנפרד 
מופיעים  המקרים  ברוב  בנפרד,  נשימה  וקוצר 
שני התסמינים יחדיו, והם אף דומים מבחינת 
האבחנה  המחלה,  השתלשלות  המחלה,  גורם 
אליהם  להתייחס  ניתן  לכן  והטיפול.  המבדלת 
שהאבחנה  לציין  יש  אחד".  שהם  "שניים  כאל 
והטיפול ברפואה הסינית מתייחסים להתבטאות 

המחלה ולוקחים בחשבון מצבים שבהם המחלה 
שבהם  מצבים  בחיצון,  או  הגוף  בפנים  היא 
האדם נמצא בעודף או בחוסר, ומצבים של חום 

או קור בגוף. 

סיפור מקרה
הגיעה   ,4 נשואה +   ,55 בדוי(, בת  )שם  גילה 
אל מרפאתנו לפני 5 שנים בעיצומו של התקף 
אסתמה, שכלל קשיים בהכנסת אוויר ובהוצאתו, 
שקט.  ואי  צהובה  ליחה  נשימה,  צפצופי 
מאסתמה  סובלת  שהיא  התברר  מהתשאול 
מגיל 12, וההתקפים, הבאים לידי ביטוי בקוצר 
בעונות  בעיקר  מתרחשים  וצפצופים,  נשימה 
האישיים.  בחיים  ולחץ  מתח  ובמצבי  המעבר 
על מנת לטפל בהתקפים, גילה נטלה ונטולין, 
גילה  בנוסף,  נטלה פרדניזון.  ובמצבים חמורים 
נוטה לסבול מעייפות וקור.  הלשון שלה הייתה 
אדומה )=חום( עם חיפוי צהוב )=ליחה חמה( 
)=ליחה  ורך  מתגלגל  )=חום(,  מהיר  והדופק 
בנקודות  דיקור  כלל  הטיפול  לחולשה(.  ונטייה 
מנת  על  והסמפונות,  הריאות  על  המשפיעות 
האוויר.  בנתיבי  האוויר  זרימת  את  להסדיר 

בנוסף, גילה קיבלה פורמולת צמחים:
Xing Shi Gan Tang Ma
)Apricot kernel, Gypsum and
Licorice Decoction ,Ephedra)

הפורמולה ניתנה בתמצית.

הרכב הפורמולה:
 Ma Huang גרם  6
    Shi Gao גרם  24
 Xing Ren גרם  9

 Zhi Gan Cao גרם  3

זרימת  את  מסדירה  הפורמולה:  פעילות 
מטה,  אותו  ומורידה  הנשימה  בדרכי  האוויר 

מטהרת חום וליחה. 

הסבר:
 –  )Ephedra sinica( שרביטן   -  Ma Huang

מטפל בשיעול וצפצופי נשימה.

Gypsum - Shi Gao - גבס - מטהר חום פנימי.

 )Prunus armeniaca( זרעי משמש - Xing Ren
- מטפל בשיעול וצפצופי נשימה.

)Glycyrrhiza uralensis( שוש סיני - Zhi Gan Cao
- שורש מבושל בדבש - מאזן את הפורמולה 

ומנטרל רעילות של הצמחים. 

גילה קיבלה את הפורמולה הנ"ל במשך שבוע, 
במינון של 25 טיפות כל שעתיים, עד שמצבה 
התייצב ונשארו שיעולים עם ליחה צהובה, מעט 
אדמדמה  נעשתה  הלשון שלה  להוצאה.  קשה 
)=חום, אך מועט יותר( עם חיפוי צהוב )=ליחה 
ומתגלגל  )=חום(  מהיר  היה  והדופק  חמה(, 

)=ליחה(. 

על מנת לעצור את השיעולים ולנקז את הליחה, 
גילה  יותר,  תוך כדי שימוש בפורמולה מתונה 

קיבלה את הפורמולה הסינית:
Qi Hua Tan Wan Qing
)The Qi and Transform Phlegm Pill Clear)

הפורמולה ניתנה בתמצית.

הרכב הפורמולה:
Dan Nan Xing 45 גרם

Ban Xia 45 גרם
Gua Lou Ren 30 גרם

Huang Qin 30 גרם
Chen Pi 30 גרם

Xing Ren 30 גרם
Zhi Shi 30 גרם
Fu Ling 30 גרם

זרימת  את  מסדירה  הפורמולה:  פעילות 
מטה,  אותו  ומורידה  הנשימה  בדרכי  האוויר 

מטהרת חום וליחה ומפסיקה שיעול.

הסבר:
– Dan Nan Xing

- )consanguineum Arisaema( אריסמה
מטפל בליחה חמה.

- )Pinellia ternata( פינליה – Ban Xia
מטפל בליחה ומעודד זרימת אוויר כלפי מטה.

– Gua Lou Ren
- )Trichosanthes kirilowii( טריכוזנטיס
מטפל בליחה חמה המצטברת בחזה.

– Huang Qin
 )Scutellaria baicalensis( שורש קערורית סינית

- מטפל בליחה חמה במערכת הנשימה.  

– Chen Pi
 )Citrus reticulata( קליפה מיושנת של מנדרינה
- מייבש ליחה ומעודד זרימת אוויר כלפי מטה.  

 )Prunus armeniaca( זרעי משמש - Xing Ren
- מטפל בשיעול וצפצופי נשימה.
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 )Citrus aurantium( פרי תפוז מר בוסר – Zhi Shi
- מעודד זרימת אוויר כלפי מטה.

 -  )Poria cocos( פוריה  פטריית   –  Fu Ling
משתן ומנקז ליחה.  

חמש  טיפות,   25 של  במינון  ניתנה  התמצית 
השיעולים  ימים  שלושה  וכעבור  ביום,  פעמים 

פסקו. 

גילה הגיעה לטיפול לקראת עונת המעבר הבאה, 
על מנת לטפל בשורש המחלה, לנסות למנוע 
לחולשה  ולהתייחס  העתידיים,  ההתקפים  את 
סגלגלה  הייתה  הלשון  סבלה.  שמהם  ולקור 
תקינה(  לא  אוויר  זרימת  רקע  על  )=סטגנציה 
עם חיפוי צהוב דק )=ליחה חמה(, והדופק היה 

חלש )=חולשה מערכתית של הגוף(. 

גילה קיבלה את הפורמולה:
Shen Ge Jie San Ren
)Ginseng and Gecko Powder)

הפורמולה ניתנה באבקה.

הרכב הפורמולה:
Ge Jie גרם  15

Ren Shen גרם  6
Fu Ling גרם  6

Sang Bai Pi גרם  6
Xing Ren גרם  15

Chuan Bei Mu גרם  6
Zhi Mu גרם  6

Zhi Gan Cao גרם  15

מערכת  את  מחזקת  הפורמולה:  פעילות 
בדרכי  האוויר  זרימת  את  מסדירה  הנשימה, 
חום  מטהרת  מטה,  אותו  ומורידה  הנשימה 

וליחה ומפסיקה שיעול.

הסבר:

- מחזק את   )Gecko( גקו  – שממית   Ge  Jie
האוויר  זרימת  הכוונת  ואת  הנשימה  מערכת 

מטה.

– Ren Shen
- )Panax ginseng( שורש ג'ינסנג קוריאני
מחזק את מערכת הנשימה ואת הכוונת 

זרימת האוויר מטה.

- )Poria cocos( פטריית פוריה - Fu Ling
משתן ומנקז ליחה.

– Sang Bai Pi
- )Morus alba( קליפת שורש תות לבן

מטפל בשיעול וצפצופי נשימה. 

 )Prunus armeniaca( זרעי משמש - Xing Ren
- מטפל בשיעול וצפצופי נשימה.

)Fritillaria cirrhosa( פריטילריה - Chuan Bei Mu
- מטהר בליחה חמה הגורמת לשיעול.

Zhi Mu – שורש אנמרהנה
- )Anemarrhena asphodeloides(

מטהר חום פנימי.

- Zhi Gan Cao
- )Glycyrrhiza uralensis( שוש סיני

הפורמולה  את  מאזן   - בדבש  מבושל  שורש 
ומנטרל רעילות של הצמחים.  

גילה לקחה את הפורמולה במינון של 6 גרם 
היא  במהלכם  חודשים,  תשעה  במשך  ביום 
יחסית  טוב  במצב  המעבר  עונות  את  עברה 
הנשימה.  במערכת  מיוחדים  אירועים  וללא 
אחרי תשעה חודשים היא הודרכה לקחת את 

הפורמולה חודש לפני כל עונת מעבר.
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כיום, לאחר חמש שנים, מצבה נשאר טוב, ללא 
אירועים מיוחדים במערכת הנשימה.
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