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...דרך האדמה

•“Divine Farmer’s Materia Medica (Shen Nong Ben Cao 
Jing)” (960 CE)

:חלוקת הצמחים לקבוצות

Upper class : Heaven : Yang Sheng

Middle class : Humanity : Control disease

Lower class : Earth : Treat disease



Ego-התפתחות ה



Pi
(Spleen)

“A mundane drinking bowl”



הציר הטראומטי 
The Traumatic Cycle

-הכרה
Realization

-השלמה
Acceptance 

הכחשה

עצב

-הלם
Shock

כעס



מעי  
רגיש

דלקתיות

רגישות  
יתר

אימיונולוגי

תנועתיות



פתופיזיולוגיה
תנועתיות



פתופיזיולוגיה
תנועתיות



פתופיזיולוגיה
תנועתיות

:סינית•
.בעיקר הכבד, י העץ"כיווץ והרפיה נשלטת ע, תנועה•

Livלוא דווקא , נוטה לסבול מחוסר• Blood.



פתופיזיולוגיה
Hyperalgesia-רגישות יתר 

:ביולוגית

.Brain-gut axis-קשור לפגיעה ב•

•Allodynia- לא כואב"דיווח על כאב מגירוי"

•Hypervigilance-  מודעות מוגברת לגירויים
חיצוניים

•Exaggerated pain referral patterns-
הרגשת כאב מחוץ לאזורים אנטומים מקובלים







Bonding and Separation

St yang 
“Separation”

St yin 
“Expansion”

Sp yang  
“Bonding”

Sp yin 
“Nourishment

”



פתופיזיולוגיה
Hyperalgesia-רגישות יתר 

:סינית

shen-וHt(Qi or Blood )של נטייה לחולשה• spirit

Bonding-חולשת אדמה וקשיים ב•

סימפטטי מחייב אדמה יציבה ויכולת  -מעבר ממצב סימפטטי למצב פרה•
.מעבר



• Significant deactivation 

of the brainstem, ACC, 

insula, thalamus and 

hypothalamus¹.  

• These areas show 

abnormal activity in FD 

patients in FMRI 

studies².

¹ Zeng F., 2012. American  Journal of Gastroenterology, 107, 1236-1247

² Nan J., 2014. Neurogastroenterology & Motility.



פתופיזיולוגיה
דלקתיות 

:ביולוגית

.דלקתי ברירית המעי-תהליך מיקרו•

•Neuro-inflammation

.IBSיפתחו Acute gastroentritis-מנדבקים מ10%-כ•

יכולה ליצור סימני אזהרה כמו דימום  IBS-דלקתיות ב•
. ועליה במדדי דלקת



פתופיזיולוגיה
דלקתיות
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אימונולוגיה

Epithelial barrier 

function



פתופיזיולוגיה
זיהומי/אימיונולוגיה

:ביולוגית

.נוכחות של מרכיב זיהומי פעיל במערכת העיכול•

. Intestinal epithelial barrier-חדירות יתר של ה•

•Small intestinal bacterial overgrowth (SIBO)



פתופיזיולוגיה
אימיונולוגיה

:סינית

.או לחות/אנרגיה של מרכיב זיהומי הינה קור ו•

Livחולשה של • wei-qi

.והצטברות לחותSpחולשת •









פתופיזיולוגיה
אימיונולוגיה
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?אז מאיפה הכל מתחיל

•Top Down or Bottom Up ?

?מה המקור של המחלה•

?איך יודעים מאיפה להתחיל את טיפול•



Top Down or Bottom Up?



?מה המקור של המחלה

מקור המחלה הוא בראשיתה

There is no snapshot, only video”"



?איך יודעים מאיפה להתחיל לטפל



Thank you
Nir Salomon (C.Ac, C.Hb), Integrative Medicine Clinic, 

Gastroenterology Department, Sheba Medical Center.  

nironsl@gmail.com


