
צמחי מרפא לשיקום ואיזון של  

ה"עסתפקודי 

(  הפרשה, ספיגה, עיכול)

2015יוני ICCMכנס 

ברא צמחים



מעי רגישלמי יש 

נשים•

,  פרואנים, קרואטים, אייסלנדים, ניגרים, אמריקאים•

20%בכולם מעל )וטיוואניםאנגלים , יוונים
(*באוכלוסייהIBSמאובחני

10-15%ישראלים •

נפוץ בכל הגילאים•

נטייה משפחתית•
*Epidemiology of irritable bowel syndrome (US National library of medicine)



המעי הרגישתהליך האבחון של 

Rome 3 2006Manning 1978

At least 3 days per month in past 12 
weeks of continuous or recurrent 
abdominal pain or discomfort
With at least 2 of the following:

2 or more of the following 
symptoms:
Passage of mucus

Relief with defecationAbdominal distension

Altered stool frequency and formPain relief with defecation

Onset of symptoms more than 6 
months before diagnosis

Frequent stools with pain

Looser stools with pain

Passage of mucus

Sensation of incomplete 
evacuation



אטיולוגיה

הפרעות בתקשורת המקצבית התקינה

גירויים עצביים מתמשכים1.

גירויים תזונתיים מתמשכים2.

גירויים רגשיים ונפשיים מתמשכים3.

כל אלה מובילים להפרעות תקשורת ותחילת  

בפעילות ההרמונית של מערכת העיכול " דיסוננסים"

.מהקל לכבדולהופעת סימפטומים 



של הגוף השורשים וההולכה מערכת 
י כך מכין ומשפיע באופן  "ועבאופן עצמאי סופג ומפריש , כל חלק מעכל

הרמוני על התפקוד התקין של כלל המערכת

עיכול
תאבון לחיים

ספיגה
חוכמת החיים

הפרשה
אמון בחיים



הרגישהמעי הצמחי בתסמונת עקרונות הטיפול 

קטגוריות פעילות

spicyוחריפים Bittersמרירים 1.

מרגיעים2.

משקמים  3.

ת רגישות דומיננטית עיקרית  \לכל מטופל*

!יש צורך להתייחס לכל אחת מהקטגוריות בכל טיפול*



הצמחיעקרונות הטיפול 
Do the most with the least

משקמיםמרגיעים  מרירים וחריפים

,  הגברת הפרשותפעילות

ועיכולתנועה 

הרגעת טונוס  , הספיגההגברת 

שרירים והשקטת מתחים  

(ס"פמסייעים בפעילות )

,  (יציאות)הפרשות הסדרת 

שיקום ריריות

סימפטומים וסימנים 

אופייניים

,  אחרי ארוחותכבדות

,  צרבות, גיהוקים

כיבים, הקאות,  בחילות

כאבים , אנמיה, חסרים תזונתיים

,  חוסר שגשוג בילדים,עוויתיים
תמיכה בקשישים

דלקות , שלשולים, עצירות

,  טחורים ופיסורות, כרוניות

,  דיוורטיקוליטיס, קרוהן, קוליטיס

,  צמחים מריריםקטגוריות צמחי מרפא

יצרני מרה  )קולרטים
(Choleretics ,  צמחים

חמים וממריצים

ממריצים  , ממריצים וסקולאריים

משחררי מרה  )קולגוגים
(Cholagogues

,  (Vulnerary)משקמי ריריות 

,  (הרפיית סוגרים)קרמינטיבים

מסדירי, מחטאים ונוגדי דלקת

"  הגן הבוטנאי"טיפוח , הפרשות

Gentiana luteaצמח מרפא עקרי
Zingiber off.

Aloe vera gel
Matricaria recutita

Foeniculum vulgaris
Glycyrrhiza glabra

טריפאלהמוצרים מומלצים

תמצית שום

ל אלוורה'תמצית ג

טריפאלה

פרוביוטיקה

טריפאלה

...תנו לגוף לעשות את שלו



טריפאלה

IBSוטיפול ב לאיזון מודרני 

חלק  שם הצמח

בשימוש

ריכוז וסוג  

התמצית

Emblica officinalisFruit1:2SDE\10:1אמאלקי

Terminalia ChebulaFruit1:2SDE\10:1האריטקי

Terminalia belericaFruit1:2SDE \10:1ביבהיטקי   



שימושים מסורתיים

תיאבון ירוד והתפתחות איטית של ילדים1.

חסרים תזונתיים וקשיי ספיגה2.

בחילות ומיחושים במערכת העיכול, צרבות3.

דלקות בדרכי העיכול4.

עצירות וכחלק מטיפול בטחורים ופיסורות5.



בטריפאלהיתרונות השימוש 

הגברה עדינה של הפרשות ותנועה במערכת •

העיכול העליונה וויסות של חומציות בקיבה

ויסות מקצב , (קולגוגיתפעילות )שחרור מרה •

העיכול והגברת תהליכי הספיגה

הרפיית  , הגברה עדינה של התנועה הפריסטלטית•

הגברת יציאות  , פעילות אנטי דלקתית, סוגרים

מסייע בהורדת כולסטרול שומנים  , במצבי עצירות

בדם



אופן השימוש

ג"מ600משקל חומר פעיל ( 10:1)טבליות

טבליה לפני כל ארוחה1•

1:2SDEמבושלת תמצית אלכוהולית 
מזלפים לפני הארוחות2-5•

:שילובים טיפוליים מומלצים

משקה אלוורה1.

פרוביוטיקה2.

כורכומין3.

פורמולות מרגיעות4.

תמצית שום5.

הידרוקולוניק6.

הסדרה תזונתית7.

המלצות אורך חיים8.




