
Graves Disease  הקליני בצמחי  והשימוש
מרפא סיניים ומערביים בראייה סינית 

אינטגרטיבית

רונןיונתן:מרצה



?היוםעל מה נדבר 

.מערבירקע •

.ואנרגטיקשר אנדוקריני . אדרנל–הציר הקליני של בלוטת התריס •

.עמידות, הסתגלות, וויסות: אדפטוגנייםמרפא צמחי •

(.מתמירים)אלטרטיבייםמרפא צמחי •

.  מקרהתיאור •



האיברים וההורמונים העיקריים המעורבים

TRH-היפותלמוס •

TSH-היפופיזה •

T-3, T-4-בלוטת התריס •

FT-3, FT-4–וזמינות הורמונלית סינתוז-כבד •

(קורטיזול)קורטיקוסטרואידים-אדרנל •



היפרתירואידיזםהגדרה רפואית של 
סוגיו  על שני 

הגורמת להפרשה מוגברת של  אוטואימונית הפרעה –גרייבסמחלת •

.הורמוני תריס

.המפרישה הורמוני תריס באופן מוגברנודולה–רעלנית אדנומה•

.משולבמצב •



על הקשר בין בלוטת התריס לפאזות האדמה 
הזווית הסינית| והעץ 

Sp–יבטא מצבי חוסר של המערכת האנדוקרינית.

Liver – האנדוקריניתיבטא עודף במערכת.

Kid -כאשר הביטוי יהיה  , המקור למחלות אוטואימוניות

.או בעץ/ובאדמה 



:השכבות3אסטרטגיית 
בלוטת התריס–מערכת הלימפה –אדרנל 

ענפים

ביטוי קליני

גזע

תהליך המחלה

שורש

מקורות הליקוי



-אדפטוגניםצמחים 
עמידות, הסתגלות, וויסות

האדפטביליותהינו יכולתם של צמחים אלה לשפר את " אדפטוגן"מקור המינוח 

.ההסתגלות והעמידות, היינו שיפור יכולת הוויסות–של האורגניזם 



לגרייבסרלוונטי לאדפטוגנייםדוגמה 

Ling zhi

Chai Hu

Gan Cao

Sheng di huang

Whitania Somnifera (Ashwagandha)



(מתמירים)אלטרטיביםצמחים 

מהם בעלי השפעה  יש . הצמחים בקבוצה זו מפנים הצטברויות רעלניות
מובהקת על מערכת הלימפה המופקדת על ניקוז וטיהור הדם והרקמות  

,  בעוד שלאחרים השפעה ממריצה על פעילות הפינוי המתרחשת בכבד
.  בכליות וכן בעור ובריאות



למחלת  רלוונטיים אלטרטיביםצמחים 
גרייבס

Niu Bang Zi

Pu Gong Ying 

Xuan Shen

She Gan

Iris Versicolor 



מקרה  תיאור 

.22מטופלת בת 

.אוטואימוני– Gravesעל רקע היפרתירואידיזם:תלונה עיקרית

.פלפיטציות, תחושת חום, עייפות קשה:תסמינים

.חיפויאדומה ללא :לשון

.ומהירדק :דופק

.ובדיבורמעט פלגמטיות בתנועות הגוף , רזה, גבוהה:מבנה גוף

.הידייםרעידות קלות של :בדיקה פיזיקלית

Sp-(Ben)שורש :אבחנה מסורתית & Kid Def , ענף(Bioa)-Blood Heat and Toxic



בדיקות דם ראשוניות



ראשוניטיפול 

5:1בריכוזיות של גרנולות

Niu Bang Zi 15%

Pu Gong Ying 30%

Yi Mu Cao 20%

Sheng Di Huang 20%

Gan Cao 15%

.כפיות פעמיים ביום3:מינון

בטינקטורה
Iris Versicolor 90%

Gan Jiang 10%

.ביוםמזלפים פעם 3:מינון

מותאמת אישיתחליטה 
30%דבקה זיפנית 

30%שינן רפואי עלים 

30%( מאטה)צינית 

10%שוש קירח 



חודשים5לאחר 



טיפול שניוני

טינקטורה

Iris Versicolor 90%

Gan Jiang 10%

מזלפים ביום3:מינון

מערבייםאקסטרקטים/ גרנולות

Sheng Di Huang 30% 

Whitania Somnifera 30% 

Ling Zhi 30%

Gan Cao 10%

גרם ביום3:מינון

חליטה

30%דבקה זיפנית 

30%שינן רפואי עלים 

30%( מאטה)צינית 

10%שוש קירח 



שימור תוצאות טיפול לאחר כשנה





סדנה לימודית מקיפה

-אנדוקרינולוגיה בראיה סינית אינטגרטיבית

סדנת צמחים קלינית

1599-559-995 |www.gefencenter.co.il |info@gefencenter.co.il |תל אביב, מרום גולן, שדה נחמיה
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