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 תקציר

כאבי ראש תוארו בתרבויות רבות במהלך ההיסטוריה: בתנ"ך, במצרים הקדומה, בכתבי רפואה 

 ובתרבויות אינדיאניות באמריקה הלטינית.  יווניים

)הפנימיים( - Zang בספר הרפואה הפנימית של הקיסר הצהוב בפרק המספר על כל חמשת איברי ה

 ".נאמר: "כאב ראש הוא מחלה שבסיסה חוסר בתחתון ועודף בעליון

, Dan Xi  אחד מהרופאים הסיניים הידועים ביותר, נתן משפט מפתח בנוגע לטיפול: "כאב ראש נגרם

יותר מאוחר טענו: "חוסר צ'י ודם גורם לפתוגן לחדור למרידיאנים  ."ברוב המקרים ע"י ליחה ואש

 ".ומשם למוח היאנגים

 סוגים עיקריים של כאבי ראש. 12הרפואה הסינית מבדילה בין 

אופי הכאב, מיקומו, גורמים המחריפים את הכאב וסימנים נוספים מבדילים בין סוג אחד של כאב 

 למשנהו. גורם שכיח באבחנה של כאבי ראש מיגרניים הינו "תקיעות של אנרגיית הכבד". ראש

באחד הכתבים העתיקים החשובים ביותר ברפואה הסינית בספר הרפואה מיגרנה אוזכרה לראשונה 

 ".תחת הפרק על הרוח ושם כונתה: "רוח במוחSu Wen -הפנימי של הקיסר הצהוב

ותרגומה המילולי חצי גולגולת. השם נובע  - Hemicraniaבשפה היוונית ( 1)מקור המילה מיגרנה

מאחד ממאפייני המיגרנה, היותו של כאב הראש ממוקם בדרך כלל בחצי ראש. מיגרנה היא למעשה 

מחלה כרונית המתבטאת באירועים נישנים של כאבי הראש, מלווים בתופעות גופניות ונפשיות 

-כלוסיה, כאשר השכיחות מגיעה למכלל האו 12%-נוספות. מדובר במחלה שכיחה, אשר פוקדת כ

 אחוזים מהנשים בגיל הפוריות, ויש לה קשר הדוק לשינויים הורמונאליים. 25

מיגרנה הינה אחת מצורות הכאב השכיחות ביותר של כאב ראש, המתחוללת כאשר עורקים 

המובילים דם למח מתכווצים ונעשים צרים ומתרחבים לאחר מכן, מה שמפעיל קולטני כאב 

(. הגורם להצרה ולהרחבה של כלי הדם אינו ידוע, אולם רמות נמוכות מן  (Nociceptorsקרובים

הרגיל בדם של סרוטונין, חומר המשתתף בתקשורת בין תאי עצבים )נוירוטרנסמיטר(, עשויות לגרום 

 התסמינים, הסימפטומים ותדירות ההתקפים של המיגרנה משתנים מאדם לאדם.. להתכווצויות

ובמקרים  10-30ות להתחיל בכל גיל, אך השכיחות הגבוהה ביותר קיימת סביב גילאי מיגרנות יכול

, אך יכולה להופיע גם בילדים ובקשישים ולהמשיך לאורך כל החיים. 50-60רבים נעלמת בגיל 

אצל  10%-אצל נשים לעומת כ 20%-מיגרנה שכיחה בקרב נשים יותר מאשר בקרב גברים )כ

 גברים( .

בים היכולים לגרום להתחלת התקף של מיגרנה: גירוי חושי חזק כמו ריחות קיימים גורמים ר

סדירות בשינה, -מסוימים, אורות חזקים, רעש קיצוני, מזג אוויר, גורמים נפשיים כמו לחץ ומתח, אי

 תזונה ,המאזן ההורמונלי ובכללו המחזור החודשי. 
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מו בהכרח אצל כל אחד הסובל ארבעת השלבים הבאים נפוצים אצל חולים רבים, אבל לא יתקיי

סמוך להתקף, כאב -שעות או ימים לפני ההתקף, שלב האאורה-ממיגרנה הינם: שלב הפרודורם

 לאחר ההתקף.-הפוסטדורם-הראש עצמו, והשלב המסכם 

בראיה הסינית קיימות סיבות רבות והמגוונות להופעת המיגרה, ביניהן: אורח חיים לא מאוזן, תזונה 

 נסטיטוציה, המחזור החודשי. לקויה, תורשה/קו

מיגרנה, משמעה הפרת איזון כלשהיא שגורמת לצ'י לעלות לאיזור הראש ביתר שאת ולהתקע באיזור 

וכך נגרם הכאב. המקור של הכאב הוא בחסימת המרידיאנים העוברים בראש , לכן יש צורך  –

 .לפתוח פתחים, לשחרר החסימה ואיתה את הכאב

ת מגורם חיצוני )למשל: שינויי אקלים( או מגורם פנימי )חוסר איזון בגוף באופן כללי, מיגרנה נובע

הבא לידי ביטוי בראש. גורם חיצוני, במיוחד רוח עם קור, חום או לחות. בספר הרפואה הפנימי של 

 ."הקיסר הצהוב נאמר: "פגיעה מרוח תתבטא בחלק העליון של הגוף

כבד וכליות. הראש הוא המקום שמאחסן את פגיעה פנימית מתבטאת במיוחד באיברים טחול, 

התמצית של הגוף ואת המוח. אם יש בעיה באיברים והתמצית לא מותמרת לדם, אין הזנה לים 

 .התמצית בראש ויש כאב ראש

מטרת העבודה המעשית הינה לבדוק את אופן ויעילות ההשפעה של טיפולי השיאצו על עוצמת 

 לסייע ולשפר את איכות החיים של המטופלות.התקפי המיגרנה ולבחון האם הם יכולים 

במסגרת העבודה המעשית טיפלנו בארבע מטופלות אשר סובלות מהתקפי מיגרנה סביב המחזור 

 .46לבין  23בין החודשי. טווח הגילאים נע 

מבחינה סינית בכל המקרים קיימת מעורבות דומיננטית של איבר הכבד ואליו "מצטרפים" איברים 
, הכליות, הלב והקיבה. מדובר במצבים משולבים של עודף וחוסר. החומרים שהופיעו נוספים: הטחול

 כללו צ'י, דם, יין ולחות. 

נראה כי המצב הנפשי משפיע על התקפי המיגרנה שינוי במצב הרוח, מתח, דאגה ודיכאון מגבירים 
 את התקפי המיגרנה.

 טגית טיפול של הנעה, חיזוק והרגעה.הטיפולים התבצעו תוך שילוב מספר מנחים שונים וכללו אסטר

כמו כן טכניקות הטיפול ששולבו כללו שיאצו, קיו שיאצו, רוקינג, טווינא, עיסוי תאילנדי וכן מוקסה. 
 ואורח חיים. בהקשר לתזונה, פעילות גופנית ותניתנו המלצות למטופל

)ערנות וחיוניות(  לסיכום, חל שיפור בעוצמת ובתדירות התקפי המיגרנה, שיפור בהרגשה הכללית
יך הדרגתי ובאיכות החיים. חלק מהמטופלים החלו לשלב פעילות ספורטיבית בחייהם וכן החלו בתהל

 של שינוי הרגלי התזונה
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 מבוא

 כאב מופיע על מנת להרתיע שמשהו בגוף/נפש יצא מכלל איזון ונדרשת פעולה לתיקון המצב.

 

מרבית האנשים חוו לפחות אחת לחייהם כאב ראש כאב ראש הינו אחד מסוגי הכאב השכיח ביותר. 

 מסוג כלשהו.

נשים בגיל הפוריות סובלות ממיגרנה בזמן מחזור, על כן ראינו חשיבות לבחון את  4כמעט אחת מכל 

 האפשרות שלנו כמטפלי שיאצו לשפר את איכות החיים של נשים אלו.

ן את השפעת טיפולי נבחטאת וכן בעבודה זו נברר מהי מגרנה, מה הסיבות למגרנה, איך היא מתב

 המגע בשיאצו על התקפי המיגרנה והאם הם יכולים לסייע ולשפר את איכות החיים של המטופלות. 

בעבודה התייחסנו להיבט המערבי ולהיבט הסיני בנוגע למיגרנה. על פיהם נגזרה העבודה המעשית 

 שהתבססה על תשאול, אבחנות ואסטרטגית הטיפול.
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  מערבית סקירה

מיגרנה )בעברית : צדעת, ִצְלָחה, או ַצְלִחית( היא צורה נפוצה של כאב ראש, בדרך כלל אינטנסיבית 

מאוד ומגבילה את הפעילות, לפעמים אפילו עד השבתה מוחלטת. המחלה מוכרת עוד מימי קדם 

 –)חצי ראש(. שם זה שובש במשך הדורות והפך למיגרנה  Hemicraniaוביוון העתיקה כונתה 

Migraine (1). 

ותרגומה המילולי חצי גולגולת. השם נובע מאחד  - Hemicrania מקור המילה מיגרנה בשפה היוונית

ממאפייני המיגרנה, היותו של כאב הראש ממוקם בדרך כלל בחצי ראש. מיגרנה היא למעשה מחלה 

ונפשיות נוספות. כרונית המתבטאת באירועים נישנים של כאבי הראש, מלווים בתופעות גופניות 

 (.2ם )מהאנשי 12%-שכיחה, אשר פוקדת כ מדובר במחלה

מיגרנה הינה אחת מצורות הכאב השכיחות ביותר של כאב ראש, המתחוללת כאשר עורקים 

המובילים דם למח מתכווצים ונעשים צרים ומתרחבים לאחר מכן, מה שמפעיל קולטני כאב 

ה של כלי הדם אינו ידוע, אולם רמות נמוכות מן (. הגורם להצרה ולהרחב (Nociceptorsקרובים

הרגיל בדם של סרוטונין, חומר המשתתף בתקשורת בין תאי עצבים )נוירוטרנסמיטר(, עשויות לגרום 

להתכווצויות. לעיתים נדירות הסיבה לכאבי ראש מיגרנוטיים היא התעוותות של כלי הדם. במקרים 

צד. אולם אצל רב הלוקים במיגרנה, כאבי הראש כאלה כאבי הראש מופיעים כמעט תמיד באותו 

  (.3) פיעים באקראי בצד זה או בצד אחרמו

 התסמינים והסימפטומים:

התסמינים והסימפטומים של המיגרנה משתנים מאדם לאדם. לרוב התקף מיגרנה קלאסי מאופיין 

הצדדים. הכאב הראש ולפעמים בשני  לשככאב חזק, הולם, חוזר ונשנה שפוגע בדרך כלל בצד אחד 

רכת העיכול או מתחיל באופן פתאומי ועשוי להופיע בעקבות תסמינים בראייה,  בעצבים או במע

 (.1) אליהםלהתלוות 

הוא יכול  בעיקר ברקה, במצח או סביב לעין, אם כי כשהכאב חזק –הכאב בצד אחד של הראש 

הלב, דבר המרמז כנראה  להיות מפושט בכל הראש. פעמים רבות הכאב מורגש בפעימות, כמו דופק

 על הקשר עם כלי הדם שבמוח. בצורה אופיינית, הכאב של המיגרנה מלווה בכמה תופעות. 

האדם הסובל מהמיגרנה מתחיל לסבול מבחילה ואינו יכול לאכול. לעתים מתפתחת הבחילה 

לה כמו כן מתפתחת רגישות לסביב בזמן ההתקף. החו .להקאות שגורמות לתחושה מאוד לא נעימה

 נהייה רגיש מאוד לאור, לרעש ולריחות כך שהוא מעדיף להתבודד ולהסתגר בחדר חשוך.

תדירות ההתקפים משתנה בין חולה לחולה ונעה בין כמה התקפים לשבוע לבין התקף אחת לכמה 

 ימים.  3 -חודשים. משך ההתקף משתנה בין שעתיים ל
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ובמקרים  10-30ביותר קיימת סביב גילאי מיגרנות יכולות להתחיל בכל גיל, אך השכיחות הגבוהה 

, אך יכולה להופיע גם בילדים ובקשישים ולהמשיך לאורך כל החיים. 50-60רבים נעלמת בגיל 

אצל  10%-נשים לעומת כאצל  20%-מיגרנה שכיחה בקרב נשים יותר מאשר בקרב גברים )כ

 (.4( )גברים

יות, ויש לה קשר הדוק לשינויים אחוזים מהנשים בגיל הפור 25-שכיחות המיגרנה מגיעה ל

, שזהו הגיל השכיח ביותר להתחלת המחזור 13-12הורמונאליים. לעתים ההתקפים מתחילים בגיל 

החודשי אצל נערות, ולעתים קרובות ההתקפים קורים בזמן המחזור. בזמן ההיריון ההתקפים 

 חודשי, המיגרנה נעלמת.נפסקים או נעשים קלים מאוד. עם הכניסה לגיל הבלות והפסקת המחזור ה

למגרנה יש נטייה להופיע במשפחות אך אין למחלה תבנית תורשתית ברורה כלומר, לא ברור מהו 

בדיוק הקשר הגנטי. למשל, בתאומים זהים ייתכן שלאחד תהיה מיגרנה ולשני לא. משמעות הדבר 

 .(5) שמשפיעים על התפתחות המיגרנההיוא שישנם גם גורמים סביבתיים 

 אתיולוגיה:

קיימים גורמים רבים היכולים לגרום להתחלת התקף של מיגרנה: גירוי חושי חזק כמו ריחות 

סדירות -מסוימים, אורות חזקים, רעש קיצוני, מזג אוויר, גורמים נפשיים כמו לחץ ומתח, מחזור, אי

ה. "מיגרנה של לעתים מזומנות ההתקף מופיע ביום מנוחה דווקא, ולפעמים אך ורק ביום כז -בשינה 

 שבת" נגרמת, כנראה, מעודף שינה ומהתעוררות מאוחרת בבוקר. 

מאכלים שבאופן מסורתי נחשבים גורמים לכאב ראש: כגון גבינה צהובה, שוקולד, -שתייה ואכילה  

שתיית אלכוהול, ניטריטים )בשימורים ונקניקים( ,מונוסודיום גלוטמאט )תסמונת המסעדה הסינית, 

 (.6) ממתיקים דלי קלוריות(אספרטיים ) מצוי במרקים(,

בזמן שעד לגיל ההתבגרות שווה שכיחות המיגרנה בבנים ובנות, עם  -הקשר עם המאזן ההורמונלי 

תחילת השינויים ההורמונאליים של מחזור הווסת עולה בצורה חדה שכיחותה בבנות. קשר זה 

אצל חלק מהנשים באופן קבוע מודגם גם בנטייה של מיגרנה להיעלם במהלך ההריון; להתבטא 

 (.6) שת בגיל הפסקת המחזור החודשיבמהלך המחזור החודשי, כשאצל נשים רבות היא נחל

 66%: מיגרנה ללא אאורה שהיא הסוג השכיח, עד ניתן לסווג את התקפי המיגרנה לשני סוגים

לכאב ראש מההתקפים ומיגרנה עם אאורה )כונתה בעבר מיגרנה קלאסית(. האגודה הבינלאומית 

(International Headache Society:הגדירה מיגרנה לפי המדדים הבאים ) 

 התקפים אופייניים בחייו; 5. חולה חווה לפחות 1

 שעות; 72-שעות ל 4. כאב הראש של המיגרנה נמשך בין 2

 צדדי של הכאב; ב. הכאב -. בהתקף מתקיימים לפחות שניים ממאפייני הכאב הבאים: א. מיקום חד3
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 על אופי פועם; ג. עוצמת הכאב בינונית עד קשה; ד. הכאב מוחמר על ידי פעילות גופנית;ב    

 . במהלך ההתקף לחולה יש אחד מן התסמינים הבאים לפחות: א. בחילה, הקאה או שניהם; ב. 4

 .רגישות לאור או לרעש    

 . לא ניתן לייחס את ההתקפים לבעיה אחרת.5

נה ששני התקפים של מיגרנה לפחות מלווים באאורה המאופיינת מיגרנה עם אאורה היא מיגר

. הפרעה בצד אחד 2. חוסר תחושה או הפרעה בדיבור אשר חולפים לחלוטין; 1בהפרעות הבאות: 

או בשני הצדדים של שדה הראייה המתבטאת בהבהובים, בנצנוצים, בקווים, בכתמים או בהיעדר 

. לפחות אחת מהתופעות 3של הגוף, או בלעדיהן; ראייה, מלווים בהפרעות בתחושה בצד אחד 

דקות אך  5-דקות; ב. התסמין נמשך יותר מ 5הבאות: א. תסמין אחד )או יותר( מתפתח במשך 

דקות ממנה  60ה או תוך . כאב ראש אופייני למיגרנה מתפתח תוך כדי האאור4דקות;  60-פחות מ

 (.2) ואילך

( של הפרעות בראייה: רואים גלים, קווים מזוותים, Auraיש התקפי מיגרנה המתחילים בהתראה )

דקות ומסתיים בכאבי ראש. זו נקראת "מיגרנה קלסית" או  20-ניצוצות וכדומה, תהליך שאורך כ

"מיגרנה עם אאורה"; היא שכיחה פחות מהמיגרנה הרגילה או "מיגרנה בלי אאורה". אם הכאבים 

חנה מוטעית של סינוסיטיס, והחולה מקבל שלא הנשנים מופיעים במצח, לעתים קרובות נקבעת אב

לצורך טיפול באנטיביוטיקה; מדובר במיגרנה, ולא ב"סינוסיטיס כרונית". זו גם האבחנה כשהכאבים 

 מרוכזים סביב לעין, ורופא עיניים לא ימצא דבר.

לאה תחושת נימול ביד , ברגל או צד אחד של הפנים ועד חולשה מ תופעות פחות שכיחות הן הופעת 

תופעה זו יכולה להתחיל בכל מקום במוח ולהתבטא במגוון עצום של צורות,  בצד אחד של הגוף. 

למשל, הפרעה בדיבור, סחרחורת, דמיונות, בלבול ובעצם כל דבר שהמוח יודע לעשות. הפרעות אלו 

 דקות, הן חולפות במהירות בדרך כלל ואז מתחיל כאב הראש האופייני עם 20נמשכות בממוצע כ 

 התופעות המלוות אותו. 

האורה נגרמת בגלל הפרעה בתפקוד החשמלי של המוח. באדם הסובל ממיגרנה היא יכולה להופיע 

 (.5) ולפעמים לבדה, וללא כאב הראשבכל התקף או בחלק מההתקפים 

יש מיגרנה בלא כאבי ראש, ובה יש אאורה של הפרעות בראייה בלבד. כשרופא העיניים אינו רואה 

 (.5) הניח שמדובר במיגרנה מסוג זהברשתית, וכאשר האירועים חוזרים ונשנים, יש מקום ל שינויים

מיגרנה בזילרית המאופיינת בעיקר על ידי התקפי  -קיימים גם סוגי מיגרנה נדירים יותר כמו  בנוסף,

סחרחורת ואי שווי משקל, מיגרנה של ילדים היכולה להתאפיין בהתקפי כאב בטן עם או ללא כאב 

ראש, מיגרנה אוקולרית שבה עיקר התסמינים הם תסמיני הפרעת ראיה ועוד סוגים נדירים עד 

 (.1) מאוד נדירים
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ארבעת השלבים הבאים נפוצים אצל חולים רבים אבל לא יתקיימו : ארבעת השלבים במיגרנה

 בהכרח אצל כל אחד הסובל ממיגרנה:

 .שלב הפרודורם, שעות או ימים לפני ההתקף.1

 .שלב האאורה, סמוך להתקף.2

 .כאב הראש עצמו3

 .שלב הפוסטדורם, לאחר ההתקף.4

מהסובלים ממיגרנה. שלב זה  60%-40%תסמינים פרודרמליים ניכרים אצל :  שלב הפרודורם.1

כולל שינוי במצב הרוח, עצבנות, דיכאון ולחלופין אופוריה, עייפות, פיהוק יתר, ישנוניות, תאווה 

למאכלים מסוימים )כגון שוקולד( ועוד. תסמינים אלו בדרך כלל מקדימים את כאב הראש עצמו 

רוב ניסיון העבר מלמד את החולה והסובבים אותו כי בראותם את סימנים במספר שעות עד ימים. ל

 הנ"ל ההתקף קרוב לבוא.

 ה"אאורה" )מילולית: הילה( נגרמת עקב תופעה נוירולוגית ממוקדת המתרחשת : שלב האאורה.2

דקות מיד  5-30מיד, לפני או במשך המיגרנה עצמה. הסימנים מופיעים בדרך כלל בהדרגה במשך 

אאורה  שכאב הראש מתחיל. הסימפטומים של האאורה הם בדרך כלל חושיים בטבעם.לפני 

ויזואלית הינה הנפוצה מהאירועים הנוירולוגיים. ישנה הפרעת ראייה הכוללת לרוב הבזקי אור לבנים 

חסרי צורה ולעתים נדירות אור צבעוני או מזוגזג בצורת חומה בצורה. ישנם חולים המתלוננים על 

רפלת כאילו שהם מסתכלים דרך עשן או זכוכית ולעתים מנהרה. יכולה להופיע גם הפרעה ראייה מעו

בשדה הראיה, נקודות שחורות )"זבובים"( בתוך שדה הראיה ולעתים עוורון מלא וחולף. אאורה 

סומטוסנסורית )חושית( כוללת הרגשת נימול )מחטים( באזור היד והזרוע ובאזור חלל האף והפה. 

תרחב מהיד לעבר הזרוע לכלול את הפנים, השפתיים והלשון. במקרים חמורים יכול הנימול אז מ

 להופיע שיתוק חצי גוף או הפרעת דיבור חולפת.

מיגרנה טיפוסית הינה כאב בינוני עד חזק בצד אחד של הראש המגיע בפעימות. : כאב הראש.3

כדי לקבוע מיגרנה. הכאב עלול לעתים הכאב מוגבר עקב פעילות גופנית. לא כל המאפיינים הכרחיים 

להיות גם בשני צדי הראש או להתחיל בצד אחד ולהפוך לכללי. לעתים הצד הכואב מתחלף לסירוגין 

הכאב מתגבר בהדרגה, מגיע לשיא ואז מתחיל להחלש. סך משך ההתקף  מהתקפה אחת לבאה.

ים משתנה, מפעמים שעות אצל ילדים. תדירות ההתקפ 48שעות אצל מבוגרים ושעה עד  4-72הינו 

התקפים בחודש. גם  2-4 -ספורות בכל החיים ועד כמה פעמים בשבוע. החולה הממוצע סובל מ

גירוי יתר בחושים  ,בחילה והקאה,התיאבון  ןאובד משתנים ביניהם: והתופעות עוצמת הכאב

ה ראיי,המגולמת בפוטופוביה )פחד מאור(, פונופוביה )פחד מרעש(, אוסמופוביה )פחד מריח(

מעורפלת, גודש באף, שלשול, תכיפות במתן שתן, שינוי בצבע העור והזעה נראים לעתים בשלב זה. 

תיתכן התפתחות של בצקת בקרקפת או בעור הפנים, רגישות בקרקפת, בליטה של וריד או עורק 

 במצח וקישוי של העורף או הצוואר. נפוץ גם חוסר יכולת ריכוז.
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בקרקפת הרגיש עייף, מותש, ועצבני. כמו כן, תיתכן רגישות יתר החולה עשוי ל: שלב הפוסטדורם.4

 (.1) ופגיעה ביכולת הריכוז

הבדיקה הנירולוגית הגופנית של החולה, כמו גם בדיקות העזר שלו, כדוגמת בדיקות דם,  אבחנה:

CT  ,מוחMRI  מוח אוEEG  מפורשות בדרך כלל במיגרנה כתקינות, ועל פי רוב אין צורך לבצע

ל סמך בדיקה בדיקות כלל. נירולוג יכול לאבחן את המחלה על סמך הסיפור של החולה )אנמנזה( וע

 (.2) נירולוגית תקינה

כמובן  טיפול בזמן התקף וטיפול מונע.עיקר הטיפול במיגרנה מתחלק לשניים:   הטיפול במיגרנה:

 שהטיפול ניתן לאחר שברור שמדובר במיגרנה ולא בכאב ראש ממקור אחר. 

הכאב החזק של המיגרנה גורם לאנשים רבים להשתמש בתרופות משככות  - טיפול בזמן התקף

כאב ופעמים רבות מנסים מה שיש בבית. טיפול בהתקף מיגרנה מיועד לבלום את ההתקף ולהחליש 

סביר שמוגדר היום תוך כשעה. שימו לב: הצלחת הטיפול אינה  או להפסק אותו תוך פרק זמן

מבטיחה שלא יקרה התקף נוסף בעתיד. לכן אם יש הרבה התקפים הגישה הנכונה תהייה להתחיל 

 גם בטיפול מונע.

בינונית ]הגדרה -. במיגרנה קלהלפי עצמת הכאבהגישה הטיפולית הנהוגה היום היא לתת תרופה 

והמוגבלות שלך בעת הכאב[ אפשר להשתמש בתרופות משככות כאבים  עצמית על פי מידת הסבל

]למשל אקמול, אופטלגין, אדוויל[. אם לעומת זאת המיגרנה שלך קשה ]גורמת להפרעה משמעותית 

 . טריפטנים -בתפקוד[, מומלץ להשתמש בתרופות ספציפיות לטיפול במיגרנה 

 תרופות משככות כאב, עם פעולה כללית נגד כאב

ה זו מצויות תרופות שפעולתן נגד כאב אינה ספציפית והן פועלות על סוגים שונים של כאב. בקבוצ

בינונית. התרופות השכיחות -השימוש בתרופות אלו מומלץ במקרים של מיגרנה בעוצמה קלה

תרופות משולבות )אקמול פוקוס, אקסדרין, (,דיפירון )אופטלגין,בקבוצה זו הן: פאראצטאמול

  .ת המכילות קודאין )קודאקמול, קודיסל, רוקל, רוקסט(תרופו,אקסידול(

 NSAIDתרופות לשיכוך כאב שהן נוגדות דלקת שאינן סטרואידים, 

זוהי קבוצה גדולה של תרופות בעלות יכולת פעולה על דלקות )לא זיהומיות( ויש להן פעולה נוגדת 

אינה רק על כאב.הן מיועדות כאב. תרופות אלו משפיעות על מקומות שונים בגוף והשפעתן לכן 

נפרוקסן  ,איבופרופן )אדוויל, אדקס, ארטופן, נורופן(,אספירין. ביניהם: לכאב מיגרנה קלה עד בינונית

 )נרוצין, נקסין(. אינדומטצין )אינדומד, אינדוביס(. 

 תרופות בעלות פעולה ספציפית במיגרנה

בניגוד לקודמות, תרופות אלו מיועדות לטיפול במיגרנה בלבד. התרופות פועלות במנגנון המדמה את 

פעולת הסרוטונין במוח )חומר שהוא מתווך בין תאי עצב( ועל ידי כך מסוגלות להפסיק את התקף 
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חר המיגרנה תוך זמן קצר. תרופות אלו מיועדות למיגרנה בעוצמה בינונית וקשה או כאשר טיפול א

תרופות מסוג זה: סומאטריפטן )סומטרידקס, אימיטרקס(. ריזאטריפטן  5לא עזר. בארץ מצויות כיום 

)ריזלט(. זולמיטריפטן )זומיג(. אלהטריפטן )רילרט(. נארטריפטן )נארמיג(. היות ומדובר בכאב חזק 

מעקף  דקות, ובגלל הבחילה והקאות המלוות מיגרנה, פותחו אמצעי 20-30ותרופה פועלת תוך 

לבעיות אלו. חלק מהתרופות ניתן לתת בכדור מסיס או כספריי לאף שאינם מצריכים שתיה ולא 

 מעוררים הקאה, או בזריקה עצמית. 

 4הסבל ממיגרנה גדול. בהתאם, נהוג בעולם להציע למי שיש הרבה התקפים מעל  -טיפול מונע

 גרנה בכלל. לשבוע[ טיפול שימנע את ההתקפים וישחרר אותך מהמי 1בחודש ]

מטרותיו: הקטנת תדירות ועוצמת ההתקפים המיגרנוטיים, הקטנת החרדה מההתקף הבא 

המאפיינת הרבה חולים מיגרנוטיים ,מניעת החמרת המחלה וכן מניעת שימוש מופרז בתרופה 

לצורך זה אנו נעזרים בתרופות מקבוצות רבות שנמצאו יעילות לטיפול בכאב כרוני, אם  לטיפול חריף.

 מטרתן הראשונית אינה בהכרח לטיפול בכאב.  כי

דם. כמובן בטיפול המונע יש לקחת בחשבון את -הטיפול המונע הוא בעיקר ע"י תרופות מורידות לחץ

הגורמים המזרזים )טריגר( ולהימנע ככל האפשר להיחשף אליהם, כאשר יודעים בוודאות שחומר 

 ופעה של מיגרנה.מסוים, אוכל מסוים, מצבים מסוימים עשויים לזרז ה

ככלל, בחירת סוג הטיפול המונע תלוי באופי הכאב ובקיומן של תופעות נוספות המלוות את הכאב. 

השפעת תרופות אלו אינה מידית. לכן יש 'לבנות' את הטיפול וליטול אותן למשך כמה שבועות עד 

טיפול  שתושג השפעה. כאשר מושגת הפחתה בתדירות התקפי המיגרנה כדאי להמשיך באותו

 במשך כמה חודשים ואז לבצע הערכה לגבי המשך הטיפול.

, תרופות להפחתת לחץ דםתרופות  :בעזרת תרופות ,מניעת מיגרנהישנן דרכים נוספות ל

 לטיפול בדיכאון ותרופות נוגדות כפיון )אפילפסיה(.

 ביופידבק, שיטות הרפיה )שדווקא ילדים מגיבים לזה טוב יותר ממבוגרים(.  שיטות טיפול נוספות:

 היפנוזה. משולבת כאשר הכוונה ללמד את הגוף/מוח לשלוט ברמת הכאב ותדירותו. 

 תרגול אוטוגני להרפיית שרירים, חימום ידיים, תרגול שרירי צוואר, מדיטציה, היפנוזה.

 ירי, במיוחד כשיש מרכיב שרירי לכאב.עיסוי רפואי או שיטות אחרות לטיפול שר

 –צמחים ; הגישה הקונוונציונלית לא תומכת בתוצאות –תזונה ; דיקור במחטים –אקופונקטורה 

ך פחותות הייתה תקופה שדגלו בשימוש בבן חרצית, שאמנם נותן תוצאות גדולות מפלצבו א

  .שתלת אלקטרודה לגירוי עצבה; הזרקת בוטולינום )בוטוקס, דיספורט(;  (7) מטיפולים תרופתיים
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 סקירה סינית

 מבוא כללי:

על פי תורת הרפואה הסינית, החיים שלנו מבוססים של זרימת אנרגיית החיים שלנו בגופינו. 

זורמת בשניים עשר הערוצים )מרידיאנים( שבהם ישנן הנקודות  (Qi)האנרגיה, הנקראת צ'י 

המפעילות מיומנויות שונות של הגוף לתקן מצבי חוסר איזון במערכות המרכיבות אותו. הנקודות 

האלה, נקודות צובו, הן אלה שבהן דוקרים עם מחטים בדיקור, ואותן מפעילים בלחיצה או לישה 

 בשיאצו או טווינה.

 (.8) לפנה"ס 200"הקיסר הצהוב" בשנת  סינית אוזכר לראשונה בספרטיפול ברפואה 

במצבים בהם נחסם הצ'י מסיבה כלשהיא, מצב של סטגנציה, מצב של יציאה מאיזון, נוצר כאב. כאב 

 הצ'י נתקע, יש התחממות וכאב. 

לצ'י לעלות לאיזור הראש ביתר שאת ולהתקע באיזור  , משמעה הפרת איזון כלשהיא שגורמתמיגרנה

 וכך נגרם הכאב. –

הרפואה הסינית רואה את האדם בכללותו, גוף ונפש, וחוקרת להגיע לשורש הבעיה ולטפל בה, ולאו 

שהוא רק הסמפטום. לכן, להבדיל מהטיפול במשככי כאבים, שבאים רק לאחר  –דווקא בכאב עצמו 

הסינית שואפת לאיזון מערכות הגוף כדי שהצ'י יזרום חלק בגוף ולא תיווצר שהכאב קיים, הרפואה 

  סטגנציה שמשמעה כאב.

באופן כללי, מיגרנה נובעת מגורם חיצוני )למשל: שינויי אקלים( או מגורם פנימי )חוסר איזון בגוף 

ה הפנימי של הבא לידי ביטוי בראש. גורם חיצוני, במיוחד רוח עם קור, חום או לחות. בספר הרפוא

 ."הקיסר הצהוב נאמר: "פגיעה מרוח תתבטא בחלק העליון של הגוף

פגיעה פנימית מתבטאת במיוחד באיברים טחול, כבד וכליות. הראש הוא המקום שמאחסן את 

התמצית של הגוף ואת המוח. אם יש בעיה באיברים והתמצית לא מותמרת לדם, אין הזנה לים 

 .התמצית בראש ויש כאב ראש

האיבר שאחראי על הזרימה החלקה של הצ'י בגופינו הוא הכבד. יש לו כמה תפקידים, ביניהם 

איחסון הדם, ויסותו וזרימתו, שולט על גידים ורצועות ודואג לזרימה חלקה של צ'י בכל הגוף. לכן יש 

יף בהם עוד יותר ולהוסלו השפעה משמעותית על שאר האיברים, ואם הם נחלשים, הכבד יכול לפגוע 

 על חולשתם.
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 אטיולוגיה

 (:3) על פי הרפואה הסינית קיימות מספר סיבות לתופעת המיגרנה

מחלישים  ,כעס ותסכולאורח חיים: אורח חיים המלווה במתח, עומס רגשי/נפשי, סטרס, דאגת יתר

 את הכליות והטחול ובכך גורמים לכבד לצאת מאיזון ויאנג הכבד מתחיל לעלות.

הסינית קיימת חשיבות רבה לתזונה מאוזנת ולאנרגטיקה והטמפרטורה של המזון. על תזונה: בראיה 

כן מזונות מחממים ומעלים בצריכה מוגברת עלולים לגרום לחום בקיבה או אש בכבד או לפגוע ביין 

 הקיבה ולגרום לכאבי הראש.

 לדוגמא:מזון מטוגן,מזון משומר, עודף סוכר, חריף,מוצרי חלב, קפאין ועוד.

רשה: כידוע קיימת השפעה ישירה של מצב בריאות ההורים בעת ההתעברות לבין הקונסטיטוציה תו

המולדת של הילד. במידה והצ'י והג'ינג של ההורים בזמן ההתעברות חלשים אז הילד יכול להילווד 

 עם חסר ג'ינג שיוביל לכאבי ראש כבר בגיל צעיר.

 ת שבהן עלולה להופיע המגרנה.במחזור החודשי קיימות מספר תחנומחזור חודשי: 

האיבר העיקרי שאחראי על תהליך המחזור הוא הכבד שתפקידו לדאוג לזרימה חלקה של צ'י ודם 

 בגוף.

ימים שלפני הווסת ובזמן הווסת, הצ'י מועד מראש להתחממות והתפרצות ונשים שגם כך בעלות ב

 נטייה לעליית צ'י עלולות לפתח מגרנה.

של דם בגוף ונשים שגם כך סובלות מחסר דם יכולות לפתח מגרנה, זאת  אחרי הווסת יש התמעטות

 היות שלא מתאפשרת זרימה מספקת של דם למרידיאני הראש.

מתאפיין במצב בו היין בשיאו והיאנג פורץ. במצבי חסר )צ'י ,דם או יין( ,במצבי סטגנציה זמן הביוץ 

 (.4) למגרנהשונים )חום ולחות,צ'י,דם,קור( התהליך מופרע ומוביל 

גיל:עם התקדמות הגיל התנועה והכמות של הצ'י וחומרי הגוף יורדות ומתעמטות מצב שמוביל 

 לסטגנציות ולמגרנה.

 אבחנה מבדלת:

הופעת המגרנה נובעת ממצבי חסר או עודף. במצבי חסר הכאב יהיה עמום ומפושט ובמצבי עודף 

צ'י ו/או דם, חסר יין. במצבי עודף נכלול חסר  –הכאב יהיה חד וממוקד. ניתן לכלול במצבי החסר 

 מצבי סטגנציה של צ'י,דם,לחות וחום,עליית יאנג או רוח.
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 (9): אבחנה לפי סינדרומים

 : סטגנציית צ'י הכבד .1

מאופיין ככאב ראש חד צדדי ברקות יכול להיות מצב שכיח שמקורו בהפרעות רגשיות ,תסכול וכעס. 

מלווה בנוקשות שרירי הצוואר והקרנה מהצוואר לרקות,מצח וגבות, רגישות לאור. סימנים נוספים: 

אפיגסטרי,איריטבליות, לשון בחילות, התפרצויות כעס, דיכאון,נפיחות בחזה לפני ווסת,כאב 

 נורמאלית או נפוחה,דופק תילי.

הבטן כדי  –רוטציות, עבודה על מרכז המסה רוקינג, : הנעת צ'י הכבד והרגעה. אסטרטגיה טיפולית

 . Liv ,Pc ,GB ,Htלשחרר אנרגיה אצורה. עבודה על מרידיאניי 

 .Liv3+LI4,TaiYang ,Pc6, Ht3 ,Ht7 ,GB34 ,GB41 ,Liv4 ,Liv5 ,Liv6: עיקריות נקודות

 : סטגנציית דם הכבד .2

העיקריים הוא סטגנציה ממושכת של צ'י הכבד. מתבטא בכאב חד מדובר במצב כרוני שאחד מגורמיו 

וממוקד, מוחרף בלילה ומוטב בתנועה. סימנים נוספים: כאבים לפני ווסת, דם כהה עם קרישים, כאבי 

 בטן, לשון סגולה, דופק תילי.

הנעת הדם, הנעת צ'י הכבד, הרגעה כללית. עבודה כמו בסטג' צ'י הכבד. אסטרטגיה טיפולית: 

)ששת הפרחים(, פתיחת  UB17+18+20טג' צ'י הכבד ס: בנוסף לנקודות של עיקריות ודותנק

 .Chong ,St30 ,CV4 ,Liv8ה

 :עליית יאנג הכבד .3

נובע בעיקר מחסר יין בכבד ו/או חסר יין בכליות. במצב זה היין לא יכול לעגן את היאנג וזה עולה 

בקודקוד, ברקות ובעיניים, סחרחורות, מעלה. מתבטא בכאבים בעוצמה חזקה בצידי הראש או 

טינטוס. סימנים נוספים:אינסומיה,פה וגרון יבשים, פנים סמוקות, חוסר שקט, לשון אדומה בעיקר 

 בצדדים, דופק תילי.

 אסטרטגיה טיפולית: חיזוק יין הכבד והכליות, הורדת יאנג הכבד, הוצאת חום.

 ,Liv6, Liv8, GB20, GB21,GB34, Kid1, Kid3,Kid6, SP6, TW5: עיקריות נקודות

GV20,TaiYang, GB38 

 :חסר דם בכבד .4

חסר דם בכבד יכול להגרם ע"י דימום משמעותי או הפרעה בתפקוד הטחול או ע"י פגיעה ביין ובנוזלי 

הגוף כמו כן מצבי חום. מתבטא בכאב באזור הקודקוד, מוחרף בלילה ומוטב במנוחה, סחרחורות, 
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נוספים: נימול בגפיים, אינסומיה,זיכרון חלש,חולשת שרירים, חיוורון כללי, טשטוש ראייה סימנים 

 ציפורניים שבירות. לשון חיוורת בעיקר בצדדים ויבשה. דופק חלש ודק.

 הטחול והכליות. -אסטרטגיה טיפולית: חיזוק הכבד ובפרט דם הכבד, חיזוק יצרני הדם

 ,SP4+Pc6 (Chong), SP6, SP10, St36, St37,Kid1, Kid3, Kid6, Liv8נקודות עיקריות: 

UB17,18,20 

 :חסר יין בכבד ובכליות .5

+. תופעה זו נובעת על רקע חסר מוקדם של דם או יין בכבד, או על 40מצב כרוני בייחוד בקרב גילאי 

מתבטא  רקע חסר יין בכליות בשילוב עם חסר דם ותופעות נפשיות כמו דיכאון ותסכול מתמשך.

באזור האוקסיפוט או בקודקוד, מאופין בכאב ראש לאחר הווסת או בסופה, ווסת בכאב ראש עמום 

מועטה או אמנוריאה, איחור במחזור בנשים פוריות, טשטוש ראייה. סימנים נוספים: מראה חלש, 

אינסומיה, כאב גב תחתון ובירכיים,סומק מלארי,סחרחורות,עיניים יבשות,הזעות לילה, חום בחמשת 

 מה מחורצת ומקולפת, דופק צף ריק או רועד.הכפות, לשון אדו

 אסטרטגיה טיפולית: חיזוק יין הכליות והכבד וחיזוק יין וצ'י כללי.

  Lu7+Kid6 (CV), SP6,Kid3, Kid6, Liv8, CV4נקודות עיקריות: 

 :חולשת צ'י .6

עמום, במצב של חולשת צ'י כללית, הצ'י לא מזין את איברי הגוף ובכללם את הראש. מאופיין ככאב 

מוקל במנוחה, מוחמר בעומס עבודה. סימנים נוספים: חולשה ועייפות, לשון חיוורת ונפוחה, דופק 

 חלש.

 דהועבהטחול והקיבה.  -עבודה על מרידיאני האדמה אסטרטגיה טיפולית: חיזוק והעלאת צ'י כללי.

 על מרידיאן הכליות שהוא המקור ליצירת הצ'י.

 St36+SP6, CV6, Kid3, Kid6נקודות עיקריות: 

 :בקיבה וליחה אש .7

בעל קשר ישיר לתזונה ונובע מאכילת יתר של מזון חם וליחתי,עישון,חסר יין וליחה ממקורות אחרים. 

ולרוב גם  מתבטא בכאב עז סביב המצח והגבות,מלווה בתחושת חום,סומק בפנים והזעה

הפה,שתן כהה. במצבי  . סימנים נוספים: צמא,דימום מהחניכיים,ריח רע מןבחילות/צרבות/הקאות

תחושת נפיחות באפיגסטריום,צואה עם ריר,עמימות מנטאלית ואינסומיה. לשון אדומה עם -ליחה

 חיפוי דביק צהוב. דופק מהיר,מתגלגל.

 אסטרטגיה טיפולית: קירור והורדת אש הקיבה, פיזור הלחות בקיבה, חיזוק האדמה.
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  ,CV12, St40, St44, St36+SP6,SP3, YuYaoנקודות עיקריות: 

 :לחות וליחה .8

מגרנה המלווה בסחרחורת,תחושת כבדות בראש או בגוף,בלבול,חוסר ריכוז, בחילה. לשון עם חיפוי 

 עבה.

 אסטרטגיה טיפולית: פיזור הלחות והליחה, חיזוק האדמה.

 SP3,SP4, SP9, St36+SP6, St40, CV6, Kid10נקודות עיקריות: 
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 המעשית  מבוא לעבודה

 :מודל הטיפול

. המטופלות טופלו הקשורה למחזור החודשי מטופלות הסובלות ממיגרנה ארבעבעבודה זו מוצגות 

ר ש. כל סידרת טיפולים כללה אבחון על פי תשאול מפורט א 2015לבין יולי  2015 אפריל בין חודש

בנוסף התבצע  רקע, בדיקות וטיפולים שנעשו –כלל איסוף מידע רפואי מערבי על התלונה העיקרית 

תשאול מפורט כמקובל ע"פ הרפואה הסינית. בהתאם לממצאי התשאול גובשה אבחנה ואסטרטגית 

 .מוקסה ,עיסוי תאילנדי, ווינה, טטיפול. טכניקות הטיפול כללו שיאצו על מזרן

 .מתיחותובהקשר לתזונה, פעילות גופנית, תרגילים  ותכמו כן ניתנו המלצות למטופל

 אילנית יהודה -המטפלת: 1מטופלת 

 ק"ג  55משקל  1.58, עקרת בית )בעברה עסקה בהוראה(, גובה 3, נשואה +26פרטים אישיים: בת 

בערך, קורה יום לפני הווסת וביום הראשון לווסת,  15מיגרנה מתקופת התיכון גיל  תלונה עיקרית:

שדה הראיה מצטמצם  כאב כמו לחץ, מתבטא: בסחרור, "דברים זזים" , רואה נקודות שחורות, 

(, לעיתים מדווחת שלא מרגישה צד Liv) ( ובעורףGBהכאב בחלק אחורי של הראש )תוואי מרידיאן 

 אחד של הגוף, תחושת נימול. לא מתפקדת בזמן מגרנה. 

לחץ,מתח ועצבים. המטופלת נבדקה -ללכת לנוח/לישון )לא נעזרת בכדורים לכאבים( מחמיר-מקל

  גם אחיה סובל ממיגרנה.  -מערבית ואובחנה מגרנה. היסטוריה משפחתית

עייפות וחולשה במיוחד בבוקר כשקמה ולא משנה מתי ישנה -בשנה האחרונה :תלונה משנית

 מרגישה עייפה. 

חולה לב )עבר מס' צינטורים( ובעיה בבלוטת התריס לא  -אב, סובל ממיגרנה-חא :היסטוריה רפואית

 לא נוטלת.תרופות: ידעה אם מדובר בעודף או בתת פעילות. 

 סקירת מערכות:

יציאה פעמיים ביום בבוקר ואחה"צ. מבנה נוטה לרך לפעמים מתפזר לא דביק, ללא ריח, ללא עיכול: 

 הקלה אחרי .לעיתים יש גיהוקים מציק וכואב. צריבה, ללא גזים או דימום. הרגשת 

חולשת גפיים בסוף היום, קושי לעמוד עליהן . ורידים בולטים ברגליים  :סקלטלית-מערכת מוסקולו

בירך אחורית , קיבלה גרב אלסטית בד"כ לא מפריע ולא כואב, לפעמים כואב לפני מחזור ,לא שמה 

 את הגרב באופן קבוע רק בהריון וכשיש כאב.

שנים בהריון הראשון, בד"כ בחורף  3-:  עור יבש ומחוספס בשתי כפות הידיים החל לפני כנשימה

 יותר סובלת העור יבש, מגרד בעיקר בצד החיצוני עד דימום .

 ראש: פירוט בתלונה עיקרית.

כוסות מים, שתן בהיר, קושי להתאפק, חולשה ברצפת האגן,הרגשה שלא  7-8שותה הפרשה ומין: 

 מתן השתן עד הסוף, בהריון השתן היה בורח לעיתים.  סיימה את



 
17 

 

ימים צבע אדום קצת  4-5יום, סדיר, ווסת  30המחזור נמשך  12מחזור ראשון בגיל גניקולוגיה: 

 קרישי דם כמות סבירה. 

ביום הדימום הראשון כאב חד  .עצבנות ,לפני הווסת כאב בגב תחתון, מגרנה , לעיתים כמיהה למתוק

חודשים עשתה התקן )ללא הפרשת  3 -כמו כן לעיתים כואב בזמן ביוץ. לפני כבבטן תחתונה 

 הורמונים( אין שינוי משמעותי מאז בדימום ובכלל.

נרדמת בקלות, לא מתעוררת באמצע בלילה, )רק  11:00-06:30שעות בממוצע,  7 -ישנה כשינה: 

 אם הילדים מקפיצים(, כשמתעוררת בבוקר עייפה. 

ביקורתית כלפי , ועסת לפעמים, מתוסכלת, התפרצות זעם לעיתים, תזזיתיתכאופי ומצב רוח: 

הראשונה שהתבטא בבכי, הרגשה שהיא מיותרת,  דיכאון אחרי הלידהחוותה . עצמה,מתוחה

מחשבות אובדניות, קושרת את המצב לכך שהייתה לבד, לא הייתה לה סביבה תומכת ,ההורים 

 רופתית "מה שהציל אותי זו התמיכה של בעלי" .רחוקים ממנה פיזית, לדבריה לא טופלה ת

 בוקר. ,אוהבת להמליח,מעדיפה חום הרגלים: 

 בדיקות:

 עייפה, לעיתים בוהה, לא הייתה ממוקדת בזמן התשאול, קפצה מדבר אחד לשני. :הסתכלות

 ,טיפ אדמדם עם נקודות אדומות  ,ורדרדה, יבשה במרכז ובצדדיים רטובה, נוטה למטה  :ןלשו

 היה קושי להגדיר, חריצים לכל מיני כיוונים בקו האמצע של הלשון.–סאב לינגוויל  ,סמנ"ש ,רועדת

 .3פעימות לדקה ,מיתרי עדין,חלש בעמדה  64אמצעי עמוק, : דופק

 GBivL, -גיטסו SP,cP -קיו :אבחנת בטן

 

 אבחנה:

 חום/פנימי,חסר/עודף, קור: העקרונות 8

  GB: מרידיאנים / id,Ku,Lt,HSP,ivL: איברים/  צ'י, דם :חומרים

 מצב נפשי,מתח וכעס, לידות במרווחי זמן קצרים, תזונה לא מתאימהאתיולוגיה: 

 

 סינדרומים:

 :מצבי חסר     : מצבי עודף

 חסר צ'י בטחול    סטגנציה צ'י בכבד 

 אי אחזקה של הטחול    עליית יאנג הכבד

 חסר צ'י ויאנג בכליות     חום בלב

 יבש(חום בריאות )עור 

 

 אסטרטגיה טיפולית כללית:

 להניע את הכבד , לחזק את האדמה, להרגיע את הנפש. המלצות תזונה ע"פ יומן התזונה שהובא.
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 אסטרטגיה טיפולית:

 להניע את צ'י הכבד 

 להוריד את יאנג הכבד

 לחזק דם הכבד

 לחזק את צ'י הטחול

 לקרר לב וריאות

 לחזק יין ויאנג כליות 

טיפולים הקשורים בהנעת הכבד:  טיפול בטן, טיפול על מרידיאן הכבד, רוטציות ומתיחות להנעה, 

 רוקינג, טווינה, עיסוי תאילנדי. 

טיפולים הקשורים בכליות: טיפול איטי ומזין, טיפול בגב תחתון ובטן תחתונה, עבודה על מרידיאן 

 הכליות. שילוב מוקסה בגב תחתון לחיזוק יאנג הכליות.

 טיפולים הקשורים בטחול: טיפול בטן, עבודה על מרידיאן הטחול, המלצות תזונה.

 4-שבועיים במשך כ-טיפולים שנערכו בממוצע אחת לשבוע 10 -המטופלת הגיעה לתקציר טיפולים: 

חודשים. במהלך הטיפולים הראשונים הושם דגש על פיזור והנעה לפתיחת סטגנציות תוך שילוב 

זרות הלקוחות מתוך הטווינא, העיסוי התאילנדי ורוקינג, בנוסף חיזוק באמצעות טכניקות מניעות ומפ

 מצונגה, ונמיקושי גב ורגליים. 

: לפני הווסת ההתמקדות הייתה יותר על הנעה ופיזור  Cicle-בנוסף הושם דגש על הזמן במחזור ב

 .Chongההתמקדות על חיזוק ותמיכה פתיחת מרידיאן אקסטרה -הרגעת הלב, אחרי

בהמשך הטיפולים שילוב של הנעת הכבד,חיזוק האדמה והרגעת הנפש. טיפולי בטן כתפיים, צוואר 

 ושכמות.

שימוש באמצעים נוספים:  כחלק מהאבחנה היה צורך בחיזוק יאנג הכליות על כן נעשה שימוש 

 במוקסה סיגר באזור גב תחתון בצורת שמיניות.

 יא הגיעה רעננה ללא כאבים או מחושים.חל שינוי במצב המטופלת, ה 7-החל מהטיפול ה

בשילוב עיסוי תאילנדי,  UBרוטציות ומתיחות לרגליים מעבר על מרידיאן  –: אנטריורי 1-3טיפולים 

 , טיפול בטן. Pc, ידיים עבודה על מרידיאן SP-ו Livעבודה על מרידיאנים 

פאלמינג וטאמבינג שילוב של שיאצו וטווינא. נקודות:  UBפוסטריורי: רוקינג ומעבר על הגב לאורך 

SP6,Pc6,Kid3,GB20. 

פאלמינג וטאמבינג שילוב של שיאצו  UBפוסטריורי: רוקינג ומעבר על הגב לאורך  :4-6טיפולים 

 וטווינא, עבודה עמוקה על השכמות ורכס הכתפיים.

טיפול חזה וצוואר. סיום טיפול בישיבה , Pcאנטריורי: טיפול בטן, רוטציות לידיים ומעבר על מרידיאן 

  שחרור כתפיים, צוואר ושכמות.ל

 .הרגעת הלבופיזור ,ההתמקדות הייתה יותר על הנעה על כן לפני הווסת הגיעה בזמן ש 6-ה בטיפול
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שולב טיפול צד בשילוב עיסוי צוואר, רוטציות לכתפיים, פאלמינג וטאמבינג בחלק מהטיפולים כמו כן, 

 .GBלגב, מעבר על מרידיאן 

פאלמינג וטאמבינג שילוב של קיו  UB: פוסטריורי: רוקינג ומעבר על הגב לאורך 7-10טיפולים 

הגיעה כשבוע לאחר  8-בטיפול ה Cicle-ע"פ ה  שיאצו. עבודה עם מוקסה סיגר בגב תחתון שמיניות.

 .חיזוק ותמיכהל Chongפתיחת מרידיאן אקסטרה  -הווסת 

 , עיסוי כפות ידיים.  Pcאנטריורי: טיפול בטן, רוטציות לידיים ומעבר על מרידיאן 

 

 סיכום - 1מטופלת 

שנה, קורה יום לפני  11 -, התלונה העיקרית של המטופלת הייתה מגרנה מזה כ26המטופלת בת 

הווסת וביום הראשון לווסת מתבטא: בכאב כמו לחץ, בסחרור, "דברים זזים" , רואה נקודות שחורות, 

(, לעיתים Liv) ( ובעורףGBשדה הראיה מצטמצם  הכאב בחלק אחורי של הראש )תוואי מרידיאן 

 וחת שלא מרגישה צד אחד של הגוף, תחושת נימול. מדו

עייפות וחולשה במיוחד בבוקר כשקמה ולא משנה מתי ישנה -תלונה משנית: בשנה האחרונה

תמונה של סטגנצית צ'י הכבד ועליית יאנג הכבד, חסר צ'י בטחול  התשאול העלהמרגישה עייפה.  

 ואי אחזקה שלו, חסר צ'י ויאנג הכליות וחום בלב.

 הנעת הכבד, חיזוק הטחול )האדמה(, הרגעת הנפש. טרטגיה הטיפולית כללההאס

שילוב טיפולים להנעת הכבד ביניהם:  טיפול בטן, טיפול על מרידיאן הכבד, רוטציות ומתיחות 

 להנעה, רוקינג, טווינא ועיסוי תאילנדי. 

ה, עבודה על מרידיאן טיפולים הקשורים בכליות: טיפול איטי ומזין, טיפול בגב תחתון ובטן תחתונ

 הכליות. שילוב מוקסה בגב תחתון לחיזוק יאנג הכליות.

 וטיפולים הקשורים בחיזוק הטחול: טיפול בטן, עבודה על מרידיאן הטחול, המלצות תזונה.

שולבו נקודות המטפלות בסינדרומים שנצפו. נקודות להנעת הכבד והורדת יאנג הכבד, לחיזוק 

נעשה שימוש באמצעים נוספים: מוקסה על גב נג הכליות וחיזוק כללי.חיזוק יא הטחול ודם הכבד,

 תחתון.

מסרה שהפעם לא סבלה ממגרנה  4-המטופלת התמסרה לטיפולים ונהנתה מהם מאוד, בטיפול ה

 לפני הווסת. לאחר הטיפול במוקסה דיווחה שהרגישה חום באזור האגן והבטן למשך מס' ימים. 

ה בתדירות ובעוצמה, ע"פ הדיווח מפי המטופלת חל שיפור באיכות חל שיפור ניכר בהתקפי המיגרנ

 חייה )יותר אנרגטית, מרוכזת, סובלנית לילדים וקשובה( כמו כן קיימת הרגשת ערנות וחיוניות.

 :להמשךנוספות  המלצות

 .,צ'י קונגיוגה, הליכה בחוף הים/בפארק :שילוב פעילות גופנית מרגיעה ומניעה  .1

 עקב חולשה ועייפות וכן בהיבט התורשתי. -ובדיקת בלוטת התריסמעקב רופא משפחה  .2

 שיאצו–המשך טיפולי מגע  .3
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 שרון בר-: המטפלת2מטופלת 

 ק"ג. 63משקל  1.65,מנה"חש  ומעצבת פנים, גובה 3, נשואה +46פרטים אישיים: בת 

ביום הראשון של מיגרנה בערך מאז שקיבלה מחזור. כרגיל יום/יומיים לפני הווסת או  תלונה עיקרית:

 הווסת.

יכול להיות שבסוף היום היא תעלם ואז תחזור שוב בבוקר למחרת. מגיע  -בדר"כ קמה איתה בבוקר

מהאוקסיפוט לצידי הראש ו/או לקודקוד ולפעמים גם לאיזור הגבות. כאב של לחץ, עמום, מפושט. 

ל כשקמה מהשינה הכאב לפעמים מגיע עם בחילה, אבל כרגיל לא. רגישות לרעש. שינה מיטיבה, אב

 יכול לחזור.

חוסר אנרגיה. לאות מתמשכת שמתבטאת בהתעוררות מאוד ארוכה בבוקר והמשך  תלונה משנית:

 יום עם עייפות נגררת. נמשך בערך בשנה האחרונה.

 היסטוריה רפואית : 

 סובלת ממיגרנה -אחות

 באופן קבוע. משתדלת להמעיט במשככי כאבים. לא נוטלתתרופות: 

 סקירת מערכות:

פעם ביומיים. אחה"צ. לרוב בלי מאמץ. כרגיל מבנה רגיל, בלי צורך בניגוב מיוחד. בערך אחת : עיכול

 לשבוע יש יציאה קשה, חיכות קטנות יותר וכהות יותר.

 הרגשת נפיחות בבטן פעמיים/שלוש בשבוע, בדרך כלל אחרי האוכל.

בעיקר אחרי הרבה שעות -לעיתים קרובותהצואר והשכמות נפתסים  סקלטלית:-מערכת מוסקולו

 של ישיבה מול מחשב.

 .ראש: פירוט בתלונה עיקרית

 כוסות מים, שתן בהיר, מתאפקת הרבה, ללא ריח.  7-8שותה : הפרשה ומין

יום, סדיר, ווסת שבוע.סדיר. צבע אדום כהה,  28. המחזור נמשך 14מחזור ראשון בגיל : גניקולוגיה

 דימום מסיבי ביומיים הראשונים, קצת קרישי דם בצבע בורדו. 

לפני הווסת יום של דימום חום/שחור קטן וגם בסוף. לקראת הסוף יש הפסקה של יום ואז חוזר 

 בקטנה לעוד יום.

 צבנות, כאבי בטן תחתונה, גב תחתון ומיגרנה כמתואר.ע -לפני הווסת בשבוע לפני

 יש לה התקן נחושת בשנים האחרונות שלא שינה את המחזור.

, משך הירדמות של חצי שעה בערך מלא במחשבות, 23:30-6:30שעות בממוצע,  7-ישנה כ: שינה

כמו  התעוררות קשה מאוד בבוקר, שינה קלה והתעוררות מכל דבר קטן, הרדמות חזרה ארוכה

ההרדמות ההתחלתית. לפעמים הזעות לילה, בערך פעם בשבוע, בשנתיים/שלוש האחרונות. חריקת 

 פעם היה יותר ועכשיו כבר כמעט לא. -שיניים

סובלת מחרדות באופן כללי. מגדירה את עצמה בן אדם חרדתי. חרדה מנהיגה, : אופי ומצב רוח

 דה מהקאה.חרדות שיקרה משהו לאנשים סביבה, מפחדת מחושך, חר
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 בסך הכל היא אדם שמח. שומרת בפנים, נעלבת בקלות )פעם היתה נעלבת אפילו עוד יותר(

 מסביב. )אין הפרעות קשב מאובחנות( ותעהפרקושי להתרכז במשהו כשיש 

 בוקר, קיץ, אדום, מתוק, אוהבת טעמים חזקים. ,אוהבת להמליח,מעדיפה חום: הרגלים

 שנים בערך. 6יקה לפני פעם עישנה בערך קופסא ליום. הפס

 בדיקות:

 שמחה, צחקנית, מדברת הרבה, חברותית. :הסתכלות

, רטובה, קצת נפוחה במרכז, קצת נק' אדומות GB/Livב  חיוורת, באמצע חיפוי צהוב, שקעים : לשון

 נורמלים.-בטיפ. סאב

 

 פנימי,חסר/עודף, חום: העקרונות 8 :אבחנה

 GB: מרידיאנים / Kidt,SSP,ivL,: איברים/  צ'י, דם, יין :חומרים

 

 סינדרומים:

 :מצבי חסר    : מצבי עודף

 חסר צ'י בטחול   סטגנציה צ'י בכבד 

 אי אחזקה של הטחול   סטגנצית דם בכבד

 חסר דם בכבד ובלב   עליית יאנג הכבד

 חסר יין בכליות    חום בלב

 חום בקיבה

 

 להניע את הכבד , לחזק את האדמה, להרגיע את הנפש.  אסטרטגיה טיפולית כללית:

לחזק את , לחזק דם הכבד והלב, להוריד את יאנג הכבד, להניע את צ'י הכבד אסטרטגיה טיפולית:

 .לחזק יין הכליות, לקרר לב וקיבה, צ'י הטחול

ומתיחות טיפולים הקשורים בהנעת הכבד:  טיפול בטן, טיפול על מרידיאן הכבד וכיס מרה, רוטציות 

 להנעה, רוקינג, טווינה, עיסוי תאילנדי. 

 טיפולים הקשורים בטחול: טיפול בטן, עבודה על מרידיאן הטחול והקיבה.

טיפולים הקשורים בכליות: טיפול איטי ומזין, טיפול בגב תחתון ובטן תחתונה, עבודה על מרידיאן 

 הכליות.

 

 תקציר טיפולים:

טיפולים שנערכו בממוצע אחת לשבועים במשך כארבעה חודשים. במהלך  10 -המטופלת הגיעה ל

הטיפולים הראשונים הושם דגש על פיזור והנעה לפתיחת סטגנציות תוך שילוב טכניקות מניעות 
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ומפזרות הלקוחות מתוך הטווינא, העיסוי התאילנדי ורוקינג, בנוסף חיזוק באמצעות מצונגה, 

 ב ורגליים. ונמיקושי ג

: לפני הווסת ההתמקדות הייתה יותר על הנעה ופיזור   Cicle-בנוסף הושם דגש על הזמן במחזור ב

 .Chongההתמקדות על חיזוק ותמיכה פתיחת מרידיאן אקסטרה -הרגעת הלב, אחרי

בהמשך הטיפולים שילוב של הנעת הכבד,חיזוק האדמה והרגעת הנפש. טיפולי בטן, חזה, צוואר 

 .ושכמות

טכניקות שיאצו וטווינא. ג'יאג'י, , גב עליון, UB)לפני ווסת( פוסטריורי: רוקינג, גב,  :1,3,5טיפולים 

נק':  .Pc, Liv-אנטריורי: טיפול בטן, צואר, עיסוי קרקפת, מרידיאנים. UB17,18,20, GB30נק': 

Pc6,7, GB20,21, Taiyang, Yintang, Liv3+LI4, Liv8, GB41, Kid1, GV20. 

נק':  .UBגב, גב עליון, מרידיאן  -)אחרי ווסת( פוסטריורי: שיאצו עמוק ואיטי :2,4טיפולים 

UB17,18,20, GB30.  אנטריורי: טיפול בטן, צואר, טיפול חזה, מרידיאניםSP, St, Pc . :'נק

St36+SP6, SP4+Pc6(Chong), Anmian, Yintang, CV6. 

בפאלמינג וטכניקות   UBפוסטריורי: רוקינג עדין, גב, גב עליון, שכמות, מרידיאן  :6-8טיפולים 

נק':  .Pc, Liv, SPואר, מרידיאנים צאנטריורי: טיפול בטן, טיפול חזה,  .UB17,18,20טווינא. נק': 

Liv3,5, Pc6, Ht3,7, CV6, St36+SP6, Kid3. 

 .UBפוסטריורי: שיאצו מקרקע באיזור הגב, גב עליון, גב תחתון, שכמות, מרידיאן  :9-10טיפולים 

 ,CV4,6, St36+SP6, St40,44טיפול בטן, טיפול חזה, צואר. נק':  Kid, Ht, Stאנטריורי: מרידיאני 

Kid3,6,7, Ht3, Pc6. 

 

 סיכום - 2מטופלת 

 הגיעה., דיברה על חוסר אנרגיה וחיוניות כללית כש46המטופלת בת 

התלונה העיקרית של המטופלת הייתה מגרנה בערך מאז שקיבלה מחזור, קורה יום/יומיים לפני 

הווסת וביום הראשון לווסת, מגיע מהאוקסיפוט לצידי הראש ו/או לקודקוד ולפעמים גם לאיזור 

 הגבות. כאב של לחץ, עמום, מפושט. לפעמים מגיע עם בחילה, אבל כרגיל לא. רגישות לרעש. 

לונה משנית: חוסר אנרגיה. לאות מתמשכת שמתבטאת בהתעוררות מאוד ארוכה בבוקר והמשך ת

 יום עם עייפות נגררת. נמשך בערך בשנה האחרונה. 

 

התשאול העלה תמונה של סטגנצית צ'י הכבד ועליית יאנג הכבד, חסר צ'י בטחול ואי אחזקה שלו, 

 וחום בקיבה ובלב.חסר דם בכבד ובלב,חסר יין בכליות, סטג' דם הכבד 

 

האסטרטגיה הטיפולית כללה הנעת הכבד, חיזוק הטחול )האדמה(, הרגעת הנפש, קירור הלב 

 והקיבה וחיזוק יין הכליות.
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שילוב טיפולים להנעת הכבד ביניהם:  טיפול בטן, טיפול על מרידיאן הכבד, רוטציות ומתיחות 

 להנעה, רוקינג, טווינא , עיסוי קרקפת ועיסוי תאילנדי. 

טיפולים הקשורים בכליות: טיפול איטי ומזין, טיפול בגב תחתון ובטן תחתונה, עבודה על מרידיאן 

 האדמה: טיפול בטן, עבודה על מרידיאן הטחול והקיבה. הכליות. וטיפולים הקשורים בחיזוק

 

שולבו נקודות המטפלות בסינדרומים שנצפו. נקודות להנעת הכבד והורדת יאנג הכבד, לחיזוק 

 הטחול ודם הכבד, קירור הקיבה והלב, חיזוק יין הכליות וחיזוק כללי.

Liv8, Liv5, Liv3+LI4, Kid1, GV20, GB20, GB21, Yintang, Ht7, Pc6, Kid7, St36, SP6, St40, 

St44, CV4, CV6 

 

מסרה שהפעם לא סבלה  6-המטופלת התמסרה לטיפולים ונהנתה מהם מאוד, כבר בטיפול ה

 4-ממגרנה לפני הווסת. כבר לא היו כמעט טפטופים לפני ואחרי הווסת, הווסת היתה קצרה יחסית

ית השתפרה, מרגישה יותר אנרגטית. ללא קרישים, דימום הרבה יותר מתון. ההרגשה הכלל -ימים

 התחילה גם פעילות ספורטיבית של הליכות, עיצוב וחיטוב, פילאטיס.

 :להמשך המלצות נוספות

 בדיקות דם למעקב אחרי חוסרים .1

 יוגה, הליכה, פילאטיס.-פעילות ספורטיבית .2

 המשך טיפולי שיאצו עד הטבה משמעותית. .3
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 תומר מסורי-: המטפל3מטופלת 

 ק"ג. 52משקל  1.62, גובה סטודנטית,רווקה, 23פרטים אישיים: בת 

 כאבי מחזור חזקים מלווים במיגרנה ובחילות. תלונה עיקרית:

-סובלת מכאבים מאז המחזור השני שקיבלה. ביום הראשון של הווסת כאבים חזקים מאוד

 עמום בצידי הראש, מתמוטטת, חייבת לשכב, סובלת מבחילות ולפעמים הקאות, גלי חום, כאב ראש

במקרים קשים יותר יש גם כאבים וחולשה  "תופסת את הראש", רגישות לקולות, ללא רגישות לאור.

ברגליים )לא יכולה לעמוד(. ביום השני של הווסת יש חולשה וכאבים קלים יותר בבטן תחתונה. 

כדורי אדוויל  2 הקלה בכאבים. בדר"כ מקבלת את הווסת בשעות הבוקר/צהריים. לוקחת 3-4בימים 

 ובכאבים ממש חזקים אפילו יותר. בעבר עברה טיפולים בדיקור שעזרו להפחית את הכאב.

  אמא שלה גם סבלה מכאבי מחזור.היסטוריה רפואית : 

 סקירת מערכות:

יציאות ביום בד"כ בבוקר ובערב, ללא מאמץ מיוחד, מבנה רך ללא תסמינים נלווים.  1-2: עיכול

מקיאה מכל דבר  –. בילדות הייתה "רגישה להקאות" היציאה. אין לה תיאבוןתחושת הקלה לאחר 

 קטן. מרגישה שהיא "לא מצליחה לעכל דברים".

 חולשת גפיים במהלך היום הראשון של הווסת. ראה תלונה עיקרית. סקלטלית:-מערכת מוסקולו

 .ראש: פירוט בתלונה עיקרית

 . הרבה שתן בהיר ותכוף למרות שלא שותה: הפרשה ומין

דימום חלש, .סדיר. ימים 3-4יום, סדיר, ווסת  28. המחזור נמשך 14מחזור ראשון בגיל : גניקולוגיה

 יום וחצי, ולאחר מכן דם בהיר יותר ומועט.כביום הראשון הדם בצבע כהה עם מעט קרישי דם, נמשך 

, (01:00)חוץ מהימים שהיא עובדת וחוזרת בשעה  23:00-8:00שעות בממוצע,  9-ישנה כ: שינה

 לא רציפה, שינה לוקח לה זמן עד שהיא נרדמת )כשהיא חוזרת באחת בבוקר נרדמת מהר יותר(

 הרבה חלומות, שינה לא שקטה., במהלך הלילהת יווהתעוררו

קלות. שנים. נעלבת ב 10מצב רוח טוב, לא כועסת, שומרת קצת בפנים, לא בכתה : אופי ומצב רוח

 מיואשת כבר מהסיכוי שמישהו יפתור לה את בעיית כאבי המחזור.

 .טעם מלוח/חמוץ, סגול/אדוםצבע , )אמרה שסובלת מקור( להמליח,מעדיפה חום, קיץ נוטה: הרגלים

לוקחת  .כוסות ביום ללא סוכר, התזונה שלה מבוססת בעיקר על ירקות ופירות 4-שותה תה, קפה

 .B12-ברזל ו

 בדיקות:

 נורמלים.-סאב .Ht-ו GB/Livנקודות אדומות באיזור , דק, חיפוי צבע וורוד :לשון

אמצעי, עוצמה סבירה, אך כשבודקים כל עמדה בנפרד העוצמה חלשה ואמצעית בכל : דופק

 .64-68העמדות וחלשה ועמוקה בעמדות האחוריות. קצב 

 :אבחנה
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 קורפנימי,חסר/עודף, : העקרונות 8

 GB, TW: מרידיאנים/  tH,SP,ivL: איברים/  צ'י, דם :חומרים

 

 סינדרומים:

 :מצבי חסר    : מצבי עודף

 ובלב חסר דם בכבד   סטגנציה צ'י בכבד 

   חסר צ'י בטחול   סטגנצית דם בכבד

 

 אסטרטגיה טיפולית כללית:

 . ואת הדם להניע את הכבד , לחזק את האדמה

 אסטרטגיה טיפולית:

 הכבד ודם להניע את צ'י 

 דם הכבד והלב לחזק

 לחזק את צ'י הטחול

 חימום.

טיפולים הקשורים בהנעת הכבד:  טיפול בטן, טיפול על מרידיאן הכבד וכיס מרה, רוטציות ומתיחות 

 להנעה, רוקינג, טווינה, עיסוי תאילנדי. 

 טיפולים הקשורים בטחול: טיפול בטן, עבודה על מרידיאן הטחול והקיבה.

מזון מחזק דם, מחזק כבד ומניע, תומך בטחול. המנעות ממזונות קרים, הפחתת  המלצות תזונה:

 צריכת קפה.

 

 תקציר טיפולים:

הטיפולים התמקדו . כחודשייםבמשך  לשבועטיפולים שנערכו בממוצע אחת  11 -המטופלת הגיעה ל

טיפולים במהלך ה בהנעה ופתיחה של סטגנציית הכבד, חיזוק דם, חיזוק צ'י הטחול והרגעת השן.

הושם דגש על פיזור והנעה לפתיחת סטגנציות תוך שילוב טכניקות מניעות ומפזרות הלקוחות מתוך 

הטווינא, העיסוי התאילנדי והרוקינג. בנוסף חיזוק באמצעות מצונגה ונמיקושי גב ורגליים. כמעט כל 

פול צוואר וראש טיפול כלל טיפול בטן וכניסה בנקודות מחזקות. כמו כן, כמעט כל טיפול כלל טי

 .וכניסה בנקודות מורידות ומרגיעות

 UB17,18,20: פוסטריורי: רוקינג לאורך הגב והרגליים, מעבר על ששת הפרחים 1-3טיפולים 

, טיפול צוואר, רוטציות Pc)נקודות מחזקות דם(, אנטריורי: טיפול בטן, מעבר על מרידיאן ידיים 

 .Livומתיחות לרגליים ומעבר על מרידיאן 

, מעבר לאורך הגב בראש, טיפול צוואר, פאלמינג וג'יאג'י GB: טיפול צד מעבר על תוואי 4-6יפולים ט

  , עיסוי כפות רגליים. לסיום טיפול בישיבה להרפיית רצועת כתפיים וצוואר.GBמרידיאן לאורך 
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על רצועת כתפיים ומסביב לסקפולות. בטווינא , עבודה רוקינג לאורך הגב : פוסטריורי: 7-10טיפולים 

. טיפול בטן, חזה וצוואר, Liv -ו SPאנטריורי: רוטציות ומתיחות לרגליים מעבר על מרידיאני רגליים: 

  .GB20  ,Liv3, St36, SP6, SP8, Ht7נקודות:  .Pcעבודה על מרידיאן יד 

 

 סיכום - 3מטופלת 

, אליהם מתווספים סחרחורות, 14ראש מגיל  סובלת מכאבי מחזור מלווים בכאבי, 23המטופלת בת 

, חסר צ'י בטחול בחילות וחולשה ברגליים. התשאול העלה תמונה של חסר דם וסטגנציית צ'י הכבד

 וחסר דם בלב.

האסטרטגיה הטיפולית כללה הנעת הכבד, חיזוק הטחול, הרגעת הנפש ושינוי תזונתי. שילוב 

וטציות ומתיחות להנעה, ריפול על מרידיאן הכבד, טיפולים להנעת הכבד, ביניהם טיפול בטן, ט

 רוקינג, טווינא ועיסוי תאילנדי.

 טיפולים הקשורים בחיזוק הטחול: טיפול בטן, עבודה על מרידיאן הטחול, המלצות תזונה.

 טיפולים הקשורים בחיזוק הלב: עבודה על מרידיאן הלב, עבודה על נקודות מחזקות ומרגיעות.

המטפלות בסינדרומים שנצפו. נקודות להנעת הכבד, לחיזוק הטחול ודם הכבד שולבו נקודות 

 Liv3, St36, SP6, SP8, Ht7, Pc6, Kid1, GB20, LI4, Chong, St25, St28, St29והלב:

יומן תזונה מלמד שהמטופלת כמעט ואינה אוכלת, מה גם שעברה לתזונה טבעונית לפני כשנה 

יס טוב ליצירת צ'י. למטופלת היה קשה לבצע שינוי משמעותי והתזונה שלה אינה מספקת עבורה בס

בתזונה, אך הקפידה לפחות לאכול ירקות מוקפצים והתחילה לקחת תוספי תזונה לקראת הטיפולים 

 האחרונים.

המטופלת אהבה להגיע לטיפולים ונהנתה מהם. חשה פחות עייפה והרגישה שהטיפולים עושים לה 

ן נמשכו, אך לקראת סוף סדרת הטיפולים הכאבים פחתו והייתה הקלה טוב. כאבי המחזור בבטן עדיי

 .בכאבי הראש

 להמשך:נוספות המלצות 

 שילוב פעילות גופנית מרגיעה ומניעה : יוגה, הליכה בחוף הים/בפארק,צ'י קונג. .1

 שיאצו–המשך טיפולי מגע  .2

 להמשיך בתהליך השינוי התזונתי .3
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 מיכאל פליישמן-: המטפל4מטופלת 

 ק"ג. 53משקל  1.60, גובה מלצרית,רווקה, 28פרטים אישיים: בת 

 שמלווים בכאב ראש בחלק האחורי והצידי של הראש. 13כאבי מחזור מגיל  תלונה עיקרית:

הכאבים מתחילים שבועיים לפני הווסת, היומיים הראשונים קשים ולאחר מכן נעלמים הכאבים. 

התחתון. ביום הראשון מנוטרלת. מלווה גם בחולשה הכאב מפושט בכל הבטן התחתונה והגב 

. ברפואה המערבית ממליצים על גלולות , טיניטוס גבוה, שקיות שחורות מתחת לעינייםכללית

 למניעת הריון כדי להפסיק את הווסת. מוחמר בלחץ נפשי ומנוחה בבית ונשימות מיטיבות.

 היסטוריה רפואית : 

  מ"ג ליום מאז השירות הצבאי. 100אלטרוקסין  תפקוד לקוי של בלוטת התריס, לוקחת

 סקירת מערכות:

פעם ביום בזמן משתנה, מבנה נוטה לרך, מתפזר, גזים מסריחים, לפעמים שלשולים, תחושת : עיכול

 הקלה לאחר יציאה.

מחמיר  .כווצי שרירים בצוואר ובעורף, כאבים בגב תחתון ובברכיים סקלטלית:-מערכת מוסקולו

 בה, מנוחה מקלה. בעת עבודה מרו

קוצר נשימה בעת שאיפה כאשר נמצאת במתח וסטרס. נזלת כרונית כל הזמן מאז עברה  נשימה:

 שנים. סובלת מליחה. 5לתל אביב לפני 

 .ראש: פירוט בתלונה עיקרית

 . קמה פעם בלילה להשתנה, צימאון והרגשת יובש: הפרשה ומין

דימום רב, קרישי דם, . ימים 4-5יום, ווסת  28-30. המחזור נמשך 13מחזור ראשון בגיל : גניקולוגיה

 בזמן הווסת מפיעים מצבי רוח משתנים, נפיחות בשדיים. .כבדות, עייפות ובחילות

 .איכות השינה לא טובה, קמה לשתן, חלומות ולפעמים סיוטים: שינה

חוסר מנוחה בזמן  .ם ובוכהמשתנה בין טוב לדיכאון, בבית טוב יותר, שומרת בפני: אופי ומצב רוח

 ווסת, ביקורתית, חרדתית, מדחיקה, קלסטרופובית, סובלת מגלובוס היסטריקוס מאז גיל הילדות.

 ממתקים וחטיפים. –המלחה והמתקה, מעדיפה חום, תזונה : הרגלים

 בדיקות:

עם נקודות אדומות, נפוחה, שקע באיזור הכליות, חריץ באיזור  ורדרדה, טיפה אדמדמה :לשון

 הקיבה/טחול, סימני לשון.

 

 :אבחנה

 חום/קורפנימי,חסר/עודף, : העקרונות 8

 GB: מרידיאנים/   ,St, ,Ht, Lu, LivSPKid: איברים/  , לחותצ'י, דם :חומרים
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 סינדרומים:

 :מצבי חסר    : מצבי עודף

 חסר דם בכבד ובלב   סטגנציה צ'י בכבד 

   חסר צ'י בטחול   סטגנצית דם בכבד

 חסר צ'י בכליות    חום בקיבה

 חסר צ'י בריאות    לחות בטחול

 

 אסטרטגיה טיפולית כללית:

 . , להרגיע את הנפש, לחזק כליות ואדמההדםלהניע את הכבד , לחזק את 

 

 אסטרטגיה טיפולית:

 הכבד ודם להניע את צ'י 

 לחזק דם הכבד והלב

 ולפזר לחות לחזק את צ'י הטחול

 לחזק צ'י בכליות ובריאות

 .קירור הקיבה

טיפולים הקשורים בהנעת הכבד:  טיפול בטן, טיפול על מרידיאן הכבד וכיס מרה, רוטציות ומתיחות 

 להנעה, רוקינג, טווינה, עיסוי תאילנדי. 

 ה.טיפולים הקשורים בטחול: טיפול בטן, עבודה על מרידיאן הטחול והקיב

 טיפולים הקשורים בכליות: טיפול איטי ומזין, גב תחתון, עבודה על מרידיאן הכליות.

 הליכה יומית, שינוי תזונה, להרבות בשתיה. :נוספותהמלצות 

 

  תקציר טיפולים:

הטיפולים . כארבעה חודשיםבמשך  יםלשבועטיפולים שנערכו בממוצע אחת  10 -המטופלת הגיעה ל

. כמו כן Chongהופיזור, עבודה על גב תחתון, טיפול בטן, פתיחת בהנעה בהתחלה התמקדו 

 .חיזוק דם וחיזוק כלליהרגעה, התמקדות במרידיאן הטחול להורדת לחות ונקודות ל

גב עליון, גב תחתון וסקרום. , UBפוסטריורי: רוקינג גב ומתיחות, עבודה על מרידיאן  :1-4טיפולים 

אנטריורי: טיפול בטן, רוטציות ברגליים ועבודה על המרידיאנים . UB17,18,20, GB30, Kid1נק': 

GB, Liv, Pc . :'נקLiv2,3,8, St36, SP6,9, St40, SP4+Pc6(Chong). 

פוסטריורי: עבודה על גב תחתון וסקרום בטכניקות שיאצו וטווינא, גב עליון, פאלמינג : 5-7טיפולים 

אנטריורי: . UB17,18,20, GB30, Kid1נק':  ברגליים.וטכניקות עיסוי תאילנדי  UBלאורך מרידיאן 

 ,CV4,6, Lu1,7, Liv3,8, St36+SP6נק': . Lu, SP, Livטיפול חזה, טיפול בטן, עבודה על מרידיאנים 

SP9, St40,44. 
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עבודה על גב תחתון וסקרום בטכניקות שיאצו וטווינא, גב עליון, פאלמינג פוסטריורי:  :8-10טיפולים 

אנטריורי: . UB17,18,20, GB30, Kid1וטכניקות עיסוי תאילנדי ברגליים. נק':  UBאן לאורך מרידי

 ,CV4,6, Lu1,7, St36+SP6נק': . Lu, SP, Kidטיפול בטן, טיפול חזה, צואר, עבודה על מרידיאנים 

SP3,9, Kid3,6,7, GB20,21. 

 

 סיכום - 4מטופלת 

, אליהם מתווספים סחרחורות, 13סובלת מכאבי מחזור מלווים בכאבי ראש מגיל , 28המטופלת בת 

חסר צ'י לחות ובחילות וחולשה ברגליים. התשאול העלה תמונה של חסר דם וסטגנציית צ'י הכבד, 

 ., חום בקיבה, וחסר צ'י בכליות ובריאותחסר דם בלב ,בטחול

הרגעת הראות והכליות, וכן חיזוק הדם והאסטרטגיה הטיפולית כללה הנעת הכבד, חיזוק הטחול, 

הנפש ושינוי תזונתי. שילוב טיפולים להנעת הכבד, ביניהם טיפול בטן, טיפול על מרידיאן הכבד, 

 וטציות ומתיחות להנעה, רוקינג, טווינא ועיסוי תאילנדי.ר

מחזקת  תזונהליפול בטן, עבודה על מרידיאן הטחול, המלצות טיפולים הקשורים בחיזוק הטחול: ט

 .טחול

 טיפולים הקשורים בחיזוק הלב: עבודה על מרידיאן הלב, עבודה על נקודות מחזקות ומרגיעות.

 שולבו נקודות המטפלות בסינדרומים שנצפו. 

פחתו. כמו  שיתפה פעולה ודיווחה כי סובלת פחות מליחה וקוצר נשימה וכן כאבי הראשהמטופלת 

 .כן, המטופלת עשתה שינויי תזונה ושינוי בהרגלי הספורט שלה

 להמשך:נוספות המלצות 

 שמירה על תזונה תומכת אדמה, מניעה צ'י ומפזרת ליחה. .1

 התמדה בפעילות גופנית מהנה. .2
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  טיפוליםסיכום 

סביב המחזור  סובלות ממיגרנה, ה23-46בטווח הגילאים מטופלות  בעבודה זו מוצגות ארבע

. כל סידרת טיפולים כללה אבחון  2015לבין יולי  2015אפריל  . המטופלות טופלו בין חודשהחודשי

רקע, בדיקות  –ר כלל איסוף מידע רפואי מערבי על התלונה העיקרית שעל פי תשאול מפורט א

כות, )סקירת מער כמקובל ע"פ הרפואה הסינית מקיףבנוסף התבצע תשאול  ,וטיפולים שנעשו

 הרגלים, הסתכלות, אבחון לשון ודופק(.

עולה כי בכל התשאולים קיימת מעורבות דומיננטית של איבר הכבד ואליו "מצטרפים" איברים 

 נוספים: הטחול, הכליות, הלב והקיבה.

 מדובר במצבים משולבים של עודף וחוסר. החומרים שהופיעו כללו צ'י, דם, יין ולחות. 

פיע על התקפי המיגרנה שינוי במצב הרוח, מתח, דאגה ודיכאון מגבירים נראה כי המצב הנפשי מש

 את התקפי המיגרנה.

הטיפולים התבצעו תוך שילוב מנחים שונים:פוסטריורי, אנטריורי, צד וכן ישיבה וכללו אסטרטגית 

 טיפול של הנעת הכבד, חיזוק האיברים החלשים )טחול,כליות( והרגעת הנפש.

גב עליון ותחתון, שכמות,בטן, ידיים ורגליים, ישבן, חזה, צוואר, ראש -הטיפול האזורים בהם נעשה 

 ופנים.

כמו כן טכניקות הטיפול ששולבו כללו שיאצו, קיו שיאצו, רוקינג, טווינא, עיסוי תאילנדי וכן מוקסה. 

 ואורח חיים. בהקשר לתזונה, פעילות גופנית ותניתנו המלצות למטופל

ות( מת ובתדירות התקפי המיגרנה, שיפור בהרגשה הכללית )ערנות וחיונילסיכום, חל שיפור בעוצ

החלו לשלב פעילות ספורטיבית בחייהם וכן החלו בתהליך הדרגתי  ובאיכות החיים. חלק מהמטופלות

 של שינוי הרגלי התזונה.

 

  



 
31 

 

  סיכום העבודה 

למיגרנה: זוהי תופעה שכיחה בקרב האוכלוסייה בארץ  –בעבודה נחשפנו לאחד מסוגי כאב הראש 

ובעולם. התקפי המיגרנה משתנים בעוצמתם ובתדירותם מאדם לאדם. מהתקף קל ועד לכזה 

 יומית.-המגביל פעילות יום

מגרנה מתחוללת כאשר עורקים המובילים דם למח מתכווצים ונעשים צרים ומתרחבים לאחר מכן, 

 ים.מה שמפעיל קולטני כאב קרוב

נשים בגיל הפוריות סובלת ממיגרנה במהלך המחזור על כן ראינו חשיבות לבחון את  4-כמעט אחת ל

 האפשרויות שלנו כמטפלי שיאצו לשפר את איכות חייהן של נשים אלו.

מטופלות הסובלות ממיגרנה סביב המחזור החודשי,בדרגות חומרה  4במסגרת העבודה טופלו 

 שונות.

ערבי ובפן הסיני, נעשתה אבחנה מבדלת, גובשה אסטרטגיית טיפול ונבחרו התלונות נותחו בפן המ

 נקודות עיקריות דיסטליות ומקומיות.

נמצא כי איבר הכבד הינו סינדרום דומיננטי )סטגנצית צ'י ודם, עליית יאנג הכבד, חסר דם בכבד, 

 כבד פולשני( ואליו "מצטרפים" איברים נוספים. 

ח, דאגה ודיכאון אינם תורמים ואף מגבירים את תדירות ועוצמת התקפי בנוסף, שינוי במצב רוח, מת

 המיגרנה.

קיימת חשיבות לשילוב הרגלי תזונה נכונים וכן פעילות ספורטיבית במסגרת הטיפול להשגת תוצאות 

 במסגרת הטיפול במיגרנה. 

ה, צמצמו נכחנו לדעת, כי הטיפולים הביאו לשיפור משמעותי בעוצמת ובתדירות התקפי המיגרנ

באופן משמעותי את השימוש במשככי כאבים וכן המטופלות דיווחו על שיפור ניכר בהרגשה הכללית 

 ובאיכות החיים שלהן.
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 מקורות

 מיגרנה. מתוך אתר ויקיפדיה, "מיגרנה". -הגדרה .1

 20.11.15נכון לתאריך    https://he.wikipedia.org/wiki/מיגרנה

2. INFOMED-אתר הרפואה המקיף בישראל 

672-http://www.infomed.co.il/disease/    20.11.15נכון לתאריך 

 אורי אלישר רפואה סינית, אתר אשנב לרקיע –מיגרנה  .3

1/migrena-r/keevhttps://sites.google.com/site/orielisha    20.11.15נכון לתאריך 

מטפלת  מיכל שלזינגר, מיכל שלזינגר –הטיפול במיגרנה באמצעות הרפואה הסינית  .4
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 דר' אנדריאה ניסנקורן, אתר תמורות –כאבי ראש בילדים  .7
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 מוטי צ'חנובר, אתר מאמרים  –מיגרנה ורפואה סינית  .8

 20.11.15ך נכון לתארי   https://www.articles.co.il/article/מיגרנה+ורפואה+סינית

נטלי כהן, ענבר שינה ואורית ציפורי , אתר  –הטיפול המשולב בכאבי ראש ברפואה סינית  .9
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