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 תקציר העבודה

מהאנשים בעולם המערבי יסבלו מכאב גב במהלך חייהם וזו גם הסיבה השכיחה ביותר  80%

 קצר, חד מכאב החל, מצבים של רחב טווח כוללות תחתון גב .בעיות45למוגבלות מתחת לגיל 

 כרוני ממושך. לכאב ועד מועד

הגורם  ובדיקות פיזיות למיניהם. EMGמיל וגרפיה,  ,CT ,MRI: לאבחוןישנן כמה סוגי בדיקות 

 .השכיח ביותר לכאבי גב הוא מכני, כאב שנוצר מחולשת השרירים באזור והתכווצותם

עמוד השדרה בכלל ואזור הגב התחתון בפרט מחזיקים הרבה ממשקל הגוף לכן אורח חיים 

איזה שהיא בעיה המתבטאת יכול ליצור  ,שמייצר שימוש שגוי או בהרבה מיקרים "חוסר שימוש"

 בכאב באזור הזה של הגוף.

יכולות להיות עוד סיבות לכאבי גב תחתון על רקע שינויים מבניים ושחיקה כגון: בלט או קרע 

 בדיסק, אוסטיאופורוזיס, ספונדליטיס, ספונדילוליסטזיס ופריצת דיסק.

ם משכנן, ישנם מבחינה סינית הכליות הו ששולטות בגב התחתון והגב התחתון הוא מקו

מרדיאנים שעוברים באזור זה וכשמטפלים בבעיות בגב התחתון כדאי לאבחן במדויק את מקום 

 הכאב ולעבוד על המרידיאן הרלוונטי.

הסיבות לכאבי גב תחתון מבחינה סינית הן: עבודה פיזית מאומצת שעלולה לתקוע את הדם והצ'י 

מול מסך בתנוחה מאמצת ששוחקת  באזור, אורח חיים תובעני המתבטא בישיבה ממושכת

)בעיקר בגיל צעיר(, הריון ולידה, פלישת פתוגן  לאיטה את רמות היין בגוף, פעילות מינית מוגברת

 לחות, טראומות, סטרס, חוסר בפעילות גופנית, תורשה וגיל מתקדם.וחיצוני בעיקר קור 

חולשה של הכליות וסטגנציה  ישנן ארבעה פתולוגיות שהן: פלישת קור ולחות, סטגנציית צ'י ודם,

 של הכבד. כמובן שיכול להיות שיתקיימו כמה פתולוגיות במקביל ושאחת תהייה הגורם לשנייה.

בטיפול בכאב גב תחתון צריך לשים דגש על כמה דברים בסיסיים: האם הכאב הוא כרוני או 

 אקוטי והאם הכאב הוא על רקע חסר או עודף.

ושה סדרות של טיפולים על מטופלים שונים: לכל מטופל יש החלק המעשי של העבודה כולל של

  אקוטייםכאב גב תחתון עם אופי משלו, שניים מהמטופלים סובלים מכאב גב כרוני עם התקפים 

מעת לעת ואחד סבל מכאב אקוטי שלא על רקע כרוני, לכל המטופלים יש סטגנציה של צ'י הכבד 

 ורמה מסוימת של לחות וליחה בגוף עם טחול חלש, במקרים הכרוניים יש חסר בכליות.

עיקר העבודה המעשית בכל הטיפולים הייתה: הנעת צ'י הכבד וחיזוק הטחול, כמובן שמעבר לכך 

לים הותאם טיפול ספציפי שתאם למצבו ביום הטיפול והיה גם צורך בעבודה לכל אחד מהמטופ

 על אלמנטים נפשיים.

ניכר שיפור בכל המטופלים, כאשר למקרה האקוטי הייתה החלמה מלאה, במקרים הכרוניים כמו 

במקרים כרוניים השיפור הוא יותר איטי וצריך לבחון אותו בקנה מידה יותר רחב של זמן, אך 

 ה התקף אקוטי השיאצו נתן מענה מצוין גם למטופלים שסבלו מכאב גב על רקע כרוני.כאשר הי
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 מבוא

שנובעים בעיקר  אקוטייםשנם כאבים כמעט כל אדם חווה במהלך חייו כאב באזור הגב התחתון, י

 ספזם והתכווצות שרירים וישנם כאבים כרוניים שמצביעים על חולשה באזור.מ

ים על איזה שהיא חולשה באזור לכן, כדאי לשים לב אליהם ישנם כאבים אקוטיים שמצביע

 ולבדוק אם ניתן לטפל בכדי למנוע הידרדרות ויצירת כאב כרוני לטווח הארוך.

עמוד השדרה הוא מרכיב מרכזי הן במערכת השלד והן במערכת העצבית של הגוף לכן נצפה 

פות שיתבטאו בחלק זה של הגוף למצוא בעיות בעיקר בשתי מערכות אלו, יכולות להיות בעיות נוס

 למשל בעיה באיבר פנימי כגון: הכבד או הכליה אך מקרים אלו הם נדירים יותר. 

כאבי גב תחתון הם הסיבה השנייה בשכיחותה כגורם לפנייה לרופא ואחת הסיבות לתחלואה 

דרה, ונכות, הכאב יכול להיות על רקע בעיה ספציפית כגון: פריצת דיסק, היצרות של עמוד הש

שנובע בעיקר מחולשת שרירים אותו )לא ספציפי(,  או כאב שלא ניתן לאפיין ..שבר ועודגידול, 

 ושחיקה של החוליות, הגידים והרצועות באזור.

לזהות  ישהדרך הנכונה להתבונן על כאבי גב תחתון היא כאל תסמונת אשר גורמים רבים לה. 

 מקרה בהתאם.ב הטיפולספציפי ולתכנן את המשך לא ולאפיין את הכאב כספציפי או 

ולנסות להתאים לכל מטופל את  היכולות והמוגבלויות שיש לכל שיטת טיפול צריך להבין את

 שיטת הטיפול שהכי מתאימה לו.

בהרבה מאוד מיקרים של חולשה באזור הגב התחתון, בעיקר במצבים הכרוניים, נדרשת 

ולקחת חלק אקטיבי בתהליך הריפוי כדי להצליח לחזק  מהמטופל אחריות מסוימת להיות מודע

את האזור ולייצב אותו, לפעמיים צריך גם להוריד במשקל בכדי להוריד עומסים מיותרים על 

 עמוד השדרה.

כמו בעוד סוגים של בעיות וכאבים, כשזה ברמה האקוטית זמן ההחלמה והשיפור הוא בדרך כלל 

 מה יותר איטית והשיפור יגיע בהדרגה.מהיר, כשזה ברמה הכרונית נצפה להחל

בעבודה זו נתייחס לכאבי גב תחתון מבחינה מערבית ומבחינה סינית: מבחינה מערבית נסקור 

לכאבי גב תחתון  ומבחינה סינית נציג את  והסיבות ונאפיין את האנטומיה, את הגורמים

 ראייה סינית.האטיולוגיות השונות, הפתולוגיות, האבחנות המבדלות ודרכי הטיפול ב

נציג טיפול, דיווח ומעקב אחר שלושה מטופלים שסובלים מבעיה שקשורה לגב התחתון ולבסוף 

 נסכם כל מיקרה ונסיק מסקנות על סמך הממצאים.
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 מערבית גב תחתוןכאבי 

כאב בגב התחתון יכול לנבוע מהפרעה בחלקים שונים של הקומפלקס כמו גידים, עצמות, עצבים, 

ודיסקים.שרירים   

בעיות גב תחתון כוללות טווח רחב של מצבים, החל מכאב חד, קצר מועד ועד לכאב כרוני, 

ממושך, הגורם ללוקה בו לפגיעה קשה באיכות החיים, בתפקוד תקין בחברה במשפחה ועוד. 

הכאב מוגדר כחריף כאשר משכו הוא עד שלושה חודשים וכרוני אם תקופת הכאב עולה על 

(3).שלושה חודשים  

 אפידמיולוגיה

כאבי גב תחתון הם התופעה שגובה את המחיר הכי יקר ממדינה מתועשת מכל שאר הסיבות 

 .45למוגבלות מתחת לגיל  השכיחה ביותרזו הסיבה  להיעדרות ממקום העבודה.

מהסובלים מכאב אקוטי יחלימו  30%מהאמריקאים יחוו כאבי גב תחתון במהלך חייהם,  80%

 שבועות, וההחלמה של השאר אינה בטוחה. 12יחלימו תוך  90%-80%שבועות,  6תוך 

-6חודשים מכיוון שהרקמה )התקינה( מתחדשת לאחר  3כאבי גב תחתון מוגדרים כרוניים לאחר 

 (4)שבועות 12

 אבחנה

 50מומחים לכאב ורדיוגרפים של הגב התחתון מזהירים על כאב בזמן מנוחה לאנשים מעל גיל 

 ם מטבולית, סרטן, שבר או דלקת. ייתכן וזו מחלת עצ

CT-  זו בדיקה חשובה כשאין בעיה נוירולוגית ויש חשד לפתולוגיה של העצם. החיסרון הוא

 הקרינה

MRI- ש נבצע כאשר יש חשד בבעיות של חוט השדרה )נוירולוגיות( ובעיות של הרקמה הרכה וחש

 .לתזוזה של דיסק או גם זיהום

טובה כאשר יש בעיה בשורש העצב , לאנשים לאחר ניתוח במיוחד כאלו שיש בגבם   - מיל וגרפיה

זו חשובה לגילוי גידולים ו/או גורמים אחרים ללחץ על שורשי העצבים או על  בדיקה פלטינות.

 חוט השדרה

EMG- כאשר הכאב ברגל הוא הדומיננטי 

מעלות,  360הסתכלות על הגב, ב, מכאניתתוכל לתת אינפורמציה בעיקר בבעיה  – בדיקה פיזית

הסתכלות על הראש והכתפיים האם נוטים קדימה או אחורה או לצדדים, אורך הרגליים. אך גם 

 (4).התכופפות קדימה וחשיפת הגב יכולה להיות מספקת
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 אטיולוגיה

היא הכי סבירה שמדובר בכאבי גב בהתחשב באורך החיים ה"יושבני" שיש  המכאניתהסיבה 

לדורנו, תיתכן סטטיות של עמוד השדרה מישיבה או עמידה ממושכת, ופעולות שחוזרות על עצמן 

( או הרמת הידיים כלפי מעלה )לברמן שניגש בניקיוןכמו למשל שאיבת אבק )לאדם העובד 

ביצוע תנועות לא נכונות עם הגוף )ישיבה ן, נכונה לאורך זמיציבה לא , לבקבוק הנמצא על מדף(

תאונה מכה או , תנועה לא נכונה, עבודה המשלבת הרמת משאות כבדים, וכדומה( הרמה כפיפה,

ועישון. השמנת יתר, דיכאון או מתח נפשי רב, מחלה כמו דלקת פרקים, פציעת ספורט, חבלה  

 פיע על הגב התחתוןהיציבות תתערער ולכן יש– דלקת בגיד אכילס

יקרה מטראומה או חולשה בעצם עצמה )כנראה מאוסטאופרוזיס(, השריר הכי   -שבר בחוליה 

 מייצב של עמוד השדרה קשור לחוליות הלמבריות, ולכן יוביל לכאב גדול בגב התחתון.

, דלקות מפרקים, מחלות אוטואימוניות, השדרה: סרטן או גרורה בחוט מחלות מערכתיות

 ופרוסטאטהדרכי עיכול כליות, גניטליה ואברי אגן בכלל. סרטן השד  -מחלות של איברים פנימיים

מתחיל בעמ"ש בחוליות וגורם להרס  -גדולה לתקוף עצמות. מילומה מצויה  נטייההם בעלי 

(2).החוליות  

 שינויים ניווניים כגון:

הדיסקים משמשים כבולמים בין החוליות של עמוד השדרה. לעיתים,  - קרוע או בולט דיסק

החומר הרך אשר נמצא בתוך מעטפת הדיסק יכול לזוז ממקומו ולבלוט או אף לקרוע את הדיסק 

וכתוצאה מכך להפעיל לחץ על עצב מסוים. אולם רוב בני האדם אשר סובלים מדיסק בולט או 

 .מן המצבפרוץ אינם סובלים מכאבים כלשהם כתוצאה 

שברי לחץ בחוליות עמוד השדרה יכולים להופיע במידה  -( )אוסטאופורוסיס העצם מסת דלדול

דלדול העצם יכול להתרחש מנטילת תרופות, גיל המעבר,   .והעצמות הפכו לנקבוביות ופריכות

 חסרים תזונתיים, גיל מתקדם ומחלות שונות כמו למשל סוכרת ופעילות יתר של בלוטת התריס.

המתאפיינת בכאבי גב תחתון, הנוצרים עקב  פרקים מחלת דלקת בחוליות,  זוהי - ונדליטיסספ

 התקשחות עמוד השדרה. הכאבים מתחילים במפרקי האגן, ונוטים להתקדם לכיוון הצוואר

החלקת חולייה על גבי השנייה בגלל פגם במפרקים הארטיקולריים, נגרם  -ספונדילוליסטזיס

כתוצאה מניוון, תאונה או מחלות דפורמטיביות. המפרק  הוא מפרק החלקה. יכול לגרום לחוסר 

הוא  L4-L5. עיקר התנועה במפרק L5מחליק קדימה על  L4יציבות של חלקי החוליה. גוף חוליה 

. הפאסט גדל ומפעיל לחץ על שורשי L3-L4בשכיחות שנייה קיים בין  ואקסטנסיה. בפלקסיה

 העצבים נובע מספונדילוזיס

עיוות בעמוד השדרה, כאשר החוליות המרכיבות אותו סוטות לצד ביחס לקו  - סקוליוזיס

 (4. )מעלות ומעלה 10האמצע, בזווית של 
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שמשמש בולם זעזועים ותומך  בין החוליות קיים סחוס הקיים בתוכו מרקם ג'לי - דיסקפריצת 

ביציבות עמוד השדרה. בפריצת דיסק נוצר קרע בטבעת החיצונית והחומר המצוי בתוכו פורץ 

החוצה, יציאה החוצה של החומר הסחוסי מפעילה לחץ על הרקמה העצבית שנמצאת סביב עמוד 

 (1השדרה וגורמת להתפתחות דלקת. )

 ה, גיל ועומסים נפשיים מצטברים.הסיבות הנפוצות: הרמת משאות כבדים, גנטיק

של האקדמיה למדעים בארה"ב מצא כי אנשים המרימים בתכיפות  1993מחקר שפורסם ב

ק"ג( עם ברכיים ישרות וגב מכופף, נמצאים  11משאות כבדים, וילדים המרימים משא כבד )מעל 

 (1יצת דיסק. )בסיכון לפריצת דיסק, גם הרמה שגויה של משקולות בחדר כושר עלולה לגרום לפר

 : תסמינים

 כאב שמקורו במערכת העצבים מפריצת דיסק או מסיבות אחרות שמקרין לגפה –כאב רדיקולרי 

 כאב שמקרין אך אין בו מרכיב עצבי –כאב סומטי מוקרן 

 רדיקולופתיה: נימול ירידה בעוצמת רפלקסים, קושי לשלוט בשריר, תחושת הירדמות.

אחורי הרגל או בצידה, יכול להגיע עד כף הרגל, לרוב בצד אחד של סיאטיקה: תחושת כאב לאורך 

 MRI (1)הבדיקה הטובה ביותר לאבחון של פריצת דיסק היא . הגוף
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 כאבי גב תחתון לפי הרפואה הסינית

ועד קצה הסקרום.  הצלעותגבול התחתון של כלוב המ האזורגב תחתון נקרא הסינית הברפואה 

 תחתון הוא זה שמעצבב את הרגליים. הגב ה

זהים  ובסכיאטיקה, הפתולוגיה והטיפול בכאב גב תחתון האטיולוגיהמבחינת הרפואה הסינית 

 יאטיקה.כולכן הדיון יתייחס גם לכאב גב תחתון וגם לס

קרנה היא היכולים להקרין לצד הלטרלי או האחורי של הרגל. במקרה וה סכיאטיקהכאבים של 

ואם הכאב מקרין לצד הלטרלי נבדוק אם יש מעורבות  UB-יהיה מעורב מרידיאן הלצד האחורי 

 בהתאם למסלול הכאב. Stאו אפילו   GB-של מרידיאן ה

תחתון מושפע הגב הן של כליות. נתחתון הוא משכהגב התחתון  והכליות הן השולטות בגב ה

  Kid-וכמובן ממרידיאן הדיו יצ 2-)שלפוחית השתן( שעובר לעורך הגב ב UB-ממרידיאן ה

 GV-מיוחדים יש השפעה על הגב התחתון: מרידיאן ההמרידיאנים ה לשני)מרידיאן הכליות(. גם 

 לאזורענף שמגיע יש   CV-מרידיאן הלשעובר לעורך עמוד השדרה ומשפיע בזרימתו עליו, וגם 

 (5) .(נקודת הכליות)UB 23 הנקודה

 

 יולוגיה סינית לכאבי גב תחתון:טא

תחתון ולאורך זמן הגב השרירי את בעיקר הרמת דברים כבדים )מחליש   - עבודה פיזית מאומצת

פוגע בכליות(. מצד אחד זה גורם לבעיה כרונית אך מצד שני זה יכול לגרום גם לבעיה אקוטית 

 (5) )סטגנציה מקומית של צ'י ודם(.

מתחילים בגיל כשהם תחתון הגב ה ילדוגמא זה יכול לקרות אצל ספורטאים שמאמצים את שריר

  (.אקרובטים בלט, קרקע,התעמלות צעיר )

 הפסקהללא  עובדים תנוחה,יושבים באותה  אנשים שעובדים במשך שעות ארוכות, -עבודת יתר

 (5) .מזה נוצר כאב גב כרוניו נחלש כליותהיין של הומנוחה. עם אורך חיים כזה במשך הזמן , 

 להיות פעיליםבמיוחד אצל אלו שמתחילים  ,את צ'י הכליות המחליש -פעילות מינית מוגברת

כליות ה. נראה את זה בגיל מאוחר יותר בהתבטאות של חולשת 14החל מגיל  בגיל צעיר, מינית

רצועות הגב ולכן את גידים וה שרירים,היין וג'ינג(. צ'י כליות חלש לא מזין את  יאנג, )צ'י,

 (5) השרירים נחלשים.

אופנים:  שני-תחתון. השפעה בהגב הכליות והקונסטיטוציה של את המחלישים  – הריון ולידה

טן ונוצר עומס על השרירים בכאשר נחלשים שרירי הגב התחתון שמחזיקים את ה פיזית,הברמה 

לכאבי גב או מחלת  מיםליות. באופן כללי הריון ולידה לא גורהכצ'י של הנחלש -אנרגטיתהוברמה 

שות או אלו שלא עוסקות בשום פעילות פיזית מחזקת, הגב יחלש וצ'י גב אלא שאצל נשים חל

 (5.)השנייהאחת אחרי  האו לידשזה יקרה רק לאחר הרבה לידות . כמובן יתכלהכליות  ה
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הנזק יכול להיות גם כרוני וגם אקוטי. פלישת קור ולחות זאת -קור ולחות-חיצוני פתוגןפלישת 

 תמצטברשסיבה מאוד נפוצה לכאבי גב תחתון. אם זה לאורך זמן אז נראה החלשת כליות 

 במחמם התחתון. 

 החלשת צ'י הכליות. נראהאת אז נראה  לא טופל,זה לאורך זמן ו ,מקור ולחותהוא אם הנזק 

 ביחד. )צ'י( וחסר )לחות( של עודף סינדרום

ית לחות יגם לחות חמה יכולה לגרום לכאבי גב ולסטגנצ -חום ולחות-חיצוני פתוגןפלישת 

חוף ים או  באזוריחמים ולחים,  באזוריםם יבמרידיאני הגב. זה יכול לקרות לאנשים שחי

 (5) ור ולחות.קבמקומות טרופיים לחים. המקרים האלו הרבה פחות נפוצים מחדירת 

בימינו המון אנשים לא עוסקים בפעילות גופנית בכלל, מבלים המון שעות  –גופניתחסר פעילות 

לא מפעילים את עצמם. חוסר פעילות  הם עבודההחוץ לבית או מבישיבה בעבודה או בבית, גם 

לא  הגם יציב להיווצרגידים( ועקב כך יכולה  רצועות, לשרירי גב חלשים )שרירים, תגופנית גורמ

לשת גב נוספת ואף לבעיות נוספות. אצל אנשים כאלו נראה גם המון מצבי נכונה שתביא להח

 (5) סטרס.  ובמקרים רבים גםסטגנציה )סטגנציית צ'י( 

מחלות כרוניות באופן כללי לאורך זמן מחלישות את הכליות ולאורך עוד יותר  – מחלות כרוניות

 כליות. היין ו/או יאנג של האת  ותזמן מחליש

מתח ואי שקט נפשי גורמים לסטגנצית צ'י ולסטגנציה בכבד שיכולה להשפיע  – סטרס ורגשות

גב ה באזורלמרות שרוב הנוקשות תהיה מרוכזת  מתח ו/או כווצים בשרירים. נוצרבעקיפין כי 

כליות ההגב. פחדים משפיעים על אזורי שאר את עורף וכתפיים זה יכול לכלול גם  עליון,ה

מצב של חסר דם או  להיווצראת הטחול ועקב כך יכול  מחלישותומחלישים אותם. דאגות 

מספקת  גם חוסר בהזנהחסר. זה יביא גם לחסר דם בכבד וכתוצאה מכך  ל רקעת דם עיסטגנצי

 (5)  שרירים.לרצועות  וגם ל ,לגידים

 יתיאדם קיבל, מאמץ גופני יוצא דופן יכולים לגרום לסטגנצש תאונה, מכות וחבלות – טראומה

 (5) דם ו/או צ'י מקומית באזור.

ילד נולד עם קונסטיטוציה חלשה, עם צ'י כליות חלש או אף חסר ג'ינג. כל אלו יגרמו  –תורשה 

 (7) גב חלש.מכך מערכת המוסקולו סקלטית וכתוצאה ההתפתחות בעיה בלבעיה בעצמות, 

אדם משתמש הולכן  עם הגיל קשה יותר לאדם להפיק 'צי וג'ינג מהמזון והאוויר – גיל מתקדם

חולשת גב ליותר בג'ינג  המולד ומכלה אותו. לאורך השנים זה יגרום לחולשת כליות ומכאן 

 (7) (.', אוסטיאוארטריטיס וכדאוסטיאופורוזיסעצמות )פריצות דיסק, התחתון, בעיות בשלד ו

בחיי האדם. תזונה נכונה ומאוזנת עוזרת לשמור על  תזונההחשוב לציין את התפקיד של  – תזונה

 (7). םאיבריה ותפקוד נכון של בריאות
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 :פתולוגיה

 מצבים פתולוגים הכי נפוצים: 4יש 

 (5) פלישת קור ולחות, סטגנצית צ'י ודם, חסר בכליות וסטגנצית צ'י בכבד.

גם מה יותר דומיננטי קור או  נחפש ם וקרים.ינראה החמרה בימים שהם לח  - פלישת קור ולחות

כאב  כאב יגיב טוב לחימום.הלחות. אם קור יותר דומיננטי אז נרגיש שרירי גב יותר תפוסים ו

הוא יוחמר במצבים של חסר תנועה או חסר  דרך כללב .תחומקור יותר מורגש מכאב על רקע ל

 מנוחה.

 כאבים יהיו פחות חמורים,ה בצקתי למגע, אם לחות יותר דומיננטית נראה אזור נפוח יותר,

 כאבים פחות ממוקדים, ירידה של תחושה באזור. תחושה של כבדות,

ם, ימרידיאנים שעוברים בגב. זה יכול לקרות באזורים קרים ולחלקור ולחות חודרים לשרירים ו

המצאות ליד מזגן עם גב חשוף כמו כן אחר מכן, לאו בזמן שהייה ממושכת במים וחשיפה לקור 

 דומות. או סיבות

 :חולשת כליות

באים בהתקפים. מנוחה מיטיבה עם  בדרך כללשכרוניים נותן תמונה של כאבים  –צ'י ויאנג כליות 

 חלש.נכליות ההצ'י חלש )יוחמר בפעילות מינית(. וגם יוחמר בקור כשיאנג ואדם עייף ההכאב כי 

פלישת קור  ל רקעע לפלישת רוח קרה ולחות. התקף כאבי גב פורייהפתולוגיה זאת היא קרקע 

ו/או לחות לאחר בילוי לדוגמא. לרוב זה קורה אצל אנשים מבוגרים. במידה וזה קורה הרבה 

כליות ו/או על כך שהוא עושה יותר מדי האדם צעיר זה מעיד על בעיה קונסטיטוציונית של ל

 פעילות פיזית )מאומצת או לא מתאימה(.

פגיעה במבנה, בגוף החוליות.  ,ניוונייםשינויים  לגיל מאוחר. אופיינייותר  –חסר יין כליות 

 פתולוגיה זואך  כל זה בגיל מאוחר,את החלשות היין ששולט על עצמות. נראה של מקום המ

כלל כאבי גב במצב הזה הם בדרך  פעילות מינית מוגברת.או  מאיבוד דם רב גם להיווצר היכול

חסר צ'י ויאנג יהיו על רקע חזקים יותר כאבים מוקלים במנוחה ומוחמרים במאמץ.  כרוניים,

 בכליות.

כאב חזק, הגבלה בתנועה אין פלקסיה  טראומה. מצבים אקוטיים חמורים, – סטגנצית צ'י ודם

ואקסטנציה. כאב מוקל בתנועה קלה ומוחמר בתנועה מאומצת. כאשר המצב אקוטי הסטגנציה 

כל שהיא שגרמה לנקע  אינטנסיבית תדם נובעת כתוצאה מטראומה, מכה או פעילוהי ו/או 'צהשל 

 של חסר בכליות(. על רקע)יכול לבוא הרבה 

כבד אחראי על ההסטגנציה יכולה לגרום גם לכאב אקוטי וגם לכאב כרוני.  – ת צ'י בכבדיסטגנצי

סטגנציה בו גורמת לנוקשות, חוסר גמישות והתכווצויות. שנית, והרצועות, דים יהגהזנת 

אמצעי הכבד יכול האמצעי וגם תחתון. במחמם ה ,המחממים 2-הכבד יכולה להיות ב ההשפעה של

גם אצל  והגניטאליותמעיים היבה. במחמם התחתון הוא יכול להשפיע על קטחול וההלהשפיע על 

 גברים.  לנשים וגם אצ
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כשצ'י סטגננתי של הכבד משפיע על המחמם התחתון הוא גורם לנוקשות והתכווצות של הגידים 

 )עקב סטרס חזק, כעס, עצבנות וכד'(. אמוציונאלי ,רגשי ל רקעזה קורה ע בדרך כלל. באזור

 להיתקעהפתולוגיות. לדוגמא תקיפות של קור ולחות חוזרות גורמות לאלו  4יש קשר עקבי בין כל 

במרידיאני הגב שעוברים באזור. מצד אחד זה גורם ובשרירים  :זמן באזור הגב התחתוןהלאורך 

מצד שני זה חוסם , המים( טרנספורמצייתכליות אחראיות על הלהחלשות של הכליות )כי 

 ית צ'י ודם.יית צ'י ודם באזור ויכול לגרום לסטגנצירקולצס

 :אבחנה מבדלת

 :הסתכלות

 צייתסטג -חסר יין בכליות, כחלחל -חסר ייאנג בכליות, כהה כמו סלק אדום-צבע הפנים: חיוור

 דם.

 תשאול:

 חשוב מאוד לברר האם הכאב הוא אקוטי או כרוני, ואם הוא אקוטי על רקע מצב כרוני.

  ,מה גורם לזה ,וא עז וחזק. לברר מתי מחמירלברר אם הכאב הוא יותר מושך ומפריע או שה

 ר,וק: האם יש השפעה של תנאי מזג האוויר, חסר תנועה הפך,הזאת פעילות כל שהיא או האם 

 או ההיפך לקרר אותו. האזורמנוחה, תנועה, לחמם את : רוח. מה מקל על המצב ,לחות ,חום

 לשאול איזו פעילות או תנועה גרמה לכאב.( כדאי אקוטי)כאב הוא חדש האם 

כאב חמור הית צ'י . אם ייש סטגנצ עם תנועה במשך היוםכאב חמור יותר בבוקר ומשתפר האם 

יש פלישת פתוגן  כאב מחמיר במזג אוויר קר ולחהחסר בכליות. אם זה מעיד על  יותר בערב

 מוחמר במזג אויר חם יש פלישת חום.הכאב לחות. אם או /ר ווחיצוני ק

 מגע:

דם. אזור שקוע  צייתעל סטגגב ורגליים: גב תפוס ורגליים תפוסות בעיקר בחלק האחורי יעיד 

 יעיד על חסר בכליות. Kid3בנקודה 

מראים מצב של תקיעות דם )טראומה(. גב קר שמתגמש עם חימום ע''י  גבהשרירים נוקשים של 

כאב כזה  בדרך כלל ר ו/או לחות קרה.ורית חמה או ע''י תנועה של היד מראה מצב של פלישת קכ

 קטן אלא יכסה שטח גדול יותר.  באזורלא יתרכז 

 דופק:

כאב כרוני ע''ר חסר התחתון. אם הגב המראה את המצב של  CHIשלישית השמאלית ה העמדה

 בעיה אקוטית יהי דופק שטחי.היהיה דופק עמוק ואם 

תמונה של מעורבות ומצב של איברים  תיתןהידיים  2-אחרות בהבדיקה ומצב הדופק בעמדות 

 נוספים בגוף.

 מאוד לאבחן אם הכאב הוא אקוטי או כרוני, ואם הוא אקוטי על רקע מצב כרוני. חשוב
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 ןטיפול בכאבי גב תחתו

מתי התחיל ו מיקום, תחתון צריך לברר קודם כל אם זה כאב אקוטי או כרוני, אופיהבטיפול בגב 

 שנמצאתצית צ'י ו/או דם או בעיה גנסט איברים, לפתולוגית)אקוטי או כרוני(. האם הכאב קשור 

איברים ולא נקשר את  פתולוגיתלפעמים בכאבי גם תחתון לא נמצא סימנים של  .רק במרידיאנים

תחתון תמיד יהיה קשור בחולשת כליות  בלמרות שלפי ג'ובני כל כאב ג ,הבעיה לחולשת כליות

הכוונה  בעיה היא במרידיאנים בלבד,הויהיה חייב בטיפול וחיזוק כליות. לעיתים נראה ש

. בכל אופן צריך לבדוק את כל הסימנים UB, Kid, GV,Chong –יאנים שעוברים בגב למריד

בצעירים במיוחד, יכול להיות שכאב גב תחתון  ,מהאוכלוסייהוהתופעות הנלוות כי בחלק מסוים 

לפי ג'ובני טיפול בכאב גם תחתון לא חייב להתמקד  יהיה הסימן היחיד שמעיד על חולשת כליות.

 כליותאת ה. הכי חשוב להבין אם זה אקוטי או כרוני ובכל מקרה לחזק מסוימתפתולוגיה ב

צי' ו/או דם )טראומה(. במקרה ה יתסטגנציל , בדרך כלל דיסטאליותרלוונטיותלהתאים נקודות ו

לפי שיטות אחרות הטיפול יתבסס  ואפשר לטפל במקום הכאב עצמו אז בצורה עדינה ביותר.

 (7)( 6)מצאו. ויערך בהתאם לפתולוגיות שנ

 :כאב אקוטי

ת צ'י ו/או דם או חדירת פתוגן חיצוני. יכול להיות גם על רקע ילרוב יהיה מצב של עודף: סטגנצי

 פשר לפתוגן חיצוני לחדור בקלות .אחסר שמ

יעזור מאוד, במקרה ואין חום  ליאפיזור של המקום, מגע דסט - (טראומה) טיפול בכאב אקוטי

במקום הנפגע ניתן להשתמש במוקסה לפיזור סטגנציה. כמו כן נוכל גם להשתמש בשמן ואם ניתן 

 לגעת במקום הכואב נחמם אותו ונפזר סטגנציה בעזרת שמן.

נפזר את הלחות   ,קור ו/או לחות ,במקרה ומצב אקוטי נוצר כתוצאה מחדירת פתוגן חיצוני

 .ע''י מוקסה, שמן רהאזוונחמם את 

 :כאב כרוני

קיימים כאבים כרוניים על רקע חוסר ועל רקע עודף. הכאב על רקע חוסר הוא עמום והכאב על 

כמו כן  ,במצב הכרוניגם בכאב עצמו וגם לטפל  צריךרקע עודף יהיה חד. בכל מקרה של כאב כרוני 

 )חיזוק גידים ורצועות( ובטחול )חיזוק עצמות(, בכבד חשוב לטפל בנקודות שמטפלות בכליות

 )חיזוק שרירים, במקרה שלנו שרירי הגב(.

. נפעל באותה דרך כמו בכאב אקוטי. פיזור היא תופעה שמופיעה ונעלמת צ'י ו/או דם תיסטגנצי

לי יעזור מאוד, במקרה ואין חום במקום הנפגע ניתן להשתמש במוקסה אשל המקום, מגע דסט

כמו כן נוכל גם להשתמש בשמן ואם ניתן לגעת במקום הכואב נחמם אותו  ,סטגנציההלפיזור 

 סטגנציה בעזרת שמן.את הונפזר 

 המתאיםמרידיאן לנפזר את הלחות , נכניס חום למקום או  – פלישת פתוגן חיצוני קור ו/או לחות

 ונחזק את האיברים בהתאם להבחנה.
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 את שחייבים לחזקבהתאם לאופי הכאב. כמובן תחתון הנטפל בגב  – חולשת כליות ) צ'י,יאנג,יין(

כליות. נשתמש במוקסה במקרה של חסר יאנג. נמליץ על טיפול בצמחים ותזונה כי  זה מוסיף ה

 יין. שיאצו בשילוב עם טיפול בצמחים מאוד יעיל כי הספיגה של חומרי הצמחים טובה יותר

 כאשר מניעים צי . 

חיזוק איברים מעורבים. כבד משתלב  ,כבד, טיפול בגב בהתאם יתיפיזור סטגנצ  – ת כבדיסטגנצי

ליות איצר כאבי גב תחתון. נעבוד על נקודות דסטיבמצבים של סטרס ותקיעות מה שיכול ל

כבד שולט על גידים ורצועות( ואלו השמפזרות סטגנציה, נקודות שמשפיעות על גידים ורצועות )כי 

ף ,צריך לעשות טיפול בטן כדי לטפל בכבד ''מקרוב''. במצב של סטגנציה הופכים לנוקשים. בנוס

)באופן כללי טיפול בטן הוא טוב לכאבי גם תחתון כי ניתן לטפל באיברים ולחזק אותם גם דרך 

 הבטן(. 

 לכאב אקוטי נקודות דיסטליות

UB 40 – .מרפה גידים שולטת על הגב באופן כללי. לכאב בחלק התחתון של הגב, בצמוד לישבן, 

 כל נקודה משפיעה על צד שלה.  ברכיים.והירך הכאבים לאורך  משככת

58UB  –  העל מרידיאן  רגל שלא נמצאהגב התחתון לכיוון השל  לטרלילכאב-UB   או מרידיאן

 הם.י, אלא בינGB-או ה  Kid-ה

UB 62 –  לכאב שמקרין למטה וגם מקרין בצד הלטרלי של הרגל )אישיאס( ובא ממתיחת שרירים

 כל נקודה משפיעה על צד שלה. מחזקת דם ויין. פלישת קור לגב. ו/או

UB 59 – .משחררת גידים ושרירים בגב התחתון ולאורך המרידיאן 

SI 3 – כאשר הכאב חד צידי ובגובה הטבור. כל נקודה משפיעה על צד שלה. 

YaoTong Xue-  וגם על המותן בגובה הטבור תחתוןהגב הנקודת אקסטרה . משפיעה על. 

 כאשר הכאב חד צידי בחלק האמצעי של הגב מעל לגובה הטבור. משמשת

GB 34– .נקודה מעולה לשחרור גידים ורצועות גם במצבים כרוניים וגם במצבים אקוטיים 

 מקומיות לכאב אקוטי: נקודה

GV 3 –  .מחזקת את הגב והרגליים ושימושית במיוחד כאשר הכאב מקרין לרגל 

GV 4 – .מחזקת את יאנג הכליות ואת הגב 

GV 8 –  .מרגיעה את הגידים ומרפה נוקשות בעמוד השדרה והתכווצות 

GV 26 –  בקו האמצעי של הגב או כאב שמתחיל מהקו  -לכאב אקוטי בעמוד השדרה עצמו

 האמצעי ומתפשט לצדדים.
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UB 32 – ניתן לשלב  .משמשת כאשר הכאב באזור הסקרום. נמצאת בפורמן השני של הסקרום

 עם נקודות באותו גובה, ואחת למעלה ולמטה, על הג'יאג'י. GV -בנקודות על ה שימוש

 :לכאב כרוני

SI 3 + UB 62 – נקודות פתיחה של ה- GV המחזקות את עמוד השדרה והכליות. נקודות אלו ,

עמוד שימושיות רק אם כאב הגב נובע מהמרכז )מעמוד השדרה( ומיועדות לבעיות כלליות של 

 לטיפול בכאב גם תחתון. השדרה לכל האורך ולא רק

UB 62 + SI 3 –  נקודות פתיחה שלYang Qiao mai את המרידיאן הזה פותחים כשמעורבת .

 סכיאטיקה, כאב שמקרין לצד הלטרלי של רגל.

-Kid 3 יאנג כליותו מחזקת ייו. 

Kid 7-יאנג כליות מחזקת 

SP 3 –  .מחזקת את עמוד השדרה וטובה לכאב כרוני עם סקוליוזיס 

GV 20 – נקודה דיסטלית להשפעה על ה- GV  של עמוד  תחתוןכאשר הכאב הוא בחלק הלומברי

 השדרה.

Ht 7 –  מרידיאןמשפיעה על הגב בעקיפין בשל הקשר השכבתי של ( הכליות עם הלבshao yin .)

 משתמשים בה במצבי סטרס. מרגיעה נפש וכך משחררת התכווצויות.

UB 40 –  לכאב בחלק התחתון של הגב, בצמוד לישבן. שולטת על הגב באופן כללי. מרפה גידים

 .וכאבים לאורך הירך והברכיים. כל נקודה משפיעה על צד שלה

UB 57 – ניתן להשתמש בה במקום ב- UB 40 .כאשר קיים ברקע חוסר יאנג של הכליות 

58UB  – רי של רגליים לכאב בצד האחו. 

UB 60 – כאשר מדובר בכאב כרוני לאורך מרידיאן ה- UB. 

UB 62 –  לכאב שמקרין למטה וגם מקרין בצד הלטרלי של הרגל )אישיאס( ובא ממתיחת שרירים

 ו/או פלישת קור לגב. מחזקת דם ויין. כל נקודה משפיעה על הצד שלה.

GB 41  אוGB 40 – כאשר הכאב לאורך מרידיאן ה- GB. 

GB 31 – נקודה מקומית חשובה לסיאטיקה לאורך מרידיאן ה- GB . 

GB 34– .נקודה מעולה לשחרור גידים ורצועות גם במצבים כרוניים וגם במצבים אקוטיים 
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UB 23 – שמחזקת כליות, מחזקת את העצמות ובעיקר את עמוד השדרה המותני  נקודה

 והברכיים.

Tunzhong – אקסטרה הנמצאת לטרלית ל ודהנק- UB 54  לכאב בישבן גם במקרים שיש הקרנה

 לרגל.

Yaoyan – אקסטרה מקומית טובה לכאב גב כרוני, במיוחד בחלק התחתון של הגב  דתונק

 לגבול התחתון של החוליה הלומברית הרביעית.צון לטרלית  3.5 (במיוחד כשיש כאבי מחזור.)
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 עבודה מעשית

 נירית דוסטר מטפלת :מטופל ראשון

 ק"ג , תל אביב 64ס"מ  170רווק בעלים של בר   32ל.מ 

תה תדירות של פעם יהמטופל הגיע אלי דרך חברה, הטיפולים התבצעו בביתי בתל אביב, זו הי

 .2014עד ינואר  2013בשבוע למעט מקרים שציינתי שהגיע אחרי שבועיים,  התחילו מנובמבר 

סובל מאז מכאב עמום, הרגשה ,  52UBלפני חודש התכופף להרים ארגז וחש דקירה חזקה באזור 

. הכאב מקרין UB-צון של ה 3יק קרסט, קו הישל שריר תפוס בעיקר בצד ימין בחלק שמעל האיל

 .GBלעיתים לרגל לאורך ה 

לשבת, חוסר תנועה קיבל זריקת וולטרן ולקח כדורי אטופן. אופי הכאב חד בקימה עד כדי חזרה 

 מיטיב.

 פריצת דיסק, בלט דיסק, ספונדליטיס, טראומה ואבנים בכליות. : אבחנה מבדלת

 : מעדיף את שעות הלילה.הרגלים ואורך חיים

 שנה. 12סיגריות ביום, במשך  20מעשן 

 נוהג לעשן קנאביס כל ערב. 

 כפית סוכר. 0.5כוסות קפה ביום עם  3-4

 :עיכול

 ללא מאמץיציאה ביום בערב  

 יש תיאבון, לא אוכל מסודר. ,יש גזים עם ריח  מבנה קשה, אחיד

יש התקף ריפלוקס נוטל כדורי קונטרלוק, סובל גם מצרבות  כאשר שנתיים,סובל מריפלוקס כבר 

 עקב הריפלוקס. קיים טעם חמוץ בפה בזמן ריפלוקס.

 לפני כשנתיים.  ורהסמפיסבל 

 :נשימה

גודש באף שמפריע בחיי היום יום, יכול להתעורר באמצע הלילה. סובל מסינוסיטיס כרוני, יש 

 בטיפות אלרין,  לא סובל מכאבים.  משתמש

 :שלד ושריר

עד לפני שבועיים סבל מצריבות ברגליים כמו שפשפת קשה במפשעות, בירך צד לטרלי 

 ובקרסוליים. 
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 סובל לעיתים מצוואר נוקשה בעיקר בסטרס.

 :שינה

בערך, רציפות בשינה, יש תנועתיות  9לפנות בוקר בגלל העבודה וישן עד  2נשכב לישון בסביבות 

 וחוסר שקט בשינה.

 : אופי ומצב רוח

 מצב רוח משתנה, לרוב שומר בפנים, סף תסכול נמוך, חסר מנוחה.

 מתוח  ,זיכרון בעיקר לזמן הקצר חרדה לא ספציפית(. -ביקורתי לעצמו, יש דיכאון )מאובחן

 .מדחיקו

 .במיוחד במרכז -ה, חיפוי לבן עכורתיאור: מבנה אחיד פטישי, אדומ :לשון

 העקרונות 8

 עודף, חום, פנימי

 :סינדרומים

Liv Qi \ Bood Stg 

Heat 

Shen disturbed 

Lu and SP Qi Xu 

 :מרידיאנים

GB ,UB 

 :אסטרטגיה

 .של צ'י ודם לאורך המרידיאנים ובכבד ההנע

 .הוצאת חום

 .חיזוק צ'י הלב

 .של צ'י הטחול והריאותחיזוק 

 .בנוסף נשימות ותרגילי מתיחה

 "."לאחר שבועיים כשצוין. פעם בשבוע למעט 2013הטיפולים נעשו בנובמבר 
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 1טיפול 

יש מעט אי נוחות בשכיבה על  ,6כאב ברמה  ,המטופל הגיע עם כאב עמום באזור גב תחתון צד ימין

 .תחתון דיאנים הנ"ל , התמקדות בגבהבטן , טווינה על המרי

 ,Pc ,Pc6ל לסבול. מרידיאן ומאוד רגישה לא יכ GB30 מנח צד, כניסה ל ,GB 34 29 41נקודות: 

Liv 3 ,LI 4. 

  2טיפול

הקלה לכמה שעות אחרי הטיפול וגם בבוקר שלמחרת אך הכאב חזר בהמשך  הייתה ,6כאב ברמה 

 .היום

נסבל יחסית לטיפול קודם, טיפול טווינה במנח צד ואח"כ פוסטריורי,  ,GB30, 29טיפול צד 

 .Liv 3, LI 4מתיחות גב תחתון. כניסה לפורמנים. 

  3טיפול 

, ת חמותנתפס הגב לפני כמה ימים באותו אזור ומרח משחות ועשה מקלחות קרו, 6כאב ברמה 

מעט השתפר אך עדיין מוגבל בתנועה קשה להתכופף. לימדתי אותו איך להתכופף בעזרת 

חלה   UB 53, 52,הברכיים, ועבדנו על נשימות, טיפול צד בלבד, כוסות רוח באזור עצם הזנב ו  

 .Pcומעבר על מרידיאן  Pc 6 , הקלה תוך כדי הטיפול. טיפול חזה להרגעה

 4טיפול 

המשיך לעוד יום למרוח משחה שגם עזרה וביום  ,הקלה לאחר הטיפול הייתה 1כאב ברמה 

 שאחרי כבר הרגיש טוב.

, המטופל התאילנדי 'מתיחות מהמסאזגמישות באזור. מרגיש חוסר  ,היום המטופל לא כאוב

 בגב.   UBכניסה עמוקה לאורך ה  ,GB 29, 30הרגיש שזה טוב לו. נקודות: 

טווינה באזור הפנים   Lu9, ,SP6ונקודות  Lu, SP  חיזוק מרידיאן .המשכנו סשן של נשימות

 מכיוון שיש מעט גודש. הרגיש שעזר מעט אך עדיין לא מצליח לנשום לחלוטין. 

 5טיפול 

המטופל ביקש שנעשה גם היום סשן של נשימות. התחלנו במנח אנטריורי עם  ,2כאב ברמה 

נשימות אל הגב והשטחת הגב באמצעות נשימות אל הקרקע. הראיתי לו תרגיל למתיחה צידית 

התאילנדי.   'סאזשל שרירי הגב התחתון בליווי נשימה עמוקה. אמר שמאוד עוזר. מתיחות מהמ

 ,GB30, GB 29, UB23, UB 24, UB 25, UB 26,'קנוכניסה אל  עברנו אל מנח פוסטריורי טווינה

UB 36  .  
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  6טיפול 

ויש מעט   UB 53, UB 54,זורבאכואב המטופל הגיע אחרי שבועיים, מרגיש שהגב  4כאב ברמה 

נשימות שעזרו  עשהד אבל מיעשה אולי תנועה לא נכונה.  ,הקרנה לצד רגל ימין כבר כמה ימים

 GB 30, GB 29, GB 34, GB 41. אבטווינ  GBמעט. מנח צד טווינה רוטציות ומתיחות. עבודה על 

 .Luּּ טיפול חזה להרגעה. מרידיאן   UB53, UB 52-כוסות רוח 

  7טיפול 

 ,מנח צד ,שבלילות האחרונים ישן טוב )מרגיש חיוני בבוקר(מדווח המטופל ללא כאב כבר שבוע. 

 .לגב תחתון, עבודה על צוואר ופניםמתיחות , UBמנח פוסטריורי מעבר על  .GBמעבר על 

 8טיפול 

לא היו  מזהץ הגב וחוהיה יום אחד שקצת הרגיש את  ,המטופל הגיע לאחר שבועיים ,2כאב רמה 

 תלונות. 

 תאילנדי. 'סאזטיפול צוואר ומ

  9טיפול 

 תאילנדי, המטופל הרגיש טוב אחרי הטיפול. 'זאשל מסטיפול מלא 

  10טיפול 

צד   UB 23, UB 24המטופל הגיע לאחר שבועיים ללא כאב למעט כאב מעט עמום ב 3כאב רמה 

 . Pc 6 ,3בנוסף Pcמרידיאן   .אתמול בלילה כנראה לא ישן טוב )לא במיטה שרגיל(. מיןי

 .UB 52,  53, UB 23, UB 24פוסטריורי   GB 30, GB 29  מנח צד טווינה 

 

 סיכום הסדרה

כונה ומאז סובל מכאבים חדים נמטופל אשר לפני חודש חווה טראומה בגב התחתון מתנועה לא 

לקח כדורי  ,ועמומים גם יחד, קיבל ביום האקוטי זריקת וולטרן אשר עזרה רק ליומיים שאחרי

הגיע עם כאבים לטיפול הראשון. מאז אמצע  ,את הכאב מעט אבל לא לחלוטין שטשטשואתופן 

הסדרה הכאבים פחתו. המטופל למד תרגילי מתיחה שביצע בבית עד כמה שהתאפשר, למד לבצע 

ת חי חיי לילה וער עד שעות מאוחרו נשימות בזמן כאב ולמד גם לנשום בזמן הטיפול. המטופל

צמו. בנוסף לחום שקיים שמקשה על הגוף לשקם את ע ולכן הגוף לא מוזן דיו. אורח חיים

, אלו צעות סיגריות אלכוהול ומריחואנההמטופל מכניס מדי יום ולילה עוד חום באמ ,במערכת

אורחות חיים שהמטופל כרגע לא מסוגל לשנות ומעדיף להמשיך את הטיפולים שמתחזקים אותו. 

לשנות את שהמטופל לא הראה נכונות  מכיוון )הטיפולים התמקדו בתלונה האורתופדית )בלבד

 אורך חייו.
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 :המלצות להמשך

 למשך סדרה נוספת. לשלושה שבועותהמשך טיפולי שיאצו אחת  .1

 ביצוע התרגילים אשר נלמדו. .2

 .חיזוק הגב התחתון בפילאטיס או שחייה .3
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 :מטופל שני

 מטפלת גולוביב אלנה

 2, נשוי+46בן  –ד.ג 

. לפני כן עבד בתקשורת. כל החיים עוסק בפעילות 2004מאז  מאמן קבוצת אייס הוקי -רקע

 .הוקיאייס  חקשמ רץ, קונג פו,מתאמן  -פיזית

בדרך  .במשך החמש שנים האחרונות כאבי גב תחתון אקוטיים הולכים וחוזרים :תלונה עיקרית

 באזורכשמרים משהו כבד אך יכול לקרות גם אם עשה תנועה פתאומית. מרגיש חולייה שזזה  כלל

אמצעי עד קצה הגב ה מאזורובהדרגתיות נוצר כאב  T8-סקפולותהתחתון של המדיאלי הקצה ה

 לטרלי של רגל ימין.המקרין לצד שהסקרום עם כאב 

 באזורשמאלית הברך המתלונן על הגבלת תנועה בכתף ימין וכאבים בצד המדיאלי של  בנוסף ,

 תחתון של הברך. האמצעי עד הגבול ה

 עיכול:

בורבוריגמוס. מרגיש  ללא ריח., ללא ריח. יש גזים יקות,הרבה מאוד פעמים דב יציאות סדירות.

 .אם אכל וגם אם לא אכל םובהיפוכונדריום( וגם ימלאות בבטן )מלאות באפיגסטר

 

 נשימה:

קורה גם שמתקרר בעת  .בסתיו בדרך כללמקסימום פעמיים בשנה,  ,בריא. חולה פעם לבדרך כל

חום ה ימים מרגיש חולשה, 2-3 ,ל לאימונים או משחקי אייס הוקי.  כאשר חולה"לחונסיעותיו 

ללא  ברך(. מבריאו גב כתף,) הבעייתייםעמומים במקומות  םמרגיש כאבימעלות.  38 עדעולה 

 נטילת תרופות כל שהן. פשוט נח.

שנים.  10-הרגליים לפני כ 2-ב גדולהה הבוהןפטרת התחילה מה -פטרת ציפורניים ברגליים

שנים בערך,  5תוך , התחילה להצהיב ולהיות עבה טיפה יותר עם הזמן. במשך הזמן הציפורן

לא ממש טיפל בזה כי לא הפריע לו. לא הרגיש  הזרת,עד  ותנוספ בהונותפטרת גם לההתפזרה 

, ים אף כאב קללפעמ ,הציפורניים באזורשום סימנים חריגים. לאחרונה התחיל להרגיש גרד 

 אצבעות נלחצות בקצה הקדמי של הנעל.הקרח והכשנועל נעלי סקי וגולש על בדרך כלל 

 

 סקלטית:-מערכת מוסקולו

תזוזה של  תחתון עם הקרנה לרגל ימין לצדה הלטרלי.הגב האמצעי עד הגב המ כאבים בגב תחתון.

T8 – כשמרים ונושא ציוד כבד על מדיאלי של הסקפולה הימנית. קורה התחתון הגבול המרגיש מ

שום דבר לא עוזר לכאב מלבד מגע ע''י מישהו  .כואבו מתקשה מרגיש שצד ימין מתקצר, ,הכתף

למקום. לפעמים מצליח  החוליהתנוחות יוגה שמשחררות את  2או  החוליה שמשחרר לו את

להיות  הכאב לא מתחיל החוליהלפעמים לא. כאשר מרגיש את תזוזת  לעשות את התנוחות לבד,
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מן ''פולסציה עמומה''  התיאורכאב הוא כאב מושך, לפי ה ''עז'' מיד אלא מתפשט תוך כמה שעות.

 של כאב.

תחתון. באופן כללי לא ממש שם לב הגב ה באזורכאב חלש  ,כמו כן באופן כללי מרגיש ''אי נוחות''

לא עושה עם זה משהו מיוחד ולא יודע מה מיטיב  .אך לפעמים ממש מפריע, לזה כי עסוק מאוד

 .או מחמיר את תחושת הכאב

רופא לא נבדק אצל הגיד, שנים. חושב שאולי היה קרע של  4מקום לפני המ היצא -כתף שמאלית

כאב מופיע במסלול היש כאב עמום והגבלת תנועה כאשר מנסה להרים את היד למעלה.  .אורתופד

ת ודנקמרפק ועד למפרק הכתף ובהמשך על הכתף עד אזור ההחל מ ,על היד TWואמצעי  LIקדמי 

GB21. דוש עם מים חמים או משחה  ,חייב לשנות תנוחה ,מתעורר בלילה מכאב עמום באזור

 מחממת עוזרים למצב.

של  הקותחתון של הברך. כאב על האמצעי  עד הגבול ה באזורברך הבצד המדיאלי של  -ברך ימין

מורגש  SP3 'הברך ועד לנק מאזור SP המרידיאן  הברך. ברגל זאת, באזוררק  SP המרידיאן 

הכאב הוא כאב עמום ומתחיל להיות חזק יותר בתנועה של רוטציה פנימה. עוזר  בדרך כללבחסר. 

 נפיחות במקום.  רואיםזרם של מים חמים על המקום. ויזואלית  -דוש חם

 קפיצות מצנח. 84בחטיבה מיוחדת. עשה  "בדסנט"בזמן ששירת בצבא ברוסיה היה 

  הכתפיים והסקפולות. זוראור אנוקשות של שרירי צוו

 ראש

שנים  2-3אחרון המצב השתפר )הטיפולי שורש. בזמן ובעיות שיניים מגיל קטן. יש הרבה סתימות 

 כולל קלציום., חושב שזה עקב ויטמינים שהתחיל לקחת, אחרונות(ה

 הפרשות ומין:

 שתן יוצא ''סמיך'' .ה. הרבה פעמים מרגיש שבדרך כללצהוב רגיל -צבע שתן

גשם  ישכש בימים לחים, יש יותר נפיחות רך כלל. בדשיש יותר נפיחותיש ימים  נפיחות ברגליים.

 או בקיץ בימים לחים במיוחד.

 שינה:

לפעמים נח באמצע  .דרך כלל. שינה עמוקה ללא חלומות ב10.00עד  02.00שעות ביום. משעה  8

 דקות. 5-10שעה וחצי. נרדם תוך  ,היום שעה

 

 אופי ומצב רוח:

 חיובי. רגוע.

 .תקשר בקלות עם אנשים בכל גיל, משמח

משחקים ותחרויות אייס הוקי. בחצי שנה אחרונה לקח קורס , בחיים, באימונים–מתוח הרבה 

 בישראל. הוקיהאייס  ארגון''טכניקות שחרור מתח'' מטעם 

 מחליט ומבצע בקלות. לו חשיבה אנאליטית.יש 

 

 הרגלים:
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 אוכל מטוגן. אוהב חמוץ וחריף,

 אוהב סתיו אירופאי עם גשם וגם חום ישראלי של סתיו .

או  משחקי אייס הוקי קשורות למלחמות, אומנויות לחימה,–סטרטגיות שונות אאוהב ספרים על 

אנאליזה. באופן כללי אוהב כל מה  סטרטגיה ולעשותאמשחקים אחרים כמו שחמט שצריך לפתח 

 שקשור לצבא ולהיסטוריה של מלחמות ופוליטיקה.

ליטר  (KVASליטר ביום וגם קבאס רוסי )  2בחצי שנה אחרונה התמכר לקולה. יכול לשתות עד 

 כוסות ביום. 4 עד מים,ותה הרבה ביום. לא ש

 :הסתכלות

 רגוע ובטוח. , נראה חיונימבנה גוף ''חזק ורחב''. בטן נפוחה ''בטן בירה''. 

 :לשון

 גדוש.סבלינגוול  חריץ במרכז הלשון. סמנ''ש, ,חיפוי צהוב ,נפוחה אדומה,

 :דופק

שלישית ביד ימין הבכבד. חלש מעט בעמדה  מיתרימורגש בכל הרמות. מתגלגל בעמדת הטחול. 

Kid/TW. 

 אבחנה:

י הכבד, חום ולחות צ'ית יסטגנצ תחתון,היבה, לחות במחמם האמצעי וקחום ב חסר צ'י בטחול,

 כליות.בי צ'חסר  בכבד,

 UB -ית צ'י במרידיאן היסטגנצ

 TW-ו  LIת צי וקור במרידיאן ה יסטגנצי

  .ברך(ה)איזור    SP-ה ית צ'י במרידיאןיסטגנצ

 כליותו יבהק ד,בכ איברים: טחול,

 לחותו חומרים: צ'י

 TW,  LI ,SPמרידיאנים: 

 

 אסטרטגיה טיפולית:

זור לחות מהמחמם יבה, פיהקהוצאת חום מ כבד, הוצאת חום ולחות מהכבד,הית יתפיזור סטגנצ

 כליות. הטחול, חיזוק צי ויאנג התחתון, חיזוק ההאמצעי ו

 SP ה מעי הגס של היד ומרידיאןהמרידיאן הנעת  )שלושת המחמים(,  TWהנעת צ'י במרידיאן 

 של הרגל.

 .טוינהשיאצו ו

 .תזונה

 .מחמם האמצעיהתחתון והנעת האמצעי והגב התרגילים לחיזוק 

 .שימוש במגנטים

 .שימוש במשחת טייגר באלם מחממת

 

 Liv 2,3,8 ;SP3,6,9 ;St36,44 ;UB18,19,20,21,22,23,40,60,62 ;Kid3,7 ;GB30,34,21,41: 'נק

LI4,10,12,13,14 ;TW4,5 ;SI3,6,8,9,10. 
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 טיפולים:

 .2016עד מאי טיפולים התבצעו ממרץ ה

עקב מצב אקוטי של כאבי גב תחתון. הוא סבל מכאב כבר , לטיפול הראשון המטופל קרא לי בערב

יומיים ולאחר שלא הצליח להתמודד עם זה החליט לעבור טיפול אלטרנטיבי שלא ניסה קודם. 

על כשהגעתי אליו המטופל נראה סובל מאוד, צד ימין של הגב יותר קצר מצד שמאל וטיפה צולע 

( זזה T8ימנית. הכאב התחיל לו כי הרים ציוד כבד בדרך לאימון ומיד הרגיש שחוליה ) הרגל ה

הזה עד הסקרום. למחרת הכאב לא עבר אלא החמיר והתחילה הקרנה  אזורהמונתפס לו הגב 

 לרגל ימין.

 באזורנשאר , הכאב הוקל אך ם. בטיפול הראשון כבר הגב השתחררטיפולי 3במשך שבוע עשינו 

טיפולים הבאים גם הכאב הזה עבר. טיפלתי במטופל ה 2-קרנה לרגל ימין. בהתחתון וההגב ה

הגב. בטיפול הראשון  ועל לא יכל לשכב על הצד , במנח פוסטריורי. המטופל שכב על הבטן

עבדתי על נקודות מקומיות ונק' דסטליות. שילבתי  טווינה , גב האמצעי והתחתוןהשחררתי את 

 , GB30 GB34וגם   17,18,20,40,60,62UB  נקודות ושיאצו בטיפול.

 טיפולים לאחריו הכאב עבר לגמרי כולל הכאב המקרין לרגל ימין.ה 2-ב

 10הטיפולים הבאים התבצעו פעם בשבוע. סה''כ המטופל עבר , הטיפולים הראשונים 3לאחר 

 טיפולים.

כבד, הוצאת הית יהתחלתי לעבוד על פיזור סטגנצ, בנוסף לחיזוק הגב התחתון 4טיפול ה ההחל מ

 חיזקתי את, כבדהמתחתון וההמחמם , מחמם האמצעיההנעה והוצאת לחות מ יבה,קהחום מ

ר. השתמשתי אור הכתפיים והצווזטחול וצ'י הכליות. כמו כן הוספתי עבודת טווינה על אה

 במגנטים לפתיחת מרידיאן הדאי מאי )עבודה על כבד(. 

שכמות ולגרום להזרמת ה-כתפייםה-עליוןהגב ה באזורהוספתי מגנטים גם כדי לפזר את הנוקשות 

 צ'י ודם טובה יותר בכל הגב. 

 בעבודה על  הכתף השתמשתי בטייגר באלם ע''מ לחמם ולהניע.

 נתתי למטופל תרגילים לתרגול עצמי בבית. תרגילים לגב כללי וגב תחתון ואמצעי:

 ,ברכיים ולהניח כפות ידיים על הרצפה/מזרן(עמידה על ה) 4על לעמוד -תרגיל החתול .1

 גב בשאיפה ולישר בנשיפה.את הלקמר 

כאשר המטופל  דיםלקפל את הברכיים ולאט לשים אותם לצד-תרגיל בשכיבה על הגב .2

 רק הרגליים כל פעם פונות לצד אחר. שוכב על הגב וידיו פתוחות וישרות.

ולנסות לגעת ברצפה. ברגע שמרגיש הכי  הלמט להתכופףפשוט  -מתיחת גב בעמידה .3

 לשחרר ו''להתלות'' לכמה שניות. לאט לאט לעלות חזרה.-מתוח

רגליים עומדות ברוחב הרוטציה דינמית של החלק העליון של הגוף שמאלה וימינה כאשר  .4

תרגיל ה ידיים משוחררות כמו חבלים.החלק העליון מסתובב שמאלה וימינה וההאגן ורק 

 תחתון, מניע ומפזר.האמצעי והמחמם הין על עובד מצו

המטופל דיווח על שיפור ניכר בהרגשה של הגב באופן כללי. התחיל לשים לב  7לאחר טיפול 

תחתון נהייה גמיש יותר. כמו כן השתפרה הגב התנועות שלו הפכו לחלקות יותר. הרגיש שהש

יד למעלה ה את קודם )להרים התנועתיות של הכתף בצורה ניכרת ביותר. תנועות שלא יכל לבצע

 תנועה מלא. חווטהתחיל לעשות כמעט ב ,והצידה(
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כמו כן תודרך המטופל לשפר את התזונה. להוריד את האוכל המטוגן. לאכול יותר ירקות כתומים 

מבושל או מוקפץ קלות. לשתות יותר  כבד. אוכל מאודה,המחזקי טחול ומיטיבים עם  וירוקים,

מתוקה )קולה וקבאס(. לפי דווח המטופל זה היווה בעיה עבורו. היה לו מים ולהוריד מהשתייה ה

 מאוד קשה להתמודד עם זה אך השתדל כמה שיכל.

פל ונפיחות בבטן ירדה מעט. כמו כן המטהראיתי שינוי במצב הלחות בגוף.  9-לאחר הטיפול ה

חות(. אכן, גם דיווח על שינוי ביציאות שלו. שם לב שהמרקם השתנה )הרבה פחות יציאות נמר

 עד שהמצב השתנה מעט(. הרגיש יותר קל באופן כללי )משהו שלא שם לב לכך קודם,

מצב השתפר. כל הזמן במשך סדרת הטיפולים המטופל הלאחר הטיפול העשירי אפשר להגיד ש

 .קבוצה שלו עשתה. גם העביר וסחב ציוד כבדהשבשתי תחרויות היה משתתף גם באימונים ואף 

ירד. אף שהרים דברים כבדים ההתקף  ברצועות ובשריריםמתח בגידים ההתחזק ואכן הגב שלו 

 תחתון חלפו גם כן.היותר. כאבים עמומים בגב  קרההאקוטי לא 

 תנועה כמעט מלאה. שיפור גדול מאוד בתפקוד הכתף,

 פחתו הכאבים בברך והנפיחות בברך ירדה לגמרי.

 הנפיחות בגוף ירדה מעט גם. ,ירד מעט במשקל כללית השתפרה. הרגשה הה

 

 

 סיכום:

בד''כ כשמרים משהו כבד אך יכול  כאבי גב תחתון אקוטיים הולכים וחוזרים. :תלונה עיקרית

תחתון של המדיאלי הקצה ה באזורלקרות גם אם עשה תנועה פתאומית. מרגיש חולייה שזזה 

אמצעי עד קצה הסקרום עם כאב מקרין לצד הגב ה מאזורובהדרגתיות נוצר כאב  T8-סקפולותה

 לטרלי של רגל ימין.ה

 באזורשמאלית ברך המתלונן על הגבלת תנועה בכתף ימין וכאבים בצד המדיאלי של , בנוסף

 תחתון של הברך. האמצעי עד הגבול ה

סובל מהתקפי כאב גב תחתון אקוטיים עם הקרנות לרגל ימין שחוזרים על  באופן כללי בריא.

עצמם וכאב גב תחתון ''עמום'' שלא ממש מפריע אך לפעמים מורגש. כמו כן מפריעים לו כאבים 

ברגליים ו בציפורנייםפטרת כבר הרבה שנים והגבלת תנועה בכתף ימין וכאבים בברך שמאל. יש 

 נה.  שהתחילה להפריע בשנה האחרו

הכבד,  צ'י יתיסטגנצ תחתון,ה, לחות במחמם האמצעי ובקיבהחום  חסר צ'י בטחול,הבחנתי ב

 כליות.ב צ'יחסר  חום ולחות בכבד,

פיזור לחות  כבד, הוצאת חום ולחות מהכבד,הית יפיזור סטגנצהאסטרטגיה הטיפולית הייתה 

 כליות. הי ויאנג 'טחול, חיזוק צהתחתון, חיזוק המהמחמם האמצעי ו

 .שיאצו וטוינה

 מפיגה לחות ומיטיבה לכבד., תזונה מחזקת טחול וכליות

 .תחתוןהמחמם האמצעי והתחתון והנעת האמצעי והגב התרגילים לחיזוק 

 .שימוש במגנטים

 שימוש במשחת טייגר באלם מחממת.

 דווח על טיפולים:
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הטיפולים הראשונים עבדתי על בעיה אקוטית וחיזוק גב תחתון  3-טיפולים. ב עשרהד.ג עבר 

ית יתחתון על פיזור סטגנצהגב החיזוק לרביעי התחלתי לעבוד בנוסף הטיפול הואמצעי. החל מ

תחתון וחיזוק המחמם האמצעי והמ ,כבדהפיזור לחות מ כבד,הו קיבההמהוצאת חום  ,כבדה

מגנטים  ,מגנטים לפתיחת מרידיאן הדאי מאי לפיזור לחות ,ןטיפולי גב ובט ,כליותהטחול וה

 עם משחת הטייגר באלם. ידהכתף והשכמות. עבודה על -כתפיים לפיזור נוקשות בגב עליון,

 תוצאות 

 של כאב גב תחתון עם הקרנה לרגל לא הופיעו. םאקוטייהתקפים 

שהיה לפני תחילת תחתון כמעט עברו. הרגיש אותם הרבה פחות ממה הכאבים קלים בגב 

 הטיפולים.

 כמעט מלא. חווטתנועה השתפר לה טווחכאב בכתף עבר. ה

ירדה הנפיחות  סקי.כשהיה בשמאלית ירד מאוד. כמעט ולא הופיע גם בזמן הגלישה הכאב בברך ה

 סביב הברך. 

לחות בגוף ירדה )אכן המטופל דווח על שינוי במרקם הנפיחות בבטן ובאופן כללי נראה כי הירדה 

 .היציאות והשתן(

 :המלצות להמשך

סדרת תרגילים , . להמשיך בתרגול  התרגילים שנתנו לו )ראה מלא(. הוספתי תרגילים נוספים1

 מרידיאנים.את הכל המפרקים ומותחת את שעובדת על כל הגוף, מפעילה 

 בהתאם להמלצות שקיבל, אך היה  לו ולהוריד מזונות מזיקים. להמשיך עם תזונה משופרת 2  

 קשה לבצע את כולן. 

את שעות השינה )הכוונה לא לכמות השעות, אלא לשעות שהמטופל ישן בהן(.  לשפר.  לנסות 3 

 (. 07:00עד  23:00-או מ 06:00עד  22:00-מ)להשתדל ללכת לישון מוקדם יותר 
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 מטופל שלישי

 תשאול

 , מטפל: גיא גוטמררווק מורה ליוגה 44ג בן א.ש 

של עשרה טיפולים בביתי מתחילת מרץ ועד סוף אפריל, כשארע התקף  המטופל הגיע לסדרה

 אקוטי קיבל שני טיפולים בשבוע, הגעתי אליו דרך הסטודיו ליוגה שאני מתאמן בו.

 תלונה עיקרית

שמקרין לרגל. כשיש התקף אז כאבים מאוד חזקים ויכול שנים  10כרוני, בערך כאב גב תחתון  

 ., רוב הזמן הכאב הוא יותר עמום פחות חדוולטרןלהגיע לרמה של קבלת זריקת 

 . L3-L4נימצא פריצת דיסק 

 :מערכות תקירס

, : קשה לו לעכל אוכל, אחרי ארוחות יסבול ממלאות בבטן ויש יותר נטייה לשלשוליםעיכול

ל גם מגזים שנתקעים וקשה לו לשחרר אותם, אוהב בתחושה כללית של נפיחות מלאות וכובד, סו

של פירות כל בוקר, טוען שזה מאפשר לו יציאה יותר מלאה ומשוחררת. יש רגישות  לעשות שייק

 למוצרי חלב לכן משתדל להימנע מהם כמה שיותר.

 יותר נוטה לרך, אחיד, יש ריח ודביק. 1-2יציאה: כל יום 

 .יש תאבון בריא בדרך כלל

יש נשירת  הטמפורלי. מראה חיוור ושחור מתחת לעיניים, יש כאבי ראש פעם בשבוע באזור ראש:

 .30שיער בעיקר מהקודקוד והשער ברובו הלבין כבר מגיל 

אוזניים: יש תעלות אוזניים צרות לכן צריך לעבור שאיבה פעם בשנה בכדי להוציא את השעווה 

 שהצטברה, יש גם טיניטוס חד פעם בחודש.   

בה להתלונן ומתקשה יש כעסים שאינם יוצאים החוצה בעיקר על הסביבה, מר אופי ומצב רוח:

משתמש  )יש כוח רצון(. להגיע להחלטות, כשמגיע להחלטה מבצע ויכול לעשות מעשים קיצוניים

 .לפעמים בסמי הזיה

ויכול גם ללכת לישון  22:00שעות בלילה, אין שעות קבועות, יכול ללכת לישון ב 6-7ישן  :שינה

ופות שמתעורר באמצע הלילה וצופה בטלוויזיה ואז קבבוקר, בדרך כלל ישן רצוף, יש ת 2:00ב

 עייף יום למחרת. 

 מעדיף חוםהרגלים: 

עושה כל יום יוגה די אינטנסיבית במשך שעתיים, לטענתו לא יכול בלי, צורך סמים התמכרויות: 

הוא נמצא באיזה  רל פעם בחודש בערך כאשב, בדרך כלל סמים קלים כמו מריחואנה א18מאז גיל 

 .L.S.Dיותר קשים כמו  הזיהמסיבה הוא לוקח סמי  אירוע או
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 אבחנות:

 : נראה מעט חיוור ומדוכא, חסר שימחת חיים הסתכלות

 ., יש סימני שיניים בצדדים, טיפ הלשון אדוםחיוורת עם חפוי לבן ודביק ,רחבה לשון:

 ., מחמם תחתון חלש ועמוקSt/SP בומתגלגל  Livפעימות בדקה, מיתרי ב 70 דופק:

 העקרונות: 8ניתוח 

 )סטגנציה(, פנימי.  חוסר, עודף

 : צ'י , לחות וייןחומרים

 וכבד כליות, טחול, לב איברים:

 סינדרומים ואטיולוגיה:

הלחות נתקעת באזור הגב התחתון אולי גם  מייצר לחות  על רקע כליות חלשות,חסר צ'י בטחול ה

 בגלל הכבד הסטגננטי.

 שמגיע גם ללבנוצר חום כתוצאה מהסטגנציה 

Kid Qi Def,  SP Qi Def,  Ht Heat, Liv Stg 

 אסטרטגיה טיפולית:

 לחות והסטגנציה אך בעיקר חיזוק.הלהוציא את  ,והנעת הכבדחיזוק הטחול הכליות והלב 

) להימנע ממזון קר שאינו בושל, מזונות חמימים כמו קינואה ודורה, בטטה  תזונה לחיזוק הטחול

 .לפוגג ליחה(וחליטת עלי שסק 

 SP6,3,9, CV4, CV6, St36, CV3, Ht3, UB20, Kid3,6, Liv3: נקודות

 .UB40,57,58,60, GB30ספציפיות לכאבי גב תחתון:  ודותנק

 

 

 

 

 תיעוד טיפולים

המטופל הגיע לסדרה של עשרה טיפולים מתחילת מרץ ועד סוף אפריל, כל טיפול נמשך כשעה 

 וחצי.
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  5.3/2016 טיפול ראשון

דיווח המטופל: שמח לבוא אך טען שהוא עצבני, הכאב גב נימצא במצב עמום, טען שמורגש יותר 

 .בכפיפה קדימה

 דיווח המטפל: נראה מעט מתוח עם תסמינים של אלרגיה בעיניים.

 ,SP6, Liv3, SP6דיווח על הטיפול: מנח אנטריורי: חיזוק הטחול והנעת הכבד נק: 

 המלצתי להוריד מטוגן, מתוקים ובצקים. מנח פוסטריורי: קיו לחיזוק, 

 12.3.2016 טיפול שני

 .דיווח המטופל: מרגיש יותר טוב והאלרגיה חלפה, בכאב גב אין שיפור

 .דיווח המטפל: נראה יותר חיוני ובלי תסמיני אלרגיה

 .טיפול: מנח צד לחיזוק קיוהדיווח על 

 זור סטגנציות.הרבה עבודה על הגב העליון + טווינה לפי -מנח פוסטריורי

 19.3.2016 שלישיטיפול 

 .דיווח המטופל: קצת מדוכדך ולא רגוע מענייני עבודה בעיקר

 .דיווח המטפל: נראה קצת לא רגוע וחסר אנרגיות

  .דיווח על הטיפול: מנח אנטריורי: הנעת הכבד וחיזוק הטחול

 .מנח פוסטריורי: קיו לחיזוק והרגעה

 26.3.2016 טיפול רביעי

 .המטופל: מרגיש טוב מעט סטרסדיווח 

 דיווח המטפל: נראה חיוני.

 , הנעת הכבד SPה  דיווח על הטיפול: מנח צד+ חיזוק

 2.4.2016 טיפול חמישי

 .דיווח המטופל: השבוע הרגיש יותר את כאבי הגב התחתון וזה הקשה עליו להתאמן ביוגה

 .דיווח המטפל: נראה באמת שהגוף לא מאוזן והיציבה לא טובה

מנח אנטריורי: רוטציות  ,ממנח פוסטיורי כדי לא להעמיס על הגב תידיווח על הטיפול: נמנע

י אועבודה ספציפית על הסקרום בשילוב תאילנדי כדי למתוח את האמסטרינג. הסברתי לו שכד

 שיגיע לטיפול נוסף בהקדם כדי לתת מענה לכאב האקוטי שתקף אותו.
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 4.4.2016 טיפול שישי

 מרגיש קצת יותר טוב, יש הקלה בכאב הגב אך עדיין מורגש.דיווח המטופל: 

 דיווח המטפל: נראה קצת חסר אנרגיה.

דיווח על הטיפול: נראה שהוא יכול לשכב כבר על הבטן לכן התחלתי ממנח פוסטריורי: עבודה על 

 .עבודה על הפורמנים ,UB40,57,58, GB30, כל הנקודות הרלוונטית UBה

 9.4.2016 טיפול שביעי

 .דיווח המטופל: הכאב גב עבר ויכול להתאמן רגיל ביוגה

 .דיווח המטפל: נראה יותר חיוני

 דיווח על הטיפול: חזרתי לחזק את הטחול במנח אנטריורי ובנוסף חיזקתי את הכליות,

 מנח פוסטריורי: קיו לחיזוק.

 16.4.2016 טיפול שמיני

 דיווח המטופל: עייף וטרוד הפעם בענייני זוגיות.

 דיווח המטפל: באמת נראה עייף.

דיווח טיפול: קיו שכיבה על הצד לחיזוק וקרקוע, במנח אנטריורי עבודה על הצוואר כדי להוריד 

 לשחרר סטרס ולהרגיע.  Ht3,7ביד עם דגש על Ht עומס ולהרגיע, עבודה על

 23.4.2016 טיפול תשיעי

ת הכובד בגב וגם מבחינה נפשית דיווח המטופל: מרגיש ממש טוב לטענתו כמעט ואינו מרגיש א

 מרגיש יותר חופשי וקליל.

 .דיווח המטפל: נראה חיוני וטוב

דיווח טיפול: טיפול יותר מניע לשחרור סטגנציות במנח אנטריורי: רוטציות ומניפולציות 

 רוקינג ועבודת פיזור על הגב העליון.: מהתאילנדי, במנח פוסטריורי

 30.4.2016 טיפול עשירי

 המטופל: מרגיש טוב ללא כאביםדיווח 

 דיווח המטפל: נראה חיוני עם מצב רוח טוב והרבה הומור

 דיווח טיפול: חיזוק הכליות והטחול במנח אנטריורי, קיו במנח פוסטריורי.

 :סיכום סדרת טיפול
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 , מורה ליוגה שסובל מכאב גב כרוני, 44גבר בן 

 .L3-L4הבחנה מערבית: פריצת דיסק בין 

כאב גב כרוני המקרין לחלק האחורי של הרגל, עלול להגיע לרמת כאב  -העיקרית פרוט התלונה

 .מאוד חזקה

קשיים בעיכול, יכול להתבטא בגזים ונפיחות , יציאות רכות יותר נוטות  -סקירת מערכות

לשלשול, מראה חיוור ומעט עייף. ישנם כעסים המופנים בעיקר פנימה, ביקורתיות וציניות, יש 

 קלים אך גם סמים קשים נלקחים פעם בחודש. הזיהנטייה להתמכרות, בעיקר לסמי 

אה כבר מהילדות לכן חולשת הכליות פגעה במשך הזמן הקונסטיטוציה חלשה כנר -סינית בחנהא

בטחול שהחל ליצור לחות בגוף, הסטגגננטיות של הכבד תקעה את הלחות שהפכה לליחה באזור 

 .המחמם התחתון

 .הנעת הכבד, פיזור הליחה, חיזוק הטחול והכליות -אסטרטגיה טיפולית

, הימנעות ממזון קר שאינו חלבמתן הנחיות תזונתיות של הורדה בכמות הבצקים הסוכרים וה

  אורז לא דביק, בטאטה, שיבולת שועל וחליטת עלי שסק לפוגג ליחה.כדאי לצרף לתזונה בושל, 

: בגלל שהמדובר בבעיה כרונית, עיקר הטיפול התבסס על חיזוק הטחול דיווח על טיפולים

ת הכבד וחיזוק והכליות, כמובן שניסיתי לטפל במצב הרגשי בנוסף לבעיה בגב וזה דרך הנע

 מרידיאן הלב. 

 דיימילמזלי יצא לי להיחשף להתקף של כאב גב באמצע הסדרה וכך יכולתי לתת מענה : תוצאות

לכאב אקוטי. לדברי המטופל  התקף כזה יכול היה להיגמר בבית חולים ובזכות הטיפול יצא 

 שהוא נעלם יחסית מהר ללא סימפטומים חריפים.

היה שהמטופל חיוני יותר וניקר שיפור במצבו הנפשי, כמובן שאין גם לקראת סוף הסדרה נראה 

לי אינדיקציה ברורה לכך ויכול להיות שיש גורמים אובייקטיביים שהשפיעו על המטופל בפרך זמן 

 יחסית קצר זה.

מבחינת  נתתי המלצות תזונתיות בכדי להוריד את כמות הלחות והליחה בגוף,  המלצות להמשך:

ומנם המטופל מתרגל יוגה, אך המלצתי גם לעשות פעילות בחיק הטבע, לשאוף פעילות גופנית א

המטופל לקח  .אובססיביאויר מידי פעם ולנסות להירגע, נראה היה לי שהיוגה באה ממקום קצת 

 ברצינות את ההנחיות ומתכוון ליישמם  בחייו.

 

המעשית סיכום העבודה   

גברים פחות או יותר באמצע חייהם, שניים במסגרת העבודה טיפלנו בשלושה מטופלים, כולם 

מהם סובלים מבעיה כרונית בגב התחתון שבמהלך הטיפול "התלבשה" עליה גם בעיה אקוטית 

כל המטופלים סובלים מסטגנציית צ'י הכבד וחולשה בטחול,  ואחד מהם סבל מבעיה אקוטית.

לסכם שעיקר העבודה  , לכן באופן כללי ניתןבדרך כלל זה מתבטא בכמות רבה של לחות בגוף
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המעשית מעבר לטיפול הספציפי בבעיה האקוטית של כאב הגב הייתה פיזור סטגנציות וחיזוק 

 הטחול.

ניתן היה לראות בבירור כי טיפולי השיאצו הקלו ברמת הכאב על ההתקפים האקוטיים, זאת על 

ף הגעה לבית פי השוואה פשוטה להתקפים שנגמרו בזריקות וולטרן, כדורי אטופן ולעיתים א

מתכוון חולים. לכל המטופלים ניתנו גם המלצות תזונה, אך נראה כי רק אחד מהם באמת 

 ליישמם בטווח הארוך, ניתנו גם תרגילים ומתיחות לעבודה בבית ותרגילי נשימה.

כדי להבין את השפעת הטיפול ברמה הכרונית על כאבי גב תחתון צריך לבחון את המטופלים על 

כשרוצים לחזק בעיקר ודיקור ותר, יכול להיות שכדאי להוסיף גם טיפול בצמחים פרק זמן רחב י

 את הכליות את הטחול ואת הדם. 

היא שהשיאצו הוא כלי רב עוצמה במתן מענה לבעיות אקוטיות של כאב גב תחתון כמו תחושתנו 

סטרס  בבעיות משניות שעלו בטיפול בעיקר רמתכן חל שיפור בפרמטרים אחרים של המטופלים 

 . תהורמת החיוניות שעל השירד

הטיפול בשיאצו נתן תוצאות טובות ברמת התחושה הכללית, בקיצור תקופת ההחלמה  מסקנות :

 מההתקפים האקוטיים של כל המטופלים והקלה ברמת תחושת הכאב.

פחמימות ריקות : הפחתה במוצרי חלב, םלכל המטופלים ניתנו המלצות תזונה שעיקרם ה

טופלים מלהוריד את רמות הלחות והליחה בגוף ובעיקר במחמם התחתון, שנים מהבצקים כדי ו

הראו רצון לקבל וליישם את המלצות התזונתיות אך הם גם אלו שסובלים מכאב גב כרוני לכן 

אולי ישנה הגבלה בין רמת הנכונות לעשות שינויים מהותיים בחיים לרמת הסבל והכאב בה הם 

 .נמצאים

מתיחה וחיזוק של אזור הגב התחתון, לדעתנו זה שיפר יבלו הנחייה לתרגילי שנים מהמטופלים ק

 את מצבם ונתן עוד תמיכה ועזרה לגוף לשקם את עצמו מעבר לטיפולי השיאצו.

 

 

 

 

 

 

 הסיכום העבוד

 בעבודה זאת ניסינו לסקור את הנושא של כאבי גב תחתון מבחינה מערבית ומבחינה סינית.
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מכנה משותף בהיבט של הרפואה הסינית בין אנשים שונים הסובלים מכאבי ניסינו להבין אם יש 

גב תחתון ולתת להם מענה בטיפול שכלל בעיקר שיאצו אך גם המלצות תזונתיות ותרגילים 

 לעבודה אישית עצמאית.

סקרנו את כאבי הגב התחתון מבחינה סינית: הסיבות, הפתולוגיות, אבחנות  ראשוןבחלק ה

 תחתון. כאבי גבמבדלות וטיפול ב

סקרנו את כאבי הגב התחתון מבחינה מערבית :סוגי בדיקות ואבחון, רקע לבעיות גב  שניבחלק ה

 תחתון וסינדרומים של  מכלול האפשרויות לכאב זה.

בחלק השלישי ביצענו שלוש סדרות של טיפולים בכאב גב תחתון ומצאנו מכנה משותף מבחינת 

 הסינדרום הסיני לבעיה.

 ,בשיאצו הקל בצורה משמעותית על כאבי הגב התחתון על רקע אקוטי בכל המטופליםהטיפול 

נראה כי יש גם שיפור קל ברמה הכרונית לאלה שסבלו מכאב גב תחתון ברמה הכרונית. לא ניתן 

לקבוע חד משמעית את התרומה של השיאצו ברמה הכרונית כי לדעתנו ישנה חשיבות רבה גם 

צון של המטופלים לטפל בעצמם )פעילות גופנית, תזונה, תרגילים לאורך החיים, למשמעת והר

 לחיזוק האזור והפחתה של סטרס(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מקורות

(1) 



34 
 

http://www.camoni.co.il/index.php?idr=400&gclid=CjwKEAjwgbG5BRDp3oW3qdP

YxFBIjaCmXdJtSN_3fW1RAlOMpBtbDRucoxoCLUfiuCwSJAAQmoSDKH8pjCX

w_wcB&p=211395&pt=22.5.2016 

(2) 

-http://www.cts.co.il/%D7%9C%D7%A9%D7%9B%D7%9A

-%D7%92%D7%91-D7%90%D7%91%D7%99%D7%9B%

%D7%AA%D7%97%D7%AA%D7%95%D7%9F7.5.2016 

(3) 

http://www.wikirefua.org.il/index.php/%D7%9B%D7%90%D7%91%D7%99_

-%D7%92%D7%91_%D7%AA%D7%97%D7%AA%D7%95%D7%9F_

_Lower_back_pain7.5.2016 

(4) 

-pain-back-low-with-n/livingpai-http://www.webmd.com/back

11/causes?page=210.5.2016 

(5) 

.Giovanni Maciocia ‘’The practice of Chinese Medicine.The treatment of deseases 

with Acupuncture and Chinese herbs. 2007 

(6) 

 www.tmurot.org.il/docs/low_back_pain_short.doc24.04.16 

 

(7) 

_pain_both.docback_lowerwww.tmurot.org.il/docs/24.04.16  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.camoni.co.il/index.php?idr=400&gclid=CjwKEAjwgbG5BRDp3oW3qdPiuCwSJAAQmoSDKH8pjCXYxFBIjaCmXdJtSN_3fW1RAlOMpBtbDRucoxoCLUfw_wcB&p=211395&pt=2
http://www.camoni.co.il/index.php?idr=400&gclid=CjwKEAjwgbG5BRDp3oW3qdPiuCwSJAAQmoSDKH8pjCXYxFBIjaCmXdJtSN_3fW1RAlOMpBtbDRucoxoCLUfw_wcB&p=211395&pt=2
http://www.camoni.co.il/index.php?idr=400&gclid=CjwKEAjwgbG5BRDp3oW3qdPiuCwSJAAQmoSDKH8pjCXYxFBIjaCmXdJtSN_3fW1RAlOMpBtbDRucoxoCLUfw_wcB&p=211395&pt=2
http://www.cts.co.il/%D7%9C%D7%A9%D7%9B%D7%9A-%D7%9B%D7%90%D7%91%D7%99-%D7%92%D7%91-%D7%AA%D7%97%D7%AA%D7%95%D7%9F
http://www.cts.co.il/%D7%9C%D7%A9%D7%9B%D7%9A-%D7%9B%D7%90%D7%91%D7%99-%D7%92%D7%91-%D7%AA%D7%97%D7%AA%D7%95%D7%9F
http://www.cts.co.il/%D7%9C%D7%A9%D7%9B%D7%9A-%D7%9B%D7%90%D7%91%D7%99-%D7%92%D7%91-%D7%AA%D7%97%D7%AA%D7%95%D7%9F
http://www.wikirefua.org.il/index.php/%D7%9B%D7%90%D7%91%D7%99_%D7%92%D7%91_%D7%AA%D7%97%D7%AA%D7%95%D7%9F_-_Lower_back_pain
http://www.wikirefua.org.il/index.php/%D7%9B%D7%90%D7%91%D7%99_%D7%92%D7%91_%D7%AA%D7%97%D7%AA%D7%95%D7%9F_-_Lower_back_pain
http://www.wikirefua.org.il/index.php/%D7%9B%D7%90%D7%91%D7%99_%D7%92%D7%91_%D7%AA%D7%97%D7%AA%D7%95%D7%9F_-_Lower_back_pain
http://www.webmd.com/back-pain/living-with-low-back-pain-11/causes?page=2
http://www.webmd.com/back-pain/living-with-low-back-pain-11/causes?page=2
http://www.tmurot.org.il/docs/low_back_pain_short.doc
http://www.tmurot.org.il/docs/lower_back_pain_both.doc


35 
 

 


