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 הקורונה   במגיפת( בטיפול TCMהתפקיד של הרפואה הסינית המסורתית ) 

 

 .  Dip.Ac 1אביב מסינגרמאת  

   מטפל ברפואה סינית, ראש תחום רפואה סינית באגף הנשים, שיבא תל השומר

 כתובת מייל לתגובות    לקריאת המאמר באתר 30.03.2020

 

 

ן  אהבוו 2019פת הקורונה, שהתפרצה בדצמבר מדינת ישראל והעולם כולו עם מגמתמודדים  הבימים אל

(Wuhan ) , ( עיר הבירה של מחוז הובייHubeiשבדרום סין. בזמן כתיבת שורות אל ) כבר נרשמו    ה

 .  יםנפטר וחמישה עשר , מאובחניםחולים  4,200-בישראל למעלה מ

שמיים על המחלה ודפי  להוציא דיווחים ר סין הקפידה פה וחומרתה, מהשלב שבו הבינו את ממדי המג

הנחיה על האבחנה ואופן הטיפול. הדיווחים מלמדים שהסינים טיפלו ברוב החולים בצורה אינטגרטיבית,  

(. החולים קיבלו תרופות, עברו  TCMלית עם הרפואה הסינית המסורתית )רפואה הקונבציונששילבה את ה

 ם ודיקור.   ישכלל צמחי מרפא סיני  , TCM-, ובמקביל קיבלו טיפול בCT, צילומי חזה ובדיקות  הבדיקות מעבד

הקורונה  מועצת המדינה, הרפובליקה העממית של סין ובית החולים בווהאן החליטו להתחיל לטפל בחולי 

. ההנחיות וההמלצות המחוזיות והארציות של ממשלת סין כללו  2020בפברואר  14-ב TCMבאמצעות 

   . TCM (1)הנחיות על אמצעי וטיפול מונעים של 

  60,000  - למעלה מבפברואר נעשה שימוש ברפואה סינית מסורתית ביותר מ   25-דווח שהחל מבמרץ    4-ב

הטיפול האינטגרטיבי הביא את התוצאות הטובות ביותר    , על פי הדיווחים  . (2מקרים מאובחנים ברחבי סין ) 

  מערבית אינטגרטיבית -טיפול משולב של רפואה סינית  קיבלו בשנחאי  שזוהו Covid-19 חולי (. כל 3) (1)

שימש   Wang Hesheng)) ,TCMלדברי סגן ראש נציבות הבריאות הלאומית בסין, וואנג הישנג  . (1)

 . ( 2)  ביותר ממחצית החולים במחוז הובייקולים מערביים לטיפול בשילוב עם פרוטו 

  , ( Guangdong  ,Zhejiangגוונגדונג ובג'גיאנג ) דיווח שב SCMP  (South China Morning Post  )העיתון  

כדי להקל  לחולים טיפול צמחי  ניתן  , שתי הפרובינציות עם שיעורי ההדבקה הגבוהים ביותר מחוץ להוביי

  ( Guangdongגואנגדונג ) בנגיף. שיעור התמותה המדווח  ה שנמצאו נשאים של על הסימפטומים עוד לפני 

. במחוז ג'ג'יאנג  2.6%של תמותה שיעור  - והאן המצב בומהאנשים הנגועים, לעומת  0.1%היה רק 

(Zhejiang )  ( 2החולים לא מת ) 1,155אף אחד מתוך . 

ואחד המומחים המובילים   , צ'ינגקוואן, מנהל בית החולים לרפואה סינית מסורתית בבייג'ינגליו לדברי 

לאחר ניתוח דיווחי    . Covid-19-ה  מחולי   90%-יושם באופן חיובי בכ   TCMשנשלחו לווהאן: "  TCMבתחום  

 . (2)  מקרים קלים"החמרה במסוגלת למנוע  TCMהמקרים מאזורים שונים הגענו למסקנה כי 

 

 פות ולזיהומים במערכת הנשימה הסינית למג  הגישה

הראשון מטעם    : שבו השתמשו בסין TCMשמיים פירטו את הפרוטוקול הטיפולי של מסמכים ר  שלושה

עדה הלאומית הסינית  ו (, השני מטעם הו5בית החולים המחוזי לרפואה סינית מסורתית במחוז הוביי )
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  (, והשלישי מבית החולים האוניברסיטאי של בית הספר לרפואה במחוז 3לרפואה סינית מסורתית )

לשלבי המחלה    את האבחנה הסינית ואת הטיפול מפרטים הפרוטוקולים  . (6) ( ZheJiang)  ג'ג'יאנג

לתרגום הפרוטוקולים בעברית לחץ  ) השונים, והם חלק מהמדיניות הלאומית של סין לטיפול במחלה. 

 (. כאן

(  3( )5טיפולי הדיקור )אקופנקטורה( ניתנו לחולים כטיפולי מניעה ובשלב הראשוני של הופעת השפעת )

,  (8) ( 7( ציינו את ההשפעה של הדיקור כטיפול תומך נשימה )Wuhanדיווחים ראשונים מהעיר ווהאן )

אולם עיקר הטיפול התבסס על צמחי המרפא, במיוחד בשלבים המתקדמים והחמורים של המחלה. הדיקור  

 החולים המבוגרים. במיוחד אצל ו חזר להיות יעיל אחרי ההחלמה, לחיזוק כללי ולשיפור תפקוד הריאות 

תה גישה טיפולית ואותה הבנה של התקדמות המחלה.  ואבל הם חולקים את א  ,הפרוטוקולים אינם אחידים

 פיון של התסמינים של החולה.  ועל פי האחמורים,  והחלוקה שלהם נעשית על פי מצבים קלים, מתונים  

ות וזיהומים של מערכת  הבנת התקדמות המחלה בגוף האדם והגישה של הרפואה הסינית כלפי מגפ

 Shang Han Lun (Treatise on Cold  הנשימה מתבססות על תיאוריה שפורסמה לראשונה בספר

Damage Disorders שנכתב על ידי  )Zhang Zhong Jing  לספירה. פירוש שם הספר הוא   220בשנת

אחר שרשרת מגפות  "טיפול בנזקים של מחלות קור", והוא ריכז את אופן הטיפול במחלות זיהומיות ל

 חמורות שהתרחשו בסין במאה השנייה לספירה.  

( וכיצד היא יכולה להתבטא באיברים שונים בגוף, על  9הספר מתאר כיצד מחלה זיהומית מתפתחת בגוף )

פי אופיה ועל פי היכולת של הגוף להילחם בה. פעמים רבות, כמו במקרה של הקורונה, ניתן לראות כיצד  

משפעת לדלקת ריאות ועד מחלה    :לאיברים פנימיים וחיוניים בהתפתחות המחלה הפתוגן חודר עמוק יותר  

פורמולות של צמחי מרפא, שמחולקות לשכבות ולאבחנות   113מצוינות מערכתית ומסכנת חיים. בספר 

 השונות. אלה הן פורמולות יסודיות ובסיסיות, וברובן משתמשים גם היום לבעיות זיהומיות ופנימיות.  

לאבחן את המחלה היא על ידי סיווג של התסמינים במונחים של לחות וליחה )הצטברות נוזלים,    נוספתדרך  

של נודולות ריאתיות וכולי(, חום או קור )ליחה שקופה או דלקתית, חום נמוך או גבוה, פנים   בצקת, הופעה 

אדומות או חיוורות, תחושות חום או קור, חולשה או איריטביליות וכולי(, רעילות )דלקת סוערת ומסוכנת(  

י שרירים  ורוח )שמתארת את השלב הראשוני של החשיפה, צמרמורות, חום, רתיעה מקור ומרוח, כאב 

  והופעה סוערת ומהירה של התסמינים(.

מחולקים לצמחים מחממים, מקררים,  הם ו, שלהם על הגוףעל פי ההשפעה נים צמחי המרפא מאופיי

מושפעת גם מהאקלים ששורר באותה העת, ויכולה   TCM-מלחלחים, מייבשים וכולי. קביעת הטיפול ב 

 . (9העונות )להשתנות על פי הטמפרטורה של הסביבה או השתנות 

 

 יעילות הטיפול 

,  Trial Clinical Registry  - ב   Covid-19  - מחקרי התערבות הקשורים ל  141בפברואר נרשמו    22-החל מה

מחקרים   27מחקרים קליניים הקשורים לטיפול ברפואה סינית,  53. מתוך ClinicalTrials.gov - ב 24-ו

ם עתידים להתפרסם בעתיד, ועד כה  ייהמחקרים הקלינ .( 1) תונעשו על תוכניות טיפול סיני אינטרגטיבי 

- כמה מחקרים קליניים כבר פורסמו על היעילות של ה . פורסמו בעיקר מאמרי סקירה והנחיות טיפוליות

TCM  חולים מאובחנים. בקרב 

זמן היעלמות התסמינים הקליניים קוצר   TCM- מקרים של תסמינים קלים שטופלו ב 102במעקב אחרי 

- יום, משך השהות הממוצע בבית החולים קוצר ב  1.7-ביומיים, זמן ההחלמה של טמפרטורת הגוף קוצר ב
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ירידה  נרשמה , 33%-, שיעור הריפוי הקליני עלה ב22%-הוגדל ב CT-ימים, קצב השיפור בתמונת ה 2.2

לימפוציטים. בנוסף, בטיפול בחולים  רמת הב   70%ה של  בשיעור המקרים הקלים עד קשים ועליי  27.4%של  

, משך השהות הממוצע בבית החולים וזמן הפיכת חומצת הגרעין לשלילית קוצר ביותר  TCMקשים עם 

 . ( 10)  מיומיים 

מטופלים    38קבוצות: קבוצת הבקרה כללה  שתי  קורונה לחולים ב  101  חולקו   במחקר עוקבה רטרוספקטיבי

- מטופלים אשר קיבלו בנוסף לזה טיפול ב  63כללה ההתערבות וקבוצת  , טנדרטישקיבלו טיפול רפואי ס

TCM  ע( כמוסות של ל ידיLian-hua-Qing-wen-add-on  ם, גר 6במינון)מהתוצאות   . שלוש פעמים ביום

  , ( p=0.03 ,67.6%לעומת  86.7%הוביל להפוגה טובה יותר של חום ) Lian-hua-Qing-wenעולה כי 

  10לאחר   ,כמו כן  . ( p =0.002,20%מול  68.2%( וקוצר נשימה )p=0.02, 30.6%לעומת  55.6%שיעול )

 . (11) ( p =0.17ימים, 7ימים לעומת חציון   6ימים נצפה זמן קצר יותר של חום )חציון 

פלים  מטו  18קבוצות: קבוצת הבקרה כללה    חולים מאובחנים לשתי  52  חולקו   במחקר עוקבה רטרוספקטיבי

על פי   TCM-טיפול ב  חולים שקיבלו בנוסף 34, וקבוצת ההתערבות כללה שקיבלו טיפול מערבי סטנדרטי

הנחיות הקליניות שניתנו מהממשלה הסינית. נצפה כי קבוצת הבקרה חוותה שיעור גבוה יותר מבחינה  ה

, אוריאה בדם. משך החום  LDH ,AST, קריאטין קינאז,  RPCספירת נויטרופילים,    סטטיסטית וקלינית של

(p=0.001( ברמיסיה הקלינית )p =0.002ומשך השהות בבי )  ת החולים(p=0.003  היה נמוך יותר בקבוצת )

 . (12ההתערבות )

-MERS- ו SARS-Covבין הנגיפים נה ל הקורו נגיף בין מחקר הדמיה מעבדתי התבסס על הדמיון הגנטי 

Cov , נגד ובדק צמחי מרפא שבעבר דווח שיש להם תרכובות טבעיותSARS-Cov  אוMERS-Cov  .

(,  anti-2019-nCoVנגד נגיף הקורונה הנוכחי )ים סיניים בעלי פוטנציאל טיפולי צמח 26המחקר זיהה 

 Lonicerae(, יערה יפנית )Tusilago farfara flos(, טוסילגו )Glycyrrhiza glabraביניהם: שוש קירח ) 

japonicae flos( צלע השור ,)Radix bupleurum spp( קופטיס ,)Coptis chinensis  טיון השמש ,)

(Inula helenium flos  ,) גינקו דו- ( אונתיGinkgo biloba semen( ואנמרנה )Anemarrhena rhizome  )

(13 ) . 

 

 TCMשלה בראייה של    והאבחנה Covid-19 מהלך

(.  1) כמחלה זיהומית אנדמית, רעילה, המושפעות מלחות או חום Covid-19מרבית ההנחיות הגדירו את 

מציג את שלבי הטיפול במחלה על  ( 5)הפרוטוקול של בית החולים הוביי   , בהתבסס על תיאוריית השכבות

 פי התקדמותה כדלקמן: 

 

 :  שלב מניעתי .1

את המערכת החיסונית, להקל על סימפטומים מוקדמים, לקצר את  שלב מקדים שנועד לחזק  

משך חיי הנגיף ולמנוע דלקת ריאות. הטיפול כולל שילוב של דיקור, חימום של נקודות  

(Moxibustion וצמחי מרפא ) . 

 (: )רוח  שלב השפעת  .2

חום, סלידה מקור, כאב ויבש בגרון, שיעול יבש,  מתבטא בששלב ראשוני של חשיפה לנגיף, 

  אבחנות  שלושיש ט כיח, שרירים כואבים וכאבים בגפיים, חולשה וכאב ראש. בשלב זה מע

 עיקריות: 

 

a. שפעת שמאופיינת ברתיעה מקור, כאבי שרירים, כאבי ראש : רוח קרה שפוגעת בחיצון . 
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b.  שפעת עם מרכיב חום משמעותי יותר, התחלה של   : רעילות שתוקפים את הריאהוחום

 . תסמינים נשימתיים

c.  שפעת עם הימצאות מוגברת של לחות וליחה במערכת הנשימה  : לחות קרה בריאות

 . איבוד תיאבון, בחילה, צואה רכה כולל והעיכול, 

   :שלב דלקת הריאות  .3

א עמוקה יותר, וכך  . כאן המחלה היCTדלקת ריאות פעילה, עם או בלי ממצאים בצילום חזה או 

 אבחנות עיקריות:   שתי דלקת(. השלב הזה כולל  ה גם רמת הרעילות )חומרת 

a.   תסמונתShao Yang  מציין שלב ביניים עם הופעת צמרמורות, חום גבוה יותר,    :עם לחות

 . גרון יבש, כאבים ברום הבטן, בחילה, שלשול 

b.  החום גורם ללחות להיות מוצקה יותר ולהצטבר בריאות. על    :לחות חמה הפוגעת בריאות

(.  Ground-glass opacity - GGOפי רוב נראה כבר ממצאי "זכוכית חלב" בריאות ) 

אבון ירוד, תחושת נוקשות  יהתסמינים כוללים כיח, גרון יבש וכואב, עייפות, חולשה, ת

 בחזה, בחילה או הקאות, צואה דלילה.  

c.   תסמינים ההחרפה של דלקת הריאות והצטברות הליחה.    :בריאות רעילות קשה שפוגעת  

שיעול משמעותי, תחושת מחנק ומצוקה נשימתית, אסתמה וצפצופים המחמירים    כוללים

מגלה שבשתי   CTבמאמץ, נשימה מואצת, צמא, עצבנות, שתן צהוב אדמדם. בדיקת 

ראה גם שינויים  (. נGGO)  הריאות יש חתיכות מפוזרות מרובות של "זכוכית חלב"

 פיברוטיים של הריאה. 

מובילה    העמקה של המחלה לשכבות העמוקות   : מחלה פנימית וחמורה שמשפיעה על מצב ההכרה .4

הכרה מעורפלת, דלוזיות,   ביטויים קליניים: . הכרהושינוי דרדרות נשימתית י למצב מסכן חיים, ה

 מואצת וצורך בסיוע נשימתי. עצבנות, תחושת צריבה או חום בחזה ובבטן, גפיים קרות, נשימה 

שכבר לא נמצא בבדיקות, יש צורך    ואחרי ההבראה מהנגיף  לאחרגם  שלב החלמה והבראה:  .5

בליווי רפואי לטיפול בבעיות נשימה, תשישות וחולשה, במיוחד אצל החולים הקשישים. הליחה  

עדיין יכולה להימצא בגוף וההחלמה לא מלאה עד שסימני הליחה עוברים. אחד המדדים לליחה  

. הטיפול מתרכז בהוצאה  הוא חיפוי לשון משחתי ועבה, ומעקב אחריו יכול להעיד על מצב הליחה

 . מערכת העיכולהריאות והליחה ובחיזוק 

 

 Qing Fei Pai Du Tang  –  שימוש בפורמולה אחידה

נציבות הבריאות  הודיעו לצד הטיפול הפרטני המבוסס על אבחנה מבדלת והתאמה קלינית לכל חולה, 

על פורמולת צמחים כללית    מסורתיתהלאומית בסין יחד עם משרד המינהל הממשלתי לרפואה סינית 

  Qing Fei Pai Du Tang (QFPDT) שמומלצת לכל המחוזות בטיפול בחולי קורונה. הפורמולה נקראת 

היא ניתנה   ( מרקשל  כמו   , בישול ארוך Decoction)  של מרתח שהוכנו בצורה צמחים  21-והיא מורכבת מ

 . (14ממצב קל ועד קריטי ) ,לאלפי מטופלים החולים בנגיף

היא פורמולה שעובדת על שחרור החוץ, פינוי החום והליחה, סילוק    QFPDT  , על פי הטרמינולוגיה הסינית

בנויה אף היא על הגישה של תיאוריית   QFPDTשל רעילות, טרנספורמציה של נוזלים והגברת שיתון. 

 אחרת: כבה שכל אחת מהן מתייחסת ומטפלת בשרבע פורמולות קלאסיות, אהשכבות, ומורכבת מ 

1. Ma Xing Shi Gan Tang 

2. She Gan Ma Huang Tang 

3. Xiao Chai Hu Tang 
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4. Wu Ling San 

 

 

 הרכב הצמחים: 

Ma Huang (Ephedra stem) 9g, Zhi Gan Cao (Prepared Chinese licorice root) 6g, Ku 

Xing Ren (Apricot seed) 9g, Shi Gao (Gypsum) 15-30g, Gui Zhi (Cassia twig) 9g, Ze 

Xie (Asian water plantain rhizome) 9g, Zhu Ling (Zhu ling sclerotium) 9g, Bai Zhu (bai-

zhu atractylodes rhizome) 9g, Fu Ling (Poria sclerotium) 15g, Chai Hu (Bupleurum 

root) 16g, Huang Qin (Barbed skullcap root) 6g, Jiang Ban Xia (Pinellia rhizome cured 

with ginger) 9g, Zi Wan (Tartarian aster root) 9g, Sheng Jiang (Fresh ginger rhizome) 

9g, Kuan Dong Hua (Coltsfoot flower bud) 9g, She Gan (Belamcanda rhizome) 9g, Xi 

Xin (Chinese wild ginger root & rhizome) 6g, Shan Yao (Chinese yam rhizome) 12g, 

Zhi Shi (Bitter orange immature fruit) 6g, Chen Pi (Tangerine dried rind) 6g, Huo Xiang 

(Chinese giant hyssop aerial part) 9g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 15מקור תמונה ) .  פורמולות בסיס 4-מורכבת מ   Qing Fei Pai Du Tang הפורמולה : בתרשים 

 

דקות לאחר האוכל. במצבים של חום גבוה, יש    40את הפורמולה יש לצרוך פעם אחת בבוקר ופעם בערב,  

אם התסמינים נעלמים  וימים,  3-6. תקופת הטיפול נמשכת Shi Gao  (Gypsum )להגביר את המינון של 

 (. 14) יש להפסיק לצרוך את המרתח

 Qing Fei Pai-( , חולי קורונה טופלו ב TCMמסורתית ) על פי הדו"ח של המנהל הלאומי לרפואה סינית 

Du Tang  (QFPDT  )ישנש  במחוזות  (Shanxi  ,)  הוביי(Hebei  )והיילו( נגג'יאנגHeilongjiang)    עם שיפור

 . (16( התייצבה )30%(, בעוד שמחלתם של אחרים )60%ניכר בסימפטומים של מרבית החולים )≤ 
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 בעשרה מחוזות בסין נמצא כי:  QFPDT- טופלו ב שמטופלים  701-ב

  51.8%נטלו את הפורמולה ליום אחד בלבד,  ש  37.3מטופלים עם טמפרטורת גוף מעל    112מתוך   ●

  94.6%ימים,  שישהרגילה. לאחר נטילת התרופה במשך  רטורהמהמטופלים חזרו לטמפ

 .  (14)הרגילה רטורהמהמטופלים חזרו לטמפ

 .  (16)לחלוטין לאחר הטיפול ( נרפאו  18.5%חולים ) 130 ●

חולים   51בקרב  , כמו חום ושיעול ,הטיפול הביא להיעלמותם של תסמינים אופייניים לקורונה ●

(7.27% )(16) . 

(,  30.2%חולים )  212-וב  ( 38.2%)חולים  268נצפה שיפור או ייצוב של הסימפטומים אצל  ●

 . (16) בהתאמה

 

 TCMחולים על ידי רופאת    30-ל טיפול ב ש תיעוד ומעקב איכותי 

.  Covid-19חולי  30-פירסמה את הניסיון שלה מטיפול בכ Chen Juanממחוז הוביי בשם  TCM רופאת 

החלמה, ותיעדה את מהלך המחלה, את האבחנה והטיפול  להיא ליוותה אותם מהתפרצות המחלה ועד 

  ון הקליני שלה ושל קולגות שלה. יואת הניס

Juan  את התסמינים המשותפים והייחודיים של המטופלים, כמו התחלה סוערת, כאבי ראש, טעם  ציינה

מר בפה והופעה מהירה של ליחה. היא ביצעה מעקב יומיומי אחר כולם, כולל מדדים של מראה הלשון  

שהמטופלים    MRIבין תוצאות של צילומי חזה ובדיקות  והשוותה בין האבחנה הסינית לומצב בריאותי כללי,  

התמונה הקלינית מתאימה להצטברות של ליחה קרה,    ,עברו. היא מציינת שמבחינת הטרמינולוגיה הסינית 

הפכת עם הזמן לחמה ודלקתית שמצטברת וחוסמת את הריאות. הניסיון שלה ושל מטפלים אחרים  נש

מדגיש את החשיבות שיש לטיפול במרכיב הליחה, גם כאשר נרשמה הטבה בהרגשה כללית. הצטברות  

 Ma Huang  (Herbaהליחה עלולה לגרום לנזק בריאות, ובהקשר הזה היא ציינה את החשיבות של הצמח

Ephedra  )בהן השתמשה. המטופלים טופלו באמצעות צמחי מרפא,  ש וחשוב בכל הפורמולות    עיקרי   שהיה

 פורמולות עיקריות:   ובעיקר בארבע

● Xiao Chai Hu Tang (Minor Bupleurum Decoction) 

● Chai Hu Gui Zhi Tang (Bupleurum and Cinnamon Twig Decoction) 

● Ma Huang Fu Zi Xi Xin Tang (Ephedra, Asarum, and Prepared Aconite Decoction) 

● Gua Lou Xie Bai Ban Xia Tang (Trichosanthes Fruit, Chinese Chive and Pinellia 

Decoction) 

הפכו למתונים, והמתונים  נאחרי שבועיים של טיפול כל המטופלים הראו סימני שיפור, המטופלים הקשים 

ת אותם גם בהתאוששות, וציינה את פרוטוקול הטיפול שנקטה גם בשלב  והפכו לקלים. היא המשיכה ללונ

 . (17)הזה 

 

 



7 

 הליחה כמרכיב מרכזי בהבנת המחלה וההתקדמות שלה 

פה שמתאפיינת בליחה, חום ורעילות. הצטברות הליחה  היא מג Covid-19 , הרפואה הסיניתבראייה של 

  וזאת וגעת ומגבילה את הנשימה והריאות, פ Covid-19בהם המחלה שהיא אחד המנגנונים העיקריים 

היא תיארה את הקשר   Juan( של 71דרת תיאורי המקרה )בס. ( 3) הממשל הסיני של האבחנה המובילה 

שהדגימו    CT-בין ממצאי צילום החזה ובדיקות הלבין הימצאות ליחה על פי ההגדרה שלה ברפואה הסינית  

(ground-glass opacity (GGO –   ."זכוכיות חלב"   

Liu Lihong,  רופאTCM  הליחה  את גם הוא תיאר ווהאן, ר והדיווחים הראשונים מהעיששלח את אחד

. שני הדיווחים מציינים את התסמין של הימצאות חיפוי עבה על הלשון  ( 8)  מרכזי באבחנה ובטיפולכמרכיב  

כביטוי של המחלה וכמדד להתקדמותה. בשני הדיווחים היעלמות של החיפוי העבה הוא תנאי להחלמה  

 מהמחלה.  

ובראשן מערכת  מושגי יסוד שיכולים להתבטא גם במערכות אחרות,  ם ברפואה הסינית "לחות וליחה" ה

העיכול, בתופעות של איבוד תיאבון, עצירות או צואה רכה, אובדן של חוש ריח וטעם ועוד. מעניין לציין  

כוללים איבוד תיאבון, צואה רכה, וישנם דיווחים גם על היעדר חוש   Covid-19שהסימנים המקדימים של 

בחון המוקדם  יכולה לעזור בא שונים (. ההבנה של הרפואה הסינית על הליחה וביטויה ה18טעם או ריח )

שיכול לעזור   , ובהערכה של התקדמות המחלה או חומרתה. הימצאות חיפוי עבה בלשון הוא תסמין פשוט

 בהערכה. 

 

 SARS-בעת מגיפת ה  TCM- ב  הטיפול

שהתפרצה   SARS-הידע על הטיפול בנגיף הקורונה התבסס במידה רבה על הניסיון בטיפול במגיפת ה

הוועדה הבינלאומית  קבעה וירוסים, כפי שו, ועל רקע הקשר הגנטי שנמצא בין שני ה2003בשנת 

 (.  ICTVלטקסונומיה של נגיפים )

ירוס והמגיפה במניעת הידבקות  והרפואה הסינית תפקיד חשוב במיגור הו מילאה  SARS-בעת מגיפת ה

ולאחר    52%, ובבייג'ינג מעל  18%-בסינגפור היה כ פה שיעור הנפטרים בהונג קונג ובתחילת המגובטיפול.  

  . רבים מייחסים זאת לשילוב של מתן צמחי מרפא לצד הטיפול התרופתי 1%-  4%-מכן ירד בפרק זמן קצר ל

(16 ) . 

  11-נערך מחקר תצפיתי פרוספקטיבי שעקב אחרי שתי קבוצות של עובדי שירותי בריאות מ  2003בשנת 

(  נטלה פורמולת צמחים  n=1,063) . קבוצת ההתערבות SARSבחולי  טיפלו שבתי חולים בהונג קונג 

 לא קיבלה צמחים או טיפול אחר. ) n)=36,111למשך שבועיים, ואילו קבוצת הביקורת 

נטלה צמחים לא נדבק אף אדם ואילו בקבוצת הביקורת נצפה שיעור  שמהתוצאות עולה כי בקבוצה 

מובהק סטטיסטית בציון שהמשתתפים דיווחו על   . בקבוצת הצמחים נרשם שיפור 0.4%דבקות של יה

 .  (p) >0.001( )19 28ליום   0( ומיום p >0.001) 14ליום   0הרגשתם הכללית בין יום 

,  Yu Ping Feng San-ו Sang Ju Yin ,הרכבים שנישניתנה כללה שילוב של  (20) פורמולת הצמחים

 שניהם ידועים בפעילותם המניעתית בשלבים התחלתיים של תסמיני שפעת. הרכב הצמחים:  

Sang Ye (Folium Mori) White Mulberry Leaf, Ju Hua (Flos chrysanthemi), Xingren (Semen 

armeniacae amarum) Bitter Apricot Kernel, Lian qiao (Fructus forsythia), Bohe (Herba 

menthae) Pepper Mint, Jiegeng (Radix platycodonis), Gan Cao (Radix glycyrrhiza glabra), 
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Lu Gen(Rhizoma phragmitis), Huang Qi (Radix astragalus membranaceus), Fang Feng 

(Radix saposhnikoviae), Ban Lan Gen(Folium isatidis), Huang Qin (Radix Scutellaria) 

 

לצד   -TCMשטופלו ב SARSמטופלים חולי  488ים שכללו יסקירה של שמונה מחקרים מבוקרים רנדומל 

רפואה קונבנציונלית הראתה שהטיפול המשולב היה קשור בירידה משמעותית בתמותה, קיצור משך החום,  

בקרב חולים  והפחתה בזיהומים פטרייתיים משניים בממצאים בצילומי החזה  ירידה הקלה בתסמינים, 

 Yu-ו Sang Ju Yinשהפורמולות  מצא 2003- נערך בש(. מחקר קליני 21שקיבלו גלוקוקורטיקואידים ) 

Ping Feng San שינו את תאי ה-T פר את יכולת ההגנה של המארח נגד הנגיף במחלת ה ישבאופן ש-

SARS (22 במחקר קליני מבוקר נמצא שהטיפול המשלים עם .)TCM סימפטומים  הביא לשיפור ניכר ב

החומר  ,  glycyrrhizinראה כי  ה  Lancetכתב העת  שפורסם במחקר מעבדה   (.23וקיצר את מהלך המחלה )

הפעיל בשוש קירח )הצמח הסיני הנפוץ ביותר(, עיכב בעוצמה את השכפול של מבודדים קליניים של נגיף  

 (Scutellaria baicalensisהחומר הפעיל ב, Baicalin-(. מחקר מעבדה מצא כי גם ל 24) SARS-ה

Huang-Qin ),   מת פעילות נוגדת יקיSARS (25) . 

 

 דיון והמלצות 

בינואר    28-ב  בסין בסוף דצמבר נעשה שימוש נרחב בדיקור ובצמחי מרפא.   Covid-19מגפת  פרוץ מאז 

הממליצה על טיפול ברפואה סינית מסורתית לצד   , נחיה רביעית רשמית מטעם הממשלה הסיניתיצאה ה

ביותר  מעודכן היצא המסמך השביעי )ו  ,למרץ 3-ב  ,(. חודש לאחר מכן 26טיפול מערבי כנגד הקורונה ) 

המכיל פרוטוקולי טיפול שונים כפי שנסקרו במאמר זה, מתוך   ,נכון לכתיבת מאמר זה( מטעם הממשלה 

 (.  3יפה )כוונה לסייע בהתמודדות העולמית עם המג

 

פות,  תמודדויות עם מחלות זיהומיות ומגל במגפת הקורונה נשען על מסורת ארוכת שנים של הו פיהידע לט

לספירה. הממשלה הסינית פעלה לייצא את הידע לעולם, ובמשלחת סינית   220מתועדת מאז שנת ה

  נגיף ה יעילה נגד נמצא ( ש28) Lianhuaqingwen( ניתנו גם כדורים של הפורמולה 27שיצאה לאיטליה )

 (.  29הקורונה )

מחקרים  רוב המאמרים שסקרנו כאן הם תיאורי סדרות ופעילות, והם אינם עומדים בקריטריונים מדעיים של  

. הם מתארים ניסיון קליני מפעילות נרחבת מאוד, שמקדימה את העולם בכמה  רנדומלים כפולי סמיות 

רה לסין להתמודד עם התפשטות המחלה, לעצור  חודשים, והם חלק מהפעילות הממשלתית הסינית שעז 

 .  המתיםאת מספר החולים החדשים ולצמצם את מספר 

שהיינו רוצים להסתמך על מידע איכותי יותר, נראה שכיום הוא לא קיים גם בתחומים אחרים, כמו  ככל 

יים  שבה לא קיים מידע איכותי ממחקרים אקרא  , תרופות שמוצעות לטיפול בנגיף. בסיטואציה כזאת

ולשקול סיכון )תופעות לוואי ואינטראקציות עם   יש מקום לבחון ידע שמבוסס על ניסיון קליני  , ומבוקרים 

 . תרופות( אל מול התועלת

משתתפים, שכולל את קובעי המדיניות  -לפתוח בדיון רב  כדימטרת הסקירה היא להציג את המידע הקיים,  

ם יחד עם מטפלים ברפואה סינית, הרבליסטים קליניים וראשי  זיהומולוגים ואפידימיולוגיבמשרד הבריאות,  

 לבחון אם וכיצד ניתן להיעזר בידע ובניסיון של הרפואה הסינית בסין.   במטרה  האיגודים 
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 :  כאלה  אפשרויותניתן לחשוב על כמה 

נה מתמודדת עם אלפי חולים )כמו שקורה כיום באיטליה( ועם קושי גדול של  בתרחיש שבו המדי .1

מערכת הבריאות לעמוד בעומס הנדרש, ניתן להיעזר באלפי המטפלים לרפואה סינית שפועלים  

קרים הקלים והבינוניים, וליישם את פרוטוקולי הטיפול שפורסמו על  כדי לטפל במ כיום בישראל, 

 ידי הממשל הסיני. 

מערכת הבריאות, ניתן להיעזר בקהילת המטפלים ברפואה סינית  בח אדם ורקע המחסור בכעל  .2

בדיקות הקורונה. יש בקהילה מטפלים ותיקים  כמו ביצוע בשורה של מטלות רפואיות פשוטות 

לקחת חלק במאמץ הכללי  ויכולים ומנוסים, שעובדים שנים רבות במסגרות ציבוריות, שרוצים 

 מוסף בעבודה עם החולים. ושיוכלו לתת ערך 

 

במגוון בעיות כאב ומחלות כרוניות.   גדול גרה בפלח אוכלוסיה הרפואה הסינית מטפלת בש .3

הפעילות מתבצעת במרפאות הפרטיות, בקופות החולים ובבתי החולים. ההנחיות הממשלתיות  

טופלים  אוסרות כיום על ביצוע הטיפולים, מה שמגביר את העומס על מערכת הבריאות, ומשאיר מ

רבים ללא מענה רפואי. דווקא בתקופה כזאת יש חשיבות להמשך הטיפול באוכלוסיה, ויש למצוא  

  וראשי האיגודים לקבוע על קברניטי הבריאות את הדרך לעשות את זה בצורה בטוחה וממוגנת. 

 רפואה סינית בעת הזאת. ב  םטיפוליהקווים מנחים למיתארי 

 

כיום במתכונת חירום,   יםנהלה שפועל יהרפואי ולאנשי המהרפואה הסינית יכולה לסייע לצוות  .4

בבעיות כאב, הורדה של מתח, עומס וחרדה,   לסייעהטיפול הסיני יכול שכורעים תחת העומס. ו

 .  יםהצוות כשירות שמירה על בעזור לו

 

( ושפותח על  5שניתן בסין כמניעה ) Yu Ping Fen Sanיש מקום לבחון מתן של הרכב הצמחים  .5

. את ההרכב יהיה  SARS-הרכב דומה שהראה תוצאות חיוביות במניעת הידבקות במגיפת הבסיס  

 נכון לתת לצוותים הרפואיים שחשופים לחולי הקורונה. 

 

לחולים מאובחנים, אשר ניתן    Qing Fei Pai Du Tangבתרחיש קיצוני ניתן לבחון שימוש בהרכב   .6

 . (15נית )כפורמולת פטנט ואינו דורש ידע או הכשרה ברפואה סי

 

ם צמחים שאסורים לשימוש בישראל,  יש לציין שבחלק מההרכבים המופיעים בפרוטוקולים מצוייני .7

  בארץ על ידי מטפלים )רופא יכול לרשום אסור לשימוש  ש   Ma Huang  ((Herba Ephedrae  דוגמת 

 כלייתי. ( וסיכון מוגבר לכשל 32(, על רקע סיכון של הפרעות קצב )30) (31)את הצמח( 

תחליפיים שדומים בפעולה שלהם, והם  בארץ יכולים להמליץ על צמחים מומחי צמחי המרפא 

 את הסיכון בנטילת הצמחים.  בכך  , ולהוריד  בטוחים ומאושרים לשימוש

 

הדיווחים מסין מציינים את מרכיב הליחה כמנגנון עיקרי בפתוגנזה של המחלה ובהתקדמות שלה.   .8

ברפואה הסינית חיפוי הלשון, במיוחד אם הוא משחתי ועבה, הוא סימן חיצוני ופשוט להערכת  

הליחה. אפיתל הלשון קשור לאפיתל של מערכת העיכול כולה, ויכול להעיד על הימצאות ליחה בה  
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ת. זהו סימן ברור ופשוט שיכול לשמש את הצוותים הרפואים בהערכת המחלה, ההתקדמות  ובריאו

 שלה וההחלמה ממנה.  

הניסיון הסיני שם דגש על החשיבות של חיזוק הגוף והמשך הטיפול בליחה גם אחרי ההחלמה   .9

  מהמחלה. חולים רבים חשים חולשה, בעיות נשימה ונזק ריאתי גם אחרי היעלמות הנגיף. ניתן 

הסיני גם למחלימים מהמחלה. טיפול זה יוכל להיעשות בקהילה, במערך של   הטיפוללשלב את 

 קופות החולים או במרפאות הפרטיות.  

 

עולם, שמשלב את הרפואה הסינית כחלק מהטיפול  ל יחודי יבישראל פועל מערך של רפואה אינטגרטיבית 

הפרטיות. יחידות של רפואה משלימה ורפואה סינית פועלת  הציבורי והפרטי, בקופות חולים ובמרפאות 

הריון  וכאב, שיקום, רפואת עור, פריון  כמעט בכל בתי החולים בארץ, ועוסקות בתחומים של רפואת ילדים, 

 ובחדרי הלידה.  

כך יכול להיות לה מקום גם בעיתות חירום. הפעלת קהילת   , גרהנית יש תפקיד בש כשם שלרפואה הסי

יכולה לקדם את ההתמודדות של מערכת הבריאות    ,ידע שנצבר בסין לשראל, בהתאם לניסיון ו המטפלים בי

עם מגיפת הקורונה בדרכים שונות. כולי תקווה שיהיו גורמים במערכת הרפואה והבריאות שישכילו להיענות  

הציבור   , לטובתהלאתגר, ולקיים דיון בדרכים שבהם ניתן יהיה לשלב את הרפואה הסינית גם בימים האל 

 כולו. 

 

אלעד  רופ' פ ,2ד"ר דורית גמוס, 1הערות המועילות של פרופ' דניאל זיידמן עזרה וה ה מבקש להודות על

פאן ז'אנג  , ( B med TCM) ניצן אורן , 6 הדודי פרל, 5דובסקי, גילי פינצ'וק ו חניתה י, 4ד"ר ניר עמיר  ,3שיף 

(MA  )מיכאליסגידי גור, אופיר ,  מדעי הרפואה  . 

 

 

 .   לחץ/י כאן שלושת הפרוטוקולים הרישמיים של סין לטיפול בקורונהשל לסיכום 

 לחץ/י כאן  לקריאת המאמר באתר בריאת 

 לחץ/י כאן  הודעה לשליחת  

      ת בריאמרפאת לאתר  

 בריאת מרפאת  לדף הפייסבוק של  

 
 תהמרכז הרפואי על שם שיבא, תל השומר, אגף נשים ומיילדו1
 םהמרכז הרפואי על שם שיבא, תל השומר , השירות לרפואה משולבת, אגף השיקו2
 מנהל פנימית ב' ומערך רפואה משלימה, המרכז הרפואי בני ציון3
 מנהל מרפאה משלימה לילדים במרכז הרפואי וולפסון ,תמורות  מכללת 4

 האנציקלופדיה לרפואה טיבעיתנטורופדיה  5
 המרכז הרפואי על שם שיבא, אחראי הרפואה המשלימה במחלקת העור 6

https://www.briat.co.il/maamar.php?id=55
https://www.briat.co.il/maamar.php?id=56
https://www.briat.co.il/maamar.php?id=56
mailto:aviv@briat.co.il
mailto:aviv@briat.co.il
http://www.briat.co.il/
https://www.facebook.com/womanbriat/
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