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רשימת הצמחים בטקסט מ כחלקצמחים שמופיעים בסוגריים בתוך הטבלה אינם מופיעים  -צמחיםפירוט ה
אם בטקסט המקור . כליל או להשמיטם כחלק מהפורמולה, אותם ניתן לכלולהמקור, אלא מוזכרים באופן ההכנה. 

עיבוד מסוים לצמח כלשהו, הוא צוין בסוגריים לצד שם הצמח. כדי לחדד את הבנת הפורמולה ואת חשיבותו נדרש 
בעלי תפקידים דומים, או . צמחים בפורמולהשל כל צמח  הפעילותציינו את  של כל צמח כחלק ממערך שלם זה,

 מוזגו לתא משותף בטבלה. -כאלה שעובדים בסינרגיה אחד עם השני

מנת להבטיח שימוש נכון וקל בפורמולה, התאמנו את המינונים של הצמחים בה לאלו המקובלים כיום -לע -מינונים
, בהתחשב בהיררכיה של כל צמח ובטווח הטיפולי שלו. בפורמולות בהן המינונים שונים מאלו rawבמנה אחת של 

 .המופיעים בטקסט המקור, ציינו זאת
 

הפורמולה והשימוש הקלאסי בה, הסבר על שם הפורמולה  הסבר על פעילותבחלק זה פירטנו  -הערות
פורמולות להפורמולה  בין, השוואה מודרניים: פתופיזיולוגיה, שימושים כגון, נוסףמידע חשוב וההיסטוריה שלה, ו

 דומות ומודיפיקציות עיקריות.

  

 

 

 פורמולות משחררות חיצון

 מבוא
שטחית של הגוף הכוללת את ת/החיצוני הבראשונה על השכביע שחודר לגוף משפ ני חיצוני )גפ"ח(פתוגגורם 

ולהגן על הגוף  את העור לחמםהם  wei qi -של ה ותפקידי (.המגן qi -)ה wei qi -זורם ה םהעור והשרירים בה
שכבה ל wei qiגוף להזרים עוד גורמת לנוזלים וכן הו qi -ה בהפצה של תפוגעחדירת פתוגן  .פתוגן תמפני חדיר

עולה, הפרעה ביכולת  מדידהחום לפתוגן ה wei qi -כתוצאה מהמאבק בין הבניסיון לסלק את הפתוגן.  ניתחיצוה
ת מוזרי כאבי גוף וראש ונוזלים בשכבה החיצונית יוצרת qiחסימה של  ,צמרמורות גורמת wei qi -החימום של ה

ת והגוף מנסה להתגבר על השפעש כךעל הסימפטומים הנ"ל מעידים לצוף. דופק ל לכיוון החיצון גורמת wei qi -ה
 . חיצוןמה הפתוגן שחדר

 
 jieבאמצעות אסטרטגיית הייזוע ) ועוזר לו לשחרר את הפתוגןסינית תומך בתגובה זו של הגוף הטיפול ברפואה 

fa.) מניעים שישחררו את החסימה, יפיצו בצמחים קלים, חריפים ו משתמשים לשם כךwei qi  ונוזלים וידחפו את
 כדי להימנע מפגיעה ,צריך להפסיק את פעולת הייזוע שהגוף חוזר לאיזון שלו ברגע אל מחוץ לגוף. וגןהפת

 לזכור שההזעה אינה המטרה אלא רק האמצעי. . ישqi -בנוזלים וב
Su wen  גוף מוצף מכיוון שתנועת ה: "אם פתוגן חודר לגוף, ה5פרק- wei qi  לחיצון מתמירה את הנוזלים

 צריך להשתמש בהזעה כדי לשחרר אותו". ר הפתוגן נמצא בשכבת העורכאש ,. לכןלזיעה
 

 לחילופין לפני שהגפ"ח שוחרר, צריך קודם כל לשחרר את החיצון או מתפתחת פתולוגיה פנימיתבהם במקרים 
 לטפל בחיצון ובפנים בו זמנית.

 
או  תמצית (,rawהן מרקחת ) צורות הלקיחה המועדפותפורמולות משחררות חיצון מטפלות במצבים אקוטיים, לכן 

רצוי ליטול את הפורמולה לאחר האוכל, כשהיא חמה, ולהנחות את המטופל להתכסות ולהתכרבל  .טינקטורה
במידה ונרשום למטופל מכילות צמחים קלים ונדיפים,  שהפורמולותמכיוון  לאחר לקיחתה )כדי לעודד הזעה(.

 . (בלבד דקות 10 -כזמן קצר ) ולהננחה אותו לבשל את הפורמ – raw פורמולה בפורמט
לקונסטיטוציה של המטופל, לאקלים ולעונה. לדוגמא: מטופל שמזיע בקלות,  ן של הפורמולה מתאימיםאת המינו

 ר בסביבה קרה והגיעקיץ צריך טיפול מתון; מטופל שאינו נוטה להזיע, גאו ב ר בסביבה חמה והגיע אלינו באביבג
 יותר. אינטנסיבייפול חורף צריך טאו ב אלינו בסתיו

 
 , והן:תת קטגוריות 5 -פורמולות משחררות חיצון מחולקות ל

  חיצון בשלב הראשוניפורמולות משחררות  .6

לשכבה החיצונית  נמצא בשלבי החדירההפתוגן בהם במקרים  הפורמולות בתת קטגוריה זו משמשות לטיפול
 גם רתיעה מרוח, יתכנו הואעליו המטופל יתלונן  הסימפטום העיקריועדיין קשה לאבחן את האופי שלו. 

למטופל לרשום  יש, אם לא חלה הטבה בלבד פעם אחת או פעמייםצריכה להילקח . הפורמולה צמרמורות
 פורמולה חזקה יותר.
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  קור-רוחגפ"ח פורמולות משחררות  .2
בהתאם לקונסטיטוציה ולמצב הבריאותי של  חוסרולקור לעודף -ניתן לסווג את תגובת הגוף לפתוגן רוח

  המטופל:

  יציב.  wei qi -כאשר הגפ"ח קור חזק וה  -עודףתגובת 

 צמא, דופק צף ומתוח. אוהזעה  היעדר: צמרמורות, חום מדיד, סימפטומים עיקריים

ר התעטשויות, קוצ ,שיעול ,לבנהאו  שקופה : כבדות בראש ובגוף, בחילות, נזלתסימפטומים משניים

  .נשימה

לקור יש נטייה לכווץ, כשהוא תוקף את הגוף הנקבוביות נסגרות במהירות )הן בגלל הקור : פתופיזיולוגיה

הגוף  ת שלהשטחי הלא יכול להגיע לשכב wei qi  . בנוסף,אין הזעה ולכן (wei qi -תגובה לפעילות הוהן כ
לסלק את  wei qi -התוצאה היא צמרמורות ורתיעה מרוח ומקור; ניסיון של ה ,ולכן לא יכול לחמם את העור

על  ותעל העור ושולט ותאחראי הריאות אין פגיעה בנוזלי הגוף, אין צמא;הגפ"ח מייצר חום מדיד; מכיוון ש
יעול, אף מתבטא בשו Luפוגע ביכולת ההורדה של הוא קור חודר דרך העור כאשר . qiפיזור והפצה של 

  אם חודרת גם לחות תהיה תחושת כבדות בגוף. .ם, נזלת, קוצר נשימהסתו

 קור.-רוח לשחררועידוד הזעה כדי  qi: הנעת יתטיפולה אסטרטגי

 

  .ying qi -ל  wei qiאין איזון ביןחלש ו wei qi -ה כאשר -חוסרתגובת 

רתיעה מרוח, דופק צף , לא אפקטיבית(הזעה ) : צמרמורות, חום מדיד, מעט הזעהסימפטומים עיקריים

  ורך.

, התעטשויות, קוצר לבנהאו  שקופה : כאב ראש, כאב או נוקשות בגוף, אף סתום, נזלתסימפטומים משניים

  נשימה, שיעול.

שומר על החיצון ומונע  wei qi ,מווסתים ותומכים אחד בשני wei qi -ו ying qiבמצב תקין : פתופיזיולוגיה

ומהווה מאגר  wei qi -מזין ומייצב את הפנים, מווסת את פעילות ה ying qi ואילו, החוצה ying qiדליפה של 
להדוף את  מנת-לעולה לפני השטח ע wei qi -ה. כאשר בפלישת רוח, התמיכה ההדדית הזאת נפגעת עבורו.

 וביותלא מצליח לסגור את הנקבהוא חלש  wei qi , אולם מכיוון שהואהגפ"ח, הוא מייצר חום מדיד וצמרמורות
הזעה התוצאה היא  והם דולפים החוצה. לא יכול להכיל את הנוזלים ying qi -ה. לכן, ying qi -ולשמור על ה
  .wei qi -מחלישה עוד יותר את ה)עקב דליפתו(  ying qiשל  והיחלשות .לא אפקטיבית

  כדי לשחרר חיצון.ולחזק אותם, ying qi  -ל  wei qiלאזן בין: יתטיפול האסטרטגי

 

 קור-גפ"ח רוחהמרכיבים פורמולות משחררות  הצמחים
 מעודדים הזעה ומסלקים רוח וקור מהחיצון., qiמניעים , UB -נכנסים לה צמחים חריפים וחמימים 
 כדי להעצים את הפעילות של הצמחים שמסלקים רוח וקור. -מניעים דםה וחמימים צמחים חריפים 
 קור מהחיצון.-לצמחים שמשחררים רוחכדי לעזור  -Lu qiצמחים חמימים שמווסתים  
 כדי לטפל בשיעול וצפצופי נשימה. -Lu qiצמחים שמורידים  
יחד עם צמחים  wei qiמחזקים בעדינות ומניעים ה צמחים מתוקים וחמימים מוסיפים במצבי חוסר 

  .ying qiשמחזקים 
 

 

 

 והתוויות נגד אמצעי זהירות
 מינון גבוה מדי עלול לפזר כן , לצמחים חריפים וחמימים נוטים לעלות ולפזרqi  יתר על המידה ולכלותyin .

 .yinחוסר או  qiחולשת משנה זהירות צריך להינקט במטופלים עם 
  הצמחים מניעיםש במטופלות בהריון עם נטייה לדימומים, מכיווןזהירות. 
  ,ולעונה. לאקליםיש להתאים את מינוני הצמחים בפורמולה בהתאם לקונסטיטוציה 
  לנטר את המינון של הצמחים שמעודדים הזעה בהתאם לתגובת המטופל ולשינוי בסימפטומים. הזעה יש

 .yin -פוגעת בנוזלים וב הזעת יתרתקינה ויעילה היא הזעה מתונה בכל הגוף. 
  לחלוטין ניתן לתת  הפתוגן לא שוחררישנו שיפור אך אם . ימים 3 -כ ,קצר לזמןהפורמולה צריכה להינתן

  לשינוי במצב המטופל. ולהתאים אותהימים נוספים,  3 משךפורמולה ל
 

  חום-רוחגפ"ח פורמולות משחררות  .3
על צמא, כאב גרון.  לה מרוח או צמרמורות קלות, , הזעה, רתיעה קגבוה : חום מדידסימפטומים עיקריים

חיפוי לבן או צהבהב, יתכן שקצה הלשון יהיה אדמדם )מצביע על כך שהחום חדר ופגע בנוזלים(.  יהיההלשון 
 הדופק צף ומהיר.

 . ונפוחות עיניים אדומות: שיעול, אף סתום, כאב ראש, סימפטומים משניים

 ,Lu qiל ביכולת ההורדה וההפצה שופוגע  ,דרך האף והגרון Lu -חודר ישירות לפתוגן חום : פתופיזיולוגיה
 wei qiחום מדיד יכול להיווצר מהניסיון של  לפגוע בנוזלים.יה לחדור מהר לשכבות העמוקות ויש לו נטי

הנקבוביות לא יכולות להיסגר ולהיפתח  Lu -להילחם בפתוגן וכן ישירות מהחום שחדר; כתוצאה מפגיעה ב
ות גורם נוצרת הזעה ורתיעה מרוח; חום שפוגע בנוזלי הגוף מייצר צמא; חום שמתפתח לרעיל כראוי ולכן

גורמים לנפיחות, כאב ואודם בעיניים; תנועה לא תקינה  מחמם העליוןמצטברים בלכאב גרון; חום ורעילות ה
 ודם גורמת לכאב ראש וכאבי גוף. qi של

 לשחרר חיצון. מנת-על Luות ויסו סילוק רוח, טיהור חום :יתטיפול יהאסטרטג
 

 חום-רוחגפ"ח משחררות המרכיבים פורמולות  הצמחים
 מחמם העליון.חום ב-ומטהרים רוח Lu -נכנסים לה חריפים וקרים או ארומטיים וקרים צמחים 
 מטהרים ומנקזים חום. למחמם העליון, המגיעים צמחים מרים וקרים 
 חום.-כדי לסלק רוח ולעזור לצמחים שמטהרים רוח Lu qiצמחים מעט חריפים וחמימים, מניעים  
 שיעול. להפסיקחום וכן -לקים רוחלעזור לצמחים שמסעל מנת  Lu qiצמחים שמווסתים  
 .Lu yin -צמחים שמזינים נוזלים ו 
 .yinו/או  qiצמחים שמחזקים מוסיפים  בתקופת השיקום 

 
 :והתוויות נגד אמצעי זהירות

 Lu כדי לשקם את תיפקודו הן מהגפ"ח והן מצמחים חזקים ואגרסיביים.  ,הוא איבר מאוד עדין ופגיע
 .ן הנכוןבצמחים מתאימים ובמינו להשתמשצריך במהרה 
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להדוף את  מנת-לעולה לפני השטח ע wei qi -ה. כאשר בפלישת רוח, התמיכה ההדדית הזאת נפגעת עבורו.

 וביותלא מצליח לסגור את הנקבהוא חלש  wei qi , אולם מכיוון שהואהגפ"ח, הוא מייצר חום מדיד וצמרמורות
הזעה התוצאה היא  והם דולפים החוצה. לא יכול להכיל את הנוזלים ying qi -ה. לכן, ying qi -ולשמור על ה
  .wei qi -מחלישה עוד יותר את ה)עקב דליפתו(  ying qiשל  והיחלשות .לא אפקטיבית

  כדי לשחרר חיצון.ולחזק אותם, ying qi  -ל  wei qiלאזן בין: יתטיפול האסטרטגי

 

 קור-גפ"ח רוחהמרכיבים פורמולות משחררות  הצמחים
 מעודדים הזעה ומסלקים רוח וקור מהחיצון., qiמניעים , UB -נכנסים לה צמחים חריפים וחמימים 
 כדי להעצים את הפעילות של הצמחים שמסלקים רוח וקור. -מניעים דםה וחמימים צמחים חריפים 
 קור מהחיצון.-לצמחים שמשחררים רוחכדי לעזור  -Lu qiצמחים חמימים שמווסתים  
 כדי לטפל בשיעול וצפצופי נשימה. -Lu qiצמחים שמורידים  
יחד עם צמחים  wei qiמחזקים בעדינות ומניעים ה צמחים מתוקים וחמימים מוסיפים במצבי חוסר 

  .ying qiשמחזקים 
 

 

 

 והתוויות נגד אמצעי זהירות
 מינון גבוה מדי עלול לפזר כן , לצמחים חריפים וחמימים נוטים לעלות ולפזרqi  יתר על המידה ולכלותyin .

 .yinחוסר או  qiחולשת משנה זהירות צריך להינקט במטופלים עם 
  הצמחים מניעיםש במטופלות בהריון עם נטייה לדימומים, מכיווןזהירות. 
  ,ולעונה. לאקליםיש להתאים את מינוני הצמחים בפורמולה בהתאם לקונסטיטוציה 
  לנטר את המינון של הצמחים שמעודדים הזעה בהתאם לתגובת המטופל ולשינוי בסימפטומים. הזעה יש

 .yin -פוגעת בנוזלים וב הזעת יתרתקינה ויעילה היא הזעה מתונה בכל הגוף. 
  לחלוטין ניתן לתת  הפתוגן לא שוחררישנו שיפור אך אם . ימים 3 -כ ,קצר לזמןהפורמולה צריכה להינתן

  לשינוי במצב המטופל. ולהתאים אותהימים נוספים,  3 משךפורמולה ל
 

  חום-רוחגפ"ח פורמולות משחררות  .3
על צמא, כאב גרון.  לה מרוח או צמרמורות קלות, , הזעה, רתיעה קגבוה : חום מדידסימפטומים עיקריים

חיפוי לבן או צהבהב, יתכן שקצה הלשון יהיה אדמדם )מצביע על כך שהחום חדר ופגע בנוזלים(.  יהיההלשון 
 הדופק צף ומהיר.

 . ונפוחות עיניים אדומות: שיעול, אף סתום, כאב ראש, סימפטומים משניים

 ,Lu qiל ביכולת ההורדה וההפצה שופוגע  ,דרך האף והגרון Lu -חודר ישירות לפתוגן חום : פתופיזיולוגיה
 wei qiחום מדיד יכול להיווצר מהניסיון של  לפגוע בנוזלים.יה לחדור מהר לשכבות העמוקות ויש לו נטי

הנקבוביות לא יכולות להיסגר ולהיפתח  Lu -להילחם בפתוגן וכן ישירות מהחום שחדר; כתוצאה מפגיעה ב
ות גורם נוצרת הזעה ורתיעה מרוח; חום שפוגע בנוזלי הגוף מייצר צמא; חום שמתפתח לרעיל כראוי ולכן

גורמים לנפיחות, כאב ואודם בעיניים; תנועה לא תקינה  מחמם העליוןמצטברים בלכאב גרון; חום ורעילות ה
 ודם גורמת לכאב ראש וכאבי גוף. qi של

 לשחרר חיצון. מנת-על Luות ויסו סילוק רוח, טיהור חום :יתטיפול יהאסטרטג
 

 חום-רוחגפ"ח משחררות המרכיבים פורמולות  הצמחים
 מחמם העליון.חום ב-ומטהרים רוח Lu -נכנסים לה חריפים וקרים או ארומטיים וקרים צמחים 
 מטהרים ומנקזים חום. למחמם העליון, המגיעים צמחים מרים וקרים 
 חום.-כדי לסלק רוח ולעזור לצמחים שמטהרים רוח Lu qiצמחים מעט חריפים וחמימים, מניעים  
 שיעול. להפסיקחום וכן -לקים רוחלעזור לצמחים שמסעל מנת  Lu qiצמחים שמווסתים  
 .Lu yin -צמחים שמזינים נוזלים ו 
 .yinו/או  qiצמחים שמחזקים מוסיפים  בתקופת השיקום 

 
 :והתוויות נגד אמצעי זהירות

 Lu כדי לשקם את תיפקודו הן מהגפ"ח והן מצמחים חזקים ואגרסיביים.  ,הוא איבר מאוד עדין ופגיע
 .ן הנכוןבצמחים מתאימים ובמינו להשתמשצריך במהרה 
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  חוסר פנימי במקרים שלפורמולות משחררות חיצון  .4
 דומיננטי מקרים של חדירת גפ"ח כאשר ברקע יש חוסר פנימיטיפול במתאימות לפורמולות בתת קטגוריה זו 

-רוחקור או -נוטים לחדירת פתוגן רוח yangאו  qiחולשת מטופלים עם  .והסימפטומים מערבים חוסר ועודף
  חום.-נוטים לחדירת פתוגן רוח yinמטופלים עם חוסר דם או  לחות.

 
לא  בדרך כללהמצריך שילוב מושכל של צמחים המשחררים חיצון עם צמחים מחזקים,  יוצא דופןזהו מצב 

או בצמחים  ,כדי לא להחדיר את הפתוגן פנימה נשתמש בצמחים מחזקים במקרים של חדירת גפ"ח
  .כדי לא להחליש את הגוף משחררים חיצון במקרים של חוסר פנימיה
 

   עודף פנימי במקרים שלפורמולות משחררות חיצון  .5
של הגוף אך חלקו עדיין נשאר  פורמולות בתת קטגוריה זו מתארות מצב שבו גפ"ח חדר לשכבות הפנימיות

או לחילופין מצב של חדירת גפ"ח כאשר ברקע ישנו עודף פנימי. בשני המקרים המטופל יציג שילוב  ,בחיצון
 מצבים אקוטייםלמתאים של סימפטומים חיצוניים ופנימיים, ופורמולות אלו יטפלו בשניהם בו זמנית. טיפול זה 

ת החיצון מבלי לטפל אם נשחרר א חזקים ודורשים התייחסות דחופה.הפתוגן הפנימי והן החיצוני כאשר הן 
 מהגוף. לא יצא ןהפתוג -אם נטפל בפנים מבלי לשחרר את החיצון ,המצב יחמיר -בפנים

 
Zhang Zhong Jing עודף היה הראשון שחיבר פורמולות ספציפיות לטיפול במצב המשלב עודף פנימי ו

  בשימוש נרחב גם כיום והיוו את הבסיס לבניית פורמולות מודרניות יותר.רמולות אלו נמצאות וחיצוני. פ
 

 קטגוריה זו כקטגוריה בפני עצמה.-תמסווגים תהישנם ספרים 
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 ולות משחררות חיצון בשלב הראשוניפורמ
 

Cong chi tang 
  / Scallion and prepared soybean decoction מרקחת בצל ירוק וסויה

 .משחררות חיצון בשלב הראשוני -פורמולות משחררות חיצון קטגוריה

 .משחררת חיצון ומעודדת הזעה פעילות

 .כאב ראש, אף סתוםת ללא הזעה, חום מדיד נמוך, מעט צמרמורו סימפטומים עיקריים

 חיפוי דק לבן. :לשון .צף דופק:

 התוויות נגד
ואינטראקציה עם 

 תרופות

  דק' לכל היותר. 5-10כאשר מבשלים אותה כמרקחת, יש 

 

  Cong bai 9-12 מעודד הזעה.ו בחיצון wei qiמשחרר את זרימת  ף,חרי -חמיםמשחרר חיצון 

  Dan dou chi 12-30 .פנימית yang qi"ח מהחיצון וכן משחרר חסימת משחרר גפ -קרירמשחרר חיצון 

 

 הערות המחברות:
  חום -קור או רוח-שלב הראשוני של חדירת גפ"ח רוחטיפול במתאימה ל אשר פורמולה ניטרליתזוהי

והצמחים המרכיבים את  הסימפטומים מתונים(יתכן שעדיין לא ניתן לאבחן אם מדובר בקור או בחום). 

. ניתן להתאים את מינוני הצמחים או פוגעת בנוזלים אינה מייבשת , היאורמולה עדינים בפעילותםהפ

 קור). -חום או רוח-(רוחבהתאם לפתוגן 

 מודיפיקציות עיקריות: 

 .qiang huo, jing jie, fang fengלהוסיף  -לצמרמורות וכאב ראש חמורים יותר 

 maלהוסיף  -לא עוזרעדיין אם זה . ge gen, sheng maלהוסיף  -מייזעתאם הפורמולה לא  

huang. 
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 קור-משחררות גפ"ח רוחפורמולות 
 

Ma huang tang 
 ma huang  /Ephedra decoctionמרקחת 

 .קור-משחררות גפ"ח רוח -פורמולות משחררות חיצון קטגוריה

 משחררת קור חיצוני ומרגיעה צפצופי נשימה. פעילות

 ות וחום מדיד, היעדר הזעה, צפצופי נשימה, כאב ראש וכאבי גוף כלליים.צמרמור סימפטומים עיקריים

 חיפוי דק ולבן. לשון: צף, מתוח. דופק:

התוויות נגד 
ואינטראקציה עם 

 תרופות

 .מתאימה לשימוש קצר טווח בלבד 

 .זהירות במקרים של לחץ דם גבוה ובמטופלים זקנים ו/או חלשים 

  :אינטראקציה עם תרופות 

 בחולי הפטיטיס  נעשהבמחקר שC שטופלו באמצעות Interferon-beta ,

לוואי תופעות הפחיתה נטילת הפורמולה לפני ואחרי התרופה  נמצא כי

 פרקים ואי נוחות. י, כאבות, כגון: בחילשנגרמו מהתרופה

 

 ying -ל  wei qiבין  מאזןהשילוב 

qi  .ומעצים את פעולת הייזוע 

 היחס המינון ביניהם ישתנ

ויה אם לרמת היזוע הרצבהת

חשוב להיזהר  -ולחוזק המטופל

 -פני הזעת יתר כדי לא לפגוע במ

qi וב- yin אך מצד שני צריך ,

לזכור שאם לא תהיה הזעה 

 מספקת הפתוגן לא ישתחרר.

קור מהחיצון באמצעות עידוד -משחרר רוח

הזעה (פותח נקבוביות ומגרה את בלוטות 

 ,wei qi -הזיעה בשכבת העור), פועל ברמת ה

 ,ומרגיע צפצופי נשימה Lu qiמסדיר את תנועת 

 .tai yang -מתן שתן ומסלק קור שחדר ל מעודד

9 Ma huang ק 

קור מהחיצון באמצעות עידוד -משחרר רוח

(מרחיב את כלי הדם ומניע דם בשכבת  הזעה

 ,מחמם ומקל על הזרימה במרידיאנים השרירים)

 והדם. ying qi -רמות הב פועל

6 Gui zhi ש 

שמנוני ולכן ממתן את החריפות  .למטה ומפסיק שיעול וצפצופי נשימה Lu qiמכוון 

 .ומגן על הריאות מפני יובשgui zhi  -ו ma huangשל 

 ומרגיע צפצופי נשימה. biao -מאפשר טיפול ב ma huang + xing renהשילוב של 

9-12 Xing ren ע 

ממתן את פעולת הייזוע של  ,ולהבפורמהאחרים מאזן את הפעילות של הצמחים 

ma huang,  מגן בפני הרעילות הקלה שלxing ren. 

3 Zhi gan cao מ 
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 הערות המחברות:
 כאשר הגפ"ח חזק והקור עם תגובת עודף, -הפורמולה מטפלת בפלישת גפ"ח רוח- wei qi .יציב 

  את השימוש בה כאשר  להגביר את עידוד ההזעה, ומפסיקים מנת-עלאת הפורמולה שותים כשהיא חמה

 המטופל מתחיל להזיע.

 הפורמולה יכולה לטפל גם ב- bi syndrome כאב  ,קור-מרוח הנגרםדימום מהאף  לחות,-קור-מסוג רוח

 לידה.הקשיים במהלך  ,בזמן הוסת

  הפורמולה נכתבה על ידיZhang zhong jing  פעמים בספר  9ומופיעה לפחותShang han lun היא .

 .Ma xing shi gan tang -ו Xiao qing long tangרמולות מהווה בסיס לפו

 פורמולהאה לבהשוו Gui zhi tang: 

Ma huang tang  מטפלת במקרים בהם הקור דומיננטי, ואילוGui zhi tang  מטפלת במקרים בהם

דגש  קור ושמה-של חדירת גפ"ח רוח עודףמטפלת בתגובת  Ma huang tangהרוח דומיננטית. בנוסף, 

קור -של חדירת גפ"ח רוח חוסרמטפלת בתגובת  Gui zhi tangלעומתה,  .פול בצפצופי נשימהטי על

 .המחמם האמצעיאיזון ושמה דגש על 

 :מודיפיקציות עיקריות 

 .shi gao, zhi mu, huang qinלהוסיף את אחד מהבאים:  -לקור בחיצון עם חום פנימי 

 .ren shen, dang gui, shu di huangלהוסיף  -דםחוסר ו qiחולשת במקרה של  

 .tian hua fen, she ganולהוסיף  gui zhiמינון של ה להפחית את -לכאב גרון 

 .fang feng, qiang huo, bai zhuלהוסיף  -לחות-קור-לפלישת רוח 

 .zi su zi, sang bai pi, fu ling, chen piלהוסיף  -לצפצופי נשימה, שיעול וליחה 

 .zi su zi, zi wan, bai buלהוסיף  -ה)לשיעול וצפצופי נשימה (ללא ליח 

 .sang bai pi, fu lingלהוסיף  -לבצקת 
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Da qing long tang  
 Major bluegreen dragon decoctionמרקחת דרקון טורקיז גדולה /   

 קור.-רוחגפ"ח משחררות  -פורמולות משחררות חיצון קטגוריה

 חום פנימי.מעודדת הזעה, משחררת חיצון, מטהרת  פעילות

 . , חוסר שקטהזעה, כאבי גוף כלליים, צמא , היעדרחום מדיד גבוה, צמרמורות סימפטומים עיקריים
 יתכנו: כבדות וכאב בגוף כולו או בצקות שטחיות בגפיים.

 .חיפוי צהוב לשון: .צף, מתוח דופק:

התוויות נגד 
ואינטראקציה עם 

 תרופות

 בהדרגה ולהפסיק ברגע שמושגת הזעה. מייזעת מאוד ולכן צריך להתחיל לקחת 
  בפתולוגיות של לשימוש אסורהshao yin ,חולשת yang שבץ עם חולשה של ,

החיצון ובמקרים בהם ההזעה מלווה בחוסר שקט, חוסר מנוחה וחום (כמו בחוסר 
yin .(ודם 

 קור עם הצטברות פנימית גדולה של נוזלים.-לטיפול בגפ"ח רוח אינה מתאימה 
 עם תרופות אינטראקציה: 

 בחולי הפטיטיס  במחקר שנעשהC שטופלו באמצעות Interferon-beta נמצא ,
לוואי שנגרמו תופעות הפחיתה נטילת הפורמולה לפני ואחרי התרופה  כי

, כגון: חום מדיד, תחושת חולי כללית, כאב במפרקים, נימול, אי מהתרופה
 נוחות.

 

י ומרגיע צפצופ Lu qi -תנועת ה , מסדיר אתמשחרר חיצון באמצעות עידוד הזעה
  .נשימה

) על מנת לשים דגש על Ma huang tang פורמולההמינון גבוה (בהשוואה ל
 קור ועל ייזוע.-שחרור רוח

18 Ma huang ק 

מלחלח ומונע מפעולת הייבוש נשימה,  מפסיק שיעול וצפצופיו למטה Lu qiמכוון 
 .ma huangפיזור של הפעולת מאזן את וכן  Lu -לפגוע ב ma huangשל 

 ) כי השיעול וצפצופיMa huang tang פורמולהמינון נמוך (בהשוואה לה
ולכן נשאר  ma huangלא דומיננטיים (אך עדיין פועל בסינרגיה עם  הנשימה

 בפורמולה).

6-9 Xing ren ע 

 וד הזעה.משחרר חיצון באמצעות עיד
 .קור-רוח משחרריםם, פותחים נקבוביות בחוזקה, מייזעי -ma huangעם  ביחד
 לייזע. ma huang -מסייעים ל -sheng jiangעם  ביחד

6 Gui zhi ע 

 .בפורמולההאחרים את הצמחים  ומאזן את המחמם האמצעימחזק 
 ).Ma huang tang פורמולהל בהשוואהמינון הוכפל (ה

6 Zhi gan cao ע 

גוע בנוזלים ומבלי לפ לפזר, מטהר חום פנימי מבלי להפריע לצמחים המייזעים
 נוזלים דרך הנקבוביות.הו qi -תנועת המאזן את  .yin -וב

12-30 Shi gao ש 

פורמולות משחררות חיצון
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הקור מעלה את וכך  מחמם את השרירים והבשרודם בכל הגוף ו qiמפזר 
 .ומאפשר את שחרורו לחיצוןהפתוגני 

9 Sheng jiang ע 

 .ying qi -ל wei qi בין מאזנים, Sp\Stמחזקים  -sheng jiangעם  ביחד
עוזרים לגוף לייצר נוזלים ו במחמם האמצעי qiם מחזקי -zhi gan caoעם  ביחד

 (החום המדיד פוגע בנוזלים), ממתנים את הצמחים המייבשים והמייזעים
 .בפורמולהש

6 Da zao ע 

 

 הערות המחברות:
 הפורמולה זוהי מודיפיקציה של Ma huang tang נימיאשר מטפלת בשילוב של קור חיצוני עם חום פ .

כלפי החיצון, בו  yang qiפתיחת הנקבוביות והנעה של  באמצעותאש להפורמולה מאזנת בין מים 
 זמנית.

  תקיעות מ הנגרמיםחוסר שקט וחוסר מנוחה הינו  מפתח בבחירת הפורמולההסימפטוםyang qi ) קור
קור חודר לגוף, -כאשר פתוגן רוח קונסטיטוציה חזקה בעליבמטופלים  .חיצוני עם חסימת חום פנימית)

סימפטומים של חום פנימי (כמו חוסר נוחות  התקיעות גוררתלה כדי להילחם בפתוגן ונתקע. עו qi -ה
חיצון. במקרה זה, ייתכן שהעור יהיה חם למגע ב המעידים על פתוגןוחוסר שקט), נוסף לסימפטומים 

להפסיק את לקיחת הפורמולה  יש גלי חום כלפי מעלה, יובש במערות האף או צמא. יופיעו(עד שורף), 
 ברגע שמושגת הזעה.

 בין פתולוגיה זו לבין פתולוגיה של  נבדילshao yin-  בשניהם יש עודףyin  ,המתבטא בכבדות בגוף
 ,רוקעל בעיקר יתלונן מטופל ה shao yin פתולוגיה שלחום, צמרמורות וחוסר הזעה, אך ב תחושת

מתבטא בחוסר ו חזק ותקוע yang -לכיוון החיצון. כאן החלש שצף  yang נגרמים בעקבותוסימני החום 
 שקט וחוסר מנוחה.

  הסדרת עידוד הזעה באמצעותגם בבצקת שטחית יכולה לטפל הפורמולה ,Lu qi פתיחת נקבוביות ,
 ).T&T עידוד(במחמם האמצעי  qiוחיזוק 

  רקון בצבע הידועה כד ,רוח העץ מהמזרח המספרת על מאגדה סינית עתיקה נגזרהפורמולה שם
טורקיז. הרוח נמצאת על גלי הים ואחראית לייצר עננים ולעודד אותם להוריד גשם. הפורמולה מייצרת 

 Shang -שמופיעות ב הפורמולות המייזעות החזקות ביותרהזעה כמו שהדרקון מייצר גשם. זוהי אחת 
han lun ."ולכן נקראת "הגדולה 

 :מודיפיקציות עיקריות 
 .ma huangמינון של ה את להפחית -טיאם הקור פחות דומיננ 
 shiמינון של את ה להעלות -צמא)וב חוסר שקט חמורתבטא  ביאם החום הפנימי יותר דומיננטי ( 

gao. 
 ,ban xia ולהוסיף xing renמינון של את ה להעלות -מיימיכיח מלווים בהנשימה  לשיעול וצפצופי 

zi su zi, sang bai pi. 
  .fu ling, zhu ling, sang bai pi, ting li zi להוסיף -תן מופחתשב המלווהלבצקות שטחיות  

  

פורמולות משחררות חיצון
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Gui zhi tang 
 gui zhi  /Cinnamon twig decoctionמרקחת 

 קור.-רוחגפ"ח משחררות  -פורמולות משחררות חיצון קטגוריה

 .wei qi -ל ying qi משחררת גפ"ח משכבת השרירים ומאזנת בין  פעילות

נוקשות של , כאב ראש, רתיעה מרוח, , הזעה שאינה אפקטיביתחום מדיד וצמרמורות םסימפטומים עיקריי

 ,משקאות חמיםעם תאווה לא צמא מיוחד או צמא צוואר, גודש באף, רפלקס הקאה, ללה

לאחר מגע  יםחה המופיעפריו חום מדיד(למשל,  חשיפה לקור בעתתגובת חום מדומה 

 .תקיעותאו עצירות ללא סימני יובש  ),עם מים קרים

 .לבןו לח ,חיפוי דק לשון: צף, חלש. דופק:

התוויות נגד 
ואינטראקציה עם 

 תרופות

 בזמן לקיחת  מזון נא, קר, חריף או שומניואלכוהול  מומלץ להימנע מצריכת

 הפורמולה.

 אסורה לשימוש במקרים של חום פנימי. 

  :אינטראקציה עם תרופות 

  נטילת הפורמולה עםGonadotropin-releasing hormone agonist  הראתה

 מעבר שנגרמו מהתרופה.ההקלה בתופעות גיל 

  

 wei qiמאזנים בין 

 .ying qi -ל

 ק Gui zhi 9 משכבת השרירים. קור-רוחגפ"ח משחרר 

 ש Bai shao 9 .החלש ying qi -יל את העוזר להכו yin -מטיב עם ה

 Sp-תומכים ב

 wei qiמאזנים ביןו

 .ying qi -ל 

חימום המחמם האמצעי וכיוון  באמצעותפל בבחילות והקאות מט

qi עוזר ל .מטה- gui zhi לשחרר חיצון. 

9 Sheng jiang ע 

 ע ying qi. 6 Da zao -להזין דם ו bai shao -עוזר ל

 .בפורמולה האחרים את הצמחים מאזן

zhi gan cao + gui zhi + sheng jiang- מדגישים את אספקט ה-yang  של

  yin-מדגישים את אספקט ה -zhi gan cao + bai shao + da zaoואילו  רמולההפו

 .ying qi -ל  wei qiאיזון בין ביחד נוצר  ,של הפורמולה

sheng jiang + da zao + zhi gan cao- מחמם האמצעי.מחזקים ותומכים ב 

6 Zhi gan cao מ 

  

פורמולות משחררות חיצון
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 הערות המחברות:
 ה כאשרעם תגובת חוסר, קור -הפורמולה מטפלת בפלישת גפ"ח רוח- wei qi אין איזון ביןחלש וwei qi  

 .ying qi -ל

  במצב תקיןying qi ו- wei qi  :מווסתים ותומכים אחד בשניwei qi  שומר על החיצון ומונע דליפה של

ying qi ו ,החוצה- ying qi  מזין ומייצב את הפנים, מווסת את פעילות המאידך- wei qi  ומהווה מאגר

מנת -עולה לפני השטח על wei qi -. כאשר המופרתהתמיכה ההדדית הזאת  . בפלישת רוחעבורו

 ying qi -, לכן הying qi -להדוף את הגפ"ח, הוא מייצר חום מדיד וצמרמורות ואינו מסוגל לשמור על ה

(הזעה שאינה  הזעה לא אפקטיבית. התוצאה היא wei qi -לא מצליח להכיל את הנוזלים ולתמוך ב

 ררת את הפתוגן ואינה מורידה את החום המדיד). משח

 חוסר איזון ביןwei qi  ל-  ying qiרוח גפ"ח והסימפטומים הנלווים לכך יכולים להופיע גם ללא פלישת-

במקרים אלו גם לטיפול  מתאימהקור, אלא לאחר מחלה קשה, לידה או במטופלים חלשים. הפורמולה 

 הזעה ספונטנית). הנו(סימפטום המפתח 

  חמה ולהתכרבל כשהיא התולשתות אעל מנת להגביר את היכולת של הפורמולה לעודד הזעה מומלץ 

. זוהי הזעה שונה מההזעה הפתולוגית את השימוש בהלהפסיק בשמיכה. כאשר מושגת הזעה יש 

הגוף חזר ש ההזעה שמופיעה לאחר נטילת הפורמולה מעידה על כךשהייתה לפני לקיחת הפורמולה. 

 .משתחררוהגפ"ח  yang qi -ה לשלוט על

  נכתבה על ידי הפורמולהZhang Zhong Jing ספרומופיעה ב Shang han lun  20בתוספת של 

 מודיפיקציות שונות.

 פורמולהבהשוואה ל Ma huang tang: 

Ma huang tang  מטפלת במקרים בהם הקור דומיננטי, ואילוGui zhi tang  מטפלת במקרים בהם

דגש  ושמה קור-של חדירת גפ"ח רוח עודףמטפלת בתגובת  Ma huang tangנוסף, הרוח דומיננטית. ב

קור -של חדירת גפ"ח רוח חוסרמטפלת בתגובת  Gui zhi tangלעומתה,  .טיפול בצפצופי נשימה על

  .המחמם האמצעיאיזון ושמה דגש על 

 :מודיפיקציות עיקריות 

 .fang feng, xin yi huaף להוסי -בצורה משמעותיתאף סתום התעטשויות מרובות ול 

 .hou po, zhi ke, chen pi, כגון: qiלהוסיף מווסתי  -קוצר נשימהל 

 ,ju huaלהוסיף  -לרדת) yang -על חום שמפריע ל הלתחושת כבדות ונפיחות בראש (מצביע 

chan tui. 

 .shi gao, zhi mu, huang qinלהוסיף  -חום פנימי אם ישנו 

 
  

פורמולות משחררות חיצון



34

Ge gen tang 
 ge gen  /Kudzu decoctionמרקחת 

 .רקו-רוחגפ"ח משחררות  -פורמולות משחררות חיצון קטגוריה

 משחררת את החיצון ואת שכבת השרירים, מייצרת נוזלים. פעילות

 נוקשות של הצוואר והגב העליון.חום מדיד וצמרמורות ללא הזעה,  סימפטומים עיקריים

 .לבן דקחיפוי  לשון: צף, מתוח.  דופק:

יות נגד התוו
ואינטראקציה עם 

 תרופות

 בלבד. טווח שימוש קצרמתאימה ל 

 חלשים./או זקנים וובמטופלים  ם גבוהזהירות במקרים של לחץ ד 

 

 

באמצעות הובלת הנוזלים  בעיקר בגב העליון ובצוואר ריריםמשחרר את שכבת הש

 לאזור ושחרור חיצון.

12 Ge gen ק 

 ש Ma huang 9 .זעהבאמצעות עידוד ה קור-רוח גפ"חמשחרר 

 .ומעודד הזעה קור-משחרר גפ"ח רוח

 גפ"ח. לשחררעוזרים וכך  ying qi -ל wei qiמאזנים בין  -bai shaoביחד עם 

6 Gui zhi ש 

 ע Bai shao 6 , מאזן את פעולת הייזוע של הצמחים משחררי החיצון.yinמשמר ו מחזק דם

בה ומגנים את הקי מאזנים, ying qi -ל wei qiמאזנים בין 

 עליה.

 ע Sheng jiang 9 .משחרר חיצון חמים

 ע Da zao 6 .ודם qiמחזק 

 .בפורמולההאחרים  את הצמחים מאזן

ים כאב משככו Shao yao gan cao tangמהווים את הפורמולה  -bai shaoביחד עם 

 שרירים עוויתי.

6 Zhi gan cao מ 

 

 הערות המחברות:
  גב העליון. גפ"ח רוחקור המתבטאת בעיקר בנוקשות בצוואר וב-רוחהפורמולה מטפלת בפלישת גפ"ח-

 מנע מהנוזלים להגיע לאזור ויצר נוקשות.  tai yang-קור שפלש ל

  בספר  32בפרקShang han lun יכולה לטפל הן בפתולוגיות של שהיא הפורמולה  כתוב עלtai yang 

בו  ומשחררת חיצון St qiשהיא מעלה המתבטאות בשלשול, מכיוון  yang mingוהן בפתולוגיות של 

 זמנית.

פורמולות משחררות חיצון
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  בנפיחות  יםהמתבטא יםלכרוני יםסינוסיטיס אקוטיאו  ן רניטיסיכולה לטפל בשלב הביניים שביהפורמולה

 יכולה לטפל בשלשול כרוני בתינוקות.היא  ,בנוסף של הריריות, אף סתום, רגישות לאבק ולרוח קרה.

 :מודיפיקציות עיקריות 

 .chuan xiong, huang qi, xin yi hua, jie gengלהוסיף  -מאודאף סתום כאשר ה 

 .chan tuiלהוסיף  -לאורטיקריה 

 .Tao he cheng qi tang הפורמולה ואת du huo להוסיף -בפנים עזלכאב  

  

פורמולות משחררות חיצון
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Xiao qing long tang 
 Minor bluegreen dragon decoctionמרקחת דרקון טורקיז קטנה / 

 קור.-רוחגפ"ח משחררות  -ות חיצוןפורמולות משחרר קטגוריה

 מורד מטה. qi, מחממת את הריאות, מכוונת מיימימשחררת חיצון, מתמירה כיח  פעילות

קשה להוצאה, ורב לבן  , כיחנשימה הזעה, שיעול, צפצופי היעדר, מדיד וצמרמורותחום  סימפטומים עיקריים

 ,ף, ללא צמא מיוחדכאב וכבדות בגו תחושת מחנק בבית החזה, תחושה כללית של

 נפיחות בעיקר סביב העיניים.

 שכיבה.ב המופיעיםחמורים: בצקות או קשיי נשימה  במקרים

 חיפוי לח. לשון: צף, מתוח.  דופק:

התוויות נגד 
ואינטראקציה עם 

 תרופות

 בלבד.טווח שימוש קצר מתאימה ל 

  :אינטראקציה עם תרופות 

  ההמכילנטילת הפורמולה ביחד עם אינהלציה Fluticasone התקף מהלך ב

 הראתה תוצאות חיוביות למדי על תפקוד הריאות. קשה ואאסתמה קל 

 

קור מהחיצון, -משחררים רוח

מעודדים מטבוליזם של מים, מפזרים 

Lu qi פותחים את כלי הדם כדי ,

 לטפל בצפצופי נשימה ובכאבי גוף.

חיצון, מרגיע צפצופי נשימה, את המשחרר 

 מעודד מתן שתן.

9 Ma huang ק 

חיצון, פותח את כלי הדם, עוזר את המשחרר 

ידי הנעת -לשנע נוזלים באמצעות הזעה וכן על

 הכבד.

9 Gui zhi ק 

מחממים פנים, מתמירים לחות, 

 חיצון.ה את עוזרים לקיסרים לשחרר

 ש Gan jiang 9 מקור הלחות).הטחול הינו מחמם את הטחול (

 באמצעות שיעול מפסיק ן,חיצואת המשחרר 

 .qi -הסדרת ה

9 Xi xin ש 

 ע Wu wei zi 9 ובנוזלים). qi -(צמחים חמים וחריפים עלולים לפגוע ב Lu qiמונע דליפת 

 ע ying qi. 9 Bai shao -מזין דם ו

 ע Ban xia 9 את הקיבה. ומאזןמתמיר לחות  ,קרה המתמיר ליח

 מ Zhi gan cao 9 חמוצים שבפורמולה.למאזן בין הצמחים החריפים 

פורמולות משחררות חיצון
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 הערות המחברות:
  מאפשרת יציאת נוזלים הן היא  פנימית. לחותקור מהחיצון ובו זמנית מתמירה -משחררת רוחהפורמולה

הלחות לא ינועו, ואם  הנוזלים -לא ישוחררדרך השתן והן דרך העור. במצב כזה, אם הפתוגן החיצוני 

 .חמה את הפורמולה כשהיאלשתות  ומלץמלא יצליח להגיע לחיצון.  wei qi -ה -לא תסולק הפנימית

  חדירת עת . בהריאות, הטחול והכליות חולשה שלמ נגרמותבעיות כרוניות במטבוליזם של מים ולחות

ומעברי  qi -מחמירה: היכולת של הריאות לשלוט על ה והפתולוגיההנקבוביות נסגרות  קור-גפ"ח רוח

ירוד) תוקפת את הריאות וגורמת  T&T -הנוצרת מהצטברות לחות במחמם האמצעי ( ,המים נפגעת

לצפצופי נשימה ולשיעול המלווה בכיח לבן קשה להוצאה, תחושת מחנק בבית החזה ובמצבים חמורים 

תחושת כבדות חדירת נוזלים לשכבות השטחיות של הגוף יכולה ליצור בצקות,  .לקשיי נשימה בשכיבה

 weiחוסר איזון בין  .לרדת וגורמת לבחילות qi -הצטברות לחות בקיבה מונעת מה .בגוף וכאב כללי בגוף

qi ל- ying qi .גורם לחום מדיד ולצמרמורות ללא הזעה 

  המספרת על רוח העץ מהמזרח, הידועה כדרקון בצבע  מאגדה סינית עתיקה נגזרהפורמולה שם

ה מתמירה ולטורקיז. הרוח נמצאת על גלי הים ואחראית לייצר עננים ולעודד אותם להוריד גשם. הפורמ

ונוזלים פחותה מזו  qiכמו שהדרקון מתגלה בכוח הגלים. ההשפעה שלה על  ,ומסלקת גפ"ח מיימיכיח 

 (קטנה). xiaoולכן היא נקראת  Da qing long tang הפורמולה של

 מודיפיקציות עיקריות: 

את  ,sheng jiang -ב gan jiangלהחליף את  -לאף סתום בצורה משמעותית, נזלת וכאב ראש 

bai shao ב- chi shao,  ולהוסיףfang feng, jing jie. 
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 חום-רוחגפ"ח משחררות פורמולות 
 

Sang ju yin 
 ju hua  /Mulberry leaf and Chrysanthemum drink -ו sang yeמשקה 

 .חום-רוחגפ"ח משחררות  -פורמולות משחררות חיצון קטגוריה

משחררת רוח ומסלקת  ,חום-רוחגפ"ח  שתפלי שלב ההתחלתי והשטחי שלבמטפלת  פעילות

  .Lu qiחום, מפסיקה שיעול באמצעות הסדרת 

 , צמא קל.שיעולחום מדיד נמוך,  סימפטומים עיקריים

 חיפוי דק לבן. לשון: צף, מהיר. דופק:

התוויות נגד 
ואינטראקציה עם 

 תרופות

 

 

נכנסים הן לריאות והן לכבד 

ומסלקים חום משניהם וכך 

 לטפלפורמולה ם למאפשרי

 בו זמנית. biao -וב ben -ב

 

 ,חום מהריאות מטהר ,חום מהחיצון-גפ"ח רוחמשחרר 

 מטהר אש מהכבד. את הריאות. לחלחמפסיק שיעול ומ

9 Sang ye ק 

מטהר  ,מחמם העליוןהמתבטא בחום -גפ"ח רוח משחרר

בעדינות וכך עוזר לשלוט על עודף  yinאש מהכבד ומזין 

 .yang -ה

9 Ju hua ק 

 ש Lian qiao 6 .לשחרר את החיצוןשל הפורמולה יכולת האת  , מעציםמטהר חום ומסלק רעילות

 ש Bo he 6 החיצון. לשחרר אתשל הפורמולה יכולת האת  מעצים

Jie geng מעלה ו- xing ren 

ביחד הם עוזרים  -מוריד

 Lu qiלקיסרים להסדיר 

 ולהפסיק שיעול.

 ש Jie geng 6 .קרה מתמיר ליחה

 ש Xing ren 6 .נשימה מפסיק שיעול וצפצופי

 ע Lu gen 6 חום ומייצר נוזלים וכך מפחית צמא.נקז מ

 מ Gan cao 3 .בפורמולההאחרים  את הצמחים ומאזן עוזר לסלק חום
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 הערות המחברות:
  ידי -עלהפורמולה נכתבהWu Ju Tong  בספר)Wen bing tiao bianם מטפלת בשיעול הנגר ), והיא

חום חודר לגוף דרך האף והפה ולכן פוגע בעיקר בריאות, משבש את -רוחגפ"ח חום. -מפלישת גפ"ח רוח

עולה ללא שליטה.  Liv yangאש של  שיעול. כתוצאה מפגיעה זול לפזר ולהוריד, וכך גורם היכולת שלהן

ם קלים ינהמשום כך, הצמחים העיקריים המרכיבים אותה  .הפורמולה מטפלת בעיקר במחמם העליון

 וצפים בטבעם.

 יובש חיצוני, היא מ הנגרםחום ובשיעול -רוחפתוגן מ הנגרמות ולה יכולה לטפל גם במחלות עינייםהפורמ

 משחררת חום מהחיצון מבלי לפגוע בנוזלים.

 .המינונים המצוינים הינם המקובלים כיום 

 עיקריות: מודיפיקציות 

 .shi gao, zhi muלהוסיף  -qi -ליובש ברמת ה 

 .xuan shen, xi jiaoלהוסיף  -עם לשון בצבע אדום כהה ying qi -חום ברמת הל 

 mai men dong, sheng diלהוסיף ו lu gen, bo heהצמחים  את להשמיט -לחום ברמת הדם 

huang, yu zhu, mu dan pi. 

 .huang qinלהוסיף  -Lu -לחום חמור ב 

 .tian hua fenלהוסיף  -לצמא מוגבר 
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Yin qiao san 
 lian qiao  /Honeysuckle and Forsythia powder -ו jin yin huaאבקת 

 חום.-רוחגפ"ח משחררות  -פורמולות משחררות חיצון קטגוריה

 , מסלקת חום ורעילות.מהחיצון חום-משחררת רוח פעילות

אש, צמא, מתחילה רתיעה מחום), כאב רמפסיקות כאשר שחום מדיד, מעט צמרמורות ( סימפטומים עיקריים

 שיעול, כאב גרון.

 חיפוי דק לבן או צהוב, קצה אדום. לשון: צף, מהיר. דופק:

התוויות נגד 
ואינטראקציה עם 

 תרופות

  לחות.-חום-רוח גפ"ח במקרים של חדירתלשימוש אינה מתאימה 

  מכילהjin yin hua ולכן יש לנקוט משנה זהירות במקרים של חוסר באנזים ,G6PD. 

 

 ק Jin yin hua 9-15 חום מהריאות ומסלקים רעילות. מטהריםחיצון, ת האמשחררים 

9-15 Lian qiao ק 

 ש Jie geng 3-6 ומטיבים עם הגרון. Lu qiמפזרים 

9-12 Niu bang zi ש 

 ש Bo he 3-6 חום.-לשחרר גפ"ח רוח lian qiao -לו jin yin hua -עוזרים ל

3-6 Dan dou chi ש 

למרות שהוא חמים, חריף ומייזע משחרר את החיצון.  ון.מטפלים בכאב בגר

הוא מעצים את אפקט שחרור החיצון של הפורמולה מבלי 

 לייבש.

6-9 Jing jie ע 

 ע Gan cao 3-6 .מייצרים נוזלים ומפחיתים צמא

שומרים מפני חדירת 

 .qi -הגפ"ח לרמת ה

3-6 Dan zhu ye ע 

15-30 Lu gen ע 

 

 הערות המחברות:
 ידי -נכתבה עלפורמולה הWu Ju Tong  בספר)Wen bing tiao bian ,(היוותה פריצת דרך בהבנה של ו

חום סילוק וניקוז של  )1חום. לפני כן ניסו לטפל בפתולוגיה בשני מישורים: -חדירה ישירה של גפ"ח רוח
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 קור חיצונית.-וחשחרור ר )2 ;גרם לחדירה עמוקה יותר של הפתוגן וכן לפגיעת קור פנימי , אשרפנימי

 חום היא -מכיוון שרוחyang חום נוטות להתפתח במהירות ולחדור מהר -בטבעה, מחלות הקשורות לרוח

. בנוסף, העכירות yin -, משם לרמת הדם ולכלות בהדרגה את נוזלי הqi -לרמת ה wei qi -מרמת ה

ן, מטרת הפורמולה אינה ולהתמרה של החום לרעילות. לכ qi -לפתוגן חום גורמת לקשירה של ה הנלוות

רק לשחרר את החיצון ולסלק חום מהריאות, אלא גם למנוע את התפתחות המחלה וחדירתה מהריאות 

 כלומר, הפורמולה פועלת בשלושה מישורים:  אל מעטפת הלב, מהמחמם העליון אל המחמם האמצעי.

  .חום מהחיצון-משחררת רוח) 1

  .רעילות מסלקת חום מהריאות ומסלקת )2

 ולמחמם האמצעי. Pc -מונעת מהפתוגן לחדור ל )3

 נם קלים בטבעם ופועלים במחמם העליון.יכל הצמחים בפורמולה ה

 :מודיפיקציות עיקריות 

 .huo xiangלהוסיף  -לתחושת מחנק בבית החזה 

 .tian hua fenלהוסיף  -לצמא קיצוני 

 .ma bo, xuan shenלהוסיף  -גרוןעז בלכאב  

 .xing renלהוסיף  -לשיעול 

 sheng di huang, mai men dong, huang qin, zhiלהוסיף  -שתן מועטב המתבטאלחום פנימי  

mu, zhi zi. 

 .bai mao gen, zhi ziולהוסיף  jing jie, dan dou chi הצמחים את להשמיט -לדימום מהאף 
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Sheng ma ge gen tang 
 ge gen  /Cimicifuga and Kudzu decoction -ו sheng maמרקחת 

 .חום-רוחגפ"ח משחררות  -פורמולות משחררות חיצון קטגוריה

 .yin -שומרת על ה ,ת את שכבת השרירים ומנדפת פריחותמשחרר פעילות

חצבת או פריחות בשלב ההתחלתי, חום מדיד וצמרמורות, כאב ראש, כאבי גוף כלליים,  סימפטומים עיקריים
 , צמא.התעטשויות, שיעול, עיניים אדומות ודומעות

 יבשה. ,אדומה לשון: צף, מהיר.  דופק:

התוויות נגד 
ואינטראקציה עם 

 תרופות

  כאשר הפריחה יצאה במלואה.לשימוש אסורה 
 לווה בקוצר נשימה, שיעול לטיפול בחצבת עם רעילות פנימית המ אינה מתאימה

 .נשימה וצפצופי

 

 ק Sheng ma 3-6 , מנדף פריחות.טהור yangמעלה , חום-רוחגפ"ח  משחרר

ומסייע בהוצאת ת של הגוף וכך משחרר את הנקבוביות השטחי המפזר ומניע ברמ
 חום. לשחרר מנת-עלמעלה נוזלים  .הפריחה

3-9 Ge gen ש 

מונעים מהצמחים המניעים 
 .yin -וב  qi-לפגוע ב

חום מסלק הוא מכיוון ש gan cao -לרוב מחליפים ב
 רעילות וכך עוזר לנדף פריחות.ו

3 Zhi gan cao ע 

 ע Chi shao 6-9 מקרר דם (תוקף את הבעיה מהפנים).

 

 הערות המחברות:
 ידי רופא ילדים בשם -הפורמולה נכתבה עלQian Yi בשלב ההתחלתי של חצבת ופריחות.  לטיפול

הדעות לגבי הגורם לחצבת ולפריחות חלוקות. גורמים אפשריים: שחרור של רעילות מהשלב העוברי 
שילוב של מגפת  ,מגפת חום עונתית המלווה ברעילות ,Lu\Sp -הצטברות חום ב ,רוי מגפ"חגיכתגובה ל

גרמות מחום (בריאות, בכל מקרה, מדובר בתופעות חיצוניות יחסית הנ .Lu\St -חום ורעילות עם חום ב
רך חרר דהחום באמצעות נידוף הפריחה היא הטיפול היעיל ביותר. החום משת סילוק ,לכן .בקיבה ובדם)

 משכבת השרירים לכיוון העור והחיצון. הוצאת הפריחה
  ,לכל היותר. ותדק 20ה לבשלמומלץ כאשר מכינים את הפורמולה כמרקחת 
 :מודיפיקציות עיקריות 

 .bo he, chan tui, jing jie, niu bang ziלהוסיף  -ר חיצון יעיל יותרולשחר 
 .lian qiao, jin yin huaלהוסיף  -לסילוק חום יעיל יותר 
 .mai men dong, bei sha shenלהוסיף  -כדי למנוע מהחום והרעילות לפגוע בנוזלים 
 .zi cao, mu dan piלהוסיף  -לפריחה בצבע אדום כהה 
 .zi caoלהוסיף  -לפריחה ויראלית, בעיקר הרפס זוסטר 
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 משחררות חיצון במקרים של חוסר פנימיפורמולות 
 

Ren shen bai du san 
 Ginseng powder to overcome patoghenicמסייעת להתגבר על השפעות של גפ"ח / ה ren shenאבקת 

influences 

 חוסר פנימי. במקרים שלמשחררות חיצון  -פורמולות משחררות חיצון קטגוריה

 .qiקור ולחות, מחזקת -משחררת חיצון, מסלקת רוח פעילות

 וכאב נוקשותראש, קות, היעדר הזעה, כאב חום מדיד גבוה מלווה בצמרמורות חז סימפטומים עיקריים
 ,בצוואר, כאב ותחושת שריפה בקצוות, מלאות ומתיחות מקומית בבית החזה, גודש באף

 נשימה כבדה, שיעול פרודוקטיבי.

 חיפוי שמנוני לבן. לשון: צף, ספוגי. דופק:

התוויות נגד 
ואינטראקציה עם 

 תרופות

  במקרים של חום או חום ולחותלשימוש ה אסורמכילה צמחים חמים ומייבשים ולכן. 

 

מטפלים בסימפטומים  .קור מהחיצון, מסלקים לחות ומשככים כאב-משחררים רוח

 העיקריים (חום מדיד וצמרמורות ללא הזעה, כאב ראש וכאבי גוף כלליים).

9 Qiang huo ק 

9 Du huo ק 

ומסלק רוח וכך חיצון, מניע דם את הלשחרר du huo  -ול qiang huo -עוזר ל

 משכך כאב בעיקר מהראש ומהצוואר.

9 Chuan xiong ש 

 חיצון, מוריד חום מדיד. את המשחרר 

יעילים בעיקר לשחרור חיצון משכבת  -(מבושל עם הפורמולה) bo heביחד עם 
 השרירים.

9 Chai hu ש 

משפרים את 

, Lu qiתנועת 

מסלקים ליחה 
 ומפסיקים שיעול.

Jie geng מעלה ו- Zhi ke ביחד הם מווסתים  ,מורידqi  בבית

 .החזה וכך מקלים על תחושת חוסר הנוחות בבית החזה

9 Jie geng ע 

9 Zhi ke ע 

 חמה. מתמיר ליחה
 שילוב עם , לכן האת הליחה שמצטברת בריאות מייצר הטחול

fu ling + sheng jiang ב מאפשר לטפל- ben וב- biao. 

9 Qian hu ע 

 הפורמולה מתוך

 Si jun zi tang 

מסייע לגוף לסלק את הגפ"ח, מייצר נוזלים כדי וכך  qiמחזק 

 מנת-עללאפשר הזעה, ומחזק את התנגודת של הגוף לפלישה 
 למנוע התדרדרות.

9 Ren shen ע 
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מחזק  דרך השתן. מנקז לחות ,מתמיר ליחה ומחזק את הטחול

 בלי לגרום תקיעות או אצירה של הגפ"ח.

9 Fu ling ע 

 האחרים את הצמחים מאזן ,qiלחזק  ren shen -וזר לע

 בפורמולה.

9 Gan cao מ 

מוסיפים לפורמולה 

 בעת הבישול.

 ע (Sheng jiang) 3 חיצון.את המסייע לשחרר 

 מ chai hu.( 3 (Bo he)חיצון (פועל בסינרגיה עם את ה לשחררמסייע 

 

 הערות המחברות:

  לחות. מכיוון שה-קור-בילדים שנפגעו מגפ"ח רוח הפורמולה לטיפולטקסט המקור ייעד את- yuan qi 

שיהדוף את הפתוגן (אך הדגש הוא על  qiשלהם אינו מפותח לגמרי, אסטרטגיית הטיפול הייתה לחזק 

בעבר, הפורמולה שימשה גם לטיפול בשלבים ההתחלתיים של חצבת (לפני הופעת  שחרור החיצון).
מורות מתונים ללא צמא מיוחד, צואה רכה, חיפוי לבן על הלשון הנגעים) שהתאפיינו בחום מדיד וצמר

 ודופק חלש ודק.

 .sheng jiang + bo heלבשל את הפורמולה עם כמות קטנה של  נהוג

 פורמולת וריאציה- Yin qiao bai du san: 
 לטיפול בשלבים ההתחלתיים של אבצסים ופצעים אדומים, נפוחים jin yin hua + lian qiaoמוסיפים 

 וכואבים המלווים בסימפטומים של גפ"ח.
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Jing fang bai du san 
 / פתוגניותהמסייעת להתגבר על השפעות  fang feng -ו jing jieאבקת 

 Schizonepeta and Saposhnikova powder to overcome patoghenic influences 

 .חוסר פנימי במקרים שלת חיצון ומשחרר -פורמולות משחררות חיצון קטגוריה

 חיצון, מסלקת רוח ומשככת כאב.ה את מעודדת הזעה, משחררת פעילות

 ,צוואר, כאבי גוף כללייםבונוקשות ראש, כאב כאב חום מדיד וצמרמורות ללא הזעה,  סימפטומים עיקריים

 .שלבים התחלתיים של אבצסים או פצעים אדומים, נפוחים וכואבים המלווים בחום מדיד

 חיפוי דק לבן. לשון: צף.  דופק:

התוויות נגד 
ואינטראקציה עם 

 תרופות

  חולשתמקרים חמורים של בלשימוש אסורה yang. 

 

מעצימים אחד את השני 

ם לטיפול בשחרור גפ"ח. נפוצי

 בבעיות עור המלוות בגרד

 רוח.מ הנגרם

  Jing jie 9 .מרגיע שרירים ,חיצוןאת המשחרר 

ב ראש, כאבי משכך כאב (כא, חיצוןה את משחרר

 שרירים, כאבי גוף כלליים).

9 Fang feng  

 חיצון, מוריד חום מדיד. את המשחרר 

יעילים בעיקר לשחרור חיצון משכבת  -(מבושל עם הפורמולה) bo heביחד עם 

 השרירים.

9 Chai hu  

  Qian hu 9  חום מהחיצון ומקל על כאב ראש.-משחרר רוח

חיצון, מניע דם ומסלק רוח וכך משכך את השחרר לdu huo  -ול qiang huo -עוזר ל

 כאב, בעיקר מהראש ומהצוואר.

9 Chuan xiong  

מטפלים בסימפטומים  .החיצון, מסלקים לחות ומשככים כאבקור מ-משחררים רוח

 העיקריים (חום מדיד וצמרמורות ללא הזעה, כאב ראש וכאבי גוף כלליים).

9 Qiang huo  

9 Du huo  

  Fu ling 9 שתן. אינו גורם תקיעות או אצירה של הגפ"ח.ה דרך מנקז לחות

jie geng מעלה ו- zhi ke ביחד הם מווסתים  -מורידqi  בבית החזה וכך מקלים על

 תחושת חוסר הנוחות בבית החזה. 

, מסלקים ליחה ומפסיקים Lu qiמשפרים את תנועת  qian huעם  ביחדשניהם 

 שיעול.

9 Jie geng  

9 Zhi ke  
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  Gan cao 3 בפורמולה.האחרים את הצמחים  מאזן

  Sheng jiang 3 .חיצוןאת הלשחרר  מסייע

    chai hu. 3 (Bo he)פועל בסינרגיה עם  חיצון,את הלשחרר מסייע 

 

 הערות המחברות:
  פורמולת אסוציאציה של זוהיRen shen bai du san חולשת אין מתאימה למקרים בהם הqi ברקע 

 .)שנגזרה מהפורמולה לעילצאת בתת קטגוריה זו רק משום (היא נמ
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Jia jian wei rui tang 
  yu zhu  /Modified Solomon`s seal decoctionמודיפיקציה של מרקחת 

 חוסר פנימי. במקרים שלמשחררות חיצון  -פורמולות משחררות חיצון קטגוריה

 .חיצוןה את משחררת, מסלקת חום, מעודדת הזעה, yinמזינה  פעילות

מעט צמרמורות, מעט או ללא הזעה, יובש בגרון, שיעול, כיח קשה להוצאה,  ,חום מדיד סימפטומים עיקריים

 צמא, חוסר שקט.

 .צבע אדום כהה לשון: .מהיר  דופק:

התוויות נגד 
ואינטראקציה עם 

 תרופות

 

 

וכך לא  תקיעותם מחזק מבלי לגרו .מייצר נוזליםו , מטהר חוםLu\St yinמזין 

 ר החיצון.ומפריע בשחר

6-9 Yu zhu ק 

 ש Cong bai 6 חום בעדינות.-רוח גפ"ח משחרר

 ש Jie geng 3-4.5 , מפזר ליחה ומטיב עם הגרון.Lu qiמניע 

 ש Dan dou chi 9-12 חיצון, מפזר ומטהר חום.ה את משחרר

 ש Bo he 3-4.5 חיצון, מטפל ביובש ובכאב בגרון.ה את משחרר

 ע Bai wei 1.5-3 מטפל בחוסר שקט וצמא. ,yin -מקרר דם ומטהר חום מבלי לפגוע ב

 מ Zhi gan cao 1.5 בפורמולה.האחרים את הצמחים  מאזנים ,ללחלח yu zhu -עוזרים ל

1.5-3 Da zao מ 

 

 הערות המחברות:
 סר ח כאשר ברקעחום -הפורמולה מטפלת בחדירת גפ"ח רוחyin חום נוטה -רוח "חגפ. במקרים כאלה

 ,חיצוןאת הרית של הפורמולה היא לשחרר המטרה העיק .לחום פנימי ולפגוע בנוזלים במהירות להפוך

  .זיעה) לייצרכדי (לשם כך צריך להזין נוזלים 

  שמזיניםכלל לא מומלץ להוסיף לפורמולה משחררת חיצון צמחים -בדרךלזכור כי חשוב yin מכיוון שהם ,

 .לייצר זיעה מנת-על הכרחית נוזלי הגוף הזנת , אולם כאןqiום תקיעות כבדים ועלולים לגר

  הצמחyu zhu  נקרא גםwei rui )מופיע בשם הפורמולה).כפי ש 
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 :מודיפיקציות עיקריות 

 .fang feng, ge genלהוסיף  -סימני הגפ"ח חמורים יותר כאשר 

 .niu bang zi, gua lou piלהוסיף  -עול, יובש בגרון, כיח קשה להוצאהלשי 

 .tian hua fen, dan zhu yeלהוסיף  -הצמא וחוסר השקט חמורים יותר כאשר 
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 עודף פנימי במקרים שלפורמולות משחררות חיצון 
 

Ge gen huang qin huang lian tang 
 huang lian  /Kudzu, Scutellaria, and Coptis decoction -ו ge gen ,huang qinמרקחת 

 .עודף פנימי במקרים שלמשחררות חיצון  -שחררות חיצוןפורמולות מ קטגוריה

 חיצון, מנקזת חום.את המשחררת  פעילות

חושת חום חום מדיד, הזעה, צמא, שלשול דיזינטרי מסריח, צריבה באנוס, חוסר שקט, ת סימפטומים עיקריים

 בבית החזה ובאפיגסטריום.

 .)Lu -החום יחדור ל(במידה ש יתכנו צפצופי נשימה

 .אדומה, חיפוי צהוב לשון: .מהיר  פק:דו

התוויות נגד 
ואינטראקציה עם 

 תרופות

  עמוקדופק ה כאשרשלשול דיזינטרי ללא חום מדיד או לשימוש במקרים של אסורה 

 ואיטי.

  מכילהhuang lian ולכן יש לנקוט משנה זהירות במקרים של חוסר באנזים ,

G6PD. 

 

 Sp\Stהעלאת  באמצעותשלשול דיזנטרי חיצון, מטהר חום, מטפל באת המשחרר 

yang.  ותמר לחום.המתאים במיוחד כאשר גפ"ח קור 

15-24 Ge gen ק 

 ,שימהברמה השטחית יחסית של הגוף ומפסיק צפצופי נ מנקז חום מהריאות

 מתמיר לחות חמה מהמעי הגס.

9 Huang qin ע 

 ש Huang lian 6 וכך עוצר שלשול. yang ming -בעיקר מ ומייבש לחות מנקז חום

 מ Zhi gan cao 6 .בפורמולההאחרים את הצמחים  מאזן ,מגן על המחמם האמצעי מפגיעה נוספת

 

 הערות המחברות:
  יתכן שהגורם למצב הוא  -בהם החיצון לא שוחרר לגמרי והחום חדר פנימה במקריםהפורמולה מטפלת

(מתבטא בשלשול  yang ming -לטיפול שגוי בגפ"ח באמצעות צמחים מנקזים שמשכו את הפתוגן 

צריך הן לשחרר את שכבת  יב האנוס). כדי לטפל בשורש הבעיהדיזנטרי מסריח, תחושת שריפה סב

 .St\LI -השרירים והן לנקז חום מ

 טקסט המקור )Shang han lun( לבשל את  ממליץge gen  קודם לשאר הצמחים, כדי להדגיש את

 וז החום הפנימי.שחרור החיצון של הפורמולה על פני ניק
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  ישנם פרשנים הטוענים שהפורמולה מטפלת בחום פנימי בלבד, ותפקידו שלge gen  לטהר חום הינו

 יפסקו. הנשימה הזיעה וצפצופי , ברגע שהחום הפנימי ינוקזyangולהעלות 

  עודף חום.מ הנגרםהפורמולה משמשת גם לטיפול בטחורים כתוצאה משלשול כיום 

 :מודיפיקציות עיקריות 

 .mu xiang, bai shaoלהוסיף  -לכאב בטן 

 .bai tou weng, qin piלהוסיף  -דמית או מוגלתיתלחום מדיד גבוה וצואה  

 .ju huaלהוסיף  -יותר הסימפטומים של החיצון דומיננטיים כאשר 

 .sang bai piלהוסיף  -דומיננטיים לצפצופי נשימה 
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