




באלאנסמיקו

אשר נחקרו ונמצאו  , פורמולה מקורית המכילה שילוב פטריות מרפא וצמחי מרפא

:יעילים ומיטיבים לאיזון במגוון מצבים בריאותיים הקשורים למוח ולמערכת העצבים

הפרעות קשב וריכוז▪

ירידה בתפקוד הקוגניטיבי ובזיכרון▪

(סטרס)מתח נפשי ▪

חרדה▪

דכדוך נפשי/ דיכאון קל ▪

:הפורמולה יעילה במצבים הבאים, בנוסף

והאשימוטותת פעילות של בלוטת התריס ▪

ירידה בתפקוד המיני הגברי▪

פיברומיאלגיה▪

שיפור ביצועים ספורטיביים והתאוששות ממאמץ גופני▪

שיפור תמונת הדם▪

באלאנסמיקו
וחדשניתיחודיתפורמולה 



:כמוסות ביום למצבים הבאים2מינון מומלץ של 

הפרעות קשב וריכוז▪

דכדוך/ מצב רוח ירוד ▪

ירידה בזיכרון▪

(סטרס)מתח נפשי / תמיכה באדרנל ▪

שיפור ביצועים ספורטיביים והתאוששות ממאמץ גופני▪

תת פעילות תת קלינית של בלוטת התריס▪

:כמוסות ביום למצבים הבאים4מינון מומלץ של 

הפרעות קשב וריכוז בתקופה של עומס ומבחנים▪

דיכאון▪

חרדה▪

ירידה בתפקודים קוגניטיביים▪

והאשימוטותת פעילות של בלוטת התריס ▪

ירידה בתפקוד המיני הגברי▪

פיברומיאלגיה▪

אימון גופני אינטנסיבי לקראת תחרות▪

שיפור תמונת הדם▪

באלאנסמיקו
מינונים מומלצים



(:התוויות נגד)קונטראינדיקציות

.הריוןהפורמולה לא מומלצת לשימוש בזמן •

(.היפרתירואידיזם)יתר פעילות של בלוטת התריס אין לתת את התוסף לאנשים עם •

:הפורמולה לא מומלצת לשימוש במחלות נפש מורכבות הבאות•

דיפרסיהמאניה •

קוטבית-תסמונת דו•

(:תגובות הדדיות עם תרופות מרשם)אינטקרארציות

,  (Atypical antipsychotics)טיפיות-אין לתת את התוסף עם תרופות אנטי פסיכוטיות א•

:  כדוגמת

(Olanzapine)זיפרקסה▪

(Bupropion)וולבוטרין/ זיבאן▪

(Haloperidol)פריקט/ פרידור/ הלדול▪

(Risperidone)ריספונד/ ריספרדל▪

(Quetiapine)סרוקוול▪

(Clozapine)לוזפין/ לפונקס▪

(Amisulpride)סוליאן▪

(Ziprasidone)גאודון▪

באלאנסמיקו
קונטראינדיקציות/אינטראקציות



:הפורמולה מכילה שילוב של צמחי המרפא ופטריות המרפא הללו

Withania)אשווגנדה// משכרת ויתניהשורש ▪ somnifera)

(Cordyceps sinensis)קורדיספספטריית ▪

Hericium)רעמת הארי // היריסיוםפטריית ▪ erinaceus)

(Ganoderma lucidum)ראישיפטריית ▪

(.Bacopa monnieri)בקופה // צמח פשתה שרועה ▪

באלאנסמיקו
וחדשניתיחודיתפורמולה 



(מתח נפשי)סטרס 



אדפטוגניםחומרים 
והשפעתם על תפקוד הגוף



סטרס
HPAוציר 



סטרס
HPAוציר 



אדפטוגניםחומרים 
והשפעתם על תפקוד הגוף



אדפטוגניםחומרים 
והשפעתם על תפקוד הגוף



ֶדת הלא ספציפית אדפטוגניםחומרים ▪ ְנגֹּ  state of)הינם כחומרים המשפרים את התִּ

non-specific resistance )  של הגוף במצבי מתח ועקה ומסייעים להאריך את משך

(.  stimulatory effect)העמידות לסטרס 

כי חומרים  , מחקרים שנערכו על בעלי חיים ועל תאים עצביים מבודדים במעבדה גילו▪

:משרים בזמנים של סטרסאדפטוגנים

(neuroprotective)על מערכת העצבים פעילות הְמֵגָנה▪

(CNS stimulating activity)פעילות ממריצת מערכת העצבים המרכזית ▪

(hormonal balance)פעילות מווסתת המערכת ההורמונלית ▪

(antioxidant)פעילות נוגדת חמצון ▪

(anti inflammatory)פעילות נוגדת דלקת ▪

(immune regulation)פעילות מווסתת חיסונית ▪

(antidepressive)פעילות נוגדת דיכאון ▪

(anxiolytic)פעילות נוגדת חרדה ▪

(nootropic)נוירוטרופיתפעילות ▪

(anti-fatigue)פעילות נוגדת עייפות ▪

(physical endurance improvement)פעילות משפרת הסיבולת הגופנית ▪

אדפטוגניםחומרים 
והשפעתם על תפקוד הגוף



אדפטוגניםחומרים 
והשפעתם על תפקוד הגוף



.ובכך ביטול ייצור עודף של הורמונים, הגברת יעילות הפרשת בלוטת יותרת הכליה▪

התורמים להגדלת רמות , הפחתת פעילות רדיקלים חופשיים והעלאת פעילות נוגדי חמצון▪

.חמצונייםהאנרגיה התאית ומונעים נזקים 

להסדרת השעון  , המובילה לשיפור בהפרשת מלטונין, קורטיזולהפרשה תקינה של ▪

.ולשיפור השינההסירקדיאני

ומכאן שיפור תפקוד המערכת , חלבון ושומן, הגברת נצילות התאים לשימוש בחמצן▪

.האנדוקרינית

.ומכאן הפחתת היארעות של סרטן ומחלות אוטואימוניות, וויסות המערכת החיסונית▪

.וחלבוניםRNAאקטיבציה של ייצור ▪

.ראיה ושמיעה, נשימה, שיפור זרימת דם היקפית▪

.hepatoprotective, cardioprotective, renal protective, neuroprotectiveפעילות ▪

.GI ulcers-הפחתת הסיכון ל▪

.monoamineהפחתת רמות ▪

.,NGFBDNFהעלאת רמות ▪

.anti-depressant, anxiolyticפעילות ▪

(physical endurance)העלאת הסיבולת הפיזית ▪

.הפחתת עייפות▪

אדפטוגניםחומרים 
מנגנוני פעולה



מחקר
והפחתת סטרסויתניה



בחן את , 2019שפורסם בשנת , מבוקר פלצבו, כפול סמיות, אקראי, מחקר קליני

.  אנשים בריאים עם סטרס כרוני60של חרדתיתההשפעה האנטי 

:הנבדקים חולקו לשתי קבוצות

.פעם ביום( Shoden)אשווגנדהג תמצית מתוקננת של "מ240האחת קיבלה • 

.השנייה קיבלה פלצבו• 

.  ימים60המחקר ארך 

:הממצאים נותחו באמצעות מספר שאלונים

HAM-A (Hamilton Anxiety Rating Scale)שאלון • 

DASS-21 (Depression, Anxiety, Stress Scale-21)שאלון • 

.והטסטוסטרוןDHEA-S, הקורטיזולובאמצעות מדידת רמות 

.כל הנבדקים במחקר סיימו אותו ללא תופעות לוואי

Lopresti AL, Smith SJ, Malvi H, Kodgule R. An investigation into the stress-relieving and pharmacological actions of an 

ashwagandha (Withania somnifera) extract: A randomized, double-blind, placebo-controlled study. Medicine (Baltimore). 

2019;98(37):e17186

מחקר
והפחתת סטרסויתניה



:הוביל לשיפורים הבאים בקבוצת המחקראשווגנדההשימוש בתמצית 

HAM-Aבמדד ( significant reduction)לשיפור משמעותי • 

DASS-21לשיפור קרוב למשמעותי במדד • 

בבוקרהקורטיזוללהפחתה משמעותית ברמת • 

DHEA-Sלהפחתה ברמת • 

נמדדה עליה קלה ברמת הטסטוסטרון בקרב הגברים בלבד, כמו כן• 

מחקר
והפחתת סטרסויתניה



: ממצאי החוקרים

בזכות  ( stress-relieving effects)פעילות מפחיתת סטרס אשווגנדהלתמצית 

(.HPA)אדרנל -המוח-יותרת-ההיפותלמיהשפעתה על הציר 

Lopresti AL, Smith SJ, Malvi H, Kodgule R. An investigation into the stress-relieving and pharmacological actions of an 

ashwagandha (Withania somnifera) extract: A randomized, double-blind, placebo-controlled study. Medicine (Baltimore). 

2019;98(37):e17186.

מחקר
והפחתת סטרסויתניה



מחקר
והפחתת סטרסויתניה



ויתניהבחן את ההשפעה של תמצית שורש , כפול סמיות, אקראי, מחקר קליני

על פרמטרים שונים שנגרמים withaferin A 1%-וwithanolides 12%-מתוקננת ל

.  כתוצאה מסטרס כרוני

:  קבוצות4-נבדקים עם סטרס כרוני חולקו באופן אקראי ל130

.פעמים ביום4, אשווגנדהג תמצית שורש ועלי "מ125קבוצה מחקר אחת קיבלה • 

.פעמים ביום2, אשווגנדהג תמצית שורש ועלי "מ125קבוצת מחקר שניה קיבלה • 

.פעמים ביום2, אשווגנדהג תמצית שורש ועלי "מ250קבוצת מחקר שלישית קיבלה • 

.קבוצת ביקורת קיבלה פלצבו• 

.  ימים60המחקר נמשך 

.נבדקים סיימו את המחקר98

Auddy, Biswajit & Hazra, Jayram & Mitra, Achintya & Abedon, Bruce & Ghosal, Shibnath. (2008). A Standardized Withania

Somnifera Extract Significantly Reduces Stress-Related Parameters in Chronically Stressed Humans: A Double-Blind, 

Randomized, Placebo-Controlled Study. Journal of American Nutraceutical Association. 11. 50-56.

מחקר
והפחתת סטרסויתניה



עם שיפורים משמעותיים בקבוצת  , תוצאות המחקר הראו שיפורים בכל קבוצות המחקר

:פעמיים ביוםאשווגנדהג תמצית "מ250המחקר שקיבלה מינון של 

במדד החרדה70%הפחתה ממוצעת של • 

הקורטיזולברמת 30.5%הפחתה ממוצעת של • 

DHEA-Sברמת 32.5%עליה ממוצעת של • 

CRP-ברמת ה35.2%הפחתה ממוצעת של • 

ברמת הגלוקוז בצום בדם5.1%הפחתה ממוצעת של • 

ברמת הכולסטרול הכללי בדם13.1%הפחתה ממוצעת של • 

ברמת הטריגליצרידים בדם11.7%הפחתה ממוצעת של • 

LDL-ברמת ה17.4%הפחתה ממוצעת של • 

VLDL-ברמת ה23.9%הפחתה ממוצעת של • 

HDL-ברמת ה17.3%עליה ממוצעת של • 

ברמת ההמוגלובין9.1%עליה ממוצעת של • 

בדופק6.6%הפחתה ממוצעת של • 

בלחץ הדם הסיסטולי3.3%הפחתה ממוצעת של • 

בלחץ הדם הדיאסטולי6.4%הפחתה ממוצעת של • 

מחקר
והפחתת סטרסויתניה



מחקר
והפחתת סטרסויתניה



בחן את ההשפעה של מתן תמצית  , מבוקר פלצבו, כפול סמיות, רנדומלי, מחקר קליני

:על הפחתת סטרס וחרדה בקרבאשווגנדהמרוכזת של שורש 

18-50מבוגרים בריאים בני • 

היסטוריה של סטרס וחרדה• 

ללא מחלות פסיכיאטריות• 

התלוננו על סטרס מנטלי כרוני• 

לא נטלו תרופות מרשם• 

WHO-5 well-being indexבשאלון מדד הרווחה הכללית 15-קיבלו ציון מתחת ל• 

PSS(Perceived Stress Scale)בשאלון הערכת הדחק המורגש 14-ציון מתחת ל• 

: מבוגרים חולקו לשתי קבוצות שוות בגודלן64

אשווגנדהג פעמיים ביום תמצית מרוכזת משורש "מ300אשר קיבלה , קבוצת מחקר• 

. קבוצת פלצבו• 

.יום60המחקר ארך 

.עם הנבדקים( follow-up)למחקר נערכו שיחות מעקב טלפוניות 45 ,30 ,15בימים 
Chandrasekhar, K et al. “A prospective, randomized double-blind, placebo-controlled study of safety and efficacy of a high-

concentration full-spectrum extract of ashwagandha root in reducing stress and anxiety in adults.” Indian journal of psychological 

medicine vol. 34,3 (2012): 255-62. doi:10.4103/0253-7176.106022.

מחקר
והפחתת סטרסויתניה



,  דומה בתחילת המחקרהיתההממוצעת בסרום הדם של שתי הקבוצות הקורטיזולרמת 

לעומת , בקבוצת המחקר27.9%נצפתה ירידה ממוצעת של , בעוד שבסוף המחקר

.בלבד בקבוצת הביקורת7.9%ירידה ממוצעת של 

- Perceived Stress Scale)בשאלון הערכת הדחק המורגש  PSS) , נצפתה ירידה

לעומת ירידה ממוצעת של  , בציון הכולל הממוצע בקבוצת המחקר44%ממוצעת של 

.בלבד בקבוצת הביקורת5.5%

שהינו שאלון המודד את רמת , GHQ-28 (Goldberg and Hillier 1979)בשאלון

בציון  72.3%נצפתה ירידה ממוצעת של , הרווחה הנפשית הכללית במספר מדדים

בלבד בקבוצת  2.3%לעומת ירידה ממוצעת של , הכולל הממוצע בקבוצת המחקר

.הביקורת

נצפתה ירידה ממוצעת של  , DASS(Depression Anxiety Stress Scale)בשאלון 

בלבד  5%לעומת ירידה ממוצעת של , בציון הכולל הממוצע בקבוצת המחקר71.6%

.בקבוצת הביקורת
Chandrasekhar, K et al. “A prospective, randomized double-blind, placebo-controlled study of safety and efficacy of a high-

concentration full-spectrum extract of ashwagandha root in reducing stress and anxiety in adults.” Indian journal of psychological 

medicine vol. 34,3 (2012): 255-62. doi:10.4103/0253-7176.106022.

מחקר
והפחתת סטרסויתניה



כבר בשנים( TCM)תועדה רשמית ברפואה הסינית המסורתית ראישיפטריית 

.  הראשונה שפורסמהמדיקהלספירה במטרייה 502-536

של הפטרייה  האדפטוגניותתוארו תכונותיה , מינגבתקופת שושלת , לספירה1590בשנת 

הסופי והמקיף ביותר שנכתב בהיסטוריה של הרפואה הסינית  מדיקהבספר המטרייה 

:Compendium of Materia Medicaאו Ben Cao Gang Muהקרוי גם , המסורתית

(.tonification)חיזוק מערכות הגוף • 

.י ואנרגיה חיונית'בניית צ• 

.שיפור תפקוד הלב והמוח• 

. ועיכוב תהליכי הזדקנותanti agingפעילות • 

.  להגברת החוסן המנטאלי והנפשיראישיקיסרים ואצילים בסין וביפן נהגו לצרוך מפטריית 

".  השנים10,000פטריית "שמשמעותה Mannentakeביפן מכונה הפטרייה 

Sissi Wachtel-Galor, John Yuen, John A. Buswell, and Iris F. F. Benzie. Book: Herbal Medicine: Biomolecular and Clinical Aspects. 

2nd edition. Chapter 9, Ganoderma lucidum (Lingzhi or Reishi). Benzie IFF, Wachtel-Galor S, editors. Boca Raton (FL): CRC 

Press/Taylor & Francis; 2011.

כאדפטוגןראישי
פעילויות נחקרות



מחקר
והפחתת סטרסראישי



:  הוכרחו חולדות לעבור מספר מבחנים, במחקר מעבדה במודל חיה

.(forced swim test)מבחן השחייה הכפויה • 

(open field test)מבחן השדה הפתוח•

(.  elevated plus-maze test)המוגבההפלוסמבוךמבחן• 

(contextual fear-conditioning test)הקונטקסטואליהפחדבדיקתמבחן• 

,(head-twitch test)הראשטלטולמבחן• 

:בכל מבחן כזה חולקו העכברים לשלוש קבוצות

.דקות לפני המבחן60ראישיפטריית מיצליוםג תמצית "ק/ג"מ0.3קבוצה שקיבלה • 

.דקות לפני המבחן60ראישיפטריית מיצליוםג תמצית "ק/ג"מ1קבוצה שקיבלה • 

.דקות לפני המבחן60, (fluvoxamine)פלובוקסמיןקבוצת שקיבלה את התרופה • 

.קבוצת ביקורת שלא קיבלה דבר• 

Matsuzaki H, Shimizu Y, Iwata N, Kamiuchi S, Suzuki F, Iizuka H, Hibino Y, Okazaki M. Antidepressant-like effects of a water-

soluble extract from the culture medium of Ganoderma lucidum mycelia in rats. BMC Complement Altern Med. 2013 Dec 26;13:370. 

doi: 10.1186/1472-6882-13-370.

מחקר
והפחתת סטרסראישי



:ג הדגימה"ק/ג"מ1במינון ראישיתוצאת המחקר הראתה שתמצית פטריית 

במבחן השחייה הכפויה ( antidepressant-like effects)דיכאונית -פעילות אנטי• 

(forced swim test)

 contextual)פחות התנהגות של קיפאון במקום במבחן בדיקת הפחד הקונטקסטואלי • 

fear-conditioning test)

כתגובה ( head twit test)הפחתה בכמות טלטולי הראש במבחן טלטול הראש • 

HT2A(serotonin-5להפעלת הרצפטורים של  5-HT2A receptor) ,  אך לא כתגובה

HTP(serotonin-5להפעלת הרצפטור של  5-HTP receptor) .

,  יש השפעה פוטנציאלית אנטי דיכאוניתראישישלמתן תמצית פטריית החוקרים הסיקו

שהשרו פעילות , HT2A-5שבעיקרה המקור שלה הוא היותה אנטגוניסטית לרצפטורים של 

(.anxiolytic-like effects)חרדתיתאנטי 

Matsuzaki H, Shimizu Y, Iwata N, Kamiuchi S, Suzuki F, Iizuka H, Hibino Y, Okazaki M. Antidepressant-like effects of a water-

soluble extract from the culture medium of Ganoderma lucidum mycelia in rats. BMC Complement Altern Med. 2013 Dec 26;13:370. 

doi: 10.1186/1472-6882-13-370.

מחקר
והפחתת סטרסראישי



Matsuzaki H, Shimizu Y, Iwata N, Kamiuchi S, Suzuki F, Iizuka H, Hibino Y, Okazaki M. Antidepressant-like effects of a water-

soluble extract from the culture medium of Ganoderma lucidum mycelia in rats. BMC Complement Altern Med. 2013 Dec 26;13:370. 

doi: 10.1186/1472-6882-13-370.

מחקר
והפחתת סטרסראישי



Matsuzaki H, Shimizu Y, Iwata N, Kamiuchi S, Suzuki F, Iizuka H, Hibino Y, Okazaki M. Antidepressant-like effects of a water-

soluble extract from the culture medium of Ganoderma lucidum mycelia in rats. BMC Complement Altern Med. 2013 Dec 26;13:370. 

doi: 10.1186/1472-6882-13-370.

מחקר
והפחתת סטרסראישי



Matsuzaki H, Shimizu Y, Iwata N, Kamiuchi S, Suzuki F, Iizuka H, Hibino Y, Okazaki M. Antidepressant-like effects of a water-

soluble extract from the culture medium of Ganoderma lucidum mycelia in rats. BMC Complement Altern Med. 2013 Dec 26;13:370. 

doi: 10.1186/1472-6882-13-370.

מחקר
והפחתת סטרסראישי



Matsuzaki H, Shimizu Y, Iwata N, Kamiuchi S, Suzuki F, Iizuka H, Hibino Y, Okazaki M. Antidepressant-like effects of a water-

soluble extract from the culture medium of Ganoderma lucidum mycelia in rats. BMC Complement Altern Med. 2013 Dec 26;13:370. 

doi: 10.1186/1472-6882-13-370.

מחקר
והפחתת סטרסראישי



מחקר
בקופה והפחתת סטרס



:לאחר משני סוגי סטרסחולדותמחקר במודל חיה חשף 

, פעמיחדבאופןדקות150במשךלזוזלהןאפשרולאבו, אקוטיסטרס• 

.  רצופיםימים7במשךביוםדקות150במשךלזוזלהןאפשרולאבו, כרוניסטרס• 

80)גבוהבמינוןאו( ג"ק/ג"מ40)נמוךבמינוןבקופהבתמציתהואכלוהן, מכןלאחר

:(ג"ק/ג"מ

( אקוטילסטרסשנחשפולאלו)רצופיםימים3במשך• 

(כרונילסטרסשנחשפולאלו)רצופיםימים7במשך• 

.תדקו150שנמשך, לסטרסהחשיפהלפנידקות45פעםבכל

Rai D, Bhatia G, Palit G, Pal R, Singh S, Singh HK. Adaptogenic effect of Bacopa monniera (Brahmi). Pharmacol Biochem

Behav. 2003 Jul;75(4):823-30. doi: 10.1016/s0091-3057(03)00156-4. PMID: 12957224.

מחקר
בקופה והפחתת סטרס



:החשיפה לסטרס אקוטי גרמה לחולדות ל

עליה במדד ההיארעות של כיבים• 

עליה במשקל האדרנל• 

עליה ברמת הגלוקוז בסרום הדם• 

 ALT-וASTעליה ברמת אנזימי הכבד • 

(.  CK)קינאזקריאטיניןעליה ברמת האנזים • 

:ג תמצית בקופה"ק/ג"מ40-האכלה ב

את רמת הגלוקוז בסרום , את משקל האדרנל,  הפחיתה את מדד היארעות הכיבים

CK-וASTהדם ואת מדדי האנזימים 

ג תמצית בקופה הפחיתה בחזרה הן את משקל האדרנל והן את "ק/ג"מ80-האכלה ב

.ALT-וASTאת רמת הגלוקוז בסרום הדם ואת רמת מדדי האנזימים , משקל הטחול

Rai D, Bhatia G, Palit G, Pal R, Singh S, Singh HK. Adaptogenic effect of Bacopa monniera (Brahmi). Pharmacol Biochem

Behav. 2003 Jul;75(4):823-30. doi: 10.1016/s0091-3057(03)00156-4. PMID: 12957224.

מחקר
בקופה והפחתת סטרס



:החשיפה לסטרס כרוני גרמה לחולדות ל

עליה במדד ההיארעות של כיבים• 

עליה במשקל האדרנל והטחול• 

עליה ברמת הגלוקוז בסרום הדם• 

ASTעליה ברמת אנזים הכבד • 

(CK)קינאזקריאטיניןעליה ברמת האנזים • 

התימוסלהפחתה במשקל בלוטת • 

ג תמצית בקופה הפחיתה את מדד היארעות הכיבים ואת רמת "ק/ג"מ40-האכלה ב

.ASTהאנזים 

את רמת , ג תמצית בקופה הפחיתה בחזרה את משקל האדרנל"ק/ג"מ80-האכלה ב

.CK-ו ASTהגלוקוז בסרום הדם ואת מדדי 

Rai D, Bhatia G, Palit G, Pal R, Singh S, Singh HK. Adaptogenic effect of Bacopa monniera (Brahmi). Pharmacol Biochem

Behav. 2003 Jul;75(4):823-30. doi: 10.1016/s0091-3057(03)00156-4. PMID: 12957224.

מחקר
בקופה והפחתת סטרס



קורדיספספטריית 
הפחתת סטרס



הן חולקו לשלוש  , דקות ביום30חולדות לשחות במשך 18לאחר תקופה בה הרגילו 

:ימים8קבוצות מחקר שוות בגודלן וקיבלו במינונים שונים במשך 

קורדיספסשל פטריית ( hot water fraction)יום מיצוי מימי /ג"ק/ג"מ150• 

קורדיספסשל פטריית ( hot water fraction)יום מיצוי מימי /ג"ק/ג"מ300• 

(NaCl 0.9%)פלצבו • 

.קבוצת ביקורת לא נחשפה לסטרס ולא קיבלה דבר

.נחשפו העכברים לסטרס בו לא אפשרו להם לזוז, השעות האחרונות לניסוי48במשך 

עייפות הוגדרה כאשר המכרסמים : של המכרסמיםהשחיהבתום המחקר נמדדה תפוקת 

.שניות רצופות7לא הצליחו לעלות מעל למים למשך 

,בסרום הדםTotal cholesterol, LDH, ALP, AST, ALTנמדדו ערכי , בתום המחקר

.כפרמטרים המעידים על סטרס

אשר משקלם יורד כתגובה , ובלוטת התריס, התימוסבלוטת , הטחול, נשקלו גם הכבד

.אשר משקלה עולה כתגובה לסטרס, ומשקל בלוטת האדרנל, לסטרס בקרב מכרסמים

Koh J. H, Kim K. M, Kim J. M, Song J. C, Suh H. J. Antifatigue and antistress effect of the hot-water fraction from mycelia of 

Cordyceps sinensis. Biol Pharm Bull. 2003b;26:691–4.

קורדיספספטריית 
הפחתת סטרס



קורדיספספטריית 
הפחתת סטרס

Koh J. H, Kim K. M, Kim J. M, Song J. C, Suh H. J. Antifatigue and antistress effect of the hot-water fraction from mycelia of 

Cordyceps sinensis. Biol Pharm Bull. 2003b;26:691–4.



קורדיספספטריית 
הפחתת סטרס

Koh J. H, Kim K. M, Kim J. M, Song J. C, Suh H. J. Antifatigue and antistress effect of the hot-water fraction from mycelia of 

Cordyceps sinensis. Biol Pharm Bull. 2003b;26:691–4.



קורדיספספטריית 
הפחתת סטרס

Koh J. H, Kim K. M, Kim J. M, Song J. C, Suh H. J. Antifatigue and antistress effect of the hot-water fraction from mycelia of 

Cordyceps sinensis. Biol Pharm Bull. 2003b;26:691–4.



חרדה/ דכדוך / דיכאון קל 



,  המכונה לעיתים גם דכדוך, החל מדיכאון קל, דיכאון עלול להופיע בצורות שונות▪

.ורי'מגאו בשמו האחר דיכאון קליני או דיכאון , וכלה בדיכאון חמור

מגיעהלאאשרדיכאוןשלומתמשכתקלהתחושההוא, דכדוךאו, קלדיכאון▪

. חמורקלינידיכאוןשללעוצמות

.  בצדהשהנאהמפעילותהנאהוחוסרעצבות, ירודרוחמצבשלרגשזהו▪

ללכת, היומיוםבחייכרגילכמעטלתפקדממשיךלרובקלמדיכאוןהסובלאדם▪

גם, עושהשהואבדבריםהנאהמוצאלאהואאך, ומשפחהזוגיותחיילנהל, לעבודה

:בעבראותושעניינוכאלהלא

התלהבותאוחייםשמחתלואין▪

חשקלואין▪

יוזמהלואין▪

פנימישקטמחוסרסובלהוא▪

בחוגיםלהשתתף, חבריםעםלבלותלצאתנהנהלאהואאבל, אובדניותמחשבותלואין▪

משפחתובניעםלהיפגשאולטייל, אותועניינושבעברבתחביביםלעסוקלהמשיךאו

ואףחודשים, ארוכיםשבועותבמשךמדוכדךלהיותהאדםיכול, קלדיכאוןשלבמצב▪

.  בדיכאוןשהםלכךמודעיםאינםכללרבותפעמיםקלדיכאוןעםאנשים. יותר

דכדוך/ דיכאון קל 



והיא עשויה לחלוף , תחושת דכדוך נחשבת לתגובה נורמלית למצבי חיים שונים▪

.  כעבור פרק זמן סביר

,  מוגדריםתסמיניםבעלתהפרעה נפשיתשמהווה, זאת בניגוד לדיכאון קל קליני▪

.ואשר עלול להימשך זמן רב

,  עצבות, ריקנות, דחייה, מצב הרוח המדוכדך עשוי לכלול תחושות של חוסר ערך▪

.  וחוסר אוניםאשמה, חרדה

מהפרעות , מבעיות בזיכרון, במטלותלהתרכזהלוקים בו סובלים לעיתים מקושי▪

.  בשינה או מהפרעות אכילה

,  הכאב של הנפש יכול גם להתבטא גם בכאב פיזי, מאחר שהגוף והנפש חד הם▪

.כאבים עורפיים וכאבים בחזה, כאבי בטן, בעיקר בכאבי ראש

דכדוך/ דיכאון קל 



.  פחדעלבעיקרוהמושתתנפשימצבהיאחרדה▪

. לקרותעומדרעשמשהומחשבהבשל, ונפשיפיזישקטאיחשהאדם▪

:להיותיכולהפחד▪

בחינותפחדאומטיסותפחד, קהלפחדכמו, וידועמודעממקורפחד▪

. חרדההתקפישלבמקרהכמו, ידועשאינואודמיוניממקורפחד▪

. מודעלאבאופןגםכמו, מודעבאופןלהופיעעלולותחרדהמעוררותמחשבות▪

רעד, הזעה, מהירהנשימה, מהירדופקכגוןפיזיותבתחושותמתאפיינתהחרדה▪

.פחדותחושותדאגה, חשש, נפשיבמתחוכן, סחרוראועילפוןותחושת

:זמניחייםממצבהנובעגדולללחץנתוןהאדםבו, (stress)נפשיממתחבשונה▪

.חדשעבודהבמקוםלתפקידכניסהאוהנוכחיהעבודהבמקוםחדשלתפקידקידום▪

.דחוקזמניםלוחבשלהעבודהבמקוםרבעומסאובחינותלקראתבלימודיםרבעומס▪

.חולהמשפחהבבןטיפול▪

(work life balance)העבודהומקוםהזוגבת/בן, הילדים, המשפחהביןזמןבניהולקושי▪

. היאגםתיעלםהלחץתחושת, הסטרסמעוררהמצבחלוףעם, לרוב▪

ואףנעלמיםשאינםקיומייםודאגותפחדיםהםהדאגהאוהפחד, חרדהשלבמצב▪

.הזמןשחולףככללהחמירעלולים

חרדה



, עלולה להתעורר אפילו רק מציפייה לסכנה או מהמחשבה על הסכנה הצפויהחרדה▪

והיא עלולה להשפיע על התפקוד היומיומי ולהפריע  , ולאו דווקא מסכנה ממשית

.  לביצוע מטלות שגרתיות

אינם בפרופורציה לטריגר המקורי או  , משך או חומרת רגשות החרדה הינם מוגזמים▪

.  ולרוב הם מלווים בסימפטומים פיזיים, לגורם הלחץ

חרדה



דיכאון לעומת חרדה



.  הפרעות דיכאון וחרדה הן הבעיות הפסיכיאטריות השכיחות ביותר באוכלוסייה▪

.  תרופתי שנמשך זמן רב-הן מנוהלות באמצעות משטר רב, בשל אופיין הכרוני▪

.מהמטופלים מגיבים בצורה מספקת לטיפול התרופתי30-50%-רק כ▪

מהמקרים בחודש הראשון 25%-הפסקת התרופות מביאה לרוב לחזרת ההפרעה ב▪

.  מהמקרים בשנה הראשונה80%-וב

אין שיטה ספציפית ומיטבית לניהול מטופלים עם , למרות מספר גישות טיפול▪

.  הפרעות חרדה או דיכאון

.מדענים מנסים למצוא גישות טיפוליות חדשות עם פחות תופעות לוואי, לכן▪

חרדה/ דיכאון 



מחקר
וחרדהאשווגנדה



ניסה לבחון  , 2020שפורסם באפריל , מבוקר פלצבו, כפול סמיות, אקראי, מחקר קליני

את השפעת תמצית השורש כטיפול אלטרנטיבי להפחתת תסמיני הפרעת חרדה כללית 

–Generalized anxiety disorder) GAD.)

:שבועות6טופלו במשך , DSM-IV-TRפ "עGADנבדקים עם אבחנה מאושרת של 40

אשווגנדהנבדקים קיבלו טיפול בתמצית שורש 22• 

נבדקים קיבלו פלצבו 18• 

.SSRIכל החולים היו תחת טיפול בתרופות ממשפחת 

שימש ( Hamilton anxiety rating scale (HAM-A))סולם דירוג החרדה של המילטון 

ובשבועות השני , בתחילת המחקר( GAD)להערכת חומרת תסמיני החרדה הכללית 

.  והשישי של המחקר

Fuladi S, Emami SA, Mohammadpour AH, et al. Assessment of Withania somnifera root extract efficacy in patients with 

generalized anxiety disorder: A randomized double-blind placebo-controlled trial. Current Clinical Pharmacology. 2020 Apr.

מחקר
וחרדהאשווגנדה



במהלך המחקר העלתה  ( HAM-A)השוואה בין ציוני סולם דירוג החרדה של המילטון 

בקרב המשתתפים בקבוצת הטיפול לעומת קבוצת  HAM-A-שיפור משמעותי בציון ה

:הפלצבו

.בתום השבוע השני מתחילת המחקר30.3לעומת ציון 29.11ציון • 

.בתום השבוע השישי מתחילת המחקר22לעומת ציון 15ציון • 

.  התמצית הייתה בטוחה ולא נצפתה כל השפעה שלילית במהלך הניסוי

מציע כמה יתרונות פוטנציאליים כטיפול אשווגנדההחוקרים סיכמו שתמצית שורש 

בתסמיני הפרעת חרדה  SSRIבטוח ואפקטיבי לטיפול בתרופות ממשפחת , משלים

(.GAD)כללית 

Fuladi S, Emami SA, Mohammadpour AH, et al. Assessment of Withania somnifera root extract efficacy in patients with 

generalized anxiety disorder: A randomized double-blind placebo-controlled trial. Current Clinical Pharmacology. 2020 Apr.

מחקר
וחרדהאשווגנדה



אשווגנדהמחקר 
חרדה/ דיכאון 



בחן את ההשפעה של תמצית  , 2019שפורסם במאי , כפול סמיות, אקראי, מחקר קליני

על תסמיני דיכאון וחרדה בקרב אנשים המאובחנים  אשווגנדהמתוקננת של שורש 

.  בסכיזופרניה

,  שבועות12למשך , או פלצבו, ויתניהג תמצית מתוקננת של "מ1,000במחקר ניתנו 

,  אנשים סכיזופרנים עם תסמיני דיכאון וחרדה66-ל

,שבועות4-פסיכוטיות במינון קבוע במשך למעלה מ-שנטלו תרופות אנטי

 Positive and Negative)ותועדו לפי סולם התסמינים החיוביים והשליליים 

Syndrome Scale - PANSS) ,  המשמש מדד להערכת חומרת התסמינים בקרב חולי

.סכיזופרניה

:מהם, מדדים30מבוסס על PANSSסולם 

חיוביים7• 

שליליים7• 

כלליים16• 

Gannon JM, Brar J, Rai A, Chengappa KNR. Effects of a standardized extract of Withania somnifera (Ashwagandha) on 

depression and anxiety symptoms in persons with schizophrenia participating in a randomized, placebo-controlled clinical 

trial. Ann Clin Psychiatry. 2019;31(2):123-129.

אשווגנדהמחקר 
חרדה/ דיכאון 



(49: ציון מקסימלי, 7: ציון מינימלי: )תסמינים חיוביים כוללים

(Delusions)מחשבות שווא • 

(Conceptual disorganization)חוסר ארגון מחשבתי • 

(Hallucinations)הזיות • 

(Excitement)ריגוש • 

(Grandiosity)תחושת גדלות • 

(Suspiciousness/persecution)רדיפה /חשדנות• 

(Hostility)עוינות • 

(49: ציון מקסימלי, 7: ציון מינימלי: )תסמינים שליליים כוללים

(Blunted affect)קהות ונסיגה רגשית • 

(Emotional withdrawal)רתיעה רגשית • 

(Poor rapport)חוסר יכולת הבנה חברתית של רגשות הזולת • 

(Passive/apathetic social withdrawal)אפתית /רתיעה חברתית פאסיבית• 

(Difficulty in abstract thinking)קשיים בחשיבה מופשטת • 

(Lack of spontaneity and flow of conversation)היעדר ספונטניות וזרימה בשיח • 

(Stereotyped thinking)חשיבה סטריאוטיפית • 

אשווגנדהמחקר 
חרדה/ דיכאון 



(112: ציון מקסימלי, 16: ציון מינימלי: )תסמינים כלליים כוללים

מיקוד קיצוני בתסמינים גופניים הגורם למצוקה רגשית גדולה ולהפרעה בתפקוד  • 

(Somatic concern)

(Anxiety)חרדה • 

(Guilt feelings)רגשות אשם • 

(Tension)מתח • 

(Mannerisms and posturing)נימוסים ותנוחת הגוף המבטאת זאת • 

(Depression)דיכאון • 

(Motor retardation)עיכוב מוטורי /פיגור• 

(Uncooperativeness)חוסר שיתוף פעולה • 

(Unusual thought content)מחשבות חריגות או יוצאות דופן • 

(Disorientation)חוסר התמצאות • 

(Poor attention)תשומת לב ירודה • 

(Lack of judgment and insight)שיפוט לקוי ואי הבנה של המצב הנתון • 

(Disturbance of volition)חוסר כוח רצון • 

(Poor impulse control)חוסר שליטה בדחפים • 

(Preoccupation)שקיעה במחשבות • 

(Active social avoidance)הימנעות חברתית פעילה • 

אשווגנדהמחקר 
חרדה/ דיכאון 



:PANSSלהלן סיכום הניקוד הניתן לחולי סכיזופרניה לפי סולם 

Gannon JM, Brar J, Rai A, Chengappa KNR. Effects of a standardized extract of Withania somnifera (Ashwagandha) on 

depression and anxiety symptoms in persons with schizophrenia participating in a randomized, placebo-controlled clinical 

trial. Ann Clin Psychiatry. 2019;31(2):123-129.

אשווגנדהמחקר 
חרדה/ דיכאון 



תוצאות המחקר הראו יתרון מובהק לשימוש בתמצית השורש בהפחתת תסמיני דיכאון

מיקוד  המדדיאשר כולל את , כמדד יחידני והפחתת אשכול תסמיני דיכאון וחרדה

:רגשות אשם ודיכאון, חרדה, סומטי

Gannon JM, Brar J, Rai A, Chengappa KNR. Effects of a standardized extract of Withania somnifera (Ashwagandha) on 

depression and anxiety symptoms in persons with schizophrenia participating in a randomized, placebo-controlled clinical 

trial. Ann Clin Psychiatry. 2019;31(2):123-129.

PANSS depression / anxiery (anxious / depressive) cluster (somatic concern, anxiety, guilt feelings, and depression)

אשווגנדהמחקר 
חרדה/ דיכאון 



Gannon JM, Brar J, Rai A, Chengappa KNR. Effects of a standardized extract of Withania somnifera (Ashwagandha) on 

depression and anxiety symptoms in persons with schizophrenia participating in a randomized, placebo-controlled clinical 

trial. Ann Clin Psychiatry. 2019;31(2):123-129.

אשווגנדהמחקר 
חרדה/ דיכאון 



מחקר
ודיכאוןהיריסיום



בדק את ההשפעות הקליניות של חומרים פעילים מגוף פטריית  2010מחקר שפורסם ביפן בשנת

: על תופעות גיל המעבר הללו בקרב נשיםהיריסיום

(depression)דיכאון • 

( sleep quality)איכות השינה • 

(indefinite complaints)תלונות בלתי מוגבלות • 

:להערכה נעשה שימוש בשאלונים הבאים

Kupperman)קופרמןמדד גיל המעבר של •  Menopausal Index – KMI)

סולם הדיכאון של המרכז למחקרים אפידמיולוגיים• 

(Center for Epidemiologic Studies Depression Scale – CES-D)

– Pittsburgh Sleep Quality Index)מדד איכות השינה של פיטסבורג•  PSQI)

- Indefinite Complaints Index)מוגבלות-מדד התלונות הבלתי•  ICI)

Nagano M, Shimizu K, Kondo R, et al. Reduction of depression and anxiety by 4 weeks Hericium erinaceus intake. Biomed Res. 

2010;31(4):231‐237. doi:10.2220/biomedres.31.231.

מחקר
ודיכאוןהיריסיום



:  נשים חולקו באופן אקראי לשתי קבוצות30

.היריסיוםגרם אבקת פטריית 0.5עוגיות שהכילו כל אחת 4קבוצה שאכלה • 

.עוגיות פלצבו4קבוצה שאכלה • 

.לנוחיות הנבדקות, העוגיות נאכלו בזמנים משתנים במהלך היום

.  שבועות4: משך המחקר

.נשים סיימו את המחקר26

פחתו בצורה  ( ICI)המוגבלות-והתלונות הבלתי( CES-D)תוצאות המחקר הראו שמדדי הדיכאון 

היה  היריסיוםוהציון הממוצע של הקבוצה שאכלה מפטריית ,משמעותית במהלך תקופת המחקר

. נמוך באופן משמעותי מאשר הציון הממוצע בקבוצת הפלצבו

נטו  ICIבשאלון ( anxious)והחרדה ( irritating)העצבנות , (concentration)גם ציוני הריכוז 

.להיות נמוכים יותר בקבוצת המחקר מאשר בקבוצת הפלצבו

,מפחיתה תסמיני דיכאון וחרדההיריסיוםשצריכת תמצית מגוף פטריית , החוקרים הסיקו מכך

.NGF-והתוצאות הללו מצביעות על מנגנון שונה ממנגנון שיפור פעולת ה

Nagano M, Shimizu K, Kondo R, et al. Reduction of depression and anxiety by 4 weeks Hericium erinaceus intake. Biomed Res. 

2010;31(4):231‐237. doi:10.2220/biomedres.31.231.

מחקר
ודיכאוןהיריסיום



מחקר
חרדה/ ודיכאון ראישי

מחקר
ודיכאוןהיריסיום

irritating anxious

palpitations incentive

concentration



ראישימחקר 
תשישות/חרדה/דיכאון



.2011נערך בסין בשנת , מבוקר פלצבו, מחקר אקראי•

:קבוצות2-חולות סרטן שד חולקו ל48•

 Ganoderma lucidum spore)גרם אבקת נבגי פטריית ראישי 1נשים קיבלו 25•

powder.)

.גרם פלצבו3נשים קיבלו 35•

:כל הנשים שגויסו למחקר•

.I-IIIAבשלב +PRאו +ERאובחנו עם סרטן שד •

.ללא היסטוריה קודמת של סרטן•

.עברו התערבות ניתוחית•

.חודשים לפני תחילת המחקר6החלו טיפול אנדוקריני לפחות •

.ללא מחלה כרונית ברקע•

:הוערכו המדדים הבאים, שבועות של נטילת פטריית הראישי4לאחר •

.(FACT-F)שאלון להערכת רמת העייפות הנובעת מהטיפול בסרטן •

.(HADS)שאלון להערכת רמת הדכאון והחרדה בבית החולים •

.(QLQ-C30)שאלון להערכת מדד איכות החיים •

.בטיחות ורעילות•

ראישימחקר 
תשישות/חרדה/דיכאון



ראישימחקר 
תשישות/חרדה/דיכאון



Hong Zhao, Qingyuan Zhang, Ling Zhao, Xu Huang, Jincai Wang, Xinmei Kang. Spore Powder of Ganoderma Lucidum Improves 

Cancer-Related Fatigue in Breast Cancer Patients Undergoing Endocrine Therapy: A Pilot Clinical Trial. Evid Based Complement 

Alternat Med. 2012;2012:809614. doi: 10.1155/2012/809614. Epub 2011 Dec 10.

ראישימחקר 
תשישות/חרדה/דיכאון



ראישימחקר 
תשישות/חרדה/דיכאון



ראישימחקר 
תשישות/חרדה/דיכאון



סיבולת/ תשישות / עייפות 



ראישימחקר 
העלאת סיבולת פיסית



,  ומאופיינת בכאב באזורים רבים בגוף, פיברומיאלגיה היא מחלה כרונית הפוגעת בעיקר בנשים

.שינה לא איכותית ואיכות חיים נמוכה, מצב גופני ונפשי ירוד, נוקשות

Ganiderma)ראישימחקר קליני נועד לבחון את השימוש באבקת פטריית  lucidum ) או באבקת

Ceratonia)חרובים  siliqua )על הסיבולת הגופנית של נשים עם פיברומיאלגיה.

:שבועות6ונטלו במשך , קבוצות שוות בגודלן2-גברים עם פיברומיאלגיה חולקו ל3-נשים ו67

.שהומסה במים רותחיםראישיגרם פעמיים ביום אבקת 3•

.גרם פעמיים ביום אבקת חרובים שהומסה במים רותחים3•

.נבדקים סיימו את המחקר64

:כל הנשים שגויסו למחקר•

.18מעל גיל •

י ראומטולוג"אובחנו עם פיברומיאלגיה ע•

.לא שינו את הפעילות הפיסית שלהן בששת השבועות שקדמו למחקר•

.לא טופלו בתרופות לדיכוי חיסוני•

.לא סבלו מסוכרת•

./anticoagulantsלא טופלו בתרופות •

.או חרובים לפני הכניסה למחקרראישילא צרכו אבקת פטריית •

ראישימחקר 
העלאת סיבולת פיסית



:הנבדקים נבדקו באמצעות מספר מבחנים•

:חוזק השרירים בחלק הגוף העליון•

handgrip testמבחן •

arm curl testמבחן •

:חוזק השרירים בחלק הגוף התחתון•

30s-Chair stand testמבחן •

:גמישות השרירים בחלק הגוף העליון•

back scratch testמבחן •

:גמישות השרירים בחלק הגוף התחתון•

chair-sit-and-reach testמבחן •

:יציבות וזריזות•

ריצה מהירה הלוך  –כסאישיבה על –meters Timed-Up-and-Go Test 3מבחן •

וישיבה בחזרה על הכיסא–וחזור 

:מהירות•

min walking test-6מבחן •

walk 20 meters as fast as possibleמבחן •

מבחני יציבות באמצעות הערכת תנועת העיניים תוך שעומדים על במה מוגבהת במשך  •

.שניות10שניות ומנוחה במשך 30
Collado Mateo D, Pazzi F, Domínguez Muñoz FJ, Martín Martínez JP, Olivares PR, Gusi N, Adsuar JC. GANODERMA LUCIDUM 

IMPROVES PHYSICAL FITNESS IN WOMEN WITH FIBROMYALGIA. Nutr Hosp. 2015 Nov 1;32(5):2126-35. doi: 

10.3305/nh.2015.32.5.9601. PMID: 26545669.

ראישימחקר 
העלאת סיבולת פיסית



נצפו שיפורים משמעותיים בסיבולת האירובית בקרב הנבדקים שקיבלו  , בתום המחקר•

:במדדים הבאים, בלבדראישימפטריית 

מבחני סיבולת גוף תחתון•

מבחני גמישות•

מבחני מהירות•

Collado Mateo D, Pazzi F, Domínguez Muñoz FJ, Martín Martínez JP, Olivares PR, Gusi N, Adsuar JC. GANODERMA LUCIDUM 

IMPROVES PHYSICAL FITNESS IN WOMEN WITH FIBROMYALGIA. Nutr Hosp. 2015 Nov 1;32(5):2126-35. doi: 

10.3305/nh.2015.32.5.9601. PMID: 26545669.

ראישימחקר 
העלאת סיבולת פיסית



מצא שהשימוש בתמצית  , 40-75בקרב ספורטאים בני , ב"ארה, מחקר שנערך בבוסטון

:מפטריית הקורדיספס משפר את המדדים הבאים

VO2)העלאת תפוקת החמצן המקסימלית • max, VO2 peak.)

– RER)העלאת יחס חילוף הגזים בנשימה • Respiratory Exchange Ratio) , כלומר

.ננשף החוצה בנשיפה( CO2)נכנס בנשימה וכמה פחמן דו חמצני ( O2)כמה חמצן 

.מייל1הפחתת הזמן שלוקח לספורטאים להשלים הליכה של •

(.Work Output)העלאת הביצועים הספורטיבים •

.ירידה בלחץ הדם הדיאסטולי•

לשיפור  קורדיספסמחקר 
ביצועים ספורטיביים



לשיפור  קורדיספסמחקר 
ביצועים ספורטיביים






