
 
 

  

 המדריך להתחדשות מוחית
 

 התחדשות מוחית

התחדשות מוחית היא מושג חשוב שהוא קריטי בסביבה של ימינו. המוח שלכם הוא מרכז הפיקוד של 

מערכת העצבים בגופכם ומרכז כל התפקודים והמערכות הגוף. בריאות המוח הוא חיוני עבור הזיכרון, 

 מניעת בעיות של בריאות הנפש והפרעות ניווניות.ור ועבהלמידה, האנרגיה הנפשית, מצב הרוח שלכם 

 

מרות שרוב תאי המוח שלנו נוצרים ברחם ובינקות, מחקרים חדשים מראים שהמוח שלנו מסוגל ל

להתחדש וליצור תאים חדשים במשך כל ימי חיינו. פירוש הדבר הוא שתוכלו לשמור על בריאות המוח 

 כאשר אתם מתבגרים.גם כם שלכם, על האנרגיה הנפשית והזיכרון של

 

) וגמישות מוחית ומדוע BDNF(מסמך זה תוכלו ללמוד מהו התחדשות מוחית, גורם נוירוטרופי מוחי ב

הם חשובים לבריאות המוח. אתם תלמדו על הדברים הנפוצים ביותר שיכולים לפגוע במוח שלכם. 

 לכם באופן טבעי.ח שהמודרכים עוצמתיות לריפוי תאי המוח ולתמיכה בבריאות  12 אשתף גם ב

 

 מישות מוחיתג
יכולת של המוח לסדר את עצמו מחדש מבחינת מבנה ומבחינת התפקוד שלו. חוקרים נטו להאמין ה

פעם שהמוח הוא דבר שמובנה מראש וקבוע. נהגנו לחשוב בעבר שלאחר הילדות, לא ניתן לתקן, לחדש 

ל לשנות את המבנה שלו בהתבסס יכווח או להחליף תאים פגומים של המוח. כעת, אנו יודעים שהמ

 על האופן בו אנו משתמשים בו, מבנה המוח והתזונה שאנו מספקים לו. 

 

 יצד המוח משתנה:כ

 יצירה מתמשכת של נוירונים חדשים באזורים מסוימים במוח.  –(יצירת תאי עצב)  וירוגנזהנ

 ים.דשח ניטרלייםיכולות וחוויות חדשות יוצרות חיבורים  –ינפסות חדשות ס

 תרגול וחזרתיות מחזקים קשרים עצביים. –ינפסות מחוזקות ס

 לחלשים.קשרים במוח שלא משתמשים בהם נהפכים  –ינפסות מוחלשות ס

  

 

 



 
 

מישות מוחית היא היכולת של המוח שלנו להתאים את עצמו, לנווט מחדש ולחדש את עצמו וזה יכול ג

 שים:להתקיים כאשר השינויים הפיזיולוגיים הבאים מתרח

 גולציה ותעתוק של רDNA 

 עילות מיקרוגלייה (מיקרוגלייה הם סוג של תאי גלייה במערכת העצבים המרכזית. הם מהווים פ

 קו ההגנה הראשון בהגנה על המוח מפני פגיעות) את

 עלות יונים הקשורות לממברנה (הקרום)ת 

 וירוטרנסמיטריםנ 

 עילות הורמונלית פ 

 וצים דנדריטים ק 

 

ם, התזונה, הגיל ודפוסים מתמשכים כולם משפיעים על המכניזם חוויות החיי מחשבות שלנו,ה

 הפיזיולוגי שלנו. 

 

 כתוצאה מ: מישות מוחית יכולה להתרחשג

 צבי לחץמ 

 ינטראקציה חברתית א 

 ירועים טראומתיים א 

 גשות ותחושותר 

 דיטציה ותפילהמ 

 וויות חדשות ח 

 עילות גופנית פ 

 זונה ת 

 שחקי חשיבה ולמידהמ 

 בות יומיומיות שחמ 

 

נו יכולים לחדש את המוח ולעשות בו שינויים לטובה ע"י הפעולות החיוביות שציינו, אנחנו יכולים גם א

לשנות את מוחנו ולעשות שינויים לרעה, ולגרום לכאב, שליליות וניוון כאשר נפעל בדרכים הפחות 

 טובים לו. 

 

 

 



 
 

 

 

  הי התחדשות מוחית?מ
 

ביותר בגופנו. זהו המרכז של כל התפקודים והמערכות של גופנו. החשובים מוח הוא אחד האיברים ה

הוא משמש כמרכז פיקוד למערכת העצבים אשר קולט גירויים, מפעיל את התגובות ומקבל ושולח 

אותות ברחבי גופנו כדי לשמור על בטיחותנו ובריאותנו. המוח שלנו הוא גם המקום בו מאוחסנים 

 .למידה, קוגניציה וצמיחה אישית בו מתרחשהזיכרונות שלנו והמקום 
 

ברור שבריאות המוח שלנו היא קריטית ויש להגן עליה. אנו אולי עשויים לחשוב שזה נורמלי שהמוח  

שלנו יתדרדר בתפקודו עם הגיל, אולם זה לא בהכרח חייב להיות המקרה. תזונה, הרגלי אורח חיים 

וחשוב מכך, ובניגוד לאמונות ישנות, המוח שלנו ח שלנו. בריא וגורמים אחרים משפיעים על בריאות המו

 מסוגל לייצר תאי מוח חדשים.

 

 יך עובדת התחדשות מוחית ?א

 

רוב תאי המוח שלנו נוצרו בזמן שהיינו עוד ברחם. תאים עצביים אחרים במוח התפתחו בתקופת 

בלתי נמנעת וחי היא הינקות. עד לעשורים האחרונים, הרופאים האמינו שרמה מסוימת של ניוון מ

 עכשיו אנחנו יודעים אחרת. מכיוון שלמוח יש יכולת התחדשות מוגבלת.

 



 
 

חקרים חדשים משני העשורים האחרונים מצביעים על כך שהמוח שלנו מסוגל ליצור תאים חדשים מ

 700 -לאורך כל ימי חיינו והתחדשות  מוחית היא אפשרית. המוח שלנו עדיין יוצר בהיפוקמפוס כ

שים ביום. זה מאפשר להיפוקמפוס לשמור על תפקודו המרכזי. מדע הנוירוגנזה מציע כי ונים חדנויר

פעילות אירובית, תרגילי אימון למוח, הפגת מתחים והרגלי אורח חיים אחרים יכולים לעודד התחדשות 

מחלת  מוחית, לשפר את בריאות המוח, ועשויים לסייע במניעה או בטיפול של מחלות ניווניות, כגון

 .)1,2,3,4,5,6לצהיימר ופרקינסון, או לשקם נזק מפגיעה מוחית טראומטית (מקורות א
 

 

 ) וגמישות סינפטיתBDNFורם נוירוטרופי מוחי (ג

 

הינו חלבון המיוצר בתוך תאי העצב כדי לעזור למוח שלנו לתקשר ולתפקד  BDNFורם נוירוטרופי מוחי, ג

ם, משפר את תפקודיהם ועוזר להם לשרוד על ידי הגנה ת צמיחתכראוי. הוא מגן על נוירונים, מעודד א

מפני מוות מוקדם של תאים. זה גם מחזק את האותות בין נוירונים על ידי היקשרות לקולטנים 

הינו חיוני עבור תפקוד מיטבי של המוח ושחקן מפתח בהתחדשות מוחית. הוא  BDNFבסינפסות. 

 ת תפקודי הגוף השונים, כולל אכילה ושתייה.מווסת אממלא תפקיד חשוב בלמידה וזיכרון. הוא 

 

 

 

 

 

 םאקטיביינים קשרים חדשים נוצרים בין נוירו
 חדשים עצבייםליצירת מסלולים 

אקסונים ודנדריטים חדשים מאפשרים לנוירונים 
 םימים ליצור קשרים חדשיקי



 
 

 

 

 תחדשות מוחית וצפיפות סינפטיתה

 

ינפסות הן נק' החיבור, או הצמתים בין הנוירונים אשר מאפשרים תקשורת. גמישות סינפטית היא ס

קצר טווח השינוי שקורה בסינפסות ומשפיע על איכות התקשורת בין שני נוירונים. גמישות סינפטית ל

 הוא שינוי מהיר, באלפית השנייה שחוזר במהירות למצב נורמלי.

 

מישות סינפטית לטווח ארוך הוא שינוי ארוך יותר שעשוי להימשך דקות, שעות, ימים או שנים. גמישות ג

 סינפטית לטווח הארוך היא קריטית עבור היכולת של מוחנו לאחסן מידע ועבור הזיכרון שלנו.

 

הוא קריטי לשיפור של היעילות הסינפטית בטווח   )BDNF(ם נוירוטרופי מוחי י גורחקרים הראו כמ

הארוך. גורם זה משפר את ההתפתחות העצבית ואת הגמישות הסינפטית, ולכן עשוי להפחית את 

הסיכון להפרעות ניווניות ופסיכיאטריות, כגון דמנציה, מחלת אלצהיימר, מחלת הנטינגטון ודיכאון  

 .)7,8,9,10,11,12,13(מקורות 

 

 



 
 

 

 

 יוון מוחי: גורמים, תסמינים ופתרונותנ
עוצמתי. זהו מרכז הפיקוד של מערכת העצבים שלנו ומרכז כל תפקודי ומערכות מוח שלנו הוא איבר ה

הגוף. המוח אחראי על הזיכרון, הלמידה, האנרגיה הנפשית ומצב הרוח שלנו. יחד עם זאת, הפרעות 

מיליון אנשים מתמודדים עם מחלת אלצהיימר,  5ולמנו. בארה"ב לבדה ות בעניווניות של המוח מתפשט

 וזו רק צורה אחת של ניוון מוחי.

 

יוון מוחי הוא ללא ספק נושא רציני והתסמינים שלו, כולל בעיות זיכרון, בלבול ושינויים במצבי הרוח נ

הללו, להגן על המוח  ופעותיכולים להיות מפחידים למדי. רוב הסיכויים הם שאתם רוצים להימנע מהת

שלכם ולהישאר חדים מבחינה נפשית, לשמור על הזיכרון שלכם ולהיות במצב רוח טוב למשך שארית 

 חייכם. למרבה המזל, יש כמה אסטרטגיות טבעיות שיכולות לעזור לכם להשיג זאת.

 

 הו ניוון מוחי?מ
נים בחברה שלנו. ניווניות מוחיות מזדק יוון מוחי היא בעיה רצינית אשר מתמודדים איתה כיום אלו אשרנ

גורמת להתדרדרות מוחית ועצבית לאורך זמן. זה מוביל לבעיות זיכרון, בלבול, שינויים אישיותיים 

ותסמינים אחרים בהתאם לסוג הניוון המוחי. יש הפרעות ניווניות במוח כמו דמנציה, מחלת אלצהיימר 

בר וככל שמתבגרים בעוד שאחרים, כמו מחלת מן עוומחלת פרקינסון שמתפתחים ומחריפים ככל שהז

 זקס הם גנטיים ומתפתחים בגיל מוקדם יותר.-טיי



 
 

 

 5-עיות ניווניות מוחיות נמצאות במגמת עלייה. כב

מיליון אנשים סובלים ממחלת אלצהיימר, מיליון 

 30,000מטרשת נפוצה,  400,000ממחלת הפרקינסון, 

ון שרירים ת ניועם מחל 30,000-ממחלת הנטינגטון, ו

) בארצות הברית בלבד (מקורות ALSקשה (

14,15,16.( 

 

 

 

 

 

 

 

 של ניוון מוחי מרכזיים סמיניםת
תסמינים של ניוון מוחי יכול להיות תלוי בסוג של הניוון העצבי ממנו אתם סובלים. הסימפטומים 

 השכיחים הינם:

תסמינים של 
ניוון מוחי

אובדן  
זכרון 

שינוי  
המצבי  
הרוח 

בלבול  

עצבנות
חוסר  

, מעצורים
חוסר  

מודעות  
למעשים

שכחה

חרדה

,  אדישות
אפאתיה



 
 

 

מן יחד עם התקדמות המחלה. כרגע סמינים חדשים יכולים להתפתח והם בדרך כלל מחמירים עם הזת

 אין תרופה למחלות ניווניות, אולם, אבחון וטיפול מוקדם יכולים להועיל מאוד.

 

טיפול המסורתי כולל טיפול תרופתי ובקרה התנהגותית. אולם, שיטות הטיפול הטבעיות, אשר כוללות ה

עותית את התסמינים. שינויים בתזונה ובאורח החיים עשויים לשפר את מצב המחלה או לעכב משמ

לה של תזונה ואורח חיים הן גם כלי מפתח למניעת ניוון מוחי. לפני שנעמיק ונצלול אל אסטרטגיות א

תוך הפתרונות הטבעיים האפשריים לניוון מוחי, בואו נדון בכמה מהגורמים העיקריים לניוון מוחי  

 ). 17,18(מקורות 

 

 

 

 גורמים העיקריים לניוון מוחיה

, עליכם להבין את הגורמים המשפיעים על בריאות המוח ל ביעילות בניוון מוחי, ראשיתוע ולטפכדי למנ

שלנו אשר עלולים להוביל לניוון מוחי. רוב האנשים עושים כל יום דברים שמדרדרים את מוחם בהדרגה 

 והם בכלל לא מודעים שזה קורה.

 

ריאות המוח. בואו נסתכל על הגורמים התזונה, אורח החיים והבריאות הכללית שלנו משפיעים על ב

 עיקריים לניוון מוחי:ה

 ממשיך אל אלצהיימר ודמנציה קלה ועד מתקדמתחיל בניוון מוחי תהליך מת



 
 

 

 

 

 וסר איזון ברמות הסוכר בדם ח

 

אשר אתם שומעים את המונח חוסר איזון רמות הסוכר בדם, אתם וודאי חושבים על סוכרת. אך, חוסר כ

ות המוח איזון ברמות הסוכר בדם לא רק מגדיל את הסיכון שלנו לחלות בסוכרת אלא גם פוגע בבריא

ובחלבון שלנו. אם התזונה שלכם עשירה בפחמימות מעובדות ובסוכר מזוקק ודלה בירקות, בשומן בריא 

נקי, אז אתם מובילים את עצמכם למצב של חוסר איזון ברמות הסוכר בדם. חוסר איזון ברמות הסוכר 

חרחורת, תשוקות בדם עלול להוביל לבעיות זיכרון, ערפול מוחי, עצבנות, תנודות במצבי הרוח, ס

יק לכם פרץ של ועייפות. אכילה של חטיף או ארוחה זריזה על הדרך שעשירים בפחמימות עשויים להענ

אנרגיה, אך גם יובילו לירידת סוכר זמן קצר לאחר מכן המאופיינת בתחושת ערפול מוחי ועייפות 

  ). 19,20(מקורות 
 

 

 

 

 

 

 

 

רעילות סביבתית  ניוון מוחי 

לחץ כרוני והפרעות  
שינה  

חוסר איזון ברמות 
הסוכר בדם  

אורח חיים יושבני  

זיהומים כרונים  
ודיסביוסיס  



 
 

 המוח:על הקשר בין איזון רמות הסוכר בדם ו יםחקרמ

 וקרים מתחום הרפואה מחברים את הנק' בין סכרת לבין הסיכון לאלצהיימר. ח

 צב הנבדקים:מ

 ד"ל. \מ"ג 190עם רמה ממוצעת של גלוקוז בדם של  2כרת מסוג ס .1

 ).40-60בגיל מבוגר יותר (שנות ה 1כרת מסוג ס .2

דורשים תשומת רמה מאוד נמוכה של רמות הסוכר בדם, או היפוגליקמיה אשר  נשים אשר חוויםא .3

 לב רפואית.

 וצאות (בהתאמה לסדר המספרים):ת

בדמנציה מאשר אנשים עם סכרת שרמת הסוכר שלהם יותר סיכון לחלות  40%נבדקים אלו היה ל .1

 ד"ל. \מ"ג 160הממוצע הינו 

נבדקים אלו  היו רמות גבוהות יותר של פגיעות מוחיות ופעילות קוגניטיבית איטית יותר מאשר ל .2

 .1כרת מסוג אנשים עם ס

 לחלות במחלת האלצהיימר. 2מצאו קשורים לסיכון הגדול פי נ .3

 מקור ג,  מקור ב ,  אמקור 

 

 סביבתית רעילות 

רוע המזל, רעלים נמצאים סביבנו באוויר המזוהם שלנו, במי הברז העירוניים, במזון המעובד והמזון ל

ים מעופשים, במוצרי טיפוח ויופי, מוצרי גוף ומוצרי הלא אורגני, במוצרי פלסטיק, בתוך חללים סגור

המוח  אחזקת הבית. הבעיה היא שלכל הרעלים הסביבתיים הללו עשויה להיות השפעה חמורה על

 .שלנו ועל הבריאות הכללית שלנו

, (בעובש) , מיקוטוקסינים(בעובש) , כמו אתנול (באלכוהול), גלוטמט(רעלן עצבי) נוירוטוקסינים

במיוחד בנו, ו כל אלו פוגעיםוטולינום (בבוטוקס), טטרודוטוקסין ורעלן טטנוס, נקן, רעלן בתחמוצת הח

הנוירולוגי שלנו. רעילות סביבתית עלולה להוביל לבעיות זיכרון, ערפול מוחי, דמנציה, מחלות  בתפקוד

 ). 21,22,23ת ניווניות, תנודות במצבי הרוח, עצבנות, עייפות, חרדה, דיכאון ובעיות נפשיות  (מקורו

 

 

 

 

https://jamanetwork.com/searchresults?q=Diabetes%20Mellitus%20and%20Risk%20of%20Alzheimer&allSites=1&SearchSourceType=1&exPrm_qqq=%7b!payloadDisMaxQParser%20pf=Tags%20qf=Tags%5e0.0000001%20payloadFields=Tags%20bf=%7d%22Diabetes%20Mellitus%20and%20Risk%20of%20Alzheimer%22&exPrm_hl.q=Diabetes%20Mellitus%20and%20Risk%20of%20Alzheimer
https://jamanetwork.com/searchresults?q=Diabetes%20Mellitus%20and%20Risk%20of%20Alzheimer&allSites=1&SearchSourceType=1&exPrm_qqq=%7b!payloadDisMaxQParser%20pf=Tags%20qf=Tags%5e0.0000001%20payloadFields=Tags%20bf=%7d%22Diabetes%20Mellitus%20and%20Risk%20of%20Alzheimer%22&exPrm_hl.q=Diabetes%20Mellitus%20and%20Risk%20of%20Alzheimer
https://jamanetwork.com/searchresults?q=Diabetes%20Mellitus%20and%20Risk%20of%20Alzheimer&allSites=1&SearchSourceType=1&exPrm_qqq=%7b!payloadDisMaxQParser%20pf=Tags%20qf=Tags%5e0.0000001%20payloadFields=Tags%20bf=%7d%22Diabetes%20Mellitus%20and%20Risk%20of%20Alzheimer%22&exPrm_hl.q=Diabetes%20Mellitus%20and%20Risk%20of%20Alzheimer
https://www.health.harvard.edu/diseases-and-conditions/blood-sugar-on-the-brain
https://www.webmd.com/diabetes/features/diabetes-brain#1


 
 

 

 

 אורח חיים יושבני

זק הגופני שלנו, למראה חטוב ומוצק, אתם עשויים לחשוב שפעילות גופנית ותנועה הם חשובים רק לחו

או לכושר ובריאות הלב וכלי הדם. האמת היא שהם קריטיים גם לבריאות המוח שלנו. תנועה ותזוזה 

המוח החשובים עבור היווצרות הזיכרון שלנו. ניהול אורח  באופן קבוע זה דבר קריטי במיוחד עבור אזורי

 ). 24,25זיכרון, בעיות למידה וירידה קוגניטיבית  (מקורות חיים יושבני עשוי להגביר את הסיכון לבעיות 

 

 

 

 

 

 עים במוחגהפו עצבייםרעלים  



 
 

 

 

 לחץ כרוני והפרעות שינה

שלנו  האמיגדלה שבמוח שלנו אחראי על עיבוד רגשי. כאשר אנחנו נמצאים תחת לחץ, האמיגדלה

מאותת להיפותלמוס, שהיא תגובה תגביר את קצב הלב, תגביר את החושים שלנו, תוביל לנשימה כבדה 

יותר ולצריכת חמצן גדולה יותר, תגביר את רמות הקורטיזול ותזרים אדרנלין במערכת הגוף שלנו. 

ביל והבעיה היא שבמידה ואתם חווים לחץ כרוני, תגובת הלחץ הזו לעולם לא תיפסק, מה שמ

 להצטברות של קורטיזול.

 

קורטיזול אינו רק חשוב עבור תגובת הלחץ שלנו, אלא גם עוזר להיפוקמפוס שלנו, החלק במוח שבו 

הזיכרונות שלנו מעובדים ומאוחסנים. כשיש כמות גבוהה מדי של קורטיזול במערכת שלנו הודות ללחץ 

המוח והזיכרון, לשבש את ויסות הסינפסה  דכרוני, זה יכול לשחוק את המוח. זה יכול להחליש את תפקו

ולהרוג תאי מוח. ללחץ כרוני יש השפעה שלילית רצינית מאוד על הזיכרון והלמידה שלנו ומגבירה את 

 ).26,27,28הסיכון לניוון מוחי  (מקור 

 

אם אתם סובלים מהפרעות שינה על בסיס קבוע, זה עלול להשפיע באופן חמור על המוח ועל הבריאות 

לית שלכם. שינה ירודה עלולה להגביר את הסבירות ללחץ כרוני, כמות גבוהה של קורטיזול, עייפות להכ

ודלקת כרונית. גורמים אלה עשויים לתרום למצב של ערפול מוחי, בעיות זיכרון, קשיי למידה, תנודות 

בעיות  7
רפואיות  

כתוצאה מאורח  
חיים יושבני

מחלת איברים כרוני  

הודות לשריפת שומנים מופחתת  
לחץ דם  , הסיכון למחלת כבד שומני

לב  (מחלות קרדווסקולריות , גבוה
. עלייה בבעיות עיכול, )וכלי דם

ירידה בתפקוד המוח  

זה פוגע בגורם נוירוטרופי מוחי  
)BDNF (  ומוביל לרמות מופחתות

.  שכחה ובלבול, של ריכוז

ניוון שרירים

אתם גם לוקחים את הסיכון של 
הגב  , החלשת השרירים הבטניים

הצוואר  , העליון והתחתון
.והכתפיים

עייפות כרונית  

כאשר אתם לא מזיזים את הגוף  
אתם  , מספיק באופן יומיומי

מפתחים מיטוכונדריה חלשה  
זה מותיר אותנו . בעלת ליקויים

בתחושת עייפות ורמת אנרגיה  
.  נמוכה למשך היום

בעיות בגב התחתון

ישיבה ממושכת כאשר הידיים  
רגליים שטוחות  וגב מכופף , מקופלות

מביאות לתוצאה של פריצת דיסק  
.ושרירי אגן ובטן נוקשים

קרישי דם

ישיבה ממושכת בכורסא או שולחן  
עבודה עלול להוביל למקרה חמור של 

שנוצר ) DVT(פקקת ורידים עמוקה 
.בעקבות זרימת דם מופחתת

עקימות בחוליות של עמוד השדרה

היציבות שלנו תסבול וזה יוביל בסופו  
של דבר לנזק קבוע ויתבטא בעקימות  

של עמוד השדרה ולחץ ופציעות 
. חוזרות



 
 

אלצהיימר  במצבי הרוח ומצב רוח ירוד. מחסור בשינה עלול גם להגביר את הסיכון לדמנציה, מחלת

 ). 29,30,31וניוונים עצביים אחרים  (מקורות 

 

 

 

 

שינה מאפשרת למוח שלנו לבצע ניקוי רעלים. מחקרים מראים ששינה היא קריטית בכדי שתאי המוח 

 שלנו יבצעו את הפעולות הבאות:

 תהליך ניקוי רעלים וטיהור של הפסולת המטאבולית  .1

 וי היפטרות מתאים עצביים שלא מתפקדים כרא .2

 יה מחדש של קשרים עצביים חדשים בני .3

 וויסות מאזן הנוירוטסמיטורים .4

 שיפור רגישות קולטני (רצפטורים) הנוירוטסמיטורים. .5

 

לטווח ארוך וגם  פעולות  אלו הנם תהליכי מפתח בתהליך הייצור של זכרון לטווח קצר וכן זכרון 5

מוחי ותנודות במצבי הרוח בקרב צעירים,  לעיבוד קוגניטיבי תקין.  שינה רעועה נמצאה קשורה לערפול

 וגרים. וירידה קוגניטיבית מואצת בקרב מב

 

 זיהומי מעיים ודיסביוזה

כאשר אתם חושבים על בריאות המעיים שלכם, המוח שלכם הוא כנראה לא הדבר הראשון שעולה 

פני דייט חדש בראשכם. יחד עם זאת, יש קשר ברור וחזק בין המעיים לבריאות המוח. חשבו על זה, ל

 ו לפחות בפרפרים בבטן.או כל מאורע חשוב אחר בחייכם, אתם עלולים להיתקל בבעיות במעיים א

 rty of Rochester Medical CenteNedergaard Lab, Universi ן,מדענים צפו בצבע זורם במוחו של עכבר יש
 eScienc ”m the adult brain.Sleep initiated fluid flux drives metabolite clearance fro“Xie et al , מקור:

3October 18, 201  
 



 
 

 

ם הקשר הזה בין המעיים לבין המוח שלכם קורה לא רק כאשר מתרחשים אירועים מרגשים או מלחיצי

ינטימית. בטווח הקצר. התקשורת בין שני האיברים הללו היא תקשורת מתמשכת, ארוכת טווח וא

 ים דלקת הכרונית.דיסביוזה במעיים וזיהומי מעיים מובילים לחוסר איזון בכל גופכם ומגביר

 

ים חוסר איזון במיקרוביום של המעיים ותוצאה של דלקת כרונית עלולים להוביל לניוון מוחי. הם עשוי

יציה, בעיות נפשיות, להגביר את הסיכון והתסמינים של ערפול מוחי, בעיות זיכרון, קשיי למידה, קוגנ

 ). 32,33,34,35חוסר איזון במצבי הרוח ומחלות ניווניות עצביות (מקורות 

 

 
 

 מהי אוטופאגיה מוחית?

טוי זה מתייחס  עצמית'. בי / בלענות פיגיין' או 'אכילה-המילה אוטופגיה באה מהמילה היוונית 'אוטו

מבצע חילוף חומרים למרכיבים השונים העצמי של התא. זהו תהליך שבו התא עצמו  המחזורלתהליך 

 נת לעשות בהם שימוש חוזר ולבנות מבני תאים חדשים ובריאים יותר.על מ

התאים שלנו מכילים מספר מרכיבים חשובים הנקראים אברונים. כאשר התאים שלנו נחשפים למקור 

פגופור. הפגופור   וים, כגון חוסר תזונתי, הם יוצרים מבנה של ממברנה דו שכבתית אשר נקראתלחץ מס

הליזוזומים הם אברונים  לליזוזומים.  הוא מאוד גמיש ומסוגל לעטוף פסולת בתא ולהעביר אותם

קים. ייחודיים המצויים בציטופלזמה (נוזל התא) המסוגלים לפרק רכיבים מסוימים על ידי אנזימים מפר



 
 

סטזיס. כאשר יש מקור לחץ, המניע העיקרי לכל אוטופאגיה הוא לחץ תאי. הגוף מחפש איזון והומאו

פנית, הגוף צריך להכין את עצמו למצב הישרדותי. לשם כגון חוסרים תזונתיים לאחר צום או פעילות גו

ים חדשים כך הוא מפרק תאים ישנים או פגומים ואברונים תאיים כדי להשאיר מקום ליצירת תא

 ובריאים יותר עבור יעילות אנרגטית טובה יותר.

 

תהליך האוטופאגיה במוח שלנו. הוא מאפשר הסרת תאי מוח ישנים חית מתייחס לאוטופאגיה מו

מוחית היא חיונית לזיכרון, קוגניציה ובריאות  ופגועים ויצירת תאי מוח חדשים ובריאים. אוטופאגיה

 ). 36,37,38,39המוח, ועשויה לסייע בהפחתת ניוון מוחי  (מקורות 

 

 יצירת מיטוכונדריה מוחית עמידה 

מיטוכונדריות לכל תא במוח? זה כמות גדולה של מיטוכונדריות שצריך לטפל  10,000עתם שיש יד האם

טוכונדריה היא תחנת הכוח של תאי המוח שלנו, ולכן התפקוד בהם ולשמור על הבריאות שלהם. המי

ות הבריא שלו הוא קריטי. הפרעה בתפקוד המיטוכונדריה מעלה את הסיכון לניוון מוחי ולבעיות בריא

המוח, ולכן חשוב מאוד לשמור על המיטוכונדריה במוחכם בתפקוד תקין. ביוגנזה מיטוכונדריאלית היא 

ת המיטוכונדריה האישית שלהם. ביוגנזה מיטוכונדריאלית באמצעות כאשר תאים מגדילים את מס

יכולה לסייע  אסטרטגיות תזונה ואורח חיים, כגון צום, פעילות גופנית, נוגדי חמצון ותוספים מסוימים,

 ). 40ביצירת מיטוכונדריה מוחית עמידה ולהפחתת ניוון מוחי ומחלות ניווניות (מקור 



 
 

 האסטרטגיות המובילות להתחדשות מוחית   12

רוב הסיכויים הם שאתם רוצים להיפרד מערפול 

מוחי, בעיות זיכרון, בעיות למידה, עייפות נפשית 

ל ומצב רוח ירוד. אתם בהחלט רוצים להגן ע

המוח שלכם מפני ניוון עצבי, דמנציה ומחלת 

 12המשיכו לקרוא כדי ללמוד את  אלצהיימר.

הדרכים המובילות להגן ולרפא את תאי המוח 

שלכם באופן טבעי. תרגול של כל האסטרטגיות 

הללו בצורה כלשהי היא חשובה עבור ייעול 

בריאות הנפש שלכם ושמירה על המוח שלכם 

 .בריא וחזק

 

 

 

 

 

 

תנועה ופעילות  
גופנית באופן קבוע   כניסה לקטוזיס צום לסירוגין  -תזונה אנטי

דלקתית

הפחתת לחץ  
והכרת תודה

לתת תעדוף לשינה  
טובה  

תמיכה בבריאות  
המעיים אימון נוירובי

הפחתת הכנסת  
רעלים

תוסף מגנזיום  
באופן יומיומי

שימוש בצמחי  
מרפא שמעודדים 

אוטופאגיה 

צריכת נוטריינטים 
התומכים  

במיטוכונדריה



 
 

 

 ה אנטי דלקתית ונתז

יא קריטית לבריאות אכילת תזונה אנטי דלקתית עשירה במזונות בעלי צפיפות גבוהה של נוטריינטים ה

המוח שלנו. התחילו בהסרת כל המזונות הדלקתיים מהתזונה שלכם, כולל סוכר מזוקק, גלוטן, שמנים 

ר מעובד וביצים (הניזונים מדגנים), מזוקקים, מזון מטוגן בטיגון עמוק, מזונות מעובדים, מוצרי חלב, בש

במקום זאת, אכלו תזונה אנטי  ם.משקאות מוגזים ומשקאות ממותקים ומזונות שאתם רגישים אליה

דלקתית עם הרבה ירוקים, ירקות, פירות בעלי אינדקס גליקמי נמוך, עשבי תיבול (למשל: בזיליקום, 

בריאים (למשל: אבוקדו ושמן זית), בשר הניזון רוזמרין, תימין) , תבלינים (למשל: כורכום), שומנים 

 מדשא, ודגי בר (לא בריכות). 

 

 

 וגין צום לסיר

ום לסירוגין הוא אסטרטגיית צום אשר מובנה ממחזורים של צום צ

או אכילה למשך תקופה מסוימת. זה עוזר לתיקון תאים, 

אוטופאגיה, ויסות חיסוני, רמות דלקת תקינות ורגישות לאינסולין, 

ומקטין את הסיכון לחלות במחלות כרוניות, כולל מחלות ניווניות, 

).  מנהיגים רוחניים ופילוסופים כמו 41כגון אלצהיימר  (מקור 

אפלטון דיברו על היתרונות של צום בשיפור היעילות הנפשית, 

 היצירתיות, האינטואיציה ותחושת הרווחה הכללית.

 



 
 

 צום ממושך

המוחית. צום ממושך הוא שלב אחד מעל צום  פור האוטופאגיהצום ממושך הוא דרך נוספת לשי

שעות צום ביום, צום ממושך נמשך לפחות יום, בדרך  12-23לסירוגין. בעוד שצום לסירוגין נמשך רק בין 

 כלל למשך מספר שעות, ובמקרים מסוימים אפילו יותר. 

 

י, כולל מים ותה חסרי ערך קלור צום ממושך בדרך כלל אינו כולל מזון בתקופת הצום, אלא רק נוזלים

צמחים. אני ממליץ על צום ממושך רק למי שמנוסה ואלו שביצעו בהצלחה צומות לסירוגין ברמות 

 מתקדמות יותר.  

 

 קטוזיס

בנסיבות הרגילות, גופם של רוב האנשים יוצר אנרגיה על ידי פירוק גלוקוז מפחמימות שנצרכו על ידם. 

מספיק אספקת גלוקוז, הוא פונה לשומן שנצרך על ידינו או שומן קבל יחד עם זאת, כאשר הגוף לא מ

המאוחסן בגוף לצורך יצירת אנרגיה. שומנים אלה מומרים בכבד לקטונים שנכנסים למיטוכונדריה 

 שבתוך התאים כדי להפוך לאנרגיה.

אלית, נדריתהליך זה של קטוזיס מסייע בשיפור האוטופאגיה, הפחתת דלקת, שיפור הביוגנזה המיטוכו

שיפור בריאות המוח והגברת החדות הנפשית. הדרך הטובה ביותר לחוות קטוזיס היא באמצעות שילוב 

של תזונה קטוגנית וצום לסירוגין. אני לא אומר שאתם צריכים ללכת לפי התזונה הקטוגנית כל הזמן, 

יזום  זה דבר מועיל יל ואתם יכול לשנות את התזונה מדי פעם, אבל לעבוד על כניסה לקטוזיס באופן פע

 ). 42,43,44,45,46,47,48,49,50,51(מקורות  מאוד עבור התחדשות מוחית

 

 קטונים לעומת גלוקוז

 TCAגופינו מספק מקורות דלק שונים עבור המיטוכונדריה. מאחר וקטונים מסוגלים להכנס למעגל ה

שלבים  11לקטונים, מול  לביםש 3(מעגל קרבס = מעגל יצור האנרגיה) בפחות שלבים מאשר הגלוקוז (

לגלוקוז), אז קטונים בעצם מגבירים את היעילות המטאבולית. קטונים יוצרים יותר אנרגיה מטאבולית 

ובאופן מובהק הרבה פחות רדיקלים חופשיים ופסולת מטאבולית מאשר המטאבוליזם של הגלוקוז 

יותר ומסוגל לנסוע למרחקים גדולים בים (גליקוליזה). ניתן להשוות זאת לכלי רכב אשר נותן ביצועים טו

 פסולת וזיהום אוויר.   יותר ויוצר באופן מובהק הרבה פחות

 

 

 



 
 

 תנועה ופעילות גופנית באופן קבוע

כפי שלמדנו קודם לכן, תנועה ופעילות גופנית בקביעות אינם רק חלק מאורח חיים בריא, אלא חיוניים 

ית, בהפחתת רמות הלחץ והפחתת הסיכון לקת כרונבהורדת דלבריאות המוח. הם עשויים לסייע 

 לבעיות זיכרון, בעיות למידה וירידה במצב הקוגניטיבי.

 

פעמים בשבוע. נסו שילוב של אימונים  5דקות, מינימום  20-30אני ממליץ לכם להתאמן לפחות בין 

ישאר פעילים לאורך קרדיווסקולריים, אימוני כוח והתנגדות ופעילות גופנית בעצימות נמוכה. תשאפו לה

פן קבוע, כל היום על ידי בחירה לעלות במדרגות, לעשות טיול בזמן ארוחת הצהריים, מתיחות באו

 עבודות גינון ולרקוד לשיר האהוב עליכם.

 

 יתרונות התנועה: 

  הזרימה בגוף שיפור •

  ניקוז לימפטי מגרה •

  את חמצון הרקמות משפר •

 נוירוטרנסמיטרים מרכזיים במוח מאזן •

  לחץ ומתח בגוף חיתפמ •

 את מצב הרוח ואת רמת האושר משפר •

  בהירות מנטלית ונפשית ואת הזכרון משפר •

 

ההבדל בין תנועה לבין אימון גופני : תנועה היא סוג של תנועה שאנחנו עושים בעצימות נמוכה ללא 

ה לבנות כוח, מטרות פיזיות ספציפיות. אימון גופני זה משהו שאנחנו עושים בעצימות גבוהה עם מטר

 שריר, סיבולת, שריפת שומן וכו'. 

 

 הלחץ והכרת תודה  הפחת את

הפחתת רמות הלחץ שלכם אינה ניתנת למשא ומתן לגבי 

התחדשות המוח ובריאות הנפש. כדי להפחית את הלחץ שאתם 

חווים, נסו לתרגל מדיטציה באופן קבוע, תפילה יומית, נשימה, יומן, 

קשיב להקלטות הרפיה, הכרת תודה פעילות גופנית קבועה, לה

לו שיחות חיוביות עם עצמכם ואישורים יומית וטיולים בטבע. תתרג

תתרגלו הכרת  עצמיים לצורך חשיבה עוצמתית ושינוי במצב הרוח.

תודה ותפילה באופן יומיומי. ערכו יומן תודה יומי ותספרו לאורך כל 



 
 

ב של הכרת תודה, אין מקום לאנרגיה היום את כמות הברכות שיש לכם. זכרו, כאשר אתם במצ

 .השלילית, ללחץ ולחרדה

אותם חומרי מרפא  .לתמוך ולעזור לגוף במצבי לחץ ישנם צמחי מרפא ושמנים אתרים נהדרים היודעים

תה, מחזקים ומאזנים טבעיים פועלים על בלוטת האדרנל לחיזוק שלה, בלוטת התריס לאיזון פעול

 .פעולה עצבית ובעוד דרכים שונות

 :צמחי מרפא

 אשווגנדה, ויטניה משכרת

 אסטרגלוס סיני

 מיני ג'ינסנג

 סנטלה אסיאטיקה

 זאהרהודיולה רו

 ורבנה

 שמנים אתרים:

 וונדרל

 בהקופאי

 פוזת

 נרולי

 קמומיל

 ילנג ילנג

 

 שינה טובה בחרו ב

אשר  נתינת עדיפות לשינה טובה ואיכותית היא קריטית להתחדשות המוח ולבריאות הנפש. זה דבר

י השינה ועובדת חיוני למנוחה, תיקון והצערת התא. פיתחו שגרת לילה קבועה שמרגיעה את גופכם לפנ

 .עבורכם. הימנעו מסוכר וקפאין לאורך היום, במיוחד בשעות הערב

 כבו את המכשירים האלקטרונים בבית מספר שעות לפני השינה. עסקו בפעילויות מרגיעות. מדיטציה,

תה צמחים. וודאו שיש לכם מיטה, מצעים וכריות שנוחים לכם.  ה, מתיחות ושתייתכתיבת יומן, קריא

 יותר.נסו וילונות או תריסים שיחשיכו את החדר או השתמשו בכיסוי עיניים לשינה עמוקה 



 
 

 

 טיפים לשינה טובה:

  על חדר השינה מקורר ונעים שימרו •

 שהחדר חשוך ככל האפשר וודאו •

 במסכת עיניים השתמשו •

  שעות לפני השינה 8מקפאין ב והימנע •

 השעות לפני שאתם הולכים לישון 3תאכלו ב אל •

 להיחשף לשמש במהלך היום נסו •

 בלילה)פעילות גופנית באופן קבוע (אך לא מאוחר  תעשו •

 מתאורה מוארת אחרי זמן השקיעה הימנעו •

 21:00להכין את עצמכם לקראת השינה כבר מהשעה  התחילו •

 



 
 

 תמיכה בבריאות המעיים

י שלמדנו, המוח והמעיים שלנו קשורים בקשר הדוק, ולכן תמיכה במעי שלנו היא הכרחית לחלוטין פכ

למעיים, אנטי דלקתית וצפופה בנוטריינטים היא עבור ריפוי תאי המוח. הקפדה על תזונה ידידותית 

 חובה.

 

בנוסף, תתמכו במאזן המיקרוביום במעיים עם 

חיידקים בריאים על ידי אכילת מזון עשיר 

בפרוביוטיקה, כמו כרוב כבוש, קימצ'י וקפיר, 

 י.ולקיחת תוסף פרוביוטיקה יומ

 

 איכותי! פרוביוטיקה תוסףשתמשו בה

/ חברה מדי פעם  חליף את סוג התוסף מומלץ לה

 להעשרת המגוון.

 

 בפרוביוטיקה: יתרונות של שימוש

 (ויסות חיסוני) אימונומודולציה •

 הגנה מפני זיהומים  •

 משפר מחלות של מערכת העיכול •

 מגביר את ספיגת הנוטריינטים •

 סיוע בירידה במשקל •

 משפר את בריאות המוח  •

 תוצרי לוואי מטאבולים \פסולת מטאבולית  •

 

 אימון נוירובי

כי חשיבה ותנועה ייחודיות ולא ולוגיות של דרנוירוביקה הוא מונח המשמש לתיאור ההשפעות הפיזי

שגרתיות והשפעותיהן על המוח לשיפור הזיכרון, הלמידה, מצב הרוח ודפוס החשיבה. תרגילים אלה 

 יכולים לעזור לעורר את התחדשות המוח על ידי כך שנאתגר את המוח לחשוב ולנוע בדרכים ייחודיות.

 

תשבצים, התנסות בכלי חדש, שימוש ביד הלא על רגל אחת,  תרגילי אימון נוירובי כוללים איזון הגוף

  ).52,53,54,55,56דומיננטית, הליכה יחפה וכתיבת יומן (מקורות 

 

 



 
 

 אימון נוירובי :

פעולות אשר מרעננות את השגרה שלנו ושימוש של חושים בדרכים לא רגילות יכולות לעזור למוח שלנו 

 להיות זריז יותר וגמיש יותר. 

 :דוגמאות

 :מגוונת בוקרשגרת 

צחצחו שיניים, או עשו כל פעולה יומיומית כמו גילוח, עיצוב 

אז  השיער עם היד הלא דומיננטית שלכם (למשל, אם אני ימני

 אבצע פעולות ביד שמאל).

   מט מתמשך:-משחק שח

מט פתוח על שולחן, -במשרד שלכם, או בבית השאירו משחק שח

 ה באופן אנונימי.שכל עובד שיעבור יכול לבצע פעול

 :בקרו בשוק

 תהנו מהגיוון בצורות, צבעים, ריחות וטעמים. 

 עצמו עיניים, ואז ופתחו אותם רחב: 

 תזהו מאכלים בצלחת לפי הריח, טעם ומגע. 

 בצעו חידושים:

קחו מסלול שונה לעבודה, או במהלך הטיול עם הכלב, נסו סוג שונה של ארוחת הבוקר, או ישיבה 

 ולחן (מאשר במקום הקבוע שלכם). במקום שונה בש

 

 הפחתת הכנסת רעלים 

כדי לייעל את בריאות המוח, אינכם יכולים לשכוח מהפחתת הכנסת הרעלים לגופכם. בחרו באכילת 

אוכל אורגני ככל האפשר. הסירו מוצרי יופי, מוצרי גוף ומוצרי בית קונבנציונליים והחליפו אותם 

 רת בית. תבלו כמה שיותר זמן בטבע. בחלופות אורגניות, טבעיות או תוצ

 

 סינון  ולהשיג מערכתשל מים היא גם דבר חשוב במיוחד.  אתם יכולים להשתדרג  מערכת סינון טובה

 , מה שעוזר להילחם במתח חמצוני ומשפר את הבריאות החיסונית שלנו.איכותיתמים 

 

גם את חומרים היודעים לנקות  כל הפחות פעם בשנה, כזה שמערבמומלץ לערוך תהליך ניקוי רעלים ל

 תאי המוח בפרט ולעשות תהליכי כלציה של מתכות חופשיות.



 
 

 

 ו:חומרים כאלדוגמאות 

 zeoliteיט זיאול

 יוד

 כלורלה

 פקטין הדרים

 

 

 מגנזיוםב שימוש נכון

קריטי  אחד מהנוטריינטים העיקריים שתומכים בהתחדשות תקינה של המוח הוא מגנזיום. מגנזיום הוא

בריאות המוח, בריאות הנפש, הרפיה והפגת מתחים. אני ממליץ על צריכת מגנזיום בכדי להגביר עבור 

את רמות המגנזיום שלכם. זה עוזר לתפקוד השרירים, הולכה עצבית בריאה, תפקוד נוירולוגי, ייצור 

ות בשע מ"ג) 400(לפחות  אנרגיה, מצב הרוח, ובריאות נפשית. מומלץ לקחת מגנזיום איכותי פעם ביום

 הערב (עדיפות למגנזיום גליקינט, טאורט או מאלט).

 

 יתרונות מפתח של מגנזיום להרגעת המוח:

 תומך ברמות בריאות של מגנזיום במוח  •

 תומך במספר בריא של סינפסות ותפקודם •

 תומך בזכרון ובתהליכים קוגניטיביים •

 תומך בניהול לחץ, איכות השינה ומצב רוח בריא •

 מגנזיום בכמות אופטימלית עבור הבריאות הכללית שלנו ריכתעוזר לנו להבטיח צ •

 

 

  שימוש בצמחי מרפא אשר מעודדים ומשפרים אוטופאגיה

אוטופאגיה היא שיטת ניקוי הרעלים הטבעית של גופנו. זה מאפשר לגוף למחזר ולהיפטר מתאים ישנים 

לרפא את תאי המוח י ולא בריאים, מה שמשאיר מקום ליצירת תאים חדשים ובריאים במקומם. כד

 .שלכם

  



 
 

 :צמחי מרפא המשפרים את האוטופאגיה

 תה מאצ'ה ירוק

 ג'ינג'ר

 כורכום

 לבונה 

 בקופה

 סנטלה 

 ג'ינסנג 

 רזברטרול (אוכמניות, ענבים, יין אדום)

 ברגמוט הדרים (תה ארל גריי)

 אורגנו

 מרווה

 רוזמרין 

 יות)קוורצטין (בצל סגול, חמוצ

) (תה ירוק, שוקולד ECGCאפיגלוקטצין גאלט (

 מריר)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 צריכת נוטריינטים התומכים במיטוכונדריה

לבריאות מיטבית של המוח, אני ממליץ לתמוך בבריאות המיטוכונדריה שלכם. קיימים תוספי תזונה 

שתוכננו כדי לתמוך בתפקוד המיטוכונדריה, שהיא תחנת הכוח של התא והמפתח לבריאות התאית. 

יות. ) והגברת החיונATPים אלו  נועדו לתמוך במטבוליזם ואנרגיה מיטוכונדריאלית יעילה (ייצור תוספ

זה תומך בבריאות המוח, הקוגניציה, בריאות הנפש ורמות אנרגיה בריאות. תמיכה במיטוכונדריה שלנו 

 היא עיקרון מפתח להתחדשות המוח.

 בלבד): םאיכותיים נוטלים תוספי(וודאו כי  אימים למטרה זותוספים המת

 ל קרניטין

 Bקומפלקס ויטמיני 

 10קו קיו 

 חומה אלפא ליפואית

 3אומגה 

 יוד

 יטיםאנזימים פרוטאול

 

 

 בונוס: תרפיה בחום

על מנת לתמוך באוטופאגיה מוחית, כדאי לכם לשקול תרפיה בחום. לחץ החום קורא לגופכם להשמיד 

) HSPים בתהליך של אוטופאגיה. חלבוני הלם חום (ר תאים חדשים ובריאתאים ישנים ופגועים וליצו

 הם קבוצת חלבונים שהתאים שלנו מייצרים כתגובה לחשיפה שלהם לתנאים מלחיצים.

הם ממלאים תפקיד חשוב במערכת התיקונים התאית של גופנו. הם עשויים לעזור לייצב חלבונים 

ריפוי חמות, או שימוש בכרית חימום ת, שימוש באמבטיות חדשים ולקפל מחדש חלבונים פגומים. סאונו

 ).57על שרירים כואבים עשויים להיות צורות של טיפול בחום  (מקור 

לקבלת תמיכה חיסונית אופטימלית, תמיכה במוח ויתרונות בריאותיים אחרים, אני ממליץ על סאונה 

 סון.רעלים ותומכים בחי כאופציה נהדרת עם יתרונות אשר בטוחים, חודרים עמוק, מסלקים

 

 כיצד תרפיה בסאונה חמה משפרת את הבריאות שלנו?

 . )HGHייצור הורמון הגדילה האנושי (הגברת .1

 מהכמות ההתחלתית.  5בגוף עד לפי  HGHמגבירה את רמת ה ונהכי סאמחקרים הראו 

 פועל לטובת שימור מסת גוף רזה, שריפת שומן, משפר ריפוי תאי ותגובה חיסונית.  HGHהורמון ה



 
 

 דלקתיות חתתהפ.2

 תרפיה בסאונה משפרת את התגובה החיסונית של הגוף ומפחיתה דלקתיות. 

 הסיבולת הפיזית שלנו הגברת.3

 נפח הפלזמה בדם  הגדלת

 זרימת הדם בגוף  שיפור

 תגובת הויסות התרמי בגוף שיפור

 )HSPחום ( שוקחלבוני  הפעלת.4 

 ים ולעורר צמיחה חדשה.פועלים כדי להסיר חלבונים פגומ HSPחלבוני הלם חום 

 פעמים מכמות הבסיס.  16פי -עד כ HSP -תרפיה בסאונה מגדיל את כמות פעולת ה

 אוטופאגיה עידוד.5

 אוטופאגיה היא כאשר הגוף מפרק תאים פגומים וממחזר את החומרים שנשארו לייצור וחידוש התאים. 

  אשר מגבירה אוטופאגיה וחידוש תאים. HSPתרפיה בסאונה מפעילה 

 .מאפשר תהליך של ניקוי רעלים6

 זיעה היא אחת מהדרכים העיקריות להוציא כימיקלים רעילים מהגוף.

 לאינסולין.משפר את הרגישות 7

 מחקרים הראו שיפור ברמות הגלוקוז בדם ורגישות לאינסולין כאשר נעשה שימוש בסאונה חמה. 

 יות.רגישות משופרת לאינסולין מעודדת שריפת שומן ומפחיתה דלקת

 

 בונוס: תרפיה  בקור

יחד עם תרפיה בחום, אני ממליץ לכם לשקול גם תרפיה בקור עבור הגברת תהליך האוטופאגיה במוח. 

במקרה זה, הלחץ מהקור מוביל לאוטופאגיה, להסרת תאים ישנים ופגועים וליצירת תאים חדשים 

 חומצות אמינו. 70-מכ) מורכבים CSDובריאים. החלבונים שיוצאים כתוצאה מהלם קור בגוף (



 
 

) עשויים לעזור לתאים שלכם לשרוד בתנאי לחץ. בעוד שחלבוני CSDים כתוצאה מהלם קור (חלבונ

הלם חום עוזרים לתאים שלכם לשרוד בתנאים חמים יותר מהטמפ' המיטבית, חלבוני הלם קור עוזרים 

 להישרדות בטמפרטורה נמוכה מהטמפרטורה המיטבית. 

 ריכה קרה או מקלחת קרה.טבילה בבוללות שיטות התרפיה בקור כ

אני ממליץ לשלב תרפיה בחום ובקור. אפשר לשבת בסאונה ואז לעשות מקלחת קרה או לקפוץ לבריכה. 

דרך פשוטה עוד יותר היא לסיים את המקלחת החמה היומית שלנו עם מקלחת קרה  (מקורות 

58,59,60,61 .( 

 

 מחשבות אחרונות

. התסמינים העיקריים של ניוון בישראל ובעולםני שמשפיע על מיליוני אנשים ניוון מוחי הוא נושא רצי
שנם י כדי להגן על המוח שלכם מפני ניוון מוחיבמוחי הם בעיות בזיכרון, בלבול ושינויים במצבי הרוח. 

 ות.גוונשיטות שונות ומ

 ראוי.עי מחקרי , בעיקר כאלו אשר יש להם חיזוק מדילותובות ויעבקובץ זה קובצו מספר שיטות ט
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