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מהו קורדייקוס?
מבוא
המשנה אומרת" :מי שאחזו קורדייקוס ואמר כתבו גט לאשתי ,לא אמר כלו" .ופירש רש"י" :לא אמר
כלו ,שאי דעתו מיושבת ".ובתלמוד בבלי ש" :מאי קורדייקוס? אמר שמואל :דנכתיה חמרא חדתא
דמעצרתא" .ופירש רש"י" :נכתיה .נשכו ,כלומר ששתה ממנו ]יי מגתו[ והרגיש בו" .ובהמש"" :מאי
אסותיה? בישרא סומקא אגומרי וחמרא מרקא"] .מהי רפואתו? בשר אדו צלוי ויי מדולל מאד[.
ובירושלמי" :מהו קורדייקוס? אמר ר' יוסי :המי") .מלשו המו(.
וממשי" במעשה בגרדי אשר ,כשנתנו לו חוטי אדומי בתו" השחורי ,היה ממשי" לארוג .וכאשר נתנו
לו חוטי שחורי בתו" אדומי ג כ היה ממשי" לארוג .ואמר ר' יוסי זהו קורדייקוס שאמרו חכמי.
לפני זה אמרו ש שהקורדייקוס אינו נחשב שוטה .ובמשנה שהבאנו בפתיחת דברינו משמע שהוא מצב
זמני בלבד.

סיכו התיאור
על פי הנ"ל יש כא תיאור של מחלה ע פרטי כדלהל:
סימפטומי :בלבול שכלי זמני )המו; אינו מבחי בי שחור ואדו(.
איטיולוגיה :תוצאה של אכילה/שתיה של כמות גדולה של גלוקוזה )נשכו יי מגתו(.
טפול :העברה לתזונה אשר בעקרה חלבוני )בשר אדו( ע מעט פחמימני )ע יי מדולל מאד(.

הצעה לזהוי הקורדייקוס
פרויס כותב שזהוי הקורדייקוס אינו ברור .הוא מביא כמה דעות שכול מופרכות ,דעתו נוטה לזהותו ע
 delerium tremensהבא משתיה תמידית של משקאות אלכוהוליי .כנראה עיקר הבסיס להשערה זו הוא
איזכור היי בבבלי .אבל יש מקו להטיל ספק רציני בזה שהרי מדובר על "יי מגתו" ,דהיינו מי ענבי לפני
התסיסה .לכ הנני מציע אפשרות אחרת.
קיי מצב של מחסור סוכר בד בעקבות אכילה ) .(postprandial hypoglycemiaכנראה יש אנשי אשר
אצל אכילת מזו עשיר בסוכר גורמת ,אחרי זמ מה ,לירידה חמורה של ריכוז הגלוקוזה בד .במש"
תקופה היו רופאי שהטילו ספק בממשות הבעיה ,אבל היו אמיתותה די מקובלת .כנראה כניסת הרבה
גלוקוזה לד גורמת לשחרור כמות גדולה של אינסולי הגור ספיגת הסוכר בכבד ,פעילות הממשיכה זמ
מה ג אחרי שהאיזו הושג .כתוצאה מכ" ,ריכוז הגלוקוזה בד יורד יותר מדי.
מצב של מחסור בגלוקוזה ,מצדו ,יש לו שתי השלכות מורגשות במיוחד:
א( מחסור סוכר במוח.
ב( שחרור הורמוני נגדיי.
במקביל לאלה הסימפטומי של מצב זה ג ה נחלקי לשתי קבוצות:
א( אלה הנגרמי ע"י לקוי בתפקיד המוח.
ב( אלה הנובעי מהפרשת יתר של הורמוני בלוטות על ידי הכליות )במיוחד אפינפרי(.
בקבוצה הראשונה נכללי סחרחורת ,כאבי ראש ,טמטו תהליכי המחשבה ,ובלבול שכלי; בעוד
והקבוצה השניה כוללת זיעה ,רעידה ,רגשי פחד וכו' .שתי הקבוצות הללו נראות לעתי במצב מחסור בסוכר
בעקבות אכילה.
הרי כא מצב הדומה לקורדייקוס ג מבחינת האיטיולוגיה וג מבחינת הסימפטומי הכוללי בלבול
שכלי.
מעניי שהטיפול המומל( למצב זה הוא תזונה עשירה בחלבוני בצירו' מעט פחממני – זהה לטיפול
המומל( בגמרא לקורדייקוס.
]מתו :אסיא י,ב )תשמד( עמ' [4445
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