
 

 

 
 
 

 מרידיאן מרכזי -כיס מרה 
 

 האוזן לקדמת זורם(, GB1ן )העי של בקנטוס החיצוני מתחיל המרה כיס מרידיאן - מסלול חיצוני

 (TW22) האוזן אפרכסתשל  העליון הקצה אל באלכסון משם יורד (,GB4) המצח פינת אל ממנה ועולה

המסטואיד  לעצם עד (מחמם - למרידיאן התלת במקביל) מטה וכלפי מאחורי האוזן ומתעקל

 הראש של הקדמי הראש ולחלקו צד לאורך ומתעקל שוב המרידיאן עולה משם .הגולגולת שבתחתית

דרך  יורד הוא מנקודה זו (.GB20) של הראש האחורי לחלקו בעיקול חוזר ושוב ,מעל העיןש עד לאזור

ולמפגש מרידיאני היאנג  השדרה לעמוד עד( וממשיך GB21זור הגבוה ביותר של השכמה ))הא הכתף

  .(ST12קלויקולרי )-זורם אנטריורית ונכנס לשקע הסופרא (.GV14של הגוף )

( וכיס המרה LIV13הצידה )חוצה את מרידיאן הכבד ) רייקולקלו-סופראשקע המה יורד ענף

(GB22,23יורד ,) הנקודה דרך GB30 הבוהן הרביעית של ליאהלטר לקצהמשם לי ואהלטר למלאולוס 

(GB44.) 

 לקצה הוהשנייהראשונה  המטאטרסליות בין העצמות ורץ GB41 בנקודה הרגל מכף נפרד נוסף ענף

 .(LIV1) למרידיאן הכבד חברומת הראשונה בוהןה מדיאלי שלה

 (SI17) בנקודה לאוזן עצמה שחודר ענף מתפצל המרידיאן הראשון של במסלולו האוזן שמאחורי באזור

 ,העין אל שוב התחתונה ועולה הלסת אל יורד ענף זה(. BL1של העין ) החיצוני הקנטוס אל ועובר

 לחזה. ונכנס (ST12)רי הסופרא קלויקול השקע דרך יורד המרידיאן לחלקה התחתון. הפעם

הסרעפת  את חוצה ,לחזה ונכנס קלויקולרי-הסופרא השקע דרך יורד המרידיאן - מסלול פנימי

 ,הצלעות של הצד הפנימי דרך לרדת המרידיאן ממשיך מאיברים אלה . המרה וכיס הכבד עם ומתחבר

שבמרכז  בנקודה הומתגל (GV1 סקרום) העצה עצם אל לאחור הגוף את ואז חוצה ליאלאזור הגניט

 (.GB30הישבן )



 

 

 

 
 

 מרידיאן החיבור -כיס מרה 
 

 יורד הואשם מתחבר עם מרידיאן הכבד.  (GB37השוק ) של ליאבצדה הלטר מתחיל המרידיאן

 .הרגל כף של הדורסאלי בצידה ומתפזר

 

 



 

 

 

 
 

 מרידיאן מתפצל -כיס מרה 
 

 ומגיעלי אהגניט האזור אל עולהא . הובאזור הירך המרה כיס של מהמרידיאן המרכזי נפרד זה מרידיאן

 ליד הצלעות הגוף אל חודר, הכבד המתפצל של המרידיאן עם הוא מתחבר שם, הערווה לקו

 ויוצא בלסת הוושט דרך המרידיאן ממשיך מעלה והלב.  הכבד, המרה כיס ומתחבר עם התחתונות

חיצוני של העין כיס המרה בקנטוס ה המרכזי של למרידיאן ומצטרף העין מתחבר אל ,התחתונה

(GB1.) 

 



 

 

 

 
 

 מרידיאן השרירים -כיס מרה 
 

עולה  , משםהמלאולוס של הלטראלי צידול ( עולה ומתחברGB44הרביעית ) בבוהן מתחיל המרידיאן

 הצלעות את חוצה, הגוף של ידוממשיך מעלה אל  צ ,הירך של ליאהלטר ולצידה הברך אל וניקשר

 . לקודקוד ולבסוף הראש צד אל הבריח דרך עצם הועול לחזה מתחבר ,השחי לבית ועובר קדמית

 

 : ענפים תתי למספר מתפצל זה מרידיאן

 . ST32בנקודה הירך קדמת אל ונקשר ענף יוצא הברךמ •

 והחזה הצלעותעולה לאורך  .הסקרום אל פוסטריורית וניקשר ענף יוצא הירך של העליון מחלקה •
 .ST12ם בנקודה ומסתיי לבית השחי ומגיע בשדיים וניקשר אנטריורית

המתחבר  נוסף ענף תת יוצא זה מענף, האף ונקשר בצד הלחי אל ענף יוצא הטמפורלית מהעצם •
 .העין של החיצוני הקנטוס אל

 


