
 

 

 

 

 SI - Xiao Chang -מעי דק 

. בן הזוג באלמנט הוא הלב Fire -( Yangלמנט האש )איבר א

(HT -  איברYin.)  

בן הזוג בשכבה הוא שלפוחית השתן  - Tai Yangשכבה: 

(BL).  

 (.LIVבן הזוג בשעון הסיני הוא הכבד ) - 13:00-15:00שעה: 

 אנטומיה מערבית:

ס"מ, אך הגודל אינו  3 -מטרים, קוטרו כ 6-8 -הינו צינור מפותל, אורכו הממוצע הוא כהמעי הדק 

ומעי  מעי ריק ,המעי הדק מתחלק לתריסריון אחיד בכל הגילאים, והוא ממלא את רוב חלל הבטן.

 ם.עקו

 נספגים וממנו המזון של עיקר הפירוק מתבצע בו ,העיכול מערכת של העיקרי החלק הוא הדק המעי

 שמפרקים בו אנזימים מופרשים - המזון של הכימי העיכול המשך חל הדק במעי .לדם הפירוק צריתו

 תבליל עם המגיע הפפסין ולכן בסיסי הוא בו השורר PH -גרעין. ה וחומצות חלבונים ,שומנים, סוכרים

טבעתיים  שרירים ישנם המעי בדופן במעי. פעילותו את מפסיק, נמוך מאוד( PH) המזון מהקיבה

 העיכול עם מיצי המזון לערבול החיונית )פריסטלטיקה(, תנועת המעיים את היוצרים אורכיים ושרירים

 - רצוניות לא תנועות אלה ,קדימה רק את המזון מניעה התנועה הפריסטלטית .המעי לאורך ולדחיפתו

 הוא הדק המעי של הפנימי החלק .האוטונומית מערכת העצבים י"ע מפוקחים שלהן עוצמתן והקצב

 אליהן ,מיקרוסקופיות בליטות סיסים, אלו הנקראים נוספים ופיתולים רבים קיפולים זו בשכבה - הרירית

 המזון. תוצרי פירוק של יעילה ספיגה ומאפשרים ולימפה דם נימי חודרים

 

 תפקידים:

 אלי(.טנמ)גם בפן ה "עכור"פינוי ה ",ספיגה של ה"טהור - הפרדה בין עכור לטהור .1
 שולט בקבלה וטרנספורמציה של המזון. .2
מסלק את עודפי המים ומעביר אותם למעי הגס להמשך  - הפרדת הנוזליםנוטל חלק בתהליך  .3

אמצעי נוסף להפרשת  -סינון והפרשה מהגוף. כמו כן, נמצא על אותה שכבה עם שלפוחית השתן 
 . Tai Yang)-נוזלים מחוץ לגוף )שכבת ה

. לדוגמא, במצב של חום בלב, ביחסי מילוט של הקיסר מהארמון הבוערהת נהרוהמעי הדק הוא מ
 ( נפנה את החום דרך המעי הדק.SI -ל HT -מארח )בין ה -אורח 

 - :מתבטא שמחה :רגש

 מר :טעם - :נפשי אספקט

 - :ל נפתח קיץ :עונה

 חום :אקלים דרום :כיוון

 - :הפרשות אדום :צבע

 - :ריח צחוק :קול

נהר מילוט  /הקיבול כלי :בקיסרות תפקיד - :רקמה

 לקיסר


