
 

 

 
 
 
 

 מרידיאן מרכזי -קיבה 
 

(, מקיף את GV26,28ך העליון )ילח ( ונכנסST1המרידיאן מתחיל מתחת לאישון ) - מסלול חיצוני

(, ST6( אל זווית הלסת )ST5(, יורד דרך הלחי לכיוון )CV24)  CV-ש עם מרידיאן הגהשפתיים ונפ

עולה לקו השיער באיזור הטמפורלי  . משםGB3נקודה לכיוון  ST7 נקודה אנטריורית לאוזן דרךעולה 

 (.GV24חזית המצח ) ממשיך לאורך קו השיער אלו (GB4,5,6)דרך  ST8 נקודהה אל

  SCM-(, דרך הגבול האנטריורי של שריר הST5המרידיאן יורד ממרכז עצם הלסת התחתונה )מ ענף

אל החזה  הענף ממשיך ,ST12 המהנקוד. (ST12) ריקלויקול-הסופרא עונכנס לשק( ST9)באזור הגרון 

שם יורד מטה לאורך (, מST18לית לקו האמצע עד למרב"צ החמישי )אצון לטר 4לאורך קו הפטמה, 

מטה לאורך הצד  מנקודה זו ממשיך (.ST30לי )אצון מקו האמצע עד לאזור הגניט 2הבטן במרחק של 

אנטריורי של השוק אל חלקה  - ליאיורי של הירך אל הברך ומשם לאורך הצד הלטרראנט-ליאהלטר

 לי של כף הרגל עד לקצה הבוהן השנייה.אהדורס

 לי של הבוהן השלישית.אויורד עד החלק הלטר ,ן מתחת לברךצו ST36 ,3-ענף נוסף מתפצל מ

( אל החלק המדיאלי של קצה הבוהן ST42הרגל ) לי של כףאהדורס הפצל מחלקתמ שלישיענף 

 , שם הוא מתחבר למרידיאן הטחול.SP1-הראשונה ב

 

 וחלקמתחיל מ - מסלול פנימי

(, עולה לעבר LI20לי של האף )אהלטר

(, יורד BL1)הקנטוס הפנימי של העין 

שם  (,ST1אורביטאלי )-לרכס האינפרא

 מתחבר לתחילת המסלול החיצוני.

קלויקולרי -ענף מהשקע הסופרא

(ST12 ) ממשיך פוסטריורית אל עבר

)מפגש   GV14-הגב העליון ומתחבר ל

כל מרידיאני היאנג(, יורד דרך 

, CV12,13נקודות הסרעפת ומתחבר ל

 נכנס לקיבה ומתחבר עם הטחול.

נוסף יוצא משוער הקיבה  ענף

נקודה ורך הבטן עד ליורד לאו)פילורוס( 

ST30.  



 

 

 

 
 

 מרידיאן החיבור -קיבה 
 

אל החלק המדיאלי של השוק, וזורם   ST40נקודהלי של השוק באמתחיל בצידה הלטרמרידיאן זה 

לחלקו האחורי של אל העורף ו בטןדרך ה , עוברשם מתחבר למרידיאן הטחול, עולה לאורך הרגל

חודר )בנקודה זו מתאחד עם שאר מרידיאני היאנג ונכנס למח(. תת סעיף יוצא מאזור הגרון ו הראש

 לגרון.



 

 

 

 
 

 מרידיאן מתפצל -קיבה 
 

 קיבה ולטחול,לנפרד מהמרידיאן המרכזי באזור אמצע הירך, עולה ונכנס לבטן, המרידיאן המתפצל 

לאורך האף  עולה המרידיאן רון. מהפהוהג דרך הושט אל הפה ממשיך לזרוםעולה ונכנס ללב,  משם

 , שם מתחבר עם המרידיאן המרכזי של הקיבה.(BL1) אל העין



 

 

 

 
 

 מרידיאן השרירים -קיבה 
 

לי של עצם השוק עד אמתחיל באזור שלוש הבהונות המרכזיות ועולה לאורך צידה הלטרהמרידיאן 

ק הירך, ממשיך דרך . משם עולה לעבר מפרGB -לברך, שם מתחבר למרידיאן השרירים של ה

 הצלעות התחתונות וחודר לעמוד השדרה.

לאזור משם עולה דרך האגן אל מעל ענף של המרידיאן זורם לאורך עצם השוק עד לברך, 

 מנקודה זו. (ST12קלויקולרי )-השקע הסופראעולה דרך הבטן והחזה אל  לאחר מכן, ליה. אגניטה

 -ל העין, שם מתחבר למרידיאן השרירים של הממשיך ועולה דרך הצוואר אל הלסת, הפה והאף א

BL. 

 עבר האוזן.למתפצל מהלסת  סעיףתת 

  


