סטגנציית  QIבכבד
סימנים נפיחות באפיגסטריום והחזה,
קליניים דיכאון ,מצבי רוח .בחילה,
הקאה ,העלאת גירה חמוצה,
שלשול.

הלשון

צבע גוף תקיו

הדופק

מיתרי ,בייחוד בצד שמאל

סטגנציית דם בכבד
דם ווסת כהה וקרוש,
הקאת דם ,דימום
מהאף ,מחזור לא
סדיר וכואב ,ראיה
מטושטשת ,ציפורניים
בצבע סגול.

סגולה ,במיוחד
בצדדים ,עם כתמים
סגלגלים
מיתרי

חום קיצוני
יוצר רוח
טמפרטורה גבוה,
עוויתות ,נוקשות
בצוואר ,רעד בגפיים,
עילפון במצבים חמורים

אש הכבד מתלהטת
כלפי מעלה
רגזנות ,פנים סמוקות,
עיניים אדומות,
צלצולים באוזניים,
חירשות ,כאב ברקות,
סחרחורות ,טעם מר
בפה ,שינה מופרעת,
דימום מהאף ,יריקת דם,
שתן :צהוב כהה
אדומה ,נוקשה
גוף אדום ,אדום יותר
חיפוי :צהוב-עבה
בצדדים.
חיפוי :צהוב ויבש
מלא ,מיתרי-מהיר
מלא ,מיתרי-מהיר

גורמים

בעיות רגשיות :תסכול ,כעס
עצור ,עלבון.
דיאטה :
אוכל עשיר שומן ,שתיית
אלכוהול

סטגנציית  QIלאורך
זמן

עקרון
הטיפול

לפזר את הכבד ולווסת את QI

פיזור הכבד,
ויסות הדם

רגשות :כעס ,עלבון,
רוגז עצור ,תסכול
ממושך.
דיאטה :צריכה מוגזמת
של מאכלים מטוגנים
ובשר ,אלכוהול
הרגעת כבד,
טיהור אש

LIV-3, GB-34,
BL-17, BL-18,
SP-10, GB-39,
CV-6
כולם ב – ) ( -
ללא מוקסה

LIV-3, LIV-2,
GB-20, GB-13,
TAI YANG
כולם ב – ) ( -
ללא מוקסה

חסר ב YINועליית YANG
הכבד יוצרים רוח
אובדן הכרה פתאומי ,עוויתות,
סטיית העין והפה,
אבדן כושר דיבור ,סחרחורת.

חוסר דם גורם
לרוח בכבד
תחושת רעד בראש ,רעד ,נימול
גפיים ,תפיסת שרירים בלילה.

אדומה  -קלופה

חיוורת ורועדת ,לפעמים סוטה
הצידה

מרחף-ריק או מיתרי-עדין
ומהיר
חסר : YINפעילות מינית
פלישת חום חיצון או
מוגברת ,מאמץ מנטלי חריג
פלישת רוח-חום לרמת
ופיזי ממושך ,מחסור דם לזמן
הדם.
ממושך )נשים(.
עליית  : YANGגורמים
רגשיים.
הרגעת כבד ,טיהור חום ,הזנת  YINהכבד,
הכנעת  YANGהכבד ,הכנעת
הכנעת רוח
רוח

מרוסק
חוסר דם בכבד

חיזוק דם הכבד,
הכנעת רוח

הטיפול
LIV-3, LIV-13, LIV-14,
GB-34, PC-6, TW-6,
SI-4 + SI-11, SP-8
כולם ב – ) ( -
ללא מוקסה

LIV-3 + LIV-4,
LIV- 2, SI-3,
GV-20+GV-16 +
GB-20,
 SHI XUANבדימום
כולם ב – ) ( -

LIV-3, GB-20, GV-16
ב–)(-
KID-3, SP-6, LIV-8
ב–)(+
BL-18
ניטרלי

LIV-3 + LI-4,
GB-20+ GV-20 + GV-16,
ב–)(-
BL-17, BL-18, LIV-8,
SP-6 + KID-3 + BL-20 +
BL-23
ב–)(+

סטגנצית קור בכבד

חוסר דם בכבד

עליית יאנג הכבד

לחות-חום בכבד ובכיס מרה
סימנים
קליניים

חום ,בחילה ,שתן דליל וכהה ,מלאות
וכאב באפיגסטריום ,צהבת ,טעם מר
בפה ,בחילה והקאה ,הפרשות
וגינליות ,גרד בנרתיק

כאב בשיפולי בטן ,מלאות ונפיחות
בשיפולי בטן ,הצטמקות כאב ומלאות
בשק אשכים ,בנשים תתכן צניחת
נרתיק.

ראיה מטושטשת ,ווסת לא סדירה או
היעדר ווסת ,צבע עור עמום – חיוור,
סחרחורת ,חוסר שינה ,ציפורניים
נבולות ושבריריות.

כאב ראש ,רגזנות ,צלצולים באוזניים ,יובש
בפה ובגרון ,חוסר שינה ,עצבנות ,צעקות
תוך כדי כעס

הלשון

גוף אדום,
חיפוי צהוב – עבה ודביק

חיוורת ,לחה,
חיפוי – לבן

גוף חיוור ,במיוחד בצדדים,יובש.
במקרים קיצוניים צדדים בצבע תפוז

אדומה במיוחד בצדדים

הדופק

חלקלק-מיתרי ומהיר

מיתרי ,עמוק ואיטי

מרוסק ועדין

מיתרי

גורמים

חסר בטחול ,אכילת מזונות שמניים,
סטג' של  QIלאורך זמן ,חום-לחות
אקלימי חיצוני.

פלישת קור חיצוני

חולשת טחול ,דימום חמור בלידה,
תאונה או מחלה חמורה ,חסר QI
בכליות ,בעיה ב ZHONG-QI

בעיות רגשיות

עקרון
הטיפול

הפחתת לחות ,פיזור הכבד ,טיהור חום הרגעת הכבד ,פיזור הקור

חיזוק הכבד ,הזנת דם

הכנעת  YANGהכבד,
חיזוק ובניית YIN

הטיפול
LIV-14, LIV-2, GB-24, GV-9,
SP-9 + SP-6 + SP-3, LI-11,
GB-34 + BL-18+ BL-19,
ב–)(-

LIV-1, LIV-5
ב–)(-

BL-18, BL- 20, BL-23, LIV-8,
ST-36 + SP6, ST-37, ST-39,
ב–)(+

- CV – 3מוקסה
 - CV-4, BL-17מוקסה

 CV-12ב – ) ( +

LIV-8, SP-6 +KID-3
ב–)(+
LIV-3, TW-5, GB-43 + ST-44,
GB-38, BL-2, GB-20, TAI YANG
GB-6 + GB-8 + GB-9
ב–)(-

