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А л ь т е р н а т и в н а  м е д и ц и н а ,  л е к ц і ї

Система основних каналів складається з 6 пар каналів, 
кожна з яких утворюється каналом верхньої кінцівки і 
каналом нижньої:

• Тайян = канал сечового міхура + канал тонкого 
кишечника, захищає від холоду;

• Янмін = канал шлунка + канал товстого кишечника, 
захищає від сухості;

• Шаоян = канал жовчного міхура + канал потрійного 
обігрівача, захищає від тепла;

• Тайінь = канал селезінки + канал легень, захищає 
від вологості;

• цзюєінь = канал печінки + канал перикарду, захи-
щає від вітру;

• Шаоінь = канал нирок + канал серця, захищає від 
жару��

Система дивергентних каналів пов’язана з фазою 
«Метал». Це система провідних шляхів, які відгалужу-
ються від кожного основного каналу в зонах великих 
суглобів (колінний, кульшовий, плечовий), прямують 
до відповідних внутрішніх органів, знов виходять на 
поверхню тіла і приєднуються до ходу основного кана-
лу в ділянці шиї�� Патологія цих каналів проявляється 
хронічними захворюванями і больовим синдромом�� 

Система чудесних каналів відноситься до фази 
«Вода».

Ці канали впливають на функцію ендокринних залоз, 
центральну і вегетативну нервову систему�� Також стан 
цих каналів глибоко впливає на психоемоційну сферу і 
поведінку�� Джерелом наповнення системи чудесних ка-
налів є нирки, надлишок їх shen-yin (肾阴)�� Слабкість 
нирок призводить до спустошення цих каналів, що 
проявляється ендокринними хворобами, неплідністю, 
психічними і психіатричними розладами��

Проникнення в систему чудесних каналів зовнішнього 
патокліматичного фактора може викликати аутоімунні та 
злоякісні процеси��

Система каналів з’єднання співвідноситься з фазою 
«ґрунт». Ця мережа з’єднує в одне ціле всі вищезазначені 
системи каналів��

Висновки.
Організм людини з точки зору ТКМ – складна 

система, яка саморегулюється відповідно до внут-
рішніх і зовнішніх змін, забезпечуючи його функ-
ціонування. Взаємозалежність і взаємні зв’язки 
складових частин організма людини відображаєть-
ся у стані здоров’я та/чи у хвороби. Відсутність 
наукового фізичного підґрунтя для пояснення цих 
взаємодій не є підставою для відкинення уявлень і 
методів лікування ТКМ.
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У статті висвітлюються питання організації та функціонування 
організму людини з позиції традиційної китайської медицини�� Пода-
но базову інформацію про функцію органів та компонентів організ-
му�� Висвітлено організацію системи каналів�� Стаття є скороченим 
варіантом лекції курсу тематичного удосконалення «Актуальні пи-
тання сучасної практики рефлексотерапії в сімейній медицині» для 
лікарів загальної практики-сімейної медицини��
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В статье освещаются вопросы организации и функционирования 
организма человека с позиции традиционной китайской медицины�� 
Дана базовая информация о функции органов и компонентов ор-
ганизма�� Описана организация системы каналов�� Статья является 
сокращенным вариантом лекции курса тематического усовершен-
ствования «Актуальные вопросы современной практики рефлексоте-
рапии в семейной медицине» для врачей общей практики-семейной 
медицины��




