
FOG-,5ZÁJ-,ÁLLKAPOCSKÉPLETEK ENERGETIKAI KAPCSOLATA

A SZERVEZET EGYÉB TERÜLETEIVEL (VOLL rs GLEDIT5 UTÁN)

JOBB OLDAL BAL OLDAL

Érzék - 'belső-
arcüreg rosta- homlok ~omlok szell rosta- belsófill

szervek fill csorrts. sze üreg ureg csonts. arcüreg
J

váll , áll- váll, térd hátul térd hátul váll, áll- váll,
könyök kapocs könyök C5!.- keres~t- ~~~~~Ft ~tf .. hin~fi-ik

Izületek
kéz uln

po cson kéz rad. térd kéz uln.kéz ulri. térd
áb uiiak elb1ról láb(l.ujj láb láb ~ábCl. ujj elölről láb

Geríncvelö- T~1,5,6 Thll , lL C7 ,6,5 Th9 L2,3,Cc •..3,2 Cc Th8 C5,6,7 Thll,12 CB ,51,
szeqmerrtu nl Sl8? ) Ll Th4,3,2 10 p5,4 S5,4 9,10 Th2,3L4 Ll ThI,5,

C7, SI, L Thll,12 C7-5, Co Th9, L3,2 Co L3,2Co Th9 CS, 6,7 Thll,12 51,2 C7
Csigolyák Thl,5,1 II L5,4 Th 10 53,4,5 53,4,5 10 1:.4,Th3 Ll Thl,5,6

szív hasnyál- tüdó máj vese vese
Ii-,...-'· D tüdó lép szív. maJ

Szerv -'nhh n mirinv iobb o li.o. nbb o bal o. I\b.o bal o. bal o.

nyo mbél gyomor vastagbé
]l?ö

hólyag hólyag epe Ilastagbé gyo mor csipő-,
jJbb o jobb o. bJbb o. job~ rt. b.o bal o. bal o. éhbél b.

Belső elválaszt , hípof'ízís m. hipofízis epiiízis epiffzis hipofízis -r . m . hipofí .
p.m csm " 's mmirigy lillsó 1. p.m hátsó 1. hatso 1. p , m p. m elülső 1.

Egyéb közp. emlő emlő közp.
ide r , mírrovek rniricvel idegr.

r.m B (5 (5 8 fd
~ ~

y
~ ~ 41 ~ & (5 ED6 r.m

--
Fogak I 8 I 7 I 6 I 5 (Vl 14 (lVl13 (lill I 2 (Ill 1 (Il ) (Il 12 (Ill I3 (lill IJ, (lY) 15 (Yll 6 I 7 I 8 I

~J
~

ct}
~

dJ ~

--
r.m

~ ~ ~ 9 9 ~ ~ ~ ~ ~

r.m

energia- emlő ol • e mlő m . energia
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C8,53-1 C7-5 run ,li Th , L3,2 L2,3 Co Th. Th11, L~ C5-7 Th1,5,6
Csicolvák Th7-5 TM L4 Ll 9 lé SS-3 S5-3 . 9,1 Ll Th3,4 C7,51,2

Gerinc velo - Thl,5,7 C7-5,lI T1"111,12 Th8 L3,2, L2,)' Th8 Thll.12 5-7, L4 C8,Sl-3
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Érzékszervek fül rostacs. arcüreg homlok ho mlok arcüreg rostacs. fül
sejtek sze üreg üreg sze sejtek
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mp m im ellék pajzsmirigy, mp, pajzsmirigy, art.artériák , períf.períf'ériás , nye.nyírokerek

ulnaris - a kéz és a kar kisujj felőli oldala
radialis - a kéz és a kar hüvelykujj felőli
oldala
plantaris - a láb talpi oldala
C..: cervicaiis - nyaki (gerinccsigolyák)
Th - thoracalis - rnellkasi (háti]
(~erinccsigolyák)

L - lumbalis - ágyéki (gerinccsigolyák)
S - sacralis - keresztcsonti (gerinccsigo-
Iyák)
Co - coccyx - farokcsont
pancreas - hasnyálmirigy
pylorus - gyomor kimeneti nyílása
urogenitalis - húqy-ivarszervi

hipofízis - agyalapi mirigy
thymus - csecsemőmirigy
epifízis - tobozmirigy
ileocecalis - a csípó- és a vakbélhez
tartozó
r.m.: retromolaris- a nagyőrl6 fogak
mögötti
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