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 ويج جن آن به ینيچ زبان به که (ACUPUNCTURE) اکوپانکچر اي یسوزن طب
(ZHEN JIU) نقاط به نازک اريبس يها سوزن فروکردن با که است یروش شود یم گفته 

 براساس .شود یم ماريب از یخاص مشکل درمان اي و درد نيتسک باعث بدن از یخاص

 دارند قرار (MERIDIANS) يیها نيديرم يرو بر خاص نقاط نيا ،یسوزن طب يتئور

  .دارند انيجر آنها در (QI) "یچ" نام به یاتيح يانرژ نوع کي که
 صورت ياديز یعلم قاتيتحق یسوزن طب يرو بر يالديم ستميب قرن اواخر از گرچه

 در ياديز يها بحث و است نشده مشخص یدرست به آن اثر نحوه هنوز اما است گرفته

 .است انيجر در منداننشدا نيب آن مورد
 بهداشت سازمان طرف از که يیها گزارش

 و کايآمر مکمل طب یمل مرکز ،یجهان
 اعالن کايآمر متحده االتيا یپزشک انجمن

 یسوزن طب بودن ؤثرم از یهمگ است شده
       تيحکا هايماريب از ياريبس درمان در

 دانشمندان نيب یکل توافق کي .کنند یم

 طب که معتقدند نهاآ یهمگ که دارد وجود

 طب متخصص کي طرف از اگر یسوزن

 

 مقدمه
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 در يخطر یب روش رنديگ قرار استفاده مورد لياستر يسوزنها و شود انجام یسوزن

 .باشد یم هايماريب از یبعض درمان
  

  يسوزن طب خچهيتار
 آن در که گردد یم باز حجر عصر به نيچ کشور در یسوزن طب از استفاده خچهيتار

 سوزن     .شد یم استفاده (BIAN SHI) "یش انيب" نام به زيت نوک يیاسنگه از زمان

 کشور در شناسان باستان توسط شيپ سال هزار پنج به مربوط یسوزن طب یسنگ يها

 شده بحث یسوزن طب مورد در آن در که ینيچ کتاب نياول .است شده کشف نيچ

 سال 0022 حدود در که باشد یم "زرد امپراطور کيکالس یداخل طب" کتاب است

 خاص نقاط و ها نيديمر ،يفلز يها سوزن انواع از کتاب نيا در .است شده نوشته شيپ

        که يیهايماريب مختلف انواع و بدن در سوزن روکردنف يها روش انواع ،آنها يرو بر

 یسوزن طب از استفاده با توان یم
 شده بحث نمود درمان را آنها

  .است

 
  چين سنتي طب تئوري

  (TCM)نيچ یسنت طب

 .دارد قدمت سال هزار نيندچ
 سالمت ،نيچ یسنت طب براساس

 به که است یتيوضع ،فرد کي

 و (YIN) "نيي" تعادل علت
 برقرار بدن در (YANG) "انگي"

 طب از استفاده با .است شده
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 يکمبود که بدن از يیجا هر و شده ميتنظ بدن در خون و (QI) "یچ" انيجر ،یسوزن
 باشد داشته وجود آنها ياديز که يیجا هر و شده تيتقو باشد داشته ودوج آنها از

 رکود دچار (QI) "یچ" آزاد انيجر که بدن از يیجاها در نيهمچن .ابندي یم      کاهش

  .گردد یم برطرف باشد انسدادشده و
 ستميس نيچند که کند یم نگاه کل کي عنوان به انسان بدن به نيچ یسنت طب

 "فو زانگ"  اصطالحاً ها ستميس نيا به ها ینيچ .هستند ريدرگ آن در يعملکرد

(ZANG FU) فو و (ها هيکل و کبد مثل) بدن توپر ياعضا يمعنا به زانگ که نديگو یم 

 نيچ یسنت طب نظر از .باشد یم (ها روده و معده مثل) بدن یتوخال ياعضا يمعنا به
 .باشد خورده هم به خون و یچ ،گاني ،نيئ نيب تعادل که شود یم جاديا يماريب یهنگام

 حرارت ،فشار ،سوزن از استفاده قيطر از يعملکرد ستميس چند اي کي نمودن اصالح با

    گفته یسوزن طب نقاط آنها به که بدن از یحساس و خاص نقاط در گريد يزهايچ اي و

  .شود یم  درمان يماريب و ديآ یم دست به دوباره رفته دست از تعادل شود یم
 

  يسوزن طب نقاط و ها نيديرم
 يرو بر شوند یم استفاده هايماريب درمان يبرا آنها از یسوزن طب در که ینقاط اکثر
 DU  دو ينامها به) "اکسترا نيديمر هشت" از گريد نيديمر دو و یاصل نيديمر دوازده

 يیرهايمس که دهند یم ليتشک را نيديمر 41 مجموع در که دارند قرار (REN رن و 

  .است برقرار آنها در (QI) "یچ" انيجر که ندهست
 : از عبارتند هستند شان يعملکرد يها ستميس بر منطبق که یاصل نيديمر دوازده

 ،ائويج سان ،کارديپر ،هيکل ،مثانه ،کوچک روده ،قلب ،طحال ،معده ،بزرگ روده ،هير
 دارند قرار بدن رد نهيقر و طرفه دو ،يعمود بطور نيديمر دوازده نيا .کبد و صفرا سهيک

 (ZANG FU) فو زانگ ارگان دوازده از یکي با یداخل بطور ها نيديمر نيا از کدام هر و
 وجود بدن در (YIN) نيئ نيديمر شش و انگي نيديمر شش نيبنابرا .باشد یم مرتبط
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 نيي نيديمر سه و دست هر در انگي نيديمر سه و نيي نيديمر سه ،گريد عبارت به .دارد
  .دارد وجود پا هر در انگي نيديمر سه و

 

  يسوزن طب و يجهان بهداشت سازمان
 موارد در توان یم یسوزن طب از (WHO) یجهان بهداشت سازمان نظر براساس

 : نمود استفاده ريز

 کيآلرژ تينوزيس،  

 مزمن و حاد يدردها کنترل،  

 اضطراب،  

 آرتروز،  

 تونل کارپال سندروم،  

 استفراغ و تهوع،  

 يمر اسپاسم،  

 معده دياس حد از شيب شيافزا،  

 ريپذ کيتحر روده،  

 و گردن فقرات ستون يسندرومها 
  ،کمر 

 اسهال،  

 بوستي،  

 ييدارو يتهايمسموم،  

 يقاعدگ يدردها،  

 منجمد شانه،  

 يگرنيم يسردردها،  

 يتنش يسردردها،  

 (رين مه يماريب) هجيسرگ،  

 گوش وزوز،  

 عضالت يگرفتگ،  

 اندامها لرزش،  

 کيت،  

 سکسکه،  

 يجراح عمل از بعد لئوسيا،  

 يمغز سکته از بعد مشکالت،  

 يادرار يارياخت يب،  

 يادرار احتباس.  
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 انجام بدن از قسمت کي تنها براساس معموالً درمان هم و صيتشخ هم ،یغرب طب در

 گرفتن گچ با آن درمان ،استخوان یشکستگ کي صيتشخ از بعد ،مثال يبرا .رديپذ یم

 يیداروها از ،قلب طپش در ینظم یب کي درمان يبرا اي و رديگ یم صورت مبتال عضو

 صيتشخ که يماريب فرد در .شود یم استفاده کنند یم ميتنظ را قلب ضربان تمير که
 او يصفرا سهيک درآوردن به هيتوص احتماالً ،است شده داده او يبرا صفرا سهيک سنگ

 هياول علت درمان باعث صفرا سهيک آوردن رونيب ،نحاليا با .شود یم آن يسنگها با همراه
 ليتشک او بدن در گريد يصفراو يسنگها گرچه .شود ینم او در يصفراو يسنگها جاديا

 دجايا منشاء که یتعادل عدم اما (ندارد وجود او در ديگر يیصفرا سهيک رايز) شود ینم
 .شوند ینم برطرف یجراح عمل با دان شده يصفراو يسنگها نيا

 نيب از بلکه ،يماريب خود کردن برطرف تنها نه نيچ سنتی طب در درمان از هدف
 علت که شده داده صيتشخ که يماريب در .باشد یم يماريب آن جاديا هياول علت بردن

 و ميعال چه نکهيا از نظر فصر ،است رفتهيپذ صورت او به گرما حمله اثر بر او يماريب
 گرما نيا دفع هدف با شود یم انجام او يبرا که یدرمان ،است شده جاديا او در یمشکالت

 است شده (YIN) "نيي" شيافزا دچار که يماريب نيهمچن .رديپذ یم صورت او بدن از

 البته .کنند یم درمان (YANG) "انگي" شيافزا اي کيتحر و "نيي" دادن کاهش با را

 رايز ميينما درمان یسوزن طب با را یخاص مشکالت و ميعال است ممکن اوقات یاهگ

 

 روش هاي درماني
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 آوردن نييپا يبرا مثال يبرا) هستند یاختصاص اثرات يدارا یسوزن طب نقاط از یبعض

 کامل درمان کي بعنوان معموالً نقاط نيا نحاليا با .(استفراغ از يريجلوگ اي و خون فشار

  .شوند ینم استفاده يماريب
 بازگرداندن يبرا است یروش ،مکمل يها درمان از ياريبس همانند یسوزن طب

 .ببخشد اميالت را يماريب خودش بتواند بدن تا یعيطب تيوضع کي به بدن يانرژ انيجر
 ،دارد وجود (YANG) "انگي" اي (YIN) "نيي" ،(QI) "یچ" در يکمبود که یهنگام

 که یهنگام نيهمچن .کند جبران را ودهاکمب نيا تا نمود کيتحر ديبا را بدن ستميس

 ،رطوبت ،باد ،سرما ،گرما .داد کاهش را آنها ديبا دارد وجود موارد نيا در یشيافزا
 تا برد نيب از ديبا را بدن در خون رکود و نمود برطرف بدن در ديبا را خلط و یخشک

 "ها نيديمر" نيب تعادل عدم .بازگردد خود یعيطب حالت به خون انيجر

(MERIDIANS) که ینيديمر به نيديمر کي از افتهي شيافزا "یچ" آوردن با ديبا را 
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 کي یچ انيجر در يانسداد و بلوک اگر .نمود درمان است افتهي کاهش آن "یچ"
  .نمود برطرف را انسداد نيا ديبا دارد وجود نيديمر

     يانرژ انتقال با ارتباط در یاختصاص يعملکرد يدارا ها نيديمر در يا نقطه هر

 اش مربوطه عضو به آن توسط که است يا نقطه يدارا ینيديمر هر بعالوه، .باشد یم

 آن و دارد قرار هير نيديمر يرو بر که يا نقطه از توان یم جهينت در .باشد یم متصل

 .نمود استفاده هير يهايماريب درمان جهت باشد یم ارتباط در هير عضو خود با نقطه
 يرو بر که يا نقطه ،مثال يبرا .دارد وجود ینقاط نيچن زين ها نيديمر ريسا در نيهمچن

 درمان يبرا توان یم را باشد یم هيکل عضو با  ارتباط در و دارد وجود هيکل نيديمر

 برطرف و بردن نيازب يبرا که دارند وجود نقاط یبعض .نمود استفاده هيکل يهايماريب

       بکار یخشک و رطوبت ،سرما ،باد ،حرارت مثل یخارج عوامل اي فاکتورها نمودن

 را آنها که هستند "انگي" و "نيي" يرو بر یخاص اثرات يدارا ها نقطه ريسا .روند یم

 اي کي (قلب نيديمر از ريغ به) عمده يها نيديمر يرو بر .دهند یم کاهش اي و کيتحر
 درمان در توان یم نقاط نيا از که دارد وجود نهايديمر ريسا با یاتصال نقطه چند

  .نمود استفاده است نموده گرفتار را نيديمر چند که يیهايماريب
    دهيچيپ اريبس ميينما انتخاب درمان يبرا را ها نيديمر از ینقاط چه نکهيا نيبنابرا

     يرو بر که ینقاط از کي هر عملکرد ديبا یسوزن طب متخصص کي .باشد یم

 به را دارد وجود ها نيديمر نيب که یارتباط ديبا او نيهمچن .بداند را دارد قرار ها نيديمر

 و دينما ذفح بدن از را گرما و سرما مثل یعوامل چگونه که بداند ديبا او .بداند یخوب
 که بداند ديبا او نکهيا تينها در و .بازگرداند بدن ستميس به دوباره را تعادل چگونه

  .دهد انجام مارشيب يبرا را کار نيا سوزنها تعداد حداقل از استفاده با چگونه
 ناراحت و نگران شود یم زده آنها به سوزن ياديز تعداد نکهيا از اغلب مارانيب

 را مارشيب چگونه که است نهفته نيا در یسوزن طب متخصص کي مهارت اما .هستند

 از کمتر با است ممکن ماريب کي اغلب .دينما درمان ،ممکن سوزن تعداد حداقل زدن با

     یکاف درمان يبرا سوزن کي تنها زين اوقات یگاه و شود درمان سوزن پنج اي چهار
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 آنها اثر شوند انتخاب يماريب کي درمان يبرا حيصح بطور نقطه پنج اگر .باشد یم

 يبرا نقاط از ياديز تعداد است ممکن ،موارد یبعض در .باشد یم سوزن ده یبخوب
 با .نمود استفاده نوبت کي در نقاط نيا تمام از دينبا اما ،باشند مناسب يماريب کي درمان

  باشد داشته ازين ماه چند اي هفته چند به درمان مدت است ممکن که يیآنجا از نحاليا

  .نمود استفاده یسوزن طب نقاط نيا تمام از ینوبت بطور توان یم
 نيا کردن فرو مورد در يیزهايچ ستندين آشنا یسوزن طب با که يافراد که یهنگام
 که يیآمپولها يسوزنها همانند زين سوزنها نيا کنند یم تصور شنوند یم بدن در سوزنها

           آنها اغلب ،علت نيهم به .هستند دردناک شوند یم استفاده داروها قيتزر يبرا

 درد یب شوند یم استفاده یسوزن طب در که يیسوزنها چگونه که کنند درک توانند یمن

 يسرنگها اي ها آمپول در که يیسوزنها که دارد وجود یاصل علت دو .هستند درد کم اي
 اول علت .هستند دردناک یسوزن طب يسوزنها به نسبت شوند یم استفاده دارو قيتزر

 وارد بدن داخل به ديبا را دارو آنکه بخاطر سرنگها يسوزنها که يیآنجا از که است آن

 قسمت ،بدن به ورود هنگام جهينت در باشند داخلشان در يیمجرا يدارا ديبا کنند

 نموده پاره را بدن بافت از یکوچک

 علت .شوند یم درد بروز باعث و

 از  که يیدارو که است آن گريد

 بافت داخل به سرنگها نيا قيطر

 بافت داخل در ،شود یم قيتزر بدن

       به آوردن وارد فشار باعث

 یعصب يانتهاها و بافت يها سلول
 درد بروز باعث جهينت در و شده

 برخالف اما .شود یم يديشد

 که يیسوزنها ،سرنگها يها سوزن
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 سوزنها نيا داخل در .هستند فيظر و نازک اريبس شود یم استفاده یسوزن طب در

 یاحساس نيبنابرا .شود ینم قيتزر بدن به آنها قيطر از هم يزيچ و ندارد وجود يیمجرا
 در سرنگها قيتزر در که يزيچ آن با دده یم دست فرد به سوزنها نيا شدن وارد در که

  .کند یم فرق شود یم جاديا فرد
 هر و باشد یم متفاوت متريسانت ده تا متريسانت کي از یسوزن طب يها سوزن طول

 نيا است ممکن اول اهگن در .باشند یم آن يانتها در يا دسته يدارا سوزنها نيا از مکدا
 بدن وارد ها سوزن نيا طول از یقسمت تنها نحاليا با .باشند ترسناک ،ماريب نظر از سوزنها

 در .شود بدن وارد سوزن طول تمام باشد الزم که افتد یم اتفاق ندرت به و شود یم

 فقط (دست و یشانيپ مثل) دارد قرار استخوان يرو بر یکم عضله که بدن از یمناطق

 بدن از یمناطق در فقط سوزنها نيا یعمق کردن فرو .شود یم بدن وارد سوزنها نيا نوک

  .شود یم انجام (ها ران و ها کفل مثل) باشد یم اديز عضله يدارا که
 نحوه و پزشک به یبستگ ماند یم یباق ماريب بدن در سوزن که یزمان مدت طول

 فقط اوقات یگاه .(دقيقه 02 حدود معموال) گردد یم انجام ماريب يبرا که دارد یدرمان

 باشد نيا هدف است ممکن .بماند یباق ماريب بدن در سوزن که است الزم هيثان دو اي کي

 بدن قيطر نيا از تا ديايب رونيب خون يا قطره و شود جاديا پوست در یسوراخ فقط که

 .کند خالص مهاجم (QI) "یچ" از را خود بتواند
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 : از عبارتند یسوزن طب در یصيتشخ روش چهار
  مشاهده -1
  دنييبو و کردن گوش -0

  نبض گرفتن -0

  حال شرح گرفتن -4

 

  مشاهده
 بافت و پوست یسفت مثل یميعال و شواهد مشاهده با قيدق و خوب پزشک کي

 يريگ جهينت سرعت به تواند یم (زيخ) مدِاِ وجود اي و عضالت شدن الغر ،آن ريز
 قدرت ،گريد يسو از .دارد وجود یضعف ماريب يفو زانگ ياعضا در که کند

 کي .باشد یم کبد کار بودن خوب انگريب که است یخوب نشانه نهاتاندو و عضالت
 کي وجود که یحال در باشد یم هير ضعف دهنده نشان کيبار يها شانه با الغر بدن

  .باشد یم ها هيکل خوب قدرت دهنده نشان مستحکم یاستخوان اسکلت
 رشحت .باشد یم کبد در گرما-باد وجود دهنده نشان عموماً شمهاچ بودن قرمز

 قيرق ترشح که یحال در است هير در گرما-باد دهنده نشان ینيب از رنگ زرد و ظيغل
  .باشد یم هير در سرما -باد وجود دهنده نشان ینيب از شفاف و

 

 سوزني طب در تشخيص روشهاي
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 صيتشخ در یمهم اريبس نقش ماريب زبان مشاهده ( (TCMنيچ یسنت طب در
 زبان بدنه نيب یتفاوت ديبا يماريب صيتشخ يبرا زبان نهيمعا هنگام در .دارد يماريب

 بدن داخل از که دهد یم را اجازه نيا ما به زبان بدنه ظاهر .ميشو ليقا آن پوشش و

 پوشش .مياوريب دست به را یاطالعات ماريب قدرت و (YIN) نيي مورد در زين و ماريب

 ارياخت در بدن عاتيما (ساز و سوخت) سميمتابول تعادل عدم درباره یاطالعات زبان

  .دهد یم رقرا ما

 سالمت از يا نشانه و بوده یعيطب و سالم زبان کي باشد روشن قرمز رنگ به که یزبان

 شيافزا کيناميد انهنش باشد شده ديتشد زبان يقرمز اگر .باشد یم فرد خوب تعادل و
 يقرمز اگر .است حرارت شيافزا انگريب که باشد یم بدن یداخل کيانرژت نديفرآ افتهي

 عاتيما در اختالل انگريب شود خون رنگ اي یزرشک رنگ به و باشد ديشد یليخ زبان

 آتش سمت به حرارت شدن ديتشد و تيفعال شيافزا خاطر به (YIN) نيي کاهش ،بدن

 اي و رکود ،احتقان،انسداد دهنده نشان بنفش اي يکبود سمت به زبان رنگ رييتغ .باشد یم
  .باشد یم سرما
       (QI) یچ کاهش انگريب آن اطراف در دندان يجا وجود و متورم ،نرم زبان کي

 باد زبان کي ،عالوه به .باشد یم

 تجمع دهنده نشان متورم و کرده

 که یزبان .باشد یم بدن در خلط

 شکل به و سفت ،خشن ظاهر

 سو کي از باشد داشته چرم

 عاتيما دادن دست از انگريب

 گريد يسو از و باشد یم بدن

 انيجر در احتقان دهنده نشان

 و ترک وجود .است بدن يانرژ
 بروز انگريب زبان يرو بر اريش
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 وارد (YIN) نيي به حرارت اي و (YANG) انگي تيفعال شيافزا اثر بر که است یصدمات

 .است شده
 پوشش که یهنگام .باشد یم شفاف و نازک یپوشش يدارا یعيطب و سالم زبان کي

 معده در بدن عاتيما سميمتابول بودن یافناک دهنده نشان شود ميضخ و افتهي شيافزا زبان

 بدن عاتيما يیجابجا و انتقال در تيکفا عدم انگريب زبان پوشش رنگ شيافزا .باشد یم

 یخون کم دهنده نشان روشن و کمرنگ زبان .شود یم بدن رطوبت به منجر که باشد یم
 پوشش يدارا که یزبان .باشد یم سرما و بدن کيناميد نديفرآ کاهش انگريب زين و بوده

 حرارت اثر هرچه .است بدن در سرما و رطوبت وجود دهنده نشان باشد ميضخ و ديسف

 شيافزا نيهمچن .بود خواهد شتريب يزرد سمت به زبان گرن رييتغ باشد شتريب بدن در
  .باشد یم بدن اديز حرارت اثرات با همراه بدن یخشک

 اي سرما به مربوط ماريب شکلم ايآ که بدهد صيتشخ تواند یم زبان قيطر از پزشک
  .است یداخل اي شده وارد بدن خارج از او مشکل ايآ نکهيا و است گرما
 

  دنييبو و کردن گوش
 و بلند يصدا با ماريب اگر .ببرد یپ ینکات به تواند یم ماريب يصدا دنيشن با پزشک

 يداص با کردن صحبت که یحال در اوست يانرژ شيافزا دهنده نشان کند صحبت يقو
 يا نشانه تواند یم تند يبو با همراه بدن عرق .است يانرژ شدن کم انگريب آهسته و آرام

 وجود انگريب دهان زننده و بد يبو .باشد باد اي حرارت ،رطوبت اثر بر بدن دنيد صدمه از

  .باشد یم معده در حرارت
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  نبض گرفتن 
 تواند یم یسوزن طب متخصص پزشک

 یداخل مشکالت از ماريب نبض گرفتن با
 مثال يبرا .کند دايپ ياديز اطالعات او بدن

 از کمتر) بزند آهسته و ندکُ ماريب نبض اگر

 در دنيکش نفس بار هر در نبض چهار

 بدن در سرما وجود دهنده نشان (نيبالغ

 تند نبض اگر که یحال در باشد یم ماريب

 نفس بار هر در نبض پنج از شتريب) بزند

 اديز حرارت وجود گرانيب (نيبالغ دنيکش

  .باشد یم ماريب بدن در
 

  ماريب حال شرح گرفتن
 يزا يماريب صدمات وجود انگريب ديآ ینم خوشش سرما از که کند اظهار ماريب اگر
 و بدن در یعموم لرز کي وجود ،حال نيا با .باشد یم حرارت-باد اي سرما یخارج

  .باشد انگي يانرژ کمبود دهنده نشان تواند یم بودن سرد احساس
 و بدن یخارج قسمت در يانرژ کاهش که است آن دهنده نشان فراوان زشير عرق

 بدن عاتيما کنترل در اختالل باعث (عفونتها در) حرارت یداخل حرکت شيافزا آنکه اي

 صورت خواب هنگام در اگر قيتعر حال، نيا با .است شده زشير عرق بروز جهينت در و

 ضعف باعث که است شده واقع حمله مورد (YIN)نيي هک است آن دهنده نشان رديگ

  .شود یم بدن یداخل
 باشد یم درد روزب محل نمود توجه آن به ديبا درد وجود موارد در که یعامل نيمهمتر

 زين درد نوع نيهمچن .است شده يگرفتار دچار یکانال چه که است آن دهنده نشان که
    بدتر آن بر آوردن وارد فشار با که يدرد .باشد برخوردار ياديز تياهم از تواند یم
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 بهبود ،آن بر آوردن فشار با که يدرد اما باشد یم (QI) یچ انسداد دهنده نشان شود یم

 اطراف در مثالً) داريپا و یموضع يدردها .باشد یم (QI) یچ کمبود انگريب ابدي یم

 يیدردها که یالح در باشد یم رطوبت یخارج يزا يماريب عامل وجود انگريب (مفاصل

 دهنده نشان کنند یم حرکت بدن گريد محل به یمحل از و نموده رييتغ آن زانيم عاًيسر که

  .اند شده جاديا باد اثر بر که است یصدمات
 و فعال يانرژ) معده (QI) یچ که کند یم انيب که است ینانياطم قابل نشانه بوستي

 ،وجود نيا با .باشد ینم خود فهيظو انجام به قادر مناسب بطور (معده رونده نييپا
 آن نشانه اسهال ،گريد يسو از .باشد یم بدن در حرارت ميعال با همراه اغلب بوستي

  .ستين خود باالرونده فهيوظ انجام به قادر (طحال فعال يانرژ) طحال (QI) یچ که است
 شده وارد بدن به سرما بخاطر يا صدمه که است آن دهنده نشان شفاف ادرار شيافزا

 حرارت اثر بر که است یصدمات انگريب نآ شدن رنگ پر و ادرار مقدار کاهش .است

  .است شده جاديا
 انگريب یتشنگ فقدان که یحال در باشد یم اديز حرارت دهنده نشان اديز یتشنگ

  .باشد یم رطوبت شيافزا اي سرما اثر بر صدمات وجود
 ليم .دارد قلب در یاختالل وجود بر تدالل شهيهم باًيتقر که است يا نشانه یخواب یب

 رطوبت شيافزا اي و يانرژ اديز کاهش نشانه رخوت و ضعف با همراه دنيخواب به اديز

  .باشد یم بدن
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 در ینيچ یسنت طب صيتشخ نحوه ،اند کرده عادت یغرب طب به که يافراد يبرا

 بدن به گريد عوامل ريسا اي اسرم ،گرما ،باد تهاجم مانند یاصطالحات و هايماريب نييتع

 از اي نقطه در یسوزن طب متخصص کي که یهنگام .باشد بيعج نظر به است ممکن

 نيا او منظور باشد یم بدن از باد دفع مخصوص نقطه نيا که کند یم فرو را سوزن بدن
 است آن يو هدف بلکه .کند خارج بادکنک کي باد مانند را بدن باد کار نيا با که ستين

 که بدن از نقطه نيا از استفاده با ،باشد بدن به باد تهاجم اثر بر شده جاديا يماريب اگر که

  .ابدي بهبود ماريب تيعوض باشد یم باد بردن نيب از خصوصم
 نوع کي فقط که ستين یمعن نيا به لزوماً منفرد و ساده صيتشخ کي ،یغرب طب در

 يزيخونر دچار که یخانم درمان يبرا ،مثال يبرا .باشد یم دسترس در ماريب يبرا درمان
 روش از هم و دار هورمون يها قرص از هم توان یم باشد یم یقاعدگ ديشد يها

 از توان یم است یافسردگ دچار که يماريب يبرا .نمود استفاده رحم کردن زيتم یجراح

 در نيهمچن .کرد استفاده یدرمان روان اي و یدرمان شوک ،یافسردگ ضد يها قرص

 تعداد از تواند یم کند یم استفاده مارشيب درمان يبرا داروها از پزشک که يموارد

 روش به کدام هر و اند شده ساخته يماريب نوع آن درمان يبرا که يیداروها از ياديز

 طب در اما .دينما انتخاب را دارو چند اي کي ،کنند یم اثر يماريب يرو بر یخاص

 يا يماريب دچار ماريب کي اگر .باشد یم تر مشخص و تر واضح اريبس درمان ،یسوزن
 دفع از بود خواهد عبارت او درمان ،باشد شده جاديا او بدن به گرما تهاجم اثر بر که باشد

 بيماريها بر سوزني طب اثر
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 او بدن(YANG) انگي و (YIN) نيي نيب که یتعادل عدم تا ،او بدن از یاضاف يگرما نيا

  .بازگردد اش یعيطب حال به او بدن در (QI) یچ انيجر و شود متعادل است شده جاديا
 است شده او بدن در (QI) یچ یعيطب انيجر انسداد باعث يا مهدص که يماريب يبرا

 اي و انسداد اثر بر درد و (است شده شيپا مچ یخوردگ چيپ دچار که يماريب در مثالً)
 اي و انسداد نيا رفع از بود خواهد عبارت درمان ،است شده جاديا او بدن در خون رکود

  .خون انيجر مجدد آوردن در حرکت به
 آنها درمان در یغرب طب که یعيشا يماريب چند به خواهم یم ،کتاب از فصل نيا در

 را نهاآ است ممکن یسوزن طب متخصص کي چگونه نکهيا و است روبرو مشکل با

  .مينما اشاره دينما درمان و صيتشخ
 

  (مفاصل التهاب) تيآرتر
 يبرا فقط یسوزن طب که دارند ذهن در را تصور نيا موالًمع افراد اکثر که يیآنجا از
 نيعتريشا از (مفاصل التهاب) تيآرتر يماريب احتماالً ،دارد کاربرد دردها نيتسک

     مراجعه یسوزن طب متخصص کي به خود درمان يبرا مارانيب که است يیهايماريب

  .کنند یم
 تيآرتر اي (تياستئوآرتر) آرتروز بصورت را تيآرتر موارد اکثر یغرب طب در

 اثر بر که است يا يماريب (تياستئوآرتر) آرتروز .کنند یم يبند ميتقس ديروماتوئ

 افراد در .شود یم دهيد مسن فرادا در شتريب نيبنابرا و شود یم جاديا ها مفصل یفرسودگ

 دباشن هشد صدمه دچار قبالً که کند یم بروز يیها مفصل در معموالً يماريب نيا ،جوان
     يماريب نيا .(شود یم جاديا یورزش مسابقات هنگام در که یصدمات مثال يبرا)

 .(زانو مفصل و لگن مفصل مثل يیها مفصل) کند یم گرفتار را بزرگ يها مفصل
 در ميکلس از یتجمعات ،روند یم نيب از و شده فرسوده یمفصل یعيطب سطوح که یهنگام

 گردد یم دردناک و دهش سفت مفصلش که ودش یم متوجه ماريب و شوند یم جاديا آن
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 کي ديروماتوئ تيآرتر يماريب ،گريد يسو از .(مفصل دادن حرکت هنگام در بخصوص)
 ممکن زين ها بچه یحت) کند گرفتار یسن هر در را افراد تواند یم که است یالتهاب يماريب

 يها مفصل ،ديروماتوئ تيآرتر يماريب در یکل بطور .(شوند يماريب نيا دچار است
 مارانيب نيا از یبعض .ابندي یم شکل رييتغ و ملتهب و شوند یم مشکل دچار کوچکتر

 ريگ نيزم و افتاده کار از است ممکن گريد يا عده که یحال در ابندي یم بهبود بطورکامل
 دچار نکهيا بدون شوند یم ديروماتوئ تيآرتر ارچد که يافراد اکثر نحاليا با .شوند

 در يماريب نيا ،یليدال به بنا .کنند یم تجربه را یناتوان از یدرجات گردند آن ديشد موارد

  .باشد یم مردان از عتريشا خانمها نيب
 و شوند یم سفت و دردناک ها مفصل که است آن ها تيآرتر نيا نوع دو هر یژگيو

 به را مشکالت و ميعال نيا ،نيچ یسنت طب در .کنند باد و شده متورم است ممکن

 يگرفتار اثر بر يا تيوضع نيا که دهند یم نسبت بدن در (QI) یچ انيجر ادانسد
 کي دنيد صدمه اثر بر يا و شوند یم جاديا یخارج عوامل تهاجم علت به ها نيديمر
 کامالً بصورت ابتدا در است ممکن نيديمر کي به صدمه .گردد یم جاديا نيديمر

 است ممکن (QI) یچ انيجر در اللاخت نگردد درمان اگر اما باشد جا کي در یموضع

 زين را ها نيديمر ريسا و افتهي گسترش
 کي اگر ،مثال يبرا .سازد گرفتار
 در يا صدمه دچار ستيفوتبال

 کبود و متورم او يزانو ،شود شيزانو

 یمدت از بعد تيوضع نيا .شود یم
 یعيطب تيوضع به زانو و افتهي بهبود
 اگر ،گريد يسو از .گردد یم باز خود

 از لبق که کند یسع ستيفوتبال نيا

 يباز فوتبال دوباره ،کامل يبهبود
 يبهبود با تواند یم تيوضع نيا ،کند
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 نيچن نيا تيوضع نيا یغرب طب در .شود مشکلش شدن مزمن باعث و نموده تداخل او
 با که گردد یم مفصل در یواکنش بروز باعث هياول صدمه کي که شود یم داده شرح

 یالتهاب تيوضع کي به منجر شود یم وارد آن بر که يشتريب يها استرس و فشارها
 بروز باعث هياول صدمه که دارد دهيعق نيچ یسنت طب اما .شود یم (تيآرتر) مفصل

  انيجر که يیآنجا از .شود یم صفرا سهيک نيديمر در (QI) یچ انيجر در اختالل

 نيديمر به و افتهي شگستر اختالل نيا ،گردد ینم باز خود یعيطب حالت به (QI)یچ
  .ابدي یم انتشار طحال و هيکل ،کبد ،معده ،مثانه
 کي .شود یم مفصل در تورم و درد بروز باعث که است (QI) یچ انيجر انسداد نيا

 برطرف را انسداد نيا تواند یم یخاص نقاط به سوزن زدن با یسوزن طب متخصص

 کي فقط از شيب در اغلب تيآرتر يماريب نحاليا با .دينما حل را ماريب مشکل و نموده
    تيآرتر به مبتال ماريب مشخص مثال کي ،ستيفوتبال نيا مثال و دهد یم رخ مفصل

  .باشد ینم
 در درد از تيشکا با انساليم خانم کي .کنم انيب را گريد مثال کي ديده اجازه

 الس نيچند را مشکل نيا او .است نموده مراجعه یسوزن طب متخصص کي به مفاصلش

 يهوا و آب در ژهيو به او مشکل .است شده شتريب دردش زين جيتدر به و دارد که است
 بهتر حالش ،تابستان يماهها در که است شده متوجه او .شود یم بدتر مرطوب و سرد

 انگشتانش گزگز و درد زين و دارد شيدستها مچ در که يدرد .دارد يشتريب تحرک و بوده

 نوشتن نامه اي و کردن یاطيخ ،خانه يکارها انجام از یوببخ نتواند که است شده باعث

  .ديبرآ
 او تيوضع (1) که است آن دارد وجود ماريب نيا حال شرح در که یمهم نکته دو

 که رسد یم نظر به نيبنابرا .شود یم بدتر رطوبت و سرما با او مشکل (0) و بوده مزمن

  .باشند او يماريب دهکنن جاديا یخارج عوامل از است ممکن سرما و رطوبت



 00                   طب سوزنی                                                         

 

 وجود تورم يمقدار او گرفتار مفاصل اطراف که شد مشخص ماريب نيا نهيمعا در

 زبان .دارد وجود (QI) یچ انيجر در يانسداد که است آن انگريب زين تيوضع نيا .دارد

 رطوبت و سرما تهاجم دهنده نشان که باشد یم ديسف و مرطوب ،نازک پوشش يدارا او

 آن انگريب ینبض نيچن .باشد یم آهسته و قيعم او نبض نکهيا باالخره و .دباش یم بدن به

  .باشد یم سرد آن تيماه و بوده (مزمن نيبنابرا و) یداخل او يماريب که است
 تهاجم که کند یم استفاده ینقاط از یسوزن طب متخصص ،ماريب نيا درمان يبرا

 برطرف را دارد وجود (QI)  یچ انيجر در که يانسداد و برده نيب از را رطوبت و سرما

 به تا دارد کيتحر به ازين بدن یحفاظت (QI) یچ ديتول ،يماريب بودن مزمن بعلت .دينما

 ممکن یسوزن طب متخصص نيهمچن .کند مقابله اش يماريب با که دينما کمک ماريب

  .کند کم ماريب مشکالت از تا دينما استفاده دست مچ و دست در ینقاط از است

 حاد حمله کي دچار یغرب طب نظر از که ميکن یم نگاه يگريد ماريب به وناکن

 مارانيب نيا يدو هر که است آن نجايا در جالب موضوع .است شده ديروماتوئ تيآرتر

 طب توسط (آن حاد نوع به مبتال ماريب چه و مزمن ديروماتوئ تيآرتر به مبتال ماريب چه)

 احتماالً و التهاب ضد ،مسکن يداروها) شوند یم درمان داروها از نوع کي با یغرب

 با کامالً ماريب دو نيا درمان ،یسوزن طب متخصص کي نظر از نحاليا با .(ها کورتون

  .کند یم تفاوت هم با آنها مشکل رايز بود خواهد متفاوت گريکدي
 شده مفاصلش در درد و ورم دچار راًياخ که است ساله سی خانم کي یدوم ماريب نيا

 او مفاصل درد .هستند گرم و قرمز شيمبتال مفاصل و است یفيخف تب دچار او .است

 و هستند دردناک یليخ شيزانوها روزها از یبعض .باشد ینم ثابت یقبل ماريب مانند
        شيپاها مچ زين اوقات یگاه .شوند یم دردناک شيدستها مچ روزها از یبعض

 .گردند یم ساز مشکل
 تهاجم که شود یم متوجه یسوزن طب متخصص ،ماريب نيا حال شرح به توجه با

 باعث (گريد مفصل به مفصل کي از درد انتقال) باد و (تب و مفاصل يقرمز جاديا) گرما

 شود یم مشخص ماريب گرفته رگُ صورت مشاهده با .است شده ماريب نيا در مشکل بروز
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          زرد پوشش يدارا و بوده قرمز ماريب زبان .دارد وجود (داغ) گرم يماريب کي که

 که است آن دهنده نشان ميعال نيا تمام .است پرقدرت و عيسر زين او نبض .باشد یم

 آن درمان از هدف ديبا زين ماريب نيا مورد در .است گرفته صورت بدن به گرما تهاجم

 ماريب بدن از (باد و گرما یعني) اند شده يماريب باعث که مهاجم یخارج عوامل که باشد

 دوباره (QI) یچ انيجر که یهنگام .گردد برطرف (QI) یچ انيجر انسداد و شوند دفع

 زين ماريب مفاصل ،شوند دفع زين باد و گرما و اورديب دست به را خود یعيطب انيجر بدن در
  .گشت خواهد باز خود یعيطب حالت به

 

 :از ارتندعب (استئوآرتريت) آرتروز درمان در سوزنی طب در استفاده مورد نقاط
LI4 – LI5 – ST36 – SP10 – SI 4 – SJ 3 – SJ4 – SJ5 – SJ6 – REN6 

 

 :از عبارتند روماتوئيد آرتريت درمان در سوزنی طب در استفاده مورد نقاط

LI11 – LI15 – ST45 – UB12 – SJ5 
 
 

  يگرنيم يسردردها
     یگرنيم يسردردها زيآم تيموفق درمان به قادر شهيهم یغرب طب که يیآنجا از

  .کنند یم مراجعه یسوزن طب نيمتخصص به مارانيب نيا از ياريبس ،باشد ینم
 اسپاسم که است آن یگرنيم يسردردها جاديا علت مورد در یپزشک عيشا يتئور کي

   گشاد یعيطب ريغ بطور مغز يها انيشر آن دنبال به که یعيطب ريغ (یعضالن یگرفتگ)

 بروز باعث (کنند یم یخونرسان مغز يجلو به که يیها انيشر بخصوص) شوند یم

 به خون یکاف اندازه به که گردد یم باعث هياول اسپاسم .شود یم یگرنيم يسردردها

 دچار مارانيب از يا عده ،یگرنيم يسردردها بروز از قبل ليدل نيهم به و نرسد چشمها

 و لشُ ها انيشر سپس .شوند یم (مانند فالش ينورها همانند) چشمها در یمشکالت
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 .گردد یم وارد اند شده خون کمبود دچار که یمناطق به خون ياديز مقدار و شده گشاد
 به .شود یم یگرنيم ديشد يسردردها بروز سبب که است خون اديز مقدار نيا ورود

 و نيريآسپ مثل مسکن يها قرص مصرف ،شدند شروع یگرنيم يسردردها نکهيا محض
 یغرب طب درمان هدف .ندباش ینم سردردها نيا بردن نيب از به قادر معموالً نوفنياستام

 با شود سردرد شروع مرحله وارد نکهيا از قبل را یگرنيم يسردردها که است آن

 يداروها مشتقات .دينما يريجلوگ يمغز يها انيشر یعيطب ريغ شدن گشاد از يريشگيپ
 دهند یم ليتشک را یگرنيم يدرمانها از ياديز تعداد اساس که (ERGOT) ارگو

 موجب ها انيشر شدن گشاد از يريجلوگ با آنها .باشند یم عروق کننده منقبض يداروها

  .شوند یم سردردها شدن متوقف
 مکرر يسردردها تيشکا با که ميينما یبررس را يماريب فرد که ديده اجازه اکنون

 سردرد که است یجوان خانم ماريب .است کرده مراجعه یسوزن طب مطب کي به یگرنيم

 کند یم فيتوص نيچن نيا را خود

     باال به ،شده شروع چشم کي يباال از درد":

 نيا .ابدي يم امتداد گردن پشت تا و رود يم
 شدن گرم باعث و بوده دار ضربان و ديشد درد

 هنگام در ".شود يم صورت يرگرفتگگُ و

 او سردرد راه نيب در و مطب به جعهامر

 یسوزن طب مطب به یوقت و شد شروع
 .بود ديشد العاده فوق او سردرد ديرس

 مشاهده با یسوزن طب متخصص

 متوجه ماريب قرمز و هگرفترگُ صورت

 يیگرما تيوضع کي دچار او که شد

 نهيمعا او يچشمها که یهنگام .است

 و آمدند یم ملتهب نظر به چشمها ،شد
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 نشان ميعال نيا .شود یم او يچشمها در یناراحت باعث نور که داشت تيشکا زين ماريب

 اديز بدن يگرما و حرارت ،بدن در (YANG) انگي شيافزا اثر بر که است آن دهنده

 دهنده نشان رگيد ميعال از زين آن يرو بر رنگ زرد پوشش و قرمز زبان .است شده

 اديز حرارت از یحاک زين ماريب نيا پرقدرت و عيسر نبض .باشد یم بدن اديز يگرما

  .باشد یم (YANG) انگي شيافزا با همراه یخارج سندروم کي دوجو انگريب که بوده
 داده کاهش را انگي شيافزا نيا که باشد آن هدف ديبا ماريب نيا درمان يبرا نيبنابرا

 بر که را بدن حرارت کار نيا با .ميينما برقرار را (YIN) نيي و انگي نيب تعادل دوباره و

 شود یم جاديا آن در درد که يريمس .ميکن یم سرد را است شده جاديا انگي شيافزا اثر

 صفرا سهيک نيديمر ريمس با (گردن پشت تا نييپا سپس و سر يباال تا چشم از یعني)

 محل در که يگريد یموضع نقاط نيهمچن و نيديمر نيا از ینقاط نيبنابرا .دارد مطابقت

 توان یم را درمان .ندريگ یم قرار استفاده مورد سوزن کردن فرو يبرا دارد قرار درد بروز

 نيب مواقع در هم و آن کردن متوقف يبرا یگرنيم يسردردها بروز نيح در در هم
 تعادل نمودن برقرار ،مورد دو هر در .داد انجام ندارد يدرد احساس ماريب که سردردها

 به نيهمچن .کند یم کمک سردرد يبعد حمالت از يريشگيپ به (YIN) نيي و انگي نيب

 قرمز گوشت خوردن و الکل دنينوش ،گاريس دنيکش از که شود یم هيتوص ماريب

  .شوند یم بدن در انگي شيافزا کيتحر باعث موارد نيا رايز کند يخوددار
 

 :از عبارتند ميگرنی سردردهاي درمان در سوزنی طب در استفاده مورد نقاط

ST8 – SJ5 – GB14 – GB17 – GB20 – GB41 
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  تيبرونش و آسم
 توانند یم و باشند مزمن اي حاد توانند یم که هستند یتيوضع دو تينشبرو و آسم

 کمتر هايماريب نيا مزمن موارد در یغرب طب يداروها .کنند مبتال یسن هر در را افراد

 بطور را هايماريب نيا توان یم داروها نيا با اغلب اما شوند یم آنها یقطع معالجه باعث

 يبرا عمرشان آخر تا که ندارند دوست افراد از ياريبس نحاليا با .نمود کنترل يمؤثر
 که گردند یم يگريد يروشها دنبال به نيبنابرا و کنند مصرف دارو هايماريب نيا کنترل

  .ندينما درمان را خود
 مطرح (یتيحساس) کيآلرژ دهيپد کي عنوان به یغرب طب پزشکان نظر از اغلب آسم

 ورود يجلو نيبنابرا و شده منقبض هير در (یيهوا يمجار) ها برونش آن در که شود یم

 است شده گذشته از عتريشا اريبس امروزه هايماريب نيا .رديگ یم را ها هير به هوا انيجر

 از ياريبس در .باشد یم هوا یآلودگ شيافزا اثر براحتماالً که (جوان افراد در بخصوص)

 حمله کي و شود یم ادجيا اناهيگ گرده به (تيحساس) يآلرژ اثر بر هايماريب نيا افراد

 اگزما به مبتال که کودکان از یبعض در .شود آسم حمله کي به منجر است ممکن يآلرژ

 (یپوست کيآلرژ مشکل کي)
 باالتر سنشان که یهنگام هستند

 آسم دچار است ممکن رود یم

 بهبود آنها ياگزما چند هر شوند

  .باشد افتهي
 يها آسم از ياريبس در
 گرد ،زا تيحساس   دهما ،کيآلرژ

 ها خانه در که است یخاک و

    مواد ريسا .دارد وجود

 : از عبارتند عيشا يزا تيحساس
 مانند یواناتيح يمو و پرندگان پرِ
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 باشد یم ليدخ آسم يماريب بروز در زين یروان جزء کي نيهمچن   .اسب و گربه سگ،

 کي بروز هنگام در که یترس ،است یترسناک اريبس يماريب کي آسم که يیآنجا از رايز
  .شود آسم حمله شدن بدتر باعث خودش است ممکن شود یم  شروع آسم حمله

 اما باشد فرد کي در (یتنفس يمجار التهاب) تيبرونش با همراه است ممکن آسم

 يماريب کي تيبرونش .شوند جاديا افراد در مستقل بطور توانند یم هايماريب نيا يهردو
 التهاب باعث که يزيچ هر اثر بر که باشد یم (ها هير يیهوا يارمج) ها برونش یالتهاب

 که تيبرونش حاد حمله کي .گردد یم جاديا گاريس دود اي و عفونت مثل شود ها هير

 عفونت کي اثر بر و باشد یم رنگ سبز اي زرد فراوان خلط و ديشد سرفه با همراه

 ها کيوتيب یآنت مصرف با کامل بطور و یخوب به توان یم را باشد شده جاديا يیايباکتر

 به یميدا يا صدمه بروز باعث توانند یم حمالت از يا مجموعه نحاليا با .نمود درمان

 اي و باشد يگاريس ماريب ،نشوند درمان یخوب به حمالت نيا اگر بخصوص شوند ها هير
 مزمن تيبرونش يموارد نيچن در .باشد داشته وجود او در آسم مثل يگريد يماريب نکهيا

 .شود یم خلط همراه به نفس یتنگ دچار ماريب و کند یم بروز
 که است یجوان مرد ماريب .مينما انيب مورد نيا در یمثال که ديده اجازه اکنون

      در یتنگ و یگرفتگ احساس اوقات یگاه او .است شده داده او در آسم صيتشخ

 نفس ،حمالت نيا نيدرح .سازد یم مشکل او يبرا را دنيکش نفس که کند یم اش نهيس

 یمواقع در .ديآ یم رونيب او يها هير از سرفه همراه يديسف خلط و شده دار صدا او يها
 در .شوند شروع است ممکن او آسم حمالت نيا شود یم یعصبان و ناراحت او که

 و دارد قرار او زبان يرو بر چسبناک و رنگ ديسف یپوشش که شد مشخص او نهيمعا
     متوجه یسوزن طب متخصص کي ها نشانه و ميعال نيا از .باشد یم آهسته او نبض

 جاديا او در خلط و سرما تهاجم اثر بر که باشد یم ها هير در احتقان دچار او که شود یم

 درمان يبرا .(باشد یم ديسف زبان و خلط يدارا و بوده آهسته او نبض رايز) است شده
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 از را خلط و باد که کرد خواهد انتخاب ار ینقاط یسوزن طب متخصص ،يماريب نيچن

  .دينما دفع بدن
 و یتنگ احساس مثل ،اول ماريب مشکالت همان که است يا ساله 45 مرد دوم ماريب

 .دارد دار خلط سرفه و تب زين یکم بعالوه .دارد را دار صدا تنفس و نهيس در یگرفتگ
 را خود خلط و سرفه یخوب هب نتواند که شود یم باعث نهيس در یگرفتگ و اسپاسم وجود

 سبز اي زرد رنگ به اکچسبن خلط ديآ یم رونيب او از که یخلط نيبنابرا و اورديب رونيب

 یپوشش و بوده قرمز او زبان .باشد یم تند یقبل ماريب برخالف او نبض .باشد یم
 هير که است آن نجايا در یسوزن طب متخصص صيتشخ .دارد رنگ زرد و چسبناک

 آن در خلط ليتشک و (QI) یچ رکود باعث و است گرفته قرار تهاجم وردم گرما توسط

 کند یم استفاده ینقاط از یسوزن طب متخصص ،يماريب نيچن درمان يبرا .است شده

 هير در (QI) یچ انيجر و ببرد نيب از را خلط ،نموده پاک ها هير از را گرما و حرارت که
  .دينما کيتحر را ها

 
 :از عبارتند آسم درمان در سوزنی طب در استفاده مورد نقاط

LU5 – LU7 – LU9 – ST40 – UB12 – UB13 – REN17 – REN22 
 

 
 :از عبارتند حاد برونشيت درمان در سوزنی طب در استفاده مورد نقاط

LU7 – LI4 – LI11 – ST40 – UB12 – UB13 
 

 
 :زا عبارتند مزمن برونشيت درمان در سوزنی طب در استفاده مورد نقاط

LU9 – UB20 – UB23 – K3 
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  (گوش در زنگ يصدا) گوش ززوِوِ
 یگاه متأسفانه که است یعيشا مزمن مشکل گوش در زنگ يصدا اي گوش ززوِوِ

 بر یغرب طب نظر از گوش وزوز .شود یم مواجه مشکل با آن درمان در یغرب طب اوقات

 نيبنابرا ،ديآ یم ديپد کند یم یرسان عصب را یداخل گوش که یعصب به  صدمه اثر
 اول : شود یم کم علت دو به ماريب يیشنوا .باشد یم يیشنوا شدن کم با همراه معموالً

        آن از مانع وزوز يصدا آنکه دوم و است دهيرس بيآس او يیشنوا عصب به نکهيا

 ماريب ،کند دايپ کاهش وزوز نيا اگر نيبنابرا .بشنود یبخوب را صداها ريسا که شود یم

  .(باشد شده کم هم اش يیشنوا اگر یحت) ديشن خواهد را صداها تربه
 به مبتال مارانيب که دارد وجود (MENIERE) ري ین مه يماريب نام به يماريب ینوع

 ديده اجازه اکنون .باشند یم يیشنوا یجيتدر کاهش و جهيسرگ ،گوش وزوز دچار آن
 طب متخصص کي به که را ري ین مه يماريب به مبتال ساله 72 ماريب کي حال شرح که

 دچار که یهنگام که دارد یم اظهار ماريب نيا .مينما انيب را است نموده مراجعه یسوزن

 او نبض .شود یم بدتر او گوش وزوز گردد یم ناراحت یروح نظر از اي شود یم استرس

  .باشد یم ديسف زبانش و بوده فيضع
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 از .باشد یم عيشا (QI) یچ عملکرد کاهش مسن افراد در ،گفتم زين قبالً که همانطور

 (QI) یچ مزمن کمبود ،دارند ارتباط ها هيکل به ها گوش ،یسوزن طب نظر از که يیآنجا
           جاديا باعث جهينت در و داده کاهش را گوش عملکرد است ممکن مسن افراد در

 که تيواقع نيا اب همراه ماريب نيا زبان بودن ديسف و نبض بودن فيضع .شود يیشنوا کم

 سندروم کي که هستند آن انگريب یهمگ ،شود یم بدتر استرس هنگام در او تيوضع

 که باشد یم مغز در کمبود تيوضع کي علت به جهيسرگ .دارد وجود فرد نيا در کمبود

  .است ها هيکل بد عملکرد بخاطر زين آن
 یعيطب عملکرد ندنبازگردا و ها هيکل تيتقو ديبا ما هدف ،يماريب نيچن درمان در

  .باشد (QI) یچ
 

 :از عبارتند گوش وزوز درمان در سوزنی طب در استفاده مورد نقاط

SP6 – UB23 – K3 – GB2 – LIV3 – DU4 
 

  يافسردگ
 کي نزد به رفتن فکر به فوراً آن درمان يبرا افراد که ستين یمشکالت آن از یافسردگ
 درد به فقط یسوزن طب که کنند یم گمان افراد اکثر .فتنديب یسوزن طب متخصص

 ريتأث که است قادر یسوزن طب که است آن تيواقع اما خورد یم یجسم مشکالت
  .باشد داشته یروان مشکالت بر یخوب

 بطور گذشته ماه چند یط در که است یانساليم خانم ،نجايا در ما ماريب حال شرح

       ینگران و ضطرابا احساس یليخ او نيهمچن .است شده یافسردگ دچار یجيتدر

 .باشد یم يزيچ چه اش ینگران و اضطراب نيا علت که داند ینم هم اغلب و کند یم
 خواب از (صبح پنج ساعت) زود یليخ صبح و دارد مشکل هم دنيخواب در خانم نيا

 دچار اوقات از یبعض نيهمچن او .باشد ینم دنيخواب به قادر زين دوباره و شود یم داريب

 او صورت .ندارد کردن کار يبرا يا يانرژ چيه که کند یم احساس و شود یم جهيسرگ
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 يرو بر و بوده ندکُ او نبض .است دهيپر رنگ
 .باشد یم مشخص دندانها يجا زبانش اطراف

 نشان ماريب ميعال ريسا همراه به ها افتهي نيا

 يیآنجا از .باشد یم کمبود سندروم کي دهنده

 و روح گاهيجا قلب ،یسوزن طب نظر از که
 یچ کمبود که رسد یم نظر به ،باشد یم روان

(QI) گذاشته يبد اثر قلب نيديمر يرو بر 

 کيتحر ديبا درمان از هدف نيبنابرا .است
 قلب و باشد بدن در (QI) یچ گردش و ديتول

  .شود تيتقو زين
 

 در سوزنی طب در استفاده مورد نقاط

 :از عبارتند افسردگی درمان

H3 – H7 – UB15 – UB20 – UB21 

 

  يخواب يب
 مشکل کي یخواب یب معموالً .شوند یم یخواب یب دچار اوقات یگاه افراد از ياريبس

 .ديآ یم او سراغ است اضطراب اي استرس دچار فرد که یمواقع در که باشد یم یموقت
    مشکل رسند یم انيپا به اند شده اضطراب و استرس باعث که یمشکالت که یهنگام

      عدم از آنقدر افراد از ياريبس نحاليا با .گردد یم برطرف معموالً زين یخواب یب

         تشانيوضع شدن بدتر باعث امر نيهم که شوند یم نگران رفتن خواب به در شان يیتوانا

 يافراد نيچن .شود یم ليتبد مزمن مشکل کي به آنها حاد یخواب یب مشکل و گردد یم
 خواب قرص شانيبرا که کنند درخواست او از و نموده مراجعه پزشک به است ممکن

 حالت به خوابشان دوباره و ندينما مصرف را آن هفته دو یکي يبرا فقط تا دينما زيتجو
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 نکهيا از نظر صرف) کند یم مصرف خواب قرص يفرد نکهيهم متأسفانه .بازگردد یعيطب

 شيبرا قرص نيا مصرف کردن قطع است ممکن (باشد يقو اي فيضع چقدر قرص نيا
 ممکن شخص گرچه .کند یم عادت ها قرص نيا به عيسر یليخ بدن رايز بشود مشکل

          دچار نکند مصرف را آنها اگر اما باشد داشته یخوب خواب اه قرص نيا مصرف با است

  .باشد یم بدتر زين قرصها مصرف از قبل یخواب یب از که شود یم يا یخواب یب
 .مينما انيب را است شده یخواب یب دچار که يماريب حال شرح که ديده اجازه اکنون

 شده مشکل شيبرا دنيخواب جيتدر به گذشته ماه چند یط در که است یانساليم مرد ماريب

 و بيعج يخوابها و شود یم کابوس دچار زين رود یم خواب به او که یهنگام .است
 یجيگ حالت روز یط در ،اش یوابخ یب بخاطر که دارد یم اظهار ماريب .نديب یم یبيغر

 کوچک ليمسا بخاطر زين و شنود یم ززوِوِ و زنگ يصدا گوشش در اوقات یگاه ،دارد

      قرمز شيها لب اما دهيپر رنگ او صورت ،نهيمعا در .شود یم یعصبان عيسر یليخ

   عيسر و تند زين او نبض .است قرمز زبانش و حالت یب نظر به او يها چشم .باشد یم

  .شود یم ديناپد ،آن بر آوردن وارد فشار یکم با که باشد یم
    روحش و ذهن در او مشکل که ميشو یم متوجه ماريب نيا يها نشانه و ميعال از

 طب نظر از رايز است شده گرفتار او قلب که ميشو یم متوجه نيبنابرا و باشد یم

 يلبها ،شدن یعصبان زود ،يريپذ کيتحر .باشد یم روح و ذهن گاهيجا قلب ،یسوزن
 .باشند یم قلب در مشکل وجود دهنده نشان یهمگ ،تند و عيسر نبض وجود و قرمز
 وجود نشانگر ،آن يرو بر فشار آوردم وارد با نبض رفتن نيب از و صورت یدگيپر رنگ

 ها هيکل در (YIN) نيي کمبود انگريب چشمها یحالت یب .باشد یم کمبود تيوضع کي

 آن که شود جاديا کبد (YANG) انگي تيفعال شيافزا علت به اندتو یم جهيسرگ .است

 که ینيديمر ،مورد نيا در .باشد یم ها هيکل در (YIN) زانيم بودن یناکاف بخاطر زين

 در خدمتکار-ارباب ارتباط قانون به بنا .باشد یم قلب نيديمر ،است شده اختالل دچار

 تيفعال کمبود نيبنابرا باشد یم ها هيکل نيديمر خدمتکار چون قلب نيديمر ،ها مريدين
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 تيوضع نيا درمان يبرا جهينت در .شود قلب تيفعال شيافزا به منجر تواند یم ها هيکل
  .داد کاهش را قلب تيفعال و نمود تيتقو را ها هيکل تيفعال ديبا

 
 :از عبارتند خوابی بی درمان در سوزنی طب در استفاده مورد نقاط

H7 – UB15 – UB23 – K3 

 

  صورت فلج
 .شود یم گفته (BELL’S PALSY) لزبِ فلج اصطالحاً صورت فلج به یغرب طب در
 بروز علت .شود یم متورم و ملتهب یناگهان بطور صورت طرف کي در صورت عصب

 .ماند یم یباق عصب نيهم به محدود فقط مشکل نيا و باشد ینم مشخص تيوضع نيا
 ممکن يبهبود نيا اما ابندي یم بهبود کامل بطور صورت فلج به مبتال مارانيب صد در 55

 عصب تا بکشد طول شتريب اي ماه نه است ممکن) بکشد طول یطوالن زمان مدت است

  (.رديگ سر از را خود یعيطب کار دوباره صورت
 فلج به ابتالء بخاطر که مينما انيب را يا ساله 45 مرد حال شرح که ديده اجازه اکنون

 یسوزن طب متخصص کي به صورت
 نيا صورت چپ سمت .است کرده مراجعه

 و است شده صورت عصب فلج دچار مرد
 خود چپ چشم که ستين قادر او جهينت در

 زشيآبر دچار نيهمچن و ببندد کامل بطور را

 او دهان چپ گوشه از .باشد یم چشم آن از

 سمت عضالت فلج .شود یم دهيد زشيآبر

 نتواند او که شود یم باعث صورت چپ

 در .بزند سوت نکهيا اي کند مخا ،بزند لبخند
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 او چپ چشم اطراف زين و او صورت چپ سمت که شود یم متوجه پزشک ،او نهيمعا

 و یسطح او نبض و است شده یرنگ ديسف پوشش يدارا او زبان .است شده متورم یکم
   ادجيا روز دو یکي عرض در و عاًيسر او مشکالت که دارد یم اظهار ماريب .است ندکُ

  .اند شده
 و (QI) یچ انيجر کامل انسداد اثر بر باشد که نوعش هر از فلج ،یسوزن طب نظر از
 گرفتن قرار تهاجم مورد دهنده نشان مورد نيا در فلج بودن یهانگنا .شود یم جاديا خون

       دييتأ را صيتشخ نيا ها چشم و صورت بودن آلود فپُ .باشد یم باد طرف از بدن

 در سرما که است آن انگريب آهسته نبض وجود و زبان يرو بر ديسف وششپ .کند یم

 که باشد آن ديبا درمان از هدف نيبنابرا .دارد نقش مورد نيا در(QI) یچ انسداد جاديا

  .ميينما کيتحر را(QI) یچ انيجر و خون انيجر و برده نيب از را سرما و باد
 

 :از عبارتند صورت جفل درمان در سوزنی طب در استفاده مورد نقاط

ST2 – ST4 – SJ17 – GB1 – GB2 – GB12 – GB20 
 

  يادرار شب
        سيخ را شانيجا و هستند يادرار شب دچار نييپا نيسن در که یکودکان تمام

 از یبعض در اما گذارند یم کنار را عادت نيا تينها در سنشان شيافزا با کنند یم

        مشکل که یهنگام .بکشد طول يشتريب زمان مدت کار نيا است ممکن کودکان

 يبرا تيوضع نيا تنها نه ،بکشد طول زين یسالگ چهار اي سه سن از بعد يادرار شب
 و کرده عوض روز هر را کودک يلباسها و ها ملحفه هستند مجبور که آنها نيوالد
   مضطرب و ناراحت تيوضع نيا از زين کودک خود بلکه است کننده ناراحت نديبشو

 لهيوس کي دادن قرار مثل) دارد وجود مشکل نيا درمان يبرا یمختلف يراهها .باشد یم

 نيهمچن .(شود بلند آن بوق يصدا شدن سيخ هنگام تا کودک تخت در یکيالکترون
 یافسردگ درمان يبرا بزرگساالن در که IMIPRAMIN نيپرام یميا يدارو از استفاده
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 از ياريبس که است یعيطب اما باشد مؤثر يدرارا شب درمان در تواند یم رود یم بکار

 با نه کودکان از یبعض البته .دينما استفاده داروها از کودکشان که خواهند ینم نيوالد

 .شود ینم حل شان يادرار شب مشکل نيپرام یميا يدارو با نه و یکيالکترون يبوقها
 طب نظر از .باشد ديمف اريبس است ممکن یسوزن طب از استفاده ،یکودکان نيچن يبرا

 به زين آن که باشد یم ادرار يرو بر کنترل فقدان بخاطر کودکان يادرار شب ،یسوزن

 يبرا نيبنابرا و شود یم جاديا (مثانه و هيکل) آب با مرتبط يها نيديمر در اختالل علت
  .نمود تيتقو را ها نيديمر نيا ديبا مشکل نيا درمان

 
 :از عبارتند ادراري شب درمان در سوزنی طب در استفاده مورد نقاط

UB23 – UB28 – REN3 – REN4 – REN6 
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  يجنس يناتوان
 یجنس یناتوان ،شود یم جاديا ها هيکل نيديمر در اختالل علت به که يگريد تيوضع

 یمشکالت نيبنابرا و هبود مثل ديتول ستميس مسئول ها هيکل ،یسوزن طب نظر از .باشد یم
 در .دهند یم نسبت ها هيکل در یاختالل به را ديآ یم ديپد فرد یجنس عملکرد نظر از که

        دهيد (YIN) نيي در ینسب شيافزا ،(YANG) انگي کمبود علت به یجنس یناتوان

 نرِ نيديمر بلکه کند گرفتار را ها هيکل نيديمر است ممکن تنها نه انگي کمبود .شود یم
(REN) نرِ نيديمر که يريمس طربخا .شود ريدرگ که دارد احتمال زين (REN) در دارد 

 انگي کيتحر شامل عمدتاً یجنس یناتوان درمان .باشد یم یتناسل اعضاء با ارتباط

(YANG) باشد یم تعادل مجدد يبرقرار منظور به ها هيکل.  
 

 :از عبارتند جنسی ناتوانی در سوزنی طب در استفاده مورد نقاط

UB23 – DU4 – DU20 – REN3 – REN4 
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 (LU) هير نيديمر از ينقاط

                

1- LUفو جونگ (ZHONG FU) -يمرکز نهيگنج  
 ترقوه استخوان یخارج يانتها ريز در و يا دنده نيب يفضا نيولا درLU-1  نقطه

  .باشد یم متريسانت 15 بدن يمرکز خط از نقطه نيا فاصله .دارد قرار
 همچنين .شود یم طحال و هير در (QI) یچ ميتنظ و تياحم باعث LU-1 نقطه

 ،بدن رطوبت شدن خشک ،خلط ليتبد ،سرفه توقف،هير (QI) یچ رفتن نييپا باعث
 و بدن حرارت شدن سرد
  .گردد یم درد نيتسک

 : LU-1 کاربرد موارد
 دستها کردن ورم ،شکم نفخ

 ،زدن آروغ تهوع، ،پاها و
 یتنگ ،شانه درد ،سکسکه

 و ینيب یگرفتگ ،آسم ،نفس
  .فراوان خلط همراه تيبرونش

 

 نقاط مهم در طب سوزني
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LU -5 زه یچ (CHIZE) - آرنج باتالق  
 قرار اليوراديبراک عضله یداخل مرز در و آرنج یداخل سمت مرکز در LU-5 نقطه

  .دارد
 ،شده هير و طحال (QI) یچ در ثبات باعث LU-5 نقطه
 یچ رفتن نييپا ،کند یم خشک و داده رييتغ را بدن رطوبت

(QI) کند یمسرد را بدن حرارت ،کند یم  کيتحر را هير، 
 ثبات را هيکل (YIN) نيي و نموده تيحما هير (QI) یچ از

  .بخشد یم
 :LU-5 کاربرد موارد

 نفس ،شکم در يرپُ احساس ،شکم اتساع ،(زيخ) مدِاِ

 ،مکرر يها عطسه ،سرفه ،يا دوره يها تب ،زدن نفس
 ،آسم ،نفس یتنگ ،یخون خلط ،اديز خلط ،ینيب التهاب
 ورم ،آرنج درد ،شانه یداخل قسمت در درد ،تيبرونش

  .زانوها یداخل قسمت
 

LU-7 چوئه هيل (LIE QUE) - شکسته فيرد  
 ،نيزبر زند استخوان ديلوئياست زائده يباال در ،ساعد اليراد قسمت در LU-7 نقطه

  .دارد قرار دست مچ یعرض نيچ از متريسانت 5/0 فاصله به
 کيتحر ،بدن عروق کنترل در يانرژ انيجر ميتنظ ،باد رفتن نيب از باعث LU-7 نقطه

      .شود یم خلط رييتغ و (QI) یچ مدنآ نييپا
 :LU-7 کاربرد موارد

 و دستها طرفه کي فلج ،پاها و دستها ورم ،صورت ورم ،خلط ،آسم ،یتنفس اختالالت
 ،يادرار احتباس ،سر پشت و گردن در درد ،درد دندان ،سر طرف کي در سردرد ،پاها

  .شانه در درد ،(زيخ) دماِ
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LU-9  آنوي يتا (TAI  YUAN) - بزرگ شکاف  
  .دارد قرار دست مچ یعرض نيچ اليراد يانتها یرفتگ فرو در LU-9 نقطه
 (ساز و سوخت) سميمتابول ميتنظ ،طحال و هير (QI) یچ تيتقو باعث LU-9 نقطه

 (YIN) نيي تيتقو ،خلط کردن خشک و رييتغ ،نبد یخشک کردن مرطوب ،بدن عاتيما
  .شود یم بدن حرارت نمودن سرد و سرفه نيتسک ،هير

 
 : LU-9 کاربرد موارد

 .باشد یم یتنفس يهايماريب درمان يبرا یسوزن طب در مهم نقطه کي LU-9 نقطه
 اختالالت ،سرفه : از عبارتند شود یم استفاده LU-9 نقطه از آنها در که يیهايماريب

 ،بودن یعصب ،يقرار یب ،يادرار اختالالت ،زدن آروغ ،شکم نفخ ،خلط با همراه یتنفس
  .دست مچ درد و  (ديمروار آب) کاتاراکت

 
LU-10  یوجي (YU JI) - یماه کناره  

 در و شست انگشت نييپا در LU-10 نقطه

 مرز در) دست کف متاکارپ استخوان نياول وسط

 پشت تيره پوست و دست کف ديسف پوست نيب

  .دارد قرار (دست
     هير يگرما شدن سرد باعث LU-10 نقطه

 يبرا و برده نيب از را رطوبت و خلط .شود یم
  .باشد یم مؤثر گلو مشکالت
 : LU-10 کاربرد موارد

 ،نهيس در يرپُ احساس ،لرز ،قيتعر بدون تب
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  .ديئرويت التهاب ،آسم ،زرد خلط ،یخون خلط ،گلو یخشک ،یخواب یب ،جهيسرگ

 
LU-11 شانگ شائو (SHAO SHANG) - فلز يصدا  

  .دارد قرار شست انگشت ناخن یخارج گوشه در  LU-11 نقطه
 را باد و است مؤثر گلو مشکالت در ،شده حرارت شدن برطرف باعث LU-11 نقطه

  .کند یم برطرف
 :LU-11 کاربرد موارد

 ديسف خلط ،شکم نفخ ،تب ،گلو يعفونتها ،ها لوزه التهاب ،کردن غش ،درد گلو
 سکته و پروستات التهاب ،ديروئيت التهاب ،اديز یتشنگ ،لبها یخشک ،سرفه ،چسبنده

 .يمغز
 

 (LI) بزرگ روده نيديمر از ينقاط
LI-4 ِگوه (HE GU) – اتصال دره  

 نيدوم یانيم نقطه در باًيتقر و دست اليراد قسمت یرفتگ فرو در LI-4 نقطه
 قرار دست کف متاکارپ استخوان

  .دارد
 نمودن برطرف باعث LI-4 نقطه

 گردش و تيتقو ،درد نيتسک ،باد

 (QI) یچ ميتنظ و هير (QI) یچ
  شود یم یدفاع

 :LI-4 کاربرد موارد

 یسفت ،سردرد ،لرز تب .شوند یم جاديا سرما و باد اثر بر که يیهايماريب درمان در
 زشيآبر ،خون فشار ،جهيسرگ ،پاها و دستها طرفه کي فلج ،صورت درد ،هسرف ،گردن

  .ینيب احتقان و درد دندان ،ینيب
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LI-5 یش انگي (YANG XI) - انگي يجو  

 مچ یعرض نيچ يرو بر ،دست پشت در LI-5 قطهن

 شست انگشت تاندون دو نيب یفرورفتگ در و دست

  .دارد قرار
 شدن پاک ،کبد باد شدن برطرف باعث LI-5 نقطه

  .گردد یم روان شدن آرام و قلب يگرما
 

 :LI-5 کاربرد موارد
 و گلو در درد ،نهيس در فشار و يرپُ احساس ،توهم ،يقرار یب ،تب ،دست مچ درد

  .ونياور

 

LI-11 یچ چو (QU CHI)- دهيخم استخر  

 خم آرنج که یهنگام در توان یم را LI-11 نقطه

  .نمود دايپ آرنج نيچ یخارج يانتها در است شده
 گرما شدن پاک ،باد رفتن نيب از باعث LI-11 نقطه

  .شود یم رطوبت شدن خشک و
 

 :LI-11 کاربرد موارد
 ،یپوست يها زخم ،پوست یالتهاب يهايماريب ،تب
 ،بازو درد ،پاها و دستها کطرفهي فلج ،درد گلو ،خارش

 ،یصرع يها تشنج ،فشارخون ،روده مشکالت ،تيسيآپاند ،شانه درد ،آرنج درد
  .یقاعدگ اختالالت
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LI-15 وي انيج (JIAN YU)- شانه گوشه  
 ونيآکروم زائده ريز در LI-15 نقطه

  .دارد قرار (شانه يرو بر) ترقوه استخوان
  .گردد یم باد فعد باعث  LI-15 نقطه

 

 :LI-15 کاربرد موارد
  .گردن یسفت ،فلج،شانه درد

 
 
 
 
 

LI-20 انگيش نگيئ (YING XIANG) - خوش يبو  
 کناره در یگفرورفت محل در LI-20 نقطه

  .دارد قرار ینيب سوراخ یتحتان
    حرارت – باد دفع باعث LI-20 نقطه

  .شود یم
 

 :LI-20 کاربرد موارد
 ،يیايبو حس رفتن نيب از ،ینيب احتقان

  .صورت فلج ،ینيب از يزيخونر ،ینيب پيپول
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  (ST) معده نيديمر از ينقاط
ST-6 یچ ايج (JIA CHE)- گونه کننده حمل  

 فک هيزاو يجلو و باال در درست  ST-6 هنقط

  .دارد قرار
 نيديمر شدن فعال و باد دفع باعث ST-6 نقطه

  .شود یم معده
 

 :ST-6 کاربرد موارد
 یسفت ،درد دندان ،فک شدن قفل ،صورت فلج
  .ديپاروت غده التهاب و گردن
 
 

ST-8  يوِ تو (TOU WEI) -سر گوشه  

  .دارد قرار مو شيرو مرز داخل در متريسانت کي و جگاهيگ یپشت گوشه در ST-8 نقطه
  .شود یم صفرا سهيک و کبد کردن هماهنگ و تيتقو ،باد دفع باعث ST-8 نقطه

 : ST-8 کاربرد موارد

 و دستها طرفه کي فلج و زدن آروغ ،بزاق ترشح ،زشير اشک ،درد چشم ،سردرد
  .پاها

 

ST-18 روگن (RU GEN) - پستان شهير  

  .دارد قرار پنجم يا دنده نيب يفضا در و پستان نوک ريز در ماًيستقم ST-18 نقطه
  .شود یم رطوبت شدن خشک باعث  ST-18 نقطه
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 :ST-18 کاربرد موارد
 در درد ،بازوها درد و تورم ،یخفگ احساس ،نهيس قفسه در يرپُ احساس و درد

  .يیاشتها یب ،اسهال ،شکم یتحتان قسمت در یانقباض يدردها ،پستان

 

ST-21 نمِ انگيل (LIANG MEN) - غالت دروازه  

 يباال متريسانت 12 فاصله به ST-21 نقطه
  .دارد قرار وسط خط از متريسانت 5 و ناف

- رطوبت یِخشک باعث ST-21 نقطه
  .گردد یم حرارت

 
  :TS-21  کاربرد موارد

 ،يیاشتها یب ،ها دنده نييپا قسمت در درد
  .مقعد روالپسپ ،شکم در يخنجر و ديشد درد

 
 
 

ST-25 شو انيت (TIAN SHU) - آسمان محور  
  .دارد قرار ناف به نسبت یعرض خط در متريسانت 5 فاصله به ST-25 نقطه
  .شود یم بزرگ روده در (QI) یچ انيجر یهماهنگ باعث ST-25 نقطه

 
 : ST-25 کاربرد موارد

 ،نهيس خس خس ،نفخ ،دهمع درد ،اسهال ،استفراغ ،زدن آروغ ،معده در يرپُ احساس
 يدردها ،خون يحاو و لشُ مدفوع ،نامنظم یقاعدگ ،اديز ادرار ،يادرار احتباس
   .یخون اسهال ،بوستي ،شکم یتحتان قسمت در یانقباض
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ST-29 يال يگو (GUI LAI)- بازگشت  
 یانيم خط به نسبت متريسانت پنج و ناف ريز در متريسانت ده فاصله به ST-29 نقطه

  .رددا قرار
 تيتقو و هيکل (YIN) نيئ تيتقو ،یشکم يدردها شدن برطرف باعث نقطه نيا

  .شود یم یتناسل دستگاه
 
 

 :ST-29 کاربرد موارد
 ،یجنس یناتوان ،يادرار اختالالت ،یتناسل آلت درد ،شکم يخنجر ديشد يدردها

  .منظم نا يها یقاعدگ و رحم پروالپس ،مهبل ترشحات ،یقاعدگ فقدان

 
 

ST-36  یل سان زو (ZU SAN LI) - يرو واحد سه 
  پا ساق

     یتحتان کناره ريز در انگشت راچه فاصله به ST-36 نقطه

 استخوان لبه از متريسانت 5/0 فاصله به زين و زانو کشکک ان استخو

  .دارد قرار (ايبيت) ین درشت
 .شود یم معده و طحال تيتقو و یهماهنگ باعث ST-36 نقطه

  .کند یم تيتقو زين را (QI) یچ نيهمچن
 

 :ST-36 کاربرد موارد
 ،نفخ ،یگوارش اختالالت ،بوستي ،اسهال ،سوءهاضمه ،معده درد
  .فلج ،خون فشار ،سردرد ،ضعف ،یخستگ
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ST-40  لنگ فنگ (FENG LONG) - اديز یفراوان  
 رقرا زانو کشکک استخوان یتحتان لبه از تر نييپا متريسانت 02 فاصله به ST-40 نقطه

  .دارد
 تحرک را معده و طحال (QI) یچ .شود یم خلط و رطوبت رييتغ باعث ST-40 نقطه

  .کند یم آرام را روان و بخشد یم
 :ST-40 کاربرد موارد

 درد ،نفخ ،زدن آروغ ،پاها و دستها بودن سرد ،جهيسرگ ،خلط با همراه سرفه و آسم

 فلج ،صرع ،يقرار یب ،گلو در دردناک انسداد ،ديشد يسردردها ،لگن و زانو مفاصل

  .يمغز سکته بدنبال

 
 

ST-44 ِنگيت ین (NEI TING) - یداخل اطيح  
 قرار پا کف سوم و دوم يها استخوان نيب یفرورفتگ در و پا پشت در ST-44 نقطه

  .دارد
       درد نيتسک و (QI) یچ ميتنظ ،معده از حرارت شدن پاک باعث ST-44 نقطه

  .شود یم
 :ST-44 کاربرد موارد
 التهاب ،یخون اسهال ،ینيب از يزيخونر ،درد دندان ،صورت فلج ،شکم نفخ و اتساع

  .یخواب یب و معده درد ،اديز یتشنگ،ها لوزه
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 SP طحال نيديمر ينقاط
SP-4 ُسون نگگ (GONG SUN) - زرد امپراطور  

 نيب مرز در و (متاتارس) پا کف استخوان نياول قاعده یفرورفتگ در SP-4 نقطه
  .دارد قرار پا رهيت پوست و ديسف پوست

  .کند یم برطرف را رطوبت و شود یم معده و طحال ميتنظ باعث SP-4 نقطه

 :SP-4 کاربرد موارد
 يها تب ،نهيس قفسه يدردها ،شکم درد ،یتناسل دستگاه يدردها ،یقاعدگ اختالالت

 عرق ،يیاشتها یب ،عفونت با همراه

         ،صورت ورم ،فراوان زشير

 در یتلخ احساس ،ديشد يقرار یب

 ،قلب طپش ،شکم اتساع ،دهان
 رقاني ،اسهال ،یگوارش اختالالت

 .وحشت و ترس احساس ،(يزرد)
 
 

 

SP-6 ائويج نيئ سان (SAN YIN JIAO) - نيئ نيديمر سه اتصال محل  
 استخوان یخلف لبه در و پا یداخل قوزک يباال در انگشت چهار فاصله به SP-6 نقطه

  .دارد قرار (ايبيت) ین درشت
  تيتقو ،کبد شدن هماهنگ ،رطوبت شدن خشک ،طحال ميتنظ باعث SP-6 نقطه

  .شود یم بدن در عاتيما شگرد شدن فعال و ها هيکل
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 :SP-6 کاربرد موارد
 ،پاها و دستها ضعف ،شکم یانقباض يدردها ،تهوع ،اسهال ،یخستگ،شکم اتساع
 ،يادرار شب ،نيجن سقط ،مشکل مانيزا ،يینازا ،یاعدگق اختالالت ،يادرار اختالالت

  .ادرار احتباس
 

SP-9 آن چو نگيل نيئ (YIN LING QUAN) - نيئ تپه چشمه  
 SP-9 نقطه ،است شده خم زانو که یحال در

 یتحتان يانتها یفرورفتگ در توان یم را
 دايپ (ايبيت) ین درشت استخوان یداخل یبرجستگ

  .نمود
 ميتنظ و سرما - رطوبت دفع ثباع SP-9 نقطه

  .شود یم (QI) یچ
 

 :SP-9 کاربرد موارد
 نفخ ،ها دنده ريز در يرپُ احساس و درد

          ،استفراغ با همراه اسهال ،درد کمر ،شکم

 رقاني ،(زيخ) مدِاِ ،يارياخت یب ،يیاشتها یب

 دستگاه در درد ،يادرار احتباس ،(يزرد)

 تورم ،زانوها رد درد ،نامنظم یقاعدگ ،یتناسل

  .لرز و تب ،پا مچ و زانوها

 



  طب سوزنی                                                                                01   

 

  

SP-10 يها شوئه (XUE HAI) - خون يايدر  
 یفوقان قسمت از متريسانت پنج فاصله به SP-10 نقطه

  .دارد قرار زانو کشکک لبه یداخل
  .شود یم یقاعدگ و خون ميتنظ باعث SP-10 نقطه

 
 :SP-10 کاربرد موارد

 يهايماريب ،رحم از يزيخونر ،یقاعدگ اختالالت
  .ضهيب التهاب ،زانو درد ،خارش ،ريکه ،اگزما ،یپوست

 
 

SP-15 نگهِ دا (DA HENG) - بزرگ یافق  
 .دارد قرار آن از متريسانت 12 فاصله به و ناف سطح هم یعرض خط در SP-15 نقطه
 از باد و سرما دفع باعث  SP-15 نقطه

  .کند یم هير و طحال
 

 :SP-15 کاربرد موارد
 ،بوستي ،اسهال ،فراوان زشير عرق ،زلر
  .یافسردگ ،شکم درد
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 (HT) قلب نيديمر از ينقاط
HT-3 يها شائو (SHAO HAI) - يايدر 

  کوچکتر
 کامالً آرنج که یحال در توان یم را  HT-3 نقطه

 دايپ آرنج یعرض نيچ یداخل يانتها در است شده خم

  .نمود
 روان و هشد رطوبت و باد دفع باعث HT-3 نقطه

  .کند یم آرام را
 
 

 :HT-3 کاربرد موارد
 ،سکسکه ،تهوع ،درد دندان ،دستها لرزش ،بازو ززگِگِ ،گردن یسفت ،جهيسرگ ،سردرد

  .خواب اختالالت ،یفراموش ،اسپاسم ،يلنفاو غدد تورم و التهاب ،گواتر ،نهيس قفسه درد

 
HT-7 ِنمِ نش (SHEN MEN) - روح دروازه  

  .نمود دايپ دست مچ یعرض خط یداخل يانتها در توان یم را HT-7 نقطه
 ،کند یم آرام را روان ،شده قلب (QI) یچ تيتقو و ميتنظ باعث HT-7 نقطه
  .دينما یم فعال را قلب نيديمر و آورد یم نييپا را انگي ،نموده پاک را حرارت
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  :HT-7 کاربرد موارد
 ترس، احساس ،قلب طپش ،رعص ،یافسردگ ،تيعصبان و يريپذ کيتحر ،يقرار یب

 ،یخواب یب ،یتفاوت یب احساس ،دستها کف حد از شيب شدن گرم ،نفس یتنگ ،اضطراب
  .نهيس قفسه در درد ،لقخُ عيسر رييتغ ،حافظه ضعف
 
 

  (SI) کوچک روده نيديمر از ينقاط
SI-3 یش هو (HOU XI) - یپشت يجو  

 يانتها در است آمده در مشت حالت به دست که یهنگام در توان یم را SI-3 نقطه
 رهيت پوست و روشن ستپو نيب مرز در شده جاديا یبرجستگ يرو بر و کوچک انگشت

  .نمود دايپ
 ،شده حرارت-باد دفع باعث SI-3 نقطه
 کوچک روده نيديمر ،نموده لشُ را عضالت

    روان شدن آرام باعث و کند یم فعال را

  .گردد یم
 

 :SI-3 کاربرد موارد
 ،ینيب یگرفتگ ،ینيب از يزيخونر ،يینايب اختالالت ،نهيس قفسه در درد ،فهسر ،تب

 ،درد پشت ،درد شانه ،درد سر ،گردن درد ،يیناشنوا ،گوش وزوز ،شبانه زشير عرق
  .رقاني ،یصرع تشنجات ،زدن آروغ ،تهوع ،اسپاسم
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SI-10 شو نائو (NAO SHU) - بازو انتقال  
 ريز نيچ يباال در و (کتف) اسکاپوال استخوان خار یتحتان يانتها در SI-10 نقطه

  .دارد قرار بغل
  .گردد یم رطوبت شدن خشک و باد دفع باعث SI-10 نقطه

 : SI-10 کاربرد موارد
 بودن باال ،بدن مختلف يقسمتها تورم ،نفخ ،شانه ضعف ،شانه مفصل در ديشد درد

  خون فشار

 
SI-18  ائويل چوان (QUAN LIAO) - گونه ستخوانا سوراخ  

 درست و صورت يرو بر SI-18 نقطه

 یفرورفتگ در ،چشم یخارج کناره ريز در
 .دارد قرار کيگوماتيز استخوان یتحتان

  زايماريب يبادها دفع باعث SI-18 نقطه

  .گردد یم
 :SI-18 کاربرد موارد
 دندان ،صورت عضالت فلج و اسپاسم

 .جهيسرگ ،درد
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SI-19 نگگُ نگيت (TING GONG) -يیشنوا کاخ  
 دهان که یهنگام در توان یم را SI-19 نقطه

 یفرورفتگ در ،گوش يجلو در است باز یکم
 فک ديلوئيکوند دهيزا و گوش تراگوس نيب

  .نمود دايپ یتحتان
 مورد گوش اختالالت درمان در SI-19 نقطه

  .رديگ یم قرار استفاده

 :SI-19 کاربرد موارد
 گوش ،گوش زوِزوِ ،يیناشنوا ،يیشنوا کم

 فلج ،درد دندان ،یانيم گوش هابلتا ،درد

  .صورت عضالت
 

  (UB) مثانه نيديمر از ينقاط
UB-2 جو زان (ZAN ZHU) - زرانيخ تجمع  

  .دارد قرار ابرو یداخل يانتها در UB-2 نقطه
    يینايب شدن بهتر و باد دفع باعث UB-2 نقطه

  .شود یم
 :UB-2 کاربرد موارد

 فلج ،ینيب یگرفتگ ،یشانيپ تقسم در درد

 از زشيآبر ،ديد يتار ،يینايب ضعف ،صرع ،صورت

 چشم ،ها چشم خارش ،ها چشم يقرمز ،ها چشم

   .ديمروار آب ،درد
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UB-7 انيت  تونگ (TONG TIAN) - بهشت به دنيرس  
 یانيم خط از متريسانت 4 و موها شيرو خط يباال متريسانت 12 فاصله به UB-7 نقطه

  .رددا قرار
 را اسپاسم و شده باد دفع باعث UB-7 نقطه

  .کند یم برطرف
 :UB-7 کاربرد موارد

 از یآبک ترشح ،ینيب از يزيخونر ،گردن یسفت

 ،گواتر ،غش جه،يسرگ ،کطرفهي فلج ،ینيب انسداد ،ینيب
  .صرع

 

UB-10 جو  انيت (TIAN ZHU) - آسمان ستون  
 یفرورفتگ در ،گردن پشت در  UB-10 نقطه

 از يمتريسانت 4 فاصله به و وسيتراپز عضله یرجخا

  .دارد قرار مو شيرو یانيم نقطه
    رطوبت رييتغ و باد دفع باعث  UB-10 نقطه

  .شود یم
 

 :UB-10 کاربرد موارد
 درد ،ها چشم در درد ،ديشد يسردردها ،جهيسرگ

  .دنيخواب اختالالت ،گلو تورم ،ینيب انسداد ،جنون ،گردن
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UB-11 داجو (DA ZHU) - بزرگ زارين  
 نياول یبرجستگ با سطح هم ،بدن یانيم خط از يمتريسانت 4 فاصله در UB-11 نقطه

  .دارد قرار (يا نهيس) کيتوراس مهره
  .شود یم رطوبت شدن خشک و آتش شدن سرد ،باد دفع باعث UB-11 نقطه

 :UB-11 کاربرد موارد

 ،دنيبلع در اختالل ،گلو یگرفتگ ،دسردر ،تب ،سرفه ،آنفلوانزا ،سرما به بودن حساس
 ،ضعف و یخستگ ،گردن یسفت ،جهيسرگ ،لرز ،درد پشت ،نهيس در فشار احساس
  .یصرع تشنجات ،اسپاسم

 
UB-12 ِنمِ نگف (FENG MEN) - باد دروازه  

 مهره نيدوم يخار زائده به نسبت یعرض خط در متريسانت 4 فاصله به UB-12 نقطه

  .دارد قرار (يا نهيس) کيتوراس
 نيهمچن .دشو یم آن آمدن نييپا کيتحر و هير (QI) یچ انتشار باعث UB-12 نقطه

  .شود یم باد دفع و حرارت شدن سرد ،(QI) یچ شدن هماهنگ باعث
 :UB-12 کاربرد موارد

 و آنفلوانزا ،جهيسرگ ،سردرد ،گردن یسفت ،سرفه ،آسم ،تنفس شدن مشکل ،تب
  .تيبرونش

 

UB-13  ِشو  یف (FEI SHU) - هير نقطه  
 مهره نيسوم يخار زائده به نسبت یعرض خط در متريسانت 4 فاصله به  UB-13 نقطه

  .دارد قرار (يا نهيس) کيتوراس
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 را (QI) یچ .شود یم ها هيکل و هير شدن هماهنگ و تيتقو باعث UB-13 نقطه

 نييپا کيحرت باعث و نموده سرد را حرارت ،کند یم هيتغذ را (YIN) نيئ ،نموده ميتنظ
  .شود یم بدن یعمق يقسمتها به انگي آمدن

 :UB-13 کاربرد موارد
 در شبانه زشير عرق ،نفس یتنگ ،ها مهره ستون شکل رييتغ ،ديشد یخستگ و ضعف

          ،(يزرد) رقاني ،دهان یخشک ،نهيس درد ،یخون خلط ،آسم ،سرفه ،خواب هنگام

 ،گواتر ،فلج ،تشنج ،گردن یسفت ،انزاآنفلو ،جنون ،شدن یعصبان زود ،يیاشتها یب
  .صرع ،گلو یگرفتگ

 

UB-15 شو نيش (XIN SHU) - قلب نقطه  
 مهره نيپنجم يخار ه زائد به نسبت یعرض خط در متريسانت 4 فاصله به UB-15 نقطه

  .دارد قرار (يا نهيس) کيتوراس
 آرام ،قلب ثبات باعث  UB-15 نقطه

 یچ نشد ميتنظ و خون ميتنظ ،روان شدن
(QI) شود یم قلب.  

 
 :UB-15 کاربرد موارد
 و فشار احساس ،یخون خلط ،سرفه

      ،قلب طپش ،يقرار یب ،نهيس در درد

 ،شدن یعصب ،قلب ضربان در ینظم یب
 شيب يقرمز ،اديز زشير عرق ،یفراموش

 آروغ ،تهوع ،بدن مهين فلج ،ها لب حد از

  .یخواب یب ،تب ،زدن
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UB-17 ِشوگ (GE SHU) - افراگميد نقطه  

 مهره نيهفتم يخار زائده به نسبت یعرض خط در متريسانت 4 فاصله به  UB-17 نقطه

 .دارد قرار (يا نهيس) کيتوراس
 و نهيس قفسه در فشار نيتسک ،رکود شدن برطرف ،خون ميتنظ باعث UB-17  نقطه

  .شود یم کمبودها تيتقو
 

 :UB-17 کاربرد موارد
 در فشار ،یخون استفراغ ،خواب هنگام در زشير قعر اي يخودبخود زشير عرق

 در یگرفتگ ،پاها و دستها ضعف ،یخستگ ،شکم و پهلوها در درد ،يیاشتها یب ،شکم

  .ريکه ،یخون کم ،سکسکه ،سرفه ،یانقباض يدردها ،گلو

 
UB-18  شو گان (GAN SHU) - کبد نقطه  

 مهره نينهم يخار ائدهز به نسبت یعرض خط در متريسانت 4 فاصله به  UB-18 نقطه

  .دارد قرار (يا نهيس) کيتوراس
 و سرد را حرارت -رطوبت .شود یم صفرا سهيک و کبد تيتقو باعث UB-18 نقطه
  .کند یم برطرف را انسداد و نموده هماهنگ را (QI) یچ .کند یم خشک

 
 : UB-18 کاربرد موارد

 اختالالت انواع ،هاپا و دستها در یانقباض يدردها ،شکم یفوقان قسمت در درد

  .تيعصبان و يريپذ کيتحر ،(يزرد) رقاني ،جهيسرگ ،يینايب
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UB-19 شو دان (DAN SHU) - صفرا سهيک نقطه  
 مهره نيدهم يخار زائده به نسبت یعرض خط در متريسانت 4 فاصله به UB-19 نقطه

  .دارد قرار (يا نهيس) کيتوراس
 طحال در و شده صفرا سهيک و کبد از حرارت شدن پاک باعث UB-19 نقطه

 بدن مرکز در را يانرژ آزاد انيجر و نموده محافظت معده از .کند یم جاديا یهماهنگ

  .کند یم برقرار
 

 :UB-19 کاربرد موارد
 ،درد گلو ،دهان یخشک ،دهان در یتلخ احساس ،بغل ريز در تورم ،تب ،لرز ،سردرد

 هنگام در زشير عرق ،يودخودبخ زشير عرق ،(يزرد) رقاني ،زدن آروغ ،تهوع

  .صفرا سهيک التهاب ،تيهپات ،زودرس یخستگ ،خواب

 
UB-20 شو یپ (PI SHU) - طحال نقطه  

 نيازدهمي يخار زائده به نسبت یعرض خط در متريسانت 4 فاصله به UB-20 نقطه
  .دارد قرار (يا نهيس) کيتوراس مهره

 مؤثر غذا هضم در ،شود یم طحال (QI) یچ یهماهنگ و تيتقو باعث UB-20 نقطه

  .کند یم ميتنظ را خون و برطرف را رطوبت ،بوده
 

 :UB-20 کاربرد موارد
 انواع ،پشت و نهيس در درد ،شکم اتساع،يیاشتها یب ،(يزرد) رقاني ،(زيخ) مدِاِ ،نفخ

 اسهال ،ضعف ،یخستگ ،اسهال ،استفراغ ،تهوع ،يالغر ،سکسکه ،یخلط يانسدادها

  .ريکه ،رحم از يزيخونر ،یخون کم ،یخون
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UB-21 ِشو يو (WEI SHU) - معده نقطه  
 نيدوازدهم يخار زائده به نسبت یعرض خط در متريسانت 4 فاصله به UB-21 نقطه

 .دارد قرار (يا نهيس) کيتوراس مهره
 نموده منتقل را رطوبت ،شده معده و طحال یهماهنگ و تيحما باعث UB-21 نقطه

  .کند یم برطرف را انسداد و
 

 : UB-21 کاربرد موارد
 احساس ،خواب در اختالل ،معده درد ،اسهال ،استفراغ ،تهوع ،يالغر ،يیاشتها یب

 ،(تيپانکر) لوزالمعده التهاب ،عشر یاثن و معده زخم ،تيگاستر ،پهلوها و نهيس در فشار
  .تيهپات

 
UB-22 شو ائويج سان (SAN JIAO SHU) - ائويج سان نقطه  

 مهره نياول يخار زائده به نسبت یعرض خط در متريسانت 4 اصلهف به UB-22 نقطه

  .دارد قرار يکمر
 انتقال و بدن عاتيما یهماهنگ ،(QI) یچ ميتنظ و دادن حرکت باعث UB-22 نقطه

  .شود یم رطوبت
 
 

 :UB-22 کاربرد موارد
 ،سردرد ،اسهال ،هاضمه سوء ،يیاشتها یب ،(يزرد) رقاني ،شکم نفخ ،يالغر

 ،هيکل مشکالت ،تيگاستر ،کمر و پشت عضالت یسفت ،درد شانه ،درد پشت ،جهيسرگ
  .شکم آوردن آب
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UB-23 شو شِن (SHEN SHU) - کليه نقطه  
UB-23 مهره نيدوم يخار زائده به نسبت یعرض خط در متريسانت 4 فاصله به 

  .دارد قرار يکمر
  .شود یم يیشنوا بهبود و ها هيکل یهماهنگ و تيتقو باعث UB-23 نقطه

 
 :UB-23 کاربرد موارد

 ،درد کمر ،پاها در ضعف ،نفس یتنگ ،گوش ززوِوِ ،يیشنوا اختالالت ،يالغر
 رهيت ،چهره بودن زرد ،يادرار اختالالت ،یميعق ،یجنس یناتوان ،بودن سرد احساس

 ترس احساس ،يا دوره يها تب ،صرع ،يینايب اختالالت انواع ،اسهال ،چهره بودن رنگ

  .مثانه سنگ ،(زيخ) مدِاِ ،یقاعدگ اختالالت ،(قند مرض) ابتيد ،وحشت و

 
UB-25 شو چانگ دا (DA CHANG SHU) - بزرگ روده نقطه  

 نيچهارم يخار زائده به نسبت یعرض خط در متريسانت 4 فاصله به UB-25 نقطه
  .دارد قرار يکمر مهره

 را خون و (QI) یچ ،شود یم (QI) یچ آمدن نييپا در کيتحر باعث UB-25 نقطه

   .کند یم تيتقو را زانو يها مفصل و نموده ميتنظ
 

 :UB-25 کاربرد موارد
 يدردها ،يالغر ،پشت درد ،شکم درد ،ادرار بودن کم ،بوستي ،اسهال ،شکم نفخ
  .یخون مدفوع ،ها روده در یانقباض
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UB-28 شو گوانگ پان (PANG GUANG SHU) - مثانه نقطه  
 قرار ساکروم مهره نيدوم به نسبت یعرض خط در متريسانت 4 فاصله به UB-28 نقطه

  .دارد
  .شود یم کمر يري پذ انعطاف و مثانه (QI) یچ تيتقو باعث UB-28 نقطه

 
 :UB-28 کاربرد موارد

 ،يادرار اختالالت انواع ،مثانه محل در درد
 قسمت در درد ،بوستي ،اسهال ،يادرار شب

 ساق عضالت در یانقباض يدردها ،شکم یتحتان

 عضالت در درد و یسفت ،زانو مفاصل یسفت ،پا

  .کمر و پشت

 

UB-40 ِجونگ يو (WEI ZHONG) - شدن خم مرکز  
 قرار زانو مفصل پشت یانيم خط وسط در UB-40  نقطه

  .دارد
        کبد و ها هيکل ميتنظ و تيتقو باعث  UB-40 نقطه

 و کند یم سرد را حرارت ،نموده کنترل را انگي ،شود یم
  .دينما یم تيتقو را زانوها
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 : UB-40 کاربرد موارد

 ،پاها و دستها فلج ،درد کمر ،ها یدررفتگ و ها یخوردگ چيپ ،پهلوها و پشت در درد
 هنگام در زشير عرق ،يادرار شب ،درد شکم ،استفراغ ،اسهال ،تب ،پاها ساق ورم

  .زانو مفصل التهاب ،عشر یاثن و معده زخم ،يا دوره يها تب ،خواب

 
UB-43 شو هوانگ گائو (GAO HUANG SHU) - یچرب غشاء نقطه  

 نيچهارم يخار زائده به نسبت یعرض خط در متريسانت 5 فاصله به UB-43 نقطه
  .دارد قرار (يا نهيس) کيتوراس مهره

 کبد و طحال تيتقو باعث UB-43 نقطه

 جذب در و نموده ميتنظ را هير (QI) یچ ،شده

  .باشد یم مؤثر يیغذا مواد
 : UB-43 کاربرد موارد
 ،سل ،یخون خلط ،سرفه ،وضعف یخستگ

  .آسم و تيبرونش ،درد پشت ،یفراموش ،يالغر

 
UB-52 یش یج (ZHI SHI) - 

  ذهن اتاق
 خط در متريسانت 5 فاصله به UB-52 نقطه

 يخار زائده یفوقان هيحاش به نسبت یعرض
  .دارد قرار يکمر مهره نيدوم

   (QI) یچ تيتقو باعث UB-52 نقطه

  .شود یم ها هيکل
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 :UB-52 کاربرد موارد
 اختالالت انواع ،یعضالن يها انقباض ،درد پشت ،یتناسل دستگاه در درد و تورم

  .استفراغ ،اسهال ،زدن آروغ ،تهوع ،شکم نفخ ،يادرار

 
UB-60 ُنلونک (KUN LUN) - نيچ در یکوه نام  

  .دارد قرار ليآش تاندون و پا یخارج وزکق نيب فاصله وسط در UB-60 نقطه

 فقرات ستون تيتقو و باد دفع ،(QI) یچ تحرک ،کبد تيتقو باعث UB-60 نقطه

  .شود یم يکمر
 

 :UB-60 کاربرد موارد
 و دستها فلح ،پشت و ها شانه عضالت يانقباضها ،جهيسرگ ،گردن یسفت ،سردرد

 ،یتناسل دستگاه ورم ،زانوها ورم ،پاها مچ ورم ،ینيب از يزيخونر ،ها چشم در درد ،پاها
  .مشکل يها مانيزا

 
 

UB-62 ِيما نش (SHEN MAI) - افتهي امتداد نيديمر  
 قرار پا یخارج قوزک ريز یفرورفتگ در UB-62 نقطه

  .دارد
 و شده کبد یهماهنگ و تيتقو باعث UB-62 نقطه

  .شود یم روان شدن آرام باعث
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 :UB-62 کاربرد موارد
 فلج ،پاها و دستها کطرفهي فلج ،يمغز سکته ،پاها ساق در درد ،جهيسرگ ،دسردر

 يدردها ،پاها ضعف ،يخودبخود زشير عرق ،یصرع تشنجات ،صورت عضالت
   .خواب اختالالت ،قلب طپش ،گوش وزوز ،یقاعدگ نيح در یشکم
 

UB-64 گو نگيج (JING GU) - تاليکاپ استخوان  
 نيب مرز در (پنجم متاتارس) پا کف پنجم ستخوانا یبرجستگ ريز در UB-64 نقطه
  .دارد قرار تيره پوست و ديسف پوست

  .گردد یم روان شدن آرام و باد دفع باعث UB-64 نقطه
 

 : UB-64 کاربرد موارد
 ،ديد يتار ،تشنج با همراه تب ،قلب طپش ،گردن یسفت ،تيآنسفال ،صرع ،سردرد

 ،يیاشتها یب ،وحشت و ترس احساس ،جهيگسر ،ینيب از يزيخونر ،ها چشم شدن قرمز
  .زانوها و پاها درد ،پهلوها در درد

 
  (KI) هيکل نيديمر از ينقاط

KI-1 چوآن ونگي (YONG QUAN) - 
  جوشان چشمه

 نيسوم و نيدوم نيب ،پا کف وسط در KI-1 نقطه
 دو و یفوقان سوم کي نيب در باًيتقر ،پا کف استخوان

  .رددا قرار پا کف یتحتان سوم
 شده (QI) یچ تيحما و ميتنظ باعث KI-1 نقطه

  .باشد یم آرامبخش و
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  :KI-1 کاربرد موارد
 احساس ،پهلوها در درد ،یجنس یناتوان ،یفراموش ،پاها و زانوها ضعف ،اضطراب

 ضعف ،ینيب از يزيخونر ،جهيسرگ ،سردرد ،خواب اختالالت ،پاها کف در درد اي گرما

 ،پا ساق پشت عضالت در یانقباض يدردها ،اسپاسم ،تيبانعص و يريپذ کيتحر ،يینايب
 ،بوستي ،یخستگ ،شوک ،غش ،تب ،گلو ورم ،پشت و گردن در عضالت یگرفتگ
 ،(يزرد) رقاني ،آسم ،نهيس در یگرفتگ احساس ،شکم در فشار احساس ،اسهال

 ،صرع ،خون فشار باالبودن ،يمغز سکته ،حد از شيب یتشنگ ،سرفه ،يادرار اختالالت
  .درد دندان

 
KI-3 یش يتا (TAI XI) - بزرگ رودخانه  

  .دارد قرار ليآش تاندون و پا یداخل قوزک نيب فاصله وسط در  KI-3 نقطه
 نموده سرد را حرارت ،شده کبد و هيکل (QI) یچ ميتنظ و تيتقو باعث KI-3 نقطه

  .شود یم زانوها و پهلوها تيتقو باعث و
 

 :KI-3 کاربرد موارد
 قسمت در يخنجر درد ،یجنس ليم فقدان ،یميعق ،يادرار شب ،يادرار تاختالال

 ،سرفه ،گلو در یگرفتگ احساس ،لوهاهپ در ضعف و درد ،یتناسل هيناح و شکم یتحتان
 اختالالت ،پستان التهاب ،یخون خلط

 ،عضالت یگرفتگ ،تب ،یقاعدگ
   ،بوستي ،اديز خلط با همراه سرفه

 دستها نبود سرد ،يالغر ،يیاشتها یب

   ،مکرر يها دنيکش ازهيخم ،پاها و

 التهاب ،ها هيکل التهاب ،یخواب یب
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 کف در درد ،پاها فلج ،رحم پروالپس ،گوش وزوز   ،يیشنوا کاهش ،تيالرنژ ،مثانه

  .درد دندان ،(قند مرض) ابتيد ،آسم ،پاها
 

KI-6  يها  جائو (ZHAO HAI) - درخشان يايدر  
 آن یتحتان لبه از متريسانت کي فاصله به و پا یداخل زکقو ريز در درست KI-6 نقطه

  .دارد قرار
 موجب نيهمچن .شود یم باال سمت به هيکل (QI) یچ تيهدا باعث KI-6 نقطه

  .گردد یم کبد و هير ،قلب ميتنظ
 

 :KI-6 کاربرد موارد
 در درد ،وپاها دستها يسرد ،يیاشتها یب ،یخواب یب ،یخستگ ،یافسردگ ،گلو یخشک

 پروالپس ،یقاعدگ اختالالت ،تب ،وحشت و ترس احساس ،يادرار اختالالت ،مشک

 راه و تعادل در اشکال ،مخچه اختالالت ،تيالرنژ ،گلو یگرفتگ ،ها چشم در درد ،رحم

  .رفتن

 
KI-7 ويل فو (FU LIU) - افتهي بهبود انيجر  

 تاندون يیجلو هيحاش در یِرفتگ فرو در KI-7 نقطه

 قرار KI-3 نقطه يباال در متريسانت 5 لهصفا به و ليآش

  .دارد
 سميمتابول ميتنظ و ها هيکل تيتقو باعث KI-7 نقطه

 .شود یم بدن در عاتيما
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 :KI-7 کاربرد موارد
 در خون وجود ،شکم نفخ ،زانوها بودن سرد ،پاها ضعف ،پشت و پهلوها در درد ،تب

 يعفونتها ،درد دندان ،جنون ،صرع ،بوستي ،اسهال ،مدفوع در خون وجود ،ادرار
  .یجنس یناتوان ،یقاعدگ اختالالت ،ها ضهيب التهاب ،يادرار
 

 (P) کارديپر نيديمر از ينقاط
P5 شی جيان (JIAN SHI) - ميانی فضاي  

 هاي تاندون بين فاصله در و دست مچ عرضی خط از سانتيمتر 5 فاصله به P5 نقطه

  .دارد قرار اليسرادي کارپی فلکسور و لونگوس پالماريس عضالت
 و خلط تغيير موجب همچنين .شود می پريکارد و قلب تقويت و تنظيم باعث P5 نقطه

  .گردد می معده هماهنگی
 
 

 :P5 کاربرد موارد
 ،عصبانيت و پذيري تحريک ،اضطراب ،ترس احساس ،سينه در فشار احساس

  ،بزاقی غدد ادزي ترشح ،تکلم عدم ،مغزي سکته ،بغل زير ورم ،اسکيزوفرنی ،هيستري
 ،(زردي) يرقان ،تشنج ،صرع ،عشر اثنی و معده زخم ،زدن آروغ اي، دوره هاي تب

  .خون فشار باالبودن ،ماالريا
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P6 ِی گوان ن) nei guan )–  عبور داخلی 

 نيب در و دست مچ یعرض خط از متريسانت 5 فاصله به و ساعد يجلو در P6 نقطه
 .است گرفته قرار سياليراد یکارپ فلکسور و سلونگو سيپالمار عضالت يتاندونها

 موجب نيهمچن .گردد یم طحال و قلب آرامش و یهماهنگ ت،يتقو ثعبا P6 نقطه

  .شود یم رطوبت و حرارت ،باد دفع ،درد نيتسک ،(QI) یچ ،ميتنظ
 

 :P6 کاربرد موارد
 ،چشمها شدن قرمز ،وحشت و ترس احساس ،معده سر در درد ،نهيس قفسه در درد

 رقاني ،خون فشار بودن باال ،سردرد ،جهيسرگ ،یخواب یب ،ماکُ ،تب ،استفراغ ،هوعت

   ،ديروئيت يپرکار ،قلب طپش ،گردن عضالت یسفت ،دست مچ در درد ،(يزرد)

  .مقعد پروالپس ،يمغز سکته ،يستريه ،صرع ،یروان اختالالت ،دردناک يها یقاعدگ
 

 ( SJ)نقاطي از مريدين سان جيائو 

SJ-5 ِگوان يو (WEI GUAN) - یرونيب عبور  
 نيب در ،دست مچ یعرض خط از يمتريسانت 5 فاصله در و ساعد پشت در SJ-5 نقطه

  .دارد قرار نيزبر زند و نيريز زند ياستخوانها
 (QI) یچ انسداد شدن برطرف و سرما رفتن نيب از ،حرارت دفع باعث SJ-5 نقطه

  .شود یم
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 :SJ-5 کاربرد موارد
 ،صورت عضالت کطرفهي فلج ،يیناشنوا ،گوش وزوز ،گردن و پشت درد ،سردرد

 فلج ،یبناگوش غده التهاب ،هيالر ذات ،آنفلوانزا ،يادرار شب ،درد شکم ،تب ،آرنج درد

  .پاها و دستها کطرفهي

 
SJ-6 گو یج (ZHI GOU) - اندامها يجو  

 در ،دست چم یعرض خط از يمتريسانت 5 فاصله در و ساعد پشت در  SJ-6 نقطه

  .دارد قرار نيزبر زند و نيريز زند يها استخوان نيب
 شدرگ انيجر تيتقو ،رکود شدن برطرف ،(QI) یچ آرامش باعث SJ-6 نقطه

  .شود یم کبد انگي شدن آزاد و بدن در عاتيما
 

 :SJ-6 کاربرد موارد
 در ريش کمبود ،کردن غش ،گلو تورم ،بوستي ،تهوع ،ها چشم در درد ،فلج ،تب

  .یافسردگ ،گوش ززوِوِ ،نهيس قفسه يجلو يدردها ،ردهيش ادرانم
 

SJ-17 نگفِ يیا (YI FENG) - باد محافظ  

 يجلو در و گوش لوب پشت در SJ-17 نقطه
  .دارد قرار ديماستوئ استخوان
 مقابل در حفاظت ،باد دفع باعث SJ-17 نقطه

  .شود یم يیشنوا و يینايب تيتقو و يمغز سکته
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 :SJ-17 ربردکا موارد
 ،درد گوش ،صورت عضالت فلج ،گوش التهاب ،جهيسرگ ،يیشنوا کم ،گوش ززوِوِ
   .کودکان در مکرر يها عطسه ،یگوش بنا غده التهاب گلو، ورم

 
SJ-20 سون ائويج (JIAO SUN) - هيزاو نوک  

 در و گوش نوک يباال در درست SJ-20 نقطه

  .دارد قرار مو شيرو محل داخل
 ،هشد رطوبت - باد دفع باعث SJ-20 نقطه

 نيتسک باعث و بوده ديمف ها چشم يینايب يبرا
  .شود یم اسپاسم

 
 :SJ-20 کاربرد موارد
 قرمز ،ها لثه تورم ،ها گونه تورم ،درد دندان

  .گردن عضالت یسفت ،سردرد ،ها چشم شدن

 
SJ-21 ِنمِ را (ER MEN) - گوش دروازه  

 ،گوش يجلو در درست ،باشد باز یکم دهان که یحال در توان یم را SJ-21 نقطه
  .نمود دايپ گوش تراگوس يیباال هيحاش یفرورفتگ در

  .شود یم حرارت دفع باعث SJ-21 نقطه
 

 :SJ-21 کاربرد موارد
 ،ها لثه زخم ،يیشنوا کم ،گوش از یچرک ترشح ،گوش در زخم و تورم ،گوش ززوِوِ

  .گوش التهاب
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  (GB) صفرا سهيک نيديمر از ينقاط
GB-1 ائويل يز تونگ (TONG ZI LIAO) - مردمک خط  

 گوشه يمتريسانت کي فاصله در GB-1 نقطه

  .دارد قرار چشم یخارج
 و شده حرارت و باد دفع باعث GB-1 نقطه

  .کند یم تيتقو را ها چشم يینايب
 

 :GB-1 کاربرد موارد
 و ینيب کينزد ،يکور شب ،يینايب اختالالت

 .سردرد
 

2-GB يیوه نگيت (NG HUI TI) - يیشنوا تجمع  

 گوش يجلو در ماًيمستق ،است باز یکم دهان که یحال در توان یم را GB-2 نقطه

  .نمود دايپ کيتراج نتريا مقابل در
  .شود یم (QI) یچ گردش و باد دفع باعث GB-2 نقطه

 
 :GB-2 کاربرد موارد

 یدررفتگ ،گوش لتهابا ،یچرک ترشحات با همراه درد گوش ،يیناشنوا ،گوش ززوِوِ
 التهاب ،صورت عضالت کطرفهي فلج ،یعضالن دردناک يها انقباض ،درد دندان ،فک

 .یبناگوش غدد
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  GB-14 يبا انگي (YANG BAI) - ديسف انگي  
 يمتريسانت 5/0 فاصله در GB-14 نقطه

  .دارد قرار ابرو وسط يباال
 تيتقو و باد دفع باعث  GB-14 نقطه

  .دشو یم يینايب
 
 

 :GB-14 کاربرد موارد
 در سوزش احساس ،درد چشم ،سردرد

 سمت به چشمها ياراد ريغ حرکات ،ها چشم

 ،تهوع ،يکور شب ،يینايب ضعف ،باال
  .یداخل يسرما احساس ،استفراغ

 
GB-20 ِیچ نگف (FENG CHI) - باد حوضچه  

 نيب فاصله در و گردن پشت در GB-20 نقطه
  .دارد قرار ديتراپزوئ و ديئدوماستوياسترنوکال عضالت
 و حرارت شدن سرد ،باد دفع باعث  GB-20 نقطه

  .شود یم يیشنوا و يینايب تيتقو
 

 :GB-20 کاربرد موارد
 کطرفهي یسفت ،سردرد ،تب با همراه يها عفونت

 ،يمغز سکته ،يینايب ضعف ،گردن درد ،گردن عضالت
 ،یيشنوا کم ،عضالت یگرفتگ ،پاها و دستها کطرفهي فلج
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 فشار ،خواب ت اختالال ،گواتر ،گلو تورم ،ینيب از يزيخونر ،پشت و پهلوها در درد

  .خون
 

GB-24 يیوي ير (RI YUE) - ماه و ديخورش  
 پستان نوک ريز در GB-24 نقطه

 قرار يا دنده نيب هفتم يفضا در و

  .دارد
 یچ ميتنظ باعث GB-24 نقطه

(QI) شود یم حرارت شدن سرد و.  
 

 :GB-24 اربردک موارد
 ترش ،پهلوها در درد ،یافسردگ

 نفخ ،استفراغ ،تهوع ،سکسکه ،کردن

  .(يزرد) رقاني ،شکم

 
GB-30 ائويت هوان (HUAN TIAO) - یچرخش پرش  

 دارد قرار ساکروم و بزرگ تروکانتر نيب که یخط سوم کي فاصله در GB-30 نقطه

  .شود یم افتي
  .شود یم رطوبت شدن خشک و باد دفع ،کبد ميتنظ و تيحما باعث GB-30 نقطه

 
 :GB-30 کاربرد موارد

  .درد کمر ،یمفصل سميرومات ،پاها و دستها کطرفهي فلج
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GB-34  يانگ لينگ چوآن(Yang ling quan )–  چشمه تپه يانگ 

  .دارد قرار پا ساق ین نازک استخوان سر يیجلو یفرورفتگ در GB-34 نقطه
 را صفرا سهيک و کبد ،هيکل ،طحال،شده (QI) یچ تيتقو باعث GB-34 نقطه

 دفع باعث و بخشد یم ثبات را ها تاندون و ها استخوان .کند یم تيتقو و تيحما

  .شود یم حرارت و باد ،رطوبت
 

 :GB-34 کاربرد موارد
 آروغ ،تهوع ،دهان در تلخ مزه ،صورت ورم

 و نهيس در فشار احساس ،بوستي ،زبان ورم ،زدن
 و دستها کطرفهي فلج ،پا ضالتع یگرفتگ ،پهلوها

 ،صفرا سهيک التهاب ،صفرا سهيک سنگ ،پاها
  .شانه درد ،خون فشار ،گرنيم ،کطرفهي يسردردها
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 LIV کبد مريدين از نقاطي
LIV-3 چونگ يتا (TAI CHONG) - تياهم با و بزرگ مکان  

 يمتريتسان 4 فاصله در و پا کف دوم و اول متاتارس يها استخوان نيب LIV-3 نقطه
  .دارد قرار پا شست انگشت يانتها از

 نييپا را کبد انگي و شده صفرا سهيک و کبد یهماهنگ و تيحما باعث LIV-3 نقطه
  .فرستد یم

 
 :LIV-3 کاربرد موارد

 ،اديز یتشنگ ،بوستي ،اسهال ،سردرد ،دهيپر رنگ چهره ،پهلوها و نهيس قفسه در درد
 زانو ،يادرار احتباس ،یخون خلط ،یخون مدفوع ،صفرا سهيک يدردها ،زدن آروغ ،تهوع

 ،سردرد ،خون فشار ،گواتر ،گلو تورم ،بغل ريز ورم ،رحم از يزيخونر ،درد شکم ،درد
  .یزوفرنياسک ،تشنج ،یخواب یب ،جهيسرگ

 
LIV-13 من جانگ (ZHANG MEN) - دروازه پرده  

 قرار ازدهمي دنده آزاد يانتها در LIV-13 نقطه

  .دارد
 یهماهنگ و تيحما باعث LIV-13 نقطه

 (QI) یچ و کند یم خشک را رطوبت ،شده طحال
  .دينما یم تيهدا ها هيکل و ها هير سمت به را
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 :LIV-13 کاربرد موارد
 بزرگ ،یچاق ،استفراغ ،تهوع ،يیاشتها یب ،پهلوها و نهيس قفسه در درد ،شکم اتساع

 در درد ،ادرار شدن اديز ،اسهال ،يالغر ،یتنفس اختالالت ،اديز یتشنگ ،طحال شدن

  .تيهپات ،بازوها و شانه عضالت

 
 (DU) دو نيديمر از ينقاط

DU-14 يیجو دا (DA ZHUI) - بزرگ چکش  

  .دارد قرار یگردن هفتم مهره یبرجستگ ريز یفرورفتگ در DU-14 نقطه
 شدن پاک ،رطوبت شدن خشک ،(QI) یچ ميتنظ و تيحما باعث DU-14 نقطه

  .شود یم عضالت یگرفتگ و اسپاسم رفع و ها هير و کبد تيوتق ،حرارت
 



  طب سوزنی                                                                                08   

 

  

 :DU-14 کاربرد موارد
 یگرفتگ ،پاها و دستها بودن سرد ،استفراغ ،ضعف ،مفرط یخستگ ،تهوع ،تب

 ،جهيسرگ،گردن یسفت ،يخودبخود زشير عرق ،تنفس بودن مشکل ،پشت عضالت
  .فلج ،سل ،آسم ،تيونشبر ،صرع ،یزوفرنياسک ،ايماالر ،یگرمازدگ ،تشنج ،سرفه

 
DU-20 يیهو يبا (BAI HUI) - صد کي تجمع  

  .دارد قرار جمجمه يباال وسط در DU-20 نقطه
 یچ رفتن باال باعث و نموده آرام را باد ،هدش کبد ميتنظ و ثبات باعث DU-20 نقطه

(QI) شود یم.  
 

 :DU-20 کاربرد موارد
 ،يقرار یب ،بدن کطرفهي فلج ،فک شدن قفل ،تکلم اختالالت ،يمغز سکته ،سردرد

 ،مقعد پروالپس ،گوش ززوِوِ ،غش ،تعادل عدم ،یفراموش ،گردن عضالت یگرفتگ
  .جهيسرگ ،ینيب یگرفتگ ،ريبواس ،رحم پروالپس
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  (REN) رنِ نيديمر از ينقاط
REN-4 واني گوان (GUAN YUAN) - یچ منبع (QI) هياول  

  .دارد قرار ناف ريز در متريسانت 5 فاصله به REN-4 نقطه
 ما (QI) یچ تيتقو ،ها هيکل تيحما باعث ENR-4 نقطه

 به آن تيهدا و انگي کنترل و (QI) چی مِيتنظ ،يدرزاد

  .شود یم نييپا سمت
 

 : REN-4 کاربرد موارد

 ،يادرار شب ،يادرار اختالالت ،اسهال ،سرما احساس
 ،یبخوا یب ،يقرار یب ،جهيسرگ ،يینازا ،یقاعدگ اختالالت
  .یجنس یناتوان ،رحم پروالپس ،ضعف ،ترس احساس

 
REN-12 وان جونگ (ZHONG WAN) - معده يمرکز يمجرا  

  .دارد قرار ناف يباال يمتريسانت 12 فاصله به  REN-12 نقطه
  .شود یم آن (QI) یچ یهماهنگ و معده ميتنظ باعث REN-12 نقطه

 
 :REN-12 کاربرد موارد

 ،استفراغ ،عدهم بودن رپُ احساس ،درد
 ،تب ،اسهال ،يیاشتها یب ،کردن ترش
  .اضطراب ،عضالت یگرفتگ


