
PŁUCA–JELITO GRUBE PRZEMIANA METALU
ZACHÓD/JESIEŃ/SUCHOŚĆ/PŁUCA/NOS/SKÓRA/WŁOSY/PŁACZ/SZLOCH/SMUTEK/ŻAL

/KASZEL/RAMIONA/GÓRNA CZĘŚĆ PLECÓW/ „PO” - ODWAGA

Narząd zang: płuca (fei) Pł

Charakter
„Odpowiedzialne za sprawy zagraniczne 
i obronę”
Kontrolują powierzchnię ciała, pozostają 
w bezpośrednim 
kontakcie ze środowiskiem zewnętrznym
i są odpowiedzialne 
za obronę immunologiczną oraz 
większość wydzielin.

Rola w TMCh
• Panują nad qi i zarządzają oddychaniem.
• Zarządzają rozprzestrzenianiem i zsyłaniem w dół.
• Zarządzają regulowaniem ścieżek przepływu wody.
• Są schronieniem dla duszy cielesnej (po).
• Zarządzają tkankami, włączając skórę i gruczoły potowe, pory skóry i owłosienie ciała.
• Otwierają się w nosie.

Związek z pięcioma przemianami
• Emocja: smutek.
• Czynnik klimatyczny: suchość.
• Pora roku: jesień.
• Kierunek: zachód.
• Kolor: biały, srebrny.
• Smak: ostry.
• Pora dnia: 3.00–5.00.

Narząd fu: jelito grube (da chang)

Funkcja

Zarządza transformacją i przekazywaniem resztek pożywienia: trafiają do niego mętne i stałe części
przechodzące z jelita cienkiego, którym nadaje postać stolca, zanim wydali je z ciała. Kierujące się 
w dół qi płuc wspiera jelito grube w procesie defekacji.



SYSTEM NARZĄDÓW PŁUCA–JELITO GRUBE
Zarządzają qi i oddychaniem: Jedną z najważniejszych funkcji płuc jest wdychanie powietrza i 
przetwarzanie go w czyste, dziedziczone (lub nagromadzone) qi (zong qi), które jest później 
łączone z gu qi (qi z pożywienia) pochodzącym ze śledziony. Te zaś są następnie łączone z qi 
esencjonalnym (jing) w postać qi prawdziwego (zheng qi). Qi prawdziwe krąży w meridianach za 
sprawą funkcji płuc, żeby dotrzeć do każdej części ciała i odżywić narządy. Płuca wraz ze śledzioną
są w największym stopniu odpowiedzialne za qi pozyskiwane obecne w ciele. Qi prawdziwe 
rozdziela się na dwie osobne formy: qi kanałów (ying qi) i qi obronne (wei qi). To ostatnie chroni 
przed atakami zewnętrznych czynników patogennych, takich jak zimno lub gorąco, i powstaje 
głównie z qi płuc. TMCh utrzymuje, że swobodnie krążące, posiadające właściwą ilość qi płuc 
stanowi podstawę dobrego systemu obronnego (układ immunologiczny). 

Zarządzają regulowaniem pasaży wodnych, rozprzestrzenianiem i kierowaniem w dół

Inną ważną funkcją płuc jest rozprzestrzenianie i kierowanie w dół qi oraz zarządzanie płynami 
ciała. Problemy dotyczące dystrybucji qi płuc powodują kaszel, ucisk i uczucie zablokowania w 
klatce piersiowej. Płyny ciała mają związek z funkcjonowaniem żołądka. Narząd ten gromadzi 
płyny, a system płuc rozprzestrzenia je w organizmie, aby był on należycie nawilżony. Objawy: 
Retencja wody, obrzęki, opuchlizna powiek, ale również suchość. Zarządzają skórą: Suchość 
skóry i zmiany skórne, często spowodowane wewnętrznym gorącem, gorącą wilgocią lub 
niedoborem płynów ciała, bardzo dobrze reagują na terapię pożywieniem. Odżywianie i system 
narządów: Terapię pożywieniem można stosować w celu zapobiegania dolegliwościom płuc – 
poprzez wzmacnianie qi płuc – oraz do leczenia ostrych i przewlekłych dolegliwości systemu płuc.

• Wzmacnianie qi płuc dla zwiększenia ogólnego zasobu qi.

• Wzmacnianie qi obronnego.

• Podczas ostrej fazy przeziębienia, ale również jako dodatkowa terapia w przebiegu chorób 
przewlekłych, na przykład astmy, w połączeniu z innymi terapiami, takimi jak akupunktura i
ziołolecznictwo.

• W przypadku suchej skóry i błon śluzowych przez użycie chłodnych i nawilżających 
produktów.

• Dla dolegliwości związanych ze śluzem, dotyczących układu oddechowego, takich jak 
zapalenie oskrzeli, zapalenie zatok, przez wzmocnienie systemów płuc i śledziony. Istotne, 
zwłaszcza w przypadku przewlekłych stanów związanych ze śluzem, jest zapobieganie 
ciągłej produkcji śluzu, ale też transformowanie tego już istniejącego.

• Smutek jako czynnik emocjonalny odnoszący się do dolegliwości płuc może być leczony 
pożywieniem o smaku ostrym, dzięki jego działaniu rozpraszającemu.

 Syndromy związane z płucami a dietetyka chińska

Niedobór qi płuc (fei qi xu)

Śluz i wilgoć blokujące płuca (tan shi zu 
fei)

Niedobór yin płuc (fei yin xu
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