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Milé kolegyně, vážení kolegové,  
přátelé akupunktury,

druhé číslo letošního ročníku našeho 
časopisu se rodí v úmorných vedrech 
letošního června.

I při válečném běsnění v Evropě 
a dalších problémech se konal pravi-
delný akupunkturní seminář v Praze 
a na Slovensku Šmiralovy dny. Náš seminář v Lékařském domě 
proběhl na „čarodějnice" 30. dubna a byl tentokrát pojat mezi-
národně. Podruhé během půl roku k nám zavítala paní doktorka 
Karin Stockert, nám už známá z kongresu v Lednici a s ní přijel 
Dr. Matthias Lechner. Snad by to mohl být začátek užší spolu-
práce. Díky nim se nám také podařilo připravit českou mutaci 
časopisu s chlupem ještě včas. Snad ho dostanete do konce 
června, maximálně začátkem prázdnin. Chtěl bych zde opět 
požádat všechny, zvláště přednášející na kongresu a seminářích, 
aby své příspěvky do časopisu posílali, pochopitelně v textové 
tisknutelné podobě. Je to samozřejmě další práce. Některé už 
jsme měli možnost si přečíst, další jsou v tomto čísle a doufám, 
že zbytek budeme mít možnost otisknout příště. Upřímně řeče-
no, nebýt zahraničních přednášejících a autorů, měli bychom 
s náplní časopisu problémy po kongresu, což je stav poněkud 
neobvyklý. Apeluji proto na vás všechny, máte-li něco zajímavé-
ho, neváhejte, sedněte si a pište. Lze říci, že časopis byl, je a bude 
takový, jaký si ho uděláme.

Začátkem června jsme v nepočetně skupině, pokud jsem 
dobře spočítal, šesti účastníků, navštívili jubilejní 5. Šmiralovy 
dny v Moravanech nad Váhom nedaleko Piešťan, které zorga-
nizovali slovenští kolegové časově téměř v rozsahu kongresu, 
včetně cvičení qi gong. Akce byla podařená, přednášky kvalitní, 
obohacující a inspirující. Vřele doporučujeme hojnější účast, 
podobně jako slovenští kolegové navštěvují naše kongresy. 
Bez nich, jak už delší dobu víme, by české kongresy měly dost 
nízkou návštěvnost.

Čas nám přináší nejen dobré, ale i špatné zprávy. Do tohoto 
čísla jsme připravovali tři medailony jubilantů. Bohužel jeden 
z nich se koncem března změnil v nekrolog. Po předchozích 
smutných zprávách nás náhle opustila naše dlouholetá kolegyně 
MUDr. Magdalena Urbanová z Čáslavi. Podrobná vzpomínka je 
uvnitř čísla. 

Doufám, že oslavenec prim. MUDr. Milan Stránecký konečně 
najde nakladatele pro svůj originální rukopis, jehož část jsme již 
měli možnost si v časopise přečíst.

Najdete zde také informaci o letošním kongresu ICMART, 
který se koná v říjnu v italské Bologni. Několik nás již je přihlá-
šených. Pokud by se vyskytli další zájemci, byla prodloužena 
lhůta pro snížený kongresový poplatek z konce května do 
konce června, i když je otazné, zda se k vám tato informace 
dostane včas. Na Internetu samozřejmě ano. Kromě toho výbor 
ICMART poctil svým zasedáním v únoru Prahu za účasti našich 
a slovenských zástupců.

Hudebně je letošní červen zajímavý. Odložené koncerty ode-
hráli mj. Eric Clapton z bývalé a asi první superskupiny Cream 
a Nick Mason, bubeník Pink Floyd. 18. června oslavil osmdesáti-
ny snad nezjnámější vegetarián, stále aktivní Sir Paul McCartney.

Přeji vám hezké léto.
Petr Sedláček

ORIGINÁLNÍ PRÁCE
• Akupunktura v gynekologii  

podle japonské Hara diagnostiky 
Dr. Matthias Lechner 4

• Akupunktura, farmakoterapie  
a další invazivní techniky v léčbě  
chronických bolestí bederní páteře 
MUDr. Eva Kynclová 20

• Reflexní terapie ve světle akupunktury,  
metoda REST 
Mgr. David Havlíček 24

• Alergie a mikrobiom střeva – část 2  
Dr. Karin Stockert 26

• Akupunktura a její ovlivnění těhotenství a IVF  
MUDr. Helena Čutová 31

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
• Rozloučení 

MUDr. Magdalena Urbanová 34

• Významné životní jubileum 
MUDr. Radomír Růžička, CSc. 36

• Významné životní jubileum 
prim. MUDr. Milan Stránecký 39

Z PROBĚHLÝCH AKU AKCÍ
• 5. ROČNÍK ŠMIRALOVÝCH DNŮ  

SE VYDAŘIL 
MUDr. Ladislav Fildán 40

OZNÁMENÍ A RŮZNÉ
• Pomáháme léčit, lékařům i pacientům.  

Na začátku musí být relevantní informace 
Jan Hovorka 42

• Oznámení o chystaných akcích 43

• Zápis ze zasedání výboru ČLAS  
ze dne 30. 4. 2022  44

Foto autorů v hlavičkách článků: Petr Sedláček.

Za obsahovou a jazykovou formu příspěvku odpovídají autoři.

Není-li uvedeno jinak, fotografie publikované u jednotlivých článků  
pochází z archivu Petra Sedláčka.



4 5Acupunctura Bohemo Slovaca • bulletin ČLAS ČLS JEP a SA SLS • 2 | 2022 Acupunctura Bohemo Slovaca • bulletin ČLAS ČLS JEP a SA SLS • 2 | 2022

AKUPUNKTURA V GYNEKOLOGII  
PODLE JAPONSKÉ HARA DIAGNOSTIKY  
Seminář 30. 4. 2022, Praha

Dr. Matthias Lechner
Rakouská společnost pro akupunkturu, viceprezident  

Překlad: MUDr. Ladislav Fildán

originální práce 

Hara zóny ( Magbuana/Nanjing styl) – body, které 
se ošetřují při palpačním nálezu v zónách

HT Srdce: PC6 oboustranně 

LR Játra pravý horní kvadrant Q: 

Li4 stejnostranně (ipsilaterálně)

ST Žaludek: PC6

SP – Slezina-pankreas: 

Horní levý Q: Spl9

LI Tlusté střevo: 

ST 36-37, ipsi

LU Plíce: dolní pravý Q:

LU10 kontralaterálně

KI Ledvnina: KI6, oboustranně

LR Játra dolní levý Q:LR4 ipsilat.

Pozn. KD = KI Ledviny

Dr. med. Matthias Lechner z Ra-
kouska nás na našem tradičním 
pravidelném semináři v Lékařském 
domě v Praze 30. 4. 2022 seznámil 
s pro nás dosud neznámou metodou, 
používanou již několik staletí v Ja-
ponsku. Seminář měl nosné téma gy-
nekologie a možnosti akupunktury, 
proto dr. Lechner zaměřil přednáš-
ku zejména na oblast gynekologie.  
Metoda se nazývá Hara diagnostika 
a terapie, jelikož vychází z japonské-
ho  slova hara, což znamená břicho. 

Jedná se vlastně o další mikrosys-
tém, tentokrát zejména na břiše, 
ale nejen na něm. Přednáška měla 
informativní charakter, představila 
základní principy Hara diagnostiky 
a terapie.    

Zvládnutí této nové metodiky by 
jistě vyžadovalo hlubší studium a pra-
xi, aby ji bylo možno zařadit mezi 
další terapeutické možnosti, které 
používáme.

Akupunktura v gynekologii
Je široce používáná v praxi, často 

v kombinaci s léčebnými bylinami.

Na poli gynekologie ve spojení 
s akupunkturou probíhá poměrně 
významný výzkum. V poslední době 
bylo možno nalézt v pubmed 127 
studií v oblasti porodnictví, gyne-
kologie ve spojení s akupunkturou.  
Studie zahrnovaly diagnózy jako 
chronická pánevní bolest, dysme-
norea, endometrióza, recidivující 
močové infekce, muskuloskeletální 
bolest, hyperemeze a pálení žáhy 
v těhotenství, zhoršení plodnosti, 
podpora pro otěhotnění atd. 

Hara diagnóza

HARA = abdomen = centrum těla

V Japonsku je tato metoda rozšíře-
ná, protože Japonci tvrdí, že „pulz je 
obtížný“, tedy pulzová diagnostika je 
těžká. Současná Hara diagnostika se 
začala objevovat v 17. století. Byla roz-
víjena na palpaci břicha (ale nejen 
břicha), na kterou byli v Japonsku 
silně zaměřeni. Zčásti i proto, že zde 
bylo nemálo slepých léčitelů. Ti mj. 
také objevili záváděcí trubičky pro 
snazší vpich jehly, které jsou nám 
dobře známé.

V Japonsku však existuje více růz-
ných stylů Hara diagnostiky jednak 
v použití akupunktury a jednak 
v herbální terapii (v Japonsku se 
nazývá Kampo).

I v Japonsku se inspirovali starými 
čínskými texty o nemocech a jejich 
léčení (např z Nan-jingu) a často 
z nich citují.

Zaváděcí trubičky pro snazší 
aplikaci jehel.

Japanese Acupuncture

Přiřazení 5 fází na břicho podle Nan jingu
Také zde byly aplikace podle orgánů  
(podle I.M., dvorního akupunkturisty ze 16. století)

Pozn. překladatele: Dr. Lechner používá pro ozna-
čení orgánů (drah) v některých případech němec-
kou terminologii. U nás se používá mezinárodně 
dohodnutá anglická terminologie.

Liv – Liver – LR – játra
He – Heart – HT – srdce

Tlaková bolest, citlivé uzly, zvýšená měkkost – 
při palpaci v zónách na břiše

HARA – zóny
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Koncept „Oketsu“

Stav Oketsu v japonské terminolo-
gii znamená následek obstrukce (stá-
zy)  Qi – tekutiny – krve. Výsledkem 
je akumulace „staré, špatné a toxické 
krve“.

Onemocnění a poruchy, které ve-
dou do stavu Oketsu: jaterní choroby, 
hormonální dysbalance, trauma, 
lokální infekce, následky léčby atd.

Fyzicky se  stav 
Oketsu projeví jako 
citlivost většinou 
v oblasti podbřišku, 
ale také v určitých 
bodech zejména ko-
lem pupku, jako ST 
25, KI 16 atp. 

„Oketsu“ je více 
symptom než příči-
na onemocnění. Čas-
to jeden symptom 
z mnoha je význam-
ný, protože kvůli 
tomu, že je podstat-
ný, tak blokuje léčeb-
ný proces 

Blokáda krve často 
přechází do chronic-
kých onemocnění. Ta 
trvají tak dlouho, jak 
dlouho zůstává stav 
„Oketsu“.

Oketsu je spojeno se suchostí, 
tedy krev nemůže proudit, protože 
vysychá. Pozorujeme suchost, deficit 
Jinu, horkost krve. Také se tyto pří-
znaky kombinují s deficitem ledvin, 
může být i deficit Jangu ledvin, různé 
projevy chronického vyčerpání.

HARA- zóny podle Nagana Další příznaky a symptomyMa – německá terminologie – 
ST žaludek

Renmaj – dráha přední střední 
CV

Vedle pupku vlevo KI 16, ST 25
Trojúhelníková zóna vlevo  
je vymezená body: KI 15, ST 26, 
ST 27

ST 28 –vejcovody
KI 13 – děloha
ST 30 – děložní problémy

Symptomy stagnace (stázy) krve

Tmavá, namodralá, purpurová barva kůže, rtů, kruhů pod očima,
Zvyšuje se pigmentace, tuhnutí kůže

Slabé periferní krevní cévy, snado se tvoří modřiny a krvácení 

Abnormální menstruace, amenorrhea, dysmenorrhea
Endometriosis, fibroidy, krevní sraženiny, menstrauční křeče

Bolest hlavy, ztuhnutí ramen, insomnia, zapomnětlivost,  
závratě, ospalost
Krevní stagnace v hlavě – tlaková bolest v oblasti GV 20,
Tlaková bolest v týle zejm. vpravo

Srtřídání návalů horka s pocity chladu ve stejné době, také na rukou  
a zádech

Digestivní problémy, constipation, colitis, vředy, bolesti

Chronické symptomy, únava, mnohočetná kožní znaménka

Oketsu – Deficit

• Příklady chronických onemoc-
něnís oketsu

• Hematologická onemocnění 
s horkostí krve“ 

• Gynekologická onemocnění: 
menstruační potíže, endome-
triosis, ...

• Všechny druhy chronických 
nemocí

Další typické projevy 
nerovnováhy kombinované 
s Oketsu – z pohledu 
akupunktury

„Imunne“ (speciální název podle 
Matsumoto /Euler) = bolest pravé 
strany dolního břicha (v obl. ST 
26-27, souvisí s lymphoretikulární 
tkání – uzliny, apendix, Peyerovy 
plaky, (jiné školy tuto situaci nazý-
vají oketsu= stagnace krve v této 
obl.). To může být uvolněno přes 
LI 10. Bolestivost při palpaci může 
znamenat mírný zánět lymforetik. 
tkání = slabost nebo nerovnováha 
imunitního systému.

• Oblast inguiny při visceroptó-
ze – zde tlaková bolest třísel-
ných ligament, slabost vaziva.

• Atlas/Sphenoidální oblast 

• Deficity orgánů a drah ve smy-
slu TCM

• Také jizvy
• Extrameridiánové vzorce – 

každý EM má svůj specifický 
palpační vzorec – zde míněno 
na břiše – který má specifické 
projevy bolestivosti  či napětí 
oblastí na břiše. Pokud pou-
žijeme správný EM, břicho 
se uvolní a dojde k odeznění 
těchto příznaků.

A zejména v gynekologii nerovno-
váha hormonálních žláz

• Hypofýza
• Štítná žláza

Klasické strategie proti stagnaci 
krve jsou také baňky, Gua sha a pi-
javice.
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Oketsu při gynekologických 
onemocněních

Je důležitý faktor obvykle léče-
ný jedním způsobem nebo jinak: 
může se zlepšit nepřímo  zlepšením 
činnosti hypofýzy, struktur 1.cervi-
kálního segmentu nebo celkového 
deficitu.

Styl diagnózy a léčby

Obecně se výběr bodů orientuje 
podle fyzikálních nálezů, zejména 
citlivých bodů/ oblastí akubodů a /
Hara – na břiše a podle změn tkání. 
Po aplikaci jehel by mělo nastat 
rychlé zlepšení. Inhibiční technika: 
testujeme tlakem prstů a kalibruje-
me ideální aplikaci jehly (tzn. směr 
a hloubka zapíchnutí jehly) do té 
doby, než se změní tlaková bolest.

V podstatě se jedná o jemné jeh-
lování.

 
Př.: Bolest v bodech ST 26–28 

vpravo se zlepší po akupunktuře 
v bodech LI 10 a v jejich okolí.

Léčba je aplikována ve fázích, 
pokud je více než jedna porucha, 
tak léčba může být postupná. Tak 
pacient může být léčen nejprve 
v pronační a poté v supinační pozici, 
často se použijí 2–3 fáze 

Léčba Oketsu 
Nejprve: dolní břicho

Léčba
„immune“

Tlakové body (TB)
Pravý podbřišek

Tlakové body 
Levý podbřišek

Léčba
„oketsu“

Area LI 10-11  
také více laterálně k TE 
ve stejné výšce, 1-3 body
oboustranně,  
více vpravo

KI 6 (podporuje, stimu-
luje nadledviny

TE 16 – moxa přímá
GV 14 – moxa  přímá

Area St26–27
TB

TE 16
„Extra bod Východní vítr“ 
také TB

Oblasti na zádech
Hrana kosti kyčelní
M. quadratus lumborum
TB

Area triangular
St 27- Ki 15

Li4 (-Li5)-ipsilaterálně
Lu 5 – ipsi

Vaskul.  komprese na 
vnitřním stehně, TB LR,  
3 jehly směrem zespodu 
nahoru

Area laterálně od  St 30 
(zde i léčba visceroptózy)

Ma 41  ST 41, Le 4 – LR 4, M 5 – SP 5

Filiformní moxa. Ručně se připraví kužílek moxy, zapálí se zapa-
lovačem a krátce se nechá hořet tak, aby nedošlo k popálení paci-
enta. Kužílek se uhasí ve vodě v připravené nádobě. Aby se nespálil 
terapeut při odstranění moxy, tak si předtím sám namočí prsty 
v chladné vodě a odstranění a uhašení moxy provede rychle.

3E = TE (triple energizer) –  
trojitý ohřívač

Di = LI (large intestine) –  
tlusté střevo

Ma = ST (stomach) – žaludek

TW = TE

Col = LI

KI 16, KI 15

ST 25, 26, 27

Liver – játra LR

Liv - = LR

Typical Oketsu zones + Release
typické oktesu zóny + jejich 
uvolnění

Léčba Oketsu schématicky
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Visceroptosis – léčba

Primární diagóza: vnitřní stehno, 
inguinální ligamenta

Obecně: Subklavikulární zóna léčí 
inguinální zónu (ipsi- a kontralate-
rálně).

Žaludeční meridián – „pilíř těla“ 
(bolest dolních zad, ischias, unave-
né nohy, diskomfort v slabinách-
-tříslech, ztuhlá ramena, časté moče-
ní etc., typ. v graviditě).

Visceroptosis – léčba, schémata

Nadledviny

Umožňuje tělu obnovit sekreci kortizolu po stresu-vyčerpání; TB kolem pupku; po traumatu, strachu, chronic.
zánětech etc.

1. krok

TB (palpovat odshora),
Inguinál. ligamenta,  
max. k St30
Často TB v CV – Ren mai 

Posílení: 
2. Krok

Pac. ležící na boku

ST 13- 44° vytahuje meridián  
žaludku zpět nahoru

Pomocně:
Hrudkovité body na tibii – směrem 
dolů
ST33, GB 31 – před. a zev. strana 
stehna
„Vnitřní Jin body“ 
= Meridián KI – TB na vnitřním 
stehně
moxa

GB25, 15° směrem k páteři

BL23 15–45° dolů

BL25směrem k pupku pod úhlem 
45°
(trvalé intradermál. jehlys)

Hrudkovité  body (angl. Lumps 
points) – hmatné zduřeniny 
na tibi v dráze žaludku. Lze je 
napíchnout jehlami  pod úhlem 
45 st směrem dolů až k periostu 
tibie

Viz také na pravé dk na meridi-
ánu žaludku (Stomach)

Krok 1: 
Uvolní napětí kolem pupku (napětí/ztuhlost)
KI16 nebo níže

Ledviny

Krok 2: 
Když krok 1 je efektivní jen ze 60%

TB KI 16
nebo níže

Slezina-pankreas

KI 6 (směrem k achil.šl.)
(někdy namísto toho KI3/7/9)

KI 27 (směrem k manubrium)
(když příliš bolestivé, tak nejdřív HT 7)

Přidat: LU 5 (také TB v LU 1)

GB 25

SP 9 oboustranně
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Krok 3: Přímé jehlování

(žádná ostrá bolest!)

Krok 4: 

Pomalý, klesající pulz + TB v oblasti pupku

Přímo nebo níže KI 16

Moxa

Huato jia ji body GV 4  45°
+ moxa

Mi = SP (dr.sleziny-pankr.) 
Ni = KI (dr.ledviny)

Hypofýza 

Příčiny: chemické toxiny, sinusitis, 
trauma, temporomandib. Kloub 
TMJ, zatínání zubů, jizvy kolem BL 2 
(vnitřní okraj obočí), etc.

Hypofyzární reflexní zóny

BL 2- Yu yao zóna

BL 10 plus-1 cun nahoru

SI 13

CV 3

SI3+SI13+Bl2 + CV21

Polyurie, ale přitom nepije mnoho  
(také pomočování dětí)

SI 3 uvolní BL 2 plus

Yu yao/Bl10 plus/SI13- 

Také na HARA ST 28/KI13 (oketsu)

SI 13 uvolní BL 2-Yu Yao

SI 13/BL 2  uvolní CV 3

BL 2 – vhodný, když jsou přítomny symptomy střední 
ohřívače.
Dobré také přidat Yu Yao

BL 10 plus – přidej vždy, když je bolestivý a zduřelý

GB 4/5/6: hypofýz. reflex. area
Deprese – mohou být přidány

Bl = BL bladder – m.měch.                                           
Dü = SI small intestine – tenk. střevo
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Renmai = CV conception vessel –
přední střední dráha

Ni = KI – kidney – dráha ledviny

Gb = GB – gall bladder – žlučník

Hypofýza

Kost sfenoidální – porucha 

Vztah – sfenoidální kost – pánev;  
s y m p t o m y  n e r o v n o v á h y  – 
hormonální, poruchy spánky (také 
apnoické pauzy), TM kloub, bolest 
hlavy atd.

Tlakové body

CV 5/6

Mediální zóna Spina iliaca 
ant. sup.   

Mediální část ligamentum 
inguinale

KI 9/Ni27 ipsilat. – Uvolní uvede-
né nahoře

Přidat TE 9 (který také uvolní TE 
17 – pod zevním zvukovodem

Přidat BL 11 („shu bod kostí“) – 
pod úhlem 15° dolů 

Sphenoid bone imbalance

Štítná žláza 
Palpačně: většinou ST 9, palpovat 

směrem ke cartilago thyr., bolestivé 
body na tlak, lehký otok.

Hypotyreóza: Deprese, bradykar-
die, únava, ztráta vlasů, akne, snížení 
libida etc.

Léčba: body k uvolnění ST 9, po-
kud je bradykardie, soustředit se na 
body na zádech.

Hypertyreóza: podrážděnost, 
vztek, nesnášenlivost tepla, hubnutí, 
únava, tachykardie, nespavost,osteo-
poróza etc.

Léčba: Ohňové body KI/LU, více 
bodů na břiše k uvolnění ST 9

Obecně – pokud se objeví jakýko-
liv z uvedených příznaků – vyšetřit 
štít. žlázu.

Štítná žláza – iniciální napětí 
svalů

Nejprve pokud je nutno uvolnit 
krční svaly/vaskulární kompresi:

Bolestivý bod, možná vyzařuje ko-
lem ST 12 (nad klíční kostí) – typicky 
je to více mediálně

= Scalenus bod – je uvolněn po-
mocí SP 3, 2, CV 15, KI 16, LR3

S t e r n o c l e i d o m a s t o i d e u s 
(SCM) – TB ve středu těla svalu, 
často stranová diference v napětí, 
uvolňuje se protilehlými body TE 5-8 
+ GB 41-40 (léčba  shao jang)

TB Atlas- C1 (TE 17, under mastoid 
process) – uvolňuje se pomocí TE 3

Štítná žláza – svalové napětí
Pohyby (Kölblinger/Hokaino): 

zjišťovat body během pohybu, často 
permanentní jehly.

Bolest v jakémkoliv meridiánu při 
rotaci hlavy – uvolňuje se pomocí 
Tai Jin bodů kontralaterálně (tj. při 
zvýšení bolesti při otočení doleva – 
ošetři pravou stranu a naopak – ob-
vykle body LU 5/6/1 a SP 6/9 

Bolest při záklonu hlavy- uvolně-
ní pomocí Yangming/ Shaoyin/ 
Jueyin – obvykle LI 11/10, ST 
36/38/39, KI 5/3, LR 3.

Bolest při ohnutí hlavy dopředu – 
uvolněna pomocí Taiyang – obvykle  
SI 3/ SI body na horní končetině, BL/  
40/60 – palpovat.

Bolest při ohnutí hlavy nastranu – 
uvolňuje se pomocí Shaoyang 

Obvykle TE 5/9/13, GB 34/39, 
možná 40.

Další zóny (podle Magbuana/
Tung způsob): podle anatomické 
orientace

Extra body Chong Zi/ Chong 
Xian (na thenaru): Bolest rhombi-
deálních svalů, nejlépe, pokud je 
anamnéza plicních on., u kuřáků 
možná veńozní potíže, krvácení

SP 5.5 (dolů od  SP 6): Bolest in-
zerce m. levator scapulae k hornímu 
úhlu lopatky 

LR 5: bolest rhomboidů
GB 39: bolest subskapulárních 

svalů (meridán srdce)

Chong Zi/ Chong Xian (Tung)
extra body na thenaru
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Štítná žláza – hypofunkce

Pulz rel. normální rychlosti

TB ST 9

Pulz pomalejší

TB Huato jiaji C6/7 („ hu štítnice“); 

Může být BL 10+ (1 cun nad BL 10)

Je uvolněn

Kawai body štít. Žlázy za uchem/ + bod Eustachovy 
trubice

LU 4 – přímá moxa (DM)

TE 4, 45° směrem ke stř. čáře

Speciální bod na krku, kde se krk připojuje k rameni 
(viz obr.), také možno Hua tuo jia ji C6/7

Také KI 9/10/3 směrem ke šlaše 

(Štítnice je částí okruhu ledviny)

Jsou uvolněny pomocí

BL43- (interkostálně, paže by měly viset dolů)

Plus jehly přímo pokud jsou bolestivé GV 2/4/6/11/12/14 
4

Mělce vzhůru 15-45°- 

Zejména, když jsou pacienti nervozní a trpí nespavostí

Pak jehla, když bolestivé HJ body v th obl. 4/7 a

HJ v krční oblast C 6/7- 45° ke středu

Hypofunkce 
štítné žlázy 
ventrální 
strana

Hypofunkce-
štítné žlázy 

dorzální 
stranapomalý 

puls

Štítná žláza – hyperfunkce

Body více na ventrální straně těla/břicha

TB ST 9, LR 2, KI 2 Přidat léčbu hypofýzy, pokud palp.bolest na BL 

CV 6

CV 4 (autoimunita)

K I7/10 uvolní KI 2  

pokud není bolestivá palpace KI 2, jehlu do KI 9 + TE 
9 (lehce nahoru)

Lu5/8 k uvolanění LU 10

Přidat LI 15 k uvolnění ST 9

S T 44/45 uvolní ST 9, také ST 2

St 2 (zánět)

Také dorzálně:

Přidat:

Kawais body št. Žlázy za uchem + bod Eustachovy tr.

Huato Jiaji: Torakální obl. 10/11/12 přímo do bolestivých 
bodů



18 19Acupunctura Bohemo Slovaca • bulletin ČLAS ČLS JEP a SA SLS • 2 | 2022 Acupunctura Bohemo Slovaca • bulletin ČLAS ČLS JEP a SA SLS • 2 | 2022

originální práce 

Příklady – Dysmenorrhea/
Menstruační problémy 

1.) Léčba blokád (viz nahoře)
Oketsu/Immunita
Žaludeční Qi (hrudkovité body 

na tibii)
Nadledviny
Hypofýza
nebo
Léčba na extrameridiánech 

2.) Hlavní dráhy – zejména SP/
PC/LR

3.) Liao points: také regulují hor-
mony, další body na zádech

 
4.) Meridiany/orgány: pokud SP 

pracuje LR mají dostatek krve

SP meridian: hlavní body: SP 3/10

Menstruace přílš silná nebo 
příliš slabá: SP 2 TB (ohňový bod) – 
uvolňuje se přes SP 5/9

Menstruace lehká/velmi slabá/ 
krátká/bez bolesti: SP 3/6/PC 6

Žádná menstruace: SP 6 (+moxa) 
/ SP 10/ LR 9, SP 12 bil. může být 
velmi důležitý

+ BL 32/33
+ GV 4 nebo  Huato jiaji body ko-

lem GV 4

ad 3) Liao body (BL 31-34): = 
„zadní jámy“

2. Liao bod (bilat. BL 32, 2. sa-
krální otvor) – reguluje estrogen/
progesteron

Také eliminuje tenzi/bolest v ingui-
nách, dekongesce

Hemoroidy, zlepšuje zrak etc.

Obecně: PC6  (uvolní CV 17) – po 
operacích v pánvi (hysterektomie, 
ligace vejcovodů = druh stázy + de-
ficitu krve 

Obecně přidat body ledvin
Děložní problémy přidat body 

jater.
Při krvácení nebo kardiálních 

problémech přidat body sleziny-
-pankreatu.

Ion pumping cords – kabel 
pumpující ionty 

Posiluje léčbu, zejména je použí-
ván k uvolnění břicha

Zajména extrameridiány.
Poprvé vyvinut při popáleninách 

ve 2. svět. Válce (Manaka)

Polaritita: vytvoří se a zesílí elek-
trická polarita. Vyrobena z mědi, 
vede velmi slabý el. Proud z jehly na 
jehlu – pasivně

Abdominální palpace a Extra-
meridiaány (Manaka)

Palpace: tenze a tlak. bolest

MU- body (lokalizace lehce modi-
fikována)

Kardinální body
- Červený klip kabelu

Poznámka překladatele
Překlad přednášky dr. Lechnera 

slouží pouze k informaci o japon-
ském způsobu akupunktury a dia-
gnostiky opírající se zejména o palpa-
ci na břiše. Jedná se překlad z power 
pointové prezentace, což přináší text 
zkrácený o případné podrobnější 
vysvětlení přednášejícího. 

Pokud by byl zájem o podrobnější 
seznámení se s Hara diagnostikou 
a terapií a tento vážný zájem by pro-
jevilo alespoň 15 lidí, pokusil bych 
se zorganizovat víkendový kurz s dr. 
Lechnerem ještě letos nebo na jaře 
příštího roku.

Postup by byl takový: pokud proje-
ví zájem alespoň 15 lidí, zkusil bych 
domluvit s dr. Lechnerem termín 
kurzu. Znovu bych ověřil zájem 
o daný termín, poté by proběhla 
platba nevratné zálohy. Doplatek by 
byl před zahájením kurzu. Rozpočet 
neznám, protože neznám požadavky 
dr. Lechnera a ani cenu za pronájem 
učebny. Kurz by proběhl v Brně.

Vážní zájemci pište na info@fildan.cz

MUDr. Ladislav Fildán 

Červený klip – pozitivní
Černý klip – negativní

Abdominální palpace a extra-meridiány (Manaka)

Extra meridiány se zde aplikují v párech „Kabel pumpující ionty“ má čer-
venou a černou svorku.

Extra-Meridian
Kardinální bod +  
párový bod

Zóna Hara

Chong mai Spl 4 Pc6

Subkostální zóna

Yin Wei Mai Pc6 Spl4

Du Mai SI3 Bl 62

Dolní břicho

Yang Qiao mai Bl62 SI3

Ren Mai Lu7 Ki6

Mezogastrium

Yin Qiao Mai Ki6 Lu7

Dai Mai Gb 41 SJ5
Vedle pupku

Podbřišek
Yang Wei Mai SJ5 Gb41
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AKUPUNKTURA, FARMAKOTERAPIE  
A DALŠÍ INVAZIVNÍ TECHNIKY V LÉČBĚ  
CHRONICKÝCH BOLESTÍ BEDERNÍ PÁTEŘE
Seminář 23. 11. 2019, Praha

MUDr. Eva Kynclová 
Centrum léčby bolestí, Medicinecare, s.r.o, Brno

ARO SurGal clinic, Brno
ARO Vojenská nemocnice, Brno

evaludvik@seznam.cz

Bolesti bederní páteře jsou jednou 
z nejčastějších příčin návštěvy na-
šeho algeziologického pracoviště. 
A  aké patří (spolu s bolestmi hlavy 
a bolestmi krční páteře) k diagnozám 
nejčastěji indikovaným k akupunk-
turnímu ošetření.

Nová definice bolesti dle IASP 
(mezinárodní společnost pro studi-
um a léčbu bolesti) z roku 2019 je 
následující:

„Bolest je nepříjemná smys-
lová a emocionální zkušenost 

spojená se skutečným nebo 
potenciálním poškozením tkáně 

nebo podobná té, která je se 
skutečným nebo potenciálním 
poškozením tkáně spojena.“ 

(„An unpleasant sensory and emo-
tional experience associated with, 
or resembling that associated with, 
actual or potential tissue damage.“)

Z hlediska trvání se za bolest 
chronickou považuje bolest delší než 
3 až 6 měsíců. Chronická bolest vý-
razně ovlivňuje pacienta, mění jeho 
chování, bývá doprovázena depresí, 
poruchami spánku a značně zhoršuje 
kvalitu života.

Z hlediska etiologie lze bolesti 
zad rozdělit 

• Prosté, nespecifické bolesti 
zad, které většinou nemají 
jasný anatomický korelát, vy-
značují se nejčastěji benigním 

průběhem. Příčinou bývají 
svalová dysbalance či vadné 
statické a dynamické stereoty-
py, které vedou k přetěžování 
a odchylné funkci jednotlivých 
pohybových segmentů a pá-
teře jako celku. Méně často 
mohou být příčinou degene-
rativní změny (např. hernie 
disku, degenerativní stenóza 
spinálního kanálu) či vývojové 
změny páteře (např. spondy-
lolistéza istmického typu). 
Klinická manifestace bývá pod 
obrazem segmentovaného 
syndromu, eventuálně pseudo-
radikulárního syndromu. 

• Bolesti zad vyvolané závaž-
ným organickým onemoc-
něním páteře. V tomto pří-
padě je páteř postižena dobře 
definovaným onemocněním 
specifické nedegenerativní po-
vahy, např. zánětem, nádorem, 
traumatem, osteoporózou. 
V klinickém obraze zejména 
zpočátku dominuje lokální bo-
lest, která je velmi intenzivní, 
klidová, progredující, špatně 
reagující na analgetika. Mohou 
se rozvinout i jasně definova-
né neurologické syndromy 
(radikulopatie, myelopatie). 
Tento typ vertebrogenních 
onemocnění je podstatně 
méně častý než degenerativní 
vertebrogenní onemocnění, 
ale je obvykle závažnější a vy-
žaduje rychlou diagnostiku 
a léčbu.

• Bolesti kořenové a míšní, 
které jsou způsobeny nejčastě-
ji kompresí nervových struktur 
v důsledku degenerativních 
změn páteře (diskogenní kom-
prese při hernii meziobratlové 
ploténky, nediskogenní kom-
prese na podkladě osteopro-
duktivních a fibroproduktiv-
ních změn zužujících spinální 
kanál či kombinace diskogenní 
a nediskogenní komprese).

Pro běžnou klinickou praxi je 
účelné klasifikovat vertebrogenní 
poruchy na základě klinické ma-
nifestace.
• Segmentové syndromy, kte-

ré se vyznačují poruchou funk-
ce v jedné oblasti, poruchou 
držení páteře, lokalizovanou 
bolestí a reflexními změnami. 
Mluvíme rovněž o funkčních 
vertebrogenních poruchách.

• Pseudoradikulární syndro-
my, pro které je typická tzv. 
přenesená bolest (referred 
pain), kdy dochází k vyzařo-
vání bolesti, která však nemá 
přesnou dermatomální distri-
buci. Nejsou přítomny jasné 
objektivní známky kořenové 
léze (nevyskytují se parézy, 
svalové atrofie, poruchy re-
flexů a čití). Z hlediska příčin 
a prognózy jsou blízké seg-
mentovým syndromům. Nej-
častější příčinou je postižení 
meziobratlových kloubů (tzv. 
fazetový syndrom) či afekce 

sakroiliakálního skloubení.
• Kompresivní neurologické 

syndromy. K těmto syndro-
mům patří myelopatie (jsou 
přítomny známky míšní léze) 
a radikulopatie včetně syn-
dromu kaudy equiny a syndro-
mu neurogenních klaudikací. 
Radikulopatie se vyznačuje 
typickou bolestí lokalizovanou 
v příslušném dermatomu (pro-
jected pain) a obvykle dopro-
vázenou dalšími senzitivními 
a motorickými radikulárními 
příznaky.[1]

Metody léčby bolesti
Mezi metody léčby bolesti patří 

farmakoterapie, rehabilitační 
postupy, invazivní léčebné postupy, 
psychoterapeutické metody (pře-
devším KBT techniky), akupunk-
tura (včetně elektroakupunktury, 
moxy, baněk a dalších přidružených 
technik), dietetika, sociální pod-
pora (pracovní rehabilitace, zdra-
votní klauning, pacientské organi-
zace, a jiné).

Obrovskou výhodou, pokud ne 
přímo nutností je multioborová 
spolupráce neurologa, ortopeda,  
rehabilitačního lékaře, psychiatra, 
psychologa, revmatologa, akupunk-
turisty a algeziologa, který optimálně 
léčbu chronické bolesti řídí.

Farmakoterapie:
Běžně užívané analgetika dle 

analgetického žebřířku WHO 
jsou rozděleny do následujících 
kategorií:

1. stupeň tvoří nesteroidní 
antiflogistika (NSA), která dále 
dělíme na COX2 neselektivní – 
ibuprofen, diclofenac, naproxen, 
indomethacin, aj.; COX2 preferenč-
ní – nimesulid, meloxicam; COX2 
selektivní – celecoxib, etoricoxib, 
parecoxib a analgetika/antipyre-
tika – paracetamol, metamizol.

V rámci terapie chronických bo-
lestí je užíváme sporadicky, spíše při 
exacerbaci, náhlé progresi onemoc-
nění. Pro každodenní dlouhodobé 
použití jsou nevhodné pro gastropa-

tické, nefrotoxické, a hepatotoxické 
účinky. Ve věku nad 65let pak zvláště 
nevhodné.

Rizikové faktory NSA gastropa-
tie jsou následující:

• Vyšší věk (> 65 let)
• Anamnéza vředu (peptického 

či z nesteroidních antirevma-
tik)

• Současné užití perorálních 
antikoagulancií

• Vyšší dávky nesteroidních an-
tirevmatik a jejich kombinace

• Závažné systémové onemoc-
nění

• Infekce Helicobacter pylor

2. stupeň a 3. stupeň tvoří 
opiody (slabé, resp. silné). Tyto 
látky mají své přednosti – nejsou 
parenchymově toxické, hepatotoxic-
ké, nezpůsobují gastropatii, nejsou 
hemotoxické, neovlivňují koagulaci, 
použitelné u polymorbidních paci-
entů, často je možná redukce jiných 
analgetik. Mezi nevýhody patří in-
dividuální tolerabilita, nejistá opioid 
senzitivita, adiktivní potenciál, n.ú 
a dlouhodobé n.ú.

slabé: kodein, dihydrokodein, 
tramadol

silné: injekční formy – morfin, pit-
ramid, pethidin, fentanil, sufentanil, 
alfentanil, remi..

transdermální formy – burprenor-
phine, fentanyl

tabletové – oxykodon, oxycodon/
naloxon, tapentadol

Invazivní techniky
Se významně liší mírou invazivity. 

Mezi nejméně invazivní patří infuzní 
terapie. Zahrnující infuze od analge-
tických kombinací po infuzní léčbu 
neuropatických komponent bolesti 
pomocí Thiogammy. Analgeticky je 
nejpoužívanější kombinace analgeti-
kum (Diclofenac, Metamizol, nověji 

Dexketoprofen) + lokální anesteti-
kum (Mesocain) + spasmolytikum 
(Guajacuran, Orphenadrin).

Invazivní zákroky se dále dělí na 
zákroky reverzibilní a ireverzibilní.

Z reverzibilních se v oblasti beder-
ní páteře provádějí nejčastěji bloká-
dy kaudální, kořenové, fasetové, ale 
lze užít i fasciální např. erector spi-
nae plane blok. Do těchto prostorů 
aplikujeme nejčastěji anestetikum 
+/- kortikoid, ale také např. ozon.

Kaudální blokáda je technika re-
gionální (neuroaxiální) anestezie 
spočívající v epidurálním podání 
účinné látky do sakrálního kanálu 
jeho kaudální částí cestou hiatus 
sacralis.

Dnes již standartně  navigovaná 
ultrazvukem (viz. obrázek níže).

Do ireverzibilních blokád spadá 
radiofrekvenční léčba (termoléze, 
pulzní RF izotermická) , perkutánní 
endoskopické ošetření ploténky, 
a také kryoablace. Ošetřují se anato-
micky shodné prostory jako u blokád 
reverzibilních, pouze jinými modali-
tami. Jelikož se jedná většinou o de-
nervace, proces je nevratný.

Akupunktura
Pro léčbu bolestí v oblasti páteře 

se akupunktura používá jak v mo-
noterapii, tak v kombinované terapii 
viz. výše.

Otázka, zda a v jakém sledu zařadit 
akupunkturní léčbu do algeziologic-
kého algoritmu je výslednicí mnoha 
faktorů. Zvažujeme povahu a délku 
trvání obtíží, věk, komorbidity, 
ale i intenzitu bolesti, sociální 
situaci pacienta. V neposlední řadě 
je třeba vzít v úvahu, zda jde o  tav 
chronický, či akutní exacerbaci 
chronicity. 
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Faktory ovlivňující indikaci 
akupunktury při bolestech 
dolních zad

Před započetím léčby akupunktu-
rou je důležité stanovit diagnozu, 
protože zatímco prosté, nespecific-
ké, funkční bolesti zad, stejně jako 
pseudoradikulární syndromy reagují 
na akupunkturu vesměs velmi dobře 
a mohou být metodou 1.volby, kom-
presivní neurologické syndromy 
(zvláště s výrazně vyjádřenou neuro-
logickou symptomatologií) ošetřuje-
me akupunkturně spíše doplňkově či 
jako ultimum refugium. Délka trvání 
onemocnění výrazně ovlivní délku 
léčby akupunkturou. Většina pacien-
tů, kteří přichází při první či druhé 
atace bolestí zad se po akupunktuře 
upraví ad integrum a při dodržování 
režimových opatření a  pravidelné 
akupunkturní sledování (minimálně 
jedenkrát ročně) nemusí k relapsu 
vůbec dojít.

Věk není rozhodujícím faktorem 
pro aplikaci jehel, ve vyšším věku 
však narůstá procento pacientů 
santiagregační a antikoagulační léč-
bou. Hlavní rozhodujícím faktorem 
je spíše nepříznivá sociální situace 
(viz. níže), která bývá s vyšším věkem 
asociovaná. Je třeba mít na paměti 
sociální situaci pacienta, zvážit, 
zda je schopen se opakovaně dostavit 
na léčbu 5–10 týdnů po sobě, jeho 
finanční možnosti. Nespornou výho-
dou je pacientův proaktivní přístup 
ke zdraví. Komorbidity jako poru-
chy štítné žlázy a diabetes mellitus 
I. i II. typu jsou určitou překážkou 
v aplikaci akupunkturních jehel. Te-
rapie je možná, ale trvá déle a výsled-
ná úleva od bolesti je většinou nižší. 
Naopak pozitivní je efekt akupunk-
tury na základní chorobu (např. častá 
úprava hladin glykemie, odeznění 
či zmírnění příznaků diabetické 
polyneuropatie). Naproti tomu při 
četných komorbiditách nejrůzněj-
šího typu, se kterými především 
starší chroničtí nemocní přichází, se 
akupunktura jeví jako jedna z metod 
volby pro minimum nežádoucích 
účinků (nedochází např. k dalším 
zatěžujícím lékovým interakcím). 
Před započetím aplikace jehel zva-
žujeme aktuální intenzitu bolesti, 
protože akupunktura snižuje bolest 

v naprosté většině případů pozvolna. 
Nejčastěji je patrná výraznější úleva 
po 3. či 4. sezení (tj. dle organizačně 
časových možností pracoviště po 
2–4 týdnech). Výjimkou jsou izolova-
né segmentové bolesti na podkladě 
nevelkého trigger pointu, kde může 
dojít k výrazné úlevě i po jednorá-
zové aplikaci, zvláště při užití elek-
troakupunktury). Proto u silných 
bolestí bolestí je vhodné začít inva-
zivnější případně rychleji reagující 
léčbou. I přes známou skutečnost, že 

placebo efekt spojený s–invazivním 
zákrokem (akupunktura) je výrazněj-
ší než při léčbě neinvazivní (např. 
farmakoterapie)[2], naše značné kli-
nické zkušenosti potvrzují, že efekt 
akupunktury je nezávislý na vědomé 
„víře“ pacienta v tuto konkrétní 
metodu. Jinými slovy, mnozí paci-
enti, kteří volili tuto možnost jako 
ultimum refugium, protože „tomu 
prostě nevěří“ na léčbu zareagovali 
velmi dobře a naopak.

Vstupní podmínky  
u konkrétního pacienta

Zvolená terapeutická metoda

exacerbace chronicity, vysoká 
VAS 8+, diagnosticko – terapeu-
tický zákrok

invazivní metoda, následně  
akupunktura +/- farmakoterapie

chronická bolest, opakovaná 
invazivní terapie v anamnéze, 
nižší VAS <6

akupunktura +/- farmakoterapie, 
při neúspěchu invazivní metoda

přání pacienta, kontraindikace užití akupunktury v monoterapii

Na našem pracovišti se užívá násle-
dující algoritmus:

Výběr jednotlivých bodů pro léč-
bu bolestí páteře je individuální, 
v průběhu terapie se mění, používá-
me kombinaci tělové akupunktury 
a ušního mikrosystému, a to jak do-
časnou, tak trvalou stimulaci. Velmi 
často užíváme elektroakupunkturu, 
která má výrazný analgetický poten-
ciál. Používané body u chronické 
nenádorové bolesti dolních zad jsou: 

• lokální, specifické pro lum-
bální oblast: (dle platné WHO 
nomenklatury): BL 23, Chua 
Tchuovi body, GV 2,3,4, GB 30, 
u žen ve fertilním věku častěji 
– BL 31-34.

• vzdálené, obecně body na 
dráze močového měchýře, ža-
ludku a žlučníku – dle derma-
tomu, kam se bolest projikuje 
a pulsové diagnostiky např. BL 
10, 36, 40, 60, KI 3,6, GB 31, ST 
31, 32, 34. Dále GB 34 - mistrov-
ský bod svalů, šlach a nervů, též 
k uvonění tractus tibialis a to 
uni či bilaterálně, GB 41 – mis-
trovský bod velkých kloubů. 

A jiné jako LI 4, 11, ST 36 uni 
či bilaterálně.

• Body ušní: Thalamus, Shen-
men, Zero, Prefrontální cortex, 
Jerom, Darwin, projekční zóny 
páteře, SI, kyčel, koleno. Pou-
žíváme body na dominantním 
uchu, tj. pravém u praváků. 
Oproti tomu body pro velké 
klouby užijeme na ipsilaterál-
ním uchu nemocného.[3]

Konkrétní soubor 
10 pacientů, přehled 
kombinace léčby

Následující tabulka může při-
nést konkrétnější představu užití 
výše zmíněného algoritmu léčby.  
Ve sloupci komedikace, invaziva je 
čísly vyjádřena časová posloupnost 
mnou použité léčby. Preparát(y) 
uvedený před číslováním je medi-
kace, kterou měl pacient již nasaze-
nou před zahájením terapie v naší 
ordinaci.

POHLAVÍ VĚK
POČET
SEZENÍ

ÚČINNOST LÉČBY
(snížení bolesti)

KOMEDIKACE, INVAZIVA

muž 73 6 >50% Tramadol/Paracetamol, 1. Pregabalin, 2. kaudální blo-
káda 3. Fentanyl TDS 25mcg/h, 4.akupunktura

žena 67 5 50,00% 1. akupunktura

žena 51 5 50,00% 1. Gabapentin, Tramadol/Paracetamol, 2. akupunktura

žena 72 6 >50% Aulin, 1. akupunktura

žena 75 5 >80% Tramadol/Paracetamol, 1. akupunktura (poté Trama-
dol/Paracetamol ex)

muž 70 5 >80% Oxycodon, Pentazocine, 1.Buprenorphine TDS  
35 mcg/h, Tramadol/Paracetamol, 2.akupunktura

muž 45 5 >90% 1.kaudální blokáda, 2. Tramadol/Paracetamol + aku-
punktura (poté Tramadol/Paracetamol ex., Aulin d.p.)

žena 54 6 >90% Tramadol/Paracetamol, 1. akupunktura

muž 51 5 >50% 1. Tapentadol, 2. akupunktura, 3. kaudální blokáda

muž 60 6 >50% 1. kaudální blokáda – bez efektu, 2. Dihydrocodein, 
Pregabalin, 3. akupunktura

Závěr: 

Lze říci, že nám i našim pacientům 
prospěje, budeme-li užívat medicín-
ské poznání v celé jeho šíři. Kon-
krétně v léčbě chronických bolestí 
bederní páteře tak užijeme metody 
jak invazivní, tak mininvazivní (aku-
punktura) i účelnou farmakoterapii 
s racionálním užitím opioidů.  Při-
stoupíme-li ke každému paciento-
vi individuálně, nejen vzhledem 
k diagnóze, ale vezmeme v úvahu 
i subjektivně vnímanou bolest, její 
paměťovou stopu a celkový přístup 
pacienta k nemoci a léčení, stanou se 
se z nás výjimeční terapeuti.
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REFLEXNÍ TERAPIE VE SVĚTLE  
AKUPUNKTURY, METODA REST
Seminář 30. 4. 2022, Praha

Mgr. David Havlíček
SC rehabilitace Olomouc, rehabilitační ambulance Uničov

david-havlicek@seznam.cz

Reflexní terapie různých mikrosys-
témů i akupunktura mají tisíciletou 
tradici. Obě techniky mají svou 
vlastní aplikační techniku a speci-
fický terapeutický účinek. Z praxe 
vyplynulo, že lze pomocí reflexní 
terapie mikrosystému nohy (dále 
jen reflexní terapie) pozitivně ovliv-
ňovat pohybový aparát v průběhu 
akupunkturních potažmo šlachosva-
lových drah toho vnitřního orgánu, 
jež je stimulován na noze. Pro dosa-
žení tohoto efektu je však metodika 
terapie odlišná oproti tomu, než se 
aplikuje klasická reflexní terapie. Při 
klasické reflexní stimulaci se používá 
intenzivní bolestivá stimulace, která 
je limitována v některých reflexních 
bodech relativně malým počtem 
stisknutí či krátkodobou stimulací 
v řádu jednotek minut. Terapie je 
aplikována do místa bolestivých re-
flexních bodů, které jsou odhaleny 
při diagnostice mikrosystému nohy. 
Metodika postupu při ovlivňování 
akupunkturních drah je ve všech 
třech hlavních aspektech rozdílná. 
Terapie je vždy nebolestivá. Přítlak 
a frekvence stimulace se však při-
způsobuje cíli terapie. Při potřebě 
snížit bolest je stimulace velmi jemná 
a frekvence nižší, naopak při nut-
nosti nastimulovat sval je stimulace 
energičtější a frekvence vyšší. Délka 
stimulace jednoho reflexního bodu 
v některých případech může trvat 
i cca 90 minut. Místem aplikace 
terapie nejsou bolestivé reflexní 
body vnitřních orgánů, ale ty, jejichž 
akupunkturní (šlachosvalové) dráhy 
prochází místem, jež je třeba ovlivnit 
ve smyslu analgezie či stimulace. Te-
rapie je tedy časově i fyzicky nároč-
ná, na druhou stranu je nenáročný 
klíč k určení správného reflexního 

bodu na noze. Tento přístup vznikl 
na základě určování reflexních bodů 
dle učení Jiřího Janči.

Efekt terapie
Terapie má efekt zejména u funkč-

ních poruch pohybového aparátu, 
ale její využití je možné také u vis-
cerosomatických bolestí. V případě, 
kdy je terapie správně indikována 
a stěžejní vyvolávající příčinou není 
porucha morfologická, může sama 
o sobě více či méně zlepšit stav paci-
enta, ale zejména posouvá možnosti 
následné komplexní péče. Ideální 
je tedy jako součást celkové reha-
bilitace, neboť v žádném případě 
nenahrazuje její dvě základní složky 
– kinezioterapii a fyzikální léčbu. 
V praxi se využívají 4 hlavní účinky.

1. analgezie 
Terapie v některých případech do-

káže mírnit nebo i zcela odstranit bo-
lest. Využití u migrén, poúrazových 
bolestí, pooperačních bolestí, bolestí 
z přetížení pohybového aparátu, 
některých druhů neuropatických 
bolestí, pseudoiradiačních či visce-
rosomatických bolesti. Bolest je nej-
častějším důvodem, který paralyzuje 
nebo znemožňuje pohyb. V případě,  
kdy se byť jen sníží bolest, rozšiřují 
se obzory následné pohybové léčby. 
Velkou výhodou terapie je, že někteří 
pacienti trpící trvalými bolestmi 
dokonce popisují při systematické 
léčbě sníženou spotřebu analgetik.

2. myorelaxace 
Reflexní terapií se daří snížit 

svalové napětí v oblasti kloubu se 
sníženým rozsahem pohybu, a tak 
zlepšit hybnost. Využití u revmatoid-

ní artritídy, artrotický stavů, syndro-
mu zmrzlého ramene apod., ale také 
u akutního cervikaga či lumbaga. Při 
zvýšení rozsahu pohybu se urychluje 
rehabilitace pacienta, neboť terapeut 
již nemusí tomuto pokroku věnovat 
čas v terapii a začíná terapii v již 
zlepšeném rozsahu pohybu.

3. myostimulace 
Reflexní terapie zle využít u neu-

rologických onemocnění postihující 
pohybový aparát. U některých paci-
entů byla po terapii zaznamenána 
zvýšená svalová síla a vytrvalost či 
zlepšená posturální a lokomoční 
funkce. Využití u pacientů s roztrou-
šenou sklerózou, Parkinsonovou ne-
mocí, Fridrichovou ataxií či po CMP. 
Klienti po terapii popisují jistější 
chůzi, vykazují zlepšený stereotyp 
chůze či po několika terapiích zvlá-
dají kratší chůzi bez nutnosti použití 
kompenzační pomůcky.

4. neurostimulace 
Pozitivní účinky má terapie u po-

lyneuropatií. U některých pacientů 
se zlepšuje somatopercepce, povr-
chová citlivost (a to i v místech, kde 
již byla plná anestezie), termické čití 
či volnost pohybu. Pacienti popisují 
opět jistější chůzi, dokáží při chůzi 
absolvovat větší vzdálenosti, popř. 
popisují, že nemusí spát v ponož-
kách, protože nemají tak výrazný 
pocit zmrzlých nohou.

Terapie v praxi
Ačkoli celá terapie probíhá na 

nohách pacienta, je nezbytnou sou-
částí znalost průběhu akupunkturní 
drah vnitřních orgánů přes celé tělo. 
Na základě těchto informací je jako 

první nutné provést diagnostiku. Je 
třeba správně určit, na které aku-
punkturní dráze/drahách vnitřního 
orgánů pacient vnímá bolest či má 
pohybové problém. Následuje stimu-
lace odpovídajícího reflexního bodu 
vnitřního orgánu na noze pacienta. 
V případě, že by byla podle tohoto 
klíče stimulována jen jedna reflexní 
ploška na jedné noze, je vhodné dru-
hou rukou stimulovat tuto zónu i na 
noze druhé. Je možné stimulovat více 
reflexních bodů současně i v rámci 
jedné nohy, nebo provést stimulace 
několika reflexních bodů po sobě. 
Terapii je nejvhodnější provádět do 
ústupu bolesti či navození jiného po-
žadovaného účinky, nebo do ukonče-
ní reakce v reflexně ovlivňovaném 
místě. Těchto účinků se daří dosáh-
nout v časovém rozmezí od 10 do cca 
90 minut. Zhruba polovina pacientů 
vnímá při terapii nejrůznější reakce. 
Tyto reakce pacienti nevnímají jen 
na noze, ale právě v průběhu aku-
punkturních drah či v celé končetině 
nebo v celém těle. Nejčastěji pacienti 
popisují pocit vnitřního tepla, br-
nění, mravenčení, pocit průchodu 
elektrického proudu, pocit ztěžknutí 
končetiny či naopak pocit lehkosti 
těla. Výjimečně dojde k zvýšené bo-
lestivosti v reflexně ovlivňovaném 
místě, která následně odezní. Někteří 

pacienti popisují tyto reakce, co se 
týče lokalizace, velmi detailně a s vel-
kou přesností tak na svém těle dokáží 
popsat průběh akupunkturní dráhy. 
Velmi často v místě zmíněné reakce 
dojde k úlevě od bolesti či nastimu-
lování svalu. Není to však pravidlo. 
Také není pozitivní korelace mezi 
intenzitou reakce a zlepšením stavu. 
U těch pacientů, kde terapie vykazu-
je pozitivní účinek, má smysl prová-
dět systematickou stimulaci 1x týdně 
nebo v nejzazším případě než efekt 
terapie začne ustupovat. Ukazuje 
se, že následná terapie může efekt 
ještě zvýraznit nebo prodloužit efekt 
trvání. Ten se po první terapie může 
pohybovat v rozmezí od 2 hodin do 
řádově několika týdnů. Samozřejmě 
se nejedná o metodu, která zlepší 
stav každého pacienta. Obecně má 
největší potenciál u bolestí svalové-
ho původu a u těch neurologických 
onemocnění, kde je postižen pohy-
bový aparát sekundárně.

Metoda REST
Jelikož se u některých pacientů vra-

cí původní stav brzy a je třeba terapii 
opakovat, bylo třeba objevit aplikač-
ní metodu, kterou by si pacient mohl 
provést doma sám a nemusel stále 
vyhledávat popř. platit odbornou po-
moc. Experimentálně bylo zjištěno, 

že terapii je možno provádět pomocí 
elektrostimulace, která vykazuje také 
pozitivní výsledky a byla vyvinuta 
metoda REST (Reflexní ElektroSti-
mulační Terapie). Výhodou terapie 
je, že lze v případě dobrého přístro-
jového vybavení stimulovat několik 
reflexních bodů současně, lze ve 
velkém rozmezí modulovat frek-
venci stimulace, terapie je fyzicky 
a časově nenáročná, protože jedinou 
obsluhou je nalepení elektrod do 
konkrétních reflexních bodů a spuš-
tění přístroje. Nevýhodou je nejen 
pořizovací cena přístroje a možný vý-
skyt kontraindikací, který je shodný 
s klasickou elektroterapií (např. kov 
v proudové dráze, narušená celist-
vost kůže či porucha citlivost apod.) 
ale zejména vysoký kožní odpor na 
plosce nohy, což komplikuje aplikaci 
z čistě technických důvodů, neboť 
většina přístrojů při rozpoznání vy-
sokého kožního odporu nedovoluje 
nastavit dostatečně vysoký elektrický 
proud. Ten se zpravidla nastavuje do 
subjektivně středně intenzivního, 
příjemného pocitu stimulace.
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V 1. části byly představeny základy 
mikrobiomu a nedostatečný rozvoj 
imunitní tolerance v případě změn 
ve střevě a preventivní léčebné po-
stupy, které byly popsány v souvislos-
ti s kolonizací a preventivní léčebná 
opatření proti rozvoji onemocnění 
stejně jako proti vzniku alergií.

Cílem druhé části je ukázat součas-
ný stav znalostí o tom, do jaké míry  
pre/probiotika mohou mít pozitivní 
vliv na již existující alergické one-
mocnění a jaké jsou nové poznatky 
o vlivu změn mikrobiomu na další  
nemoci.

Atopický ekzém
Metaanalýza 25 randomizovaných 

studií ze srpna 2014.
Studie pacientů s atopickým ek-

zémem a probiotiky neprokázala 
sice žádné důkazy, ale navrhuje pro-
biotika jako možnost léčby středně 
těžkého až těžkého atopického one-
mocnění u dospělých i dětí.

Zlepšení indexu SCORAD (SCO-
Ring Atopic Dermatitis) ve všech 
sledovaných studiích, s výjimkou dětí 
mladších jednoho roku. [48]

V nedávné studii bylo 220 dětí ve 
věku od od jednoho roku do 18 let 
věku se středně těžkým až těžkým 
atopickým onemocněním.

Dermatitida po dobu tří měsíců 
s Lactobacillus casei nebo Lacto-
bacillus fermentum nebo směs ve 
srovnání s placebem. 

U skupin s laktobacily došlo na 
konci léčby k významnému zlepšení 
a po čtyřech měsících došlo k výraz-
nému zlepšení v testu SCORAD-in-
dex a Children’s Dermatology Life 
Quality Index, stejně jako snížení 
hladiny IgE a IL-4 a zvýšení hladiny 
IFN-γ a TGF-β. Děti mladší 12 let, 
děti kojené déle než 6 měsíců, a děti 

s alergií na roztoče domácího prachu 
měly z terapie největší prospěch 

[49]. Také Lactobacillus salivarius 
LS01 v kombinaci se Streptococcus 
thermophilus ST10 a s karobovou 
moukou (peruánský svatojánský 
cléb), želírujícím komplexem pro 
lepší přilnavost ke střevní sliznici, 
dosáhli významného zlepšení indexu 
SCORAD u dospělých s atopickou 
dermatitidou [50]. Kromě zlepšení 
indexu SCORAD, perorální podá-
vání kyseliny Lactobacillus acido-
philus L-92 také významně snížil 
množství eozinofilních granulocytů 
a potlačil zánět s dominancí TH2 

[51]. Bifidobacterium animalis subsp 
lactis LKM512 u dospělých pacientů 
s atopickou dermatitidou zmírňuje 
svědění a zlepšuje skóre kvality živo-
ta. Kromě toho se zvýšilo uvolňování 
kynureninu [52].

Respirační alergie
Bronchiální astma

Pokusy s astmatickými myšmi 
senzibilizovanými na ovalbumin 
(OVA) prokázaly, že všem aspektům 
astmatického fenotypu, jako je bron-
chiální hyperreaktivita, antigen-spe-
cifická reaktivita a další specifické 
produkce IgE a plicní eozinofilie by 
se podáním Bifi dusbacterium lactis 
a Lactobacillus rhamnosus novoroze-
ným myším dalo zabránit. Zajímavé, 
bylo pozorováno snížení alergického 
potenciálu (snížení hladiny TH2 
cytokinů - snížená produkce TH2 
cytokinů IL-4 a IL-5 z mezenterických 
lymfatických uzlin) a v peribron-
chiálních lymfatických uzlinách, 
prostřednictvím dvojnásobné proli-
ferace Foxp3-sekretujícího Treg bu-
něk [53]. Moderní, vědecká medicína 
prokázala starobylý princip TCM: 
prostřednictvím plic lze ovlivnit 

regulací tlustého střeva!
V dalším experimentu byly dospě-

lým myším senzibilizovaným OVA 
perorálně podávány Lactobacillus 
Reuteri po dobu devíti dnů.

To vedlo ke zvýšení počtu Treg 
buněk ve slezině a a po expozici OVA 
také v mediastinálních lymfatických 
uzlinách. Autoři dospěli k závěru, 
že aktivované Treg buňky mohou 
migrovat do plic [54].

Tato studie
•  ukazuje na funkční vztah mezi 

léčbou specifickými bakterie-
mi a zvýšenou aktivitou regu-
lačních T-buněk a inhibicí aler-
gických odpovědních reakcí.

• tvrdí, že alespoň některé druhy 
laktobacilů mají imunoregu-
lační a antialergické účinky 
u dospělých jedinců v myším 
modelu a argumentuje proti 
postulované zásadní "příleži-
tosti" v raném věku pro pro-
biotickou léčbu.

V roce 2011 Forsythe [55] shrnul tyto 
nejnovější výsledky výzkumu velmi 
zřetelně: střevní mikrobi se dostávají 
buď přímo z lumen, nebo translokací 
skrze přes M-buňky do GALT (Gut 
associated lymphoid tissue) nebo na 
DC (dendritické buňky). Kombinace 
signálů od mikrobů vedou k feno-
typovým změnám v organismu DC 
a produkci TH1 a/nebo regulačních 
látek.

Zprostředkovatelé:
• IL 12 aktivuje TH1 buňky a pro-

dukci IFN-γ NK- (přirozených 
zabíječů).

• Regulační cytokiny jako IL-10, 
TGF-β a aktivace IDO (indolea-
min 2,3 dioxygenázy) a násled-
ná aktivace IDO (indoleamin 
2,3 dioxygenázy), produkci 
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imunologicky aktivního KYN 
(kynureninu). Aktivují buňky 
Treg a ničí buňky TH2.

• Po imunologické výzvě dýcha-
cího traktu (např. prostřed-
nictvím vystavení alergenům), 
buňky, které jsou přítomny 
v GALT a MLN (mezenteriální 
lymfatické uzliny), migrují do 
dýchacích cest sliznice (BALT), 
kde aktivují ochranné a pro-
tizánětlivé účinky a snižují 
imunitní odpověď TH2.

Stockert et al. [56] z Rakouské společ-
nosti pro akupunkturu publikovali již 
v roce 2007 v Pediatr Allergy Immun 
klinickou studii účinku probiotik 
a akupunktury u astmatických dětí. 
Cílem studie bylo zlepšit konvenční 
léčbu astmatu doplňkovými meto-
dami. Protože TCM nesestává pouze 
z akupunktury a v Číně se astma 
nikdy neléčí pouze akupunkturou 
samotnou, ale také čínskou bylinnou 
terapií a přísnou dietou.

Aby se zabránilo ze statistických 
důvodů příliš mnoha proměnným, 
měla by se akupunktura kombinovat 
s probiotiky místo čínské bylinné 
terapie.

To také umožnilo aspekt vztahu plí-
ce - tlusté střevo. Probiotická terapie 
byla v TČM popsána již v roce 1789 
n. l. Wu Tangem [57].

Látka zvaná jin zhi byla extrahová-
na z lidské stolice, která byla uzavře-
na v hliněné nádobě, a na tři roky 
pohřbena v zemi. Po třech letech 
tato látka se stala "zlatou tekutinou" 
a byla podávána společně s čínskými 
bylinami.

Indikací v té době byly návaly, prů-
jem a napětí v břiše, pocit napětí na 
hrudi, tedy srovnatelné s kopřivkou, 
astmatem a potravinovými alergiemi.

Proto v naší randomizované, dvoji-
tě zaslepené placebem kontrolované 
pilotní studii, 17 astmatických ško-
láků dostávalo laserovou akupunk-
turu a probiotika (Enterococcus 
faecalis) nebo akupunkturu Sham 
(s identickým laserovým perem bez 
světelné emise) a placebo probioti-
ka. Po deseti týdnech terapie došlo 
k významnému zlepšení variability 
vrcholového průtoku ve skupině 
TCM jako měřítka bronchiální hy-
perreaktivity (SD) -17,4 % (14,2) ve 

srovnání s +2,2 % (22,6) v kontrolní 
skupině (p = 0,034). 

FEV1 a kvalita života nevykazovaly 
významné rozdíly.

Výzkumným výsledkem bylo vý-
znamné snížení počtu akutních 
onemocnění, dnů s akutními respi-
račními infekcemi (1,14 vs. 2,66 p 
= 0,18) v zimních měsících od listo-
padu do února, kdy byla tato studie 
prováděna.

Naše výsledky byly podpořeny 
studií u dětí s děti s astmatem a aler-
gickou rýmou, u kterých se vyskytu-
je. Lactobacillus Gasseri významně 
zlepšil vrcholovou průtokovou rych-
lost a plicní průtok, funkce plic se 
významně zlepšila a došlo k výrazně 
méně očním a nosním příznaků 
a kumulativní tendence k menšímu 
výskytu epizod astmatu a rýmy [58].

Podobné studie zjistily významné 
zlepšení plicních u astmatických dětí 

[59] a delší intervaly bez příznaků [60]. 
Následovaly další studie s probiotiky 
s různými výsledky.

Přestože je vliv mikrobiomu na 
rovnováhu TH1/Th2 uznáván, syste-
matické sledování a vyhodnocování 
mikrobiomu na rovnováhu TH1/
Th2, systematické přehledy [61] zatím 
nemají důkazy o účinnosti probio-
tik u již existujícího bronchiálního 
astmatu. Je zde příliš mnoho otázek, 
jako druhy, typy probiotik, stejně 
jako dávkování a kombinace různých 
probiotik a kombinace různých 
probiotik a prebiotik, které jsou 
stále ještě nezodpovězené a v sou-
časné době představují vzrušující 
výzvu pro mezinárodní výzkumnou 
komunitu. Další výsledky studie lze 
očekávat v blízké budoucnosti.

Alergická rýma
Stále větší počet publikovaných 

randomizovaných dvojitě zaslepe-
ných studií ukazuje pozitivní účinek 
probiotik u alergické rýmy. Sezónní 
alergická rýma: Krátkodobý příjem 
Lactobacillus paracasei ST11 zlepšil 
ucpání nosu a svědění nosu a vedl 
ke snížení IL-5 a sérové koncentrace 
IgG4 v séru u dospělých s alergií na 
pyly trav [62]. A kombinace Lactoba-
cillus GG a Lactobacillus Gasseri 
zlepšila skóre symptomů ucpání 
nosu a skóre adherence k lékům 
u sezónní alergické rýmy po devíti 
týdnech užívání. Kromě toho se 

významně významné snížila hladina 
TH2 cytokinů IL-4 a IL-5 [63].

U celoroční alergické rýmy 30den-
ní kúra Lactobacillus Casei LP-33 
významně zlepšila kvalitu Life Score  
bez vedlejších účinků [64]. Lactoba-
cillus paracasei LP33 také významně 
zlepšil skóre kvality života u pacientů 
trpících alergií na domácí prach ve 
srovnání s placebem, jak v živé, tak 
v tepelně usmrcené variantě [65].

Systematický přehled jedenácti 
RCT z července 2015 dospěl k závěru, 
že probiotika mohou zlepšit index 
kvality života a nosní symptomy, ale 
vzhledem k velkému počtu a hetero-
genitě několika dosavadních studií 
o profylaxi a terapii alergické rýmy 
probiotiky je zatím nelze obecně 
doporučit [66].

Potravinové alergie
Nárůst počtu život ohrožujících 

anafylaktických reakcí na potraviny 
v posledních letech je alarmující.

I v tomto případě se současný vý-
zkum zaměřuje na roli mikrobiomu 
při vzniku/ztrátě tolerance.

Orální tolerance je proces, při kte-
rém imunitní systém slizniční a sys-
témové nereagování na potravinové 
antigeny v ústech podporuje. Tento 
proces je složitější než se předpo-
kládalo. Je již známo, že potravinové 
antigeny dosahují lamina propria 
střeva zpočátku prostřednictvím 
transcytózy přes M-buňky (zvláštní 
epiteliální formace) buňky z Peye-
rových plaků nebo jiných lymfoid-
ních struktur nebo prostřednictvím 
transcytózy přes enterocyty nebo 
difuzní cestou mezi epiteliálními 
buňkami do střeva. Tam jsou fagocy-
továny migrujícími DC a migrují do 
mezenteriálních lymfatických uzlin 
(MLN), kde se stávají prezentované 
naivním T-lymfocytům. Životní pro-
středí MLN nyní způsobuje indukci 
Treg buněk s produkcí IL 10, který 
má protizánětlivé vlastnosti. Po 
úvodní indukci v MLN dochází k ex-
panzi Treg buněk specifických pro 
potravinový antigen, které udržují 
protizánětlivé prostředí [67, 68].

Všechny tyto mechanismy jsou 
a jsou závislé na střevním mikro-
biomu, který podporuje rovnováhu 
TH1/2. Pokud je narušeno složení  
mikrobiomu, může dojít k narušení 
procesu tolerance, obvykle ve formě 
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potravinově specifických IgE a  ro-
liferace IgG1 nebo IgG4, zvýšená 
infi ltrace žírných buněk do střevní 
sliznice a také anafylaxe po opětovné 
expozici.

V březnu 2015 výzkumníci studie 
CHILD [69] prokázali, že nízká mik-
robiální diverzita a zvýšený poměr 
bakteroidních čeledí Enterobacteria-
ceae/ Bacteroidaceae v prvních třech 
měsících života byly spojeny s vyšším 
výskytem senzibilizace na potraviny.

Za tímto účelem bylo 166 kanad-
ských děti byly testovány na senzibi-
lizaci na potraviny ve věku dvanácti 
měsíců pomocí kožního prick testu 
a mikrobiom byl zkoumán pomocí 
sekvenování 16S rRNA ve věku tří 
a dvanácti měsíců věku. U dvanácti 
dětí (7,2 %) byla zjištěna alergie 
alespoň na jednu potravinu ve věku 
dvanácti měsíců ve střevní floře 
těchto dětí ve srovnání s kožním 
prick testem.

U dětí s negativním kožním prick 
testem byl zjištěn vyšší výskyt entero-
bakterií a bakterií z čeledi Enterobac-
teriaceae a snížený počet Bacteroida-
ceae, a to jak ve třech měsících, tak 
ve dvanácti měsících. Každé zvýšení 
o jeden kvartil u Enterobacteriaceae/
Bacteroidaceae byl spojen s dvojná-
sobným zvýšením rizika potravinové 
alergie v době prvních narozenin 
(OR 2,02, 1,07–3,80). Naopak zvý-
šená rozmanitost bakterií střevního 
mikrobiomu o jeden kvartil ve třech 
měsících věku byla spojena s 55% 
snížením rizika výskytu potravinové 
alergie v době prvního dne porodu 
(OR 0,45, 0,23–0,87).

Terapeutické podávání Lactoba-
cillus brevis HY7401 snižuje systémo-
vou anafylaxi u myší alergických na 
ovalbumin a zvyšuje produkci TH1 
cytokinů, zatímco TH2 cytokiny byly 
inhibovány [70].

U myší senzibilizovaných na β-
-laktoglobulin se po podání Lacto-
bacillus paracasei L9 indukovaly 
regulační dendritické buňky a to 
vedlo k 52% nárůstu Treg buněk 
v mezenterických lymfatických uz-
linách a tím k účinku snižujícímu 
alergii [71].

Také u lidí je terapie Lactobacillus 
rhamnosus GG účinná v prevenci 
alergie na kravské mléko v raném 

dětství a existují „předběžné" důkazy 
o tom, že o léčbě již existující alergie 
na kravské mléko, zlepšením tenden-
ce Th2 ve prospěch rovnováhy TH1/
TH2 [72].

Vzhledem k tomu, že tato oblast 
výzkumu je stále velmi mladá, pro 
léčbu probiotiky u alergie na NM 
zatím neexistují žádné důkazy [73], 
ale hlubší porozumění základním 
mechanismům mohou v budoucnu 
otevřít nové terapeutické cesty také 
dalších onemocnění v gastrointesti-
nálním traktu i mimo něj.

Potravinová intolerance
Mikrobiom hraje rozhodující roli 

při intoleranci laktózy.
Enzymová aktivita laktázy, která je 

v tenkém střevě hydrolyzuje nevstře-
batelnou laktózu na vstřebatelné 
monosacharidy glukózu a galaktózu.

Proces, který způsobuje, že se lak-
tóza u člověka vstřebává, se v první 
fázi snižuje takže 70 % dospělé po-
pulace obyvatel střední Evropy trpí 
fyziologickým nedostatkem laktázy.

Důsledkem tohoto nedostatku 
laktázy je, že nevstřebatelné mole-
kuly laktózy projdou celým tenkým 
střevem a dostanou se do tlustého 
střeva, kde osmoticky nasávají více 
tekutiny do lumen střeva a následně 
se rozkládají na SCFA (mastné kyseli-
ny s krátkým řetězcem) a plyny (CO2, 
CH4) a plyny (CO2, CH4, H2), které 
pak vedou k různým gastrointesti-
nálním příznakům, jako je nadýmání, 
plynatost a průjem [74].

Fyziologické střevní bakterie Lac-
tobacillus, Bifi dobacterium, Stafy-
lokoky a enterokoky jsou „bakterie 
mléčného kvašení", které produkují 
mikrobiální laktázu. Čtyřtýdenní 
terapie s Lactobacillus casei plus Bifi 
dobactium breve Yakult u pacientů 
s intolerancí laktózy ukázala, že skó-
re symptomů se zlepšilo po podání  
20 g laktózy.

Toto zlepšení přetrvávalo tři měsí-
ce po ukončení léčby [75].

Kromě probiotické léčby se zkou-
má také vliv prebiotik na intoleran-
ci laktózy, obvykle galakto- nebo 
fruktooligosacharidů (GOS/FOS), 
které fungují jako "potrava" pro mi-
krobiom a mají vliv na jeho složení. 
Tým pod vedením Dennise Savaiana [76] 
analyzoval vliv intolerance laktózy 

a složení mikrobiomu pomocí pyro-
sekvenování 16S rRNA. Dospělým 
s intolerancí laktózy byla podávána 
vysoce čištěná prebiotika po dobu 
35 dnů.

Dospělých s intolerancí laktózy po 
dobu 35 dnů podávali vysoce purifi-
kovanou látkou s krátkým řetězcem 
GOS/RP-G28 a odebíraly vzorky 
stolice v den 0 studie, po 35 dnech 
podávání GOS a 30 dní po ukončení 
podávání GOS. Zlepšení trávení lak-
tózy se zlepšilo ve skupině verum, 
přičemž 30 % pacientů uvedlo, že 
toleruje laktózu, ve srovnání s 5 % ve 
skupině s placebem. Zatímco složení 
složení střevní flóry se po 35 dnech 
léčby změnilo jen minimálně, 66. 
den došlo k významnému nárůstu 
Faecalibacterium Prausnitzii, Lac-
tobacillus a Ruseburia spp. v rámci 
Firmicutes a snížení počtu některých 
druhů klostridií.

Syndrom dráždivého tračníku
Snížené hladiny Faecalibacterium 

prausnitzii byly zjištěny u nejen 
u intolerance laktózy, ale také u syn-
dromu dráždivého tračníku [77].

V této studii bylo 62 pacientů se 
syndromem dráždivého tračníku, 
se střevní flórou 46 zdravých lidí 
pomocí molekulární analýzy. V mi-
krobiomu pacientů s dráždivým 
tračníkem bylo zjištěno dvojnásobně 
zvýšené množství Firmicutes/Bacte-
roides. Příčinou může být prodělaná 
bakteriální gastroenteritida nebo 
předchozí podávání antibiotik.

V případě nového výskytu syn-
dromu dráždivého tračníku 6– 
17 % pacientů uvádí jako spouštěcí 
příčinu infekční gastroenteritidu, 
40 % během cestování [78]. Relativní 
riziko vzniku IBS je sedmkrát vyšší 
po bakteriální gastroenteritidě, 
přičemž riziko se opět zvyšuje při 
dlouhotrvajícím průjmu, krvavé 
stolici a horečce.

Zrychlený střevní tranzit, alkali-
zace střeva, pH stolice a viscerální 
přecitlivělost mají vliv na střevní 
flóru s až desetinásobně sníženým 
množstvím anaerobů (Eubacterium 
a Bacterium), ale také výrazně nižší 
množství bifi dobakterií a laktoba-
cilů, stejně jako snížená diverzita 
bakterií a laktobacilů, která je často 
prorostlá dominantním podtypem, 

který nemusí nutně odpovídat pů-
vodnímu patogenu. Toto snížení po-
čtu anaerobů, které je ve skutečnosti 
zodpovědné za fermentaci nevstře-
batelných sacharidů v tlustém střevě 
na SCFA, by mohl být zodpovědný za 
vznik onemocnění s průjmy, protože 
právě tyto SCFA jsou zodpovědné za 
vznik absorpce vody a solí [79].

Další příčinou úbytku anaerobů je 
podávání antibiotik.

Zatím nejsou k dispozici žádné 
RCT, ale epidemiologické studie 
ukazují souvislost mezi antibiotiky 
a zvýšeným rizikem IBS.

9,5 % pacientů v jedné studii hlá-
silo zvýšené riziko syndromu dráž-
divého tračníku tři měsíce po léčbě 
– bolesti břicha, průjmy a zvracení, 
ale pouze 2,9 % pacientů pacientů 
bez antibiotické léčby [80].

Současná pracovní hypotéza gas-
troenterologů, že změněné složení 
střevní mikroflóry může způsobo-
vat dysregulace imunitních reakcí, 
zvýšenou epiteliální propustnost 
a aktivaci nociceptivních senzoric-
kých drah. Vzhledem ke zvýšené 
propustnost střevní sliznice je imu-
nitní systém vystaven abnormální 
mikrobiální zátěži. Krátce zvýšené 
titry cirkulujících protilátek proti 
složkám přirozené střevní flory: 
protilátky proti flagelinu [81], stejně 
jako zvýšené aktivované žírné buňky, 
což vede ke zvýšenému uvolňování 
histaminu a prostaglandinů ze žír-
ných buněk ze sliznice a vzhledem 
k jejich blízkosti ke sliznici souvisí 
přímo s intenzitou a frekvencí bo-
lestí břicha u syndromu dráždivého 
tračníku [82].

Pro léčbu probiotiky u IBS již 
existují důkazy, že viscerální přecit-
livělost, gastrointestinální motilita, 
propustnost střevního epitelu [82] 

a imunologické funkce [79] mohou 
být zlepšeny, ačkoli tyto účinky se 
u jednotlivých probiotik značně liší. 
Z dosud publikovaných placebem 
kontrolovaných studií s probiotiky 
asi tři studie s Bifi dobacterium 
infantis byly pozitivní, Bifi dobac-
terium lactis a Bifi dobacterium bifi 
dum. Nicméně zůstává nejasné, které 
bakteriální kmeny jsou nejúčinnější 
pro ten který symptom.

Aktuální a nejaktuálnější doporu-
čení gastroenterologů je, aby se pro-
biotika zkoušela po dobu nejméně 
jednoho měsíce.

Perspektivy
Experimentální a epidemiologické 

důkazy potvrzují, že fyziologická 
střevní flóra spouští normální vývoj 
a zrání imunitního systému a ovliv-
ňuje následné imunitní reakce.

Změny v těchto komplexních 
systémech pravděpodobně hrají 
důležitou roli ve vývoji alergických, 
ale také mnoha dalších onemocně-
ní (Crohnova choroba/ulcerózní 
kolitida, karcinom tlustého střeva, 
obezita, diabetes, psychiatrická one-
mocnění), diabetes, psychiatrická 
onemocnění). Nicméně mnoho otá-
zek zůstává otevřených, zejména jak 
„promítnout" nově vzniklé genetické 
informace o složení mikrobiomu do 
budoucích terapeutických strategií.

Nejjednodušší z nich může být 
změna na stravu s vysokým obsa-
hem vlákniny a fermentovaných 
SCFA. Pro/prebiotika jsou zajímavou 
alternativou, ale nejistoty týkající 
se kmene, typu, jedné dávky nebo 
kombinace různých probiotických 
kmenů (možné kompetitivní a an-
tagonizující účinek v kombinacích), 
optimální dávkování, léčba dávko-
vání, délka léčby a bezpečnost jsou 
stále velmi důležité a vyžadují mnoho 
dalších rozsáhlých studií.

Dokonce i působivé a úspěšné 
zkoušky s transplantací stolice mají 
v každodenní lékařské praxi stále 
velmi omezené využití.

Zatím nevíme, jak a které zárodky 
lze nejlépe vybrat z transplantátu 
a jak je možné a jak se vypořádat 
s možnými riziky transplantace, od 
patogenních zárodků až po riziko 
způsobení metabolických nebo au-
toimunitních onemocnění.

Pravděpodobně koktejl bakterií 
(syntetická střevní flora), které lze 
snadno kultivovat a izolovat.

Předtím je však důležité dozvědět 
se více o klíčových funkcích střevní 
flóry ve fyziologických procesech, 
ale také možnou patofyziologii. 
Možná pak bude brzy možné najít 
cílené, relativně levné terapie s vel-
kým účinkem. Zdá se, že je obzvláště 
důležité zjistit, jak lze ovlivnit vývoj 

mikrobiomu u malého dítěte tak, 
aby byl "zdravý", střevní flóru, která 
chrání organismus před alergickými 
onemocněními.

Zapracování těchto nových po-
znatků do budoucích terapeutických 
strategií je hlavní výzvou pro 21. 
století.
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Nejstarší zmínky o řešení pro-
blémů souvisejících s porodem 
nalezneme již na rytinách zvířecích 
kostí a želvích krunýřů pocházejících 
z dynastie Shang (cca 16. stol. – 1066  
př. n. l.). Ve slavném díle Shanghan-
lun najdeme odkazy, které ukazují, 
že již v obdobích předcházejících 
dynastii Han (206 př. n. l. – 220  
n. l.) existovaly texty věnující se čistě 
porodnické problematice, byť se do 
dnešních dnů nedochovaly. Prvním 
dochovaným uceleným porodnic-
kým textem je pak Jingxiao chanbao 
– Poklad porodnictví, sepsán za vlády 
dynastie Tang (618–907 n. l.), jenž 
obsahuje 12 kapitol o onemocně-
ních během těhotenství, čtyři o ob-
tížném porodu a 25 o problémech 
poporodního období. Během vlády 
poslední dynastie Qing (1644–1911) 
a v následujících letech dochází 
k propojování čínské medicíny se zá-
padními vlivy za podpory mnohých 
významných lékařů.

Navzdory této dlouhé historii ne-
patří dodnes akupunktura v těhoten-
ství mezi obecně rozšířené metody, 
a to ani v Číně. Jejího nástupu jsme 
svědky až v posledních desetiletích, 
a to zejména v západních zemích 
s liberálním přístupem společnosti, 
kde se ženy hlásí o své právo na volbu 
péče během těhotenství a perinatál-
ního období. Významným impulsem 
pro rozvoj této metody je fakt, že 
akupunktura na rozdíl od mnohých 
farmak západní medicíny je péčí 
bezpečnou bez nežádoucích účinků 
pro matku i plod, což dokazuje řada 
studií i roky zkušeností z praxe.

Přestože je těhotenství fyziologic-
kým stavem ženského organismu, 

prochází již od okamžiku početí 
mnoha změnami. Z pohledu čín-
ské medicíny můžeme považovat 
těhotenství za „chtěnou stagnaci” 
v dolním ohništi. Jelikož nedochází 
k menstruačnímu krvácení, chong-
mai a renmai (ústřední dráha a drá-
ha početí) se plní jinovou krví, jež 
vyživuje rostoucí plod. Přeplněnost 
krve se však týká pouze zmíněných 
mimořádných drah, celkově se žena 
nachází ve stavu prázdnoty krve 
a plnosti čchi. Proto je často ženám 
v těhotenství tepleji. Plnost čchi má 
za následek akumulaci jin v dolní 
části trupu a jangu v části horní.

Těhotenství, jak je známo z teorie 
TČM, je řízeno systémem ledvin, 
jehož prázdnota je kořenem mnoha 
následných obtíží. Setkáváme se 
s ní zejména u žen starších, u matek 
s krátkým intervalem mezi těhoten-
stvími, po opakovaných potratech 
a dále pak u těhotných po IVF a u žen 
s hypertenzí. Jiným běžným syndro-
mem souvisejícím s těhotenstvím 
je prázdnota krve jater se stagnací 
jaterní čchi. Rizikovým důsledkem 
déle trvající stagnace čchi je horkost 
krve, jež může vést k předčasnému 
ukončení těhotenství.

Celé těhotenství se točí kolem 
esence jing, čchi a krve, a proto 
bychom se měli vždy pídit po koře-
nových syndromech nejen ledvin 
a jater, ale nezapomínat ani na další 
orgány zang, které se na jejich meta-
bolismu podílí. Těmi jsou zejména 
slezina, jako důležitý zdrojový systém 
a orgán transformující v těhotenství 
často akumulovanou vlhkost, a také 
srdce, které je s dělohou přímo spo-
jeno drahou baomai a skrze ducha 

shen řídí vše, co se v organismu děje. 
Pokud se chystáte zplodit nový život, 
vězte, že malého človíčka ovlivňujete 
už dlouho před početím. Od svých 
předků dostává plod tzv. vrozenou 
konstituci a její kvalitu určují tři 
generace nazpět. Je tedy dobré znát 
nemoci nejen svých rodičů, ale také 
prarodičů. Vrozená konstituce se 
formuje při samotném početí, při 
růstu v Paláci dítěte (děloha), a v dět-
ském věku. 

Dalšími proměnnými, které při 
stvoření nového života hrají roli, 
jsou:

1. Celkový zdravotní i psychický 
stav rodičů především v době početí.

2. Okolnosti v okamžiku početí 
(bouřka, alkohol atd).

3. Stav matky v celém těhotenství 
(zdravotní i psychický).

Tradiční čínská medicína vypraco-
vala soubor opatření, kterými by se 
nastávající maminka měla řídit, aby 
na svět přivedla zdravého potomka. 
Tato kodifikace se nazývá Tai Jiao, 
přičemž Tai znamená plod a Jiao 
výuku. Doporučení zahrnují nejen 
správné stravování v jednotlivých 
měsících těhotenství, ale také péči 
o psychický stav matky a její chování, 
které by mělo být co nejvíce v soula-
du s aktuálním vývojem plodu. Podle 
TCM totiž vývoj plodu probíhá v mě-
síčních fázích, kterým vždy vládne 
jeden z energetických orgánů. 

Za první den těhotenství se po-
važuje den poslední menstruace 
a řídíme se lunárním kalendářem, 
který má 28 dní.

V 1. měsíci je těhotenství pod 
nadvládou dráhy Jater, proto má 
nastávající maminka jíst dobře stra-
vitelná jídla a spíše kyselé chuti. Pro 
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růst plodu je v tomto čase vhodné 
jíst ječmenné kroupy.

Ve 2. měsíci vedení přebírá dráha 
Žlučníku. Je třeba se vyhnout páli-
vým jídlům, nepřepínat se, nemít 
sex. Často se objevují bolesti kloubů, 
je vhodné hodně odpočívat, nepře-
pínat se. Pečovat o uvolněný dech. 
Nadměrný chlad může vyvolat po-
trat. Nadměrné horko oslabit plod. 

Ve 3. měsíci nadále zůstává po-
třeba vyvarovat se chladu a horka. 
Nadvládu přebírá dráha Srdce. Matka 
by měla často hledět na krásné nefri-
tové šperky, aby se narodilo krásné 
dítě.Pro dítě dobrého srdce by měla 
co nejčastěji sedět v klidu.Koncem 
tohoto měsíce (konec 12 týdne 
těhotenství) se pro rozvoj hezkého 
a zdravého dítěte napichuje bod KI9.

Od této doby musí veškerá léčba 
matky v sobě zahrnovat i tzv. „zklid-
ňování plodu“. To je např. skupina 
bylin, která v sobě vyloženě nese 
název An Tai – prospívající plodu.

Ve 4. měsíci se nemá jíst králičí 
maso. Zato se má jíst dost rýže, ryb 
a divokých hus. Poté bude mít plod 
dost Qi a Krve. Jeho uši a oči budou 
citlivé a dráhy krásně průchodné. 
Matka má zůstávat v klidu, nena-
stydnout. Těhotenství vládne dráha 
Trojitého zářiče.

V 5. měsíci je už určeno pohlaví 
dítěte a rozhoduje se o jeho tempera-
mentu. Matka má dlouho spát, často 
se koupat, lehce se vystavovat slunci. 
Jíst pšenici a hovězí maso. Nejíst 
příliš, nespěchat. Nedoporučuje se 
moxa, horké zábaly a vysušující jídla. 
Těhotenství je pod nadvládou dráhy 
Sleziny.

V 6. měsíci vládne dráha Žaludku. 
Jsou cítit pohyby dítěte. U kluka se 
říká, že více vlevo, u holky více vpra-
vo. Tvoří se šlachy, proto má matka 
přiměřeně cvičit, nezůstávat jen 
doma, chodit hodně ven.Má se často 
dívat na pobíhající koně či psy a jíst 
maso divoce žijících zvířat. To dítěti 
zajistí silné šlachy, svaly a páteř.Plod 
může být často neklidný.Koncem 
tohoto měsíce se opět napichuje 
bod KI9. 

V 7. měsíci matka obvykle bývá 
zdravá (dodržuje-li všechna pravi-
dla). Pokud se snad musí léčit, uplat-
ňuje se zásada „utišit plod“. Matka má 
cvičit (natahovat klouby) k podpoře 

oběhu Qi a Krve a dávat pozor na 
vlhké prostředí. Nejíst syrová jídla, 
moc se nekoupat, nenadávat, nekři-
čet. Dobře se oblékat. Těhotenství je 
pod nadvládou dráhy Plic.

V 8. měsíci může docházet k ne-
klidu plodu, což u matky vyvolává 
pocit tlaku na prsou, nechutenství 
a nasládlý pocit v puse. Při léčbě 
se má harmonizovat Žaludek a tišit 
plod. Matka má praktikovat klidné 
dýchání, nemá se rozčilovat, nepřejí-
dat se. To zajistí zářivou kůži u dítěte. 
Nepřejídat se.Těhotenství je pod 
nadvládou dráhy tlustého střeva.

9. měsíc
Matka může stále cítit tlak na prsou 

a mít nechutenství. Má jíst sladkou 
potravu, nosit uvolněný oděv a dát 
pozor na vlhkost.Těhotenství je pod 
nadvládou dráhy ledvin.

10. měsíc
Matka se má koncentrovat na 

spodní Dan Tian k podpoře mentální 
bystrosti plodu. „Když meloun uzra-
je, odpadne od stonku“.Těhotenství 
je pod nadvládou dráhy močového 
měchýře.

V textech Chen Jiayuana najdeme 
též zmínky o energetickém vývoji 
orgánů plodu v jednotlivých týdnech 
těhotenství:

• 1. – 4. týden játra
• 4. – 8. týden žlučník
• 8. – 12. týden perikard
• 12. – 16. týden trojitý zářič
• 16. – 20. týden slezina
• 20. – 24. týden žaludek
• 24. – 28. týden plíce
• 28. – 32. týden tlusté střevo
• 32. – 36. týden ledviny
• 36. – 40. týden močový měchýř

V těchto obdobích bychom se měli 
vyvarovat napichování korespondují-
cích meridiánů, abychom tento vývoj 
nenarušili. 

Základními předpoklady pro aku-
punkturu v těhotenství je zkušenost 
praktika a znalost zásad, jež platí pro 
aplikaci jehel v tomto specifickém 
období. Při prvním setkání je třeba 
pečlivě zhodnotit konstituci budoucí 
rodičky a eventuální stavy nedosta-
tečnosti, jež je třeba brát v úvahu při 
volbě bodů a techniky napichování. 

Těhotné ženy reagují na aku-
punkturu poměrně dobře, a proto 
si ve většině případů vystačíme po 

jemném dosažení deqi s prostým 
ponecháním jehel po dobu 15–20 
min, a to i při stavech plnosti, kdy 
bychom za jiných okolností volili 
vypouštěcí techniky. V případě dopl-
ňování u žen ve stavu prázdnoty jehly 
ponecháme po vpichu bez jakékoli 
rotace. Doplňování můžeme prová-
dět též jemným dosažením deqi bez 
ponechání jehel.

Zásadní je před použitím moxy vy-
loučit prázdnotu jin a patologickou 
vnitřní horkost.

D. Betts varuje před výraznou sti-
mulací bodů yuan jinových drah (LU 
9 taiyuan, SP 3 taibai, HT 7 shenmen, 
KI 3 taixi, PC 7 daling, LR 3 taichong) 
aby nebyla oslabena yuanqi matky 
potřebná pro zdravý vývoj plodu.

Přestože harmonizace mimořád-
ných drah může být v průběhu těho-
tenství prospěšná, např. chongmai 
v případě těhotenského zvracení, 
G. Maciocia varuje před otevíráním 
renmai, např. použitím bodů LU 7 
lieque a KI 6 zhaohai. 

Shrneme-li tyto kontraindikace 
a varování, můžeme říct, že existují 
akupunkturní body, jejichž svévolné 
užití je v průběhu těhotenství zapo-
vězené a jejichž eventlní stimulaci lze 
provést pouze v přísně indikovaných 
případech s ohledem na celkový stav 
ženy. 

Například napíchnutí bodu CV 
4 guanyuan kraniálním směrem 
při hrozícím potratu nebo jemnou 
stimulaci bodu LR 3 taichong při 
stagnaci jaterní čchi.

Poloha ženy během ošetření, tato 
poloha měla být především poho-
dlná, avšak ve druhé polovině těho-
tenství a zejména ve třetím trimestru 
bychom se s ohledem na hmotnost 
plodu měli vyhnout poloze na zá-
dech kvůli riziku tzv. syndromu dol-
ní duté žíly. Ten vzniká omezením 
žilního návratu z dolní poloviny těla 
tlakem dělohy na v. cava inferior 
a může být potenciálně nebezpečný 
pro matku i plod. Proto v pokročilém 
stadiu těhotenství volíme raději po-
lohu v polosedě, případně na boku 
(ideálně levém), abychom zajistili 
volný průtok krve směrem k srdci.

V západní medicíně se používají 
tyto akupunkturní body před IVF, 
Paulus et al. (protokol) /2002,Ulm,-
Germany/

Body před transferem
• GV 20 Baihui
• PC 6 Neiguan
• SP 8 Diji
• ST 29 Guilai
• Liv 3 Taichong
• Ucho: 52 Shenmen, 58 uterus, 

34 cortex cerebri, 22 endokri-
nium

Body po transferu 
• St 36 Zusanli
• Sp 6 Sanyinjiao
• Sp 10 Xuehai
• Li 4 Hegu
• Ucho stejné body na opačném 

uchu

KI body podle TČM
Jedná se o body se silným účinkem 

na rozhýbání čchi, body s úzkým 
vztahem k děloze či oblasti pánve 
a body výrazně stimulující pohyb 
čchi směrem dolů. V praxi se na-
opak těchto bodů využívá v období 
přípravy k porodu a během porodu 
samotného. Konkrétně se jedná 
o tyto akupunkturní body a zejména 
pak jejich kombinace:

• LI 4 Hegu VYVOLÁVÁ POROD, 
reguluje wei, rozhání vítr, ob-
novuje jang

• SP 6 Sanyinjiao  setkání 3 
jinových drah, játra, slezina, 
ledviny, reguluje uterus, zasta-
vuje bolest

• GB 21 Jianjing poplašný bod  
dráhy žlučníku,endokrinní 
bod,přísná KI v graviditě

• BL 60 Kunlun,řídí produkci 
hormonů v předním laloku 
hypofyzy, aplikace při nepo-
stupujicim porodu

• BL 67 Zhiyin rozhání vítr, pro-
čišťuje oči, UPRAVUJE POLO-
HU PLODU

• BL 31 Shangliao, BL 32 Ciliao, 
BL 33 Zhongliao, BL 34 Xiali-
ao hormonální body, mohou 
hnout plodem, regulují dolní 
ohniště, močení, defekaci

CV 1, 3, 4 ,5 ,6, 7, 9, 10, 11, 13
OD 6. MĚSÍCE SE NEMAJÍ POUŽI-

VAT ŽÁDNÉ BAŇKY

UCHO:
Plexus hypogastricus, TSH, GTH, 

prolaktin, vaječníky, děloha

Moje zkušenosti: 
zjistit aktuální stav ženy a začít 

s léčbou ještě před otěhotněním.
Léčba prázdnoty čchi a krve před 

početím nebo IVF:
Body: CV 3, 4 , 6, GV 4, BL 20, 23-

moxa!,
GB 39, SP 10
Léčba prázdnoty jin ledvin – vyživit 

jin ledvin tbl, strava, speciálně jin 
ledvin vyživuje KI 3

Pro ledviny BL 23, KI 2, 
speciálně jang ledvin doplní GV4 

+CV4
U všech typů sterility se užívají  

body CV 3, SP 6 + extra body Shanqi-
xue moxovací  trojúhelník), Zigong(-
palác dítěte)

Moxa
ST 36 – bod dlouhověkosti, dlaň 

pod dolním okrajem čéšky, 1 prst 
bočně

BL 23 – ve výši pasu či konce hrud-
ního koše, shu bod  ledvin

KI 3 – povzbuzuje ledviny, mezi 
vnitřním kotníkem a Achillovou 
šlachou

CV 8 pupík – moře energie
CV 6 “moře čchi“, 2 prsty pod 

pupíkem

AURIKULOTERAPIE 
Body hormonální-GTH, TSH
Bod vaječníků, dělohy, ledvin
Plexus hypogastricus (skvěle od-

straní bolesti před a při menstruaci)
Alergie (na sperma,embryo)
Psychika Jerome, Bourdiolův bod,-

všechny omega body, body na radixu 
helixu ,plexus coeliacus,zóna úzkos-
ti, epifýza

Akupunkturní sestava v první fázi 
cyklu

K9 Zhubin – stimulace oocytů
K18 Shiguan uvolnění Qi v dolním 

ohništi
ST 29 Guilai – prohřívá dělohu
SP8 Diji regulace estro-progestero-

nové hladiny
P6 Neiguan reguluje TW
Lu7 Lieque kardinání bod CV
Akupunkturní sestava po ovulaci
Ki 6 Zhaohai – kardinální bod Yin 

Qiao mai
St 30 Qichong – reguluje Chong 

mai a ČCHI dolního ohniště
Liv 12 Jimai – vyživí endometrium
H7 Shenmen utišuje srdce a mysl
Lu 7 Liequ-kardinální bod CV
Moxa CV 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12

ČUTOVÁ protokol 
Před IVF
Hodinová akupunktura dle pulso-

vé dg, nejobvyklejší body:
GV 20 Baihui-vytahuje jangovou 

QI nahoru, 
LU 7 Lieque kardinální bod CV,
KI 6 kardinální bod Yin Qiao mai, 
St 29 Guilai,prohřívá dělohu
St 30 Qichong reguluje Chong mai 

a čchi dolního ohniště
EM24 Zigong, EM 23 Weibao, EM 

22 Qimen,
Shanqixue moxovací trojúhelník 

kolem CV 8
moxa na CV 3 – 12 
aurikuloterapie jedno ucho psy-

chické body,druhé orgánové
Vistariové semínko do momentál-

ně otevřeného bodu podle teorie 
SU-JOK

Horoskop, vhodná strava, orgáno-
vé hodiny, sezona dle 5 prvků

Po IVF
Půl hodinová aurikuloterapie 

jedno ucho orgánové body, mimo 
KI bodu,

Druhé psychické
permanentní jehla – bod alergie 

1–3měsíce
Magnet do bodu Sp 6 Sanyinjiao –

setkání 3 jinových drah, játra, slezina, 
ledviny, reguluje uterus, zastavuje 
bolest, 3 týdny.
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Dne 31. 3. 2022 jsme se dozvěděli 
velmi smutnou zprávu, že nás ve 
věku 84 let náhle opustila naše vá-
žená kolegyně, MUDr. Magdalena 
Urbanová.

Je to pro nás všechny velká ztráta,  
protože jsme ji měli všichni rádi pro 
její laskavou, klidnou povahu a smysl 
pro humor. Patřila k průkopníkům 
akupunktury u nás a byla její nad-
šenou propagátorkou v oblasti, kde 
profesně působila.

 
MUDr. Magdalena Urbanová začala 

svou lékařskou praxi na interním 
oddělení v Kutné Hoře. Zde také 
složila v roce 1973 atestaci I. stupně 
z vnitřního lékařství. Přitahovala ji 
však neurologie a byla dokonce při-
hlášena na atestaci z neurologie, vše 
se ale vyvinulo jinak. Nastoupila na 
částečný úvazek do nově otevřeného 
závodu ČKD jako závodní lékařka. 
Původní rok se nakonec protáhl na 
dvacet let a za všechno mohla přede-
vším akupunktura. Bylo tam několik 
moderně vybavených ordinací, inter-
ní, ORL s audiometrickou komorou, 
kompletní rehabilitace se saunou 
a velkým bazénem. Nejdůležitější 
ale byla pro mladou lékařku krásně 
vybavená ordinace akupunktury, 
což bylo v té době zcela výjimečné. 
Vedení závodu bylo ke zdravotníkům 
velmi vstřícné, podporovalo i alter-
nativní léčebné metody, jako např. 
saunování pracovníků z rizikových 
pracovišť, všechny možné rehabi-
litační metody, zdravotní cvičení 
a také akupunkturu. Nakoupili jehly, 
několik Stimulů, Akudiasty, později 
i Embitron na EAV.

V roce 1978 atestovala z všeobec-
ného lékařství a také byla jmenována 
školitelkou pro tento obor a při-
pravovala mladší kolegy na atestaci 
všeobecného lékaře. Měla dostatek 
příležitostí vysvětlovat základy aku-
punktury a hlavně prakticky ukázat 
možnosti a výsledky léčby akupunk-
turou.

S akupunkturou se seznámila 
dávno před tím od svého pacienta, 
který byl slévačem a dlouhodobě se 

léčil pro chronický vertebrogenní 
syndrom. Veškerá léčba byla bez val-
ného efektu, hrozilo mu přeřazení, 
případně invalidní důchod. Pak delší 
dobu nepřišel do ordinace, neměl 
neschopenku ani žádné obtíže. Když 
se dostavil na preventivní prohlídku, 
svěřil se, že dojíždí za MUDr. Hovor-
kou, který tenkrát akupunkturu po-
užíval ilegálně a byl za to i potrestán. 
Nejdříve mu moc nevěřila, ale proto-
že ho dlouho znala, léčila a úspěch 
nebyl a nyní pracoval bez obtíží dále 
jako slévač, semínko bylo zaseto.

V roce 1982 obtížně sehnala pub-
likaci MUDr. Kajdoše "Kovem a oh-
něm" a začalo samostudium. Vrána, 
Pokorný, Umlauf, Soukup a další, 
většinou kopie přednášek a neofici-
álních studii.

Školení v akupunktuře a využití 
v praxi

V roce 1985 se dostala na základní 
kurzu akupunktury v ILFu (nynější 
IPVZ). Kurs vedla MUDr Milada Ba-
rešová, která ji opravdu nadchla pro 
akupunkturu na celý život.

Ihned po návratu ji začala praktiko-
vat se svolením ředitele OÚNZu (pro 
mladší kolegy – Okresní ústav národ-
ního zdraví). Přímo v předpisech 
bylo uvedeno, že MUDr. Magdalena 
Urbanová může tuto metodu použít. 
Začala tedy akupunkturu využívat 
u vybraných pacientů a vybraných 
diagnóz. Vzpomínala ráda, jak mno-
hokrát zavolal ředitel OÚNZu a říkal:   

„Mám přítele nebo  
příbuzného, na kterém mi 

záleží a který obešel všechna 
dostupná pracoviště bez efektu, 

mohla by se zkusit  
akupunktura?" 

Navštěvovala dále semináře a kur-
zy. Měla to štěstí, že se zúčastnila kur-
zu elektroakupunktury v ILFu pod 
vedením MUDr. Barešové a MUDr. 
Kajdoše. Kdo jednou v životě zažil 
takové lektory, nikdy na to nezapo-
mene. Za zmínku určitě ještě stojí 
kurz aurikuloterapie v Ostravě, který 

vedl také nezapomenutelný MUDr. 
Debef a kurzu pro pokročilé v Hradci 
Králové, kde kromě MUDr. Barešové 
a dalších přednášel také pan docent 
MUDr. Véle.

Absolvovala i stáže v zahraničí, ve 
Vietnamu a na Srí Lance.

MUDr. Urbanová dlouhodobě pra-
covala ve výboru České lékařské aku-
punkturistické společnosti ČLS JEP. 
Od roku 1985 až do roku 2010 byla 
členkou výboru ČLAS jako hospodář.

Kromě toho jsme ji znali jako 
systematickou dokumentaristku 
a fotografku na našich akcích. Její 
fotografie posloužily jako základ pro 
fotoknihu o historii akupunkturní 
společnosti. 

Účastnila se všech kongresů s me-
zinárodní účastí v Československu, 
později v Česku s aktivní nebo 
pasivní účastí. Ráda pravidelně na-
vštěvovala setkání v Sedmihorkách 
a na Hrubé Skále. Několikrát se 
účastnila kongresů ICMART, v roce 
1988 v Praze byla v předsednictvu, 
dále 1994 Istanbul v Turecku, 1995 
Sofie Bulharsko, 1997 Nikosia Kypr  
a v roce 2002 Skotsko Edinburgh. 

Nevynechala žádný náš kongres 
a semináře v Lékařském domě. Na 
nich, ale nejen tam, tvořila nerozluč-
nou trojici s doc. MUDr. Dobroslavou 
Jandovou a prim. MUDr. Ludmilou 
Kučerovou.  

společenská rubrika

MUDr. MAGDALENA URBANOVÁ ODEŠLA
Od roku 1985 přednášela na růz-

ných lékařských seminářích na téma 
možnosti akupunktury v léčbě in-
terních, dětských a neurologických 
onemocněních. V rámci Spolku léka-
řů v Kolíně přednesla několik před-
nášek v Kolíně a v Pardubicích, např. 
Akupunktura v léčbě pohybového 
aparátu, Akupunktura jako doplň-
ková léčba při CMP, při alergických 
onemocněních a další.

Od roku 1992 až do svých téměř 
osmdesáti let měla soukromou ordi-
naci všeobecného lékaře a akupunk-
tury, v posledních letech se věnovala 
téměř jen akupunktuře. 

Poslední společné velké akce, které 
se zúčastnila, byl kongres v Lednici 
na podzim roku 2021, kde byla ještě 
v dobré náladě a kondici. Jsme moc 
vděční a rádi, že tam s námi byla.

Závěrem rozloučení s naší váženou 
a milovanou kolegyní uvádíme její 
vlastní slova o jejím vztahu k aku-
punktuře: 

„Více než 30 let intenzivně  
používám vynikající léčebnou 

metodu akupunkturu  
ve prospěch tisíců pacientů  

dle indikací, často jako  
hlavní léčbu, někdy jako  
doplnění klasické léčby.  

Jsem neúnavným propagátorem 
mezi lékaři celého regionu.“

za všechny

MUDr. Petr Sedláček, 
 MUDr. Ladislav Fildán
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společenská rubrika

MUDr. RADOMÍR RŮŽIČKA, CSc. – 90 LET  –  
VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM

Jeden z nestorů česko-slovenské 
akupunktury, MUDr. Radomír Rů-
žička, CSc., oslavil v únoru letošního 
roku své 90. narozeniny, což už bylo 
uveřejněno začátkem roku v pravi-
delném přehledu jubilantů.

Z jeho zajímavého a bohatého ži-
votního běhu vyjímám:

Již na měšťanské škole dostal od 
rodičů mikroskop, skalpel a knížku 
Mladý biolog od profesora Herčíka. 
Podle ní dělal pokusy a také pitvu 
uhynulého psa. S kamarády navště-
voval pitvy prováděné policejním 
lékařem.

Během studia na lékařské fakultě 
UP v Olomouci od prvního ročníku 
pracoval jako demonstrátor na ústa-
vu lékařské fysiky a biologie. Zají-
maly ho zejména pokusy na krysách 
o vlivu záření na rakovinu. 

Po 1. rigorózu pracoval na chi-
rurgické klinice prof. Rapanta jako 
demonstrátor, později jako pomoc-
ná vědecká síla. Od malých výkonů 
dospěl k asistenci při operacích 
a konečně k operacím. Již v době stu-
dií se zúčastnil studentské vědecké 
konference prací:  Získaná esofago-
bronchiální píštěl. 

Po promoci nastoupil do nemoc-
nice v Trenčianských Teplicích. 
Nejprve na ORL ambulanci, později 
na dětském oddělení a prodělal 
kolečko na interně a gynekologii 
– porodnici. Zde přednášel různá 
témata na seminářích lékařů a podle 
zahraniční literatury se také snažil 
o chemickou diagnostiku zhoub-
ných nádorů z moče. Dále např. 
diagnostikoval porcelánové srdce, 
které pak pitva potvrdila. Také měl 
možnost (vzhledem k dřívější práci 
na chirurgické klinice v Olomouci) 
provést portosplenografii.

V roce 1957 vyhrál konkurs na 
železničního lékaře u Střední dráhy 
v Olomouci.

Nemocný otec, který využíval kro-
mě klasické medicíny i alternativní 
medicínu, našel jednou v novinách 

zprávu o akupunktuře. To se MUDr. 
Růžičkovi stalo osudem. Hledal 
všemožné články a literaturu o ní. 
Podařilo se mu sehnat starou fran-
couzskou literaturu z roku 1921 
od dr. Gouxe a od roku 1957 začal 
akupunkturu jako samouk studovat 
a aplikovat. Nejprve na otci, později 
na ostatních členech rodiny a poslé-
ze s úspěchem i u svých pacientů. 
Dalším jeho literárním učitelem byl 
dr. Bachmann.

Avšak nejvíce mu pomohl radami 
profesor dr. Vogralik, se kterým byl 
od roku 1961 v písemném styku.

Začátkem 60. let navázal styky  
s dr. Richardem Umlaufem. S ním, 
spolu s dr. Kajdošem, Rosinou, Rosin-
ským, Vanžurou a Volákem, založili 
první přípravný výbor akupunktu-
ristické společnosti, tenkrát kabinet 
akupunktury a pořádali pravidelné 
celostátní semináře akupunkturistů. 
Zprvu v Ružomberku, kde dr. Umlauf 
působil ve vojenské nemocnici.

Z tohoto kabinetu se později stala 
lékařská společnost akupunktury, 
jako sekce Purkyňovy lékařské spo-
lečnosti. V jejím výboru dlouhá léta 
dr. Růžička působil a za svou práci 
obdržel 2× čestné uznání.

Několikaleté zkušenosti a výsledky 
z ORL prezentoval v roce 1969 na  
2. celosvětové konferenci akupunk-
tury v Paříži (Akupunktura v léčbě 
poruch sluchu, tinitu a Méniérovy 
choroby). Byla to zřejmě první práce 
u těchto onemocnění. Zde se sezná-
mil s významnými akupunkturisty, 
jako von Leitnerem, dr. Schmidtem 
a zejména s prof. dr. Bischkem, 
u něhož ve Vídni později také krátce 
působil. 

V 60. letech vytvořil skupinu nad-
šenců pro akupunkturu z lékařů, ky-
bernetiků a elektroinženýrů. Začali 
provádět akupunkturu a zejména 
její propagaci přednáškami na lékař-
ských seminářích.

Z Paříže dovezl poznatky o detekto-
ru akupunkturních bodů a přístroje 
na jejich detekci se podařilo zhotovit 

a vybavit jimi celou skupinu. Chtěli 
vědecky ověřovat  účinky akupunk-
tury. Jako odpovědný řešitel, spolu 
s doc. I. Šalanským, obhájil 3 práce 
v rámci státních výzkumných úkolů, 
týkající se detekce a elektrické cha-
rakteristiky kůže a akupunkturních 
bodů.

Elektrometrických vyšetření plně 
využíval v praxi. Zejména jako lodní 
lékař v diagnostice a léčbě námoř-
níků. Zde hlavně měřil elektrické 
hodnoty bodů podle Akabaneho 
a určoval harmonii energie u paci-
entů během časového posunu, což 
se velmi osvědčilo v diagnostice 
vegetativních poruch. Užíval aku-
punkturu zejména v tlumení bolesti 
při úrazech, na lodi úspěšně provedl 
komplikovanou břišní operaci s aku-
punkturní analgesií.

Své zkušeností s ní prezentoval na 
celé řadě tuzemských i zahraničních 
kongresů a sympozií. Přednesl nej-
méně na 100 přednášek na různých 
konferencích a to z nejrůznějších 
oborů. Byl pozván na kongres do 
Budapešti, dále se zúčastnil kon-
gresu v Sofiii a Bukurešti, semináře 
v Oděse.

S prof. Jezdinským (ještě v době 
asistentské práce na farmakologii 
v Olomouci)a prof. ing. Hálkem apli-
kovali akupunkturu a laseropunktu-

ru u uměle vyvolaného zánětu tlapek 
pokusných krys a srovnávali jejich 
analgetický efekt. Výsledky přednesl 
na kongresu akupunkturistů ve Vati-
kánu a v Baltimoru.

V průběhu 60. a 70. let byla vytvo-
řena v Olomouci skupina nadšenců 
pro akupunkturu - zejména prof. 
Šoch, dr. Beran, dr. Jandová, ing. 
Janča, dr. Růžička. Pořádali kursy 
akupunktury a hlavně semináře ve 
Velkých Losinách, na nichž pravidel-
ně přenášel a předsedal jednáním.

 V rámci spolupráce s katedrou 
optiky a jemné mechaniky  fakulty 
přírodních věd UP začal pracovat 
s lasery. Vedle akupunkturního lase-
ru (snad prvního v Československu) 
i s tzv. velkými. Zprvu v léčbě chro-
nických vředů a dekubitů, později 
používal laser k běžné akupunktuře. 
I z tohoto oboru vznikla publikace 
v odborném časopise a přednášky.

Zájem o experimentální práci ho 
vedl k myšlence objasnit průběh 
vnitřních akupunkturních drah. 
Proto při operacích a zejména pak na 
sekčním materiálu měřil impedanci 
žaludeční sliznice. Zjistil na ní místa 
s odlišnou impedancí, podobně jako 
tomu bylo na povrchu těla. Bylo za-
jímavé, že výskyt vředové choroby 
žaludku a duodena byl právě na 
těchto místech. Spojení s laserote-
rapií využil i v tomto případě a ve 
spolupráci s gastroenterology léčil 
vředovou chorobu laserem endo-
skopicky. Zkušeností pak využil při 
obhajobě kandidátské práce a v řadě 
přednášek.

Jako první u nás použil akupunk-
turu v léčbě DMO. Mediální ohlas na 
kladné výsledky vyvolal velký zájem o 
tuto léčbu. Vedle článků v časopisech 
natočil o akupunktuře také řadu roz-
hlasových a televizních pořadů. Byl 
členem první skupiny lékařů, vysla-
né tehdejším MZ do Vietnamu. Stáž 
absolvoval spolu s prof. dr. Jandou 
a dr. Barešovou.

Díky dobrému vztahu s vedením 
železničního zdravotnictví a jeho po-
krokovému nazírání na akupunkturu 
měl jako první v Československu 
možnost pracovat s Dermatronem 
podle Vollovy metody a zúčastnit se 
školení firmy Pitterling.

Vztah k technice ho vedl také ke 
spolupráci s konstruktéry laserů 



38 39Acupunctura Bohemo Slovaca • bulletin ČLAS ČLS JEP a SA SLS • 2 | 2022 Acupunctura Bohemo Slovaca • bulletin ČLAS ČLS JEP a SA SLS • 2 | 2022

společenská rubrika

a měřících přístrojů Metry Blansko. 
Výsledkem byl Akudiast 3 a Akuterm 
na měření podle Akabaneho. I když 
se přímo nezúčastnil na vývoji pří-
stroje Stimul, byl požádán o příruč-
ku, jak s ním pracovat a o jakýsi re-
ceptář léčby. Podobně i pro přístroj 
Akudiast.

Zájem o vše nové ho přivedl k tes-
tování a práci s přístroji Life, Oberon 
aTitanium, AGES, Akutest, přístroji 
na Ryodoraku aj. Také se zajímá o Ri-
feho harmonizační proudy a přístroj 
Carterové. S oběma také pracuje.

Spolupráce s kybernetiky, zejména 
ing. Nitschem byla završena vydáním 
počítačového programu na výpočet 
otevřeného bodu a stanovení kon-
stituce.

V roce 1977 ještě jako lodní lékař 
napsal první Příručku praktické aku-
punktury, kterou v roce 1978 vydal 
Ústřední ústav železničního zdra-
votnictví a která byla distribuována 
všem železničním lékařům. Později 
rozšířená ve spolupráci s dr. Milán-
kem vyšla ve sborníku Rehabilitace. 

Nakladatelství  Nadas vydalo zá-
kladní knihu, „Akupunktura v teorii 
a praxi“, která sloužila jako učebnice 
v kursech akupunktury a dočkala se 
celkem 4. vydání. Později následovaly 
další knihy, celkem před 20, dále pra-
vidla tradiční medicíny v obrazech 
a tabulku pro výběr akupunktur-
ních bodů, mapy akupunkturních 
bodů tělesné a ušní akupunktury, 
mikrosystémů akupunktury, Su-joku 
a reflexní terapie.

Zájem o celostní medicínu ho 
přivedl také ke studiu medicíny sta-
rých civilizací. Na svých cestách po 
Orientě, zejména po Indii, Pakistánu, 
Egyptě, ale také po Africe a Ame-
rice konsultoval s tamějšími lékaři 
a výsledkem byla kniha: „Medicína 
dávných civilizací.“

Dlouhá léta působil také jako 
školitel akupunktury v ústavu pro 
další doškolování lékařů v Praze 
(ILF), Košicích a Bratislavě. Pro tyto 
kursy natočil více než 12hodinový 
videozáznam. Několik let vedl kur-
sy akupunktury v Institutu dalšího 
vzdělávání zdravotnických pracov-
níků v Brně. Vyškolil tak stovky aku-
punkturistů. V rámci IDVZP byl také 

garantem školení Su-joku a sám se 
souhlasem prof. Parka vedl základní 
kursy této metody.

Byl soudním znalcem z oboru 
akupunktury a laseroterapie. Také 
oponentem při diplomových, kan-
didátských a doktorských pracích.

Vedoucí pracovníci železničního 
zdravotnictví byli natolik prozíraví, 
že souhlasili nejen, aby prováděl 
akupunkturu ve své praxi závodního 
lékaře, ale také odsouhlasili její pro-
vádění vůbec. Proto byly vytvořeny 
podmínky vlastního školení aku-
punktury podle osnov Akupunktur-
ní společnosti (ČLAS JEP) a školením 
byl pověřen dr. Růžička. Ten se stal 
také ústředním metodologem (od-
borníkem) pro akupunkturu. 

Koncem 80. let uspořádal dr. 
Růžička v Luhačovicích seminář 
akupunkturistů z Čech a Slovenska 
za účelem srovnání a objektivizace 
jednotlivých diagnostických metod 
v akupunktuře pulsové diagnostiky, 
aurikulokardiálního reflexu, pří-
strojových metod. Z tohoto sezení 
později vznikly semináře „Nové tren-
dy v akupunktuře“, konané jednak 
v Luhačovicích, jednak na Štrbském 
plese.

Až do roku 2009 léčil akupunk-
turou. Nyní MUDr. Růžička užívá 
zaslouženého důchodu a věnuje se 
literární práci a přednáškové čin-
nosti.  I přes zdravotní omezení stále 
sleduje dění v akupunktuře.

Do dalších let přejeme jubi-
lantovi, jedné z nejvýraznějších 
postav naší akupunktury, přede-
vším pevné zdraví a neutuchající 
elán, kterým po celý svůj život 
MUDr. Radomír Růžička oplýval.

Děkujeme!

Podle původního textu  
MUDr. Pavla Prokeše  

„Vlk samotář aneb přes 50 let  
s akupunkturou“  

zpracoval Petr Sedláček

společenská rubrika

Prim. MUDr. MILAN STRÁNECKÝ – 70 LET  –  
VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM

Prim. MUDr. Milan Stránecký 
oslavil 22. 1. 2012 sedmdesátku. To 
je vhodná příležitost k bilancování.  

Narodil se v Havlíčkově Brodě, po 
promoci se specializoval v ortopedii,  
ve které má druhou atestaci a jako 
ortoped působil 13 let. Po revoluci 
byl rok a půl ředitelem nemocnice 
v Havlíčkově Brodě a od roku 1991 
nastoupil na místo přednosty rehabi-
litačního oddělení, které zastává do 
letošního roku.

Mnoho let se zajímal o akupunk-
turu, kterou začal v rehabilitaci vyu-
žívat a rozšířil ji i na další diagnózy 
mimo tento obor. Jeho zájmem je 
především aurikuloterapie a auriku-
lomedicína, kterou zvládá jako málo 
kolegů v naší republice s využitím 
aurikulokardiálního reflexu. Během 
svého působení ve výboru společ-
nosti již přednášel kromě mnoha 
tuzemských přednášek na dvou 
mezinárodních kongresech tématiku 
aurikulomedicíny a uveřejnil závěry 
ze své praxe i v našem časopise.

Dvě volební období vykonával 
funkci vědeckého sekretáře. Vědec-
ký sekretář je něco jako výkonný 
manažer, převedeno do současného 
pojetí popisu činnosti vedoucích 
pracovníků. Při organizování života 
odborné společnosti je pravou ru-
kou předsedy. Z mého hlediska se 
v této funkci velmi osvědčil. Přinesl 
také svým noblesním vystupováním, 
schopnostmi komunikovat a spo-
lupracovat dobrou atmosféru do 
našeho týmu – výboru společnosti.

Milý Milane, dovol, abych Ti 
jménem členů na společnosti, 
jménem výboru a revizní komise 
a jménem svým popřál k Tvému 
významnému jubileu do dalších 
let pevné zdraví, mnoho osobní-
ho a rodinného štěstí a úspěchů 
u pacientů s rehabilitací i aku-
punkturou.

MUDr. Ladislav Fildán
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5. ROČNÍK ŠMIRALOVÝCH DNŮ SE VYDAŘIL
3. – 4. 6. 2022 Moravany nad Váhom 

3. – 4. 6. 2022 proběhl v hezkém 
prostředí penzionu Tematín v Mo-
ravanech nad Váhom v blízkostí 
Piešťan již 5. ročník Šmiralových dní. 
Hodnocení patří organizátorům, já 
mohu jen za naši sedmičlennou sku-
pinku z ČR pogratulovat slovenským 
kolegům k velmi dobře zorganizova-
né akci, které nic nechybělo.

V úvodu byla vzpomenuta zásadní 
úloha doc. MUDr. Jozefa Šmiraly, 
Ph.D. pro slovenskou lékařskou 
akupunkturu. Bez jeho práce by nyní 
neměla to postavení, jaké má dnes. 
Vzpomínalo se i další nestory sloven-
ské a částečně i české akupunktury.

Stěžejní na každé takové akci je 

samozřejmě úroveň přednášek, které 
všechny byly na velmi dobré úrovni 
a téměř z každé si mohli účastníci 
převzít něco do vlastní praxe. O zá-
jmu publika svědčí i poměrně bohatá 
diskuze k přednáškám. Z ČR zazněly 
4 přednášky (dr. Olšák 2x, dr. Čutová, 
dr. Fildán)

Jako obvykle na Slovensku byl 
skvělý i společenský večer s cim-
bálovou muzikou. Dokonce jsme 
si našli i trochu času na prohlídku 
lázní Piešťany, kde zrovna otevírali 
lázeňskou sezónu.

Těšíme se už na 6. ročník a na 
kongres, který v roce 2023 pořádá 
slovenská strana.

MUDr. Ladislav Fildán 
Ordinace léčby bolesti a akupunktury, Brno

info@fildan.cz

z proběhlých akupunkturních akcí
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Jan Hovorka je spoluzakladatel 
CENTRA SDÍLENÉ PÉČE TCM 
Praha a prezidentem mezinárodní 
organizace EUROCENTER TCM 
Praha. Zejména v posledních letech 
prohlubují spolupráci s ČLAS. V čem 
konkrétně?

Vaše terapeutické centrum i ne-
ziskovka fungují už třetí rok. Proč 
vznikly a na co se zaměřujete?

Dlouhodobě se zabýváme mediální 
prezentací, podporou akupunktury 
a dalších metod TCM. Připomínáme 
veřejnosti, že tyto metody musí mít 
pod kontrolou a provádět lékař. 
Neprofesionální přístupy mohou 
ohrozit zdraví i život pacienta. My se 
snažíme hlavně o to, aby se u nás co 
nejvíc vědělo jak o českých lékařích, 
tak o zahraničních. Přinášíme nebo 
zprostředkováváme informace ze 
zahraničí o osobnostech, metodách, 
výzkumech a legislativě. Máme 
spolupracující partnerská centra 
a pobočky v zahraničí, včetně Číny.

ČLAS má zahraniční styky, spolu-
pracuje s ICMART, ETMA a dalšími 
organizacemi. V jakém směru naši 
činnost můžete obohatit?

O odborných kontaktech ČLAS 
samozřejmě víme. Ve všech podob-
ných případech jde o komunikaci 
profesionálů na vysoké vědecké 
úrovni. Naším cílem, respektive pro-
duktem, je informovaný klient, tedy 
pacient. Lékaři s kolegy ze zahraničí 
řeší odborné věci. My zprostředko-
váváme veřejnosti informace o tom, 
kdo může akupunkturu poskytovat, 
jaké má mít vzdělání, zda je možná 
kontrola péče, sdílení s předchozí 
nebo probíhající léčbou západní 
medicínou a podobně. Nabídka 

neprofesionálních a neakreditova-
ných poskytovatelů je docela široká, 
aktivní, a možnost ochrany pacienta 
mizivá. 

V čem konkrétně pomáháte léka-
řům?

Kromě již zmíněných aktivit publi-
kujeme a sdílíme informace, využitel-
né pro veřejnost. Pro studenty IPVZ 
poskytujeme skvělé místo na praxi, 
která navazuje na jejich teoretické 
vzdělávání. Mohou si ji individuálně 
dohodnout a se zkušeným lékařem 
nebo mentorem u nás asistovat nebo 
sami konzultovat konkrétní paci-
enty. My zveme terapeuty z celého 
světa, aby v našem Centru pracovali 
minimálně několik měsíců. Od nich 
se studenti i zkušenější praktici na-
učí možná detailům, ale důležitým. 
Mohou si třeba vyzkoušet i nové 
byliny, aktuálně jsme zaregistrovali 
mimořádnou zásilku z renomované 
firmy New Green Company z Chen-
gdu (provincie Sichuan), jejíž jsme 
jediným zástupcem v Česku. Pozvali 
jsme i jejich lékařku, která bude 
u nás jeden rok prezentovat kvalitu 
TCM Hospital a New Green Products 
osobně.

V čem vidíte přínos pro veřejnost? 

Jak často opakujeme: Naším pro-
duktem je informovaný klient. Víme, 
že lékaři mají svých pacientů dosta-
tek a nemohou nad limit pracovního 
dne zvát další. Zřízení ordinace je 
nákladné a provoz ve zdravotnickém 
zařízení ne vždy ideální. Proto v na-
šem centru nabízíme „hub“, odborné 
vedení praxe studentů IPVZ včetně 
seminářů a workshopů, nebo místo 
pro praxi lékaře s akupunkturou 
jeden den v týdnu pravidelně. Máme 

veškeré vybavení, s asistencí, recepcí, 
databází vlastních pacientů. Lékař 
u nás může získat zkušenosti od 
zahraničních kolegů, a přitom sám 
pracovat v klidu i na pacientech vlast-
ních. Máme tři místnosti se samo-
statnými vchody, lůžky a zázemím. 
Celá budova je kolaudovaná na NZZ 
a odedávna funguje jako poliklinika. 
Možnost spolupráce je i dlouhodobá, 
zajistíme i NZZ pro lékaře s akredi-
tací akupunktury. Je to ekonomicky, 
odborně i podnikatelsky zajímavá 
příležitost a my jsme spolupráci 
velmi otevření. Kvalitní prezentace 
samozřejmě velmi posune i názory 
legislativců a přispěje tak ke zlepšení 
podmínek lékařů.

Další informace na:
www.tcmrevoluci19.cz

Markéta Zelinková

JAN HOVORKA:
Pomáháme léčit, lékařům i pacientům.  
Na začátku musí být relevantní informace 

Jan Hovorka
Prezident Nadačního fondu na podporu TCM a alternativ a EuroCentra TCM

hovorka.jan@centrum.cz UPOZORNĚNÍ 

OZNÁMENÍ O CHYSTANÝCH AKCÍCH

35. světový kongres lékařské akupuntury ICMART  
14. – 16. 10. 2022 v Bologni, Itálie

Kongresu se zúčastní větší skupina lékařů z ČR i SR.  
Pro další zájemce upozorňujeme, že uzávěrka pro levnější kongresový 

poplatek byla do 30. 6. Dopravu a ubytování si každý zajišťuje  
individuálně podle svých preferencí.

Seminář Lékařský dům Praha  
26. 11. 2022

Téma bude upřesněno a všichni budete zavčas informováni  
prostřednictvím emailu o programu a přihlašování.

Kongres integrativní medicíny  
3. 11. 2022 (čtvrtek), palác Žofín, Praha  

informace včas zašleme e-mailem.
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oznámení a různé

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VÝBORU ČLAS ZE DNE 30. 4. 2022  
V LÉKAŘSKÉM DOMĚ V RÁMCI SEMINÁŘE S KOLEGY  
Z RAKOUSKA A SLOVENSKA

Přítomni: 
Výbor:
Bláhová, Čutová, Fildán, Kalinová, 
Kynclová, Olšák, Sedláček, Stodůl-
ková

Omluvena:  
Vančuříková

Revizní komise:
Kohoutová, Uríková

Omluven:  
Vylam

Program:
1) Přivítání nových členů výboru  
(Kynclová, Stodůlková) a revizní ko-
mise (Uríková) – kteří byli zvoleni ve 
volbách koncem roku 2021 na funkč-
ní období 2021 – 2024. Nové členky 
se postupně zapojí do práce výboru.

2) ICMART Bologna 2022 – informa-
ce o průběhu příprav a důležitých 
termínech. Zájem o účast, a to i ak-
tivní, má řada členů.

3) Šmiralovy dny 3. – 4. 6. 2022 Mo-
ravany u Piešťan – pořádá Slov. spol. 
akupunktury. Účast aktivní: Čutová, 
Fildán, Olšák, pasivní Sedláček.

4) Základní kurz akupunktury v Olo-
mouci pod vedením dr. Olšáka a dr. 
Stodůlkové, další lektoři Uríková, 
Fildán. Kromě základního kurzu 
v Praze na IPVZ pod vedením prof. 
Fialy se podařilo otevřít i školící 
místo na Moravě. Výbor toto vítá, 
protože je přístupnější pro účastníky 
z Moravy a dvě školící centra jsou 
větší jistotou pro konání základního 
kuru do budoucna. První kurz zde 
absolvovalo úspěšně 9 lékařů (8 žen, 
1 muž). Probíhají přípravy na další 
ročník 2022–2023.

Po polovině kurzu (100 hodin) 
účastníci dostanou od nás povolení 
k provádění akupunktury v praxi.

5) Časopis – v přípravě je nyní naše 
číslo, opět je ale období, kdy se hůře 
zajišťují práce do časopisu. Časopis 
bude mj. obsahovat práce rakous-
kých kolegů, přednesené na kongre-
se v lednici a na semináři v Praze dne 
30. 4. 2022.

6) Seminář v Lékařském domě 
podzim 26. 11. 2022, téma bude 
upřesněno.

7) prof. Fiala – byl osloven a vyzván 
k překladu části z TCM pro novou 
MKN-11. Jedná se asi o 200 názvů, 
práce bude honorována. Zájem 
o tuto práci projevili: Fildán, Sed-
láček

8) dr. Uríková – navrhla vytvoření 
medailonků lékařů akupunkturistů 
pro sociální sítě. Začít by měli čle-
nové výboru ČLAS. Tím by se naše 
společnost lépe zviditelnila na soc. 
sítích a zlepšila by se informovanost 
veřejnosti o akupunktuře. Dále jsou 
v plánu krátké příspěvky na různá 
témata, např. akupunkturní dráhy 
a body apod.

9) dr. Stodůlková zajistila, že deset 
medailonků bude sponzorovat klini-
ka Gemini ve Zlíně a také tam budou 
profesionálně natočeny a zpracová-
ny. Termín(y) natáčení domluvíme 
maily.

10) Výborová schůze – září/říjen  
– ke koncepčním záležitostem roz-
voje akup. společnosti, termín bude 
upřesněn. 

11) Další výborová schůze proběhne 
26. 11. v rámci semináře v Lékařském 
domě

Zapsal
MUDr. Ladislav Fildán

VÝBOR ICMART PRAHA 26. 2. 2022  
S NAŠIMI ZÁSTUPCI
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„Během jednoho našeho nedělního oběda jsme se z okna 
dívali na mladá jehňata, jak vesele dovádějí na louce. 

Když jsme se pak podívali do svých talířů, uvědomili jsme 
si, že jíme nohu zvířete, které si ještě nedávno také tak 

bezstarostně hrálo. Podívali jsme se na sebe a řekli:  
„Počkat, počkat, máme tyto ovečky rádi, jsou to tak 

roztomilá stvoření, proč je vlastně jíme?“

Bylo to naposled, co jsme jedli maso.
Máme spoustu domácích miláčků. Nikdy nejíme nic,  

co by znamenalo zničení života. Vím, že to bude znít jako 
fráze, ale skutečně si ceníme toho, že jsme vegetariány.“

Sir Paul McCartney, od roku 1965 ještě jako člen Beatles 
držitel MBE – Řádu britského impéria. Vegetariánský 

chovatel ovcí, která odmítá jíst všechno, co mělo obličej. 
Před lety jsme uvedli jeho výrok: „Kdyby jatka měla stěny  

ze skla, každý by byl vegetarián.“ Kromě toho odpůrce 
zabíjení zvířat kvůli kožešinám, geneticky modifikovaných 

potravin, týrání laboratorních zvířat při testování kosmetiky.

A na konec nelze lásky brát víc než můžeš dát.

The End – album Abbey Road

oznámení a různé POZNÁMKY
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příjmení, jméno, titul pracoviště kontakt

Kohoutová Ludmila MUDr.
předsedkyně revizní komise ČLAS

Dolní 497
744 01 Frenštát pod Radhoštěm

Tel. prac.: 556 836 909 
Mobil: 608 824 868 
E-mail: lidikohout@centrum.cz

Vylam Petr MUDr. 
člen revizní komise ČLAS

Nemocnice Jihlava, chirurgické odd. 
Vrchlického 59 
586 33 Jihlava

Mobil: 777 237 732  
E-mail: p.vylam@seznam.cz

Uríková Petra MUDr. 
členka revizní komise ČLAS

Hradská 325 
76317  Lukov 

Mobil: 774 616 064  
E-mail: mudr.urikova@gmail.com
www.uzdravsamsebe.cz

příjmení, jméno, titul pracoviště kontakt

Fildán Ladislav MUDr.
předseda ČLAS

Ordinace léčby bolesti 
Tyršova 56
612 00 Brno 

Tel. prac.: 541 217 726
Mobil: 777 011 778
E-mail: info@fildan.cz, www.fildan.cz

Bláhová Daniela MUDr.
místopředsedkyně ČLAS 

City Med s.r.o. 
Vocelova 7  
120 00 Praha 2 

Mobil.: 606 605 026
E-mail: dr.blahova@email.cz

Olšák Peter MUDr. 
vědecký sekretář

Fakultní nemocnice Olomouc  
oddělení rehabilitace 
I.P. Pavlova 6  
779 00 Olomouc

Ordinace FBLR Petr Konečný s.r.o. 
779 00 Olomouc 

Mobil: 776 275 863
E-mail: peter.olsak@gmail.com

Vančuříková Zuzana MUDr.
hospodářka ČLAS

Most ke zdraví s.r.o. 
Nádražní 17a 
150 00 Praha 5

Tel. prac.: 224 319 938
Mobil: 607 654 262
E-mail: zuzanavancurik@seznam.cz

Sedláček Petr MUDr. 
člen výboru ČLAS 
vedoucí redaktor bulletinu Acupunctura 
Bohemo Slovaca

Křižíkova 2110
CZ-256 01 Benešov u Prahy

Mobil: 776 253 713
E-mail: petrbauer6@seznam.cz

Čutová Helena MUDr.
členka výboru ČLAS

Ordinace ORL a akupunktury
Mendlovo nám. 1a
603 00 Brno

Tel. prac.: 543 233 472
Mobil: 606 408 739
E-mail: cutova@cmail.cz

Kalinová Lenka MUDr.
členka výboru ČLAS

Vojtova 23
639 00 Brno

Tel. prac.: 543 213 998
E-mail: lkalinova@seznam.cz

Kynclová Eva MUDr.
členka výboru ČLAS

Centrum léčby bolesti a akupunktury
Medicinecare s.r.o. 
Dělnická 222/53 
624 00 Brno, Komín

Mobil: 777 669 139
E-mail: evaludvik@seznam.cz

Stodůlková Jana MUDr.
členka výboru ČLAS

ORIEM – Ordinace Integrované Medicíny s.r.o.
Akupunktura, homeopatie, canisterapie 
U Gemini 360 
760 01 Zlín 
(v budově oční kliniky Gemini)

Mobil: 703 162 862
E-mail: jana@stodulkova.cz
www.oriem.cz

Cena E-Acupenu 1 320,- Kč, při zakoupení více jak 3 ks cena 1 200,- Kč, nad 5ks cena 1 100,- Kč.
Cena Promedu 3 400,- Kč, při zakoupení více jak 3 ks cena 3 200,- Kč, nad 5 ks cena 3 050,- Kč

Cena Acum 19 900,- Kč, při zakoupení více jak 3 ks cena 16 900,- Kč



Složení: (100g masti obsahuje): Arnica montana D4 1,500 g; Calendula officinalis D4 0,450 g; Hamamelis virginiana D4 0,450 g; Echinacea angustifolia D4 0,150 g; 
Echinacea purpurea D4 0,150 g; Chamomilla recutita D4 0,150g; Achillea millefolium D4 0,090 g; Symphytum officinale D4 0,100 g; Bellis perennis D4 0,100 g; Hypericum 
perforatum D6 0,090 g; Aconitum napellus D4 0,050 g; Atropa belladonna D4 0,050 g; Mercurius solubilis Hahnemanni D6 0,040 g; Calcii sulfidum D6 0,025 g. Indikace: 
Homeopatický léčivý přípravek užívaný tradičně v homeopatii ke zmírnění bolesti při lehkých nebo středně závažných poraněních pohybového aparátu. Dávkování a způsob 
použití: Ráno a večer (v případě potřeby častěji) nanášet malé množství masti v tenké vrstvě na místa bolesti. Možné nežádoucí účinky: V ojedinělých případech alergické 
kožní reakce. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou látku. Zvláštní upozornění: Traumeel obsahuje cetylstearylalkohol, který může 
způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu). Přípravek by měl být aplikován pouze na zdravou a neporušenou kůži (bez otevřených ran a poranění) a nesmí 
se dostat do kontaktu s oční spojivkou nebo se sliznicemi. Pouze k vnějšímu použití. Interakce: Nejsou známy. Těhotenství a kojení: Těhotné a kojící ženy by se o používání 
přípravku měly poradit s lékařem. Uchovávání: Žádné zvláštní podmínky uchovávání. Balení: Mast 50 g. Držitel rozhodnutí o registraci: Biologische Heilmittel Heel GmbH, 
Dr.-Reckeweg Straße 2-4, 76532 Baden-Baden, Německo. Datum poslední revize textu: 17. 9. 2018 Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu. Není hrazen 
z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Traumeel®

www.traumeel.cz

PŘIROZENÁ CESTA 
K ZOTAVENÍ
Traumeel® – bezpečná volba pro Vaše pacienty

ÚRAZY? BOLESTI?

Schwabe Czech s. r. o.
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