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1. INFORMACE

5. – 7. 6. 2009 

Jindřichův Hradec

Hlavní témata kongresu
•  AkupuNktuRA v MOdERNí MEdICíNě
•  AkupuNktuRA A CIvIlIzAčNí ONEMOCNěNí
•  AkupuNktuRA v léčbě bOlEstIvýCH stAvů A FuNkčNíCH pOtíží
•  výzkuM v AkupuNktuřE, EvIdENCE bAsEd MEdICINE
•  AkupuNktuRNí dIAgNOstIkA
•  AkupuNktuRNí MIkROsystéMy
•  tRAdIčNí číNská MEdICíNA v sOučAsNé AkupuNktuřE
•  přIdRužENé AkupuNktuRNí tECHNIky
•  vARIA

Rámcový program

pátek 5. 6. 2009
13.00 Zahájení kongresu 
13.30 – 18.00 Odborný program 
20.00 Společné zasedání výborů společností 
22.00 Noční prohlídka zámku Jindřichův Hradec

sobota 6. 6. 2009
9.00 – 18.00 Odborný program 
19.30 Společenský večer v hotelu Concertino –  
 raut a tanec
Neděle 7. 6. 2009
9.00 – 13.00 Odborný program 
13.05 Ukončení kongresu

Místo konání kongresu

HOTEL CONCERTINO – ZLATÁ HUSA 
nám. Míru 141/I 
CZ – 377 01 Jindřichův Hradec 
tel: +420 384 362320 –2 
fax: +420 384 362323 
www.concertino.cz 
concertino@iol.cz
Jednací jazyky: čeština a slovenština

kongresové poplatky
 do 31. 1. 2009  od 1. 2. 2009
Člen české a slovenské akup. společnosti  1100 Kč  1500 Kč
Nečlen společností  1500 Kč  1500 Kč
Doprovodná osoba   500 Kč   500 Kč
Studenti   500 Kč   500 Kč
Společenský večer a raut v hotelu Concertino  600 Kč

kongresový poplatek obsahuje: Vstup na odborné přednášky, kongresové materiály, sborník abstrakt, kávové přestávky,
noční prohlídku zámku 5. 6. 2009  /  kongresový poplatek pro doprovodnou osobu obsahuje: Noční prohlídku zámku  
5. 6. 2009, občerstvení v rámci kávových přestávek. Neobsahuje vstup na odborné přednášky, kongresové materiály a sborník 
abstrakt
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Vážené	kolegyně	a	kolegové,
dostáváte	 do	 rukou	 poslední	 číslo	

(dvojčíslí)	roku	2008.	Pokud	bych	chtěl	
uplynulý	 rok	 hodnotit	 z	 hlediska	 dění	
v	akupunktuře	v	naší	zemi,	tak	bych	jej	
hodnotil	jako	úspěšný.	Proběhlo	několik	
odborných	akcí,	které	si	dělají	nárok	na	
vznik	tradice.	V	zimě	kolegyně	Dolejšová	a	Wankatová	za	přispě-
ní	kolegů	z	homeopatických	společností	uspořádaly	v	kongre-
sovém	sále	Ústřední	 vojenské	nemocnice	v	Praze-Střešovicích	
1.	 ročník	Konference	celostní	medicíny.	Zazněly	vždy	3	práce	
z	akupunktury,	EAV,	homeopatie	a	homotoxikologie.	Konferen-
ce	přilákala	poměrně	 slušný	počet	posluchačů,	 kteří	 si	mohli	
poslechnout	přednášky	na	velmi	dobré	úrovni.
Následoval	 pravidelný	 seminář	 v	 Lékařském	 domě	 v	 Praze	

s	programem,	který	zajistili	členové	naší	společnosti	a	který	měl	
také	velmi	dobrou	úroveň.
V	dubnu	uspořádal	MUDr.	Miroslav	Holub	se	svým	kolektivem	

a	pod	garancí	naší	společnosti	Konferenci	v	Českém	ráji,	1.	roč-
ník,	když	v	roce	2007	proběhl	0.	ročník,	a	vzhledem	k	jeho	úspě-
chu	se	rozhodl	v	této	tradici	pokračovat.	Ideou	těchto	konferencí	
bylo	navázat	na	nezapomenutelné	Elektrodiagnostické	seminá-
ře,	které	přes	dvě	desetiletí	organizovala	Doc.	MUDr.	Dobrosla-
va	 Jandová	 ve	 Velkých	 Losinách	 a	 poté	 v	 Jeseníku.	 Konferen-
ce	by	měla	mít	mezioborový	charakter,	v	programu	mají	místo	
i	přednášky	eticko-filosofické,	tak	jak	jsme	je	slýchali	na	Elektro-
diagnostických	seminářích.	Zřejmě	nám	zde	vzniká	další	tradice	
a	nezbývá	než	doufat,	že	kolega	Holub	neztratí	chuť	do	opako-
vání	konferencí.
V	říjnu	proběhl	XIII.	světový	kongres	ICMART,	na	kterém	byla	

účast	naší	malé	skupinky	více	než	viditelná.	O	průběhu	kongre-
su	se	dočtete	v	tomto	čísle	časopisu.
Listopad	přinesl	druhý	pravidelný	seminář	v	Lékařském	domě	

s	tématem	vertebrogenní	syndrom,	který	byl	rozebrán	z	hledis-
ka	léčby	bolesti,	rehabilitace,	akupunktury	a	Su	Jok.	Ohlas	po-
sluchačů	byl	velmi	dobrý.
Do	těchto	seminářů	a	konferencí	začala	také	příprava	na	náš	

kongres,	 který	 společně	 se	 slovenskými	 kolegy	 uspořádáme	
v	červnu	2009.
Naše	společnost	má	kolem	pěti	set	členů,	přičemž	seminářů,	

konferencí	 i	 kongresů	 se	 účastní	 kolem	 sto	 dvaceti	 lidí,	 často	
jsou	 to	 stejné	 tváře.	Domnívám	 se,	 že	odborná	úroveň	 těchto	
akcí	 je	na	dobré	úrovni,	 a	proto	 vyzývám	 i	 členy,	 kteří	dosud	
s	účastí	na	těchto	akcích	váhají,	aby	se	připojili	a	načerpali	tak	
nové	poznatky	i	motivaci	do	svého	dalšího	rozvoje	v	akupunk-
tuře.
Za	výbor	společnosti	přeji	do	nového	roku	všem	členům	pev-

né	zdraví,	mnoho	spokojených	pacientů	a	hodně	štěstí.
	Naší	společnosti	přeji	do	nového	roku	úspěšný	průběh	kon-

gresu	i	ostatních	odborných	akcí	a	další	rozvoj	akupunktury.

MUDr.	Ladislav	Fildán
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ZKUšENOSTI S PRAKTICKÝM VYUžITÍM ElEKTRICKéHO 
STIMULÁTORU AKUPUNKTURNÍCH jEHEL

MUDr. Ladislav Fildán
Tyršova 56, 612 00 Brno

originální práce: tělová akupunktura

Sdělení	nemá	za	cíl	být	vědeckou	
prací,	ale	seznámit	čtenáře	s	vlastní-
mi	zkušenostmi	s	používáním	elek-
trické	stimulace	akupunkturních	je-
hel.	Akupunkturou	se	zabývám	od	r.	
1987,	a	to	zejména	pro	léčbu	bolesti	
a	 z	 toho	 zvl.	 v	 léčbě	 vertebrogen-
ních	 potíží.	 Na	 počátku	 mé	 praxe	
jsem	měl	možnost	vidět	videozázna-
my	operací	s	pomocí	akupunkturní	
hypalgézie	 s	použitím	elektrických	
stimulátorů	 akupunkturních	 jehel.	
Z	 těchto	 záznamů	 jsem	 si	 odvodil	
předpoklad,	že		stimulace	akupunk-
turních	jehel	elektrickým	proudem	
dává	 nejúčinnější	 protibolestivý	
efekt	akupunktury.

V	 naší	 republice	 jistě	 nejvíce	
a	 nejčastěji	 používal	 elektrickou	
stimulaci	 jehel	MUDr.	Richard	Um-
lauf,	CSc.,	 na	 jehož	pracovišti	 jsem	
se	s	touto	metodou	seznámil.

Teorie
Elektrický proud se používá:
1.		Stimulace	akupunkturních	jehel	
(stejnosměrný	proud,	impulzní	
proudy,	střídavý	sinusový	proud).

2.		Detekce	bodů.

Elektroakupunktura	
Rychleji	účinněji	tlumí	protopatic-

kou	bolest	(nemyelinizovaná	vlák-
na	C)	než	bolest	epikritickou	(slabě	
myelinizovaná	vlákna	A	delta).

Akupunkturní analgézie
Selektivní blokáda nocicepční 
aference
Nedochází	k	ovlivnění	vnímání	tla-

ku,	 tepla,	 ani	k	přímému	ovlivnění	
vedení	vzruchu	v	motorických	a	au-
tonomních	nervových	vláknech.

Nenocicepční aferentní vzru-
chová aktivita	
Aktivuje	na	různých	úrovních	CNS	

antinocicepční	systém	(neurotrans-
mitery	 –	 serotonin,	 noradrenalin,	
endogenní	 opiody	 –	metenkefalin,	
beta-endorfin,	dynorfin).	
Existuje	 možnost	 zvrácení	 aku-

punkturní	analgezie	naloxonem.
Využíváme	 preventivní	 působení	

elektroakupunktury	 na	 bolest,	 kte-
rá	teprve	vznikne	(např.	při	operač-
ním	 výkonu).	 Nezbytným	 předpo-
kladem	úspěchu	tohoto	postupu	je	
prestimulace	 7	–	30	 min.	 (obvykle	
minimálně	20	min.).	Takto	dojde	ke	
vzniku	hypalgézie	a	možnosti	zahá-
jení	operačního	výkonu.

Literární údaje
1.		Frekvence	nad	100	Hz	–	inhibiční	
(sedativní)	působení.

2.			Kolem	50	Hz	–	tonizační	působě-
ní	 (tyto	 frekvence	 jsou	 vnímány	
jako	stah	–	není	 již	vnímání	pul-
zací,	brnění	nebo	podobných	vje-
mů).

Použití stejnosměrného proudu:
KATODA
•		silná	 stimulace	senzitivních	neu-
ronů,

•		zvýšení	krevní	cirkulace,
•		zlepšení	zásobení	tkání,
•		zlepšení	metabolizmu	tkání.

ANODA
•		snížení	 dráždivosti	 periferních	
nervů	–	odstraňování	bolesti.

Obecné kontraindikace
Kardiostimulátor,	 kardiální	 one-

mocnění,	 těhotenství	 (relativní),	
další	 obecné	 kontraindikace	 pro	
akupunkturu.

Přístroje
Zpočátku	byly	k	dispozici	 jen	vý-

robky	 čs.	 provenience.	 Sám	 jsem	
používal	 amatérsky	 upravený	 pří-
stroj	 Analgonic,	 který	 generoval	
stejnosměrný	proud.	Známějším	na-
ším	přístrojem	se	stala	Vesa	z	Metry	
Blansko,	se	kterou	byly	i	nás	prove-
deny	 stovky	 výkonů	při	operacích.	
Nikoliv	 na	 pacientech	 při	 vědomí,	
ale	v	celkové	anestézii.	Bylo	však	do-
saženo	 statisticky	 významného	 sní-
žení	dávek	peroperačně	i	pooperač-
ně	podávaných	opiátů,	pacienti	byli	
dobře	vegetativně	stabilizovaní.
Zde	 musím	 upozornit	 na	 určité	

nebezpečí	 používání	 stimulátorů	
stejnosměrného	 proudu.	 Dochází	
totiž	 k	 elektrochemické	 reakci	 na	
anodě	a	katodě	a	porušení	–	korozi	
–	 jehel.	Mikroskopicky	 jsou	pak	vi-
ditelné	„díry“	v	povrchu	jehel,	a	tím	
vzniká	 možnost	 zalomení	 jehel	
v	tkáni,	pokud	jsou	jehly	opakovaně	
používány.	

Mnoho	 let	 používám	 elektrický	
stimulátor	 IC–1107–ITO	 co,	 LTD,	
Japonsko	 (dovozce	 Wank,	 Praha).
Tento	 stimulátor	 generuje	 střídavý	
proud,	 čím	 nedochází	 k	 elektro-
chemické	 reakci	 v	 jehlách.	 Přístroj	
může	 stimulovat	 3	 páry	 jehel	 sou-
časně.	 Pro	 každý	 elektrický	 stimu-
látor	jsou	nejdůležitější	tyto	3	para-
metry	nastavení:

1.		Intenzita	 0	–	20	mA	 –	 intenzitu		
zvyšujeme	do	pocitu	bolesti,	pak	
snižujeme	 k	 pocitu	 účinné	 sti-
mulace	 jehel	 bez	 vnímání	 boles-
ti	–	bolest	nesmí	být	pociťována.
Pak	 se	 nejedná	 o	 akupunkturní	
stimulaci	–	nenocicepční,	 ale	 již	
nocicepci	 –	 drážděna	 jsou	 zcela	
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jiná	nervová	vlákna,	a	to	má	zcela	
jiné	fyziologické	důsledky.

2.		Frekvence	1	–	500	Hz.	
Stimulátor	má	mít	možnost	volby	
rozsahu	frekvencí:	
L		–		nízké	do	20	Hz,	
M		–		střední	do	150	Hz,	
H		–		vysoké	do	500	Hz.	

3.		Šířka	 impulzu	 –	 bývá	 fixní	 do		
0,5	msec.

Praktický postup
Nejprve	je	nutno	zavést	jehly	a	vy-

volat	pocit	„Te	čchi“.
•		tonizační	technika	–	mezi	2	–	4	Hz,	
jehla	ve	směru	dráhy,

•		sedativní	technika	–	mezi	3	–	5	Hz,	
jehla	proti	směru	dráhy.

Nejčastější	 nastavení	 přístroje	
IC-1107	 používám	 v	 rozsahu	 frek-
vencí	 2	–	6	Hz.	 Pro	 ovlivnění	 Hua	
Tuo	 bodů	 využívám	 frekvenci		
20	–	30	Hz	(tzn.	 jehly	paravertebrál-
ně	0,5	cunu	od	GV).

Praktické využití
Nejčastěji	stimuluji	jehly	při	léčbě	

subakutních	a	chronických	bolesti-
vých	stavů	a	poruch	funkcí	(funkční	
potíže	–	GIT,	dýchací,	urogenitální,	
hormonální,	anosmie,	ageusie):
•	využití	i	u	paréz	končetin,
•	postherpetická	neuralgie,	neural-
gie	 trigeminu.	 (Jiný	 postup	 volím	
u	akutních	stavů	–	zvl.	vertebrogen-
ních	 –	 zpočátku	 provádím	 sezení	
bez	elektroakupunkturní	stimulace	
a	 používám	 	 spíše	 aurikuloterapii,	
farmakoterapii,	homeopatii).

Subakutní a chronické stavy 
vertebrogenní a jiných oblastí 
pohybového systému
Za	několik	 let	 jsem	 si	 vypracoval	

metodiku,	 kterou	 používám	 v	 nej-
větším	počtu	případů:
1.		REBOX	(reboxové	proudy	–	rych-
le,	 ale	 krátkodobě	mění	 acidózu	
tkáně	 pod	 stimulační	 elektro-
dou	 Reboxu	 v	 alkalózu,	 dochází		
k	 účinnějšímu	 odplavení	 kyse-
lých	metabolitů	zánětu).

2.		Aurikuloterapie.	
3.		Tělesná	akupunktura	a	přidruže-
né	techniky	(baňky).

4.		Aplikace	 homeopatických	 kom-
plexů	 (Traumeel,	 Zeel,	 Discus	
compositum	do	akupunkturních	
bodů).

Výběr bodů k elektroakupunk-
tuře:
–		Nejčastěji	 podle	 vyzařování	 bo-
lesti.

–		Vždy	 se	 jedním	 kabelem	 stimu-
látoru	 propojí	 2	 akupunkturní	
body.

Horní končetiny:
LI4-11	 (10)	 LI14-15	 (16)	 –	 CB	 sy,	

zmrzlé	rameno,	periarthritis	hume-
roscapularis.	SI3-TE5	–	krční	páteř,	
C-Th	 přechod,	 bolesti	 hlavy	 přede-
vším	v	týle,	spánková	oblast,	bolest	
jdoucí	z	týla	do	přední	části	hlavy	–	
čelo,	oči.	TE3-5	–	oblast	ucha,	bolesti,	
poruchy	 sluchu	 (nedoslýchavost	 –		
stimulace,	 pozor	 tinnitus	 obvykle	
bez	 stimulace!).	HT7-3	 (2)	 –	medi-
ální	strana	paže.	PC6-3	(LU5)	–	syn-
drom	karpálního	tunelu.

Krční páteř:	SI3	–	TE5

Nejsilnější analgetické ovlivně-
ní horní poloviny těla (od	bráni-
ce	nahoru)	LI4-PC6.

Hrudní, bederní, křížová, kostr-
ční oblast:
BL60-40	36	(37)-54.	GV	(TM)	2-3	–	
kostrč.
Dolní končetiny:

segment	 S1	BL	60-40	36	 (37)	 54	–	
bolest	jen	v	hýždích	BL	36-54.
segment	L5	GB41-34	31-30	–	bolest	
jen	kolem	kyčle	GB	31	–	30.
segment	L2,	3,4	–	dráhy	ST,	SP,	LR
př.	–	ST	43-36	32-31.	LR3-ST36.

Nejsilnější	 analgetické	 ovlivně-
ní	 dolní	 poloviny	 těla	 (od	 bránice	
dolů)	SP6-ST36.

Klouby:
Temporomandibulární	LI4-11(10)

Rameno	 LI4-11	14-15	(16)
	 	 SI8-9	(10)
	 TE10-14

Loket		 radiální	oblast	LI4-10	(11)	
	 	 10	-12,	11-14.
	 	 ulnární	oblast	HT7-3	(2)
Hlezno		 podle	lokalizace	bolesti	–
	 	 často	+	SP6,	ST36,	GB34
Koleno		 mediálně	LR7-9	
	 	 laterálně	ST	34-36

Páteř:
Hua	 Tuo	 body	 –	 vyšší	 frekvence	

kolem	 20	–	30	Hz	 (pocit	 brnění)	 –	
bez	 stimulace	 dalších	 jehel.	 Jedno-
stranně	dlouhé	jehly	zavedené	pod-
kožně	proti	sobě	v	místě	maximální	
bolestivosti.	Počet	sezení	u	chronic-
kých	bolestí:	maximálně	do	10.

Frekvence:
1x	týdně	až	max.	za	2	týdny	(méně	

často	 nemá	 příliš	 význam).	 Akutní	
bolesti	–	denně	–	ob	den	několik	se-
zení,	 pak	 prodloužení	 intervalů	 až	
na	1x	týdně.

Diagnostická hodnota akupunk-
tury
Pokud	 při	 použití	 této	metodiky	

do	5	sezení	není	dosaženo	alespoň	
částečného	 efektu,	 pak	 se	 obvykle	
za	potížemi	skrývá	organická	poru-
cha	 neřešitelná	 trvale	 akupunktu-
rou	nebo	hlubší	 biopsychosociální	
problematika,	 což	 platí	 zejména	
u	 vertebrogenních	 potíží	 a	 kloub-
ních	bolestí.

Závěr
Podle	 mých	 zkušeností	 elektro-

akupunktura	 významně	 zesiluje	
analgetické	působení	 akupunktury	
a	 stojí	 za	větší	pozornost	akupunk-
turistů.
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akupunktura: názory a diskuzní fórum

MÁ INdIgO NIEČO SPOlOČNé S AKUPUNKTúROU?

MUDr. Halyák Juraj, 
Jarná 31, 04981 Rožňava

Povzbudený	MUDr.	 Jozefom	 Šmi-
ralom,	dovoľujem	si	predložiť	odbor-
nej	verejnosti	moje	úvahy	o	vzniku	
akupunktúry,	 ktoré	 som	 poskladal	
od	roku	1997.
Hneď	na	úvod	podčiarkujem	slovo	

„úvahy“,	lebo	viem,	že	moja	práca	sa	
neopiera	o	exaktné	dôkazy.	A	práve	
týmto	 zverejnením	 sa	 nádejam,	 že	
sa	nájde	niekto,	 kto	má	 solídnejšie	
vedomosti	a	možnosti	vedeckej	prá-
ce	 a	 pokúsi	 sa	 objektivizovať	moje	
predpoklady.
Od	počiatku	môjho	záujmu	o	aku-

punktúru	(v	ďalšom	len	AP)	ma	na-
jviac	 iritovala	 disproporcia	 medzi	
čínskou	medicínou	 (a	 jej	 celkovou	
filozofiou)	 a	 súčasnými	 tendencia-
mi	o	vysvetlenie	mechanizmu	účin-
ku	 AP	 na	 základe	 reflexných,	 ner-
vových	 a	 neurohumorálnych	 dráh,	
prípadne	iných	mechanizmov.
Novodobý	 poznatok,	 že	 v	 aktív-

nych	 bodoch	 (v	 ďalšom	 len	 AB)	
má	koža	nižší	elektrický	odpor	ako	
v	okolí	nepriniesol	podporu	ani	jed-
nej	 modernej	 teórii.	 Skôr	 naopak	
prispel	k	potvrdeniu	klasickej	teórie	
o	 AB	 modernými	 elektronickými	
prístrojmi.	Tu	je	potrebné	zdôrazniť	
aj	 tú	 skutočnosť,	 že	 elektrický	 od-
por	kože	sa	mení	aj	v	tom	istom	AB	
u	toho	istého	jedinca	a	to	v	závislos-
ti	 od	 funkčnosti	 a	 patológie	 „kore-
špondujúceho“	 orgánu.	 Dnešnými	
prístrojmi,	aplikáciou	určitých	pulz-
ných	 prúdov,	 vieme	 meniť	 odpor	
kože	v	danom	AB	a	tým	liečiť	daný	
orgán.
To,	 že	 staročínsky	 akupunkturis-

ti	 akým	 spôsobom	 sa	 dopracova-
li	 k	 AB,	 že	 na	 základe	 čoho	 vedeli	
s	absolútnou	presnosťou	„trafiť“	AB,	
a	 vypracovať	 liečbu	 AP	 vhodnou	
kombináciou	aktívnych	bodov	je	za-
halené	tajomstvom.

V. G. Vogralik a M. V. Vogra-
lik (5) uvádzajú:	 „Mnoho	 z	 toho	
čo	 dnes	 vieme	 o	 AP,	 pochádza	 zo	
starodávnych	 rukopisov,	 legiend	
a	ústneho	podania.	Podľa	jednej	le-

gendy	 ešte	 za	 čias	 vlády	 čínskeho	
cisára	 Fu	 Si	 (asi	 pred	 4000	 rokmi)	
sa	nešťastne	pokĺzol	roľník,	ktorý	tr-
pel	bolesťami	hlavy,	poranil	si	nohu	
o	kameň	–	a	bolesti	zmizli.	Potom	sa	
k	 takému	 „liečeniu“	 oddávali	mno-
hí	obyvatelia	okolia.	Fu	–	Si	„človek	
znalý	v	mnohých	vedách“	pochopil	
podstatu	tejto	metódy	a	zaviedol	lie-
čebné	používanie	kamenných	ihiel.	
Neskoršie	 sa	 objavilo	 na	 tele	 viac	
takých	bodov	 („životných	bodov“),	
ktorých	 podráždením	 dochádza	
k	úľave	pri	mnohých	ochoreniach”.

Kajdoš (6) píše:	 „Tieto	 miesta	
(AB)	sú	známe	od	nepamäti	a	ich	ur-
čenie	má	samozrejme	pôvod	v	čín-
skej	empírii.	Číňania	ich	nazvali	süe	
čiže	jamky“.

Šmirala (2, 3) uvádza:	 „Vpich	
ihly	 alebo	 iný	 spôsob	 podrážde-
nia	 sa	 vykonáva	 na	 koži	 alebo	 na	
slizniciach	 v	 empiricky	 určených	
miestach.	 Existenciu	dráh	 ako	 ana-
tomickú	 jednotku	 moderná	 medi-
cína	nemôže	zatiaľ	dokázať.	Vznikli	
empiricky	na	základe	zistenia,	že	pri	
zabodnutí	 ihly	 do	 AB	 vzniká	 často	
fenomén		Deqi	s	iradiáciou	v	smere	
energetického	 toku	 príslušnej	 drá-
hy.	 Tradičná	 akupunktúra	 má	 pre	
ne	kvetnaté	názvy	odvodené	od	ich	
lokalizácie,	poetického	prirovnania	
alebo	účinku	(Brána	sluchu,	Lotoso-
vý	 kvet,	 Božská	 ľahostajnosť,	 More	
svetla	 a	pod.)	 S	ohľadom	na	 široké	
spektrum	 pôsobnosti	 sú	 najvyššie	
postavené	tie	body	,	ktoré	sú	ulože-
né	na	končatinách	distálne	od	lakťov		
a	kolien”.

Miklánek – Růžička (4) uvád-
zajú:	 „AP	 vznikla	 dlhodobým	 vý-
vojom	 na	 empirickom	 podklade.	
Presné	 dátum	 vzniku	 AP	 sa	 nedá	
určiť.	 V	 Číne	 bola	 požívaná	 už	 od	
doby	kamennej.	Niektoré	z	najstar-
ších	AP	ihiel	sú	staré	asi	6000	rokov	
(v	inej	svojej	práci	Růžička	vek	tých-
to	„ihiel”	datuje	na	7000	rokov)	a	sú	
zhotovené	z	kosti.	Už	v	starom	čín-
skom	diele	Kniha	o	prírode	a	živote,	

napísanom	v	roku	191	pred	Kristom	
je	táto	metóda	podrobne	popisova-
ná	 a	 jej	používanie	 sa	už	 vtedy	od-
hadovalo	 na	 viac	 ako	 2000	 rokov.		
Z	3.	storočia	pred	Kristom	pochád-
za	 aj	 práca	 akupunkturistu	 Chuan-
Fu-Mi,	 v	 ktorej	 podrobne	 uvádza	
metodiku	AP“.
Vyššie	uvedení	autori	základy	vzni-

ku	AP	teda	datujú	od	5000	do	2000	
rokov	pred	Kristom.	Všetci	 prizná-
vajú,	 že	 neexistujú	 žiadne	 hodno-
verné	 dôkazy	 o	 prvopočiatku	 AP,	
že	mnoho	(?)	čo	dnes	o	tom	vieme	
pochádza	z	legiend	a	ústneho	poda-
nia,	a	z	neskoršieho	obdobia	zo	sta-
rodávnych	 čínskych	 rukopisov.	 To,	
že	sa	našli	kostené	„ihly“	odhadova-
né	na	6	–	7	tisíc	rokov	nijako	nezna-
mená,	že	sa	používali	na	AP!	Tento	
nález	 si	prisvojili	bádatelia	histórie	
AP	preto,	lebo	sa	im	to	hodilo	do	ich	
teórie	veku	AP.	A	 to	napriek	 tomu,	
že	k	tomu	nepredložili	už	žiadne	iné	
relevantné	dôkazy.

Podľa Růžičku (7)	AB	je	miesto	
na	 povrchu	 tela	 kam	 sa	 premieta	
funkcia	príslušného	vnútorného	or-
gánu	 alebo	 akupunktúrovej	 dráhy.	
Veľkosť	AB	 je	 rôzna	 a	kolísa	medzi	
0,2	–	5	mm.	 V	 poslednej	 dobe	 však	
Hálek	 elekromagnetickým	 mera-
ním	multipolárnou	sondou	dokázal,	
že	ich	veľkosť	je	podstatne	menšia.	
Dnes	súčasná	veda	uznáva	692	AB,	
z	 ktorých	 zhruba	 360	má	 väčší	 vý-
znam	a	z	nich	najčastejšie	sa	použí-
va	asi	150	bodov.
Z	 anatomicko	 –	 histologické-

hoa	 fyzikálneho	hľadiska	AB	sa	po-
pisuje	 nasledovne:	 V	 miestach	 ich	
kožnej	 projekcie	 je	 stenčená	 epi-
dermis,	 ktorá	 súčasne	 obsahuje	 aj	
viac	 nervových	 zakončení.	 Kellner	
zistil,	 že	AB	majú	priemer	5	–	7	mi-
limetrov	a	obsahujú	viac	receptorov	
a	 efektorov	 (teliesok	 Vatera–Pac-
ciniho,	Ruffiniho,	Krauseho,	Golgi-
ho–Mazzoniho	a	Meissnera)	ako	ich	
okolie.	 Obsahujú	 aj	 nahromadenie	
hladkých	 svalových	 vlákien	 a	 žír-
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nych	 buniek.	 Rabinschong	 a	 spol.	
dokázali	 zmeny	 kolagénových	 vlá-
kien	 a	 špirálových	 cievnych	 sieťo-
vín	 v	 podkoží	 projekcie	 AB.	 V	 ob-
lasti	 niektorých	 AB,	 sa	 nachádzajú	
zaujímavé	 voľným	 okom	 viditeľné	
makroskopické	útvary.	Ide	o	nervo-
vocievne	 zväzky,	 ktoré	 sa	 skladajú	
z	 opuzdreného	 nervového	 vlákna	
spojeného	 s	 cievkami	 do	 jedného	
zväzku	 a	 prenikajúceho	 cez	 povr-
chovú	fasciu	do	riedkeho	väziva.
AB	majú	oproti	okoliu	zvýšenú	cit-

livosť	na	tlak,	vyššiu	teplotu,	zvýšenú	
hladinu	 metabolických	 procesov,	
nižší	elektrický	kožný	odpor	a	vyšší	
elektrický	potenciál.	Tieto	hodnoty	
elektrických	 vlastností	 sú	 vo	 vzá-
jomnom	vzťahu	s	funkčným	stavom	
vegetatívneho	 nervového	 systému.	
Podšibjakin	 zistil	minimálny	kožný	
odpor	 a	 zvýšený	 elektrický	 poten-
ciál	 pri	 rôznych	 chorobných	 sta-
voch.	 Snímkovanie	 vo	 vysokofrek-
venčnom	poli	pomocou	Kirlianskej	
techniky	ukázalo,	že	v	miestach	AB	
je	vyššia	koróna	ako	v	okolí.	Nie	 je	
rovnaká	vo	všetkých	bodoch	a	mení	
sa	 aj	 po	 ich	 podráždení	 spôsobe-
nom	vpichom	ihly	a	pri	rozličných	
patologických	stavoch.	Sychra	a	Ka-
jdoš	experimentálne	dokázali,	že	AB	
sú	 skutočne	 „aktívne“,	 pretože	 sú	
zdrojom	 veľmi	 slabého	 elektrické-
ho	 prúdu,	 ktorý	 vzniká	 premenou	
chemickej	energie	na	elektrickú	na	
princípe	galvanického	článku.

Zhrnutie
V	niektorých	príručkách	a	učebni-

ciach	AP	sa	uvádzajú	rôzne	povesti	
a	bájky,	v	ktorých	sa	popisujú	náho-
dilé	príhody,	ktoré	dali	základ	vzni-
ku	AP	a	prakticky	vo	všetkých	všetci	
autori	 už	 úplne	 unisono	 uvádzajú,	
že	 akupunktúra	 vznikla	 na	 základe	
empírie.
Pripusťme,	 že	 popisovaná	 legen-

da	 z	 čias	 čínskeho	 cisára	 Fu	 Si	 sa	
skutočne	 stala	 a	 že	 na	 základe	 tej-
to	 udalosti	 nabodávaním	 ostrých	
predmetov	v	danej	oblasti	dokázali	
utlmiť	 bolesť	 aj	 u	 iných	 ľudí,	 ktorí	
mali	podobné	obtiaže.	Aj	tu	sa	však	
vynára	 otázka	 zistenia	 presnej	 (pri	
najlepšom	 tolerancia	 7	mm)	 topo-
grafie	 AB.	 Pripusťme,	 že	 takouto	
„náhodilosťou“	objavili	ďalšie	body	
pri	 rôznych	algických	stavoch,	kto-
rých	odozva	na	nabodávanie	mohla	
byť	promptná.	Ako	však	mohli	zistiť,	

ktoré	miesto	na	obrovskom	povrchu	
ľudského	tela	treba	stimulovať	pri	ta-
kých	stavoch,	kde	liečebný	efekt	sa	
nedostaví	okamžite,	 ale	 až	po	urči-
tej	dobe	latencie.	Ako	príklad	uvedi-
em	len	tie	stavy,	ktoré	z	dostupných	
prameňov	staročínsky	terapeuti	ve-
deli	 priaznivo	 ovplyvňovať:	 anúria,	
diarhoe,	 horúčky	 rôznej	 etiológie	
a	pod.
A	 táto	 „náhodilosť“	 už	 vôbec	 ne-

dokáže	 zdôvodniť	 vhodnosť	 kom-
binácie	viacerych	AB	a	vonkoncom	
nie	 priebeh	meridiánov.	 Preto	 vyš-
šie	 uvedeným	 „náhodám“	 som	 ne-
uveril	a	moje	skromné	znalosti	som	
venoval	osvetleniu	tejto,	podľa	mňa,	
kardinálnej	 otázky	 AP	 ako	 celku.	
Pokúsiť	 sa	 priblížiť	 tento	 problém	
som	 sa	 však	 podujal	 nielen	 z	 hľa-
diska	AP,	ale	z	ešte	širšieho	dosahu.	
Odhalenie	 tajov	 lokalizácie	 AB,	 by	
významne	urýchlilo	nielen	naše	sú-
časné	liečebné	možnosti,	ale	priam	
revolučne	by	pozmenilo	a	urýchlilo	
diagnostikovanie	chorôb.
Postupným	 vylučovaním	 z	 veľkej	

škály	možností	 a	 po	 viacerých	 teo-
retických	úvahách	som	sa	ustálil	na	
tom	princípe,	že	bádať	je	potrebné	
na	základe	danej	historickej	epochy,	
vychádzajúc	 z	 tých	 možností,	 kto-
ré	mali	k	dispozícii	 ľudia,	ktorí	 žili	
pred	2	–	3	tisíc	rokmi	pred	Kristom	
s	vylúčením	princípu	náhody	mies-
ta	stimulácie	ako	primárneho	fakto-
ru.
Prvým	 „zákonom“,	 ktorý	 v	 súčas-

nosti	je	nezvratne	dokázaný	a	ktorý	
bol	 doménou	mojich	 úvah	 je	 nižší	
kožný	 odpor	 a	 zvýšený	 elektrický	
potenciál	AB	oproti	okoliu.	
Vzhľadom	k	tomu,	že	v	danej	his-

torickej	dobe	meranie	vodivosti	zlo-
žitými	 elektrickými	 nástrojmi	 bolo	
vylúčené,	AB	sa	mohol	znázorniť	je-
dine	vizuálne,	farebným	odlíšením.	
Bolo	potrebné	teda	zamerať	pozor-
nosť	 týmto	 smerom.	Aká	 činnosť	–	
ktorú	 v	 tej	 dobe	 žijúci	 ľudia	 vyko-
návali,	 a	ktorá	činnosť	 sa	už	dávno	
nevykonáva	–	by	mohla	„registrovať“	
AB	 farebným	 odlíšením	 od	 okolia?		
V	 svojich	 úvahách	 som	 vychádzal	
teda	 z	 predpokladu,	 že	 pri	 bežnej	
práci	 s	 nejakými	 v	 tom	 čase	 užíva-
nými	 látkami	 (hlavne	 farbivami),	
sa	 pri	 styku	 s	 nimi,	 zafarbila	 len	
koža	 (prípadne	 intenzívnejšie	 sa	
zafarbila	než	okolie),	ktorá	bola	AB.	
A	najvýraznejší	 farebný	 rozdiel	bol	

v	 tých	 bodoch	 (alebo	 len	 v	 tých?),	
ktorých	 stimulácia	 mala	 priaznivý	
vplyv	na	bolesť,	alebo	iný	chorobný	
syndróm.
Sústredil	som	sa	na	tekuté	médiá,	

konkrétne	 na	 výrobu	 niektorých	
organických	 farbív	 v	 historických	
časoch.	Najviac	ma	zaujali	redox	tit-
račné	indikátory	z	ktorých	niektoré	
deriváty	a	im	blízke	látky	sa	v	starej	
Číne	 používali	 na	 farbenie	 látok.	
Jednou	z	týchto	je	indigo.
Indigo	 je	modrá	 stálofarebná	 far-

ba,	ktorej	hlavnou	zložkou	je	indigo-
tin	C16H10N2O2.	Pôvodne	sa	indi-
go	získávalo	z	rastlinného	materiálu	
a	 to	 z	 rozličných	druhov	 indigofer	
pomerne	 zložitým	 technologickým	
postupom.	 Prvé	 zmienky	 o	 indigu	
nachádzame	v	histórii	Číny	 a	 to	 za	
čias	panovania	cisára	Huang	Ti	oko-
lo	 roku	 2650	 pred	 Kristom	 (teda	
z	toho	obdobia	do	ktorého	zapada-
jú	aj	predpoklady	počiatku	rozvoja	
akupunktúry).	 Z	 ostatných	 krajín	
prím	 v	 použití	 indiga	 majú	 India,	
Perzia	 a	 Egypt.	 Indigo	 sa	 dovážalo	
od	XVI.	 storočia	aj	do	Európy	(ako	
prvý	 ho	 doviezli	 Holanďania).	 Prí-
rodné	indigo	od	začiatku	minulého	
storočia	 nahradilo	 indigo	 syntetic-
ké.	Roku	1883	(1880?)	Adolf	Bayer	
so	 spolupracovníkmi	 vyriešil	 kon-
štitúciu	indiga	a	krátko	na	to	vyrobil	
syntetický	indigotin.
Do	 rodu	 rastlín	 indigofera	 patrí	

asi	 350	 druhov,	 z	 nich	 najvýzna-
mnejším	 z	 hľadiska	 výroby	 farbiva	
je	 Indigofera	 tinctoria.	 Z	 rastliny	
Indigofera	sa	indigo	získavalo	nasle-
dovným	spôsobom.	Pozbierané	ras-
tliny	 v	 čerstvom	 stave	 pokládli	 do	
veľkých,	 izbu	 pripomínajúcich	 ná-
drži	umiestnených	na	zemi.	Hrubú	
vrstvu	 rastlín	 zaťažili	 drevenými	
brvnami	 a	 do	 určitej	 výšky	 zaliali	
teplou	 vodou.	 Zakrátko	 sa	 spustil	
proces	kvasenia,	vznikla	kypa	z	kto-
rej	 sa	 uvoľňoval	 kysličník	 uhličitý	
a	 tekutina	 dostávala	 slamovožltú,	
neskôr	 pomarančovú	 a	 nakoniec	
olivovozelenú	farbu.	V	tomto	štádiu	
v	rastline	uskladnený	glykozid	–	in-
dikan	sa	menil	na	cukor	–	indoglu-
cin	a	na	základ	pre	budúce	farbivo	
indigotin.	 Keď	 kvasenie	 ustávalo	
kypu	 spustili	 do	 nižšie	 uloženej	
veľkej	 kade.	 Po	 ochladení	 kypy	 sa	
do	nej	postavili	skoro	nahí	robotní-
ci	 a	 s	 veľkými	 lopatami	 a	 palicami	
miešaním	 a	 šľahaním	 dostávali	 do	
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kypy	čo	najviac	vzduchu.	Pri	tomto	
úkone	 sa	 z	 kypy	 vylúčila	 indigová	
modrá	a	kypa	nadobúdala	postupne	
modrú	 farbu.	 Keď	 robotníci	 vyšli	
z	 kypy	 boli	 celkom	modrí.	 Z	 povr-
chu	nádrže	 vypustili	 vodu	 a	 z	 bah-
nitej	 usadeniny	 ďalším	 postupom	
získavali	vlastné	indigo.
	Rastlinné	 indigo	nie	 je	 chemicky	

čisté,	 je	 zložené	 z	 viacerých	 fareb-
ných	 zložiek,	predovšetkým	z	 indi-
gotinu	 a	 asymetrického	 indigoidu	
–	 indorubínu,	 ako	 aj	 indigohnedej	
a	iných	zložiek.

Chemické vlastnosti a poznám-
ky:	Farbivo	je	v	listoch	Indigofer	via-
zané	vo	 forme	glukozidu	 indikanu.	
Ten	 kvasením	 sa	 štepí	 na	 glukózu	
a	indoxyl,	ktorý	oxydáciou	na	vzdu-
chu	prechádza	na	indigotin,	ktorý	je	
základnou	zložkou	indiga.
C14H17O6N+H2O

	=	C8H7ON
	+	C6H12O6	

indican	 	 			indoxyl					glukóza

2C8H7ON	+	O2	=	C16H10O2N2	+	2H2O
	 	 	 			indigotin	(indigo)	

Indigo	 je	 vo	 vode,	 kyselinách	
a	 zásadách	 nerozpustné.	 Z	 reakcií	
indiga	 je	 najpozoruhodnejšia	 jeho	
redukcia,	pri	ktorej	priberá	dva	ató-
my	vodíka	(ktoré	vzniknú	štepením	
dvoch	 molekúl	 kyseliny	 mliečnej,	
ktoré	 vznikli	 pôsobením	 mikroor-
ganizmov	 na	 cukry)	 a	 mení	 sa	 na	
leukokyselinu.
	Leukokyselina	 v	 alkalickom	 pro-

stredí	 vytvára	 soľ	 leukokyseliny.	
Táto	 je	 už	 vo	 vode	 rozpustná	 a	 vý-
razne	sa	farebne	odlišuje	od	výcho-
diskového	 farbiva.	 Tvorí	 kypu	 in-
digovú.	Na	 tvorbe	 leukoformy	a	 jej	
zpätnej	 oxydácii	 na	 indigomodrú	
spočíva	praktické	upotrebenie	indi-
ga	vo	farbiarstve.

Praktické použitie indiga na 
farbenie:	 Bolo	 vypracovaných	
a	použitých	množstvo	predpisov	na	
prípravu	indigovej	kypy.	Historický	
význam	majú	len	kvasné	kypy	(Uve-
diem	len	niektoré,	ktorých	receptú-
ra	je	aj	dnes	známa):
a)	 Isatisová	–	zložky:	indigo,	rastlina	

Isatis	tinctoria,	„krapp“	(pozostá-
vajúci	z	rozomletého	koreňa	ras-
tliny	 Rubia	 tinctorum),	 otruby,	
hasené	vápno	a	teplá	voda.

b)	Močová	–	najstaršia	známa	–	zlož-
ky:	moč,	kuchynská	soľ,	„krapp“	
a	indigo.

Záver
Ako	 som	už	 uviedol,	môj	 záujem	

o	indigo	môžem	zdôvodniť	z	hľadis-
ka	jeho	širokého	použitia	v	historic-
kých	obdobiach	Východu,	ktoré	sú	
zhodné	jednak	pre	objavenie	tohto	
farbiva	 ako	 aj	 pre	 pravdepodobné	
prvé	použitie	akupunktúry.
S	 vedomím	 plnej	 skromnosti	 si	

dovolím	nesúhlasiť	s	predpokladom	
všetkých	akupunkturistov,	že	stimu-
láciu	určitého	miesta	povrchu	kože	
(aj	 náhodilým	 úrazom)	 začali	 starí	
Číňania	uskutočňovať	bez	toho,	aby	
tieto	miesta	neboli	nejakým	spôso-
bom	zviditeľnené,	 teda	 aby	nemali	
akési	 vodítko	pre	 voľbu	miesta	 sti-
mulácie	 a	 to	 či	 už	 technikou	 aku-
presúry,	akupunktúry	alebo	prehri-
evania.
A	 tak	 si	 teraz	 dovolím	 popísať	

moju	legendu,	bájku	alebo	skromnú	
hypotézu.

Robotníkovi, ktorý pracoval pri 
výrobe indiga rozbolel (alebo už 
dlhšiu dobu bolel) niektorý orgán. 
Od bolesti musel prerušiť prácu. 
Keď vyšiel z kypy, ktorá ešte nemala 
sýtomodrú farbu, spozoroval na po-
vrchu tela intenzívnejšie zafarbené 
miesta – „bodky“. Tieto tam vznikli 
na princípe iných elektrických vlast-
ností oproti okoliu a preto, že sú 
zdrojom veľmi slabého elektrické-
ho prúdu, ktorý vzniká premenou 
chemickej energie na elektrickú 
na princípe galvanického článku. 
Preto tieto miesta ináč reagovali 
s tvoriacim sa farbivom ako okolie. 
(Alebo tu zohrala úlohu kyselina 
mliečna pri redukcii? Určite by bolo 
zaujímavé zistiť jej hladinu v AB 
korešpondujúceho chorého orgánu  
a okolí.) „Fľaky“ chcel odstrániť  
a začal si ich šúchať a drhnúť. Keď 
pri snahe odstrániť jednu z najvý-
raznejšie zafarbených miest bolesti 
ustali, pokračoval v bežnej práci. Po-
stihnutý orgán po čase opäť rozbolel  
a tak po opätovnom prerušení prá-
ce si toto miesto už vedome znova 
pošúchal. Keď bolesti opäť prestali, 
rozpovedal svoj objav aj iným spo-
lupracovníkom. Jeho liečebnú me-
tódu vyskúšali aj iní, na iné bolesti, 

šúchaním, stláčaním a neskôr aj 
vedomým poranením či popálením 
miest, ktoré na povrchu tela mali 
intenzívnejšie zafarbené. 
Verím,	 že	 títo	 obyčajní	 robotníci	

dali	 ľudstvu	základy	najzáhadnejšej	
liečebnej	 metódy,	 ktorej	 mecha-
nizmus	účinku	 je	 dodnes	 zahalený	
tajomstvom	 a	 ktorá	má	 názov	 aku-
punktúra.	 (Kiež	 by	 z	 toho	 bolo	 as-
poň	niečo	pravdy!)
Samozrejme,	aj	 iné	rastliny,	ktoré	

už	v	dávnych	časoch	sa	využívali	na	
farbenie	by	si	zaslúžili	bádanie	z	hľa-
diska	možnej	detekcie	AB.	V	prvom	
rade	 tu	 myslím	 na	 rastliny	 druhu	
Roccella,	 z	 ktorých	 sa	 vyrába	mod-
rá	 na	 lakmusový	 papier	 a	 ktorá	 už	
za	 nepatrnej	 prítomností	 kyseliny	
sčervená.	V	neposlednom	rade	by	si	
pozornosť	 zaslúžila	 aj	 rastlina	Law-
sonia	 alba,	 ktorej	 listy	 v	 krajinách	
východu	používali	na	červené	zafar-
benie	nechtov,	prstov	a	vlasov,	ale	aj	
kože	a	 textílií.	A	pochopiteľne	ďal-
ších,	 ktorých	 využitie	 sa	 datuje	 do	
obdobia	2	–	3	tisíc	rokov	pred	Kris-
tom.	K	 tomu	však	 je	potrebná	zna-
losť	staročínskej	histórie	a	štúdium	
príslušnej	obsiahlej	a	mne	ako	oby-
čajnému	smrteľníkovi	nedostupnej	
faktografie	 a	naviac	hlboká	 znalosť	
chémie.
Samozrejme	 pri	 znalostiach	 mo-

dernej	 chémie	 nebolo	 by	 potreb-
né	vizualizovať	AB	výrobou	 indiga.	
Som	 si	 istý	 (prosím	 o	 prepáčenie	
mojej	 trúfalosti,	 ale	 ja	 som	 o	 tom	
vážne	 presvedčený),	 že	 aplikáciou	
aj	iného	tekutého	ba	možno	aj	plyn-
ného	média,	prípadne	v	kombinácii	
elektrického	 prúdu	 určitých	 vlast-
ností,	tieto	aktívne	body	sa	dajú	zná-
zorniť.
A	moja	 vízia?	 Pri	 diagnostike,	 vi-

zualizácia	 aktívnych	 bodov,	 ktoré	
sú	 v	 korelácii	 s	 postihnutým	 orgá-
nom,	umožní	 a	urýchli	presnú	dia-
gnózu.	Pri	liečbe	niektorou	formou	
akupunktúry	 sa	 znázornia	 aktívne	
body,	ktoré	sa	majú	stimulovať.	Po-
čas	medikamentóznej	 liečbe	 sa	ob-
jektivizuje	úspešnosť	liečby.

akupunktura: názory a diskuzní fórum
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AKUPUNKTúRA A VAS: MÝTY A REAlITA

Bangha, O.
vedúci SKAP, FZŠŠ, SZU Bratislava

Prednáška: IV. Vertebrologické 
dni, Košice, 17. – 18. 04. 2008

Súhrn
Akupunktúra	 znamená	 význam-

ný	 prínos	 v	 liečbe	 chronických	
vertebrogénnych	 ochorení.	 Podľa	
výsledkov	 posledných	 rozsiahlych	
výskumných	 prác	 na	 tisícoch	 pro-
bandov	 (Gerac,	 Nemecko,	 roky		
2002	–	2008),	 jej	účinnosť	u	VAS	 je	
dvakrát	väčšia	ako	celej	konvenčnej	
medicíny	–	včítane	fyziatrie,	balne-
ológie	a	liečebnej	rehabilitácie.	(Do-
konca	u	gonartróz	viac	než	trikrát.)
	
O	účinnosti	akupunktúry	panujú	

rozdielne	náhľady	a	mýty	v	moder-
nej	západnej	medicíne	i	v	tradičnej	
čínskej	 medicíne.	 Zo	 strany	 tradi-
čnej	čínskej	medicíny	ide	o	mytizá-
ciu	 s	 tendenciou	preháňať	 význam	
a	prínos	akupunktúry,	kým	mýty	zo	
strany	modernej	západnej	medicíny	
zdôrazňujú	jej	slabé	stránky.
Mimo	zástancov	Modernej	západ-

nej	medicíny	a	predstaviteľov	strikt-
ne	historického	konceptu	Tradičnej	
čínskej	medicíny	sú	známi	v	posled-
ných	 25	–	30	 rokoch	 protagonisti		
akejsi	„westernizácie	akupunktúry“	
–	 so	 snahou	 nahradiť	 orientálnu	
„manuálnu“	 akupunktúru	 elektro-
nickými	 prístrojmi	 a	 takto	 mytizo-
vať	počítače	ako	zdroj	neomylnosti	
v	 orientálnej	 východoázijskej	 „ars	
medici“.	
Konečné	slovo	o	akupunktúre	za-

tiaľ	zďaleka	nie	je	vyrieknuté.

Úvod
Žijeme	 v	 prelomovej	 dobe,	 kedy	

sa	 začínajú	 postupne	 preukazovať		
nedostatky	nášho	celkového	náhľa-
du	na	 svet,	 seba	 a	 život.	 Zdravotná			
starostlivosť	 je	 v	 modernom	 svete		
stále	 viac	 prepracovanejšia	 a	 sofis-
tikovanejšia,	 svetová	 populácia	 je	
však	paradoxne	stále	viac	chorá.
V	 medicíne	 sa	 nedostatky	 v	 pa-

radigmách	 (vo	 vzoroch)	 myslenia	

prejavujú	 komplikáciami,	 ktoré	
vznikli	 a	 stále	 vznikajú	 v	 dôsledku	
zlyhávania	 konceptu	 biomedicí-
ny.	 Moderná	 západná	 biomedicína	
(MZM)	teda	 tá,	ktorá	využíva	výdo-
bytky	modernej	biologickej	vedy	–	je	
riadená	 lineárnym	determinizmom	
a	redukcionizmom.	Snaží	sa	odhaľo-
vať	 podstatné	 príčiny	 chorôb	 a	 je	
sprevádzané	vierou,	že	identifikácia		
príčiny	choroby	umožní	 jej	odstrá-
nenie	 –	 eradikáciu	 –	 a	 tým	navodí	
uzdravenie.	 Omyly	 tohto	 druhu	
majú	 na	 svedomí	 rôzne	 zlyhania:		
napríklad	v	oblasti	účinnej	preven-
cie	alebo	pri	pokusoch	o	zvládanie		
chronických	ochorení.
Holistické	 ponímanie	 zdravia	

a	 choroby	 podľa	 učení	 orientálnej	
medicíny	 so	 svojím	 komplexným	
prístupom	 pripomína	 najmoder-
nejšie	 vedecké	 teórie	 kvantovej	 fy-
ziky,	 teórie	 chaosu	 a	 emergencie.	
Výskum	 podstaty	 interakcie	 život-
ného	 prostredia	 so	 živými	 bytos-
ťami	 bude	 nevyhnutné	 skúmať	 za	
pomoci	 tradičných	 orientálnych	
učení	 spolu	 s	 najnovšími	 teóriami	
modernej	 vedy.	 Cieľom	 je	 objasniť	
podstatu		samoliečebnej	schopnos-
ti	 živých	 systémov,	 teda	 princípov	
spontánnej	remisie	chorôb.
Niet	 pochybností,	 že	 ovládnutím	

princípu	spontánnej	remisie	a	uve-
dením	 do	 liečebno	 –	 preventívnej	
praxe	 sa	 začnú	 písať	 nové	 dejiny		
medicíny.
Do	 tej	 doby	 však,	 kým	 budeme	

schopní	porozumieť	 týmto	kompli-
kovaným	súvislostiam	sme	prinúte-
ní		akceptovať	návody,	ktoré	ponúka		
dnešná	 realita	 (napr.	 odporúčania	
WHO,	 EÚ,	 pravidlá	 EBM	 –	 eviden-
ce	 based	 medicine,	 teda	 medicíny		
založenej	 na	 dôkaze)	 ktoré	 samy	
osebe	 taktiež	 nepostrádajú	 prvky		
mytizácie.

Mýty a reality
1. Mýty a reality „Tradičnej čín-
skej medicíny“ (TCM):	

Mýtus
Akupunktúra	 je	bežne	účinnejšia	

ako	konvenčná	medicína:	 uvádzajú		
sa	 90	–	98	 a	 viac	 percentné	 účinky	
akupunktúry	 u	 viacerých	 chorob-
ných	 stavov	 včítane	 vertebrogén-
nych	afekcií.

Realita
Výsledky	nepravdepodobne	opti-

mistických	 percent	 účinnosti	 TCM	
súvisia	s	nedostatočným	zvládaním	
metodiky	 vedeckej	 práce	 a	 inter-
pretácie	výsledkov,	prípadne	 jej	zá-
merné	 skresľovanie.	 Renomované	
západné	 periodiká	 XX.	 storočia	 vo	
svojich	peer-revued	meta-analýzach	
odmietali	zahrnúť	do	svojich	publi-
kácií	pramene	pochádzajúce	z	Čín-
skej	ľudovej	republiky	a	Sovietskeho	
zväzu.	 Na	 vine	 bolo	 propagandis-
tické	 narábanie	 s	 údajmi	 s	 cieľom	
ukázať	 akupunktúru	 ako	 potentné	
alternatívne	 liečenie,	schopné	kon-
kurovať	 modernej	 západnej	 medi-
cíne	 vo	 všetkých	 ohľadoch.	 Je	 tu	
nápadný	 korelát	 s	 manipuláciami	
športovcov	 komunistických	 krajín,	
kde	 i	 za	 cenu	 poškodenia	 zdravia		
pretekárov	 bola	 snaha	 presvedčiť		
kultúrny	 svet	 o	 nadradenosti	 vlast-
ného	politického	zriadenia.

Mýtus
Podstatný	význam	sa	pripisuje	tra-

dičnej	 čínskej	 diagnostike	 –	 t.j.	 ur-
čovanie	kvality	pulzov	inšpekcia	ja-
zyka,	vplyv	vonkajších	a	vnútorných	
patogénov	(obľúbené	sú:	prehnaná	
pohlavná	 aktivita,	 konzumácia	 su-
rovej	 a	 studenej	 stravy,	 negatívne	
účinky	ejakulácie	na	zdravotný	stav	
seniorov…)	a	pod.

Realita
Význam	 diagnostiky	 TCM	 v	 aku-

punktúre	sa	v	našich	geopolitických	
podmienkach	vytráca.	Na	bežnú	ru-
tínnu	prácu	vertebrologických	indi-
kácií	postačia	výsledky	diagnostiky	
podľa	zásad	modernej	západnej	me-
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dicíny.	 Neplatí	 to	 však	 u	 ochorení	
ako	sú	migrény,	asthma	bronchiale,	
tinnitus,	 poruchy	 spánku,	 depre-
sie	a	neuralgia	 trigeminu.	U	týchto	
ochorení	 je	 účinná	 akupunktúra	
odvodená	 od	 zásad	 akupunktúrnej	
diagnostiky	a	liečby.

Ďalší mýtus
Je	 o	 holistických	 princípoch	 vy-

znávačov	fundamentalistického	po-
nímania	tradičnej	čínskej	medicíny,	
ktorú	sa	snažia	štylizovať	do	pozície	
akejsi	 „celostnej	medicíny“	–	medi-
cíny,	ktorá	prevyšuje	všetky	ostatné	
prúdy	 zdravotnej	 starostlivosti	 svo-
jou	„komplexnosťou“.

Realita
Termín	„Holizmus“	vyznieva	veľmi	

honosne,	dobre	sa	predstavuje	–	sú-
časná	 úroveň	 vedeckého	 poznania	
však	nevie	dostatočne	presne,	čo	by	
to	vlastne	malo	byť.	 Je	predmetom	
výskumu	 –	 ako	 boli	 vyššie	 spome-
nuté	snahy	o	pochopenie	podstaty	
spontánnej	remisie.

2. Mýty „Modernej západnej me-
dicíny“ (MZM):

Mýtus
Iba	 funkčné	 poruchy	 sa	 dajú	 vy-

liečiť	 pomocou	 akupunktúry,	 na-
proti	tomu	tam,	kde	sú	už	prítomné	
štrukturálne	zmeny,	akupunktúra	je	
bez	efektu.

Realita
Mnoho	chorobných	stavov	a	syn-

drómov	 sa	 darí	 zvládať	 akupunk-
túrou	 aj	 vtedy,	 keď	 sú	 prítomné		
závažné	 štrukturálne	 odchýlky.	Na-
príklad	 hernie	 disku	 reagujú	 často	
na	 akupunktúru	 priaznivo,	 podob-
ne	ako	v	konvenčnej	medicíne.	
Podobne	je	známy	pozitívny	vplyv	

akupunktúry	 na	 osteoartrotické	
zmeny	veľkých	kĺbov,	a	poruchy	pri-
etoku	krvi	u	obliterujúcej	ateroskle-
rózy	 dolných	 končatín.	 Každoden-
ná	prax	uvádza	viaceré	oblasti,	kde	
sa	 akupunktúra	 vyrovná	 a	 niekedy	
aj	predbieha	v	účinnosti	konvenčnú	
medicínu	–	niet	však	doteraz	dosta-
točných	 kontrolovaných	 štúdií	 na		
vedecký	dôkaz	týchto	faktov.

Mýtus

Akupunktúra	 znamená	 zbytočné	
riziko	pre	pacienta	v	prenose	infek-
cií	 (hepatitídy,	 HIV).	 Ďalej	 sa	 šíria	
správy	o	orgánových	poškodeniach	
ako	 je	 pneumothorax,	 poranenie		
miechy	rozsiahle	krvácania	do	pod-
kožia,	kĺbov	alebo	vnútorných	orgá-
nov.

Realita
Riziká	 akupunktúry	 sú	 oproti	

všetkým	 iným	 druhom	 zdravot-
ných	 výkonov	 najmenšie.	 Ernst	 et	
al.	r.	2003	publikovali	zistenia	z	viac	
ako	30	000	pacientov	najrôznejších	
indikácií	 a	 potvrdili	 minimálne	 %	
negatívnych	 vedľajších	 účinkov	 na	
úrovni	0,05	%.

Mýtus
Účinky	akupunktúry	nepresahujú	

účinnosť	placeba.

Realita
Placebo	 je	 významnou	 zložkou	

účinku	akupunktúry,	nie	je	však	vý-
lučným	pôsobením.	Veľké	meta-ana-
lýzy	sa	nezhodujú	vo	svojich	výsled-
koch:	 analýza	 prof.	 Ernsta	 (1998)	
potvrdzuje,	že	účinok	akupunktúry	
prevyšuje	 u	 VAS	 (low	 back	 pain)	
všetky	 terapeutické	 intervencie,	
nie	 však	 úroveň	 placeba,	 avšak	 už	
spomínaná	Gerac	štúdia	(2007)	do-
kazuje	účinok	akupunktúry	vysoko	
nad	úroveň	placeba.

Poznámka: výskum v tejto otáz-
ke je sľubný, ponúka odpovede na 
viacero otázok účinku modernej 
medicíny a aj nekonvenčnej medi-
cíny – je tu ponuka o možné spoloč-
né mechanizmy účinku modernej 
biomedicíny a komplementárnej 
a alternatívnej medicíny.

Mýtus
Niet	 dôkazu	 o	 špecificite	 aku-

punktúrnych	 bodov.	 Vpich	 je	 pod-
statný,	topografia	nie	je	dôležitá.

Realita
Špecificita	 aktívneho	 bodu	 je	

dlhodobým	 subjektom	 argumentá-
cií	oboch	strán.
Najčerstvejšie	 údaje	 poukazujú	

na	 nutnosť	 korektného	 zásahu	 ak-
tívneho	bodu	u	chronických	boles-
tivých	 stavov	 okolo	 kĺbov.	 Pri	 lieč-
be	 chorôb	 vnútorných	 orgánov	 sa	

dali	dosahovať	liečebné	výsledky	aj	
s	menej	 rigoróznym	 lokalizovaním	
a	výberom	ošetrených	bodov.

Mýtus
Akupunktúra	 je	nadštandard,	nie	

je	odôvodnené	jej	preplácanie	zdra-
votnými	poisťovňami.

Realita
Tendencie	v	celom	svete	–	mimo	

Ázie	aj	európske	štáty	a	USA	nevyní-
majúc	–	sa	pohli	ku	smeru	preplácať	
(aspoň	čiastočne)	CAM	teda	aj	aku-
punktúru.
Pilotné	štúdie	v	Slovenskej	repub-

like,	Nemecku,	Rakúsku,	Veľkej	Bri-
tánii,	 Švajčiarsku	 a	 inde	 dokazujú		
ekonomickú,	 zdravotnú	 a	 morálnu	
odôvodnenosť	uhrádzania	výkonov	
akupunktúry.

3. Mýty „modernej západnej 
akupunktúry:“
Ktoré	tvrdia,	že	použitie	prístrojo-

vej	 diagnostiky	 (počítačovej	 alebo		
inej	 elektronickej)	 zaručuje	 vedec-
kosť	 vyšetrenia	 a	 účinnosť	 liečby	
v	akupunktúre.

Realita	
Prístroje	 sa	 v	 praxi	 osvedčujú,	

doteraz	 však	 niet	 žiadnych	 objek-
tívnych	dôkazov	o	prínose	elektro-
nických	 prístrojov	 do	 diagnostiky	
alebo	liečby	v	odbore	akupunktúra.

Záver
Niektoré	 panujúce	 mýty	 o	 aku-

punktúre	 sa	 výskumnou	 prácou		
podarilo	objasniť	a	uviesť	na	pravú	
mieru.	Ostáva	však	mnoho	nevyjas-
nených	otázok.
Kým	sa	nepodarí	objasniť	ich	pod-

statu,	asi	sa	budeme	musieť	zmieriť		
s	 faktom,	 že	 niektoré	 mýty	 o	 aku-
punktúre	budú	naďalej	prežívať.

akupunktura: názory a diskuzní fórum
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informace z jiných oborů

BIOMOdUlAČNÍ léČBA

MUDr. Jan Šula, DrSc., FRSM 
Associate of Oxford Institute of Immunology, www.bimodulation.com, sula@biomodulation.com

Biomodulace je proces ovlivně-
ní života organismu na buněčné 
úrovni a to buď změnou reak-
tivity buňky nebo ovlivněním 
jejich metabolických procesů 
a to výhradně prostředky lidské-
mu tělu vlastními. Tento způsob 
umoźńuje zcela nový pohled na 
terapii chronických a autoimu-
nitních onemocnění a to včet-
ně rakoviny jakožto nejvyššího 
stupně poruchy imunity.

Mezi	 biomodulační	metody	patří	
všechny	 přírodní	 léčitelské	 postu-
py	 jako	 je	 např.	 bylinkářství,	 die-
toterapie,	 ayurveda,	 akupunktura,	
meditace,	osteopatie,	sakroiliakální	
terapie,	 psychoterapie,	 regreseivní	
terapie	 atd.	 Zkrátka	 všechny	 me-
tody,	kde	použijeme	jen	to	co	nám	
dala	 příroda	 a	 změníme	 pak	maxi-
málně	jen	formu,	ale	ne	molekulár-
ní	strukturu.	Dodáme	tedy	člověku	
koncentrát	 česneku	nebo	 celý	 čes-
nek,	 ale	 nikdy	 ne	 molekulu	 co	 se	
česneku	jen	podobá.	Tím,	že	tělo	má	
samouzdravovací	 program	 v	 sobě	
vždy	nastavený,	je	nutná	pevná	víra	
posílená	meditací	čí	jiným	koncent-
račním	cvičením,	 jakožto	nezbytná	
součást	celé	terapie.

Teprve	vědecký	důkaz	o	existenci	
a	měření	kvality	síly	myšlenky,	resp.	
emocí	potvrdil,	že	léčení	je	jen	jed-
no	a	není	rozdílu	mezi	školskou	me-
dicinou	a	alternativní,	ale	jen	léčení,	
které	bere	v	potaz	sílu	ducha	může	
být	úspěšné.
Proces	 vědeckého	 pojetí	 biomo-

dulace	byl	 odstartován	 v	 70	 letech	
20.	 století	 v	 Institutu	 národního	
zdraví	v	Marylandu	v	USA.	Dr.	Can-
dace	B.	Pert	je	vědeckou	pracovnicí	
oddělení	 fyziologie	 a	 biofyziky	 na	
Lékařské	fakultě	George	University	
ve	Washingtonu	D.C.,	která	vědecky	
potvrdila	 existenci	 molekulárních	
základů	 našich	 emocí.	 Emoce	 tak	
tvoří	 důležité	 spojení	 mezi	 myslí	

a	 tělem.	 Na	 základě	 svých	 výzku-
mů	předkládá	nový	vědecký	výklad	
schopnosti	mysli	a	emocí	ovlivňovat	
naše	 zdraví.	 Zjistila,	 že	mozek	pro-
dukuje	 tzv.	 neurohormony,	 které	
jsou	 prostředníky	 jak	 přenosu	 ob-
jektivních	informací,	tak	emocí		pů-
sobí	 prakticky	 ve	 všech	 buňkách	
celého	těla,	v	nervové	soustavě,	ale	
hlavně	v	krvi,	v	imunitním	systému	
a	ve	střevech.	Díky	 těmto	objevům	
byla	nominována	na	Nobelovu	cenu	
za	medicínu	a	podařilo	se	jí	spustit	
jednu	z	revolucí	posledních	let,	ten-
tokrát	 v	představě	o	 fungování	 lid-
ského	 těla	 z	 pohledu	 oficiální	 me-
dicíny.	 Stejně	 tak	 uvedl	 v	 časopisu	
Nature	jeho	redaktor	John	Maddox,	
že	každý	stav	mysli	se	přímo	odráží	
na	našem	zdraví	a	potvrzují	to	nezá-
visle	na	 sobě	mnohé	expertní	 ana-
lýzy.

Princip biomodulární léčby
Hlavní	 složkou	 autoimunitních	

a	chronických	onemocnění	jsou	tzv.	
„molekuly	emoci“.	Jedná	se	o	mole-
kuly,	které	se	nacházejí	na	povrchu	
buněk	v	těle	a	mozku	a	odborně	se	
jim	říká	„opioidové	receptory“.
Je	 to	 první	 typ	 „receptoru“	 obje-

vený	již	roku	1970.	Molekulární	bi-
ologové	 jsou	 schopni	 izolovat	 tyto	
receptory,	 určit	 jejich	molekulární	
hmotnost	 a	 rekonstruovat	 jejich	
chemickou	strukturu	–	včetně	přes-
ného	 pořadí	 aminokyselin.	 Recep-
tory	se	v	organismu	chovají	obdob-
ně	 jako	 smyslové	 orgány	 (oči,	 uši,	
jazyk,	prsty	a	kůže),	ale	jejich	půso-
biště	 se	 omezuje	 pouze	 na	 buněč-
nou	úroveň.	Odborně	se	tyto	krátké	
řetězce	 aminokyselin,	 které	 nesou	
v	 sobě	 informaci	 o	 emocích,	 nazý-
vají	„ligandy“	a	jejich	úkolem	je	šířit	
přenos	stavu	duše	do	celého	těla.
Jakmile	 ligand	 najde	 správný	 re-

ceptor	tak	se	na	něj	naváže	a	buňce	
předá	 informaci	o	 tom	 jak	 se	duše	
cítí.	Takto	se	odehraje	spojení	mezi	
ligandem,	 a	 receptorem	 na	 buňce	

a	zpráva	obsažená	v	krátkém	řetěz-
ci	 aminokyselin	 vstoupí	 do	 buňky	
a	tím	jí	začne	ovlivňovat	buď	k	lep-
šímu,	když	máme	radost	nebo	k	hor-
šímu,	když	máme	smutek.
Život	buňky	a	celého	našeho	těla	

je	tedy	řízen	receptory,	které	se	na-
cházejí	na	jejím	povrchu,	a	tím,	 jak	
moc	 je	 prostoupena	 informacemi,	
které	 přenášejí	 tyto	 krátké	 řetěz-
ce	aminokyselin.	V	celkové	 tělesné		
úrovni	se	tyto	neskutečně	malé	fyzi-
ologické	jevy,	které	se	odehrávají	na	
buněčné	 úrovni,	 viditelně	 odrážejí	
na	 chování,	 fyzické	 aktivitě,	 ale	 ze-
jména	na	náladě.
Určité	 sekvence	 aminokyselin	 se	

tak	mohou	navázat	jen	na	určitý	typ	
receptoru,	 ale	 pouze	 v	 případě,	 že	
jsou	mají	přesně	opačnou	strukturu	
než	 receptor,	 tedy	 princip	 zámku	
a	 klíče.	 Tento	 proces	 se	 uskuteč-
ňuje	 správně	 a	 přesně	hlavně	díky	
specifickým	vlastnostem	receptoru,	
který	ignoruje	všechny	ligandy	kro-
mě	toho	odpovídajícího,	přesně	při-
způsobeného	jemu	samému.	

Obecně	 jsou	 ligandy	 mnohem	
menší	molekuly	než	receptory	a	dělí	
se	na	tři	chemické	typy.

1. typ zahrnuje klasické NEU- 
ROTRANSMITERY.	 Jsou	 to	 nej-
menší	 a	 nejjednodušší	 molekuly	
produkované	 mozkem	 pro	 přenos	
informací	 přes	 synapse	 neuronu	
a	další	úkoly.	Například	acetylcholin	
produkovaný	nervy	způsobuje	zpo-
malení	srdečního	tepu	a	rytmickou	
stimulaci	 svalů	 trávicí	 soustavy	 po	
jídle.	

2. kategorie sestává ze STERO-
IDŮ.	 Patří	 sem	pohlavní	 hormony	
testosteron,	progesteron	a	estrogen	
(všechny	 tyto	 hormony	 vycházejí	
z	 počátečního	 stádia	 cholesterolu	
a	později	 jsou	organismem	uprave-
ny).

3. nejpočetnější skupina se 
skládá z PEPTIDŮ.	Patří	sem	95	%	
ligandů	 a	 řídí	 prakticky	 všechny	
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životní	 činnosti	 organismu.	 Býva-
jí	 také	 nazývány	 jako	 „informační	
molekuly“	 a	 jsou	 tvořeny	 řetězci	
aminokyselin.	 Dvacet	 aminokyse-
lin,	 které	 se	 nacházejí	 v	 lidském	
těle,	se	spojuje	v	malých	továrnách	
–	RIBOZOMECH	(najdeme	je	v	kaž-
dé	 buňce),	 aby	 vytvořilo	 peptidy	
nebo	 proteiny,	 čehož	 docílí	 spoje-
ním	různým	způsobem	a	v	různém	
pořadí	a	počtu.	Ribozomy	jsou	pří-
mo	zodpovědné	za	dvě	hlavní	funk-
ce	–	dekódování	genetického	kódu	
ve	formě	RNA	messengerů	(mRNA)	
a	 syntézu	 chemických	 vazeb	 mezi	
aminokyselinami	 za	 účelem	 vytvo-
řit	polypeptidový	řetězec.	Víme,	že	
v	 našem	 těle	 existuje	 88	 známých	
a	popsaných	PEPTIDŮ,	 ale	pravdě-
podobně	jich	bude	více	než	300.
První	objevený	peptid	byl	klasifi-

kován	 jako	 hormon.	 Působil	 v	 ten-
kém	 střevě	 –	 stimuloval	 sekreci	
pankreatické	 šťávy	 a	 byl	 pojmeno-
ván	 „secretin“.	 Jeho	 objevení	 bylo	
velkým	překvapením	pro	fyziology,	
protože	 až	 do	 této	 chvíle	 byli	 pře-
svědčeni,	 že	 fyziologické	 funkce	
jsou	ovládány	elektrickými	impulzy	
přenášenými	 nervy.	 O	 pár	 let	 poz-
ději	byl	objeven	další	hormon	půso-
bící	ve	střevech	pojmenovaný	„gast-
rin“,	 který	 slouží	 k	 přenosu	 zpráv	
mezi	slinivkou	břišní	a	žlučníkem.

Díky	 novým	 výzkumům	nemůže-
me	již	dále	tvrdit,	že	emoce	se	ome-
zují	 pouze	na	 klasická	 centra	moz-
ku.	Byla	objevena	další	anatomická	
centra,	 ve	 kterých	 se	 koncentruje	
velké	množství	téměř	všech	existu-
jících	receptorů	neuropeptidů.	 Jde	
například	 o	 páteř	 –	 její	 zadní	 část	
je	 první	 bránou	 vnitřního	 nervo-
vého	 systému,	 kde	 se	 zpracovávají	
informace	o	pocitu	těla.	Např.	když	
máme	 stres,	 tak	 se	 nám	 zablokuje	
krk	nebo	bederní	páteř.
Stejně	 tak	 byla	 poprvé	 vědecky	

potvrzena	existence	čaker	a	meridi-
ánů	–	energetických	drah,	se	který-
mi	 pracuje	 akupunktura	 a	 akupre-
sura.	 V	 místech,	 kde	 jsou	 čakry	 je	
tak	 vysoká	 koncentrace	 nervových	
buněk	 a	 počet	 jejich	 receptorů	 je	
stonásobně	větší	než	u	jiných	buněk	
v	jiné	anatomické	lokalitě	těla.
Nacházejí	 se	 zde	 téměř	 všechny	

receptory	 molekul	 emocí	 a	 jsou	
umístěny	 podél	míchy,	 jejímž	 úko-
lem	 je	přenášet	 a	 filtrovat	 všechny	

přicházející	tělesné	vjemy.	Funguje	
to	 tak,	 že	 pokud	 je	 receptor	 obsa-
zen	ligandem	příslušnou	informací	
o	emocích,	tak	tento	dá	impuls	buň-
ce,	aby	upravila	buněčnou	membrá-
nu	 tak,	 aby	 si	 ulehčila	 nebo	 ztížila	
možnost	 průchodu	 elektrického	
impulzu	 skrz	 membránu,	 na	 které	
se	 nachází,	 a	 tím	 se	 ovlivní	 výběr	
neuronového	 obvodu,	 který	 bude	
použit.
Takže	 buď	 bude	 použit	 obvod	

uvolňující,	 např.	 po	 dobrém	 jídle	
nebo	sexu	nebo	naopak	obvod	sta-
hující,	 např.	 při	 stresu	před	 zkouš-
kou	nebo	po	hádce	s	nadřízeným.
Pokud	ale	vědomě	vnímáme	hád-

ku	 s	 nadřízeným	 jako	 náš	 přínos	
a	stavíme	se	k	situaci	positivně,	pak	
budeme	mít	páteř	stále	uvolněnou,	
protože	budeme	otevírat	jen	kanály	
buněk	spojených	s	uvolněním.

Množství	a	kvalita	těchto	recepto-
rů	je	dále	ovlivněna	mnoha	faktory,	
mezi	 které	 patří	 prožitá	 zkušenost	
v	 minulosti	 a	 během	 dětství	 nebo	
i	ta	každodenní.	Tyto	nedávné	obje-
vy	jsou	velmi	důležité	pro	určení	jak	
jsou	 vzpomínky	 uchovávány	 nejen	
v	mozku,	 ale	 i	 v	 „psychosomatické	
síti“	po	celém	těle,	hlavně	ve	všudy-
přítomných	receptorech	v	nervech	
a	 svazcích	 buněk,	 tzv.	 „gangliích“,	
které	jsou	nejen	v	míše	a	jejím	okolí,	
ale	 podél	 všech	 drah,	 které	 vedou	
k	vnitřním	orgánům	a	i	na	samotný	
povrch	naší	kůže.
Emoce	a	tělesné	počitky	jsou	tedy	

těsně	spojeny	obousměrnou	sítí,	ve	
které	kterýkoli	z	těchto	prvků	může	
ovlivnit	ty	ostatní.	Tyto	procesy	vět-
šinou	 probíhají	 nevědomě,	 ale	 za	
určitých	podmínek	mohou	vstoupit	
i	 do	 našeho	 vědomí	 nebo	 tam	 být	
záměrně	dopraveny.	Mezi	emocemi	
a	pamětí	existuje	velmi	úzký	vztah.	
Pozitivní	 emocionální	 zkušenosti	
se	 pamatují	 mnohem	 lépe,	 pokud	
máme	dobrou	náladu,	a	naopak	pla-
tí,	 že	 ty	 špatné	emocionální	 zkuše-
nosti	se	lépe	pamatují,	pokud	máme	
špatnou	náladu.
Koncept	 sítí	 zdůrazňující	 vnitřní	

propojení	 všech	 systémů	 organis-
mu	 má	 tak	 širokou	 škálu	 aspektů		
a	důsledků,	že	prolamuje	limity	tra-
dičního	paradigmatu.	Lidově	je	ten-
to	způsob	spojení	těla	s	mozkem	už	
nějakou	 dobu	 pojmenováván	 jako	
„moc	mysli	nad	tělem“,	ale	nejnověj-

ší	zjištění	v	tomto	oboru	ukazují,	že	
takováto	definice	nepopisuje	přesně	
to,	oč	se	jedná:	mysl	nedominuje	nad	
tělem,	ale	stává	se	tělem,	protože	tělo	
a	mysl	jsou	jedna	jediná	věc.	V	mých	
očích	je	tento	proces,	jehož	existen-
ci	 jsme	 dokázali,	 proud	 informací,	
který	 prochází	 celým	 organismem,	
zkouška,	že	tělo	je	vnějším	projevem	
mysli	na	tělesné	schránce.

Tělo/mysl,	termín	použitý	poprvé	
Dianou	Connelly,	odráží	porozumě-
ní	 odvozené	 od	 čínské	 medicíny,	
že	 tělo	 je	 neoddělitelné	 od	 mysli.	
A	 až	 odhalíme	 roli,	 kterou	 v	 těle	
mají	emoce,	stejně	jako	je	vyjádřena	
molekulami	 neuropeptidů,	 tak	 se	
bude	 zdát	 úplně	 samozřejmým,	 že	
se	emoce	mohou	považovat	za	klíč	
k	 porozumění	 mnoha	 onemocně-
ním.	Víme,	že	imunitní	systém,	stej-
ně	jako	centrální	nervový	systém,	je	
opatřen	pamětí	a	schopností	se	učit.	
Takže	se	dá	říci,	že	inteligence	není	
soustředěna	 pouze	 v	 mozku,	 ale	
i	 v	 buňkách	 situovaných	po	 celém	
těle,	a	tradiční	separace	mentálních	
procesů	 (včetně	 emocí)	 od	 těla	 již	
neplatí.	 Pokud	 je	 mysl	 definována	
jako	komunikace	mozek-buňka	tak,	
jako	v	dnešní	vědě,	tak	se	tento	mo-
del	mysli	může	přirozeně	pokládat	
za	rozšířený	v	celém	těle.	V	okamži-
ku,	 kdy	 jsou	 neuropeptidy	 a	 jejich	
receptory	přítomny	i	v	těle,	se	může	
usuzovat,	že	mysl	je	v	těle,	a	bude	to	
mít	 stejný	 význam,	 jako	 že	mysl	 je	
v	mozku	i	se	vším,	co	to	obnáší.

Pro	 lepší	 pochopení,	 co	 to	 zna-
mená	 v	 praxi,	 se	 vrátíme	 ještě	 na	
chvíli	k	příkladu	se	střevy.	Celá	trá-
vicí	 soustava	 od	 jícnu	 až	 po	 tlusté	
střevo	včetně	sedmi	svěračů	je	tvo-
řena	a	pokryta	buňkami	–	nervový-
mi	i	dalšími	druhy	–	které	obsahují	
neuropeptidy	a	receptory.	Zdá	se	mi	
více	než	pravděpodobné,	že	hustota	
receptorů	ve	střevech	způsobuje,	že	
cítíme	 emoce	 právě	 v	 této	 anato-
mické	části	a	nazýváme	to	„pocitem	
orgánů“.	 Některé	 výzkumy	 pro-
kázaly,	 že	 vzrušení	 a	 hněv	 zvyšují	
pohyblivost	 střeva,	 zatímco	 uspo-
kojení	či	smutek	ji	utlumuje.	Kromě	
toho,	jelikož	se	jedná	o	obousměrný	
okruh,	se	může	také	stát,	že	pohyb	
střeva	 při	 trávení	 jídla	 a	 vytlačová-
ní	 odpadních	 látek	 ovlivní	 emoční	
stav.	 Všichni	 známe	 stav,	 kdy	 před	
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zkouškou	dostáváme	průjem	a	nao-
pak	 při	 hlubokém	 smutku	 se	 peri-
staltika	zcela	zastaví.
A	 toto	 je	 základem	 radikálního	

učení	biofeedback,	které	se	v	dneš-
ní	 době	 snaží	 uplatnit	 u	 svých	 pa-
cientů	velká	část	 lékařů,	aby	mohli	
kontrolovat	bolest,	srdeční	tep,	cir-
kulaci	krve,	tlak,	uvolnění	atd.:	tedy	
všechny	procesy,	které	byly	v	minu-
losti	nevědomé.

Velká	část	našich	změn	pozornos-
ti	 na	 úrovni	 tělo/mysl	 se	 odehrá-
vá	 podvědomě.	 Tok	 krve	 je	 přísně	
kontrolován	 emočními	 peptidy,	
které	 signalizují	 receptorům	 umís-
těným	na	 stěnách	 cév	 kdy	 se	 zúžit	
a	 kdy	 roztáhnout,	 čímž	 ovlivňují	
množství	a	rychlost	krve,	která	tudy	
protéká	v	každém	okamžiku.	Zbled-
neme	 jako	 stěna,	 když	 dostaneme	
nějakou	špatnou	zprávu	nebo	zčer-
venáme	jako	rajče,	když	se	rozzlobí-
me.	Utajené	emoce	mohou	být	uza-
vřeny	 v	 nevědomí	 těla/mysli	 díky	
uvolnění	 neuropeptidů	 ligandů	
a	 vzpomínky	 zůstanou	 uzamčené	
v	jejich	receptorech	a	zde	je	základ	
pro	 duchovní	 léčení,	 které	poprvé	
v	moderním	 západním	 světě	uvedl	
v	praxi	Sigmund	Freud.	On	jako	prv-
ní	pochopil,	že	vzpomínka	na	trau-
matizující	zážitek	může	být	uložena	
hluboko	v	podvědomí	a	její	překrytí	
racionálním	vytěsněním	jí	nevyřeší.	
Potvrzením	jeho	geniality	je	fakt,	že	
již	 za	 svého	 života	 byl	 uznávaným	
lékařem.	Dnes	 je	situace	podstatně	
složitější,	 protože	 síla	 nadnárod-
ních	 farmaceutických	 společností	
nutí	 lékaře,	aby	pacienty	 léčili	 léky	
nikoliv	 dobrým	 slovem,	 ale	 jejich	
produkty	–	tzv.	 léky	–	a	hlavně	aby	
je	nevyléčili.	
Proto	je	velmi	téžké,	aby	se	biomo-

dulační	léčba	rychle	rozšířila,	proto-
že	není	zájem	žádné	farmaceutické	
firmy,	aby	se	rozšířila	.
Nicméně	 imunitní	 buňky	 nejsou	

pouze	receptory	různých	neuropep-
tidů	 vyrobených	mozkem,	 ale	 také	
zastávají	 úkol	 produkce,	 hromadě-
ní	a	vylučování	neuropeptidů,	tedy	
informačních	 látek,	 které	 ovlivňují	
náladu	 a	 emoce	 –	 oboustrannou	
komunikaci	mezi	mozkem	a	 tělem.	
Jaký	je	tedy	vztah	mysli	a	emocí	je-
dince	s	jeho	zdravotním	stavem?	

Jeden	z	nám	známých	způsobů,	ja-
kým	imunitní	systém	ovlivňuje	naše	
zdraví,	 je	 vytváření	 destiček	 v	 ko-
ronárních	cévách	srdce	–	 imunitní	
buňky	 vylučují	 peptidy,	 které	 jsou	
schopné	 zvýšit	 nebo	 snížit	 výrobu	
destiček.	 Proto	 je	 infarkt	 srdeční		
v	první	řadě	nemocí	imunitního	sys-
tému	–	chceme	li	duše	–	a	teprve	po-
tom	metabolickou.	O	tomto	objevu,	
který	se	pečlivě	tají,	se	vede	úporná	
válka	mezi	kardiology	a	imunology,	
protože	 imunologicky	můžeme	 vy-
léčit	 asi	 95	%	 všech	 srdečních	one-
mocnění,	 ale	kam	by	se	poděl	celý	
kardiologický	svět?

Tyto	objevy	vedou	k	 formaci	vel-
mi	zajímavé	teorie:	všechny	emoce	
jsou	zdraví	prospěšné,	protože	jsou	
to	právě	emoce,	které	udržují	spoje-
ní	mezi	myslí	a	tělem.	Tím	pádem	je	
zdravý	jak	hněv,	strach,	smutek,	tak	
veselost,	radost	a	odvaha.	Potlačovat	
tyto	emoce	a	nedávat	je	volně	naje-
vo	znamená	způsobovat	si	„rozpad“	
organismu.
Stres	 způsobený	 touto	 situací	

se	 pak	 projevuje	 vznikáním	 bloků	
nebo	špatným	fungováním	proudě-
ní	signálů	přenášených	peptidy	pro	
udržování	 funkčnosti	 na	 buněčné	
úrovni.	 Všechny	 upřímné	 a	 auten-
tické	emoce	 jsou	emocemi	positiv-
ními.	 Tajemství	 je	 ve	 vyjadřování	
emocí	 a	 pak	 v	 zanechání	 je	 volně	
plynout	 tak,	 že	 nebudou	moci	 po-
kračovat	 v	 „podebírání	 se“	 a	 nabý-
vání,	dokud	se	nakonec	nevymknou	
kontrole.	Když	 stres	překáží	 emoč-
ním	molekulám	ve	volném	proudě-
ní	tam,	kde	jich	je	třeba,	tak	procesy,	
většinou	automatické	a	řízené	prou-
dem	peptidů,	jako	je	např.	dýchání,	
trávení,	cirkulace	krve,	atd.,	se	redu-
kují	 na	malé	 a	 jednoduché	okruhy	
feedback,	rozrušujíc	normální	reak-
tivitu	spojenou	s	procesem	opravy.

Mnoho	 ze	 starodávných	 a	 alter-
nativních	 terapeutických	 metod	
obsahuje	 odkazy	 na	 jakousi	 záhad-
nou	 sílu,	 která	 oživuje	 organismus	
a	 je	 známa	 pod	 jménem,	 „prana“	
nebo	čínsky	 „chi“.	Touto	 tajemnou	
energií	by	ve	skutečnosti	mohl	být	
proud	informací	přenášený	bioche-
mickými	prvky	emocí	–	neuropep-
tidy	a	jejich	receptory.	Když	se	uvol-

ní	utajené	nebo	zablokované	emoce	
pomocí	 „orientálních“	 metod,	 tak	
dojde	 i	 k	 uvolnění	 vnitřních	 cest,	
k	 osvobození	 vnitřní	 emoční	 ener-
gie,	k	očistě,	k	uzdravení!	Například	
meditace,	 která	 dovoluje	 starým	
myšlenkám,	 vzpomínkám	 a	 poci-
tům	vyplout	na	povrch,	je	jedním	ze	
způsobů,	jak	uvést	do	oběhu	pepti-
dy.	 Uvolnění	 nebo	 nápadné	 zrych-
lení	 proudění	 některých	 specific-
kých	peptidů	by	mohlo	v	některých	
případech	 vysvětlovat	 blahodárné	
účinky	akupunktury	nebo	„pranote-
rapie“.	Dokonce	by	mohlo	vysvětlit	
i	zázračná	uzdravení,	ke	kterým	do-
chází	v	ojedinělých	případech,	kdy	
nemocný	prožívá	velmi	silné	emoce	
(Lourdes,	atd.).

V	dnešní	době	 jsme	 schopni	při-
pravit	 vhodné	 neuropeptidy	 pro	
poměrně	 velké	 množství	 autoimu-
nitních	 onemocnění	 a	 můžeme	
velmi	 přírodním	 způsobem	 docílit	
obnovení	organismu,	který	má	pro-
blémy	s	nalezením	svého	zdraví	–	se	
znovunalezením	rovnováhy	mezi	tě-
lem	a	myslí.
Z	 posledních	 výzkumů	 schvále-

ných	Oxfordskou	univerzitou	a	Ná-
rodním	 ústavem	 zdraví	 v	 Marylan-
du	(USA),	za	něž	byla	dr.	Hughesovi	
a	 Kosterlitzovi	 udělena	 Nobelova	
cena	za	 lékařské	výzkumy,	vyplývá,	
že	mezi	 autoimunitní	 onemocnění	
patří	 i	onemocnění	kardiovaskulár-
ního	 systému	 (infarkt	 myokardu,	
mozková	mrtvice,	různé	druhy	one-
mocnění	srdce),	neuropsychického	
systému	 (schizofrenie,	 maniode-
prese,	 autismus,	 deprese,	 panický	
strach),	 gastrointestinální	 systém	
(diabetes,	cirhóza	jater	různého	pů-
vodu,	žaludeční	vředy,	chronický	zá-
nět	 tlustého	 střeva,	 nesnášenlivost	
lepku	a	další	potravinové	nesnášen-
livosti).

Onemocnění	
–		Systémový	 lupuserytemytodes	
(LES)

–		Revmatoidní	artritida	(AR)
–		Morbus	Bechtěrev
–		Roztroušená	sklerosa
–		Systémová	sklerodermie	(SSc)
–		Smíšené	 onemocnění	 pojiva	 ne-
boli	Sharpův	syndrom	(MCTD)

–		Antifosfolipidový	syndrom	(APS)

informace z jiných oborů



Acupunctura Bohemo Slovaca • bulletin ČLAS ČLS JEP a SA SLS • 3 - 4 | 2008 13

–		Pemfigus	a	pemfigoid
–		Goodpasturův	syndrom	
–		Sjogrenův	syndrom	(SS)
–		Akutní	zánět	žlučníku	(PBC)
–		Hepatitida	B,	C
–		Hnisavý	zánět	střeva	(RCU)
–		Crohnova	choroba
–		Celiakie	

•	 Basedownova	–	Gravesova	
choroba

•	 Hashimotův	zánět	štítné	žlázy
•	 Addisonova	choroba
•	 Chronická	atrofická	gastriti-
da	(GCA)	typu	A	a	B

•	 Zhoubná	chudokrevnost
•	 Diabetes	typu	I	(IDDM)
•	 Pluriendokrynický	autoimu-

nitní	syndrom	(SPA)	typu	I,	
II,	III,	IV

•	 Myasteniagrave
•	 Sclerosi	laterale	amiotrofica
•	 Alopecia	aerata
•	 Leukémie
•	 Schizofrenie
•	 Autismus

Aplikace biomodulátorů	
Biomodulátory	jsou	speciálně	při-

pravené	 látky,	 jejichž	 aktivní	 slož-
kou	jsou	specifické	neurotransmite-
ry	(cytokiny	typu	interleukinu	jako	
6,	7,	8,	9	TNF,	peptid	Y,	intersticiál-
ní	peptid	účinný	v	cévách,	atd.),	kte-
ré	přinášejí	k	buňkám	lidského	těla	

správnou	 informaci	 o	 homeostá-
ze	 a	 tak	 zvyšují	 součinné	 síly	mezi	
mozkem	a	periferním	systémem	or-
ganismu.
Podávání	 biomodulátorů	 se	 pro-

vádí	orální	cestou	(tekutina,	kapsle)	
nebo	parentenální	–	vpichem	(me-
zisvalové,	podkožní).
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informace ze zahraničního tisku 

ČÍNSKé SHU, POPlACHOVé MO BOdY  
A jEjICH SEGMENTÁLNÍ INERvACE

D. F. Mayor | přeložil MUDr. Milan Stránecký 

Každý	 míšní	 segment	 obsahuje	
dermatom,	 myotom	 a	 sklerotom	
(kostní	 tkáň)	 společně	 s	 visceroto-
mem	(tj.	sympatickou	inervací	vnitř-
ních	orgánů	z	příslušného	míšního	
segmentu).	 Sklerotomy	 se	 v	 této	
práci	nehodnotí.
V	 západní	 medicíně	 položili	 zá-

klady	výzkumu	segmentální	inerva-
ce	 koncem	 19.	 století	 Sherrington,	
Head,	Gaskell	a	Langley.
Naproti	 tomu	 se	 zádové	 SHU	

a	 přední	 poplachové	Mo	 body	 po-
užívají	 v	 čínské	 akupunktuře	 při-
nejmenším	od	doby	Vnitřního	káno-
nu	Žlutého	císaře	tj.	asi	od	1.	století	
před	Kristem.
Zádové	SHU	body	jsou	v	akupunk-

tuře	velmi	důležité.	Jejich	funkcí	je	
dle	tradice	přeprava	Qi	do	vnitřních	
orgánů.	 Používají	 se	 diagnosticky	
i	v	léčbě.	Pokud	jsou	palpačně	nebo		
i	spontánně	citlivé,	znamená	to	nad-
bytek	 energie	 příslušného	 orgánu	
(spíše	než	dráhy),	při	zmírnění	bo-
lestivosti	 palpací	 jde	 o	 nedostatek	
energie.	 Léčebně	 se	 používají	 při	
poruše	 příslušných	 orgánů	 nebo	
příslušných	smyslových	orgánů	ne-
jenom	v	akupunktuře,	ale	i	v	shiatsu	
masážích	nebo	v	aplikované	kinesi-
ologii.
Přední	poplachové	Mo	body	jsou	

místa,	kde	se	dle	tradice	shromažďu-
je	energie	vnitřních	orgánů.	Bolesti-
vost	při	povrchní	palpaci	znamená	
nedostatek	 a	 při	 hluboké	 palpaci	
nadbytek	 energie	 spíše	 dráhy	 než	
orgánu.
Ve	 standardní	učebnici	 akupunk-

tury	O‘Connora	z	r.	l98l	se	konstatu-
je,	že	každý	SHU	bod	se	nachází	při-
bližně	ve	stejné	horizontální	rovině	
jako	 příslušný	 orgán,	 přední	 Mo	
body	blízko	orgánů	 a	 že	 tyto	body	
mají	 jasnou	korelaci	k	příslušnému	
míšnímu	segmentu	zásobující	daný	
orgán.	I	ostatní	autoři	hovoří	ve	stej-
ném	duchu,	ale	značně	mlhavě.
I	když	inervační	schéma	by	moh-

lo	 poskytnout	 logické	 vysvětlení	
některých	 efektů	 akupunktury,	

existuje	 mnoho	 problémů	 při	 po-
kusu	 korelovat	 nálezy	 u	 tak	 rozdíl-
ných	systémů	jako	jsou	tradiční	čín-
ská	 a	 západní	medicína.	Není	 totiž	
shoda	v	základních	pojmech	–	jako	
např.	 umístění	 a	 funkce	 vnitřních	
orgánů	v	západní	medicíně	a	cangfu	
orgánů	v	TČM.
Každý	 autor	 popisuje	 dermato-

my	 trochu	či	 více	odlišně,	navíc	 je	
prokázáno,	 že	 se	 dermatomy	 často	
překrývají	a	tento	nadbytek	inerva-
ce	 dovoluje	 kompenzaci	 porušené	
funkce.
Větší	shoda	panuje	v	myotomech,	

avšak	 většina	 svalů,	 zvláště	 na	 dol-
ních	 končetinách,	 je	 inervována	
z	 více	 míšních	 segmentů.	 Hranice	
myotomů	se	v	žádném	případě	ne-
kryje	s	ohraničením	svalů	ba	ani	se	
svalovými	 skupinami.	 Takže	 není	
možné	 přiřadit	 k	 určitému	 aku-
punkturnímu	 bodu	 (např.	 ST	 36	
v	 m.	 tibialis	 anterior)	 přímo	 myo-
tom.	 Další	 komplikací	 je	 to,	 že	 při	
píchání	Mo	bodu	pronikáme	 větši-
nou	 jedním	svalem,	při	píchání	do	
SHU	bodu	více	svalovými	vrstvami.
Viscerotomy	mohou	být	definová-

ny	 3	 velmi	 odlišnými	 způsoby:	 dle	
autonomní	 inervace,	 inervační	 ob-
lasti	 příslušných	 ganglií,	 dle	 oblas-
ti	 společné	 bolestivosti	 a	 povrchu,	
kam	 se	 projikuje	 orgánová	 bolest.	
Neexistuje	 všeobecně	 přijímaný	
konsensus	 ohledně	 viscerální	 iner-
vace.
Aby	celá	věc	byla	ještě	složitější,	je	

velká	 individuální	 variabilita	 v	der-
ma,	 myo	 a	 viscerotomech,	 svalová	
konfigurace	značně	závisí	na	 život-
ním	stylu,	chorobách,	zraněních.
Autor	 se	 snažil	 většinou	 z	 publi-

kovaných	informací	určit	míru	sou-
hlasu	 segmentální	 inervace	 derma	
a	myotomů	SHU	a	Mo	bodů	s	vnitř-
ními	orgány,	které	jim	dle	TČM	pří-
slušejí.
Ve	 sporných	 případech	 konsul-

toval	odborníky	v	oblasti	anatomie	
aku	bodů.	Výsledky:	neexistuje	žád-
ný	důkaz,	že	by	SHU	a	Mo	body	byly	

propojeny	 s	 příslušným	 orgánem	
přes	míšní	segment	více,	než	ostat-
ní	akupunkturní	body.	V	současnos-
ti	se	nedá	určit,	zda	vůbec	a	v	jakém	
rozsahu	 jsou	 tyto	 body	 propojeny	
se	 segmentální	 inervací	 orgánů.	
Obecně	 se	 dá	 konstatovat,	 že	 der-
ma	a	myotomy	SHU	a	MO	bodů	jsou	
uloženy	více	kaudálně,	než	segmen-
tální	 inervace	 příslušných	 orgánů.	
Ze	všech	těchto	tvrzení	existují	ale	
výjimky.
Z	této	práce	je	přece	jeden	zajíma-

vý	poznatek:	hlubší	vrstvy	myotomů	
SHU	bodů	více	odpovídají	segmen-
tální	inervaci	příslušného	vnitřního	
orgánu	než	povrchní	 a	u	Mo	bodů	
obráceně.	 Chceme-li	 tedy	 ovlivnit	
inervaci	 příslušného	 vnitřního	 or-
gánu,	 je	 nutno	 hlubší	 napichování	
SHU	bodů,	u	MO	bodů	stačí	povrch-
ní	napíchnutí	svalu.
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VlIV AKUPUNKTURY NA OČNÍ TlAK A COMPlIACE  
U PACIENTŮ S OČNÍ HYPERTENSÍ NEBO PRIMÁRNÍM 
glAUKOMEM S OTEVřENÝM úHlEM

H. Ewert, R. Schwanitz | přeložil MUDr. Milan Stránecký 

Akupunktur & TCM, Akupunktur Theorie und Praxi, 1/2006 | přeložil MUDr. Petr Sedláček 

Primárního	glaukom	s	otevřeným	
úhlem	 je	 charakterizován	 progre-
sivní	 ztrátou	 gangliových	 buněk		
sítnice	 a	 jejich	 axonů	 v	 n.	 opticus	
s	 poruchou	 zorného	 pole	 a	 rela-
tivním	 nebo	 absolutním	 zvýšením	
nitroočního	 tlaku.	 Podle	 součas-
ných	 znalostí	 je	 nitrooční	 tlak		
nejdůležitějším	 nebo	 aspoň	 vel-
mi	 důležitým	 rizikovým	 faktorem.	
K	dalším	 rizikovým	 faktorům	patří	
vyšší	věk,	tmavá	barva	kůže,	užívání	
kortikoidů,	časté	nebo	dlouhodobé	
stresy,	diabetes	mellitus.
Podle	teorie	5	prvků	patří	oko	do	

funkčního	 okruhu	 jater	 a	 žlučníku		
U	 primárního	 glaukomu	 s	 otevře-
ným	 úhlem	 jde	 o	 nerovnováhou	
mezi	 tvorbou	 nitrooční	 tekutiny	
(jang)	 a	 jejím	 vstřebáváním	 (jin)	
s	 relativní	 převahou	 jangu	 a	 ná-
sledným	 zvýšením	 nitroočního	 tla-
ku.	 Dle	 syndromologie	 nacházíme	
nedostatek	 jaterní	 krve,	 celkový	
nedostatek	 jinu	 hlavně	 jaterního	
a	 ledvinného,	 stagnaci	 jaterní	 Qi	

a	zesílenou	tvorbu	hlenu.	Autoři	po-
užívali	oboustranně	tyto	body:	SP	6,	
KI	3,	LI	4	a	LR	2	nebo	3,	ST	40,	dále	
lokální	extrabody	kolem	očí:	Ex	3,	4,	
5,	GB	1,	TE	23,	ušní	body	oka	a	jater,	
zónu	očí	 v	nové	akupunktuře	 skal-
pu	 dle	 Yamamota.	 Autoři	 sledovali	
vliv	akupunktury	u	3	skupin	pacien-
tů:	v	souboru	21	pacientů	s	glauko-
mem,	13	pacientů	s	oční	hypertensí	
a	u	16	zdravých	dobrovolníků.
Před	začátkem	léčby	změřili	všem	

tloušku	 sítnice,	 určili	 zorné	 pole.	
Nitrooční	tlak	měřili	před,	těsně	po	
a	3O	minut	po	akupunktuře.	Com-
pliance	 zjišťovali	 standartně	 dotaz-
níkem.
Výsledky	studie:	akupunktura	jed-

noznačně	 vedla	 k	 signifikantnímu	
snížení	nitroočního	tlaku,	dále	sub-
jektivně	 ke	 zlepšení	 kvality	 života	
a	 lepší	 compliance	 antiglaukomo-
vých	léků	
Pokles	 nitroočního	 tlaku	 byl	 tím	

větší,	 čím	 vyšší	 jeho	 byla	 výchozí	
hodnota	a	jeho	pokles	mohli	proká-

zat	i	za	rok	od	skončení	akupunktu-
ry.	Delší	efekt	měla	také	opakované	
dráždění	 jehel	 a	 vyvolání	 pocitu	
deQi.
V	závěru	studie	autoři	jednoznač-

ně	doporučují	akupunkturu	u	paci-
entů	s	oční	hypertensí	a	glaukomem	
s	otevřeným	úhlem	jako	doprovod-
nou	léčbu	spolu	s	medikamentosní	
léčbou,	zvláště	 je	vhodná	u	pacien-
tů	se	sníženou	snášenlivostí	 těchto	
léků.	 Autoři	 plánují	 sledovat	 tyto		
3	skupiny	i	několik	let	po	skončení	
léčby	a	uveřejnit	výsledky.

KOMBINACE ČÍNSKé A ZÁPAdNÍ MEdICÍNY:  
20. VÝROČNÍ KONFERENCE NĚMECKO-ČÍNSKé 
SPOlEČNOSTI PRO MEdICÍNU V ZÁřÍ 2005

Hlavním	 tématem	 20.	 výroční	
konference	Německo-čínské	společ-
nosti	pro	medicínu	8.	a	9.	září	2005	
v	Essenu	byla	integrace	čínské	medi-
cíny	do	německého	zdravotnického	
systému.	 V	 srpnu	 téhož	 roku	 byl	
proveden	průzkum,	který	ukázal,	že	
61	až	89	%	všech	občanů	dává	v	pří-
padě	nemoci	přednost	integrované	
medicíně,	 to	 znamená	 kombinaci	
čínské	 a	 západní	 medicíny	 pou-
ze	 18	%	 obyvatelstva	 je	 spokojeno	

s	 výhradním	 ošetřením	 klasickou	
„školní“	 medicínou,	 vyžadovanou	
vědci	a	pojišťovnami.	Profesor	Gus-
tav	 Dobos	 (majitel	 katedry	 přírod-
ní	 medicíny	 na	 univerzitní	 klinice	
v	 Essenu,	 která	 je	 podporována	
nadací)	 je	 přesvědčen	 o	 tom,	 že	
v	kombinaci	čínské	a	západní	medi-
cíny	se	jedná	o	model	budoucnosti.	
Sám	 o	 tom	 říká:	 „Němci	 jsou	 stále	
starší	a	právě	pro	onemocnění	star-
ších	 lidí	 jako	 jsou	bolesti	zad	nebo	

artróza	 kolene	mají	metody	 čínské	
medicíny	 zřetelnou	 převahu	 nad	
konvenční	terapií	a	na	základě	nepa-
trných	 vedlejších	 účinků	 se	 dobře	
hodí	 pro	 starší	 lidi.	 Důležitá	 je	 ale	
právě	pro	budoucnost	kvalita	vzdě-
lání	 lékařů	v	oblasti	čínské	medicí-
ny“.	Je	třeba	na	jedné	straně	změnit	
tradiční	myšlení	 a	na	druhé	 straně	
přinášet	 nové	 vědecké	 poznatky.	
V	mnoha	případech	nelze	přejmout	
postupy	 čínské	 medicíny,	 k	 nimž	
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patří	 nejen	 akupunktura,	 ale	 také	
používaní	 léčivých	 bylin,	 striktně	
1	:	1,	nýbrž	se	musí	podpořit	směrni-
ce,	následně	podpořené	vědeckými	
podklady	a	integrovat	je	do	západní	
medicíny“.	 Citováno	 z	 textu,	 který	
je	 celý	 k	 dispozici	 na:	 Akupunktur	
Aktuell	Online,	9–2005.

Akunpuntura na Kongresu 
o bolesti – říjen 2005 Brémy

Na	Německém	kongresu	o	bolesti	
slavila	Německá	společnost	pro	stu-
dium	bolesti	(registrované	sdružení)	
již	 své	 třicáté	narozeniny.	Se	svými	
2854	členy	ze	všech	oborů	zabýva-
jících	 se	 relevantně	 léčbou	 bolesti	
se	 jedná	 o	 největší	 vědeckou	 spo-
lečnost	pro	bolest	v	Evropě.	 Jejími	
hlavními	cíli	jsou	podpora	výzkumu	
bolesti	v	Německu	a	zlepšování	péče	
o	 v	 oblasti	 terapie	 bolesti.	 „Bolest	
chápeme	 jako	 interdisciplinární	
problém,	 se	 kterým	 se	 musí	 inter-
disciplinárně	zacházet“,	uvádí	prof.		
Dr.	Michael	Zenz,	předseda	společ-
nosti.	 Společnost	 k	 tomu	 poskytuje	
četné	jak	pregraduální	tak	postgradu-
ální	vzdělávací	akce	v	celém	Německu.	
Pro	různé	obory,	organizuje	vědecká	

setkání	a	na	podzim	pořádá	pravidel-
ně	kongres,	kde	se	setkává	přes	2500	
lékařů	nejrůznějších	oborů.

Výsledky akupunktury 
v dohodnutém modelu

Na	 tiskové	 konferenci	 informo-
val	profesor	Zenz	 také	o	probíhají-
cích	 šetřeních	 použití	 akupunktu-
ry	 v	 rámci	 akupunkturních	 studií:	
Výzkum	v	akupunktuře	v	Německu	
přinesl	v	posledních	letech	celosvě-
tově	největší	 studie,	které	poskytly	
překvapující	 výsledky.	 Tyto	 studie	
většinou	 prováděli	 členové	 společ-
nosti,	 podporování	mezinárodními	
poradními	 grémii.	 V	 rámci	 studií	
bylo	dosud	vyšetřeno	přes	500	000	
pacientů	s	více	než	5	miliony	ošetře-
ní.	Pro	srovnání	dosud	největší	stu-
die	 v	 Japonsku	 zahrnovala	 65	000	
vyšetření.	 Vyšetřovány	 byla	 bolesti	
v	 kříži,	 bolesti	 kolen	 a	 dvě	 různé	
formy	bolestí	hlavy.

Akupunktura převážila nad 
standardní terapií

Výsledek	 největší	 kohortové	 stu-
die	 potvrdil,	 že	 akupunktura	 je	

zdaleka	 metoda	 s	 těmi	 nejnepatr-
nějšími	vedlejšími	účinky.	Vykazuje	
podstatně	 méně	 vedlejších	 účinků	
jež	každý	jiný	druh	medikamentózní	
terapie.	Také	randomizované	studie	
byly	 značně	 obsáhlejší	 než	 dosud	
provedené.	 Dva	 druhy	 akupunk-
tury	–	 tradiční	čínská	na	účinných	
bodech	 a	 vlastní	 vyvinutá	 Sham	 –	
akupunktura	 –	 byly	 srovnávány	 se	
standardní	 terapií	 orientovanou	
podle	směrnic.	V	randomizovaných	
studiích	se	ve	všech	 indikacích	ne-
projevil	 žádný	 rozdíl	 mezi	 oběma	
formami	akupunktury.	Akupunktu-
ra	signifikantně	převládla	nad	stan-
dardní	terapií.	
Úhrnem	lze	říci,	že	standardní	te-

rapie,	zvláště	pokud	se	drží	směrnic,	
zřetelně	vykazuje	u	chronických	bo-
lestí	zcela	nedostatečný	účinek.	To	
odpovídá	 enormnímu	 počtu	 paci-
entů	s	chronickými	bolestmi.	Další	
výsledky	 dají	 v	 budoucnosti	 určitě	
podněty	 k	 široké	 mnohostranné	
diskuzi.

informace ze zahraničního tisku 

JÍdlO V PRŮBĚHU ROČNÍCH dOB: JARO

Akupunktur & TCM, 1/2006 | přeložil MUDr. Petr Sedláček
Odborná gastronomická korektura: Mgr. Jitka Prouzová 

Chtěli bychom opět obnovit 
tradici sezónních receptů, sladě-
ných s ročními obdobími jaro, 
léto, podzim a zima. Zároveň 
bychom rádi vyzvali Vás, ctěné 
čtenářky a ctění čtenáři, abyste 
se do našeho seriálu zapojili.

Filé ze slanečka aneb utrpení se-
veroněmeckého mládence

Se	sleděm	je	úzce	spojen	osud	mé	
rodiny.	 Kapitáni	mého	 otce,	 brém-
ského	 rybářského	 rejdaře,	 lovili	
množství	 těchto	 stříbřitě	 se	 lesk-

noucích	 ryb.	 Opakovaně	 zvedali	
koše	těchto	ryb	na	palubu	a	pak	 je	
odnášeli	 domů.	 Kapitáni	 stopovali	
a	 sledovali	 letní	 putování	 sledích	
rejů.	Pak	následoval	pozvolný	zánik.	
Ziskuchtivé	 koncerny	 začaly	 stavět	
mnohem	větší	 lodě	kvůli	daňovým	
odpisům.	K	 tomu	bylo	 třeba	 plout	
na	 vzdálenější	 místa,	 výtěžek	 byl	
menší	 a	 ryba	 se	 stala	 drahou	 deli-
katesou.	Do	padesátých	let	byl	sleď	
pravou	 lidovou	 cenově	 příznivou	
potravinou.	 Hovězí,	 vepřové	 a	 do-
konce	 i	 drůbež	 byly	 nesrovnatelně	
dražší,	sleď	platil	za	levnou	zásobár-

nu	bílkovin,	kromě	toho	také	s	níz-
kým	 obsahem	 tuků	 a	 cholesterolu	
a	 lehce	 stravitelnou.	 Jedl	 se	hodně	
a	často,	ať	pečený,	zavináč,	 s	naklá-
danou	zeleninou	a	la	Bismarck,	uze-
ný	nebo	v	konzervě,	v	tomatové	šťá-
vě	nebo	oleji,	se	špekovou	omáčkou	
nebo	čerstvou	zeleninou	jako	salát.

Dnes jsem jako jarní recept 
vybral sleďový salát s fazolemi: 
Plátky	sledě	se	položí	na	15	minut	do	
podmáslí,	které	mu	odebere	palčivě	
slanou	 příchuť.	 Zelené	 fazolky	 na-
krájíme	nadrobno,	rozdělíme	na	tři	
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díly	a	dáme	do	vařící	osolené	vody	
se	 špetkou	 saturejky	 vařit	 7	–	9	mi-
nut.	K	tomu	přidáme	řapíkatý	celer,	
který	 nakrájíme	 na	 kousky	 šíře	 asi	
1	cm,	 vložíme	pro	 zkřehčení	 na	 je-
den	až	dva	okamžiky	do	vařící	vody	
a	 opět	 vyndáme	 děrovanou	 nabě-
račkou.	Na	zálivku	používám	sherry,	
ocet,	sůl,	cukr	a	hořčici,	k	tomu	dle	
chuti	a	potřeby	olej	(dávám	olej	po	
lžících,	až	vznikne	hladká	omáčka).	
K	tomu	nasekaný	čerstvý	kopr.
Vysušený	sleď	se	nakrájí	na	jednot-

livá	sousta	a	s	fazolkami	a	řapíkatým	
celerem	 se	 vloží	 do	 ploché	 misky.	
Zálivka,	 promiňte,	 dnes	 „dressing“,	
k	 tomu	 a	 posypat	 chilli	 paprikou	
nebo	mletým	zeleným	pepřem.	Tra-
dičně	se	podává	s	bramborami	a	pi-
vem.	
Když	 se	 sleďové	 maso	 ochutná	

syrové,	cítíme	 lehce	nasládlou	rybí	
chuť	 bílo-šedavého	masa.	 Tím	 jsou	
dány	směry	a	místa	účinku:	slezina,	
žaludek	 a	 především	 plíce,	 účinek	
lehce	 sestupný	 a	 ochlazující.	 For-
málně	by	se	samozřejmě	mohlo	na-
mítnout,	že	sleď	je	bílý	a	tudíž	musí	
být	přiřazen	plícím/podzimu,	 to	 je	
pravda.	 Svou	 obsahovou	 lehkostí	
ale	patří	také	k	jaru.	Fazole	jsou	však	
pravým	 zesilovačem	 jaterního	 Yin.	
K	 těžkému	 proteinu	 přinášejícímu	
Yin	 se	 staví	 jako	 protiklad	 pohyb	
čchi,	 zesílený	 koprem.	 Příznivá	 je	
přitom	 napůl	 teplá	 příprava	 pokr-
mu	 kombinací	 brambor	 a	 salátu.	
Řapíkatý	 celer	 je	 v	 tomto	 receptu	

vlastně	 jen	 ozdůbkou.	 Nicméně	
slouží	 ledvinám.	Pepř,	který	rozklá-
dá	 tuk,	 otepluje	 a	 způsobuje	 stou-
pání.	 Pikantní	 příchuť	 kopru	 vnáší	
do	 zálivky	 jarní	 čerstvost.	 Brambo-
ry	tvoří	 jako	vždy	střední	posilující	
centrum	jídla.	Pivo	čistí	a	zklidňuje	
hořkým	chmelem,	při	mírném	poží-
vání	 posiluje	 játra	 a	 střed,	 posiluje	
i	nadnáší.
Taková	a	podobná	jídla	se	objevují	

na	 našem	 předvelikonočním	 stole.	
Zvláštní	 bylo,	 že	 jsme	 jako	 mladí	
chlapci	proti	všem	pravidlům	a	pro-
testantské	střízlivosti	k	tomu	mohli	
pít	podle	potřeby	pivo,	 což	na	nás	
působilo	dost	hořce.	A	vroucně	jsme	
doufali,	že	byl	sleď	dostatečně	dlou-
ho	máčen,	aby	na	něm	nelpěla	jeho	
strašná	 slaná	 příchuť.	 Jak	 jsme	 ale	
byli	překvapeni,	když	jsme	pak	při-
jeli	do	Holandska.	(To	bylo	poprvé	
v	mém	chlapeckém	životě,	 že	 jsem	
během	léta	vyměnil	kvůli	obávané-
mu	protiněmeckému	všeobecnému	
odporu	 oblíbené	 kožené	 kalhoty	
za	 látkové).	 Na	mnoha	 trzích	 jsme	
viděli,	jak	lidé	kupují	u	stánků	slané	
matjesy	a	na	místě	je	nechávají	s	cha-
rakteristickým	 gestem	 vklouznout	
do	úst.	Tato	cibulí	přesycená	sousta	
za	15	centů	byla	tak	jemná	a	smeta-
nová,	že	se	zdálo,	 jako	by	tato	ryba	
vznikla	 z	 jiného	 druhu,	 než	 ta,	 na	
kterou	jsme	byli	zvyklí	z	domova.	Po	
takovém	plovoucím	soustu	si	někte-
ří	brali	už	dopoledne	s	sebou	silnou	
pálenku	 s	 příchutí	 jalovce.	 To	 mi	

přišlo	velmi	 rafinované:	nejprve	se	
pozře	posilující	tučné	se	sestupnou	
tendencí	a	potom	se	udělá	pokus	to	
rozdělit	 alkoholem	 a	 pozvednout.	
Obojí	přece	chrání	společně	právě	
před	 vlhkým	 těžkým	 počasím	 na	
pobřeží.	 Rembrandt,	 Robert	 van	
Gulick,	 gotické	 kostely	 a	 „Nieve	
Matjes“	zpečetili	navždy	mou	lásku	
k	 Holandsku.	Matčini	 slanečci	 byli	
slaní	 a	 omáčka	 ze	 slaniny	 tučná,	
ale	mnohem	opravdovější	 než	 ony	
hrozné	 hrnce	 sleďů,	 které	 někdy	
byly	 člověku	 téměř	 vnuceny,	 když	
se	ze	smetanové	omáčky	musí	vylo-
vit	nerozlišená	kolečka	cibule,	řezy	
z	jablek	a	kousky	sleďů.	A	nevíš,	co	
dostaneš,	maso	nebo	ovoce,	hlubo-
ko	 ponořené	 v	 bílé	 omáčce,	 netr-
pělivě	 čekající	 jalovcové	 kuličky,	
připraveny,	 že	 je	 bez	 povšimnutí	
rozkoušeš.	Kromě	toho	se	po	 tako-
vém	množství	smetany	a	chladu	jab-
lek	nezřídka	dostaví	průjem.	Sleďo-
vý	salát	s	fazolemi	je	přehlednější.

C.: Chinesische Fünf-Elemente-Er-
nährung, Falken Verlag, 1998

LITERATURA



Acupunctura Bohemo Slovaca • bulletin ČLAS ČLS JEP a SA SLS • 3 - 4 | 2008 18

zprávy z uskutečněných akupunkturních akcí 

ICMART XIII WORLD CONGRESS BUDAPEST 

MUDr. Ladislav Fildán

Ve dnech 10. – 12. 10. 2008 pro-
běhl v Budapešti 13. světový 
kongres lékařské akupunktury 
ICMART. Kongres probíhal sou-
časně jako 23. kongres maďarské 
lékařské společnosti akupunk-
tury. Maďarsko hostilo kongres 
ICMART podruhé, v roce 1992 to 
byl 6. světový kongres.

Slavnostní	 rámec	 kongresu	 tvoři-
lo	25.	výročí	založení	ICMART	–	In-
ternational	Council	of	Medical	Acu-
puncture	 and	 Related	 Techniques.	
Od	jeho	počátku	se	tato	organizace	
rozrostla	 na	 téměř	 90	 členských	
organizací	 z	 celého	 světa,	 vesměs	
lékařských.	 Mezi	 zakládající	 členy	
patřila	i	Česká	lékařská	akupunktu-
ristická	společnost.

Záštitu	 nad	 kongresem	 převzal	
maďarský	 ministr	 zdravotnic-
tví	 a	 prezidentkou	 kongresu	 byla	
prof.	 Dr.	 Gabriella	 Hegyi,	 předsed-
kyně	Maďarské	lékařské	společnos-
ti	akupunktury.
Za	místo	kongresu	byl	vybrán	ho-

tel	Hilton,	který	je	lokalizován	v	nej-
přitažlivější	části	Budapešti,	na	nej-

vyšším	kopci	Gellért	 nad	Dunajem	
na	jeho	pravém	břehu,	několik	me-
trů	od	známé	Rybářské	bašty.	Hotel	
si	pamatuji	ještě	z	dob	svého	mládí,	
kdy	 jsme	mohli	cestovat	 jen	do	so-
cialistických	zemí	a	kdy	jsme	na	ná-
vštěvu	 tak	 luxusního	 hotelu	mohli	
jen	stěží	pomyslet.
Kongresu	 se	 zúčastnilo	 přes	 300	

hostů	 z	 celého	 světa,	 mnoho	 jich	
bylo	 z	 východní	 Asie	 a	 Číny,	 Aus-
trálie,	USA.	Bylo	milé	potkávat	naše	
dobré	známé	z	předchozích	kongre-
sů	 a	 z	 vedení	 ICMART,	 se	 kterými	
jsem	 navázali	 přátelské	 vztahy	 ze-
jména	u	příležitosti	světového	sym-
pozia	ICMART,	které	 jsme	pořádali	
v	roce	2005	v	Praze.
Naše	výprava	byla	poměrně	malá,	

aktivně	se	zúčastnili	3,	resp.	4	auto-
ři:	MUDr.	Anna	Loskotová,	Mgr.	Jitka	
Loskotová,	 MUDr.	 Ludmila	 Kohou-
tová	a	MUDr.	Ladislav	Fildán,	pasiv-
ně	MUDr.	P.	Fiala.	Na	to,	že	jsme	byli	
malou	výpravou,	 jsme	 zaznamenali	
na	kongresu	velmi	viditelný	úspěch.	
Práce	MUDr.	Loskotové	a	její	dcery	
o	popáleninách	byla	oceněna	2.	ce-
nou	 hlavního	 sponzora	 kongresu	
německé	firmy	3B	Scientific.	Poster	

MUDr.	Fildána	o	celostním	pojetí	te-
rapie	chronických	gynekologických	
zánětů	obdržel	2.	cenu	Ministerstva	
vědy	a	technologie	Maďarska	a	Ma-
ďarské	 lékařské	 společnosti	 aku-
punktury.	MUDr.	Fildán	byl	členem	
mezinárodního	 čestného	 výboru	
kongresu	 a	navíc	MUDr.	 Loskotová	
a	 MUDr.	 Fildán	 byli	 v	 pracovních	
předsednictvech	svých	sekcí,	což	je	
také	nemalá	čest.
Jako	 předseda	 naší	 společnosti	

jsem	 se	 zúčastnil	 zasedání	 vedení	
ICMART,	 tzv.	 General	 Assembly,	
které	 bývá	 jednou	 za	 2	 roky	 u	pří-
ležitosti	 kongresu.	 Agenda	 je	 vždy	
velmi	 podobná.	 Byla	 přednesena	
zpráva	 o	 hospodaření	 ICMART,	
hodnotící	zpráva	o	systémech	vzdě-
lávání	v	členských	zemích	ICMART	
a	 zvoleno	nové	 vedení	 ICMART	na	
další	 období	 do	příštího	kongresu,	
tzn.	 dvou	 let.	 Na	 tomto	 zasedání	
bylo	diskutováno	o	účasti	 ICMART	
při	 ovlivňování	 zdravotní	 politiky	
a	 legislativy	 Evropské	 unie,	 o	 spo-
lupráci	 s	 dalšími	 organizacemi	
nekonvenční	 medicíny.	 Předsedo-
vé	organizací	z	 jiných	částí	světa	si	
tuto	 diskuzi	 vyslechli	 a	 uznali	 její	
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význam	i	pro	jejich	země.	V	různých	
částech	světa	 je	přístup	oficiálních	
míst	k	akupunktuře	až	diametrálně	
odlišný,	 ale	 je	 vhodné	 mezi	 sebou	
přenášet	 zkušenosti	 o	 prosazování	
akupunktury	do	léčebně	preventiv-
ní	péče.
Novou	 předsedkyní	 ICMART	 se	

stala	 dr.	 Isabel	Giralt	 ze	 Španělska,	
vystřídala	po	2	letech	dr.	Nickolaye	
Nickolaeva	 z	 Lotyšska.	 Generálním	
sekretářem	 zůstal	 nadále	 Francois	
Beyens	 z	 Belgie,	 který	 tuto	 funkci	
vykonává	od	samého	počátku	a	má	
již	 proto	 přezdívku	 Mister	 Icmart.	
Ke	General	Assembly	bývá	tradičně	
přiřazen	tzv.	Education	Chapter,	kte-
rý	vznikl	iniciativou	nám	dobře	zná-
mého	 dr.	 Jochena	 Gleditsche,	 z	 je-
hož	 závěrů	 by	měly	 vyjít	 společné	
postupy	ve	vzdělávání	v	akupunktu-

ře.	Zde	nutno	podotknout,	že	dosa-
vadní	snaha	byla	spíše	malá	a	pravi-
delně	z	těchto	sezení,	ke	škodě	nás	
všech,	 nevzešla	 žádná	 konkrétní	
doporučení,	která	by	sjednotila	roz-
tříštěné	 vzdělávání	 v	 akupunktuře.	
Ovšem	 tomuto	 brání	 spíše	 nechuť	
jednotlivých	 národních	 organizací	
měnit	 již	zaběhané	systémy	vzdělá-
vání	v	jednotlivých	státech.	Prosaze-
ní	 jednotného	 systému	 vzdělávání	
nebude	jednoduché.
Uvítací	 recepce,	 klavírní	 koncert	

a	oslava	25.	výročí	založení	ICMART	
proběhly	v	elegantní	historické	bu-
dově	Maďarské	akademie	věd	na	le-
vém	břehu	Dunaje.	Účastníci	oslavy	
na	závěr	ochutnali	výroční	dort.
Společenský	 večer	 pro	 nás	 naši	

maďarští	hostitelé	uspořádali	něko-
lik	desítek	km	za	Budapeští	na	noční	

koňské	show.	Po	předvedení	koňské	
drezúry,	 lukostřelby	 jezdů	a	umění	
vozatajů	 čtyřspřeží	 jsme	 při	 večeři		
v	 přilehlé	 velké	 restauraci	 poslou-
chali	 nefalšovanou	 cikánskou	 mu-
ziku.
Odborný	 program	 kongresu	 byl	

rozdělen	na	plenární	sekce	se	zásad-
ními	přednáškami	a	9	sekcí	pro	užší	
okruhy	témat,	8	workshopů	a	sekci	
posterů.	Zajímavá	byla	doprovodná	
výstava	firem.
Lze	 říci,	 že	 kongres	 nepřinesl	

něco	zcela	zásadně	nového	ani	pře-
vratného	v	akupunktuře.	Řada	prací	
však	byla	přínosná	ať	už	teoreticky,	
nebo	pro	praxi.
V	dalším	čísle	časopisu	uveřejním	

extrakt	z	některých	prací.

V roce 2009 se kongres uskuteční ve městě Thessaloniki v Řecku
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zprávy z uskutečněných akupunkturních akcí 

KONgRES TRAdIČNÍ ČÍNSKé MEdICÍNY V ROTHENBURgU

MUDr. L. Bendová, MUDr. Z. Vančuříková 
Čsl. sinobiologická společnost

Ve	dnech	29.	 4.	–	4.	 5.	 2008	 jsme	
se	 s	 kolegyní	 zúčastnily	 kongresu	
tradiční	 čínské	 medicíny	 v	 maleb-
ném	středověkém	městečku	Rothe-
nburg	v	Německu.	Kongres	pořádá	
německá	společnost	Alegemeinege-
seinschaft	 fur	 traditionelle	 und	
chinensiche	medizin	ve	spolupráci	
s	 Evropskou	 společností	 pro	 čín-
skou	medicínu	European	TCM	asso-

ciation	a	patří	k	nejstarším	kongre-
sům	tohoto	typu	v	Evropě.	První	se	
konal	v	roce	1968	a	příští	rok	bude	
kongres	40.	jubilejní.	Od	roku	2003	
je	předsedou	kongresového	výboru	
Gerd	Ohmstede.
Samotné	 půvabné	 prostředí	 roz-

kvetlého	 města	 sevřeného	 zacho-
valými	 středověkými	 hradbami	 na-
vozuje	 pocit	 bezpečí	 a	 přátelství,	
kterému	 odpovídala	 i	 atmosféra	
kongresu.	 (viz	 foto).	 Družně	 a	 bez	
zábran	 se	 zde	 mísí	 davy	 lékařů,	
praktiků	 akupunktury,	 fytotera-
peutů,	masérů,	rehabilitačních	pra-
covníků,	heilpraktikerů	a	studentů,	
přičemž	 mezi	 nimi	 nikdo	 nečiní	
rozdílu	a	účast	na	kongresu	má	vy-
soké	body	v	kontinuálním	vzdělává-
ní	lékařů	v	Německu.
Několik	 tisíc	 účastníků	 z	 třice-

ti	 zemí	 světa,	 včetně	 Austrálie,	
Ameriky,	 Asie	 a	 Evropy	mělo	 letos	

možnost	 se	 zúčastnit	 	 zhruba	 130	
přednášek,	 sdělení,	 dílen	 a	 diskusí	
v	 18	 sálech,	 třídách	 a	 místnostech	
půvabného	 neorenesančního	 palá-
ce	 těsně	 za	hradbami	města	–	Wil-
dbadu	i	v	budovách	města.	Přičemž	
některá	 sdělení	 netrvala	 déle	 než		
20	minut	zatímco	jiným	byl	věnován	
celý	den	s	omezením	počtu	účastní-
ků,	kteří	si	museli	účast	předem	za-

mluvit.	Samotný	palác	je	zasazen	do	
rozlehlého	parku	s	krásnými	věkovi-
tými	stromy,	kterými	protéká	říčka	
Tauber.	Umístění	městečka	na	kop-
ci	 a	 paláce	na	 jeho	 svazích	podmi-
ňuje	i	zdravý	pohyb	účastníků,	kte-
ří	 si	mohou	 vychutnat	 zhruba	 400	
schodů	 výškového	 rozdílu	 někdy	
i	několikrát	denně.	Spolu	s	vynikají-
cí	čistotou	vzduchu	a	přátelskou	ná-
ladou	 celého	 kongresu,	 tak	 vzniká	
jedinečný	ozdravný	účinek.	
Letošní	kongres	byl	věnován	pedi-

atrii	a	dílům	klasika	čínské	medicíny	
Sun	S´miao,	který	je	rovněž	autorem	
určité	obdoby	Hipokratovy	přísahy	
v	Asii.	Mezi	zajímavé	přednášky	pat-
řila	 i	 podpora	 těhotenství	 a	 umě-
lého	 oplodnění	 prostřednictvím	
akupunktury	 a	 čínských	 bylinek	
na	 vyživení	 plodu,	 použití	 vybra-
ných	 Sun	 S´miaových	 kombinací	
akupunkturních	 bodů	 pro	 léčbu	

duševních	 onemocnění,	 léčba	 dět-
ských	kožních	onemocnění,	pohled	
čínské	medicíny	na	dietetiku	u	dětí	
i	 dospělých	 a	mnoho	 dalších	 lahů-
dek	vynikající	úrovně.	Většina	před-
nášek	byla	překládána	do	angličtiny	
i	 když	 hlavním	 jednacím	 jazykem	
byla	němčina.	Program	byl	doplněn	
řadou	večerních	setkání	odborníků	
a	galaparty	s	tancem	v	noci.
Jeden	 sál	 paláce	 Wildbad	 je	 vy-

mezen	 vystavujícím	 firmám	 a	 také	
dvěma	 stánkům	 knihkupců,	 kde	
je	 možné	 se	 pokochat	 množstvím	
nejrůznějších	 knih	 čínské	 medicí-
ny	 a	 přilehlých	 oborů	 v	 němčině,	
angličtině	 a	 francouzštině.	 Je	 tak	
možno	 získat	 i	 řadu	 publikací	 sa-
motných	přednášejících,	včetně	CD	
nahrávek,	přičemž	některé	přednáš-
ky	jsou	obsaženy	i	v	rozsáhlém	kon-
gresovém	 sborníku,	 který	 účastník	
dostává	první	den	 spolu	 s	mapkou	
města	i	paláce	a	umístěním	jednotli-
vých	přednáškových	místností.	
Čtyřicátý	 jubilejní	ročník	kongre-

sů	čínské	medicíny	v	Rothenburgu	
v	příštím	 roce	bude	věnován	 auto-
imunitním	 onemocněním	 a	 aku-
punktuře	podle	pěti	prvků.	Proběh-
ne	v	době	od	20.	do	24.	května	2009.	
Kongresu	předchází	i	následují	dny	
dílen	 a	 seminářů	 na	 něž	 je	 nutné	
se	 předem	 přihlásit	 neboť	 počet	
účastníků	 je	 omezen.	 Těsně	 před	
kongresem	 také	 proběhne	 setkání	
vedoucích	 učitelů	 evropských	 škol	
tradiční	 čínské	 medicíny.	 Letos	 se	
podařilo	na	obdobném	setkání	 zís-
kat	 od	 pořadatele	 kongresu	 polo-
viční	slevu	kongresového	poplatku	
pro	 všechny	 účastníky	 z	 Východní	
Evropy.	 Pisatelky	 tohoto	 článku	
budou	velmi	potěšeny	pokud	se	na	
ně	obrátí	kdokoli,	kdo	by	měl	zájem	
se	Rothenburgského	 kongresu	 čín-
ské	 medicíny	 zúčastnit	 v	 tomto	
roce.	 Program	 kongresu	 je	 možno	
shlédnout	i	na	webových	stránkách	
www.tcm-kongress.de.
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společenská rubrika 

MEDAILONEK prim. MUDr. vÁCLAvA vYDRY

MUDr. Petr Sedláček

V dnešním čísle bychom chtěli 
zahájit řadu nebo seriál medai-
lonů známých osobností naší 
akupunktury formou rozhovo-
rů. Jako prvního jsme si vybra-
li pana primáře MUDr. Václava 
Vydru. 

Osoba	pana	primáře	Vydry	 je	mi	
samozřejmě	 známá	 jako	 uznáva-
ná	 odborná	 autorita	 v	 gynekologii	
a	porodnictví	a	jedna	z	legend	české	
akupunktury	 dlouhá	 léta.	 Osobně	
jsem	měl	 tu	 čest	 a	 potěšení	 sezná-
mit	 se	 blíže	 v	 roce	 2001,	 kdy	 jsem	
s	 ním	 připravoval	 titulní	 rozhovor	
do	 časopisu	Regenerace	 k	 jeho	 še-
desátým	 narozeninám.	 Tento	 záži-
tek	nabitý	 zajímavými	originálními	
myšlenkami	jsem	tedy	měl	možnost	
si	 letos	 zopakovat	 a	 zde	Vám	před-
kládám	výsledek.

Pane primáři, začneme obligát-
ní otázkou. Co Vás, gynekologa 
a porodníka, přivedlo k aku-
punktuře?

Vzpomínám	si	na	 fotografii	 z	Ru-
dého	 práva,	 kde	 ležící	 operovaný	
Číňan	mává	rudou	knížkou	velkého	
kormidelníka	Mao	Ce	 Tunga	 a	 při-
tom	mu	z	ucha	 trčí	 jehly.	Podruhé,	
když	jsem	si	koupil	monografii	z	Al-
bertovy	 sbírky	 s	 názvem	Akupunk-

tura,	autorů	Tuháček	a	Vymazal,	což	
byla	 vůbec	 první	 knížka	 u	 nás	 na	
téma	akupunktura.	Konečně	potře-
tí,	když	jsem	marně	žádal	o	lék	Parlo-
del	 (bromergokrytpin),	 který	 jsem	
potřeboval	 k	 léčení	 hyperprolakti-
nemie	 jako	 příčiny	 sterility.	Hledal	
jsem	náhradu	a	našel	v	první	knize	
Dr.	 Kropeje	 „Systematik	 der	 Aku-
punktur“,	 kterou	 jsem	 dostal	 přes	
známé	vysídlence	ze	sedmdesátých	
let.	Byl	tam	uveden	bod	„prolaktin“	
a	já	jsem	byl	chycen.	Začal	jsem	sice	
s	 akupunkturou	 tak	 říkajíc	od	pro-
středka,	ale	za	ta	léta	se	to	srovnalo.
Po	 atestacích	 I.	 a	 II.	 stupně	 ve	

vlastním	oboru	jsem	v	roce	1977	ab-
solvoval	základní	kurz.	O	rok	pozdě-
ji	kurz	pro	pokročilé	a	v	roce	1982	
kurz	 pro	 školitele.	 Měl	 jsem	 štěstí	
na	vynikající	učitele	jako	byli	lékaři	
Barešová,	 Kajdoš,	 Soukup,	 Růžič-
ka,	Debef,	Umlauf,	Véle	a	další.	Zú-
častnil	 jsem	se	většiny	celostátních	
kongresů	 a	 často	 jsem	 své	 práce	
přednášel.	 Za	 těch	 32	 let,	 co	 mne	
baví	 akupunktura,	 jsem	 napíchal	
více	než	půl	milionu	jehel.	Provedl	
jsem	 první	 porod	 v	 akupunkturní	
analgezii	v	republice,	první	malé	gy-
nekologické	 výkony	 v	 akupunktur-
ní	analgezii	a	odléčil	první	funkční	
sterility	aurikuloterapií.

Kdy a jak jste zjistil své senzibil-
ní schopnosti?

V	roce	1947	bylo	velké	sucho	a	na	
dědečkově	 zahradě	 vysychala	 stud-
na.	 Požádal	 tehdy	 svého	 spolužáka	
proutkaře	 o	 pomoc.	 Poprvé	 jsem	
viděl	v	rukou	zkušeného	proutkaře	
virguli,	 jejíž	 pohyby	 mě	 fascinova-
ly.	 Chtěl	 jsem	 to	 také	 zkusit,	 jenže	
to	byla	virgule	pro	dvoumetrového	
muže	a	mně	bylo	6	let.	I	když	jsem	vir-
guli	svíral,	vysmekávala	se	mi	a	když	
jsem	překročil	hranice	prameniště,	
vysmekla	se	mi	úplně	a	švihem	ude-
řila	do	čela,	až	mi	tekla	krev.	Později	
jsem	 se	 učil	 od	 různých	 proutkař-
ských	kapacit	(pan	důlní	Stibiger	ze	

SHR	Most,	ing.	Slonek	z	Litoměřic	–	
vodní	stavby	Ústí).	Detekci	aury	mě	
učil	pan	Václav	Vávra	z	Písku,	virguli	
„vlaštovku“	 pan	 ing.	 Rumler	 z	 Pra-
metu	Šumperk	a	vidění	aury	mi	vy-
světlil	páter	Chvalina	z	Veleslavína.
Později	 jsem	 toho	 všeho	 využil	

v	 pátrání	 po	 vlastnostech	 bioener-
gie	a	s	energií	pracoval.
Kromě	toho	byla	v	naší	rodině	vel-

ká	 tradice	 používání	 bylin.	 Já	 jsem	
se	ještě	jako	student	seznámil	a	přá-
telil	s	paní	Kamenickou.	Od	ní	jsem	
získal	 určitý	 přehled	 a	 pochopil	
vnitřní	vazby.

Jak vzpomínáte na spolupráci 
s Psychoenergetickou laborato-
ří?

V	 roce	 1979	 jsem	 se	 seznámil	
s	 prof.	 Františkem	 Kahudou.	 Po	
přednášce	 o	 psychoenergii	 jsem	
mu	předvedl	práci	s	kyvadlem	a	on	
mi	 vysvětlil,	 že	 energie,	 se	 kterou	
pracuji	 při	 akupunktuře,	 bude	 asi	
stejná	jako	u	proutkařů	či	léčitelů	–	
magnetizérů.	Za	rok	jsem	měl	zpra-
covanou	 a	 odoponovanou	 vlastní	
práci	„Mentální	punktura“,	ve	které	
je	zřejmě	první	definice	bioenergie	
u	nás.	S	profesorem	Kahudou	jsem	
pak	 spolupracoval	 dalších	 osm	 let	
až	do	jeho	smrti.

Lékař a léčitel v jedné osobě.

Léčitel,	skutečný	léčitel,	má	vlohy,	
talent	 či	 vrozenou	 schopnost,	 kte-
rou	 zdokonaluje	 a	 užívá	 k	 pomoci	
bližnímu.	To	bohužel	nelze	 „našpr-
tat“.	 Lékař	 je	 vzdělaný	 inteligent,	
který	 absolvoval	 náročné	 studium	
a	 je	 povolán	 a	 oprávněn	 poskyto-
vat	 účinnou	 pomoc	 nemocným	
lidem.	 Je	dost	velkou	výhodou,	po-
kud	se	obojí	sjednotí	v	jedné	osobě.	
V	 současnosti,	 kdy	 technika	 v	 me-
dicíně,	 elektronika,	 computeriza-
ce	 a	 chemické	 mikroanalýzy	 jsou	
na	 vysoké	úrovni,	 se	 takoví	 jedinci	
uplatní	 spíše	 v	 terénní	 praxi	 nebo	
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v	tolerantním	kolektivu	nebo	ve	vý-
zkumu.	 Léčebné	 postupy	 pomocí	
bioenergie	se	běžně	uplatňují	třeba	
při	akupunktuře.	Je	jedno,	je-li	paci-
ent	ošetřen	jehlou	nebo	rukou.	On	
vnímá,	že	je	mu	lépe,	že	má	nějaké	
nepopsatelné,	 i	 když	 zřetelné	 vje-
my.	 Angažoval	 jsem	 se	 v	 této	 sféře	
hodně,	snažil	jsem	se,	aby	lékaři	po-
chopili	 podstatu	 bioenergetického	
působení.	 Tehdy	 jsem	 si	 víceméně	
zadělal	 na	 mnoho,	 řekněme	 rezer-
vovanějších	vztahů	od	kolegů.

Po roce 1989 se objevily snahy 
zapojit tzv. alternativní meto-
dy do zdravotnického systému 
a zpřístupnit je tak více nemoc-
ným. Vy jste se na tom také po-
dílel.

Za	ministra	Bojara	byly	takové	sna-
hy,	on	jako	neurolog	a	jogín	měl	pře-
ce	jen	k	celkovému	chápání	člověka	
blíž	než	ortopedi	nebo	chirurgové,	
kteří	šéfovali	po	něm.	Pracoval	jsem	
tehdy	v	jeho	Komisi	pro	alternativní	
medicínu.	Byli	tam	lékaři,	farmaceu-
ti,	 psychologové	 a	 další	 odborníci	
z	 nejrůznějších	 oborů.	 Taková	 ko-
mise	už	něco	reprezentovala,	i	když	
pan	 ministr	 zdůrazňoval,	 že	 jsme	
čistě	 poradní	 orgán,	 který	 odpoví-
dá	na	otázky	kladené	ministerstvu.	
Sekretariát	ministra	Loma	nám	pak	
dopisem	poděkoval,	 že	 jsme	 se	 an-
gažovali,	a	tím	to	skončilo.

Působení ve funkci primáře.

Na	malé	nemocnici	je	také	kolek-
tiv	 oddělení	 málo	 početný.	 Přesto	
musí	 být	 rozsah	 práce	 zvládnutý	
beze	 zbytku.	 Ambulance,	 poradny,	
příjmy,	 výkony,	 porody,	 operace,	
vizity,	 administrativa,	 školení,	 stá-
že,	 ředitelské	 schůze,	 semináře,	 zá-
stupy	a	záskoky,	to	je	kolotoč,	který	
prostě	fungovat	musí.	Jedině	služby	
byly	 méně	 náročné	 časově	 a	 toho	
jsem	využíval	ke	studiu	akupunktu-
ry	a	zavedl	praktické	využití,	proto-
že	menší	spádové	území	nebylo	tak	
kvantitativně	 obsáhlé.	 Moje	 oddě-
lení	bylo	známo	jako	solidní,	dobře	
vybavené	a	značně	soběstačné.	

Působení v lázních.

Na	 lázních	 mě	 vždy	 zajímalo	 vy-
užití	 přírodních	 zdrojů,	 ať	 jsou	 to	

slatina,	plyny,	minerální	vody	nebo	
prostředí,	 klima,	 prostě	 všechno	
dohromady.	 Vzhledem	 k	 tomu,	 že	
jsem	 se	 35	 let	 zabýval	 gynekologií	
v	 nedaleké	 Aši,	 dojížděly	 za	 mnou	
z	 Františkových	 Lázní	 pacientky	
s	funkčními	poruchami.	Byly	to	pří-
pady	sterility,	které	potřebovaly	jen	
doléčit	a	upravit	biorytmus.	Zabýval	
jsem	se	biorytmologií,	která	souvisí	
se	základy	filozofickými	a	ty	se	váží	
na	 tradici	 akupunktury	 a	 ajurvé-
dy.	 Je	 třeba	 využít	 všech	 okolností	
navozujících	 přirozený	 biorytmus,	
který	odpovídá	individuu.	

Základní	 biorytmy,	 fyzický,	 psy-
chický	 a	 emocionální,	 jsou	 velmi	
často	 narušovány	 společenským	
a	pracovním	tlakem.	Biorytmus	po-
třebuje	zklidnění,	proto	rádi	vyhle-
dáváme	klid	a	pohodu,	abychom	re-
generovali	a	mohli	v	životě	podávat	
standardní	výkon.

Co si pod tímto pojmem před-
stavit?

Standardní	 výkon	 znamená	 plně-
ní	pracovních	úkolů,	aktivitu,	tvoři-
vost,	odpovědnost	atd.,	čili	profesio-
nální	úroveň	povolání.	Samozřejmě	
také	 plnění	 rodinných	 povinností.	
Špatný	 biorytmus	 se	 často	 přenáší	
do	deformovaných	vztahů	v	rodině.	
Rodiče	se	věnují	ekonomickému	za-
bezpečení,	ale	uniká	 jim	psychická	
pohoda.	Rodinné	vztahy	jsou	velmi	
křehké.	 Známé	 osobnosti,	 jejichž	
soukromého	života	si	všímají	sdělo-
vací	prostředky,	jsou	často	naprosto	

mimo	 v	 základních	 společenských	
pudech,	 jako	 je	 zakládání	 a	 udržo-
vání	rodiny	a	výchova	dětí.	Oni	tyto	
hodnoty	 sice	 uznávají,	 ale	 nejsou	
schopni	je	respektovat,	natož	udržo-
vat.	Často	 jsem	si	 říkal,	 jak	moudří	
byli	zakladatelé	klasického	lázeňské-
ho	 léčení	–	 staří	Egypťané,	Řekové	
a	Římané,	kteří	 zakládali	nádherné	
lázně,	jež	vidíme	dnes	jako	kulturní	
památky	 celosvětového	 významu.	
Pobyt	 v	 takovém	 prostředí	 nabízí	
možnost	určité	 sebeanalýzy.	Lázeň-
ské	 prostředí	 v	 každém	 případě	
vytrhává	člověka	z	traumatizujících	
souvislostí.

Současná praxe.

Před	 dvěma	 roky	 byla	 ve	 Fran-
tiškových	 Lázních	 zrušena	 dětská	
gynekologická	 léčebna	 a	 následně	
poslední	 lázeňský	 gynekologický	
ústav	Esplanade,	kde	jsem	pracoval.	
Bylo	mi	doporučeno	ukončení	pra-
covní	 smlouvy,	 což	 jsem	při	 jistotě	
důchodu	 přivítal.	 Tak	 skončila	 sys-
tematická	 lázeňská	 gynekologická	
péče.	Pacientky	byly	rozptýleny	do	
zbývajících	 léčeben	 mezi	 „klienty“	
s	jinými	indikcemi.	Ostatně	jsme	ne-
měli	 ani	 ultrazvukový	diagnostický	
přístroj,	 abychom	mohli	dokumen-
tovat	 vliv	 balneoterapie.	 Vedoucí	
lékaře	nahradili	 ekonomové	 a	 ban-
kovní	úřednice.	
V	krátké	době	jsem	s	pomocí	sta-

rých	 známých	 zařídil	 gynekologic-
kou	 poradnu	 s	 přidruženou	 ordi-
nací	 pro	 akupunkturu	 a	 příbuzné	
léčebné	 metody.	 Nikdy	 dříve	 jsem	
se	akupunktuře	nemohl	věnovat	na-
plno	jako	nyní.	
Uznání	 akupunktury	 jako	 oboru	

stále	zůstává	zbožným	přáním	těch,	
kteří	 stáli	 při	 jejím	 zavedení	 a	 roz-
šíření.	Myslím	 si,	 že	 jsme	poctivou	
prací	dosáhli	respektované	meziná-
rodní	úrovně	a	také	jsme	zorganizo-
vali	dva	celosvětové	kongresy	v	naší	
republice.	

Dosavadní publikační a výz-
kumná činnost

•	Možnosti	screeningu	rizikových	tě-
hotenství	v	terénní	praxi	(ref.	Ce-
lostátní	konference	Praha	1973).

•	Tubární	 sterilita	 a	 patofyzio-
logie	 tub	 (sborník	 UDL	 Praha	
1977	–	78).
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•	Retrospekce	 následků	 kompliko-
vaných	 porodů	 u	 žáků	 zvláštní	
školy	(Čs.	pediatrie	1976).

•	Placentární	 insuficience	 (atest.	
téma	–	Čs.	gynekologie	1977).

•	Použití	 akupunktury	 v	 oboru	 gy-
nekologie	 (sborník	 Rehabilitácia	
1980).

•	Využití	 akupunktury	 při	 porodu	
(Čs.	konference	–	sborník	–	Č.	Tě-
šín	1980).

•	Schéma	 použití	 klasických	 aku-
punkturních	 teorií	 (intern.	 kon-
gres	Brno	–	sborní	1980).

•	Mentální	 punktura	 (oponentská	
práce	VŠCHT	Praha	–	1983).

•	Některé	 aspekty	 pohybu	 bio-
plasmy	v	akupunktuře	(VTS	–	ce-
lostátní	 konference	 –	 Bratislava	
1984).

•	Plantární	 diagnostika	 (Celostátní	
konference	Psycho	a	zdraví	Brati-
slava	1985).

•	Přehled	 použití	 akupunktury	
v	 oboru	 gynekologie-porodnictví	
(Sborník	 prací	 subkatedry	 aku-
punktury	ILF	Praha	1988).

•	Diferenciální	diagnostika	appendi-
citidy	adnexitidy	a	lymfatické	me-
senteritidy	 s	 využitím	AKU	bodů	
(Celostátní	konference	–	Bratisla-
va	1989).

•	Teorie	 vlivu	 bioplasmatického	
pole	lidského	těla	(Obhajoba	výzk.	
práce	na	VŠCHT	Praha	1988).

•	Léčba	 funkční	 sterility	 akupunk-
turou	a	aurikuloterapií	(Internac.	
kongres	AKU	Praha	1992).

•	Léčba	 hyperprolaktinemie	 aku-
punkturou	(Akta	aku	bohem.	slo-
vacca	1994).

•	Principy	 a	 zvláčtnosti	 laserové	
akupunktury	(Medicinská	techni-
ka	1994).

•	Modulovaný	 laserový	 paprsek	
a	jeho	využití	v	medicině	(Celost.	
konference	Praha	1995).

•	Léčba	 blokád	 pánevního	 pleten-
ce	 kombinovanými	 technikami	
(Konference	 rehabilitace	 Hradec	
Králové	1995).

•	Diferencovaný	 vliv	 ozařovacího	
laseru	na	různé	tkáně	(výzkum	fy	
EskosHe-Ne	lasery).

•	Využití	akupunktury	v	endokrino-
logii	 (Internac.	 konference	 Brno	
1996).

•	Léčba	nanismu	akupunkturou	(ča-
sopis	–	Regulační	medicina).

•	Biorytmy	 (Regulační	 medicina	
2001).

•	Biorytmy	a	akupunktura	(seminář	
Lázně	Jeseník	2002).

•	Mimořádné	dráhy	 v	 akupunktuře	
a	 gynekologiii	 (konference	 inter-
nac.	–	Brno	2003).

•	Význam	a	užití	akupunktury	v	gy-
nekologii	a	porodnictví	(Celosvě-
tový	 kongres	 IKMART	 –	 Berlín	
2004).

•	Hyperprostor	(o	energiích	a	čase)	
(Interdisciplinární	 seminář	 –	 Je-
seník	2004).

•	Genetika	 versus	 evoluce	 (Inter-
disciplinární	 seminár	 –	 Jeseník	
2005).

•	Akupunktura	 v	 léčení	 ženské	 ne-
plodnosti	 (Celosvětový	 kongres	
IKMART	–	Praha	2005).

•	Informace	nesené	 světlem	 (Pries-
nitzovy	dny	prosinec	2006	–	Jese-
ník).

•	Vedoucí	kurzů	akupunktura	v	gy-
nekologii	Karlovy	Vary	(1986,	87,	
89).

•	Školitel	v	základních	kurzech	aku-
punktury	 Praha,	 Karlovy	 Vary	
(1982	–	98).

•	Spolupráce	 na	 výzkumu	 léče-
ní	 sterility	 žen	 Mojžíšová-Čech	
(1986	–	88).

•	Externí	 spolupracovník	 Psychoe-
nergetické	 laboratoře	 Praha	 při	
VŠCHT	(1978	–	87).

•	Spolupráce	na	softwaru	léčebných	
laserových	 přístrojů	 s	 firmou	 ES-
KOS	Praha	(1991	–	1997).

•	Výzkum	a	tvorba	bylinných	léčiv	–	
spolupráce	s	firmou	Hemann	od	r.	
1996.

•	Člen	 předsednictva	 Lékařské	
akupunkturní	společnosti	(1984	–	
	2003).

•	Člen	 poradního	 sboru	 ministra	
zdravotnictví	 1991	–	1992	 (Alter-
nativní	medicina).

A obvyklá otázka na závěr – Vaše 
další plány?

Snad	se	mi	podaří	dokončit	mono-
grafii	 „Akupunktura	 v	 gynekologii	
a	porodnictví“.	
Doufám	 ve	 spolupráci	 na	 odha-

lování	 „páté	 interakce“,	 tedy	 na	
dalším	využívání	 bioenergie,	 nejen	
v	akupunktuře.
Dále	 pracovat	 na	 zlepšení	 stále	

známějších	 fytoterapeutik	 a	 hledat	
další	 využití	 naturálních	 chemic-
kých	sloučenin.

Děkuji	Vám	za	 rozhovor	 a	 za	Váš	
čas,	který	jste	mi	věnoval.

společenská rubrika 
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Pátek 24. dubna 2009 
12:00		Prezence	účastníků	konference	

12:50		Zahájení	odborné	konference	

13:00	 Odborný	program	

  MUDr. Tomáš Karhan: 	
Kde	jsou	Tvé	emoce?	Zkušenosti	
s	homeopatickou	léčbou	Asper-
gerova	syndromu

	 	 Diskuze,	přestávka

14:30	 MUDr. Miroslava Skovajsová:	
Diagnóza	je	základem	úspěšné	
léčby		
Vyšetření	prsní	žlázy		
Diskuze	

16:00			MUDr. Jitka Gunaratna:		
Akupunkturní	analgezie

	 	 MUDr. Věra Dolejšová, 
MUDr. Jana Wankatová: 	
PET	terapie

	 	 Diskuze

18:00		Ukončení	odborného	programu

20:00		Společenský	večer	–	slavnostní	
raut.	
Kulturní	program	–	Swing	Com-
bo	Turnov,	sdružení	jazzových	
hudebníku	zahraje	k	poslechu	
(i	tanci),	zpívá	Michaela	Hálková

Sobota 25. dubna 2009
09:00		Odborný	program

	 	 MUDr. Milada Barešová:	
Sub	iugo	ire	
Přednáška	k	roku	Buvola	
Diskuze,	přestávka

10:30		MUDr. Pavel Prokeš:	
Zátěže	po	očkování	a	EAV

	 	 MUDr. Jana Kombercová: 	
Zkušenosti	s	metodou	EAV		
v	ordinaci	praktického	lékaře

	 	 Mgr. Jan Sebastian Flori, 
MUDr. Jana Kombercová: 
Objev	netoxické	rtuti	a	její	
použití	ve	stomatologii	

	 	 MUDr. Marta Honzíková: 
Systémová	enzymoterapie	–		
aktuality	a	novinky

	 	 Diskuze

12:30		Společný	oběd	

14:00	 Odborný	program		

	 	 MUDr. Milada Sárová, 
Doc. PhDr. Petr Kolísko, CSc.: 	
Tradiční	filipínská	přírodní	léč-
ba	a	naše	zkušenosti	z	cest		
po	Filipínách

	 	 Přestávka

15:30		Odborný	program	

	 	 Doc. Ing. Jiří Hermach, CSc.: 	
Význam	vztahu	k	přírodě	a	dlou-
hověkosti

18:00		Ukončení	odborného	programu	
konference

19:00	 Společná	večeře	

20:00	 Sportovní	večer	–	bowling	

Neděle 26. dubna 2009
09:00		Tradiční		cvičení	jógy	

s	Doc.	PhDr.	Petrem	Kolískem	
V	případě	hezkého	počasí	pro-
běhne	cvičení	venku	v	areálu	
Skalního	města.	
V	případě	nepříznivého	počasí	
si	zájemci	přivezou	podložky	na	
cvičení.

11:00		Individuální	konzultace

12:00		Oběd	a	ukončení	konference

Akce bude zařazena do systému 
celoživotního vzdělávání léka-
řů, garantovaná ČLK. 

V	průběhu	konference	proběhne	pre-
zentace	sponzorujících	firem	BOIRON,	
WANK,	MUCOS	Pharma	CZ.

CELOSTNÍ MEDICÍNA 
(DIAGNOSTIKA A TERAPIE)

2. KONFERENCE V ČESKÉM RÁJI

POZVÁNKA

Předběžný program 

na celostátní odbornou akci, která se bude konat pod záštitou  
České lékařské akupunkturistické společnosti  ČLS JEP

ve dnech

24. – 26. dubna 2009
LÁZNĚ SEDMIHORKY

(u Turnova)
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AdRESY ČlENOV VÝBORU A dOZORNEJ RAdY SlOVENSKEJ 
SPOlOČNOSTI AKUPUNKTúRY ORg. ZlOžKY SlOVENSKEJ 
lEKÁRSKEJ SPOlOČNOSTI 

Doc. MUDr. Šmirala Jozef, PhD 
prezident	
02	43292396	
jozefsmirala@hotmail.com		
Fibichova	9,	821	05	Bratislava

MUDr. Balogh Vladimír	
hl.	odborník	pre	odbor	akupunktú-
ra	člen	výboru	SSA	SLS	
0903	446366,	0905	615689	
vlado.balogh@gmail.com	
poradca@lekom.sk		
Líščie	údolie	180,	84104	Bratislava

MUDr. Bangha Ondrej  
viceprezident	pre	zahraničné	styky
0903	418416	
ondrej.bangha@gmail.com,	
Lehockého	2,	81102	Bratislava

MUDr. Rosinský Teodor CSc.	
viceprezident	pre	TČM
Malinova	3,	949	01	Nitra	

MUDr. Herdics Ján		
viceprezident	pre	prístrojovú		
techniku	v	AKU
035	7704109,	0908	306636	
herdicm1@wmx.sk	
Mesačná	30,	945	01	Komárno

 MUDr. Môcik Milan	
viceprezident	pre	vnútorné		
záležitosti		
0905	748011	
milan.mocik@zoznam.sk	
Vinárska	23,	949	01	Nitra

 MUDr. Ondrejkovičová Alena 
PhD 
vedecký	sekretár	SSA	SLS 
0903	792228,	0905	221056	
aondrejk@hotmail.com	
Grosslingova	37,	811	09	Bratislava

MUDr. Petrovics Gabriel 
hospodár	
0903	592450,		
petrovics@petrovics.sk	
Mäsiarska	58,	04001	Košice

 MUDr. Ľuptáková Anna		
0903	160166,	člen	výboru	SSA	SLS	
annaluptakova@gmail.com	
Kupeckého	13,	82108	Bratislava-

Dozorná rada SSA o.z. SLS

MUDr. Waszczuková Miroslava 
predsedníčka	
0905	444319		
Hlaváčikova	2,	841	05	Bratislava

MUDr. Solár Gustáv NZZ	
Centrum	akupunktúry,	člen	DR	
solar@akupunktúra.sk
Ivánska	cesta	23,	82357	Bratislava

MUDr. Jozef Šmirala, jr. 
člen	DR	
0903	856073	
smiralajozef@hotmail.com
Rajecká	14,	821	07	Bratislava	

Slovenská lekárska komora, 
Sekcia akupunktúry

MUDr. Petrovics Gabriel
predseda		
0903	592450		
petrovics@petrovics.sk	
Mäsiarska	58,	04001	Košice

MUDr. Ondrejkovičová Alena, 
PhD		
podpredseda	
0903	792228,	0905221056
aondrejk@hotmail.com	
Grosslingova	37,	81109	Bratislava

MUDr. Balogh Vladimír 
hl.	odborník	pre	odbor	akupunktú-
ra,	člen	výboru	SAK	SLK	
0903	446366,	0905	615689
vlado.balogh@gmail.com	
Líščie	údolie	180,	84104	Bratislava

MUDr. Bangha Ondrej 
člen	výboru	a	vedúci	Subkatedry	
akupunktúry	SZU	
0903	418416	
ondrej.bangha@gmail.com,	
Lehockého	2,	81102	Bratislava

Zoznam s adresami kraj-
ských odborníkov MZ SR

Bratislavský kraj 
doc. MUDr. J. Šmirala PhD
jozefsmirala@hotmail.com,
Fibichova	9,	821	05	Bratislava,	

Košický kraj 
MUDr. G. Petrovics
petrovics@petrovics.sk
Mäsiarska	58,	04001	Košice

Prešovský kraj 
MUDr. Michaela Hübnerová
biserka@stonline.sk
Komenského	2657,	06901	Snina

Nitriansky kraj 
MUDr. Milan Môcik	
milan.mocik@zoznam.sk
Vinohradnícka	23,	94901	Nitra	

Trnavský kraj 
MUDr. Lubica Chlapíková
lubicach@hotmail.com
Rojova	11,	92101	Piešťany	

Žilinský kraj 
MUDr. Rastislav Korman
dr.korman@seznam.cz
Neslužská	457,	02301	Kys.	Nové	
Mesto

Banskobystrický kraj 
MUDr. Dagmar Balková
balkova@gmail.com
Bernolákova	2,	98401	Lučenec

Trenčiansky kraj 
MUDr. Oĺga Filová	
filoolga@gmail.com
Bojnická	cesta	47,	97101	Prievidza
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ZÁPIS č. 13 ZE SCHŮZE VÝBORU ČlAS

8. 11. 2008, Praha

Místo konání:	 Lékařský	 dům	 ČLS	
JEP	Praha

Přítomni:	 Brychtová,	 Čutová,	 Fil-
dán,	Prokeš,	Saidová,	Stránecký,	Str-
nad,	Urbanová,	Vančuříková
Omluveni:	Sedláček
Revizní komise:	 Kučerová,	 Filí-
pek

PROGRAM:
1| Kontrola zápisu z min. výboru:
Úkoly	byly	splněny.

2| Členská základna
Přihlášky za členy:	
•		dr.	Veselá	Helena,	K	roklím,	
Tchýně,	PL

•		dr.	Kubantová	Terezie,	Praha,	
KAR,	Královské	vinohrady

•		dr.	Stodůlková	Jana,	Zlín,	
stomatoložka

•		dr.	Greguš	Igor,	Most,	ARO
•		dr.	Antušáková	Jarmila,	Praha,	PL
•		dr.	Záchová		Magdaléna,	Kladno,	
ARO

•		dr.	Randáková	Lenka,	Praha,	PL
•		dr.	Benedikt	Petr,	Praha,	
•		dr.	Nedělka	Zdeněk,	Ivančice,	
angiolog

•		dr.	Minařík	Jaroslav,	
Luhačovice,	rehab.

Schváleni.

3| Rozpočet:
Zpráva	Magda	Urbanová:
–			dr.	Fildán	poslat	dr.	Urbanové	
materiálové	náklady,	občerstvení	
cestovné,	osobní	náklady,	ostat-
ní	-	ke	kongresu	v	Jindřichově	
Hradci

4| Inventarizace majetku:
–			zařídí	dr.	Urbanová

5| Informace o kongresu: 
–			skoro	hotové	webstránky,
–			1.	informace	bude	i	informace	
písemně;	2.informace	bude	přes	
internet

6| Dopis z min zdravotnictví:
MZ	žádá	o	vyjádření	k	provádění	
akupresury	v	rámci	živnosti	ne-
zdravotnickým	podnikatelem.
Výbor	ČLAS	se	shodl	na	této	odpo-
vědi:
Provádění akupresury nevyžaduje 
kvalifikaci zdravotnického pracov-
níka, ale je nutné, aby pracovník 
měl minimálně masérský kurz  
a odborné proškolení akupresury. 
Akupunktura jako metoda léč. 
prev. péče patří dle zákona do 
rukou lékaře.

7| Akce
Konference	celostní	medicíny,		
7.	2.	2009,	ÚVN	Praha	–	Střešovi-
ce,		pořádá	Sdružení	nekonveční	
medicíny.
2.	konference	v	Českém	ráji	Lázně	
Sedmihorky	(18.	–20.	dubna	2009),	
pořádá	MUDr.	Miroslav	Holub	se	
svými	spolupracovníky.

8| Žádosti o kredit I. st.
•			dr.	Záchová	Magdalena,		
Kladno	ARO

•			dr.	Minařík	Jaroslav,	
Luhačovice,	rehab.

Schváleni.

9| Žádost o kredit II. st.
•	dr.	Komárková	Dagmar,
PL	(kredit	I.	2002)

Schválena.

10| Další odborný seminář 
ČLAS v Lékařském domě Praha: 
–  listopad	2009

11| Účast na ICMART kongresu  
v Budapešti
–		2	ceny	(MUDr.	Loskotová,	
MUDr.	Fildán)

–			je	nové	předsednictvo	ICMARTU

12| Různé: výboru	doporučuje	
lékařské	akupunkturní	obci	použí-
vat	jen	jednorázové	akupunkturní	
prostředky	–	uveřejnit	výzvu	v	ča-

sopise;	zařídí	dr.	Fildán	(epidemio-
logická	situace,	ceny	jehel).

13| Další výbor:	
–	28.	březen	Jihlava,	v	10	hodin.

Zapsal	dr.	Strnad,	dr.	Fildán.
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příjmení, jméno, titul pracoviště kontakt

Fildán	Ladislav	MUDr.
předseda	ČLAS
privátní	lékař

Ordinace	léčby	bolesti,	
Tyršova	56,
612	oo	Brno	

Tel.	prac.:	541	217	726,
Mobil:	608	011	777
E-mail:	fildan.ladislav@quick.cz

Prokeš	Pavel	MUDr.
1.	místopředseda	ČLAS
privátní	lékař

Odborná	ordinace	pro	akupunkturu,
manuál.	med.,	EAV,	VL.	
Kamenická	3633,	
276	01	Mělník

Tel./Fax:	315	628	798,
Mobil:	602	334	049
E-mail:	md.prokes@tiscali.cz

Strnad	Michal	MUDr.
2.	místopředseda	ČLAS
privátní	lékař

TCM,	angiologie
E.	Beneše	1549,	
500	12	Hradec	Králové

Tel.	prac.:	495	266	799
E-mail:	info@tcmcentrum.cz

Stránecký	Milan	MUDr.
vědecký	sekretář	ČLAS
primář	rhb.	odd.	nemocnice

Rehabilitační	odd.	nemocnice
580	01	Havlíčkův	Brod

Tel.	prac.:	569	472	335
Mobil:	604	296	581
E-mail:	stranecky@volny.cz

Urbanová	Magda	MUDr.
hospodář	ČLAS
privátní	lékařka

Ordinace
Husova	128,
286	01	Čáslav

Tel.	prac.:	327	312	549
Mobil:	724	247	270
E-mail:	urbanovamagda@tiscali.cz

Brychtová	Vladimíra	MUDr.
členka	výboru	ČLAS
privátní	lékařka

Neurologická	ambulance,	akupunktura,
homeopatie,	EAV
Březinova	62a,
586	01	Jihlava

Tel.	prac.:	567	323	078
Mobil:	777	183	134
E-mail:	vladimira.brychtova@seznam.cz

Saidová	Zinaida	MUDr.
členka	výboru	ČLAS
privátní	lékařka

Ordinace
Pšeník	7,
639	00	Brno

Tel.	domů:	543	249	659
Mobil:	723	571	574
E-mail:	zinaida@centrum.cz

Čutová	Helena	MUDr.
členka	výboru	ČLAS
privátní	lékařka

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

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

Vančuříková	Zuzana	MUDr.
členka	výboru	ČLAS
privátní	lékařka

Homeopatická	klinika	Praha	s.r.o.
pracoviště	akupunktury	a	TCM
Komornická	8,
160	00	Praha	6

Mobil:	607	654	262
Fax:	224	315	500
E-mail:	vancurikova@mbox.dkm.cz	

Výbor ČLAS ČLS JEP
Funkční období od XI/2005 do XI/2009

Revizní komise ČLAS ČLS JEP
Funkční období od XI/2005 do XI/2009

příjmení, jméno, titul pracoviště kontakt

Kučerová	Ludmila	MUDr.
prim.	předsedkyně	revizní	komise	ČLAS

Rehabilitační	oddělení	Hrabyně Tel.	prac.:	553	775	003,	553	603	111
Mobil:	603	315	188

Filípek	František	MUDr.
privátní	lékař
člen	revizní	komise	ČLAS

Ordinace
Junácká	26	,
747	05	Opava

Tel.	prac.:	553	713	040
Mobil:	721	614	894

Sedláček	Petr	MUDr.	
www.volny.cz/coord-med
člen	revizní	komise	ČLAS

CO	ORD-MED	CS	s.r.o.
Zborovská	8,
150	00	Praha	5	–	Smíchov

Tel.	prac.:	257	314	374
Mobil:	776	253	713
Fax:	257	315	661
E-mail:	chord-med@volny.cz
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TCM Herbs ® MUDr. Petr Hoffmann

Vydejte se
cestou čínskou bylinnou 

krajinou - léčebnou...
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lemované kamínky

Test Dobrý jazyk

konstituční testy
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Test 5 elementůTest Jin / Jang

www.patentnimedicina.cz

www.patentnimedicina.cz

Přihlašovací údaje do jednoho z TCM testů 
na www.patentnimedicina.cz

zelená linka: 800 331 109

TCM Herbs s.r.o. 
U Černé věže 6, 370 01 Č. Budějovice
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