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Vážené kolegyně, kolegové,

v mimořádně chladném květnu 
jsme pro vás připravili dvojčíslí, kte-
ré vás, doufám v krásném létě, poba-
ví a hlavně obohatí o nové poznatky. 
Pro pár posledních čísel časopisu se 
nám podařilo zajistit poměrně dost příspěvků, což umož-
nilo vydání dvojčíslí. Snad nám zdroj článků nevyschne 
a budeme pokračovat v tomto trendu i nadále. Z obsa-
hu bych vás chtěl upozornit zejména na velmi přínosnou  
teoretickou práci prof. MUDr. Richarda Rokyty, DrSc., 
předsedy Společnosti pro studium a léčbu bolesti ČLS 
JEP, Patofyziologie akupunktury, který přináší zásadní 
informace o nových poznatcích o neurochemických i ji-
ných mechanizmech bolesti a jejího tlumení a o půso-
bení akupunktury. V časopise dále najdete několik dal-
ších zajímavých originálních prací, které rozhodně stojí 
za prostudování.

Poprvé v historii časopisu přidáváme k již tak bohaté-
mu obsahu i přílohu s názvem Základy imunologie pro 
praxi, kterou vypracovala MUDr. Jana Wankatová, za což 
jí patří velký dík.

V tomto roce proběhly tři odborné akce. V únoru  
tradiční seminář v Lékařském domě s tématikou gyneko-
logie, který měl velmi dobrou odbornou úroveň. V Sed-
mihorkách proběhla 4. Konference v Českém ráji, or-
ganizačně pod vedením MUDr. Holuba. Odborně byla 
konference jako již tradičně na úrovni a také počasí 
nám v krásném prostředí přálo. Dále kolegyně Dolej-
šová a Wankatová uspořádaly seminář o bolestech hla-
vy v ÚVN Praha, kde také zazněly velmi zajímavé před-
nášky. Na podzim chystáme v Lékařském domě seminář 
také s tématem bolesti hlavy. Přednášky budou většinou 
jiné než na zmíněném semináři, takže budeme mít k té-
matu bolesti hlavy velmi ucelené informace.

V říjnu organizuji společně s brněnským institutem 
doškolování zdravotnických pracovníků kurz Nové hla-
vové akupunktury podle Yamamota YNSA. Kurz pove-
de prof. Gabriella Hegyi z Budapešti. Informace o kurzu 
jsou v časopise a ve vložené přihlášce.

Změna nastala také ve vedoucím redaktorovi časopisu. 
Stal se jím MUDr. Petr Sedláček, který se na tomto dvoj-
číslí podílel.

Nakonec bych vás rád informoval, že slovenští kolego-
vé oznámili, že v příštím roce uspořádají kongres v Po-
pradu. A na ten se již těším.

Pěkné léto

MUDr. Ladislav Fildán
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originální práce

PřEPSANé dějINy AKUPUNKtURy?

Úvodní poznámky

Podle dosavadních poznatků mů-
žeme počátky akupunktury zasadit 
do období před čtyřmi až deseti ti-
síci lety. Má se za to, že její pravlas-
tí jsou oblasti severní Číny, i když 
o tom nemáme žádné dochované pí-
semné zprávy.

Závěry se opírají o archeologic-
ké nálezy. Podle nich se kaménky 
„bjan“ ve formě kamenných úlom-
ků o délce asi 45 mm a šířce ko-
lem 4 mm na tupém konci použí-
valy právě ke specifické stimulaci, 
kterou dnes nazýváme „akupunktu-
rou“ a čínsky „čen-t´iou“. Na někte-
rých místech se tato technika do-
chovala až do počátku našeho leto-
počtu. Z této doby o ní existují pí-
semné záznamy (Richter, Becke, 
1995). Určitá varianta kaménků se 
ostatně používá dodnes. V průběhu 
věků se uplatnil i další materiál jako 
bambus, rybí kosti, keramika atp. 
Od doby bronzové převládá kov. 

Nejstarší nálezy pocházejí z nale-
ziště ve Fun-denu, další např. z dnes 
již zničeného naleziště Chou-kou-ti-
enu (Kopec dračích kostí) u Pekin-
gu. Zde patrně leží kolébka čínské 
civilizace, neboť už v době před 
500 – 300 tis. lety zde žil předchůd-
ce dnešních Číňanů – „Člověk pe-
kingský – Sinathropos pekinensis“. 
Nejvíc nálezů pochází z oblouku 
ohraničeného na západě předhů-
řím Himalájí, na severu mongolský-
mi pouštěmi a na východě Žlutým 
mořem. Dnes je tato oblast vyme-
zena přibližně provinciemi Sečuán 
a Šendong. 

Není zcela jasné, proč akupunktu-
ra vznikla právě v těchto oblastech, 
ale někteří badatelé se domnívají, že 
dobrým důvodem mohlo být např. 

to, že v horských a pouštních oblas-
tech lidem buď zcela nebo částečně 
chyběly léčivé rostliny. Proto začali 
využívat napřed náhodně a poté cí-
leně i jiné způsoby boje proti boles-
tem a dalším chorobám. 

Dnes tuto dávnou metodu nazý-
váme stimulací „bodů bolesti“ (aku-
punktura „locus dolendi“ anebo 
čínským názvem „a-ši“) a vysvětlu-
jeme pomocí vrátkové teorie boles-
ti na principu kompetitivní inhibi-
ce a dalších mechanismů (Melzack, 
Wall, 1965).

Na otázku, proč akupunktura 
vznikla právě v Číně, odpověď ne-
známe.

Rozvoj akupunktury 
ve staré Číně

Předpokladem pro vytvoření uce-
leného systému akupunktury byl 
další rozvoj vědomostí člověka a do-
sažení určitého stupně abstraktní-
ho myšlení. Na základě starých pra-
menů můžeme usuzovat, že k tomu 
v Číně dospěli někdy ve třetím až 
prvním tisíciletí př. n. l. Z této doby 
se dochovaly pověsti, které byly 
později písemně zaznamenány. 

Prvním mýtickým císařem z po-
čátků doby bronzové byl Fu-si, kte-
rý měl vládnout v letech 2852–2737 
př. n. l. On sám byl podle dochované 
tradice vynálezcem devíti typů aku-
punkturních jehel, které se od té 
doby začaly používat. Jeho nástup-
cem se stal Šen-nung (2737–2697 
př. n. l.), který je považován za za-
kladatele farmakologie, neboť při-
nesl poznatky o léčivých bylinách 
(Ando, 1995).

Největším a nejznámějším mýtic-
kým vladařem z té doby je Chuang-
ti – Žlutý císař (2697–2597 př. n. l.). 
Připisuje se mu autorství základní-
ho kánonu staré čínské medicíny 
Nej-t´ing-su-wen, Knihy o vnitřním 
lékařství. Její písemná podoba je 
však patrně z doby mnohem mlad-

ší. Nejstarší dosud známé čínské pí-
semnosti pocházejí až ze 14. stol. př. 
n. l.

V průběhu věků nabývali staří Čí-
ňané v akupunktuře dalších zku-
šeností a objevovali nové, důležité 
body. K „místům bolesti“ (body „a-
ši“) přibývaly postupně body i znač-
ně vzdálené od místa obtíží. Vyvi-
nuly se nejprve v systém nazvaný 
„body 13 démonů“. Jejich stimulací 
se bojovalo proti chorobám, které 
domnělí „démoni“ vyvolávali. Jed-
nalo se o body, které dnes podle no-
menklatury WHO značíme jako GV 
1, 16, 24, 26, CV 24, ST 6, PC 6, LI 
11, SI 11, TW 5, SP 1, BL 60. Podle ji-
ných zdrojů sem pařily i body ST 36,  
LU 5, 9, 11. Určité diference v podá-
ní nejsou podstatné. Všechny tyto 
body, jakož i další kombinace bodů 
blízkých a bodů vzdálených dodnes 
používáme. 

Až později se objevila energetická 
koncepce, nejprve v podobě bodů 
pěti přehrad, která se poté rozvinu-
la v komplexní systém neustálé pro-
měny a koloběhu prvků (wu-sing). 
Z té doby pochází dodnes používa-
ný systém drah a bodů, doplněný 
v průběhu věků už jen nepodstatně. 

 
Ötzi – muž z ledu

Takto nastíněná historie akupunk-
tury byla obecně přijímána zhruba 
do konce 20. století. Změnu pohle-
du přináší až zcela nečekaný nález 
z opačného konce světa – ze Střed-
ní Evropy. Zpočátku nic nenasvěd-
čovalo tomu, že právě on by mohl 
od základů přepsat historii aku-
punktury. Dodnes se o něm v ofici-
álních akupunkturních kruzích pří-
liš nehovoří.

Ve čtvrtek 19. září 1991 manže-
lé Erika a Helmut Simonovi z No-
rimberku vyrazili na horskou tůru 
v Ötztálských Alpách na hranicích 
Tyrolska a Itálie. Kolem půl dru-
hé odpoledne si chtěli zkrátit ces-

Petr Fiala 
 Kabinet akupunktury, Universita Karlova – Praha

Rerum omnium magister usus.
Zkušenost je učitelem všeho.

G. J. Caesar
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tu přes sedlo Tisenjoch, ve výšce asi 
3210 m. n. m. opustili značenou ces-
tu a začali obcházet skalní muldu 
napůl naplněnou roztátým ledem. 
Když přišli blíž, spatřili ke svému 
zděšení, že z ledu čouhá mrtvola po-
ložená hlavou dolů, s nahými rame-
ny a částí zad. Domnívali se, že nara-
zili na horolezce, který zde v minu-
lých letech našel smrt. Proto nález 
fotograficky zdokumentovali a ohlá-
sili policii. To ještě netušili, že jejich 
horolezec je starý téměř pět a půl ti-
síce let. 

Po vyproštění byla mumifikova-
ná mrtvola domnělého horolezce 
dopravena do ústavu soudního lé-
kařství Univerzity Innsbruck. Tam 
byla podrobně zkoumána, původně 
pro podezření, že smrt způsobil ne-
známý pachatel. Teprve v průběhu 
ohledání se zjistilo, že mrtvola muže 
je mnohem starší, než se původně 
předpokládalo. Metodou radioak-

tivního izotopu uhlíku C-14, prove-
denou na čtyřech nezávislých světo-
vých pracovištích bylo zjištěno, že 
nalezený člověk žil někdy v rozmezí 
let 3350 – 3100 př. n. l. Na světě byla 
rázem nejstarší dochovaná mumie 
a nález se stal světovou senzací.

Ötzi, jak podle místa nálezu v údo-
lí Ötztal mumii důvěrně pojmenova-
li novináři, byl muž ve věku přibliž-
ně 45 let, asi 1,60 m vysoký, kolem 
50 kg těžký, velikost nohou č. 38. 
Podle počítačové rekonstrukce jeho 
podoby měl vlnité, tmavohnědé až 
černé vlasy, modré oči a nosil vous. 
Ve své době patřil ke starší genera-
ci, ale byl ve výborné tělesné kondi-
ci, svalnatý a šlachovitý, bez zbyteč-
ného tuku, na zubech nebyl nalezen 
jediný kaz. O život jej nejspíš připra-
vil vystřelený šíp, který zůstal vězet 
vzadu pod pravou lopatkou a bě-
hem několika desítek minut způso-
bil smrt vykrvácením, snad i rána 
do hlavy. V tomto směru bylo pode-
zření na neznámého pachatele více 
než důvodné. 

Jeho tělesný stav byl přiměře-
ný věku, tělo vykazovalo četné de-
generativní změny a zhojená pora-
nění. Měl silně opotřebované zuby 
a nosné klouby, mezery mezi obrat-
li byly snížené, cévy kalcifikované. 
Chyběla dvanáctá žebra (jako zvlášt-
ní anomálie), na snímku byla patr-
ná zhojená sériová zlomenina pra-
vých žeber. Na nehtech se dochova-
ly Beau-Reilovy příčné rýhy, nasvěd-
čující tomu, že Ötziho imunitní sys-
tém byl v době 16. – 13. týdnů před 
smrtí vystaven silnému stresu (patr-
ně infekci), který přerušil růst neh-
tů.

Ve střevech se nalezly zbytky lov-
covy poslední stravy, kterou tvo-
řila kaše a maso, ale bylo přítom-
no i množství vajíček střevních pa-
razitů Trichuris trichiura. Tito cizopas-
níci zažívacího traktu člověka, ten-
kohlavci z rodu hlístic, jsou až 4 cm 
dlouzí. Podle jejich masivního nále-
zu lze usuzovat, že muž z ledu musel 
trpět chronickými zažívacími obtí-
žemi, doprovázenými průjmy, tene-
smy a bolestmi. Dodnes tento para-
zit způsobuje obtíže 20 – 70 % světo-
vé populace. 

K předmětům nalezeným u Ötzi-
ho patří i hubka z březovníku obec-
ného (Piptoporus betulinus), houby, kte-
ré lidově říkáme „choroš“ a roste 

na břízách. Její působky mají he-
mostatické a antibiotické účinky. 
Betulin obsažený v březovníku má 
podle některých nových poznatků 
dokonce brzdit růst nádorových bu-
něk. Toxické oleje v hubce obsahují 
účinné látky proti střevním parazi-
tům. Boj proti zažívacím obtížím na-
značuje i vysoký obsah dřevěného 
uhlí v mužově tlustém střevě.

Podle nalezených pylů a zbytků 
rostlin musel Ötzi zemřít v období 
pozdního jara nebo časného léta. 
Brzy po jeho smrti na něj nejspíš na-
padl sníh a poté nastoupily vlivem 
počasí a vysokohorského klimatu 
mumifikační procesy.

Na základě analýz DNA a při-
družených nálezů patřil muž pod-
le antropologů k samostatné alpin-
ské kulturní skupině, označované 
jako „Tamins-Carasso-Isera 5“. Da-
tují ji do období na přelomu neoli-
tu a doby bronzové. Své příbuzné 
má ve Švýcarsku, v jižním Německu 
a v Severní Itálii. 

Někteří tuto etapu, charakteris-
tickou používáním nástrojů z čisté 
mědi (do doby, než byla objevena 
její slitina s cínem, bronz) nazývají 
dobou měděnou (u Ötziho byla na-
lezena sekyrka z ryzí mědi).

Zachovanou mumii Ötziho lze 
spatřit v archeologickém muzeu 
v tyrolském Bolzanu.

Ötziho tetování 
a akupunkturní body
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Při ohledání byla na mumii zjiště-
na řada míst se zvláštním tetováním. 
Četná tetování byla sice popsána 
i na dalších, mladších mumiích, ale 
ta měla obvykle jiný, zřetelně deko-
rativní účel (Sibiř, Peru, Chile). 

Histologické zkoumání ukáza-
lo, že tetování bylo vytvořeno řezy 
do kůže, do nichž byly poté vetřeny 
tmavé pigmentové částice, patrně 
z dřevěného uhlí. Tento způsob te-
tování se ještě dnes používá v někte-
rých oblastech Afriky a Indie k tera-
peutickým účelům (Fleckingerová, 
2009).

Tetování na Ötziho mumii jsou ve-
směs neornamentálního charakte-
ru, ponejvíce na místech skrytých 
pod oděvem. Při jejich zkoumání 

odborníky překvapila nápadná sho-
da s polohou některých akupunk-
turních bodů. K podrobnější exper-
tíze byli proto přizváni akupunktu-
risté F. Bahr z Německa, L. Dorfer 
z Rakouska a S. Suwanda ze Švýcar-
ska. 

Konstatovali, že na tyrolské mu-
mii se nachází 50 vytetovaných zna-
ků uspořádaných do 15 skupin. Vět-
šinu z nich tvoří uskupení 3 – 4 čar. 
Čtyři z nich se nacházejí vlevo od be-
derních obratlů, jedno vpravo. Další 
jsou na bércích vlevo i vpravo a ko-
lem kotníků. Na vnitřní straně pra-
vého kolena a vedle levé Achilovy 
šlachy vidíme tetování ve tvaru kříž-
ku (Dorfer 1999, Bahr, Hasenöhrl, 
1999).

Devět z patnácti skupin lze přiřa-
dit bodům na „čínské“ dráze „močo-
vého měchýře“ (BL) a tři ke dráze 
„žlučníku“ (GB). Tyto klasické aku-
punkturní dráhy disponují hlavní-
mi body proti bolesti. Zbylé tetování 
odpovídá bodům na drahách „slezi-
ny“ (SP), „jater“ (LV) a „ledvin“ (KI), 
které se používají hlavně na různé 
funkční obtíže, mj. i zažívací. 

Většina tetování je lokalizována 
v těsné blízkostí míst, která byla bě-
hem Ötziho života velmi namáha-
ná a opotřebovaná (páteř, klouby). 
Pokud můžeme z radiologických 
vyšetření soudit, muselo to muži 
z ledu působit značné bolesti. Teto-
vání patrně podstoupil několikrát, 
a pokud skutečně za účelem léče-
ní, pak nejspíš ke zmírnění bolestí 

kloubů a obtíží gastrointestinálního 
traktu, které se podle nálezu ve stře-
vech zdají být také téměř jisté. 

Podobné body, případně jejich 
kombinace dodnes využívá za stej-
nými účely klasická čínská aku-
punktura. I proto lze jen stěží usu-
zovat na jiný než terapeutický cha-
rakter tetování. 

Jak známo, různé formy akupunk-
tury (jehly, teplo, laser, elektro- atp.) 
obvykle zahajují reakce pouze zapo-
jením různých typů receptorů, pří-
padně vyplavením neurotransmite-
rů. Šíření signálu do vyšších struk-
tur CNS a do descendentního inhi-
bičního systému se děje ve všech 
případech obdobně. V tomto smys-
lu mohlo tetování sloužit kupř. 
i jako značky pro laickou akupresu-
ru.

V následující tabulce jsou pře-
hledně uvedena místa tetování a je-
jich porovnání s nejbližšími aku-
punkturními body, známými z tra-
diční čínské medicíny. Pro označe-
ní bodů je použito zkratek podle do-
poručené nomenklatury WHO.

Srovnání tetování Ötziho  
se známými akupunkturními 
body

Z podrobnějšího zkoumání na-
lezených znaků plyne, že tetová-
ní není vždy úplně shodné s polo-
hou „čínských“ bodů. Některé znač-
ky se s nimi téměř přesně shodují, 
jiné jsou od nich několik milimetrů 
vzdáleny. To lze vysvětlit také tím, 
že kůže mumie byla v důsledku ti-
síciletých pohybů v ledu odtržena 
od spodiny, čímž došlo k jejímu po-
sunu z původní polohy. Ale nelze 
vyloučit ani jistou nepřesnost těch, 
kdo tetování prováděli.

Jak již bylo řečeno, radiologické 
vyšetření Ötziho prokázalo artrózu 
nosných kloubů – kyčlí, kolen a kot-
níků, jakož i bederní páteře. Teto-
vání mohlo na rozdíl od jehel půso-
bit také dlouhodobě jako popudová 
terapie. Podobně se na Dálném Vý-
chodě dodnes používá techniky pří-
škvaru.

Pokud použijeme analogie, pak 
v Číně by na Ötziho obtíže použili 
pravděpodobně stejných nebo vel-

originální práce
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mi podobných bodů. V tom případě 
by nezbývalo, než připustit, že lov-
cův kmen ovládal stejnou techniku 
akupunktury jako ve vzdálené Číně, 
typu „locus dolendi“. 

Ještě zajímavější je ovšem použi-
tí bodů na noze, pokud se skuteč-
ně jednalo o léčení obtíží gastroin-
testinálního traktu. Tyto body pat-
ří totiž v čínské akupunktuře k bo-
dům vzdáleným a souvislosti mezi 
jejich stimulací a účinky na zažíva-
cí systém jsou proto daleko skry-
tější. Jejich používání by dokládalo 
mnohem hlubší medicínské znalos-
ti a dovednosti neolitických lovců 
ve Střední Evropě, než jsme dosud 
předpokládali. 

Otázku proto můžeme také ob-
rátit – znali už v této době ve staré 
Číně vztah bodů na noze k břišním 
obtížím?

Závěr, diskuse

Zdá se tedy, že muž z ledu bojoval 
proti svým bolestem a ostatním ob-
tížím všemi prostředky, kterými teh-
dejší lidé v této oblasti disponovali. 
Je více než překvapivé, jak pestrý ar-
zenál to už tehdy byl. Nejpřekvapi-
vější je však bezesporu použití míst 
odpovídajících akupunkturním bo-
dům, které podle všech našich do-
savadních poznatků byly v té době 
známy jen v Číně.

Pokud skutečně bylo tetování 
na Ötziho mumii použito k léčeb-
ným účelům, pak by shoda se starý-
mi čínskými body od základu pře-
psala historii akupunktury. Změnila 
by její hranice geografické i časové, 
ale zároveň by přinesla i řadu neod-
bytných otázek.

Kde se vzala akupunktura ve Střed-
ní Evropě v době neolitu? Byl už teh-
dy svět natolik globální? První do-
chované písemné zprávy o cestě Ří-
manů do Číny máme až z r. 166 n. 
l. Zhruba ze stejné doby, 2. stol. n. 
l. naopak pochází zdokumentova-
ný nález pohřebeného člověka s ty-
pickými čínskými (mongoloidními) 
znaky v jižní Itálii. Co s tím? 

Dodatečné zkoumání tetování 
mumie nomádského knížete na-
zvaného Skytský jezdec z Pazyry-
ku na Altaji ukázalo, že tato mumie 
má na sobě vedle dekorativního te-
tování i tetování neornamentální. 
To má bodovitý charakter a nachází 
se paravertebrálně v oblasti Th seg-
mentu. Nápadně se shoduje se sta-
rými čínskými, tzv. Chua-tchuový-
mi body, které se dodnes používa-
jí u akutních vertebrogenních ob-
tíží. (Chua-tchuo, slavný lékař z ob-
dobí dynastie východních Chanů žil 

Tabulka č. 1 
Srovnání tetování Ötziho se známými akupunkturními body

Místa tetování
Ötziho

Odpovídající 
bod čínské 

akupunktury

Poznámka, 
indikace dle TCM

Levá záda
• horní 4 čáry
• horní 3 čáry
• dolní 3 čáry
• dolní 4 čáry

• BL 21
• BL 22
• BL 23
• BL 25

Body používané v TCM na bolesti 
zad v daném segmentu a na obtíže 
GIT. 
Souhlasné body – BL 21 žaludku, BL 
22 – tzv. tří ohňů (endokrinní), BL 
23 – ledvin, 
BL 25 – tlustého střeva. 
Může se případně jednat i o tzv. 
Chua-Tchuovy body daného 
segmentu.

Pravá záda
• 4 čáry • BL 24

Souhlasný bod pro CV 6 – 
nechutenství, hemeroidy, lokální 
vertebrogenní bolesti.

Pravá noha
• kříž na mediální 

straně kolena
• 3 čáry mediálně
• 3 čáry frontálně

• horní 3 čáry 
laterálně

• 2 čáry laterálně

• dolní 3 čáry 
laterálně

• LV 8

• KI 7, SP 6
• lokální body mezi 

GB 40 a ST 41
• na dráze GB

• GB 37, ale 
dorzálně od fibuly

• GB 38, ale 
dorzálně od 
fibuly

Bolesti kloubů, obtíže GIT.

Lumbální artróza, břišní obtíže.
Bolesti v oblasti kotníku a bolesti 
celkové.

Levá noha
• 7 čar dorzálně
• 3 čáry dorzálně

• 1 čára dorzálně
• kříž na dorzální 

a laterální straně 
kotníku

• oblast BL 56
• na dráze BL mezi 

BL 58 a BL 59
• BL 59
• BL 60

Lokální kloubní obtíže.

Bolesti, prokrvení a obtíže DK.

BL 60 jako „mistrovský bod“ pro 
bolesti zad a jako důležitý obecný 
bod proti bolestem.
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na přelomu 2 – 3. stol. n. l.). 
Tato mumie však pochází až ze 4. 

stol. př. n. l. a to z lokality nepříliš 
vzdálené Číně. Zde může být zajíma-
vé snad jen to, že body připisované 
Chua-tchuovi se používaly už 600 
let před ním (podobné časové roz-
pětí jako mezi Janem Husem a sou-
časností).

Z nálezů na Ötziho mumii není 
jasné, zda tehdejší středoevropští 
„lékaři“ znali jen izolované body 
(plošky, areály), které ošetřovali te-
továním nebo zda je dokázali, tak 
jako staří Číňané ošetřovat i jiným 
způsobem a zařadit do vyššího sys-
tému. I tak je jen velmi obtížně vy-
světlit, proč právě tyto „body-tetová-
ní“ používali a kde se vzala znalost 
souvislostí mezi areály na povrchu 
těla (zejména na noze) a vnitřními 
orgány.

Kdo prováděl Ötzimu jeho teto-
vání? Byli to lékaři, léčitelé, šamani, 
kouzelníci, zvláštní kasta lidí ane-
bo se jednalo o všeobecně známou 
techniku? Odkud vzali tito lidé své 
znalosti a jak si je předávali? Jak to, 
že se v Evropě nedochovaly, zatím-
co v Číně ano? Znali i staří Evropa-
né čínský energetický systém? Zna-
ly akupunkturu i jiné civilizace?

Může tyrolský nález nasvědčovat 
např. tomu, že si lidé znalosti těch-
to zvláštních míst přinesli už z Ol-

duvaiské rokle v Keni dávno před-
tím, než se rozšířili do celého světa 
a v téže době dostali do vínku při-
bližně stejnou myšlenkovou výba-
vu, která se pak nezávisle rozvíjela? 
Konvergují automaticky optimální 
řešení univerzálních problémů?

Co by pomohlo prokázat teorii 
používání akupunktury ve Střední 
Evropě na sklonku neolitu nade vší 
pochybnost? Jistě by to byl další ná-
lez s obdobnými znaky jako u Ötzi-
ho. To je však v dohledné době jen 
málo pravděpodobné.

Věci by prospělo, kdyby bylo Öt-
ziho tetování podrobeno dalšímu 
histologickému zkoumání, podob-
nému, jaké prováděl na klasických 
akupunkturních bodech se svým tý-
mem prof. Rabischong na Univer-
sitě v Montpellieru (korpuskulár-
ní zakončení, neurofyziologie bodů 
atd.). K podobným výsledkům do-
spěli později mj. i čeští morfologo-
vé. 

Neškodilo by, kdyby expertízy ci-
tovaných akupunkturistů potvrdily 
nezávisle na nich i univerzitní pra-
coviště, národní odborné společ-
nosti akupunktury, ICMART apod. 
Nález by mohl vést i k uspořádání 
nového konsensu o akupunktuře.

Nechybí mnoho k jednoznač-
nému závěru, že ve Střední Ev-
ropě se v neolitu, přibližně ve 

stejné době jako ve staré Číně 
používala terapeutická metoda 
nazvaná později akupunkturou. 
O tom dosud ve vědeckých kru-
zích neměl nikdo ani tušení. 

Časové i místní hranice aku-
punktury jsou tak možná zce-
la změněny. Možná, že i samot-
ná historie akupunktury je už 
v tomto okamžiku od základu 
přepsána.
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Imunitní systém jako 
biocomputer

Imunitní systém je jakýsi náš šes-
tý smysl, kontrolní orgán pro kon-
takt s okolním světem. Za fyziolo-
gických okolností umí přesně roze-
znat, co je tělu vlastní, co je dovole-
no přijmout a co ne.

Na tomto „vědění“, na správnosti 
programu imunitního systému zá-
visí naše zdraví. Není potřeba nic 
hmotného, jen správné informace, 
vědění, trénink.

 Biologický život uvnitř našeho 
těla nepotřebuje náš omezený ro-
zum. Má svou vlastní inteligen-
ci – NAŠTĚSTÍ. Inteligence uvnitř 
našeho těla řečeno dnešním způso-
bem vyjadřováni je jakýsi BIOCOM-
PUTER. 

Kdybychom chtěli uplatnit záko-
ny pravděpodobnosti, vycházelo by 
nám, že každou hodinu dojde v pro-
cesu dělení nejméně k jedné chy-
bě. Tedy každý den bychom teore-
ticky mohli onemocnět rakovinou, 
pokud by obranné buňky chyběly, 
nebyly na správném místě a nemě-
ly správné informace. Za to, že tomu 
tak není děkujeme našemu geniál-
nímu biocomputeru.

Denně odumírá v našem mozku 
tisíce nervových buněk. Odumře-
lé musí být odstraněny. To vykoná-
vá také náš imunitní systém. Jakmile 
se však stane, že jemné rozdíly mezi 
tím, co je zdravé a co nemocné, pře-
stane rozlišovat, dochází k autoa-
gresivnímu onemocnění. Podráždě-
né obranné buňky napadají vlastní 
tkáně, jak to vidíme například u rev-
matoidní arthritidy,  leukémie, Alz-
heimerovy choroby, sclerosis multi-
plex apod.

Čím více poznatků o imunitním 
systému získáváme, tím větší je náš 
úžas. A tím dotěrnější začnou být 
otázky typu: 
• Kdo nebo co uzpůsobuje náš imu-

nitní systém k životně důležitému 
rozhodování?

• Kdo jeho neobyčejné síly, jež v na-

šem těle tak suverénně a samo-
statně jednají, řídí, vychovává 
a usměrňuje?

• Kdo je střeží, aby se nedopustily 
vážné chyby, která by mohla zna-
menat naši smrt?

• Kdo garantuje, aby se nevzbouřila 
proti vlastnímu organismu?

• Čím je tento složitý systém ovliv-
ňován, oslabován, drážděn či po-
škozován?

• Jak můžeme obranyschopnost 
vlastního těla posílit a postarat se 
o to, aby se mohla bez překážek 
rozvíjet?

• Je v našich silách poničenou a po-
tlačenou schopnost imunitního 
systému opět obnovit?
Odpověď je složitá a jednoduchá 

zároveň. Alergie a jiné poruchy imu-
nity jsou vlastně chyby v programu 
tohoto biocomputeru. Pokud jsou 
tyto chyby napraveny, hojivé síly na-
šeho těla jsou samy schopny zdraví 
udržet nebo skutečně léčit – to se 
jeví jako skutečný zázrak.

U alergiků a pacientů 
s poruchami imunity je tento 

biocomputer přetížený, neschopný 
správného rozlišování.

Kauzální je léčba na energoin-
formační úrovni. A tou je právě 
akupunktura a homeopatie. Ovliv-
ňování imunitního systému home-
opatickými léky a akupunkturou je 
vlastně jakési přelaďování biocom-
puteru.

Varující je to, že nové nemoci jsou 
mnohem více komplexní, multifak-
toriální a že jejich začátky se posou-
vají ke stále nižším věkovým katego-
riím. Tato situace si vyžádala vznik 
nového oboru, který se jmenuje 
psychoneuroimunologie. Ukazuje 
se, že například autismus také vel-
mi souvisí s imunitním systémem. 
Na úrovni diagnostické začíná sou-
časná medicína respektovat celist-
vost, ale jaké jsou možnosti kom-
plexní léčby?

Dobrou odpovědí i z tohoto po-
hledu je zařazení akupunktura 
a homeopatie do systému me-
dicíny, neboť obě tyto metody jsou 
založeny na holistickém způsobu 
stanovení diagnózy i léčení. 

Na opravdovém vyléčení po-
ruch imunity se podílí hlavně:
• léčebná čistící dieta
• správně vedená homeopatická 

léčba
• akupunktura
• psychoterapie v širším slova smys-

lu zahrnující ušní akupunkturu 
bodů basálního stresu, kineziolo-
gii a další techniky 

Co je fyziologickým 
podkladem imunitních dějů?

Jsou to především dva systémy: 
metabolismus a psychika. Připome-
nu několik zkušeností z fyziologie, 
patofyziologie a imunologie.

Je známo, že korektní metabolis-
mus souvisí zcela úzce se správnou 
funkcí imunitního systému. Všech-
ny biochemické procesy v našem 
těle probíhají za přítomnosti enzy-
mů. Bez enzymů není zkrátka živo-
ta. Při jejich nedostatku nemůže ani 
dobře fungovat imunitní systém.

Hodně souvislosti se mi objasni-
lo, když jsem začala komplexně pře-
mýšlet o Oscilloccocinu. Původ to-
hoto léku sahá až do doby španělské 
chřipky v roce 1919. Doktor Joseph 
Roy, armádní lékař, který byl velice 
zaujatý výzkumem, se pokoušel na-
lézt u nemocných mikroba způso-
bujícího chřipku, aby z něj připra-
vil vakcínu. V té době byla divoká 
kachna – pyžmovka veliká – pova-
žována za možného nosiče chřipky. 
Proto se doktor Roy při svém výzku-
mu zaměřil na autolyzáty jater a srd-
ce těchto kachen ve víře, že v nich 
opět najde tohoto oscilujícího mi-
kroba, kterého od té doby nazýval 
„oscillokok“. Historie později uká-
zala, že nositelem chřipky není mi-

PROPOjENí AKUPUNKtURy A HOmEOPAtIE V ImUNOLOGII 
– PÁtRÁNí PO SOUVISLOStEcH

Hana Váňová 
ordinace pro akupunkturu, homeopati a EAV, Litovel
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krob, nýbrž virus, a že tento „oscil-
lokok“ byl pravděpodobně pouze 
neškodný diplokok. Avšak, jak se již 
v mnoha případech v historii stalo, 
omyl umožnil nový objev.  Josephu 
Royovi testovat homeopatický lék, 
který je skutečně účinným pro po-
vzbuzení celkové obranyschopnos-
ti. Tento lék se tedy již 90 let použí-
vá se jak v USA, tak v Rusku, jak v Ev-
ropě, tak v Africe.

Proč je lék tak účinný v mno-
ha indikacích? Je dodnes připra-
vován z filtrovaného aseptického 
autolyzátu srdce a jater pyžmov-
ky veliké /Anas Barbariae/. Za jeho 
účinnost je zodpovědné obrovské 
množství aminokyselin a enzy-
mů zvyšujících potenciál obran-
ných mechanizmů organizmu.
• Takže to nemusí být jen lék na pre-

venci chřipky.
• Správně indikován má svou úlohu 

Oscillococcina i v rámci komplex-
ní terapie nádorových onemocně-
ní. Právě na zdatnosti enzymatic-
kých funkcí, celkového metabo-
lismu a schopnosti účinných eli-
minací podstatně závisí osud kaž-
dého pacienta s rakovinou. Navíc 
všechny cytostatické a rentgeno-
vé terapie mají samy o sobě imu-
nosupresivní účinky. Proto je za-
potřebí, aby následovala důklad-
ná a účinná obnova obranných sil. 
Oscillococcinum je v těchto pří-
padech účinný doplňkový pro-
středek.

• Podobně to platí i při léčení všech 
autoimunních chorob

• Někdy se pacienti rozhodnou pro 
vědomou regeneraci imunitního 
systému prostřednictvím léčeb-
ného půstu. Takový půst oprav-
du dle mých i osobních zkušenos-
tí dává obranným a hojivým tě-
lesným silám jedinečnou příleži-
tost k tomu, aby udělaly v organis-
mu pořádek a uklidily vše škodli-
vé a přebytečné, co se v něm dříve 
nahromadilo. Někteří dietologo-
vé hovoří o hladovce jako o „ope-
raci bez skalpelu“. Naše tělo ne-
může zastavit látkovou výměnu. 
Půstem je přinuceno spotřebo-
vat „zásoby“ a uskladněné „přebyt-
ky“ v těle. Při tom se z těla odstra-
ní nejen to, co se nashromáždilo 
povrchově, ale i látky, které vnik-

ly hluboko do tkání. Potřebu bíl-
kovin kryje tělo v neposlední řadě 
i omezováním hnisavých ložisek, 
což znamená, že likviduje „bariká-
dy“ u imunokomplexů. Vše pro-
bíhá šetrně, přesně a spolehlivě. 
Napřed tělo spotřebuje to, co je 
škodlivé, a potom to, co považu-
je za zbytečné. Účinnost celého 
procesu je opět závislá na součin-
nosti enzymatických a imunitních 
funkcí, které lze podpořit Oscillo-
coccinem.

• Podobně je tomu i při léčení ce-
lulitidy, která se v principu vyví-
jí jen u organismu, který je překy-
selený. Takže kromě diet, cvičení 
a pitného režimu je nutná regene-
race metabolických funkcí.

• Při každé únavě poklesne trávicí 
oheň, což znamená oslabení meta-
bolismu a potažmo i imunity.Pro-
to má mnoho lidí dobrou zkuše-
nost s Oscillococcinem i při pra-
covním přetížení.

• A všude tam, kde je potřeba zvý-
šená adaptace – například dlouhé 
nebo časté cestování letadlem.

Výhodou pro předepisová-
ní Oscillococcina je fakt, že en-
zymatické systémy jsou „stan-
dardizované“, probíhají tedy 
u všech lidí stejně, není potřeba 
individualizovat.

Samozřejmě je mnoho jiných ho-
meopatických léků, které mají pa-
tofyziologickou afinitu k metabolis-
mu a imunitnímu systému. 

Jakým mechanismem 
působí psychika na imunitu? 

V dnešním civilizovanném světě 
často skloňujeme slovo stres. Učeb-
nice fyziologie říká, že stres přes 
limbický systém vyčerpává hypofý-
zu, a tato pak řídí všechny procesy 
v těle. Ovšem stres není to, co se 
objektivně děje, ale jak je to kon-
krétní osobou prožíváno. V dneš-
ním uspěchaném světě neustá-
le spouštíme onen mechanismus 
jímž nás příroda vybavila k re-
agování na situace přinášející 
ohrožení života, ovšem v přípa-
dech, které zdaleka náš život neo-
hrožují. Naše reakce jsou přehna-
né, a to má závažné důsledky. 

Proto nelze opomenout vliv psy-
chiky a stresu na rozvoj alergií a po-
ruch imunity. 

Studovat psychiku a myšlení je 
velké dobrodružství.

 MYSLET znamená tvořit uvnitř 
nás samých modely, které jsou 
stejně složité, prchavé a bohaté 
ve své různorodosti jako realita 
sama. Myšlení je zrcadlem světa 
a nic méně.

Věda prostě nemá nástroje, jimiž 
by mohla zkoumat fenomén, který 
je současně nekonečný a živý. Pro-
to studium živoucího těla nikdy ne-
skončí. Vědecké poznatky nikdy ne-
budou absolutní. Ve skutečnosti 
věda postupně odkrývá karty, kte-
ré na stůl položil někdo jiný. To 
ovšem jistě neznamená, že vědec-
ké poznatky nejsou důležité. Kaž-
dý z nich vždy posune lidstvo o kou-
sek dál. Jen je potřeba akceptovat, 
že věda je lidský subsystém, který se 
neustále vyvíjí. 

V 70. letech byla objevena nová 
třída nepatrných chemických látek 
– neurotransmitery. Tyto přená-
šejí nervové vzruchy, působí jako 
komunikační molekuly prostřed-
nictvím nichž mohou neurony moz-
ku „hovořit“ ke zbytku těla. Neurot-
ransmitery jsou běžci, kteří běhají 
do mozku a z mozku a každému or-
gánu sdělují naše city, přání, vzpo-
mínky, intuice a sny. Tedy jsme-li 
smutní nebo naštvaní, jsou smut-
né a naštvané všechny naše buňky. 
Žádná z těchto událostí není ome-
zena jen na mozek samotný. Podob-
ně žádná z nich není přísně mentál-
ní, protože jsou zakódovány do che-
mických informací. Kamkoliv 
chce jít myšlenka, musí jít také 
tyto chemické látky. Bez nich 
nemůže žádná myšlenka existovat 
a realizovat se.

Myslet znamená praktikovat 
mozkovou chemii a vyvolávat 
tím kaskádu odpovědí v celém 
těle.

Neurotransmitery pomáhají vy-
plnit mezeru, která zjevně oddělu-
je mysl a tělo. Je to jedno z nejhlub-
ších tajemství, jemuž člověk stojí 
tváří v tvář od té doby, kdy začal uva-
žovat o tom, kým je.

Vědci našli způsob, jak prostoro-
vě fotografovat cesty myšlenky jako 

originální práce
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hologram prostřednictvím pozitro-
nové emisní tomografie. Dokáží po-
zorovat cesty markerových molekul 
při činnosti mozku a vidět, že každá 
odlišná událost ve vesmíru mysli – 
jako je pocit bolesti nebo silná vzpo-
mínka – vyvolává v mozku nový 
chemický proces, dokonce na něko-
lika místech. Obraz vypadá pro kaž-
dou myšlenku odlišně. Přičiněním 
kaskád neurotransmiterů a přísluš-
ných poslíčkových molekul dochá-
zí ke změnám v celém těle. A právě 
zde na úrovni neurotransmite-
rů je místo působení akupunk-
tury i homeopatie.

Z praxe víme, že mít bdělé a moc-
né obranné síly samo o sobě nesta-
čí. Ty kromě vitality a schopnosti 
neohroženého nasazení musejí také 
vlastnit  potřebné „znalosti“. I nejú-
točnější imunitní systém může být 
ve své funkci nedostatečný, ba do-
konce při své agresivitě nebezpeč-
ný, jestliže nebude vědět, kdy a kde 
má zasáhnout jako je tomu u alergií 
a autoimunních nemocí. Zde nechy-
bí pohotovost zaútočit, nýbrž nao-
pak.Zde chybí správné informace 
– imunitní systém se dopouští při 
svém vyhodnocování nějaké systé-
mové chyby.

Jsou lidé, kteří žijí na venkově 
a v přírodě, mají dobře vyvážený jí-
delníček, a přesto mohou být za ur-
čitých okolností také velmi nemoc-
ní. Je to zvláštní jenom na první po-
hled, protože každý člověk je neu-
stále ovlivňován ještě spoustou dal-
ších faktorů. Nejdůležitější jsou in-
terakce s jinými lidmi. Žijeme v lid-
ském společenství stejně tak po-
třebném jako nebezpečném, které 
nás nutí k ustavičným reakcím. Mu-
síme reagovat, máme-li ctižádost zís-
kat ve společnosti určité postave-
ní, musíme reagovat, když chceme 
uhájit svůj vlastní postoj proti po-
stoji druhých. Projevujeme radost, 
smutek, zklamání, agresivitu, úzkost 
a podobné emoce – a to vše má, jak 
už dnes víme, zcela jednoznačné ná-
sledky na imunitní systém.

Co na to akupunktura?

Víme, že každému z pěti prvků 
akupunkturního systému příslu-
ší určitá emoce. Víme, že všechny 
mají vztah i k trávení. Víme, že trá-
vení a imunita jsou závislé na kvali-

tě trávicího ohně agni. Sídlem agni 
je tenké střevo. Je 6 m dlouhé, prů-
měru lidského palce, obsahuje mi-
lióny klků pro zajištění dokonalé-
ho vstřebávání. Západní medicína 
ho dříve považovala za orgán téměř 
prostý nemocí, připouštěla nějaký 
zvláštní blíže nespecifikovaný způ-
sob ochrany. Dnes se ukazuje, že 
zde musíme hledat začátek mnoha 
alergií a autoimunních nemocí /ná-
rust coeliakie u osob vyššího věku/. 

V ajurvédě je respektováno jeho 
energetické spojení se srdcem. 
V sanskrtu mají pro něj výraz „gra-
hani“ – tj. ten, který chytá, uchopu-
je, vychytává esenci potravy. Potra-
va se v něm metabolizuje na úrovni 
své výživové inteligence. Výživná in-
teligence se odsud vstřebává a vstu-
puje do oběhu a poskytuje výživu 
celé fyziologii.

Tlusté střevo je také, nejen pod-
le ajurvédy, důležitý orgán imuni-
ty. Vstřebávají se zde živiny důležité 
pro CNS. Metabolizují se zde žírné 
buňky a makrofágy, které pak pod-
miňují uvolnění serotoninu z moz-
ku. Tlusté střevo uvolňuje i další 
posly jako např. různé cytokiny, in-
terleukin 1 a 6. Tedy mnohé poru-
chy spánku, psychiky i imunity mo-
hou vycházet ze špatné funkce stře-
va. Odpadní materiál putuje v tlus-
tém střevě 4 hod. až 3 dny. Lidské 
zažívací ústrojí je neuvěřitelně fle-
xibilní a je schopno tolerovat chro-
niuckou obstipaci bez zjevných pří-
znaků nějakého poškození organis-
mu.

Na druhé straně v současnosti při-
bývá autoimunních onemocnění 
tlustého střeva. Podle ajurvédy je 
tlusté střevo párovým jangovým or-
gánem k dráze plic, proto za každou 
kolitidou se vyplatí hledat do těla 
pohřbený smutek. Způsob jakým 
vylučujeme stolici a její fyzické cha-
rakteristiky jsou klíčovými indiká-
tory kvality našeho zažívání, jsou to 
i důležité modality při homeopatic-
kém  rozboru.

Podobně bychom mohli rozebrat 
okruh jater a žlučníku, sleziny a ža-
ludku, ledvin a močového měchýře.

 Kromě nervového systému 
žádná jiná část lidského těla 
není tak citlivá na vlivy vnější-
ho prostředí a každodenního 
života jako naše zažívání, pro-

to jsou oba tak důležité pro náš 
šestý smysl – imunitní systém.

Trávicí oheň AGNI je pro imu-
nitu i psychiku podstatný. trávíme 
nejen jídlo, ale i emoce a problémy. 
Kvalitní strava má význam jen teh-
dy, když je náš trávicí systém scho-
pen ji patřičně zpracovat.

Proces trávení je v podstatě pro-
ces zahřívání a spalování. Ajurvéda 
chápe Syndrom Dráždivého Střeva 
jako důsledek „nachlazení“ zažívací-
ho traktu. 

Je-li trávicí oheň zanedbán vede 
to k příznakům od zápachu dechu, 
plynatosti až po oslabení imunity, 
tedy náchylnosti k nemocem i aler-
giím.

Agni klesá: - při dlouhém spánku
• při fyzické inaktivitě
• po velkém množství mastného 

a sladkého jídla
• při negativních emocích

Konečný produkt při správně fun-
gujícím agni se nazývá ODŽAS. Lát-
ka podobná nektaru. 

Biochemická látka na rozhraní 
mezi vědomím a fyziologií, překle-
novací most mezi tělem a myslí, in-
teligencí a hmotou.

Čarak uvádí: „Bez odžasu není 
života ve veškerém stvoření. Od-
žas je počáteční esencí embrya 
a esencí materiálu, z něhož em-
bryo roste. Je transformací 
energie lásky, generováno me-
tabolismem a srdeční čakrou. 
Nejprve vstupuje do srdečního 
cyklu a je-li zničen, vede to k de-
strukci. Je udržovatelem života 
v srdci, je smetanou výživných 
tekutin v těle.“

 Znakem přítomnosti odžasu je 
pocit emocionálního blahobytu 
a štěstí, pocit lehkosti, skvělý příliv 
energie, silná imunita, fyzická síla.

ÁMA je opak odžasu, látka lepivé 
povahy, která blokuje energetické 
kanály. Je důsledkem špatných stra-
vovacích zvyků a sebedestruktivní-
ho životního stylu. Vyvolává pocit 
těžkosti, slabosti, letargie, deprese. 
Projevuje se zahleněním, nadýmá-
ním, povlaky na jazyku, syndromem 
dráždivého střeva, únavou a poru-
chami imunity.

Trávicí proces je komplexní, pro-
to řešení jeho poruch by mělo být 
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také komplexní. Cílem je posílit ce-
lou naši soustavu na úrovni propo-
jení mysli a těla a vyrovnat nerovno-
váhy, které stojí v zárodku zjevných 
příznaků.

Každý klinický příznak je proje-
vem celé energetiky!!!

Důležitá je samozřejmě i DIE-
TA. Jak říká doktor Deapack Chop-
ra v knize Kvantové léčení – bez pa-
třičné stravy jsou léky neužitečné 
a s patřičnou stravou jich není tolik 
potřeba.

Jak jedinec reaguje na určitá die-
tetická opatření, závisí do značné 
míry na podstatě vzniklé nerovno-
váhy v organismu, která značně sou-
visí s psychikou. Známe  na příklad 
behaviorální přístup při řešení obe-
zity a těžkosti při odvykání kouření.

Ajurvéda zvažuje i inteligenční 
hodnotu stravy.

Také EMOCE mají úzký vztah 
k zažívání, a to i ty, kterých si nemu-
síme být vědomi.

„Psychosomatický“ znamená, 
že je to v hlavě! Proč nás ale bolí 
břicho? I na to má ajurvéda odpo-
vědi. Ty vyžadují pochopení inte-
grované podstaty těla. 

Zde dochází také k propojení aku-
punkturistického a homeopatické-
ho přístupu. Obě tyto metody jsou 
medicínou těla a mysli. Musíme se 
naučit určit, jaký vztah panuje mezi 
neurochemickými látkami v našem 
mozku a v našem těle. Ale pokud 
toho chceme být schopni, musí-
me nejdříve přijmout, že takový 
vztah vůbec existuje!!! Musíme 
připustit, že i myšlenka je ob-
jektivní realita.

V ajurvédě i v homeopatii léčit ja-
koukoli nemoc znamená vyrovnat 
nerovnováhu.Obě metody berou 
v úvahu při  stanovaní diagnózy a lé-
čení i toxické emoce, které nás vy-
kolejují. Berou je jako součást celé 
naší fyziologie.

V této souvislosti ráda připome-
nu teorii basálního stresu podle 
Dr. Jaroslava Debeufa. Jeho systém 
ošetřování ušního boltce využívám 
ve své praxi velmi často.

Ve své knize Toulky řádem De-
beuf píše:

„Basálním stresem nazýváme těž-
ký úraz postihující kteroukoliv di-
menzi člověka. Zpravidla však tím 
míníme těžký emotivní stres, kte-
rý proniká až do pudové oblasti. Je 
schopen redukovat člověka na ani-
málního tvora, zúží mu psychický 
a odřízne spirituální rozměr. Stává 
se jakýmsi rušivým polem v základ-
ním procesu života organismu. Tím 
vážně naruší jednotu člověka  a vy-
chýlí pracně udržovanou rovnová-
hu na stranu nemoci, která se pro-
jeví poruchou v místě locus mino-
ris resistentiae. Nedá se přikrýt odě-
vem nebo vyhojit jako zranění po-
vrchní. Jeho vyléčení je podmíněno 
dokonalým odpuštěním  viníkům 
i sobě samým a podřízení se řádu. 
Člověka s basálním stresem mu-
síme vždy považovat za nemoc-
ného, i když jeho biologická di-
menze nejeví žádnou poruchu. 
Teorii chronického emotivního 
stresu propracoval onkolog Carl Si-
monton“. Dokázal, že dlouhodobé 
potlačování emocí snižuje imunitu 
člověka a že tento stres předchází 
onemocnění člověka rakovinou ně-
kolik měsíců až let.

A zde se také propojuje akupunk-
tura s homeopatií. 

V § 212 Organonu Hahne-
mann píše:

„Hlavní rys všech nemocí je změ-
něný citový a duševní stav, neboť 
na světě neexistuje jediná mocná 
léčebná látka, která by velmi výraz-
ně nezměnila citový a duševní stav 

zdravého člověka, jenž ji zkouší. 
A každá tak učiní jiným způsobem.“

Tedy: každý lék vzbuzuje zvlášt-
ní stav mysli, který je pro něj cha-
rakteristický. Každý lék nějaký stav 
vyvolává a každý pacient má svůj 
stav mysli. Obojí se z pohledu kvan-
tové fyziky prezentuje jako vibra-
ce – tedy vibrace léčí vibraci, 
tedy propojí se narušený kruh živo-
ta: mysl – DNK – tělo – sjednocené 
pole. Patologie je jako most mezi 
vitální silou a homeopatický lé-
kem. 

Podáním homeopatického léku 
zintenzivníme současný stav or-
ganismu. Homeopatický lék půso-
bí ve směru vlastní fyziologie těla. 
Lék se jeví jako vlna, která se kří-
ží s vlnou, na které se nachází stav 
organismu. Po podání léku dojde 
ke zhoršení nebo znovuobjevení 
symptomů (homeo-pathos) – ale 
poté tělo zareaguje proti implemen-
tované změně (Le Chatelier-Braun 
princip) – a tím rozvíjí hojivý pro-
ces.

Výsledkem je vybudovávání zdra-
ví – SALUTOGENESIS, protože 
tělo a mysl se nejen samy obnovu-
jí, ale také se učí, jak se uzdravo-
vat v budoucnosti = organismus se 

vlastním přičiněním stává zdravěj-
ším, lépe vnímá a má lepší zpětnou 
vazbu se sebou samým.

Kritériem každé teorie  
musí být praxe.

originální práce
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Podpůrná homeopatická  
a akupunkturní léčba 
karcinomu jazyka

1. návštěva – září 2003
Žena, r. l957. Přichází ve velmi 

zbědovaném stavu. Vyčerpaná, celá 
se třese, oteklá v obličeji, dušná, ob-
tížně mluví přes tracheální kanylu, 
zahleněná, extrémně se potí. 

Ihned jsem jí v ordinaci podala 
CARBO VEGETABILIS 15 CH 5 gra-
nulí rozpuštěných ve sklenici vody, 
kterou popíjela po celou dobu kon-
zultace. Jak sama přiznala dost se jí 
v tu chvíli ulevilo, a tak byla schop-
na lépe hovořit. Chtěla jsem získat 
jen základní informace, věděla jsem 
hned od počátku, že situace je kri-
tická a CARBO VEGETABILIS bude 
alespoň 14 dnů jejím homeopatic-
kým lékem jako energetické dopl-
nění terapie ordinované klinikou. 
Při první konzultaci jsem se dozvě-
děla následující:

23. 7. 2003 podstoupila velmi ná-
ročnou resekci kořene jazyka s od-
nětím příslušných uzlin pro dg. ca 
jazyka. Byla smířená se svou situací, 
smrt jí, jak říkala, nepřipadala hroz-
ná, ale moc se bála toho, že nebude 
schopna důstojně umřít. Nemohla 
skoro jíst ani pít. Před týdnem pro-
puštěna z nemocnice, kde byla kr-
mena sondou s tím, že už pro ni ne-
mohou nic udělat a že už to musí 
zvládnout sama. Jazyk ji stále ne-
snesitelně pálil a bolel, neměla sko-
ro žádné sliny, to ji nutilo stále po-
píjet, ale každý hlt vody působil ne-
snesitelnou bolest. V kanyle se jí stá-
le hromadila spousta hlenů, které 
musela rovněž s bolestí odkašlávat. 
Dojíždí nyní denně na Radiologic-
kou kliniku na ozařování, má za se-
bou 6. kůru.

Na doplnění anamnézy jsem si jí 
pozvala za 14 dnů a chtěla jsem znát 
celý její příběh, neboť klinická ho-
meopatie pátrá po všech patofyzi-
ologických a psychosomatických 
kontextech.

Celý život pracovala jako úředni-
ce. Zvládala to dobře, dělala tu práci 
hlavně proto, že ji příliš nevyčerpá-
vala. Vždy totiž dávala přednost ro-
dině, tu měla vždy na prvním místě. 
Pohodu jí vzala smrt matky, když jí 
bylo 33 let. Ještě teď se jí hrnou slzy 
do očí, když mi to říká. Před 10 lety 
závažný Quinkeho edém po píchnu-

tí včelou s několikadenní hospitali-
zací. (Apis je komplementární k mu-
riatickým lékům.)

Před 7 lety odešel manžel od rodi-
ny, protože si našel jinou ženu. Po-
važuje to za zradu na dětech. Tvrdí, 
že sama se s tím vyrovnala (ale já jí 
to nevěřím). Vždy byla celkem zdra-
vá, sem tam lehčí virosy. Vůbec si 
nepamatuje, že by někdy brala anti-
biotika. Asi tak před 5 lety začala ob-
čas mívat divné pocity cizího těle-
sa v krku, tlaky do levého ucha, kte-
ré občas na delší dobu zalehlo. Byla 
opakovaně vyšetřena na ORL s ne-
gativním nálezem. Endokrinolo-
gické vyšetření s ohledem na susp. 
postižení ŠŽ také v normě. Poci-
ty byly stále častější a intenzivnější, 
asi před rokem si všimla, že jí na ko-
řeni jazyka ulpívá potrava. Další sé-
rie negativních vyšetření. Pro přetr-
vávající potíže provedena biopsie, 
která prokázala ca. Moje homeopa-
tické uvažování směřovalo k muri-
atickým lékům, ale věděla jsem, že 
to musí být lék s velkým hlubokým 
destruktivním působením. Otevře-
la jsem tedy Borikeho MM na strán-
ce MURIATICUM ACIDUM a čtu: „…
trpí v tichosti, smutek, zamlklost,… 
postižení úst a řiti, … jazyk ochrnutý, 
vředy, epiteliom, páchnoucí dech,… 
pokus polknout vyvolává stah a du-
šení…“ – to byl tedy její lék. Pokra-
čovala samozřejmě také v radiotera-
pii. Cytostatika neměla. Podala jsem 
jí tento lék v ředění 15CH – popíjet 
v průběhu dne 5 granulí rozpuště-
ných ve vodě. 

Doporučuji ji dietu – jednodu-
chou stravu z vařené a dušené zele-
niny spolu s lehce stravitelnými obi-
lovinami a luštěninami.

Součástí léčby bylo i ošetření ušní-
ho boltce – basální stres podle De-
beufa.

Celkem 10 sezení – po každém 
byly krátkodobé bouřlivé emoční 
reakce a následné uklidnění. 

2. kontrola – říjen 2003
Celkem plánováno 32 ozařová-

ní, ještě ji zbývá 5. Celou dobu má 
krevní obraz i všechna ostatní labo-
ratorní vyšetření v normě. Je i přes 
tuto intenzivní léčbu daleko méně 
unavená. Na kůry jezdí ambulantně 
sama svým autem!!! Za 14 dní pláno-
vaná extrakce kanyly. Sama říká, že 
ji napadlo, že snad nebude ještě mu-

set umřít a že se rozhodla bojovat.
Stav se zhoršil pře 14 dny, kdy do-

stala teploty, večer až přes 38 °C, 
hleny v kanyle se zbarvily dozelena, 
10 dnů má nasazena antibiotika, ale 
teploty trvají. Všechny exkrety nyní, 
co má horečky, extrémně zapácha-
jí, zvýraznila se suchost úst a přidala 
se intenzivní hořkost (před tím ne-
vnímala vůbec žádné chutě, jen bo-
lest). Velká prostrace, více se potí, 
zhoršilo se svírání v krku a občas se 
budí v noci s pocitem sevření na pr-
sou a potřebou čerstvého vzduchu.

Je to akutní situace, rozpadové 
teploty. Vnímám to jako zásadní kri-
zi, buď to zvládne a nebo to brzy 
skončí. Dala mi důvěru a asi nemá 
co ztratit. Současný stav mi ukazo-
val na obraz BAPTISIA TINCTORIA, 
tento lék byl ověřen EAV. Dosta-
la ředění 9CH – 10 granulí rozpus-
tit ve vodě a popíjet během celého 
dne. Domluvily jsme se na telefonic-
kém kontaktu podle potřeby.

3. kontrola – listopad 2003
Nezavolala, přišla za měsíc na plá-

novanou kontrolu. Teploty měla ješ-
tě 14 dní, pak ze dne na den ustaly 
a od té doby už nemá ani subfebri-
lie, které měla už téměř rok. Najed-
nou zjistila, že ji rozpuštěný  lék více 
pálí na jazyku, proto jej sama vysadi-
la a vrátila se k léku MURIATICUM 
ACIDUM, jak jsme se telefonicky do-
mluvily . Spontánně říká: „ten lék, 
který jí dělal před tím tak dobře“. 

Daří se ji lépe. Týden má extra-
hovanou kanylu, ozařování ukon-
čeno, všechny laboratorní kontroly 
v normě. Onkologické a ORL kont-
roly plánovány 1x měsíčně. Přesto-
že je sychravé počasí chodí denně 
na dlouhé procházky se psem, zača-
la cvičit Či-Kung.

Stále extrémní suchost a hořkost 
v ústech, nevnímá chutě, ale po-
kud jí kyselé nebo slané má bolest 
na jazyku. Vymizel ale pocit spále-
ného jazyka. Tvoří se velmi bolesti-
vé praskliny rtů a ústních koutků. 
Přetrvává částečná paralýza jazyka 
a dysfagie. Stále hustý hlen na kon-
ci jazyka, který nejde ani polknout 
ani vykašlat. Uleví jen na chvíli po-
řádný hlt vody.

Další předpis BRYONIA ALBA 
9CH.
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4. kontrola – prosinec 2003
První dny při podání Bryonie 

za pár minut pocity těžkosti a plnos-
ti, jakoby byla přejedená – to během 
14 dnů spontánně odeznělo. Výraz-
ně se zlepšila dysfagie, vymizely bo-
lesti jazyka po kyselém a slaném, 
ale chutě zatím nevnímá. Lépe spí. 
už se nebudí pocitem nesnesitelné-
ho sucha v ústech. Často se ale budí 
po půlnoci, dlouho pak nemůže 
usnout pro pesimistické myšlenky 
a strach z budoucnosti, pocity zod-
povědnosti...

4. předpis: KALIUM ARSENICO-
SUM 15 CH 2x denně 5 granulí. (KA-
LIUM – hlavní intracelulární kati-
on, regulace fyziologických funk-
cí, říhání s pyrosou, celková aste-
nie, ARSEN – buněčný jed, obnova 
buněčného dýchání přes ATP-ázu). 
A opět 10 sezení akupunktury 
ušního boltce – basální stres dle 
Debeufa. 

Celého půl roku brala k výše 
vybraným homeopatickým lé-
kům Oscillococcinum 2x týdně 
1 tubu. Chodila na pravidelné 
kontroly a odběry na onkologii.

5. kontrola – březen 2004
Cítí se celkem dobře, rozšířila ar-

zenál jídel, která ji nedráždí. Ob-
čas ještě pocit „zaskakování“, když 
jí například starší chléb nebo su-
chou rýži. To má pocit jakoby měla 
v krku kapsičku, kde jí sousto uvíz-
ne, ale poslední ORL kontrola pří-
znivá. Byl jí minulý týden přiznán 
ID na 2 roky, částečně se zmen-
šil strach z budoucnosti. Převládají 
dny, kdy spí celou noc. Začala vní-
mat 2 chutě, ale nepřirozeně: kyse-
lost přehnaně, slanou jako svírání až 
píchání na jazyku. Sladkou chuť za-
tím nevnímá a po sladkém se jí hro-
madí husté hleny, které obtížně po-
lyká. Zlepšila se celkově, není tak 
unavená. V klidném tempu zvládá 
dům, zahradu i dlouhé procházky 
se psem.  

KALIUM ARSENICOSUM 15 CH 
z minulé návštěvy ponecháno beze 
změn.

6. kontrola – červen 2004
Má zřetelně lepší pocity v puse, 

začala vnímat i sladkou chuť. Může 
jíst téměř vše, ale absolutně nesná-

ší jakékoliv chemické přísady v jíd-
lech, byť i v nepatrném množství. To 
jí vždy vyvolá pálení a bolest na jazy-
ku. Proto si velmi pečlivě vybírá po-
traviny. Má i své druhy pečiva, říká, 
že pozná ve většině nějaké přísady. 
Už to neřeší, zvykla si a kupuje jen 
to, co jí vyhovuje. Poslední 2 měsíce 
jí trápí záněty dásní a hluboké kazy 
krčků zubů (eliminace přes zuby 
po čtyřicítce). Zvýraznily se i boles-
ti kloubů, hlavně ramen a kyčlí, ale 
většinou v klidu a na počátku pohy-
bu. Na můj dotaz potvrzuje i mete-
orismus zlepšený pohybem. Já vní-
mám i intenzivní potřebu změny, 
což je v psychickém obraze léku 
RHUS TOXICODENDRON. 

6. předpis: CAUSTICUM 30 CH 2x 
týdně a RHUS TOXICODENDRON 
15 CH ostatní dny, 1x denně 5 gra-
nulí.

7. kontrola – listopad 2004
Celou dobu se cítila dobře. Počát-

kem července měla „chřipkové pří-
znaky“, hodně bolely klouby, zno-
vu se objevil herpes, kterým trpí-
vala dříve (nevolala, protože jsem ji 
na to při předchozí konsultaci upo-
zornila). Nasadila znovu Oscillococ-
cinum 2x týdně 1 tubu, přitvrdi-
la s jídlem a více odpočívala. Za 14 
dnů herpes vymizel a od té doby se 
neobjevil. 

Teď je ale v těžké situaci a říká, že 
neví, jak to zvládne. Po 7 letech se 
vrátil bývalý manžel, velmi těžce ne-
mocen – ca pankreatu s fatální pro-
gnózou . Neuměla ho odmítnout, 
říká, že už nic zvláštního necítí, jen 
lítost a smutek k člověku, který ne-
zvládl život. Ale není si jistá, jak to 
ustojí a co bude dál. Je to těžké i pro 
mě, nevím, co se v mysli té ženy 
odehrává a asi ani ona sama neví, co 
jí čeká v příštích dnech.

Dr. Sankaran  říká, že pokud urči-
tá situace trvá, příslušné „situační“ 
homeopatické léky nefungují. Pro-
to jsem provedla sérii ošetření ušní-
ho boltce, ponechala jsem jí CAUS-
TICUM 30 CH. Byly jsme domluve-
ny na další kontrole, ale dlouho se 
neozvala. 

Přišla až po 3 letech, podzim 
2007:

Manžel v roce 2005 zemřel. Ona 
pracuje na půl úvazku ve spořitel-

ně. Našla si přítele a bude se vdá-
vat. Říká, že prožívá nejšťastnější 
období života a přišla se zeptat, zda 
může brát hormonální antikoncep-
ci. To jsem ji zamítla. Vůbec nepro-
testovala, říkala, že si to myslela, že 
to bude v jejím případě nebezpeč-
né. Jen chtěla znát můj názor, proto-
že gynekolog jí řekl, že antikoncep-
ce nebude mít na její stav žádný ne-
gativní vliv. Poslední homeopatický 
lék dostala MURIATICUM ACIDUM 
200CH. 

Od té doby se objednává jen ob-
čas na ušní akupunkturu, když sama 
cítí, že to potřebuje. V rámci těchto 
návštěv ještě 3x zopakováno MURI-
ATICUM ACIDUM 200 CH.

 
To byl případ, kdy basální 

emoční stres vedl k destruktiv-
ní patologii. Podle mého názo-
ru bylo v tomto případě nezbytné 
propojení homeopatie a akupunk-
tury ušního boltce. Nezastupitelný 
byl ovšem aktivní postoj pacientky, 
ukázněnost v dodržování léčebné 
diety i cvičení. 

Během léčby vystřídala několik 
homeopatických léků. Byly vybírá-
ny na základě elektroakupunkturní 
diagnostiky. 

„Změní-li se mentální sympto-
my, doprovodné příznaky a mo-
dality, musíme změnit lék“, to je 
postulát Hahnemanna, to je dyna-
mika nemoci i života. Vše je v ne-
ustálém procesu a vývoji. Každý je 
ovlivňován okolím, vazbami s lidmi 
a prostředím. Změny v těchto oblas-
tech dokáží způsobit vychýlení cen-
trální osy, a pak je potřeba dát pří-
slušné, tomuto narušení odpovída-
jící homeopatické léky nebo aku-
punkturní ošetření. Sjednocené 
pole, tedy vesmír je živý, tvořivý in-
teligentní a člověk se aktivně podílí 
na jeho dění.

Proces uzdravování je cesta 
ke svobodě. Můžeme se osvobodit 
od veškerých dědičných vzorců, 
kulturních kódů, společenských ná-
zorů a jednou pro vždy dokázat, že 
síla, kterou máme uvnitř je větší než 
síla ve světě.

originální práce
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Možná si řeknete spolu se svými 
pacienty: „no to je moc pěkné, ale 
nejsem schopen to udělat... okol-
nosti mi to nedovolí,... nebo nemám 
dost prostředků, abych to udělal... 
apod...

Ovšem každé já nejsem 
je uměle vytvořené!!!

Náš biocomputer má program:  

Já jsem!!! – úplný, dokonalý, 
celistvý, silný, mocný, milující, 

šťastný.

A tomuto programu se podřídí 
všechny systémy v těle – někdy, je-
li  zapotřebí i cestou nemoci. I zde 
se propojuje filosofie akupunktury 
a homeopatie – obě jsou v souladu 
s ŘÁDEM.
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PAtOfyzIOLOGIE AKUPUNKtURy

Prof.  MUDr. Richard Rokyta, DrSc.
Univerzita Karlova v Praze  

3. Lékařská fakulta, Ústav normální, patologické a klinické fyziologie, Praha

Akupunktura je vědecká metoda, 
která byla a je užívána v Číně odne-
paměti. V Japonsku se začala pou-
žívat v roce 443 po Kristu. V Evro-
pě ji zavedl Soulié de Morant v roce 
1928. Je založena na principech čín-
ské medicíny na vztahu principů 
Jin a Jang. Jang představuje Slun-
ce a Jin Měsíc. Tuto dualita symboli-
zuje Tao. Podle tohoto přesvědčení 
část bílá byla Jang a část tmavá byla 
Jin. Vztah těchto dvou principů je 
principem čínské medicíny, ale také 
metody akupunktury.

Na kůži bylo objeveno 787 kož-
ních jednoduchých bodů. Jsou spo-
jeny hypotetickými spojnicemi, kte-
rých je 24. Ty se nazývají Jin pod-
le Číňanů. To jsou živé linky, který-
mi podle nich protéká vitální ener-
gie.  Jin je na každé polovině těla 12 
a podle nich se dělí distribuce jed-
notlivých orgánů.

V tomto článku není možné se 
zabývat akupunkturou v celé šíři. 
Budu se zabývat pouze vztahem 
akupunktury k bolesti. Pokusím 
se o patofyziologický výklad podle 
současných poznatků medicíny, ale 
i s přispěním čínských a dalších ko-
legů, kteří velmi intenzivně princi-
py působení akupunktury studují. 

Aktivní body akupunktury. 
V místě akupunkturistických bodů 
je snížena elektrická vodivost a pod-
le toho se dají body najít. To je jed-
noduchý princip a podle změněné-
ho kožního odporu se hledají body. 

Co se děje v místě aktivního bodu? 
Tato otázka byla několikrát studová-
na a popsána. Většina prací včetně 
srovnávacích multicentrických stu-
dií ukazuje, že v oblasti bodů nebyly 
nalezeny žádné změny. Existuje ně-
kolik prací zejména francouzských 
autorů, které ukazují, že v místě 
akupunkturického bodu je zvýše-
ná tvorba krevních arteriol a kapilár 
a je zvýšené prokrvení. To by odpo-
vídalo i změnám kožního odporu.  

Změny jsou především funkční, ale 
histologicky a histochemicky se na-
chází velice málo změn (12). To je 
otázka, která stále čeká na své vyře-
šení a není zcela jednoznačně přijí-
mána. Funkčně je v akupunkturis-
tických bodech změněn kožní od-
por.

Teorie akupunktury

Doc. Šmirala (15) v monografii 
Kompendium akupunktury popisu-
je celkem 24 teorií akupunktury:
1.  tradiční teorie akupunktury
2.  učení o pěti živlech a jejich vzá-

jemné inhibici a stimulaci (teo-
rie Wu Sin)

3.  teorie Kyungrag 
4.  kapilární teorie
5.  teorie neurohormonálního pů-

sobení akupunktury
6.  histologická teorie
7.  histaminová teorie
8.  flokulační teorie
9.  teorie stresové a adaptační reakce

10.  elektrická teorie
11.  iontová teorie
12.  teorie energetického determi-

nizmu
13.  teorie vajíčka
14.  teorie Fuyeho 
15.  teorie vycházející z vlivu aku-

punktury na nervový systém
16.  teorie malého atomového výbu-

chu
17.  teorie termoelektrického me-

chanismu
18.  bioplazmatická teorie
19.  biokvantovně-mechanická teo-

rie
20.  teorie vrátkové kontroly
21.  talamická neuronová teorie
22.  motorická vrátková teorie
23.  endorfinová teorie
24.  teorie psychologického působe-

ní akupunktury

Některé z těchto teorií se vzájem-
ně překrývají, některé jsou pouze 
spekulativní a některé jsou založe-
né na experimentálních nálezech. 
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Budu se zabývat 3 teoriemi, které 
zasahují i do jiných oblastí a zejmé-
na do neurofyziologie. 
1. Teorie vrátkové kontroly velmi 

souvisí s elektrickou teorií a s teo-
rií vlivu CNS, zvláštní podkapito-
lu tvoří motorická vrátková teorie.

2. Další oblastí je endorfinová te-
orie a obecně teorie, která je za-
ložena na regulaci homeostázy 
vnitřního prostředí a nervového 
systému zejména systému auto-
nomního. Zasahuje sem také teo-
rie psychologického působe-
ní akupunktury.

3. Mnoho z těchto teorií, které 
doc. Šmirala (15) velice dobře 
a podrobně popisuje vzniklo ješ-
tě před objevením endogenních 
opioidů v roce 1974 a 1975. Pro-
to nebraly tyto významné faktory 
uplatňující se v patogeneze a v pa-
tofyziologii akupunktury v úvahu.

Vrátková teorie

Anglický neurofyziolog z Univer-
sity College London Patrick Wall 
a kanadský psycholog z McGill Uni-
versity v Montrealu Ronald Melzack 
v roce 1965 postulovali teorii, kte-
rou prezentuje schéma vrátkové te-
orie. (5).

Rychlá aferentní vlákna i slabá afe-
rentní vlákna končí u míšních neu-
ronů. Nejprve jdou do substan-
tia gelatinosa Rolandi a odtud 
do transmisní buňky, která je ulože-
na v Lissaurově traktu. Odtud se 
vede bolestivá inform ace do vze-
stupných spinotalamických ante-
rolaterárních drah. Patrick Wall vy-
cházel z principu depolarizace a hy-
perpolarizace u postsynaptického 
a presynaptického útlumu.

Postsynaptický a nesynaptický 
útlum

Na inhibiční synapsi se z nervo-
vého zakončení uvolňuje mediá-
tor, který způsobuje hyperpolariza-
ci postsynaptického neuronu (in-
hibiční postsynaptický potenciál 
– IPSP), čímž se snižuje jeho dráž-
divost a vzniká presynaptická inhi-
bice. Aso-axonální synapse jsou vy-
tvořeny na zakončeních primárních 
aferentních vláken v míše. Jejich ak-
tivace depolarizuje nesynaptickou 
membránu nervového zakončení, 
které na postsynaptickém neuro-
nu vytváří excitační synapsi. Tím se 
uvolní menší množství mediátoru 
a snižuje se tak účinnost synaptic-
kého přenosu. Výsledný excitační 
postsynaptický potenciál (EPSP) je 
menší. Změny membránového po-
tenciálu EPSP a IPSP jsou registro-
vány mikroelektrodou zavedenou 

do nitra postsynaptic-
kého neuronu (E). (dle 
Keller a Vyklický, 2006).

Kritika vrátkové teorie
Byly to zejména tři práce, které 

tuto kritiku provedly. Práce Fran-
ze a Igga z roku 1968, Zimmermana 
z roku 1968 a Vyklického a kolekti-
vu z roku 1969.

Rozporné experimentální důka-
zy o významu pomalu vedoucích 
aferentních vláken skupiny C pro 
vznik nesynaptické inhibice. A. 

Původní zjištění Mendella a Walla 
(1964). Elektrické podráždění sou-
sedního zadního kořene vyvolává 
typický potenciál zadních kořenů 
míšních (a). Jestliže impulzní aktivi-
ta v drážděném kořenu byla zablo-
kována anodovým proudem, autoři 
pozorovali pouze pozitivní potenci-
ál (b). Tento nález považovali za dů-
kaz toho, že selektivně dráždili pou-
ze nemyelinizovaná nervová vlákna. 
B. Franz a Iggo (1968) místo anodo-
vého bloku užili k blokádě myeli-
nizovaných vláken chladového blo-
ku. Teplota je uvedena na levé stra-
ně záznamů. Snížení teploty dráždě-
ného nervu až na teplotu 2 °C, kte-
rá blokovala všechna myelinizova-
ná vlákna, takže do míchy přichá-
zela impulzní aktivita pouze C-vlák-
ny, vyvolávala pouze negativní po-
tenciál zadních kořenů míšních. C. 
Rovněž Zimmermann (1968), který 
k blokádě myelinizovaných nervo-
vých vláken využil anodového blo-
ku podobně jako Mendell a Wall, ne-
byl schopen potvrdit původní nález 
a při selektivním dráždění C-vláken 

pozoroval pouze negativní potenci-
ál zadních kořenů míšních. Intenzi-
ta stejnosměrného proudu, jež byla 
využita k anodovému bloku, je vy-
značena na pravé straně záznamů. 
D. Vyklický et al (1969) využili ra-
diačního tepla takové intenzity, kte-
rá je člověkem pociťována bolesti-
vě a o níž je známo, že vyvolává im-
pulzní aktivitu pouze v nemyelini-
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zovaných vláknech skupiny C. Radi-
ačním teplem vyvolali pouze nega-
tivní vlnu registrovanou z centrální-
ho pahýlu izolovaného zadního míš-
ního kořene (a) a tato vlna nezmě-
nila svou polaritu, jestliže v přísluš-
ném periferním nervu byla vyřaze-
na impulzní aktivita v myelinizova-
ných nervových vláknech chlado-
vým blokem (b). Tyto nálezy doka-
zují, že i fyziologické dráždění ne-
myelinizovaných aferentních vlá-
ken vyvolává depolarizaci zadních 
kořenů míšních, což lze interpreto-
vat jako nesynaptický útlum (DRP – 
potenciál zadních kořenů míšních, 
VR – impulzní aktivita registrovaná 
z pahýlu předního míšního kořene).

Nikdo z uvedených autorů nebyl 
schopen zopakovat původní nález 
Mendela a Walla z roku 1964 na je-
jímž základě byla vrátková teorie vy-
tvořena. To byla hlavní kritika, pro-
tože se ukázalo, že je několik zpět-
novazebních okruhů v centrálním 
nervovém systému, že jsou několi-
kerá vrátka včetně vrátek emočních. 
Tu představuje zejména dráha, kte-
rá prochází přes nucleus parafasci-
cularis do hypotalamu a amygda-
ly. Vrátková teorie již proto doslov-
ně neplatí a sám dosud žijící klasik 
vrátkové teorie Ronald Melzack vy-
myslel jinou teorii - teorii korové 
matrix podle níž se všechny bolesti-
vé informace zpracovávají na úrov-
ni mozkové kůry. Veškeré teorie, 
které vycházely i pro akupunkturu 
z vrátkové teorie jsou proto neplat-
né. Ani pro akupunkturu tyto elek-
trofyziologické záležitosti nepla-
tí, proto také neplatí ani motoric-
ká vrátková teorie podle Jayasuriya 
a Fernanda z roku 1997. 

Endorfinová teorie

Mezi lety 1971 – 1975 vzniklo ně-
kolik významným objevů. Přede-
vším to byl objev opioidních re-
ceptorů Goldsteinem v roce 1971 
a dále vídeňský rodák pracující 
v Aberdeenu ve Skotsku Hans Kos-
terlitz a Hughes objevili enkefali-
ny (1974) a později za rok endor-
finy (1975). Beta endorfin je  200 
– 300x účinnější než morfin. Rozdíl 
mezi enkefaliny a endorfiny spočí-
vá v tom, že enkefaliny mají krátké 

řetězce aminokyselin – 5. Enkefali-
ny se liší tím, že na konci mají být 
methionin (met-enkefalin), nebo le-
ucin (leu-enkefalin. Endorfiny jsou 
polypeptidy, které obsahují 31 ami-
nokyselin. Mají velmi důležité cent-
rální modulační účinky.

Vznik enkefalinu a endorfinů
Enkefaliny se vytvářejí přede-

vším v míše v oblasti Renshawových 
buněk (což jsou interneurony) a Ca-
jalových buněk. Endorfiny se tvo-
ří v prodloužené míše v oblasti ra-
feálních jader (především v nucleus 
raphe magnus a nucleus raphe dor-
salis). K tomu se váže objev z roku 
1975 Johna Liebeskinda a Hudy Akil, 
kteří elektricky stimulovali tuto ob-
last u krys a vyvolali tím kompletní 
analgezii. To byl velmi nadějný ob-
jev, ale není použitelný u člověka, 
protože rafeální jádra jsou uložena 
v bulbární oblasti. U člověka se tam 
žádná elektroda umístit nedá, pro-
tože by vznikl bulbární edém. En-
dorfiny se tvoří rovněž v oblasti pe-
riakvaduktální šedi, která obklopu-
je Sylviův kanálek (spojnici mezi 
3 – 4 mozkovou komorou).  Později 
k těmto endorfinům přibyl další en-
dogenní opioid - dynorfin.

Místa opioidních receptorů
Endorfiny a zejména β endorfin 

působí na µ a δ receptory, zatímco 
dynorfin působí na κ receptory. To 
určitým způsobem stratifikuje lát-
ky, které se využívají a které napo-
dobují tyto endorfiny, enkefaliny 
a dynorfin. 

K endogenním opioidům pat-
ří vedle β endorfinu, enkefalinu, 
endorfinu a dynorfinu také en-
domorfin. Ten vzniká v mozku 
v malém množství, ale vyskytuje se 
v něm.

 
Antagonisté opioidů

Naloxon a naltrexon. Naloxon 
působí velmi krátkodobě (do 1 ho-
diny), Naltrexon má až 24 hodinové 
působení. Jsou to kompetitivní an-
tagonisté endogenních opioidů.

Jak tedy působí tyto látky? Bylo 
prokázáno, že při akupunkturis-
tické stimulaci se blokují bolesti-
vé receptory endogenními opioidy 
a tímto mechanismem se tlumí bo-
lest.

Endorfiny se uvolňují nejen při 
bolesti, ale také při fyzické a du-
ševní aktivitě. Endogenní opioi-
dy mají i další euforizující účinky 
a může být na ně určitá závislost 
(sportovci). 

originální práce
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Hladina endorfinu (A) a dynorfin-kon-
vertujícího enzymu (B) v mozkomíš-
ním moku u běžců a u kontrol se seda-
vým zaměstnáním. Dobrovolné cviče-
ní trvající 5 týdnů signifikantně zvyšu-
je oba sledované ukazatele. *P< 0,05, 
**P< 0,01. (dle Rokyta 2006).

Endogenní opioidy půso-
bí na míšních buňkách nejenom 
na glutamátergní receptory, ale také 
na substanci P, což je bílkovina a ne-
opioidní neuropeptid, který trans-
mituje bolest. Enkefalin inhibuje 
uvolňování substance P do aferent-
ního neuronu a tím oslabuje bolest. 
To je presynaptická inhibice.

Opioidní receptory se vyskytu-
jí nejenom centrálně v prodlouže-
né míše, v talamu a v mozkové kůře, 
ale jsou i na periferii. Byly nalezeny 
i v periferních tkáních blízko prop-
riceptorů. 

Endorfinový mechanismus se do-
týká i zmíněného psychologické-
ho působení akupunktury. Podob-
ně jako ostatní psychologické in-
tervence, které již nejsou žádným 
tajemstvím a které mají stejný me-
chanismus spočívající v uvolňování 
endogenních opioidů. Při placebo 
efektu, který je také krátkodobý se 
uvolňují endogenní opioidy velmi 
výrazně. Prokázal to zejména Fabri-
cio Benedetti z Turína.

Endogenní opioidy jsou důleži-
té při psychosomatických interven-
cích. Uplatňují se rovněž při psy-
chologickém působení a laskavém 
jednání. Uvolňování endogenních 
opioidů je hlavní mechanismem pů-
sobení mnoha látek, které utlumují 
bolest akupunkturou, placebo efek-
tem a psychologickými intervence-
mi. Je to blízko teorii o psychologic-
kém působení. Není to žádná mys-
tifikace a účinek psychologického 
působení je jasný.

Psychologický a psychogenní 
efekt

Psychogenní efekt je působení 
na psychiku. Psychogenní bolest se 
vyskytuje u závažných psychických 
poruch jako je schizofrenie, endo-
genní deprese apod., kdy nevzni-
ká na periferií, ale vzniká na úrov-
ni limbického systému a mozko-

vé kůry. Psychogenní bolest je vel-
mi obtížné léčit. Endogenní opioi-
dy jsou sníženy i u bolestí psycho-
genního původu. Psychosomatické 
bolesti jsou způsobeny (až 40 % bo-
lestí zad) stresem, který vyvolá sva-
lové napětí a to má vliv na skloube-
ní sternokostální a kostovertebrální.

Další látky, které se uvolňují při 
akupunktuře: Serotonin tlumí 
uvolňování katecholamiů. Katecho-
laminy se uvolňují při bolesti, pro-
tože se při ní aktivuje sympatický 
systém. Akupunktura snižuje akti-
vitu sympatického systému. Chole-
cystokinin. Prof. Han (3) se svými 
spolupracovníky studoval působení 

Selektivita působení opioidů na opioidních receptorech (podle Rang et. al, 2003)

µ
(mí)

δ
(delta)

κ
(kappa)

Agonisté

morfin
oxykodon
hydromorfon
fentanyl
sufentanil
piritramid
metadon
petidin

+++ + +

kodein
tramadol + 0/+ 0/+

Smíšení agonisté-
antagonisté

pentazocin
butorfanol
nalbufin

- + P(++)

buprenorfin P(+++) 0/+ - -

Antagonisté
naloxon
naltrexon

- - - - - -

+ agonista, P(+) parciální agonista, – antagonista, 0 – bez efektu 
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originální práce

elektroakupunktury na bolest. Zjis-
til, že 66 % pacientů je k akupunktu-
ře senzitivních a 33 % ne. Když změ-
řil hladinu cholecystokininu zjistil, 
že u nonrespondentů je jeho vyso-
ká hladina, zatímco u responden-
tů je normální a nebo nižší. Chole-
cystokinin má velmi významný vliv 
na to, zda při působení akupunktu-
ry bude efekt pozitivní či ne. 

Elektroakupunktura

Staří mistři s jehlami pohybova-
li, ať již Japonci s dlouhými, či Čí-
ňané s krátkými, ale vždy používali 
určitou frekvenci dráždění. Při stu-
diu elektroakupunktury se zjistilo, 
že frekvence do 15 Hz aktivuje pře-
devším η a δ receptory, vysoká frek-
vence 100 Hz aktivuje κ receptory. 
Tento nález umožňuje stratifikovat 
hledání látek, které působí na urči-
té receptory podle příznaků.

Některé nové poznatky 
posledních letech týkající se 
akupunktury

Je velmi blízký vztah mezi psycho-
neuroimunním systémem a aku-
punkturou (18). Stresory přerušují 

všechny fyziologické regulační me-
chanismy a vznikají různá onemoc-
nění. Až 80 % všech nemocí je indu-
kováno stresem. Nevíme proč stres 
někdy vyvolá příslušnou poruchu 
a někdy zase poruchu jinou. Přede-
vším je porucha homeostázy. Nastá-
vají změny v elektrických potenciá-
lech a jsou i změny biochemické. 

Akupunktura a prevence

Akupunktura byla původně po-
užívána jako preventivní metoda 
a teprve později jako metoda tera-
peutická. Lze ji použít při prevenci 
primární, sekundární i terciální. Pri-
mární preventivní intervence sni-
žuje efekt stresu tím, že stabilizuje 
homeostázu autonomního nervové-
ho systému. Sekundární intervence 
umožňuje léčit onemocnění regulo-
vaných nervově. Terciální prevence 
pomáhá uspořádat autonomní regu-
laci tehdy, když organismus není na-
dále schopen udržovat homeosta-
tickou stabilitu způsobenou chro-
nickým onemocněním nebo pora-
něním. Akupunktura ovlivňuje sys-
tém endokrinní a vegetativní.

Čínští autoři Mao et al (9) a další 
ukázali, že terapie akupunkturou, 
která je spojena s rehabilitačním 
tréninkem je účinnější, než když se 
používá samotná rehabilitace u apo-
plektické hemiplegie.

Yan a Hui-Chan (23) a Wu et al (20) 
studovali vliv stimulace akupunktu-
rického bodu tradiční čínské medi-
cíny Liv 3 (taichong) na levé noze 
metodou funkční magnetické re-
zonance (fMRI) u dětí s mozkovou 
obrnou a u dětí zdravých. U nemoc-
ných dětí našli blokádu jaterního 
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meridiánu.
Bylo zjištěno, že manuální aku-

punktura a i elektroakupunktura 
zlepšují symptomy osteoartritidy 
v koleně ať již samotné či jako adj-
uvantní terapie k farmakoterapii. 
Efekt obou forem akupunktury pře-
trvával nejméně 1 měsíc. Zajímavé 
je, že transkutánní elektrická stimu-
lace (TENS) v akupunkturních bo-
dech zlepšuje svalové funkce, sni-
žuje spasticitu plantárních flexo-
rů a zvyšuje sílu flexorů dorza nohy 
(16). Stimulovali 4 akupunkturní 
body na postižené dolní končeti-
ně v trvání 60 minut, 5 dní v týdnu 
po dobu 3 týdnů. Pacienti s TENS 
mají nejen sníženou spasticitu, ale 
začínají chodit o 2 – 4 dny dříve než 
pacienti s placebo stimulací a paci-
enti se standardní rehabilitační léč-
bou.

Velmi výrazný je vztah mezi 
akupunkturou a gynekologic-
kými onemocněními. Akupunk-
tura stimuluje ovulaci, protože akti-
vuje osu hypotalamus-hypofýza-va-
ječník u pacientek, které měli ovu-
lační dysfunkce. Po stimulaci bodů 
Ganshu(UB 18), Shenshu(UB23), 
Guanyuan(REN 4), Zhongji(REN 3) 
a Sanyinjiao (SP 6) se zlepšila ovu-
lace. Endokrinní funkce se stimula-
cí ovulace navrátili téměř k normě 
(10).

Klimakterický syndrom (vege-
tativní a orgánový) je často ovlivněn 
poruchou funkce ledvin. Při stimu-
laci ledvin akupunkturou se zlepšu-

jí klimakterické potíže (21). 
Akupunktura byla použita i při 

infertilitě žen (4). Tím, že se aku-
punkturou uvolnil β endorfin byla 
ovlivněna sekrece genadotropin re-
leasing hormonu. Pacientky měly 
lepší ovulaci a lepší výsledky oplod-
nění metodou IVF. Akupunktu-
ra působí na hypotalamicko-hypo-
fyzo-ovariální osu a periferně také 
na uterus. Není to úplně přesně do-
kázáno, ale zdá se, že tento fakt by 
mohl být významný pro léčení po-
ruch fertility.

Byl studován vliv lektroakupunk-
tury na ovariální morfologii u krys 
s experimentálně indukovanými 
polycystickými ovárii (14). Elektro-
akupunktura snižuje hyperaktivi-
tu sympatického nervového systé-
mu. U krysího modelu polycystic-
kých ovarií je zvýšená hladina NGF 
(nervový růstový faktor). V ovariích 
a nadledvinách po elektroakupunk-
tuře se tato koncentrace NGF sni-
žuje. Lundeberg a Lund (8) dopo-
ručují léčbu akupunkturou jako ad-
juvantní terapii při bolesti u endo-
metriosy (endometrialgie).

Prof. Han se svými spolupra-
covníky (1) sledovali efekt elekt-
roakupunktury v místě Neiguan 
(P6) na myokardiální mikrocirku-
laci a elektrickou aktivitu u krá-
líků s akutní myokardiální ische-
mií. Tam, kde byla hranice ische-
mie, zjistili, že elektroakupunktu-
ra ovlivňuje spasmus arteriol, sni-
žuje extrémní  dilataci krevních ka-

pilár a moduluje poruchu rovnová-
hy v mikro-vazomotorice koronár-
ních arterií. Zlepšuje zásobení myo-
kardu kyslíkem a elektrickou aktivi-
tu myokardu. Tato terapie by mohla 
pomoci při zlepšování myokardiál-
ních funkcí.

V práci Kima et al (6) byl zkou-
mán účinek elektroakupunktury 
v bodu jogsamni (st 36) na expre-
si neuronální syntézy oxidu dusna-
tého (nNOS) v hypotalamu u spon-
tánně hypertenzivních krys. Stimu-
lace bodu jogsami moduluje auto-
nomní funkce a  rovněž redukova-
la expresi a aktivitu nNOS v hypota-
lamu spontánně hyspersenzivních 
krys na modelu experimenáltní 
psychogenní cholecystitidy. U králí-
ků u kterých použili metodu infra-
červeného zobrazení povrchové tě-
lesné teploty, demonstrovali Zhang 
et al (24) longitudinální linii s vyš-
ší teplotou na laterální straně trupu. 
Tato linie je podobná Gallbladder 
Channel of Foot shaoyang.

Existuje dlouhodobá klinická 
zkušenost, že akupunktura i elek-
troakupunktura jsou velmi účin-
né u alergických onemocnění, ze-
jména u astma bronchiale. Xue et al 
(22) se v randomizované kontrolo-
vané klinické studii zabývali účin-
kem akupunktury na léčení sezón-
ní alergické rinitidy (JAR). Dopo-
ručují akupunkturu jako efektiv-
ní a bezpečnou alternativní léčbu 
SAR. V poslední době se začíná aku-
punktura uvažovat a i používat při 
adjuvantní léčbě nádorů (7). Bude 
však potřeba provést rozsáhlejší stu-
die a pozorování, aby akupunktura 
mohla být zařazena do adjuvantní-
ho algoritmu onkologické terapie.

Pro vysvětlení mechanismu účin-
ku akupunktury byla použita fMRI. 
Ta měřila změny před, během a aku-
punkturistické manipulaci u zdra-
vých dobrovolníků. Signifikant-
ní fMRI sigály byly identifiková-
ny v levé amygdale. Existuje funkč-
ní síť v mozku, do které je zavazata 
amygdala. V této síti jsou i struktu-
ry, které se zúčastní percepce a mo-
dulace bolesti. Zajímavé je, že zavze-
tí do sítě amygdaly vyvolá jak pravá 
akupunktura (acupuncture verum), 
tak stínová akupunktura (shame 
acupuncture). To znamená, že aku-
punktura může měnit amygdalárně 
specifickou mozkovou síť zajišťující 
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percepci a modulaci bolesti (11).
O další vysvětlení farmakologic-

kých mechanismů elektroakupunk-
tury se pokouší review Fukuzawy 
et al (2). Vychází z konsensu, kte-
rý přijala NIH v roce 1997 s tím, že 
akupunktura je užitečná pro léčbu 
13 syndromů a onemocnění včet-
ně nausey a zvracení způsobenou 
chirurgickým zákrokem nebo che-
moterapií, dále při bolestech zubní-
ho původu a bolestí zad (low back 
pain). V práci jsou rozebrány farma-
kologické aspekty neurologických 
(senzorických), kardiovaskulárních 
a gastrointestinálních účinků elekt-
roakupunktury.

Závěr

Akupunktura a elektroakupunk-
tura má jednoznačné vysvětlení 
v několika neurochemických me-
chanismech v působení endogen-
ních opioidů a dalších látek jako je 
cholecystokinin, serotonin a další. 
Stále ještě je mnoho otázek, které by 
pomohly všechny taje akupunktury 
vysvětlit. Je třeba, aby akupunktu-
ra a elektroakupunktura byly sou-
částí běžného standardu terapie bo-
lesti ve spolupráci s dalšími meto-
dami (17). Adjuvantní metody po-
máhají snižovat spotřebu analge-
tik, což je velmi významné, ale dů-
ležitá je i spolupráce s neuromodu-
lačními nefarmakologickými meto-
dami.  Patří mezi ně TENS, stimula-
ce postranních provazců míšních 
- SCS (spinal cord stimulation), hlu-
boká mozková stimulace DBS (deep 
brain stimulation), stimulace mo-
torické mozkové kůry – MCS (mo-
tor cortex stimulation), neinvazivní 
metody rTMS (transcranial magne-
tic stimulation). V některých přípa-
dech se bez těchto metod neobejde-
me. Širokým základem léčení boles-
ti jsou metody farmakologické, kte-
ré ale mohou být vhodně doplňová-
ny, nebo i zcela nahrazeny. 
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Osnova

1.  Co je Milaniho trojúhelník, his-
torie, dostupné informace, loka-
lizace bodů

2.  Použití u pacientů s LMD, autistů 
apod.

3.  Kasuistiky
4.  Praktické použití – frekvence 

aplikace, jehly x elektrostimula-
ce

5.  Strana levá – harmonizace spolu-
práce hemisfér 

Milaniho trojúhelník

Téměř neznámý, často málo po-
užívaný a opomíjený a přitom ne-
smírně důležitý – dokonalá sestava 
bodů obkružujících tragus a antitra-
gus na ušním boltci.

Jedná se vlastně o trojúhelník alfa 
z malé delty a eventuelně přidruže-
né body uprostřed tragu a antitragu 
(dle MUDr. Jaroslava Debety). Tato 
sestava zvyšuje inteligenci a upra-
vuje svalový tonus. V literatuře na-
lezneme zmínku prakticky pou-
ze výjimečně a to v indikaci u dětí 
s lehkou mozkovou dysfunkcí a dětí 
s dětskou mozkovou obrnou. 

Co jednotlivé body znamenají:

1. Nuclei amygdalae
Amygdala je mozkové jádro, ana-

tomicky je součástí basálních gang-
lií, která leží v hloubce mozkových 
hemisfér. Funkčně patří k limbické-
mu systému, který je důležitou sou-
částí autonomního nervového sys-
tému. Automaticky reguluje řadu tě-
lesných funkcí a je spojen s emoce-
mi a čichem. Limbický systém řídí 
vrozené i získané formy chování, vý-
běr programů a je výchozím místem 
instinktů, motivací a emocí. Projek-
ce limbického systému na před-
ní třetině zevní plochy antitragu. 
K limbickému systému přiřazujeme 
i bod agresivity.

Samotná amygdala spouští streso-
vou reakci, která usnadňuje zvládnu-
tí nebezpečné situace, popř. útěk. Je 
branou ohrožení a vyrábí strach.

Účastní se řízení motorických pro-
jevů doprovázejících různé emo-
tivní stavy (radost, nadšení, vztek, 
agresi...). Ovlivňuje především cho-
vání, emoce, paměť a pozornost člo-
věka.

Porucha limbického systému se 
nejčastěji projeví jako abnormální 
emoční reakce – nevhodný pláč či 
smích, zuřivost, bezdůvodný strach, 
deprese, zvýšená sexuální touha. 

2. Corpus callosum
Je to největší mozkový komisurál-

ní systém, který spojuje neocortex 
obou hemisfér. Tento systém usnad-
ňuje spolupráci dominantní a nedo-
minantní hemisféry.

Při lézi přední části corpus cal-
losum bývají psychické poruchy – 
jako apatie, ztráta iniciativy, stupor, 
poruchy koncentrace, paměti, po-
stižení intelektu, změny osobnosti 
a emoční iritabilita.

Při postižení střední části dochází 
k apraxii levé horní končetiny.

Připomeňme si funkce mozko-
vých hemisfér:

Levá hemisféra – mužská, zkou-
šející, řídí myšlení přímočaře,sym-
bolické, abstraktní, logické, oriento-
vané na realitu, vnímá řeč,melodie, 
hmat, sluch, čich, chuť.

Pravá hemisféra – ženská, intui-
tivní, řídí myšlení globální, konkrét-
ní, intuitivní, neplánované, obraz-
né, vnímá přírodní zvuky, tvary, bar-
vy, prožitky, umělecký pohyb.

3. Lobus praefrontalis
Jde o přední část čelního laloku. 

Její poruchy se zahrnují pod pojem 

cHVÁLA mILANIHO tROjÚHELNíKU
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prefrontální syndrom. Jde přede-
vším o poruchy vyšší nervové čin-
nosti, mění se psychika a rysy osob-
nosti. Projevem může být apatie, 
úbytek aktivity, trpí zejména paměť, 
vštípivost a zájem o nové zážitky. Je 
narušen kritický vztah k vlastnímu 
onemocnění, což se může projevit 
inadekvátní euforií, gatismem (ztrá-
ta společenského chování, nedodr-
žování čistoty) a ganserismem (dě-
tinské chování). Patří sem i emoč-
ní labilita. Prefrontální korteš se vý-
razně podílí na organizaci myšle-
ní, zařazuje činnosti do správného 
časového pořadí, odlišuje důležité 
od nedůležitého, vytváří schopnost 
integrace. Pravděpodobně jsou zde 
vázány i vůle, motivace a aktivita 
osobnosti.

Lobus frontalis se projikuje 
na ventrální část zevní plochy antit-
ragu.

4. Gyri temporales transversi
Lobus temporalis se projikuje 

na střední část zevní plochy antit-
ragu

Při postižení dominantního spán-
kového laloku je nejcharakteristič-
tějším příznakem afazie, trpí pa-
měť. Jsou zde iluze viděného, sly-
šeného, prožitého (illusion du deja 
vu, entendu, vecu) Dále snové stavy, 
emoce hrůzy a děsu a ztráta odha-
du času.

5. Comissura epithalamica
Thalamus s epithalamem tvo-

ří dorzální část diencephala, což 
je mezimozek. Komisura je zkříže-
ní vláken z mezimozku a středního 
mozku před stopkou epifýzy. Thala-
mus představuje integrační recepč-
ní centrum ve kterém se spojují 
a přepojují dráhy přicházející z dis-
tálních partií mozku a míchy do ba-
sálních ganglií mozkové kůry.

Mozek je uložen v tvrdém obalu 
(lebce), takže jakýkoliv absces, ná-
dor, hematom např. po úraze hla-
vy má za následek zvýšení nitroleb-
ního tlaku, který ve svém důsledku 
postihuje celý mozek.

Některá onemocnění či vady moz-
ku postihují pouze malou oblast, ale 
mají velký klinický dopad.

K poruchám mozkové činnosti 
a postižení výše uvedených center 
může dojít při:
• virové infekci
• bakteriální infekci
• nádory
• porucha zásobování mozku krví 

a kyslíkem – CMP…
• vrozené vady (m. Down)
• degenerativní a autoimunní one-

mocnění
• vliv toxinů, léků, chemikálií
• drogy
• očkovací látky
• elektrosmog
• úrazy
• otrava CO

Milaniho trojúhelník se využívá 
především v léčbě dětí – zejména 
hybných poruch, ale vynikající vý-
sledky máme i při léčbě autismu, At-
tention deficit hyperreactivity di-
sorder (dále jen ADHD), po těžkých 
mozkových úrazech, (vč. apalické-
ho syndromu), mozkové mrtvici, 
polyneuropathie, koktavosti, men-
tální retardaci...

Stimulace bodů synchronizuje 
činnost hemisfér, obnovuje funkci 
mozku.

Body stimulujeme buď jehlami 
nebo elektrostimulem.

Frekvence stimulace záleží 
na akutnosti onemocnění, jak časně 
se zahájí léčba po vzniku onemoc-
nění apod. Při akutním vzniku ob-
tíží (např. CMP nebo úraz) apliku-
jeme jehly ihned do bodů Milani-
ho trojúhelníku, lépe vlevo. (Proč 
není dosud zcela jasné, ale nejspíše 
to souvisí s funkcí basálních jader).

Na druhé straně je možné i to, že 
u dětí trpících ADHD je často smíše-
ná nebo nevyhraněná lateralita.

V literatuře jsou uvedeny studie, 
kde jsou jednoznačně prokázané 
anatomické i biochemické změny 
v mozku pacientů trpících porucha-
mi chování nebo hyperkinetickými 
poruchami (doc. MUDr. Ivo Paclt).

Tak např. děti s ADHD mají zmen-
šenou pravou prefrontální kortikál-
ní oblast, také corpus callosum je 
menší, uvádějí se změny stranové 
symetrie nukleus caudatus a globus 
pallidus. Bazální ganglia jsou u těch-
to dětí vlevo zvětšená.

Biochemicky nacházíme u dětí 
s ADHD deficit serotoninu, dopa-
minu a u subtypu IV. Je možná i en-
dorfinová deficiente, což by mož-
ná mohlo vysvětlovat i pozitivní vliv 
akupunktury.

Také jsou rozdíly v aktivaci jed-
notlivých částí mozku.

U poruch chování – jsou aktivová-
ny zejména gyrus cinguli, limbický 
systém, amygdala, gyrus hypocam-
palis a thalamus.

U ADHD – hyperkinetické poru-
chy je aktivován zejména prefron-
tální a frontální cortex, bazální gan-
glia a mozeček. Při dlouhodobé  léč-
bě volíme frekvenci 1x týdně až 1x 
za 14 dní, každý bod stimulujeme 
20 vteřin. 

Efekty a možnosti léčby si ukáže-
me na následujících kasuistikách.

Kazuistiky

1. M. B. (žena nar. 1985)
• RA:

Matka – alergie na prach, srst, 
chlad, m. Scheuermann, otec – 
atopik, bronchitidy, ekzém

• OA: 
Z 2. těhotenství, bez obtíží, mat-
ka přenášela 14 dní, porod vyvo-
lávaný.
Od začátku blinkávala, psycho-
motorický vývoj opožděný – sedí 
v 8. měsíci, leze ve 12. měsíci, stojí 
v 16. měsíci, chodí sama v 21. mě-
síci.
Ve 2 letech neurologická prohlíd-
ka – dg- lMD
Vyšetření na očním – brýle + 3,5 
a + 4,0 D
Od 5 let sledována na psychiatrii.
Neklidná, špatně se soustředí, 
zpoždění ve vyjadřovacích schop-
nostech, šišlá, v 5 letech dokáže 
namalovat jen kolečka a čárky, ne-
dokáže zapnout knoflík.
Projevy: Výrazný neklid, nervozi-
ta, přechází z místa na místo, škra-
be se, pláče, zakrývá si uši, nausea 
nebo emise při sebemenším zvu-
ku (sousedova sekačka = emese), 
zároveň se schovává pod stůl, úz-
kostně křičí. Poté extrémní únava, 
usne kdekoliv. Odmítá útěchu, po-
kud si jí někdo všímá je agresivní. 
Odmítá jídlo a pití, musí se neu-
stále nutit, není možné odvést po-
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zornost jinam, pak zvrací.
Reakce na zvuky je horší, když ne-
vidí zdroj (vzdálená sekačka, cir-
kulárka, vrtačka = emese).
Pokud zdroj vidí, fascinovaně ho 
sleduje, nedokáže se odtrhnout, je 
přitom nervózní, rozrušená, plá-
če, má bolest hlavy.
Silně fixovaná na matku, po od-
chodu matky se ubezpečuje, že se 
matka vrátí, pak usíná. Snese jen 
blízké příbuzné (teta, babička).
Pokud je doma nějaký problém 
(neklid, hádka apod.), pláče, za-
krývá si uši.
Léčena vitaminy (B, E), Lecitinem, 
bez efektu.
Jídlo – má ráda kyselé okurky, ky-
selé rybičky, líže plnotučnou hoř-
čici.
Má ráda zvířata, vadí jí ale zápach.
Má ráda mělkou vodu – ráda leží 
ve vaně, na kraji rybníka.
Přehnaně reaguje na nové pro-
středí, kladné i záporné podněty, 
je vždy agresivní, úzkostná, křičí 
a zvrací.

1992 
Psychologické vyš.: středně těžká 
až těžká duševní zaostalost, autis-
mus, hyperkinetický syndrom.
Od 1992 chodí zkusmo do MŠ 
na 2 hodiny denně.
1. vyšetření u nás 1992 – zjiště-
na encephalopathie, doporučena 
Sepia 15 2x týdně, Tabacum 9 1x 
za 14 dní, Lycopodium 15 1x týd-
ně a Phosphorus 9 1x denně.
A 1x týdně Milaniho trojúhelník 1. 
sin., omega 2 1. dx., bod agresivity 
1. dx. střídavě l. sin po týdnu.
2. vyšetření za 6 měsíců – zlep-
šena ve všech směrech, klidnější, 
emese 0, bolesti hlavy minimálně. 
Doporučeno: Aku stejně (stimula-
ce bodů 20 sek. 1x týdně), Ignatia 
30 1x za měsíc, Phosphorus 15 1x 
týdně, Nux vomica 9 denně.

Od 1996 
Encephabol 1x1, ostatní idem. Po-
stupně dohání vývoj.

Od 1994 
chodí do školy pro slabozraké.

Od 1995 
aku 1× za 14 dní, pauza přes prázd-
niny.

Školu zvládá dobře, zvuky snáší, 
zvládá změny prostředí. Problém 
je klaustrofobie. Mírné alergické 

problémy (rýma, conjunktivitis), 
zlepšena po akupunktuře. Home-
opatika: Ignatia 30 CH 1x za 14 
dní, Phosphorus 9 CH 1x týdně 
do 1997. Poté jen Ignatia 30 CH 
1x týdně a Milaniho trojúhelník 
1x týdně.
Mírné rozkolísání stavu při nástu-
pu menarche 1998, kdy přechod-
ně přecitlivělá, lakrimosní, zlep-
šena po Pulsatilla 30 CH 1x týd-
ně. Psychicky – školu zvládá, má 
ale problémy s časem a nedoká-
že sama zvládat úkoly, potřebuje 
oporu. Dle psychologa stále v pás-
mu imbecility. Nemocnost mini-
mální. Nově potravinová alergie – 
na jogurty. Zlepšení po aku. proti-
alerg. Postupně zlepšování stavu, 
zlepšování dovedností, výrazné 
zlepšení komunikačních schop-
ností – ráda komunikuje se starý-
mi lidmi. V r. 2000 psycholog. tes-
ty v pásmu debility, doporučena 2 
letá dívčí škola po dokončení de-
vítiletky. 
Pacientka je soběstačná, zvládá 
všechny domácí práce, šije na ši-
cím stroji, žehlí, zvládá samostat-
ně nákupy. 
Následně již není další zlepše-
ní po 6 měsících léčby, proto th. 
ukončena.

2. J. S. (muž narozen 6. 4. 1974, 
učeň automechanik)

16. 11. 1991 prodělal autohavárii 
s úrazem hlavy a následným rozvo-
jem apalického syndromu – coma 
vigile.

 
• RA:

Zcela bez zvláštností, sledovaná 
onemocnění 0.)

• OA: 
Prodělal běžné dětské nemoci, ji-
nak nestonal.

• NO: 
Autohavárie, kdy řídil kamarád – 
jeli projet opravované auto a ka-
marád vrazil do sloupu – jemu se 
nic nestalo, pacient utrpěl těžké 
poranění hlavy se zhmožděním 
mozku. Postupně hospitalizován 
ve 3 nemocnicích, ve stavu coma 
vigile nakonec začátkem květ-
na 1992 odeslán domů, kde mat-
ka zařídila vodní lůžko a byla po-
učena o vývoji onemocnění, včet-
ně toho, jak posléze pozná, že syn 
zemřel.

13. 5. 1992 
Zahájena akupunkturní terapie – 
Milaniho trojúhelník vlevo, vpra-
vo thalamus a Shen men. Stav při 
l. vyšetření: Coma vigile, diver-
gentní postavení bulbů, anisoko-
rie, mydriasa vpravo, nystagmus, 
reakce na osvit významně zpoma-
lená. Spastická kvadruparesa – de-
kortikační rigidita? Výrazně zvýše-
ný svalový tonus, spontánní křeče 
končetin. Babinski +. Na hrudní-
ku a v obličeji četné drobné hnisa-
vé pustulky. Inkontinence alvi et 
urinae. Uchována reakce na noci-
ceptivní podněty. Výbavný úcho-
pový reflex. Milaniho trojúhelník 
aplikován ob den.

20. 5. 1992 
Vymizely spontánní křeče, paci-
ent reaguje mrkáním na slovní 
podněty.

27. 5. 1992
Počínající mimika.

3. 6. 1992
Udrží stolici i moč.

10. 6. 1992
Uvolnění elasticity vpravo, zaháje-
na terapie pomocí Vojtovy meto-
dy a přidána homeopatika – Arni-
ka 9 C H a Hepar sulfur 9 CH 3x 
denně. Akupunktura ve stejné se-
stavě 2x týdně.
29. 6. 1992 
Se udrží vsedě, výraznější mimika, 
reaguje na slovní podněty.

29. 7. 1992
Již sedí v křesle, směje se, mírná 
anxieta. Slovní projevy 0. 

7. 10. 1992
Začíná mluvit – jedno až dvousla-
bičná slova, správně používaná.
Přidány organopreparpáty – ce-
rebrum suis, a dále podány alopa-
tické léky po dohodě s neurolo-
gem – Sirdalud, Nacom a Sodan-
ton. Ostatní idem (aku, homeo).

1993
Milaniho trojúhelník 1x za 14 dní, 
mezitím 1x za 14 dní celotělová 
akupunktura – zejména body TM, 
jater (celkem 5x), pokračována 
dále jen v Milaniho trojúhelníku. 
Pacient začíná chodit (2 – 3 kro-
ky), intenzivně cvičí, učí se mlu-
vit, čte, dívá se na televizi, dobře 
počítá.

1994
Objevila se agresivita, vzteklý, že 
nemůže chodit, jen pár kroků, ne-
vybavuje si všechna slova, potom 
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se rozčiluje. Cítí se lépe na chatě, 
v přírodě.

1995
Odstěhován na chatu. Mluví, čte, 
píše, komunikuje velmi slušně. 
Chůze omezena do 10 kroků.

1998 
Extrakce 16 zubů pro dekalcifika-
ci, celkový zdravotní stav se dále 
nemění. Klasicky bez léčby, užívá 
pouze homeopatika. Akupunktu-
ra již dále bez efektu.

3. T. U. (muž nar. 1988)
• RA: 

Babička + na Ca prsu, léčila se 
s ICHS a DM, chron. renál. insuf., 
oba dědové + na CMP, strýc ICHS, 
st.p.IM, sourozenci 0

• SA:
Svobodný, bezdětný, celý život žije 
pouze s matkou, rodiče se brzy 
po jeho narození rozvedli a s ot-
cem nemá žádný kontakt, studo-
val střední odbornou školu – elek-
tromechanik.

• OA: 
Dětské nemoci neprodělal žádné, 
v předškolním věku opakovaně 
mediootitidy, tonsilitidy, ve škol-
ním věku poté časté bronchitidy. 
V letech 1995 – 2001 léčen na aler-
gologii pro vysokou nemocnost, 
recidiv. KHCD a bronchitidy, opa-
kovaně vysoké hodnoty ASLO, 
imunol. opakovaně bez význam-
nějšího imunodefektu, vzhledem 
ke klinice však opakovaně proběh-
la imunomodulační léčba bakteri-
álními lyzáty (Bronchovaxom, Ri-
bomunyl). U dítěte dále diagnosti-
kována LMD, problémy se soustře-
děním ve škole… Od r. 2004 pro-
jevy sezónní pylové alergie, zave-
dena spec. alergen. imunoterapie.
Operace: ve 4 letech adenotomie, 
v 8 letech plastika ušních boltců, 
2007 orchiektomie l. dx. pro zá-
nět.

• NO: 
V dubnu 2007 byl Tomáš ve 4. roč-
níku střední školy, měl však stu-
dijní problémy a nebyl připuštěn 
k maturitě, kvůli tomu měl vel-
ké neshody s matkou, hádky…na-
konec vše vyřešil 27. 4. 2007 ten-
tamen suicidii explosí doma vy-
robené výbušniny, kterou si po-
ložil pod hlavu a nechal explo-

dovat. Došlo k rozsáhlému krani-
otraumatu s vícečetnými fraktu-
rami lebky, včetně base lební, nad 
celou levou hemisférou a kontu-
sí frontálně a temporálně vlevo. 
Stav dle prvního vyšetření se je-
vil neslučitelný se životem, přes-
to provedena operace s odstraně-
ním kostních úlomků, resekcí čás-
ti kontuze frontální vlevo, dekom-
presní kraniektomie frontotem-
porálně vlevo, dura plastiky, eva-
kuace hematomu parietálně vpra-
vo. Na CT ještě postkontuzní změ-
ny v levé mozkové hemisféře. 

S nekonvenční léčbou jsme zača-
li 14 dnů po úraze, ještě při poby-
tu pacienta na ARU, ve stavu coma 
vigill as he, na řízeném dýchání, 
živený nasogastrickou sondou. 
Aplikace jehel Milaniho trojú-
helník a intermit. K tomu plic-
ní 7 i vzhledem ke kožním popá-
leninám po výbuchu a žaludeční 
36 jako imunomodulačního a to-
nizač. bodu. Homeopatika – Car-
bo vegetábilis, Natrum sulfuri-
cum, Arnica a Traumeel – podá-
vala matka naředěné přímo do na-
sogastr. sondy. Vše prováděno 1x 
denně, k tomu matka prováděla 
basální stimulaci + poslech hud-
by.
Z ARA přeložen na neurochirur-
gickou kliniku 24. 5. 2007 při vě-
domí, ventiluje spontánně trache-
otomií, výživa stále nasogastr. Son-
dou, ležící, reaguje otáčením očí 
a hlavy na zvukové podněty, hojí-
cí se rozsáhlé tržné rány na hlavě 
vlevo, afonie, smíšená afazie, těžká 
pravostranná hemiparesa až ple-
gie. Pokračováno v akupunktuře 
každý den nebo obden až do kon-
ce července. Postupně se zlepšu-
je, začíná se posazovat, prohlíží si 
aktivně obrázky v časopisech, sle-
duje filmy na videu, začíná spo-
lupracovat a rozumí výzvám, stá-
le není schopen říci ani slabiku. 
Z homeopatik podáváno postup-
ně Magnesium muriaticum, Gel-
semium, Arsenicum album a Na-
trum sulfuricum.
11. 8. 2007 propuštěn do domácí-
ho ošetření, schopen chůze s do-
pomocí druhé osoby, sám se nají 
lžící a napije. Nemluví, ale dohod-

ne se pomocí slov, která napsa-
la matka na papírky (jednoduchá 
slova typu ano, ne, chci pít, kni-
ha, televize…). Stále pokračujeme 
v aplikaci akupunktury nyní již 
s frekvencí 1 až 2x týdně.
Z alopatik dostával Geratam, Heli-
cid, Seropram nebo Citalec.
Pochopitelně, že byla zahájena re-
habilitace, logopedie, proběhla 
i lázeňská léčba, sledován na psy-
chiatrii. Současný stav vypadá tak, 
že pacient je mobilní samostatně, 
bez opory i když přetrvává pravo-
str. Hemiparesa, je schopen sám 
dojet tramvají k lékaři, je scho-
pen dojít na jednoduchý nákup, 
mluví v celých větách, i když ně-
která slova hůře vybavuje, pracuje 
na počítači, dochází na rekvalifi-
kační kurz, který by mu zajistil vy-
učení v oboru elektro. V plánu je 
neurochirurgická operace- plasti-
ka kalvy.

4. A. M. (žena nar. 1997)
• RA: 

Starší sestra – polyval. alergička, 
včetně přecitl. na lepek, s projevy 
atopického ekzému, intermit. ast-
matu bronch., sezonní alerg. Rhi-
nitidy
Otec – pylová alergie,potravino-
vá alergie, divertikulitida, inter-
mit. AB
Matka – kontaktní ekzém, sestře-
nice polyval. alergie, děd – DM

• OA: 
Těhotenství fysiol. průběh, porod 
v termínu spont., pupečník okolo 
krku – kříšena. Kojena do 4. mě-
síce, poté přechod na hypoalerg. 
Mléka Nutrilon pepti.
Očkování dle kalendáře, velká re-
akce na očkování proti Haemo-
phillu- horečky, průjmy, zvracení, 
ekzém, ostatní tolerována dobře. 
Plané neštovice ve 3 letech.
Vrozená vada – zdvojený kalicho-
pánvičkový systém vlevo.
Operace: adenotomie
Úrazy: 0

• NO: 
Od 6 týdnů generalisované pro-
jevy atop. Ekzému, neprospívání, 
psychomotorická retardace, po-
stupně asi od 5. měsíce projevy 
potravinové alergie (polyval. včet-
ně lepku, vajec, krav. mléka…), zjiš-

originální práce
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těna aktivní CMV infekce. Dále vy-
soká nemocnost, recidiv. KHCD, 
rhinitidy, otitidy…

U nás holčička vyšetřena popr-
vé v r. 2000, tedy ve 3 letech, kdy 
nemluvila, občas se jí podařilo 
říci pouze máma, výrazně naruše-
na jemná motorika, chůze nejistá 
s držením, vydávala takové skře-
ky, častý pláč. Zahájena komplex-
ní terapie – homeopatika, dietní 
režim, dle EAV vyměřených po-
travin, alopatika (Nalcrom, Gera-
tam, antihist. Intermit.). Asi od 4. 
návštěvy zahájena stimulace Mi-
laniho trojúhelníku rodiči doma, 
dop. denně. Cca po půl roce začí-

ná vyslovovat jednotlivá slova, po-
jmenovává členy rodiny, zlepšila 
se motorika. 
Pokračováno v aplikaci elektros-
timulace, postupně pouze 1x týd-
ně. Dnes chodí do zvláštní školy, 
ale celkově výrazně zlepšena, čte, 
mluví téměř normálně, motorika 
zlepšena, věnuje se i mimoškol-
ní zájmové činnosti, jezdí na tábo-
ry…

Naším sdělením jsme pouze chtě-
ly upozornit na rezervy v indikační 
oblasti využití bodů Milániho trojú-
helníku.

Zejména i v tzv. „ztracených přípa-
dech“, jakými bezpochyby jsou roz-

sáhlá kraniotraumata a kde je poslé-
ze veškerá léčba zredukována pou-
ze na ošetřovatelskou péči k zajiště-
ní základní hygieny. 
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VztAHy – PROBLém dNEšNí dOBy

MUDr. Jana Wankatová, MUDr. Věra Dolejšová
Sedmihorky, duben 2010

MOTTO:

„Ten, kdo ví, jak pečovat o své 
srdce, může být učitelem každé 

nauky.“
(egyptská moudrost)

Úvod

Otázka vztahů je dnešním téma-
tem číslo jedna – vztahy se totiž bě-
hem posledních necelých sto let na-
prosto zásadně změnily a změnila se 
zavedená pravidla platná po tisícile-
tí. A to ne naráz na celém světě, ale 
rozdílně v kapitalistických a socia-
listických zemích.

Obsahem našeho sdělení je bliž-
ší pohled na vývoj vztahů v socialis-
tických zemích a to na základě vlast-
ních pozorování z praxe. Naše sdě-
lení si neklade za cíl vědecký rozbor 
situace, pouze uvádíme vlastní po-
zorování a nabízíme možnosti řeše-
ní…

Obsah

Kapitola 1 – vztahy v 50. letech
Po tisíciletí platilo, že muž je v ro-

dině č. 1., potom následují děti, pra-
rodiče a nakonec žena. Muž je živite-
lem rodiny, žena se stará o děti a do-
mácnost. Prarodiče si své odpraco-
vali, teď jim patří zasloužená úcta 
a mají poradní hlas – hlas moudros-
ti, životních zkušeností a životního 
smíření.

Vzpomeňme jen na staré české 
filmy, kde maminka dává tatínkovi 
nejlepší porce jídla, tiší děti, aby ta-
tínka nerušily a tatínek se povaluje 
na kanapi, přikryt novinami. V ro-
dinách středních vrstev ve městech 
navíc rodině pomáhalo nejrůznější 
služebnictvo. Matka potom zejména 
organizovala chod domácnosti a do-
hlížela na něj. Jenomže potom přišla 
50. léta, měna, socialismus…

Ženy, které vyrostly v těchto 
představách, byly najednou nahná-

ny ke strojům, všude byly obrov-
ské plakáty, na nich ženy na trakto-
rech, v rozhlase zněly budovatelské 
písně, byly chváleny ženy údernice, 
atd. Mluvíme o ženách ročníků cca 
1925 – 1940. 

Do té doby platilo, že žena hos-
podyně předává „žezlo“ nové hos-
podyni a odebírá se na vejminek 
a dále jen pomáhá a radí, ale už ne-
nese tíhu zodpovědnosti. Tzn., že 
žezlo předávaly ženy ve věku kolem 
40 – 45 let ženám kolem 20. Socialis-
mus to změnil. Ženy pracovaly v to-
várnách, zemědělství, ale i na úřa-
dech, ve zdravotnictví, studovaly 
ekonomii, práva a dále v těchto obo-
rech pracovaly a to velmi úspěšně 
– vedle mužů, jejichž to dosud byla 
doména.

Doma je ale čekala další směna, 
protože převzaly to „žezlo“ vedení 
domácnosti a jejich matky tedy oče-
kávaly vedení a podrobovaly se, tak, 
jak dosud, rozhodování těchto no-
vých hospodyněk. 

Manželé očekávali full servis 
a také se jim ho dostatečně dostáva-
lo. Děti se učily a byly vychovávány 
podle Makarenka „Škoda rány, která 
padne vedle“. Z dnešního hlediska 
byly tedy týrané.

Ženy, které byly historicky první 
v takto masivním měřítku ale oče-
kávaly uznání za to, že vše zvládají. 
A ono se jim povětšinou žádného 
nedostalo. Jejich matky se domní-
valy, že si do práce chodí odpoči-
nout od vlastních povinností, které 
mají doma, děti je nechválily, proto-
že vyrůstaly v jeslích, školkách, dru-
žinách a nebo s babičkami a mat-
ky od nich vyžadovaly hlavně po-
vinnosti – další známé heslo: „Nej-
dřív práce, potom zábava!“ A man-
želé si většinou ničeho nevšimli. 
Ženy tedy mlčely a snažily se za kaž-
dou cenu obstát… A své „žezlo“ čas-
to nikomu nepředaly a dosud diri-
gují chod celé rodiny, vyžadují, aby 
se jim všichni podřizovali.

Dalším znakem té doby byl ne-
dostatek dotyků – mnozí pacienti, 
dnes kolem 50 let věku často uvá-
dějí, že se jich matky jen málo dotý-
kaly (pokud ne vařečkou), málo se 
s nimi oproti dnešku mazlily apod. 
Jedna naše pacientka uváděla, že 
se po dlouhých letech dotkla své 
maminky až na její smrtelné poste-
li a že to bylo hodně dojemné, pro-
tože najednou věděla, že ta mamin-
ka po tom dotyku moc toužila a že jí 
byl velmi příjemný a milý a také že 
najednou došlo k vzájemnému po-
chopení a souznění…

Členové rodin se ale setkávali pra-
videlně u hlavního jídla – často to 
byla večeře – podle ročního obdo-
bí – polévky, brambory na loupač-
ku, a nebo v neděli, kdy byla kla-
sická sestava jídelníčku – polév-
ka, hlavní jídlo a moučník s kávou. 
Tehdy si všichni vyprávěli své zážit-
ky z práce, školy, mluvilo se o přá-
telích,plánovali se společné výlety… 
Rodina držela víc pohromadě, schá-
zela se u společného stolu a všichni 
byli dobře informováni o tom, co se 
děje.

Jen málo mužů této generace vy-
práví o svých pocitech, jsou mlčen-
liví a velmi závislí na svých man-
želkách. Když přijdou do ordinace 
často nechávají mluvit za sebe svo-
je ženy a nejvýše mluví o tom, jak 
jsou šťastní, že je mají. „Co by si bez 
nich počali?“ Ženy jsou vůči nim to-
lerantní, chápavé. Zároveň ale mají 
hluboký pocit křivdy ze zneuznání, 
což se může projevovat spíše fyzic-
kými obtížemi – zejména bolestmi 
kolen (kolena = pokora, a ta u nich 
byla hodně potlačena).

Velmi vhodným lékem se ze uka-
zuje CAUSTICUM – což jsou lidé 
kritičtí, hádaví, mají velkou citli-
vost na nespravedlnost, pomáha-
jí slabším, pláčí soucitem. Mají také 
strach, že se něco stane. Nepřijíma-
jí žádnou autoritu, někdy bývají po-
výšení. Mají rádi zpěv. Z jídla mají 
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rádi uzené maso a pivo, dávají před-
nost osvěžujícím pokrmům. Prefe-
rují chladné nápoje. Večer si stěžují 
na velkou slabost až ochablost celé-
ho těla a mívají horší paměť. Lék dá-
váme v ředění 30 CH 1x týdně.

Kapitola 2 – ročníky 1950 – 1970 
(+/- 2 – 3 roky)

V této generaci došlo ke změně 
vztahů – ženy již od svých partne-
rů očekávaly nějakou pomoc v do-
mácnosti, ale většinou ji nedostaly. 
Manželé zatím nezměnili své posta-
vení a očekávali chod domácnosti 
„jako za starých časů“ – maminčiny 
bábovky, svíčková, a klid… V této ge-
neraci je nejvíc rozvodů. Muži také 
očekávali uznání žen, potřebovali 
věty typu: „Ty jsi tak silný, tak stateč-
ný, co bych si bez tebe počala?...“

Problém ovšem byl ten, že ženy 
často toto již nedokázaly po pár le-
tech společného soužití říkat a spí-
še se ptaly, k čemu jim ten chlap je, 
když s ničím nepomůže a jen něco 
chce. Muži potom v době bilancová-
ní po 50 nacházeli chybějící uznání 
u mladších žen a často se rozváděli…

Tato generace má ale další speci-
fika – jakmile dospějí děti, očekává 
se, že rodiče budou pomáhat mla-
dým – finančně, s vnoučaty, že jim 
zajistí bydlení, auta apod., ale záro-
veň nebudou mladým překážet v zá-
bavě – nebudou po nich vyžado-
vat informace apod. Klasický mo-
del zde převládá ten, že mladí, po-
kud žijí s rodiči, tak si kdykoliv při-
vedou návštěvu a očekávají, že rodi-
če se postarají o pohoštění a záro-
veň nebudou překážet. Někdy jsou 
rodiče pozvaní k mladým a všichni 
si toho nesmírně váží. 

Jedna z běžných situací: Mla-
dá dívka byla poprvé na návště-
vě u svého vyvoleného – přespáva-
la u nich na chatě, zároveň byli pří-
tomni rodiče.

Poslechněte si, jak průběh vyprá-
věla „budoucí tchyně“: …„Syn mi 
řekl, že přiveze svoji dívku k nám 
na chatu. Moc krásně o ní vyprá-
ví a já jsem šťastná, že ji má a je s ní 
také šťastný. Tak jsem od toho oka-
mžiku přemýšlela, co uvařím, aby 
byla dívka spokojená a nakonec 
jsem připravila jídelníček na celý ví-
kend – napekla jsem koláče, štrúdl, 
udělala jsem pravou svíčkovou (3 
dny jsem ji nakládala, špikovala, pa-

sírovala jsem čerstvou zeleninu…), 
nachystala jsem chlebíčky… V sobo-
tu jsem vstávala v 7.00 hod., abych 
vše nachystala – čaj, kávu do konvic, 
abych prostřela stůl, vyndala jsem 
nejlepší nádobí, aby se jí to líbilo… 
A oni mi vynadali, že nic z toho jíst 
nebudou, že je to tučné a nezdravé 
a že si dojdou na pizzu…

Dívka vyprávěla: …„Představte si 
tu hrůzu. My jsme vstali v sobotu 
v 11.00 hod. No řekněte, přece se 
potřebuju někdy vyspat ne??? A ta 
baba tam seděla u prostřeného sto-
lu s nějakýma koláčema a štrúdlem. 
No fuj, to přece nikdo nejí a na-
víc řekla, že v poledne!! Chápe-
te to? Bude svíčková!! No to je děs. 
Kdo by snídal svíčkovou!! Tak jsem 
šli na pizzu a byl klid. No a vona ta 
baba pak brečela, že se s tím chysta-
la. No jo, ale kdo se jí prosil, žejo…!!“ 
Té „ babě“ bylo 45 let a slečně 20.

Je jasné, že u matky převládal 
pocit křivdy – vhodným lékem je 
STAPHYSAGRIA – přijímá autori-
tu, chce se zalíbit, není schopen 
kohokoliv konfrontovat, nenávi-
dí konflikty, na druhé straně potla-
čuje vztek. Je velmi citlivý na to, co 
o něm říkají druzí. Strach z budouc-
nosti, z bídy. 

Dalším vhodným lékem v této ge-
neraci je IGNATIA – charakteristic-
ká nervozitou, střídáním příznaků – 
pláč i smích v jednou uzlíčku, pocit 
knedlíku v krku, proměnlivá nálada.
Zlepší se odvedením pozornosti.

Muži v této generaci potřebují 
často LYCOPODIUM – diktátorský, 
ale má v podstatě nedostatek sebe-
vědomí, vyhýbá se zodpovědnosti 
(často to hází na manželku, aby ona 
rozhodla a pak jí třeba vynadá…). Sil-
ná touha přijímat obdiv a respekt. 
Strach z veřejného vystoupení, 
strach o zdraví, ale nechce navštívit 
lékaře.

 
Kapitola 3 – ročníky 1980 – 2000

V této skupině vládne rovnopráv-
nost – ženy i muži se dělí o všechny 
práce doma i na pracovišti, vzájem-
ně se respektují. Muži doma vaří, pe-
rou, žehlí, zvládají péči o děti, ženy 
klidně štípou dříví nebo přitloukají 
poličky. Také všichni řídí auta, vydě-
lávají peníze apod. 

V domácnosti pomáhají „au pair-
ky“, babičky, známí. Mladí lidé chtě-
jí mít okamžitě všechno – zařízený 

byt, auto, značkové oblečení, chtě-
jí jezdit po světě a užívat si. Často 
ale žijí jako „motýlci“ – jen si užíva-
jí, nic nebudují, vztahy mají volné, 
i při 2 – 3 dětech neuzavírají man-
želství, protože si nejsou jisti, že se 
k sobě hodí…

Mnozí mladí z této generace také 
zůstávají u rodičů a studují 2. – 3. 
VŠ, nechtějí převzít zodpovědnost, 
neopouštějí „mamahotel“ a vztahy 
mají jen velmi volné a nepravidel-
né. Mnohdy se v dnešní době stává, 
že po vystudování VŠ nenacháze-
jí dlouhou dobu místo, v některých 
povoláních jim rodiče např. platí 
praxi a zároveň je živí (např. mla-
dé lékaře). Mladí potom raději utí-
kají do světa a hledají praxi v zahra-
ničí – nejen v blízkém Německu, ale 
často v Irsku, Anglii, Austrálii. V ka-
pitalistických zemích je tato praxe 
běžná a střední generace si zvykla. 
V našich podmínkách ale mají rodi-
če strach o své děti, bojí se ,že se již 
nikdy neuvidí, bojí se budoucnosti.

Mladí lidé se zajímají o duchovno, 
jógu, taiči, inklinují k nekonvenč-
ní medicíně, jsou velmi vzdělaní, 
mnohdy ale také žijí raději ve virtu-
álním světě, komunikují pouze přes 
ICQ nebo Facebook, kam si pověsí 
imaginární fotky a žijí pod vymyšle-
nou identitou.

V této generaci se nám také náh-
le objevuje velké množství pacien-
tů s depresemi, vyznavačů EMO, ale 
i pacientů se schizofrenií…

Po fyzické stránce se v této ge-
neraci setkáváme s oslabenou imu-
nitou a velkou zátěží viry. Musíme 
si uvědomit, že tato generace byla 
hodně zasažena Černobylem – zce-
la jistě došlo k expozici zářením, ale 
navíc byli tito lidé vystaveni opako-
vané zátěži některými druhy virů, 
zejména Herpes viry, tj. EBV, CMV 
a VZV. V anamnéze často zjistíme 2x 
prodělané plané neštovice – před 
a po Černobylu, infekční mononuk-
leózu před a po apod.

Herpetické viry jsou dnes mno-
hem agresivnější, postihují všechny 
generace a nemusím jistě připomí-
nat, že dnes se setkáme s pásovým 
oparem u dětí a infekční mononuk-
leózu mají lidé kolem 40 let věku… 
Herpetické viry ale mají silný vztah 
k nervovému systému a z toho vyplý-
vá řada onemocnění typu autoimun-
ních zánětů, RMS, ale i schizofrenie…
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originální práce

Tyto informace nemáme podlože-
ny žádnou statistikou, jde o přehled 
nemocných z našich ordinací a vý-
sledky testů pomocí EAV.

Můžeme zde opět hodně pomo-
ci homeopaticky – především dre-
nážními. Na 1. místě stojí Galium 
Heel a Lymphomyosot kapky (be-
rou se 3x 10 kp denně). Dále se čas-
to setkáváme s léky phosphorický-
mi – v ředění 15 CH působí jednak 
hepatoprotektivně, jednak ovlivní 
i psychickou stránku. Další léky jsou 
MAGNESIA MURIATICA – lék pro 
osamělé děti, které vyrůstají samy 
a cítí se jako za sklem a AETHUSA – 
děti, které nesnášejí mléko, jsou úz-
kostné, mají horší paměť a hůř se 
učí. Jsou také víc spavé.  

Kapitola 4 – ročníky nad 2001
Zde se objevuje další fenomén –

heslo: „ničím nekřivit dětskou du-
šičku“ – takže tyto děti rostou jako 
dříví v lese, nemají žádné mantinely 
a rodiče se domnívají, že je to dob-
ře pro osobní růst dítěte. Často se 
také setkáváme s faktem, že rodiče 
se dítěte ptají na jeho přání a nechá-
vají ho rozhodovat i o věcech, o kte-
rých dítě nemůže rozhodovat do-
statečně seriozně – např. „Dovolíš, 
aby tě paní dr. vyšetřila? „Matky by 
za ně dýchaly, dlouho je kojí (klidně 
do 2 – 3 let), jsou s nimi doma, ale 
nelze říct, že by se jim věnovaly víc, 
než dřívější generace.Tyto děti vy-
růstají u televizí a počítačů, od 2 let 
umějí ovládat mobily a TV ovládače, 
u těch přístrojů ale bývají samotné.

My se domníváme, že dítě musí 
mít dané mantinely, aby v jejich bez-
pečí získalo jistotu a upevnilo své 
kořeny a teprve potom může roz-
šiřovat území a oblasti, které pro-
zkoumává…

Pokud je dítěti dána absolutní vol-
nost, nemá žádnou jistotu bezpečí, 
získává pouze nejistotu, co vše mu 
může hrozit a co vše na něj v tom 
velikém prostoru číhá… Tyto děti 
chtějí být nošeny zády k matce, če-
lem do světa, chtějí poznávat, jsou 
nebojácné. Rychleji dospívají, pu-
berta v 10 letech je normální.

Na druhé straně se dlouho po-
močují, vyžadují přítomnost matky, 
mají hysterické záchvaty při jejím 
odchodu (i pouze na nákup). Mají 

výrazně oslabený imunitní systém, 
prakticky 100 % těchto dětí má ně-
jakou formu alergie, mají oslabené 
sliznice, potravinové intolerance či 
alergie, atopický ekzém apod.

Tím vším si víc přivazují rodiče 
k sobě a nedovolují jim odejít. Po-
kud rodiče přesto začnou po něja-
ké době vazby uvolňovat, není vý-
jimkou, že dítě vyvine astmatický zá-
chvat. Také se zde často setkáváme 
s poruchami trávení a hodně často 
se zácpou (psychosomaticky – „dítě 
nechce nic dát!“)

Léčba zde musí být komplexní – 
postupné narovnání vztahů mezi 
matkou a dítětem, umožnění dítě-
ti poznat mantinely a stát na vlast-
ních nohách, úprava stravy (dle tes-
tu EAV),... Z homeopatik nejčastěji: 
KALIUM CARBONICUM – silný od-
por k samotě, zácpa, astma. 

Další fenomén dnešní doby, o kte-
rém chceme dnes hovořit jsou in-
formace.

Dříve, za socialismu, jsme byli zá-
sobovaní pouze pozitivními zpráva-
mi, co vše se podařilo… Jistě, bylo 
to značně tendenční, všichni jsme 
se tomu smáli, ale člověk měl pocit 
klidu, pocit, že vlastně nic nehro-
zí Nejakčnější filmy byly Mayovky 
a nebo Černý Tulipán..

Ale dnes? Jsme zaplaveni katastro-
fickými zprávami od časného rána, 
z tisku, televize, pláten kin se na náš 
valí potoky krve, drog, bezpráví, ko-
rupce, přírodních katastrof, zvířecí 
zabijáci, lidské stvůry, které zneuží-
vají malé děti atd.

Každá matka se tak oprávně-
ně bojí pustit dítě samotné do ško-
ly (vzpomeňme si na naši genera-
ci – všichni měli klíč na krku a žili 
jsme hodně na ulici) – teď ale hro-
zí šílenci, autohavárie… Navíc jsme 
navzájem propojeni mobily – vše 
je pod kontrolou. A ruku na srdce 
– kdo z náš nezažil hrůzu z toho, že 
mu dítě nebere mobil? Plno žen je 
schopno vymyslet řadu katastrofic-
kých scénářů, co vše se mohlo stát.

Sice naprostá většina těchto situa-
cí končí happyendem – dítě nebra-
lo mobil, protože ho mělo zapnutý 
v tašce, nebo jelo Metrem a nemělo 
signál a nebo ho mělo ztišený kvůli 
škole… Ale rodiče již mají zvednutý 

adrenalin, stoupá jim tlak, buší srd-
ce…

Když si představíme, že to se děje 
v rámci pracovního přetížení, stre-
su z nestíhání, dovedeme si před-
stavit hrozbu blížícího se syndromu 
vyhoření…

Jak z toho ven? Co můžeme 
dělat?

Ještě jednou si připomeňme ně-
která homeopatika, se kterými se 
v dnešní době nejčastěji setkáváme:

Staphysagria
Nejcitlivější ze všech léků, nesne-

se nespravedlnost, uráží se pro ma-
ličkosti, citlivý na to, co o něm říka-
jí druzí. Sebemenší slůvko jim může 
ublížit. Onemocnění z potlačené 
zlosti, ze zklamání, uražené hrdos-
ti, ponížení, křivdy, z nepřiměřené 
urážky, z žalu, ze sexuálního zneu-
žití. Nenávidí konflikty. Neví, co má 
říct, když je mu ublíženo, napad-
ne ho to až později. Přijímá autori-
tu až do extrému. Není schopen ko-
hokoliv konfrontovat, ani se zasa-
dit za svá práva. Myslí si, že člověk, 
na kterém závisí je nefér, že ho kri-
tizuje a ponižuje. Prudká zlost, třese 
se hněvem a zlostí ztrácí hlas, hází 
věci. Strach z budoucnosti, smutek 
bez příčiny. Je pln starostí. Je zde 
i hypochondrie, která ho může do-
hnat k sebevraždě. Rezervovaný.

Děti jsou náladové, odhazují věci, 
o které předtím požádaly. Po lidech, 
o kterých si myslí, že je urazili, hází 
věci. Nabručené hned brzy ráno. 
Jde o neblahé následky výtek a po-
trestání dítěte.

Pulsatilla 
Jedná se o převážně ženský lék. Je 

velmi mírná, poddajná, submisivní, 
snadno se dá přesvědčit. Nedokáže 
odmítnout, snaží se všem vyhovět. 
Pláče, když mluví o svých obtížích 
i bez příčiny, kvůli veselým i smut-
ným věcem. Je zde blud, že je sama 
na světě, pocit opuštěnosti. Strach 
z mužů – náboženský děs z opačné-
ho pohlaví, protože sex je hříšný.

Patří sem i strach z davu, úzkých 
prostor. Proměnlivost nálad. One-
mocnění z očekávání, ze žárlivosti, 
zklamání, žalu a ponížení.
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Ignatia 
Nervozní temperament, rych-

le chápe i jedná. Je velice vzrušivý, 
hyperestezie všech smyslů. Bezděč-
né vzdychání a časté hluboké náde-
chy. Častá somatizace úzkosti nebo 
žalu, až bezvědomí, ochrnutí apod. 
Nespavost, hubnutí, potlačení men-
struace. Proměnlivost nálad. Tichý 
žal. 

Citlivost na nesouhlas, stres a bo-
lest. Zhoršení emocemi. Zlepšuje 
ho fyzická námaha, činnost, rozptý-
lení. Onemocnění ze žalu, ze smr-
ti blízkých, z ponížení, ze zklamá-
ní, uražené důstojnosti, nešťastných 
milostných dobrodružství. U dětí 
onemocnění při růstu zubů, po po-
trestání, stesk po domově.

Nedokáže plakat při smutku. Ig-
natia nechce cítit citovou bolest, 
proto vzniká necitlivost na fyzické 
úrovni, což může vyústit v sympto-
my podobné roztroušené sklero-
se. Bolesti se objevují a zase náhle 
spontánně mizí.

Zincum Valerianum, Ignatia, Ar-
gentum nitricum, Phosphorus, mo-
týl…

Anhalonium lewinii, léky, které 
nemají hranice… 

  Je toho mnoho, co by bylo potře-
ba říct, ale toto sdělení má za úkol 
pouze nastínit okruh problémů, 
kterými se následně můžeme zaobí-
rat podrobněji. Kromě vztahů v ro-
dině musíme zmínit i vztahy na pra-
covišti.

Vztahy na pracovišti

Ne vše, co bylo za socialismu, bylo 
špatné. Jednou z pozitivních věcí 
byla snaha „utužovat kolektiv.“ Sa-
mozřejmě, smáli jsme se tomu a čas-
to jsme podobné snahy i bojkotova-
li, ale na druhou stranu jsme slavili 
MDŽ, chodili jsme společně do kina 
nebo do divadla a potom jsme si 
i tom povídali…

V práci jsme se bavili také 
i o sobě, o svých rodinách, problé-
mech, radostech i starostech. Dnes 
nic z toho „nejde“ – společné oslavy 
jsou „passé“.

O rodinách, soukromí se bavit ne-
smí – je to porušení osobních práv 
a navíc to ruší v práci. Dnes se dbá 
na to, aby pracovník v práci pou-
ze pracoval. Poněkud se zapomně-
lo, že člověk se nedokáže soustře-
dit plně 8 hodin pracovní doby, ale 
že je nutno prokládat pracovní akti-
vity s chvilkovým odpočinkem a re-
laxací – mozek potom lépe zapí-
ná naplno, pracuje s větším nasaze-
ním po celou dobu a navíc v harmo-
nické atmosféře. Důležité je se také 
v práci zasmát – ale i to se dnes vět-
šinou potírá – „komu se to směje?“ 
nebo „nemá co dělat? Baví se ?“

A tak jsou vytvářena po americ-
kém vzoru „openspace“ – haly, kde 
na sebe všichni vidí a vytvářejí si 
velmi frustrující prostředí vzájem-
ného hlídání se, pozorování, které 
vede i nejrůznějším fyzickým obtí-

žím – někdo se bojí jí i na WC, pro-
tože to budou všichni vědět…

Lidé se navzájem podezřívají a čas-
to spolu na pracovišti nepromluví 
ani slovo, kromě výhradně pracov-
ních pokynů. Jsou z toho otráveni, 
vzniká napětí, které se přenáší dál 
a vytváří i celkovou atmosféru napě-
tí a nenálady. Zároveň se pracovní 
proces zpomaluje, protože pracov-
níci jsou bržděni svojí dynskomfort-
ní náladou.

Léky, které zde nejvíce potřebuje-
me jsou: IGNATIA, KALIUM PHOS-
PHORICUM a STAPHYSAGRIA.

Závěr

V našem sdělení jsme naznači-
ly okruhy problémů, se kterými se 
dnes a denně setkáváme v ordinaci 
a pokusily jsme se nabídnout mož-
ná řešení. 

Závěrem bychom chtěly připome-
nout, že vztahy jsou víc než maje-
tek a že je nutno je budovat, chrá-
nit a hýčkat a tak se z nich po dlou-
há léta radovat a nacházet v nich ži-
votní sílu. 
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StOmAtOGNAtIcKÝ SyStém

Dr. med. Oskar Mastalier, DMD
Oberaudorf, Německo 
incomed@t-online.de

Stomatognatický systém je inte-
grován do biologické funkční jedno-
ty těla a kraniosakrálního systému 
(CSS). Orofaciální systém má mno-
hočetné úkoly se zřetelem k psy-
chice a důležitost senzorického or-
gánu. Lebka je senzitivní struktura, 
na níž jak durální tenze, tak i napě-
tí celého těla zanechávají své stopy. 
V této funkční jednotě stomatogna-
tického systému (SGS) a CSS exis-
tuje mnoho různých vztahů a inter-
akcí. Všechny struktury představu-
jí uzavřený kinematický řetěz, v kte-
rém neexistují jednotlivé pohyby 
jedné struktury, nýbrž řetězové ná-
sledné průběhy v celkovém systé-
mu (chain reactions). Parafunkce 
a skřípání zubů s porušenou aktivi-
tou svalů jsou buď psychogenický 
stresový fenomén, nebo/i neuvědo-
mělé skřípání k odstranění okluzál-
ních rušivých kontaktů. Orální re-
ceptory jsou mnohem citlivější než 
v jiných oblastech těla (výjimečně 
receptorové pole v šíji). Odtud vy-
cházející potenciály aktivity ovliv-
ňují mnohem silněji celý systém  
a inervační oblast n. trigeminus.

Definice stomatognatického 
systému

Stomatognatický systém se skládá 
z kostních, svalových, ligamentóz-
ních a kloubních komponentů. 
1. Lebeční kosti a sutury (syndesmo-

sy) s kloubní funkcí – základ pri-
márního respiračního mechaniz-
mu (lebečního dýchání )

2. Mandibula a temporomandibulár-
ní klouby

3. Hyoidea s příslušnými svaly
4. Clavicula (klíční kost)
5. Sternum
6. Krční páteř 
7. Příslusné svaly a podpůrná liga-

menta lig. temporo- spheno-, sty-
lomandibulare a mandibulare-
malleolare

Bolestivé syndromy  
v oblasti hlavy, obličeje  
a stomatognatického 
systému 

Bolesti hlavy jsou velmi častá one-
mocnění s obrovským ekonomic-
kým dopadem. Interdisciplinár-
ní prevence již od dětství umož-
ňuje snížení pozdějších, velmi těž-
ce ovlivnitelných potíží a přidruže-
ných funkčních poruch. Tito paci-
enti vyhledávají často celostní léče-
ní s reflexologií, akupunkturou, fy-
zioterapií, osteopatií, neuralterapií.

Stomatognatické poruchy  
a jejich vliv na cefalgie

Bolesti v oblasti čela, spánku, te-
menní kosti a suboccipitální ob-
lasti („tensions-headache“) vznika-
jí  z funkcionálních poruch v stoma-
tognatickém, žvýkacím orgánu, pře-
těžováním žvýkacích svalů a vzni-
kem kontraktur z nefyziologického 
namáhání temporomandibulárního 
kloubu. Zánětlivé kontraktury če-
listi stojí proti neuro-muskulárním 
formám. 

Rozlišujeme reflektorické, spastic-
ké a paralytické formy. Reflektoric-
ké kontraktury vznikají iritací sen-
sitivních nervových vláken. Dneš-
ní časté zatížení stresem a tlakem 
na pracovní výkon jsou nejvýznam-
nějšími faktory vzniku potíží. Dife-
renciální diagnostika cefalgie vyža-
duje myslet i na tyto možné příčiny.

1.  Frontální bolest hlavy
  Často se zakládá na změně nebo 

falešné okluzi v střední dentál-
ní oblasti, zvlásť po inkorporaci 
pevné zubní náhrady (korunky, 
můstky) 

2.  Temporální bolest hlavy
  Je obyčejně indukována změnou  

okluze při předčasném kontaktu 
a hyperbalace – kontaktem ipsila-
terální strany

3.  Subokcipitální bolest hlavy
  Může vzniknout z anomální    

okluze a anomálie čelisti s pro-
jevy zesílené abraze a poruchou  
v retruzním pohybu. 

Bolest hlavy z permanentního na-
pětí je nejčastější formou primární 
cefalgie. Statisticky trpí v SRN asi 30 
miliónů obyvatel syndromem „ten-
sion headache“.

Nejen stomatognatický systém, 
nýbrž i celkový stav a funkce krani-
osakrálního systému, vysoká expo-
novanost v povolání a naše „mimo-
sa“ psychika – vyžadují pozornost 
v diferenciální diagnostice a holis-
tickém, jakož i v interdisciplinár-
ním konceptu terapie.

Akupunktura a přidružené tech-
niky reflexologie získaly velkou dů-
věru v efektivním léčení bez použití 
chemických farmak a bez nežádou-
cích vedlejších účinků.

Pevná psychika, duševní stav a se-
bedůvěra jsou vždy nejlepším zákla-
dem a významným faktorem v léče-
ní a uzdravení.

Historie: mens sana  
in corpore sano!

Ve smyslu psycho-neuro-immuno-
logie a psychosomatiky je holistická 
terapie jedinou zárukou pro úspěš-
né léčení.
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Vztah akupunktury k současné kranio-osteopatii  
(podle Společnosti pro fyzioenergetiku ve Vídni)

skull bones points  
kosti lebky – os 

chanell points 
body akupunktury

occiput  ST  36

sphenoid LI  8

ethmoidale HT  3

temporale PC  3

frontale GB 39

parientale  KI  10

palatum  TE 10

mandibula LI 11

maxilla GB 4

zygomaticum  KI  8

Tyto body urychlují regulaci v kraniosakrálním systému

Body s analgetickým účinkem v stomatognatickém systému –  
na obličeji a hlavě elektrostimulační analgézie – hypalgézie

tělesné body tcm oblast vlivu indikace

LI 4 čelist, obličej všechny bolesti 

TE 22 tmj, žvýkací svaly trizmus, artralgie

TE 20 tmj, stomatognat. s. artralgie tmj

GB 2, 3 tmj trizmus, tmj 

(tmj = temporomadibulární kloub/joint)

Aurikulární „antidolor“ – reflekční nebo rezonanční body

thalamus celé tělo, cns hyp-, analgézie

Snižují pocit již kortikálně fixovaných chronických bolestí (Mastalier)

analog silným analget. celé tělo, cns hyp-, analgezie

omega hlavní bod celé tělo, cns chronické bolesti

kořen limbického syst.  celé tělo, cns chron. bolest, analgézie

Psychické a relaxační ušní body

Zero, Omega/RNA main, 1, 2, tranquilizer (valium-analog)  
Jerome-relax-bod,  antidepresivní bod                          

Body s analgetickým účinkem v stomatognatickém systému 

aurikulární body  oblast vlivu indikace

maxilla, mandibula 
tmj – čelistní kloub 

m. masseter 

maxilla, mandibula 
čelistní kloub 
oblast svalu

všeobecné bolesti  
dtto, artróza, -itis 

myofascialní syndrom
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REALItA V PřEdStAVě, OČEKÁVANí PRůBěHU  
A VÝSLEdKU LéČENí

Dr. med. Oskar Mastalier, DMD
Oberaudorf, Německo 
incomed@t-online.de

Objektivně musíme mít také ně-
kdy odvahu zmínit neúspěchy v te-
rapii, která neodpovídá našemu 
očekávanému výsledku. Proč máme 
úspěch u devíti pacientů se stejnou 
diagnózou a u desátého nemůžeme 
se stejným vzorcem terapie uspět? 
Já si myslím, že každý z nás zažil ně-
kdy takové zklamání a bezradnost. 
Před začátkem terapie je nutno zjis-
tit, které základní podmínky existu-
jí a kde třeba i predešlé pokusy růz-
ných terapií zklamaly, protože chy-
běl základ, a to stav a úplná schop-
nost imunitního systému obrany. To 
je vždy nejdůležitější podmínkou 
pro úspěch celostního léčení. Dále 
jsou časté prekážky, nedostatečně 
vysvětlitelné normální klinickou di-
agnostikou, schopné blokovat nebo 
celkově inaktivovat účinek regula-
tivních a reflexologických terapií 
jako i akupunktury. K nim počítá-
me poruchy regulačního systému 
a kruhu, zvláštní blokující poruchy 
ve smyslu aurikulomediciny jako 
oscilaci, inverzi a instabilní laterali-
tu s porušením přenosu informace, 
zfalšování informačního transferu 
patologickými frekvencemi s bloká-
dou účinků terapie, dysregulaci in-
terferenčního, rušivého pole a foku-
sy, poruchy společné funkce v kra-
niosakrálním a stomatognatickém 
systému a psychické, často skoro 
nepřekonatelné stresové zatížení. 
V popředí stojí možná prevence už 
od dětství, multimodální, inter-dis-
ciplinární klinická a komplemen-
tární diagnostika a terapie ve smys-
lu psycho-neuro-imunologie a pře-
devším vyloučení pozdních chro-
nických následků, které již nelze 
lehce ovládat a eliminovat. Z vlast-
ní zkušenosti vzpomínám na mno-
ho případů nedůveřivých pacientů 
sdělujících, že u nich akupunktura 
byla  bez účinku, a pozdější radost 
z úspěchu po poznání překážek léč-
by a jejich odstranění. Obsáhlé in-

formace o předchorobí, genetic-
kých a individuálních faktorech, ná-
chylnosti k infektům a dosavadní te-
rapii jsou poloviční cestou k úspěš-
nému léčení. Za dlouhá léta praxe 
jsem se naučil, že je radostné a vel-
mi efektivní píchat jen málo jehel 
v individuálně příslušných bodech 
s největším účinkem. – „Méně je ně-
kdy více.“ 

Přeji vám vždy široký rozhled v di-
agnostice a zejména nikdy nezapo-
mínejte porozumět duši a psychi-
ce – hlavně v algeziologii – a mno-
ho zdaru s akupunkturou, která si 
za 4000 let tradice zasloužila uzná-
ní, pochvalu a důvěru našich paci-
entů a radost z vlastního úspěchu! 

Dovoluji si ještě připomenout to, 
že všechny chronické choroby jsou 
choroby základního regulačního 
systému (Voll, Bergsmann, Heine).

Přispívejme nové představě od  
kurativní k preventivní medicíně!

Kazuistiky 

Pacientka 38 let, přicházející 
z 200 km vzdáleného místa, pro ne-
snesitelné oboustranné bolesti hla-
vy, dlouhodobá analgetická medi-
kace bez úspěchu. Komplementár-
ní diagnostika: oboustranná inver-
se, punktura oboustranné auriku-
lární osy inverse jako účelná tera-
pie místo doposud symptomatické, 
po 30 minutovém působení sniže-
ná bolest z 10 na 2 stupeň algeziolo-
gické škály. Po druhé akupunktuře 
úplná eliminace bolestí po finálním 
přerusení předešlé permanentní iri-
tace ganglion stellatum jako příčině 
bolestí.

Pacient, 40 let, velmi aktivní typ, 
kontrolor a seřizovač technických 
přístrojů v celém světe, dlouhodobé 
srdeční dysfunkční potíže, měl zažá-
dat po neúspěsných terapiích a me-

dikacích o předčasný důchod.
Komplementární diagnostika 

v mé praxi zjistila takzvané toxické 
rušivé pole v oblasti retinovaných 
a dislokovaných molárů 8, zubů 
moudrosti, v pravé a levé dolní če-
listi. Po předcházející antibiotické 
medikaci a stimulaci imunitního 
stavu následovalo chirurgické od-
stranění obou odontonů za použi-
tí akupunktury v analgetických bo-
dech. Po 3 týdnech se srdeční potí-
že tak zmírnily, že se pacient znovu 
dostavil svému kardiologovi. EKG, 
echo a jeho klinický stav se tak zlep-
šily, že pacient může dodnes dále 
normálně pracovat. 

Podle Volla se zde jednalo o ener-
getický vztah iritace rušivého pole 
oblasti 38 na levé srdce a 48 na pra-
vé srdce.
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společenská rubrika

Baron Beyens, MD
General Secretary of ICMART
Honorary President of the ICMART
Honorary Member of the Czech Medical Acupuncture Society
President Centre d‘Etudes de Médecine Chinoise et d‘Acupuncture
Rue de l‘Amazone 62
1060 Brussels,
Belgium

Brno, 28. 4. 2010

Dear Baron Beyens,

I would like to thank you in the name of the Czech Medical Society of Acupuncture for your long-ti-
me excellent work for the world’s acupuncture in the post of the Secretary General. We would like 
to congratulate you on your being elected the Honorary President of the ICMART. 

We would like to wish you sound health in future years so that you could further share your experi-
ence for the benefit of the ICMART and your patients. 

Ladislav Fildan, MD
President of the CMAS
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ČO NOVéHO V AKUPUNKtÚRE A V tRAdIČNEj ČíNSKEj 
mEdIcíNE NA SLOVENSKU

MUDr. Vladimír Balogh
vedúci ÚTČM

Hlavný odborník MZ SR pre akupunktúru

K objasneniu mnohých pozitív-
nych a možno aj trochu prevrat-
ných zmien treba zamieriť do his-
tórie.

Svetová zdravotnícka organizácia 
(WHO) na svojom 1. Kongrese o tra-
dičnej medicíne (Peking, 7. – 9. 11. 
2008) v ČLR vyhlásila a prijala „Pe-
kingskú deklaráciu o tradičnej me-
dicíne“. (Beijing Declaration on Tra-
ditional Medicine). Táto vyzýva všet-
ky členské krajiny integrovať kon-
venčnú a tradičnú medicínu, ktoré 
majú svoje výhody i nevýhody pri 
poskytovaní zdravotnej starostlivos-
ti. Generálna riaditeľka WHO Mar-
garet Chan MD, deklarovala – Dva 
systémy tradičnej a západnej medi-
cíny sa nepotrebujú vzájomne na-
pádať. V rámci platného kontextu 
primárnej zdravotnej starostlivos-
ti sa môžu miešať–kombinovať v sú-
lade s benefitom, využívajúc najlep-
šie charakteristické stránky každé-
ho z nich a kompenzovať hlavne ich 
nedostatky. Deklarácia uznáva, že 
členské štáty WHO majú rozdielnu 
vlastnú legislatívu, prístupy a i regu-
lovanú zodpovednosť a teda i rozdi-
elne výsledky v terapii a praxi, kto-
ré  sa môžu meniť z krajiny na kraji-
nu alebo z regiónu na región. Dekla-
rácia konštatovala potrebu pre prax 
a kooperáciu v medzinárodnom 
spoločenstve, vládach, medzi zdra-
votníckymi profesionálmi a pracov-
níkmi, zaistiť samotné využitie tradi-
čnej medicíny ako dôležitého kom-
ponentu prispievajúceho k zdraviu 
všetkých ľudí, v náväznosti na mož-
né národné kapacity, priority a zod-
povedajúcu legislatívu. Deklarácia 
ponechala vytvorenie príslušného 
systému pre kvalifikáciu, akreditá-
ciu a licencovanie výkonu tradičnej 
medicíny lekármi na individuálnom 
prístupe jednotlivých vlád.

I samotné orgány EU už v minu-
losti (máj 1997) ale i v súčasnosti 
(2003, 2002 – 2005) prijali v súčin-

nosti s WHO spoločné rozhodnutia 
voči členským štátom týkajúce sa ak-
ceptovania komplementárnej a al-
ternatívnej medicíny (CAM – Com-
plementary and Alternative Medi-
cine) vo svojej národnej zdravotnej 
politike. V CAM je zahrnutá aj tra-
dičná medicína a tým aj akupunk-
túra. Jeden z rozhodujúcich pod-
netov, bol a je, aj enormný záujem 
ľudí o tento typ medicíny v protivá-
he na pretechnizovanú a prechemi-
zovanú súčasnú konvenčnú (západ-
nú medicínu). CAM vykonáva v EU 
takmer 150 000 lekárov združených 
v 132 príslušných asociáciách.

I v zmysle a plnenia WHO Guide-
lines on Developing Consumer In-
formation on Proper Use of Tradi-
tional, Complementary and Alterna-
tive Medicine (2004) je bezpodmi-
enečne dôležité vytvárať podmien-
ky pre korektné, primerané a hlav-
ne bezpečné využitie CAM v praxi, 
čím môže prispieť k ochrane a k vy-
lepšeniu zdravia ľudí ako i kvalite ži-
vota. K tomu je potrebné primera-
né informovanie pacienta, zo stra-
ny lekára vytvárať najoptimálnejšiu 
stratégiu liečby medzi oboma typmi 
medicíny s prihliadnutím na špeci-
fické potreby pacienta ako i možné 
nebezpečné interakcie liečby a tým 
minimalizovať riziká, zabezpečiť 
príslušnú kompetentnosť a kvalitu 
poskytovateľa ako i samotných vý-
sledkov liečby a na záver nájsť re-
levantný princíp štandardných po-
platkov ako i možnosti platieb cez 
zdravotné poistenie.

Uvedené skutočnosti sú vlastne 
výsledkom aktivít a záverov prija-
tých na Medzinárodnom kongre-
se o primárnej zdravotnej starostli-
vosti v Alma Ate v 1978: „ľudia majú 
právo a povinnosť podieľať sa indi-
viduálne a kolektívne v plánovaní 
a implementácií zdravotnej starost-
livosti pre nich, ktorá môže zahrňo-
vať aj prístup k tradičnej medicíne.“

Pritom ale treba zachovávať jeden 
z postulátov rokovaní že „medicína 
musí byť bezpečná, účinná a kvalit-
ná.“

Akupunktúra po dlhých peripeti-
ách, so svojimi preventivnými, dia-
gnostickými a liečebnými postup-
mi ako odbor dnešnej klinickej me-
dicíny má v súčasnosti veľmi dob-
ré postavenie v SR ale i v EU. Je sú-
časťou zdravotnej starostlivosti, má 
svoju stanovenú koncepciu vydanú 
MZ SR podľa par. 45,ods. 1, písm. a), 
– Zák. č. 576/2004, č. 15961-2/2006-
OZS. Má oficiálny špecializačný štu-
dijný program pre subšpecializačný 
odbor – Akupunktúra, č. A 059. Oba 
materiály, ktoré sú v pripomienko-
vom konaní, budú vyhovovať svo-
jou štruktúrou a obsahom ako zá-
klad pre organizovanie a realizova-
nie náplne ďalších súčastí TČM a sú 
v súlade so Smernicami WHO o zá-
kladnom vzdelávaní a bezpečnosti 
v akupuktúre.

Báza akupunkturistov na Sloven-
sku má cca 600 vyškolených posky-
tovateľov–lekárov a cca 50 oficiál-
nych ambulancií akupunktúry.

Je stanovený Hlavný odborník MZ 
SR a 8 krajských odborníkov MZ SR  
pre subšpecializačný odbor aku-
punktúra. Popri tom sme organizo-
vaní aj v SLK a dlhé roky je Spoloč-
nosť akupunktúry organizačná zlož-
ka SLS.

Organizovaní sme aj medzinárod-
ne, máme výbornú spoluprácu hlav-
ne s kolegami a príslušnými inšti-
túciami v ČR (I. škola tradičnej čín-
skej medicíny, s katedrou akupunk-
túry IPVZ, Institut postgraduálního 
vzdelávaní ve zdravotníctví, s Čes-
kou lékařskou akupunkturistickou 
společností České lékařské spo-
lečnosti JEP), ale tiež vo Francúz-
sku, Rakúsku, Poľsku, SRN, Rusku. 
Máme svoju Subkatedru akupunk-
túry SZU podielajúcu sa na ďalšom 
vzdelávaní. Vykonávame školenia 

oznámení a různé 
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semináre, publikujeme, zúčastňuj-
me sa kongresov doma i v zahrani-
čí a vydávame s českými kolegami 
spoločný časopis Acupunctura Bo-
hemo–Slovaca.

Problémom ostáva nešťastné roz-
hodnutie poslancov v roku 1997  
o postavení akupunktury ako nad-
štandartnej zdravotnej starostlivost, 
čím ju vylúčili z preplácania jej vý-
konov zdravotnými poisťovňami. 
Je to na škodu, obzvlášť keď brojí-
me za znižovanie nákladov na lie-
ky a to nielen z finančného hľadiska 
ale i s cieľom účelového znižovania 
užívania liekov. A tu má akupunk-
túra svoje oprávnené miesto a je to 
značný postih aj pre mnohých pa-
cientov. Vo viacerých krajinách EU 
je to rozumne riešené k spokojnos-
ti pacientov.

MZ SR v uplynulom roku prijalo 
oficiálnu delegáciu Čínskej akadé-
mie lekárskych vied, čím sa vytvoril  
základ pre novú, reálnu a efektívnu 
spoluprácu v tejto oblasti.

Rektor SZU prof. MUDr. Ján 
Štencl, DrSc. v zmysle rezolúcií a do-
poručení WHO a EU k problemati-
ke tradičnej medicíny a tým aj aku-
punktúry s cieľom jej riadenia, or-
ganizovania a kontroly zriadil Ústav 
tradičnej čínskej medicíny (UTČM) 
ako výkonnú zložku SZU. A toto je 
pre nás najväčším darom a zároveň 

nás to posunulo v rámci EU na vý-
značné popredné miesto  v tejto ob-
lasti.

Základom pre aktivity Ústavu 
TČM je filozofia tradičnej čínskej 
medicíny a jej jednotlivé súčasti – 
akupunktúra so všetkými svojimi 
modifikáciami, fytoterapia, pohybo-
vá terapia, masáže a dietoterapia.

Jeho činnosť je podložená aj na zá-
klade oficiálnej spolupráce s prísluš-
nými čínskymi zdravotníckymi a ve-
deckými inštitúciami a ich exper-
tami v tejto oblasti. Svojím pôsobe-
ním zabezpečuje a garantuje na od-
bornej úrovni využitie klasických 
teórií TČM, jej jednotlivých súčas-
tí v zdravotníckej praxi na Sloven-
sku. Vysoká odbornosť tejto činnos-
ti bude aj v zmysle využívania naj-
novších vedeckých poznatkov v tej-
to oblasti. Aplikácia TČM bude rea-
lizovaná v diagnostickej, liečebnej, 
preventívnej ale i rehabilitačnej sfé-
re popri systematickej pedagogic-
kej činnosti v rámci pregraduálne-
ho a postgraduálneho štúdia a výs-
kumnej praxi. 

Bude dohliadať a koordinovať  
na prijateľnú adaptáciu a imple-
mentáciu efektívnych výstupov pre 
domácu zdravotnú politiku. Podľa  
potreby a zváženia bude formulo-
vať a implantovať vhodné prvky ná-
rodnej zdravotnej politiky do riade-

nia TČM, na podporu jej vlastného 
využitia a jej integrácie do systému 
národnej zdravotnej starostlivosti 
v úzkej závislosti od legislatívnych  
podmienok a dodržiavania všetkých 
pravidiel bezpečnosti jej výkonu 
na Slovensku. Rozhodne je potreb-
né zabrániť, aby ju vykonávali rôzni 
tzv. odborníci, ktorí nespĺňajú pod-
mienky pre jej výkon. Zároveň bude 
vykonávať adekvátnu podporu výs-
kumu aktuálnych problémov v ob-
lasti TČM a koordinovať vzájomnú 
spoluprácu na domácej ale i zahra-
ničnej úrovni. Pre stále a systema-
tické zabezpečenie kvality apliká-
cie TČM bude zvyšovať odbornosť 
výučby, školiacich akcií, kvalifikač-
ných opatrení v oblasti akreditácie 
a licencií pre poskytovateľov zdra-
votnej starostlivosti v oblasti TČM.

Takže na záver – čaká nás veľa prá-
ce, predovšetkým v prospech paci-
enta.
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XIV. LEKáRSKY KONGRES  
NATURáLNEJ MEDICíNY

Lekárska spoločnosť naturálnej medicíny,  
Asociácia súkromných lekárov ASL SR,  

Sekcie akupunktúry a homeopatie ASL SR,  
Slovenská lekárska homeopatická spoločnosť  

si Vás dovoľujú pozvať na 

24. – 25. 9. 2010
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov,  

Cesta pod Hradovou 13/A, Košice

Vážené kolegyne a kolegovia,

v poradí už štrnásty Lekársky kon-
gres naturálnej medicíny má ambí-
cie nadviazať na doterajšiu tradíciu 
týchto kongresov, ktoré majú vždy 
vysokú odbornú úroveň a posúva-
jú vyššie latku našej naturálnej me-
dicíny. Pomaly sa stáva tradíciou aj 
spolupráca LSNM, SLHS a ASL SR 
na týchto kongresoch, ktorá je pre 
všetkých veľmi užitočná.

V tomto roku pripravujeme aj sa-
telitný workshop a samozrejme 
sprievodné prezentácie firiem. 

Ústrednou myšlienkou budú naj-
novšie poznatky zo všetkých okru-
hov naturálnej medicíny a možnos-
tí ich uplatnenia v komplexnom 
systéme zdravotníckej starostlivos-
ti a edukačných programoch. Iste 
dôležité a veľmi užitočné budú aj 
obnovené a novo nadviazané spolo-

čenské kontakty. 
Dovoľujeme si Vás všetkých po-

zvať na kongres a tešíme sa na stret-
nutie s Vami.

Za všetkých organizátorov 
MUDr. Gustáv Solár 
prezident kongresu

TUINA, RIEšENIE  PROBLEMATIKY 
OCHORENí NIELEN U DETí

Ústav TČM SZU v spolupráci s výborom SA SLS organizuje
prednášku prof. Wang Fuyin, MD 

 na tému

Prihlášky na kurz ako aj bližšie informácie získate na študijnom oddelení SZU

Tel. kontakt: 0905 615689, 0903 792228

12. 9. 2010
Bratislava (SZU) 

oznámení a různé 
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YNSA – YAMAMOTO NEW SCALP 
ACUPUNCTURE

Nová hlavová akupunktura podle Yamamoty

Lektor

prof. MUDr. Gabriella Hegyi, Ph.D.  
(Maďarsko)

1. – 3. října 2010
NCO NZO (doškolovací institut), Vinařská 6, Brno

Předmluva ke kurzu

Již před 35 lety začal YNSA léčeb-
ný systém vyvinutý prof. Dr. T. Ya-
mamotem činit první kroky k po-
stupnému rozšíření. Tento systém 
zaujal lékaře akupunkturisty celého 
světa. A zřejmě není místo na světě, 
kde by tento relativně snadno na-
učitelný systém, který neobyčejně 
působí a jeho adaptabilita a účin-
nost jsou vynikající, nebyl znám. 

Před několika desetiletími jsem 
měla příležitost se učit tento perma-
nentně se rozvíjející systém v Miya-
zaki v Japonsku jako jeden z prvních 

studentů z Evropy. Od seznámení 
s YNSA jsem se vracela znovu a zno-
vu do Japonska k získání nových po-
znatků. Yamamoto svolil použít své 
jméno do názvu Maďarského insti-
tutu YNSA, který jsem založila v Bu-
dapešti v r. 1988. Zpočátku jsem sys-
tém používala především pro han-
dikepované děti, pacienty po cév-
ních mozkových příhodách a obec-
ně pro bolestivé stavy. Po dvanácti 
letech praxe jsem na tomto poli ob-
hájila titul Ph.D.

Materiály pro kurz jsou připrave-
ny podle poslední verze Yamamoto-
vy knihy. Pokusím se, jako Yamamo-

tův žák a následovník svého Mistra, 
se svou více než 25letou praxí, pře-
dat vám účastníkům kurzu, jak nej-
lépe to dokáži, užitečné, praktické 
a teoretické informace pro denní 
praxi YNSA.

Je mým potěšením, vážení kole-
gové, předat vám tyto znalosti. Není 
pochyb, že všichni a zejména vaši 
pacienti z nich budete mít velký 
prospěch.

Budapešť , květen 2010 
Dr. Hegyi Gabriella

Předmluva MUDr. Ladislava 
Fildána

S paní prof. Gabriellou Hegyi se 
znám již mnoho let z mezinárod-
ních akupunkturních akcí. Také 
řadu let nosím v hlavě uspořádání 
kurzu Yamamotovy New Scalp Acu-
puncture, také proto, že jsem měl tu 

čest se osobně s prof. Yamamotem 
setkat a být přítomen jeho work-
shopům. Prof. Hegyi patří k před-
ním znalcům této metody v Evropě, 
takže jsem ji o kurz požádal. Myslím, 
že nám tato metoda rozšíří možnos-
ti léčby našich pacientů. Zázemí pro 
kurz na brněnském doškolovacím 

institutu je vynikající a navíc ceno-
vě nejpřijatelnější v naší republice. 
Těším se na setkání s vámi

Ladislav Fildán

Program na další straně

Prihlášky k účasti  
(meno a adresu) zasielajte na:

MUDr. Juraj Gajdoš

Poštou na adresu:
Koniarekova 20, 917 21 Trnava, 
E-mailom: 
prihlaska.kongres@naturalnamedi-
cina.com

Aktívnych účastníkov prosíme o za-
slanie prihlášky a textu príspevku 
in extenso do 30. 6. 2010.

E-mailom na adresu: 
aktivnaucastkongres@naturalname-
dicina.com
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1. den • pátek 1. 10. 2010

8.30–10.00
Úvod, vlastnosti bodů, terapeutická so-
matotopie lebky

10.00–10.30 
Přestávka

10.30–12.30
• Základní body A: 
Bolesti hlavy, migréna, neuralgie trige-
minu, TMA?, paréza facialis, odontalgie, 
herpes, cervikální syndromy, závratě
• Základní body B: 
Burzitidy, syndrom rameno-krk, tendi-
nitidy
• Základní body C: 
Epikondylitida, syndrom karpálního tu-
nelu, Raynaudův syndrom
• Základní body D: 
Lumbago, ischialgie, koxartróza, enar-
tróza atd.

12.30 – 13.45 
Oběd

13.45–16.00 
Základní body E: interkostální neural-
gie, postzosterová neuralgie atd.

16.00–16.30  
Coffee break

16.30–18.30  
Klinické případy-demonstrace na paci-
entech

2. den • sobota 2. 10. 2010

9.00–10.00
Základní body F, G, H, I, J: topografie, 
použití pro vertebrogenní potíže, kole-
na, doplnění

Vědecké studie

10.00–10.30   
Coffee break

10.30–12.30    
Vědecké studie, demonstrace na paci-
entech

12.30–14.00     
Oběd

14.00–16.00     
Senzorické body, cerebrální body, cere-
bellum a bazál. ganglia – použití bodů

16.00–16.30      
Coffee break

16.30–18.30    
Topografie Y bodů a jejich použití, 
body afázie, somatotopie krku pro dia-
gnostiku. 

Demonstrace na pacientech

19.30   
Společná večeře – nutno objednat  
v přihlášce a uhradit základní poplatek 
(jídlo + jeden nápoj). Zbytek si uhradí 
účastník podle osobní spotřeby.

3. den • neděle 3. 10. 2010

9.00–11.00 
Body hlavových nervů a jejich použití, 
diagnostická somatotopie (břišní, tho-
raco-lumbální, C6-Th2. Nová somatoto-
pie: torakální, pubická, sakrální.

Mistrovské klíčové body

11.00–11.30 
Coffee break

11.30–13.00  
Demonstrace na pacientech, otázky 
účastníků, diskuze, vyhodnocení.

Ukončení kurzu

Překlad z angličtiny: Dr. Fildán (s příp. 
pomocí ostatních účastníků).

Kurz bude ohodnocen kredity celoži-
vot. vzdělávání lékařů

Program kurzu YNSA

oznámení a různé 
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PRAŽSKý KONGRES TRADIČNEJ  
ČíNSKEJ MEDICíNY 2010 

25. – 28. 11. 2010 
hotel Diplomat, Praha 6

Prezident kongresu: MUDr. Ludmila Bendová  
Generálny sekretár kongresu: MUDr. Juraj Gajdoš 

Odborný garant kongresu: MUDr. Jiří Mařádek

Kongres sa koná pri príležitosti 20. výročia  
založenia Tradičnej čínskej medicíny v Čechách a na Slovensku

www.tcm.cz, www.sinbios.sk, www.tcm.sk

KARDIOVASKULáRNE OCHORENIA, 
PREVENCIA, DIAGNOSTIKA A TERAPIA  

V TRADIČNEJ ČíNSKEJ MEDICíNE

Ústav TČM SZU v spolupráci so Sekciou akupunktúry SLK  
organizuje odborný seminár na tému 

20. – 21. 11. 2010 

Prednáša 
prof. V. G. Nachatoy, MD.

Prihlášky na seminár, ako aj bližšie informácie získate  
na študijnom oddelení SZU

Tel. kontakt: 0905 615689, 0903 792228
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15. WORLD CONGRESS ICMART 
ON MEDICAL ACUPUNTURE

13. – 15. 5. 2011 
Haag, Holandsko

Veškeré informace naleznete na 

www.icmart2011.org

oznámení a různé 

TRAdIČNÁ dIAGNOSTIKA Z JAZyKA 

26. – 27. 2. 2011 
Bratislava

 Prihlášky na seminár ako aj bližšie informácie získate  
na študijnom oddelení SZU

Tel. kontakt: 0905 615689, 0903 792228

Ústav TČM SZU v spolupráci s I. školou TČM v Prahe 
organizuje odborný seminár na tému 

Prednáša  
MUDr. Ludmila Bendová, Praha
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XXVI. CONGRESSUS ACUPUNCTURAE 
SLOVACAE ET BOHEMIAE

3. – 5. 6. 2011  
hotel POPRAD, Poprad

www.akupunktura-sls.sk  •  www.kongresakupunktura.sk

Spoločnosť akupunktúry SLS  
a Česká lékařská akupunkturistická společnost ČLS J. E. Purkyně  

oznamujú všetkým akupunkturistom, 
že sa bude konať 

Prezident kongresu: MUDr. Ondrej Bangha, odb. as. 
Generálny sekretár kongresu: MUDr. Valéria Králiková
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ZÁPIS č. 17 zE ScHůzE VÝBORU ČLAS ČLS jEP

20. 2. 2010, Praha

Přítomni: Brychtová, Fildán, Filí-
pek, Kalinová, Stránecký, Strnad, 
Prokeš

Omluveni: Čutová, Vančuříková

Revizní komise: Kohoutová, Sed-
láček, Vondřich

PROGRAM
Kontrola zápisu z minulého výboru: 
splněno.

1| Členská základna
Přijetí za člena:
• MUDr. Peloušková Barbora, 1965, 

Brno, rhb
• Vyřazení 5 členů – pro neplacení 

čl. příspěvků déle než 2 roky

2| Změna ve vedení časopisu
Novým šéfredaktorem byl výborem 
zvolen MUDr. Petr Sedláček, který 
vystřídal dlouholetého šéfredaktora 
MUDr. Milana Kantorka. MUDr. Mi-
lan Kantorek stál u zrodu obnove-
ní vydávání našeho časopisu, kte-
ré bylo přerušeno. Nyní po letech 
práce se rozhodl ukončit svou čin-
nost. Výbor doporučil také změ-
nu v redakční radě časopisu a uvol-
nil MUDr. Saidovou a MUDr. Pla-
chou. Nově zůstávají za českou stra-
nu v redakční radě MUDr. Fildán 
a MUDr. Stránecký. 
MUDr. Milanu Kantorkovi vyjádřil 
Výbor poděkování za dlouholetou 
vynikající práci pro časopis a také 

bývalým členkám redakční rady 
MUDr. Saidové a MUDr. Plaché.
Dr. Fildán všem těmto členům zašle 
písemné poděkování za práci. 

3| Změna předsedy revizní ko-
mise
Jelikož se MUDr. Petr Sedláček  
ujal funkce šéfredaktora časopi-
su, byl uvolněn z funkce předse-
dy revizní komise. Členové reviz-
ní komise poté tajnou volbou zvoli-
li novým předsedou revizní komise 
MUDr. Ivana Vondřicha.
Dr. Fildán nahlásí změnu sekretari-
átu ČLS JEP.

4| Seminář v Lékařském domě 
Místo a termín: Praha, 20. 11. 2010. 
Téma: Bolesti hlavy zajistí Stránec-
ký, Vondřich. 

5| Sedmihorky
Bez výborové schůze

6| ICMART Riga květen 
Zájemci

7| Dopis vědeckého sekretáře 
ČLS JEP prof. Homolky 
Blahopřání ke zvolení a stručné se-
známení s právy a povinnostmi vý-
boru org. složky.
Dopis v kopii obdrželi všichni čle-
nové výboru.

8| Hodnocení průběhu dnešní-
ho semináře

9| Další výborová schůze
Brno 5.  6. 2010, sobota, začátek 
10.00 hod., místo bude upřesněno. 
Zajistí dr. Fildán

Doplněk k zápisu:
V průběhu měsíce března 2010 byli 
přijati za členy ČLAS ČLS JEP (schvá-
lení proběhlo elektronickou poštou 
členy výboru):
• MUDr. Janíček Tomáš, Šumperk 

praktický lékař   
• MUDr. Matějka  Jiří, Praha 

rehabilitace
 
Dále bylo schváleno snížení člen-
ského příspěvku na polovinu z dů-
vodu mateřské dovolené  MUDr. Ka-
teřině Machalové.
 

Zapsal dr. Fildán.

oznámení a různé 
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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: 777 011 778
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

Vančuříková Zuzana MUDr.
hospodářka 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

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

Filípek František MUDr.
privátní lékař
člen revizní komise ČLAS

Ordinace
Junácká 26 ,
747 05 Opava

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

Kalinová Lenka MUDr.
členka výboru ČLAS
privátní lékařka

Vojtova 23,
639 00 Brno

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

Výbor ČLAS ČLS JEP
Funkční období od XI/2009 do XI/2013

Revizní komise ČLAS ČLS JEP
Funkční období od XI/2009 do XI/2013

příjmení, jméno, titul pracoviště kontakt

Vondřich Ivan MUDr.
předseda revizní komise ČLAS

Pain s.r.o.
Dukelských hrdinů 13, 
170 00 Praha 7

Tel. prac.: 233 379 053 
Mobil: 602 180 715 
E-mail: ivondrich@seznam.cz

Kohoutová Ludmila MUDr.
členka revizní komise ČLAS

Dolní 497,
744 01 Frenštát pod Radhoštěm

Tel. prac.: 556 836 909 
E-mail: kohout@frenstat.cz

Sedláček Petr MUDr. 
člen revizní komise ČLAS

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

Mobil: 776 253 713
Fax: 257 315 661
E-mail: sedlacek@coord-med.cz
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