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editoriál

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

končí sa kalendárny rok a pomaly aj rok Kovového Tigra. 
Bol to rok plný rôznych udalostí v spoločenskom živote. V na-
šej práci sme sa stretávali s ľudským nešťastím a chorobami 
následkom živelných pohrôm a prírodných katastrôf, ktorých 
bolo v tomto roku naozaj dosť.

Mali sme aj príjemné, úspešné dni, keď na Lekárskej fakulte 
SZU v Bratislave dokončili špecializáciu z odboru Akupunk-
túra ďalší piati priekopníci a budovatelia nášho odboru. Jednu 
z najúspešnejších atestačných prác aj uverejňujeme v plnom 
rozsahu v našom časopise. Rozbehla sa aj činnosť Ústavu tra-
dičnej čínskej medicíny SZU, v priebehu roka sa zorganizovali 
4 odborné podujatia. V Prahe sa v máji uskutočnil významný 
seminár, o zborníku prednášok z tohto odborného podujatia 
Vás informujeme v tomto čísle. Ďalší významný kurz sa ko-
nal v Brne, tiež nájdete informáciu na stránke nášho časopisu. 
V Prahe sa v novembri konal 2. pražský kongres tradičnej čín-
skej medicíny. Bol to jubilejný kongres s medzinárodnou účas-
ťou, z príležitosti 20.výročia založenia tradičnej čínskej medi-
cíny v Čechách i na Slovensku, aktívnu účasť na prednáškach 
mali viacerí členovia našich spoločností. Záverom roka tak 
môžeme s uspokojením konštatovať, že odborné aktivity sú 
v našich spoločnostiach v plnom prúde a ja verím, že to tak 
bude aj naďalej. Milá spoločenská udalosť v našej spoločnosti 
sa udiala aj v radoch našich členov. Doc. MUDr. Jozef Šmira-
la, PhD, prezident Slovenskej spoločnosti akupunktúry slávil 
svoje významné životné jubileum. Ku gratulácii sa pripája aj 
redakcia nášho časopisu. 

V priebehu tohoročnej jesene sa začali prípravy na medziná-
rodný kongres akupunktúry, XXVI. Congressus Acupuncturae 
Slovaciae et Bohemiae cum partitipatione internationali, kto-
rý sa bude konať v oblasti Vysokých Tatier, v hoteli Poprad 
v meste Poprad. Viacerí zahraniční kolegovia potvrdili na kon-
grese svoju aktívnu účasť. Verím, že aj táto odborná akcia nám 
všetkým prinesie veľa nových a zaujímavých poznatkov.

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, prajem vám príjemné 
prežitie blížiacich sa vianočných sviatkov, do nového roku vám 
želám veľa osobných i pracovných úspechov a teším sa na naše 
stretnutie v Poprade.

               Vaša Alena Ondrejkovičová
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blahoželáme

ŽIVOTNÉ JUBILEUM 
PRIM. DOC. MUDr. JOZEF ŠMIRALA, PhD

Vážený jubilant, milý priateľ, 

Keď ma Alenka Ondrejkovičová vy-
zvala napísať do nášho časopisu lauda-
tio z príležitosti Tvojho významného 
životného jubilea – trištvrte storočnice, 
uvedomil som si, dĺžku doby, odkedy 
Ťa poznám ako kolegu, priateľa i uči-
teľa.
Bolo to v roku 1974, keď ma profesor 
MUDr. Juraj Kolesár DrSc, riaditeľ 
Výskumného ústavu humánnej biokli-
matológie v Bratislave, poslal k Tebe 
-hlavnému lekárovi kúpeľov Brusno, 
na prvú týždňovú stáž v akupunktúre. 
Vtedy som sa presvedčil na „ vlastnej 
koži“ o  pozitívnych účinkoch tejto 
novej metódy. Pod dojmom vlastných 
skúseností som sa neskôr pustil spolu 
s ďalšími kolegami z výboru akupunk-
túry do jej ďalšieho štúdia, ktoré bolo 
zamerané na zvýšenie jej odbornej 
úrovne, jej rozšírenie v radoch lekárov 
i pacientov, o jej legalizáciu a integrá-
ciu do zdravotnej starostlivosti.
S odstupom asi 45 rokov smelo tvrdím, 
že sa nám to na čele s Tebou, ako za-
kladajúcim členom výboru komisie 
akupunktúry a dlhoročným predsedom 
ďalších výborov ( sekcie i spoločnosti) 
akupunktúry, podarilo. 
   Tvoje životné jubileum, milý Jozef, 
nemožno obísť bez zamyslenia sa nad 
rokmi, ktoré boli naplnené usilovnou 
odbornou prácou a organizátorskou 
činnosťou, zameranou na zvýšenie 
odbornej úrovne akupunktúry, jej 
rozšírenie , legalizáciu a integráciu do 
zdravotnej starostlivosti.
Jubilant, primár doc. MUDr. Jozef 
Šmirala, PhD sa narodil dňa 29.9.1935 
v Bratislave. Vysokoškolské štúdiá 
absolvoval na Lekárskej fakulte v Olo-
mouci, kde aj promoval. Prvú lekársku 
prax vykonával na gynekologicko-pô-
rodníckom oddelení v Zlatých Morav-
ciach, neskôr sa však ako sekundárny 
a obvodný lekár zameral na internú 
a všeobecnú medicínu. Už od roku 
1962 sa začal venovať vtedy ešte málo 
známej, ale už uznávanej akupunktúre.
Po atestácii z interného lekárstva pra-
coval ako obvodný lekár vo Vrábľoch. 
Konkurzom v r. 1967 obsadil miesto 
vedúceho lekára v kúpeľoch Brusno. 
Tu sa začal zaoberať vedecko-vý-

skumnou činnosťou zameranou pre-
dovšetkým na štúdium a objektivizáciu 
jednotlivých zložiek komplexnej bal-
neoterapie vrátane akupunktúry a štú-
diom vzťahu stabilných genetických 
znakov a typu osobnosti k ochoreniam 
tráviaceho traktu. Ako zodpovedný 
riešiteľ viedol a realizoval niekoľko 
výskumných úloh. Ich výsledky, kto-
ré priniesli aj niektoré nové poznatky 
publikoval a prednášal doma i v za-
hraničí. Počas svojho pôsobenia v kú-
peľoch sa zaslúžil o ich zveľadenie, 
zvýšenie odbornej úrovne a o výstavbu 
nových kúpeľov. Popri odbornej a or-
ganizátorskej práci si neustále zvy-
šoval kvalifi káciu. Za týmto účelom 
absolvoval viacero študijných pobytov 
a odborných stáží, ako aj tematické 
kurzy manipulačnej a refl exnej terapie, 
dietológie, gastroenterológie a zdra-
votníckej problematiky trópov a sub-
trópov. Atestoval z internej medicíny 
a z nadstavbových odborov FBLR, 
gastroenterológia a akupunktúra.
    V roku 1979 zriadil v Bratislave, vo 
Fakultnej nemocnici samostatný úsek 
akupunktúry. Ešte v tom roku sa mu 
podarilo dosiahnuť jeho dávny cieľ – aj 
napriek mnohým ťažkostiam - vytvoriť 
samostatné špecializované pracovisko, 
Oddelenie akupunktúry vo Fakultnej 
nemocnici v Bratislave, ktoré sa stalo 
školiacim a odborno-metodickým cen-
trom akupunktúry s pôsobnosťou pre 
bývalý Západoslovenský kraj a neskôr 
pre celé Slovensko.
Tu, ako primár oddelenia, odborný po-
radca a školiteľ v akupunktúre získal 
nové a širšie možnosti pre odbornú 
a pedagogickú činnosť. Jeho zásluhou 
sa na oddelení v rámci študijných, ško-
liacich a stážových pobytov vyškolilo 
viac ako 50 lekárov. S cieľom prekle-
núť nedostatok odbornej literatúry, 
vydal v r. 1992 skriptá „Základy prak-
tickej akupunktúry“, ako zostavovateľ 
a hlavný autor aj kolektívnu učebnicu 
„Praktická akupunktúra“. Učebnica 
získala ocenenie najlepšej publikácie 
vydavateľstva Osveta a dodnes slúži 
ako učebnica pre lekárov nielen na 
Slovensku ale aj v Čechách. 
  Na založenom oddelení akupunktúry 

sa vykonával základný i aplikovaný 
výskum, na základe ktorého a dosiah-
nutých výsledkov, sa do praxe zavá-
dzali nové metódy liečby a diagnos-
tiky, ktoré viedli k zvyšovaniu úrovne 
zdravotnej starostlivosti na úseku 
akupunktúry.
Ako zakladajúci člen a dlhoročný 
predseda Komisie, neskôr Sekcie aku-
punktúry pri SFS sa usiloval o zvyšo-
vanie odbornosti a presadzovanie kon-
cepcie akupunktúry ako samostatného 
interdisciplinárneho odboru medicíny. 
V roku 1990 sa pričinil o vznik Spoloč-
nosti akupunktúry Slovenskej lekárskej 
spoločnosti a stal sa jej predsedom. Už 
od r. 1975 na pôde SLS organizoval 
kongresy a pracovné podujatia aj 
s medzinárodnou účasťou a aktívne sa 
zúčastňoval i zahraničných odborných 
podujatí. Za tieto svoje aktivity bol 
odmenený poctami SLS.
Bohatá je aj jeho prednášková a pub-
likačná činnosť, predstavuje jeho 
celoživotné dielo, venované odboru 
akupunktúra. Jeho práce sú stále 
aktuálne, znamenajú prínos pre celú 
akupunktúrnu obec nielen na Sloven-
sku ale aj v Čechách. Ako prvý v našej 
odbornej akupunkturistickej literatú-
re rozpracoval v učebnici Praktická 
akupunktúra systém biokybernetickej 
koncepcie akupunktúry, spracoval 
koncepciu indikácií a kontraindikácií 
v aurikuloterapii a aurikulomedicíne, 
rozpracoval akupunktúrnu hypalgéziu, 
uskutočnil komparáciu najzaužívanej-
ších terapeutických akupuntúrnych po-
stupov doma i vo svete. Bol riešiteľom 
9 výskumných prác s problematiky 
akupunktúry ( ktoré boli zaradené do 
plánu výskumu Slovakotermy a od-
borového a rezortného výskumu MZ 
SR). Na odborných podujatiach doma 
i v zahraničí viackrát vystúpil s odbor-
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nými prednáškami, realizoval Tema-
tické kurzy akupunktúry pre lekárov, 
súčasne vypracovával aj odborné ná-
plne a sylaby kurzov pre začiatočníkov 
i pokročilých, skúšal na záverečných 
skúškach. Jeho publikačnou činnosťou 
vyšli viaceré knižné, monografi cké a 
odborné publikácie, z toho niektoré 
v zahraničí. Jeho práce boli citované 
v domácej i zahraničnej odbornej tlači. 
Je autorom a zostavovateľom celoštát-
nej učebnice Kompendium akupunktú-
ry I. a Kompendium akupunktúry II., 
pripravuje ďalšiu učebnicu Akupresúra, 
šanca pre zdravie, šanca pre každého. 
V r. 2003 získal vedecko-pedagogickú 
hodnosť „PhD“ v odbore akupunktúra, 
v roku 2004 habilitoval na FZaSP Tr-
navskej univerzity v Trnave, kde získal 
pedagogickú hodnosť docenta. 
Meno a práca primára doc. MUDr. 
Jozefa Šmiralu, PhD je známa a uzná-
vaná aj v zahraničí. Dôsledkom toho 
je absolvovanie školiacich a stážo-
vých pobytov v Rusku, Rumunsku, 
vo Vietname, v Číne, v Južnej Kórei, 
Srí Lanke, Dánsku a vo Francúzsku. 
V Štokholme r. 1983 absolvoval kurz 
teórie a praxe akupunktúry a na zá-
klade toho  získal diplom doktora aku-
punktúry od International College of 
Acupuncture. V r. 1985 po absolvovaní 
študijného pobytu a skúšok získal titul 
M.D. na Univerzite tradičnej medicíny 
v Colombe. Je čestným členom SIMA 
(Société internationale de Médecine 
acupuncturale v Paríži), IOMS (In-
ternational OrientalMedecine Society 

v Soule/ MA Medicina alternativa 
v Colombe a LÓEDA (Organization 
pour l´étude et le développement de 
l´acupuncture v Paríži), je čestným čle-
nom výboru Auriculo sans frontičres 
(A.A.S.F.-W.A.A.O), Loriet, France. 
Ďalej je členom čestného predsed-
níctva SIMA a dopisovateľom SIMA 
a LÓEDA.
Za zásluhy o rozvoj a rozširovanie 
akupunktúry bol r. 1983 odmenený 
Zlatou medailou spoločnosti Medicina 
alternativa. V roku 1981 bol meno-
vaný medzinárodným profesorom na 
College Français d‘ Enseignement de 
la Médicine acupuncturale v Paríži 
a v r. 1985 hosťujúcim profesorom na 
Akadémii Medicina alternatíva a Inter-
national College of Acupuncture v Co-
lombe. Na základe obhajoby súboru 
publikovaných prác mu bola v r. 1984 
Akadémiou medzinárodnej spoločnos-
ti Medicina Alternativa v Štokholme 
udelená vedecká hodnosť doktora vied 
„D.Sc“.
  Výrazná a spoločensky významná je 
jeho činnosť organizátorská, ktorou 
prispel k spopularizovaniu, legalizácii 
a integrácii akupunktúry do starostli-
vosti o zdravie. Zaslúžil sa o vypraco-
vanie a schválenie metodického listu „ 
Postup pri vykonávaní akupunktúry“ 
vydaným MZ SR v 1978 a v r. 1993 aj 
Koncepcie lekárskeho špecializač ného 
odboru akupunktúra. V r. 1993-2000 
bol menovaný do funkcie hlavného 
odborníka MZ SR pre odbor aku-
punktúra. Z titulu tejto funkcie a spolu 

blahoželáme
s ďalšími členmi výboru odbornej 
spoločnosti i spolupracovníkmi na 
oddelení akupunktúry stále vyvíjal 
úsilie o organi začné a legislatívne 
dobudovanie odboru a sprístupnenie 
akupunktúry v zdravotnej starostlivosti 
na vysokej úrovni.
  V tomto stručnom prehľade samo-
zrejme nie je možné úplne vystihnúť 
desaťročia usilovnej a cieľavedomej 
práce zameranej na vznik a naplnenie 
existencie nového odboru Akupunktú-
ra. Primár doc. MUDr. J. Šmirala, PhD 
vo svojej práci pokračuje, je plný elánu 
a má množstvo plánov do budúcnosti. 

Milý jubilant, chcem Ti záverom 
poďakovať v mene svojom i v mene 
našich kolegov výboru Spoločnosti 
akupunktúry SLS, za ktorých toto 
laudatio píšem. Chcem Ti poďakovať 
za priateľstvo, ktoré nás s Tebou spája 
i za silu vôle, ktorá nám desiatky ro-
kov pomáhala naše predstavy a plány 
uskutočňovať. S nadhľadom nie-
koľkých desiatok rokov vyjadrujem 
presvedčenie, že Tvoja stopa i v me-
dzinárodnom hnutí akupunktúry, jej 
legalizácia a integrácia do súčasnej 
modernej západnej medicíny je ne-
zmazateľná. 
Želám Ti v mene nás všetkých, uži si 
dlhé roky v zdraví ovocie svojho tvori-
vého a plodného života.

Ad multos annos! 
Úprimne Milan Môcik 

a Tvoji spolupracovníci.

SPOMIENKA NA VEÈER ÚSTAVU TÈM         MUDr. Vladimír Balogh

V marci 2010 som dostal ako hlavný odborník pre odbor Akupunktúra pozvánku od prof MUDr I. Rie-
čanského, CSc., predsedu Spolku bratislavských lekárov, aby sme spolu s ďalšími odborníkmi predstavili
akupunktúru na Slovensku v rámci Ústavu tradičnej čínskej medicíny SZU a Subkatedry akupunktúry SZU.
Dńa 10.5.2010 kolegovia  doc. MUDr. J.Šmírala, PhD, MUDr.T.Rosinský,CSc, MUDr. O.Bangha, MUDr. A.Ondrejkovi-
čová,PhD, MUDr.G.Petrovics, MUDr. B.Ivanics pod mojím vedením v rámci riadneho programu Spolku bratislavských 
lekárov v Malej posluchárni NTU LF UK v Bratislave na Sasinkovej ul. odprednášali svoje prednášky podla programu.

Program: 10.5.2010. - Večer Ústavu 
tradičnej čínskej medicíny SZU
Predsedá: MUDr.V.Balogh

1. Balogh V.: 
Manažment akupunktúry a tradičnej 
čínskej medicíny
2. Šmírala J.: 
História akupunktúry na Slovensku
3. Bangha O.: 
Tradičná čínska medicína versus mo-

derná západná medicína, mýty a rea-
lita
4. Ondrejkovičová A.: 
Metódy a techniky akupunktúry
5. Petrovics G.: 
Diagnostika v akupunktúre, EAV
6. Rosinský T.: 
Teória tradičnej čínskej medicíny
7. Ivanič B.: 
Poznatky z dlhodobej stáže v rámci 
štúdia akupunktúry - Taiwan

„Bojová jednotka“  zvládla perfektne 
všetky úskalia diskusie aj napriek ná-
zorom p. prof MUDr Žigmunda, DrSC   
a prof. MUDr.J Birčáka, CSc. 

Musím konštatovať, že konečne, po 50 
rokoch nepochopenia, urážok, posme-
chu zo strany lekárskej obce,  trpezli-
vý, odhodlaný boj a náš entuziazmus 
priniesol na odbornej pôde Lekárskej 
fakulty UK v Bratislave, úspech. 

správy
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Bolesti hlavy patria medzi najčas-
tejšie zdravotné ťažkosti. Ich výskyt 
v populácii sa odhaduje na desiatky 
percent. Niektorí jedinci pociťujú bo-
lesti hlavy len zriedkavo až výnimoč-
ne, napríklad v priebehu celkových 
infekcií, alebo ako reakciu na rôzne 
psychické a fyzické záťaže. V týchto 
situáciách je bolesť hlavy považova-
ná za normálnu fyziologickú reakciu 
a nie za chorobu. Iných jedincov - 
žiaľ, aj tých je mnoho - postihuje buď 
vo forme frekventných epizód, alebo 
kontinuálne dlhší čas a má charakter 
choroby. Medzi oboma spomenutými 
extrémami nie je defi novaná hranica, 
čo súvisí s obtiažnou defi níciou zdra-
via a choroby. Pre pacienta je bolesť 
hlavy chorobou, pre lekára však musí 
byť iba príznakom choroby. Vzniká 
spravidla vo vnímavých štruktúrach 
hlavy nociceptívnou stimuláciou 
rôzneho pôvodu. Iba zriedkavo ide 
o prenesenú bolesť pri poruchách 
štruktúr inej anatomickej lokalizácie. 
Za subjektívnymi ponosami pacienta 
sa môže skrývať práve tak banálna 
afekcia, ako aj veľmi závažné, život 
ohrozujúce ochorenie. Prvoradou úlo-
hou lekára je rozlíšenie týchto dvoch 
možností (44).

Všeobecne bolesť je nepríjemný 
zmyslový a emocionálny zážitok, 
ktorý je spojený so skutočným alebo 
potencionálnym poškodením tkaniva, 
alebo sa ako taký popisuje. Bolesť je 
vždy subjektívna (42).
Bolesť - podľa trvania - sa delí na 
akútnu (z biologického hľadiska účel-
nú), ktorá má charakter symptómu 
a chronickú trvajúcu viac ako 3-6 
mesiacov (bez biologicky užitočnej 
funkcie), ktorá má charakter syndró-
mu a je ochorením sui generis, často 
spojená s depresiou. Chronická bolesť 
sa delí ešte na nádorovú a nenádorovú. 
Existuje aj prenesená bolesť - referred 
pain, ktorá vzniká v inej oblasti, ako 
v ktorej ju pociťujeme. To je častá 
bolesť, ktorej podstatou sú Headove 
zóny a to je aj (podľa Rokytu) princíp 

čínskych meridiánov (46). Neuropa-
tická bolesť je iniciovaná alebo spôso-
bená primárnou léziou alebo dysfunk-
ciou nervového systému (2).
Pri vzniku bolesti sú neurofyziolo-
gicky dôležité tri základné systémy: 
senzorový, motivačný a kognitívny. 
Posledný riadi individuálnu cielenú 
odpoveď jedinca na bolesť. Je ovplyv-
nený kultúrou, výchovou, skúsenosťa-
mi, vekom, aj pohlavím (42). Existuje 
aj genetický polymorfi zmus, ktorý hrá 
dôležitú úlohu v pociťovaní a prežíva-
ní bolesti (28).

Práca sa nezaoberá stavom výskumu 
patofyziológie bolesti, len spomeniem 
novšie práce R. Melzacka a jeho teó-
riu o neuromatrixe (40).
Dôležitá je aj tolerancia bolesti, ktorá 
podľa Mc Caffery sa zvyšuje u alko-
holikov, pri hypnóze, pri liečbe anal-
getikami, pri telesnej aktivite, u hlbo-
ko veriacich ľudí. Opačne sa znižuje 
u ľudí vyčerpaných opakovanými 
bolestivými podnetmi, anxióznych, 
obéznych, trpiacich poruchami spán-
ku, u detí a starých ľudí (42). Dvoma 
extrémami sú neschopnosť pocitu 
bolesti pri poranení tela a spontánna 
bolesť bez dráždenia, ktoré sú spomí-
nané ako záhada bolesti u Melzacka 
(39). Problémom ostávajú hodnotenie 
bolesti ako aj etické problémy pri lieč-
be bolesti (22, 43).
Nomenklatúru a transkripciu (z oblas-
ti TCM) používam podľa odporúčania 
Rosinského (48) a Anda (5).
I. Bolesti hlavy z pohľadu 
modernej západnej medicí-
ny (MZM)
 
Medzinárodná klasifi kácia bolestí 
hlavy
Štandardom pre určenie typu boles-
ti hlavy je inovovaný klasifi kačný 
systém z roku 2004. (Headache 
classifi cation subcommittee of the 
International headache society). Ide 
o 160 stránkový dokument subko-
misie medzinárodnej spoločnosti pre 
bolesti hlavy.

Bolesti hlavy sú rozdelené do 14 
skupín:
l. Migréna 
2. Tenzná bolesť hlavy
3. Cluster headache a a ďalšie trige-

minové autonómne bolesti hlavy
4. Iné primárne bolesti hlavy
5. Bolesť hlavy pri úraze hlavy a kr-

ku
6. Bolesť hlavy v súvislosti s ciev-

nym ochorením pri ochoreniach 
hlavy a krku

7. Bolesť hlavy pri intrakraniálnych 
nevaskulárnych ochoreniach

8. Bolesť hlavy spôsobená cudzou 
látkou alebo jej odňatím

9. Bolesť hlavy pri infekcii
10. Bolesť hlavy pri poruchách home-

ostázy
11. Bolesť hlavy alebo tváre pri (ne-

úrazových) ochoreniach kránia, 
krku, očí, nosa, sínusov, zubov, úst 
a iných tvárových a kraniálnych 
štruktúr

12. Bolesť hlavy pri psychiatrickom 
ochorení

13. Kraniálne neuralgie a centrálne 
príčiny bolesti tváre z centrálnych 
príčin

14. Iné bolesti hlavy - neklasifi kované, 
nešpecifi kované (16,19).

Systém delí bolesti do troch hlavných 
skupín.
V prvej časti do skupiny 1-4 sú zara-
dené primárne bolesti hlavy, v druhej 
časti do skupiny 5-12 patria sekundár-
ne bolesti hlavy a poslednú malú sku-
pinu 13-14 tvoria kraniálne neuralgie 
(37).

Zásadný obrat v diferenciálnej dia-
gnostike bolesti bol umožnený dvoma 
faktormi. Prvým bol rozšírenie a tým 
aj dobrá dostupnosť CT v akútnej 
diferenciálnej diagnostike, druhým 
objav 5-HT 1B/1D agonistov v liečbe 
migrény (19). 

Primárne bolesti hlavy
Primárne bolesti hlavy nemajú známy 
organický podklad, nepreukážeme 
ho použitím CT či MR zobrazenia 
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BOLESTI HLAVY A AKUPUNKTÚRA
MUDr. František Drančik

Práca si kladie za úlohu predložiť stručne súčasné názory na klasifi káciu, príčiny, diagnostiku, liečbu 
a prevenciu bolestí hlavy z pohľadu modernej západnej medicíny (MZM) a akupunktúry - ako súčasti 
tradičnej čínskej medicíny (TCM).
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a nevieme ho detekovať ani inou me-
tódou. 
Samotným problémom je tu práve 
bolesť. Preto primárne bolesti hlavy 
klasifi kuje systém popisne, podľa ich 
prejavov.
Etiologický princíp tu zatiaľ nemožno 
uplatniť, nakoľko poznanie mechaniz-
mu ich vzniku ostáva zatiaľ na úrovni 
len čiastočne overených a stále sa vy-
víjajúcich teórií.
V praxi najčastejšie sa vyskytujúce 
primárne bolesti hlavy sú migréna 
(s aurou a bez aury), tenzná bolesť 
hlavy (epizodická a chronická) a clus-
ter headache a ostatné vegetatívne 
neuralgie (52). 

Migréna
Migréna sa prejavuje ako epizodická, 
záchvatovitá bolesť hlavy, najčastejšie 
pulzujúceho charakteru. Delí sa na 
migrénu bez aury (tzv. bežná migréna) 
a migrénu s aurou.
Patofyziológia nie je objasnená alebo 
len čiastočne. Predpokladá sa, že tri-
gery migrény aktivujú perivaskulárne 
trigeminálne axóny, ktoré uvoľňujú 
vazoaktívne neuropeptidy a sprostred-
kujú vznik neurogénneho zápalu v pe-
rivaskulárnej oblasti (vazodilatácia, 
extravazácia plazmy, degranulácia 
mastocytov). Ortodróm nym aj an-
tidrómnym vedením trigeminálnymi 
vláknami dochádza k šíreniu zápalu 
do okolitých tkanív a súčasne je ve-
dená informácia do kaudálneho jadra 
trigeminu a ďalej do podkôrových 
a kôrových centier bolesti (36).
Migrenózny záchvat je komplexným 
dejom zahrňujúcim prodromálnu fázu 
(poruchy nálady atď.), auru (zrakovú, 
senzitívnu, senzorickú, motorickú 
alebo zmiešanú), bolesť (väčšinou 
jednostrannú), doprovodné prízna-
ky (nauzea, zvracanie, fotofóbia) 
a postdromálnu fázu (únava). Nelieče-
ná migréna trvá 4-72 hodín, pri trvaní 
nad 72 hodín ide o status migrenosus.
Neexistuje žiadny test ani vyšetrenie, 
ktoré by migrénu preukázali. Pomoc-
né vyšetrenia elektrofyziologické 
aj zobrazovacie sú normálne, alebo 
necharakteristické. Základom správ-
nej diagnózy je dôkladná anamnéza 
a znalosť klinického obrazu.
Diagnóza by sa mala stanoviť na zá-
klade diagnostických kritérií (medzi-
národnej klasifi kácie).
Liečba v prvom rade by mala obsaho-
vať režimové opatrenia, snaha vyva-

rovať sa vyvolávajúcim momentom, 
ak sú známe (potraviny, nápoje, 
hla do vanie, smäd), často je užitočná 
psychoterapia.
Farmakoterapia sa delí na liečbu akút-
neho ataku migrény, ktorá by sa mala 
začať jednoduchými analgetikami 
v dostatočnej dávke a podanými včas, 
môžu sa pridávať antiemetiká. Stredné 
a ťažké formy migrény sa liečia trip-
tanmi (agonistami 5-HT1B/1D recep-
torov). Ak je migrenóznych záchvatov 
viac ako 5 mesačne, pri neúmerných 
vedľajších účinkoch triptanov a pri 
ich kontraindikácii, či nedostatočnej 
efektivite, v súlade s názorom pacien-
ta, sa zaháji liečba profylaktická. Tá sa 
užíva minimálne 2-3 mesiace, potom 
sa vyhodnotí efekt a pri dobrom sa 
pokračuje v liečbe najmenej 6 mesia-
cov. Používajú sa neuromodulárory 
(antiepileptiká), beta-blokátory, blo-
kátory kalciových kanálov, tricyklické 
antidepresíva, lieky zo skupiny SSRI. 
Vhodným doplnkom je magnézium 
(37, 52).

Tenzná bolesť hlavy
Vyskytuje sa ako epizodická a chro-
nická forma. Patogenéza je multifak-
toriálna. Uplatňujú sa v nej periférne 
mechanizmy (myofasciálna nocicep-
cia), centrálne mechanizmy (senziti-
zácia a znížený endogénny prah pre 
vnímanie bolesti) a častou komorbidi-
tou je depresia a anxieta.
Pacienti majú subjektívne pocit oboj-
stranného bolestivého difúzneho na-
pätia hlavy, často vo forme „čiapky“. 
Môžu mať precitlivelosť vo vlasovej 
časti, nepríjemný pocit pri česaní sa. 
Spúšťacím mechanizmom môže byť 
nielen stres, ale aj očakávanie kon-
fl iktu.
V liečbe sa uplatňuje lokálna masáž, 
fyzikálna a pohybová liečba, neste-
riodné antifl ogistiká, myorelaxanciá 
a účinné sú tricyklické antidepresíva 
najmä amitriptylin, ale aj SSRI a be-
tablokárory. Pri chronickej forme 
odstránenie stresogénnych faktorov 
a adektátna psychoterapia. Treba dá-
vať pozor na ľahký návyk na kombi-
nované analgetiká (37, 52).

Cluster headache 
Termín sa niekedy prekladá ako 
syndróm nakopených bolestí hlavy, 
niekedy sa uvádza bez prekladu. 
Častejšie sú postihnutí muži ako ženy 
a objavujú sa najčastejšie vo veku 

okolo 30 rokov. Perióda sa objavuje 
najčastejšie raz ročne a trvá 4-8 týž-
dňov. Asi 10% pacientov má chronic-
ký typ ochorenia, bez remisií. Preja-
vuje sa veľmi silnými, šľahajúcimi 
bolesťami pálivého charakteru. Bolesť 
je lokalizovaná striktne orbitálne, či 
periorbitálne, typické sú doprovodné 
príznaky: slzenie oka, začervenanie 
spojivky a kongescia nosnej sliznice 
na príslušnej strane. Môže byť prítom-
ný aj Hornerov syndróm. Atak bolesti 
trvá 30 minút až 2 hodiny.
Liekom prvej voľby sú triptany, efekt 
má aj dihydroergotamin, špecifi cky 
pomáha inhalácia 100% kyslíka. 
Niekedy pomôže aplikácia lokálneho 
anestetika do príslušnej nosnej dierky. 
Ako profylaxia najrýchlejšie zaberú 
kortikoidy, pomalší nástup má liečba 
kyselinou valproovou (37, 52).

Sekundárne (symptomatické) boles-
ti hlavy
Vyskytujú sa oveľa zriedkavejšie ako 
primárne. Bolesť hlavy môže byť 
v niektorých prípadoch jedným z pr-
vých príznakov a niekedy len jediným 
príznakom závažného život ohrozujú-
ceho ochorenia.
Existujú tzv. červené a žlté zástavy 
ako varovné príznaky pri sekundár-
nych bolestiach hlavy (52). Príznaky 
označené ako červené zástavy sú 
alarmujúce, označené ako žlté zástavy 
nie sú pre diagnostiku urgentné, ale 
vyžadujú klinickú opatrnosť a moni-
torovanie (38).
Treba si uvedomiť, že aj pacienti 
s primárnou bolesťou hlavy môžu mať 
súčasne aj inú sekundárnu- organickú 
príčinu bolesti hlavy (expanzia, neuro-
infekcia, krvácanie...) (41).

Červené zástavy:
1. Úraz hlavy alebo krčnej chrbtice 
2. Vznik novej bolesti hlavy alebo 

výrazné zhoršenie už preexistujú-
cej bolesti hlavy

3. Progresívne zhoršujúca/zvýraz ňu-
jú ca sa bolesť hlavy

4. Výrazná zmena charakteru pred-
chádzajúcej bolesti hlavy

5. Prudká hyperakútna bolesť - „thun-
derclap headache“

6. Bolesť hlavy vyvolávaná náma-
hou, kašľom, Valsalvovým poku-
som

7. Vek nad 50 rokov
8. Neurologické prejavy -epileptické 

záchvaty, zmätenosť, zastreté ve-
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domie, neobratnosť alebo slabosť 
končatín, edém papily očného 
nervu 

9. Systémové príznaky - horúčka, 
úbytok na váhe, palpačná citlivosť 
arteria temporalis, opozícia šije

10. Sekundárne rizikové faktory ako 
anamnéza malígneho nádorového 
ochorenia alebo HIV

Žlté zástavy:
l. Zobúdzanie sa z nočného spánku 

pre bolesti hlavy
2. Bolesť objavujúca sa vždy v tej 

istej lokalizácii
3. Výrazné zmeny v intenzite bolesti 

hlavy pri zmenách polohy

Varujúca je prudká bolesť hlavy u je-
dinca, ktorý nikdy netrpel na bolesti 
hlavy. U migrenikov je varovným 
údajom vznik úplne novej bolesti hla-
vy s inými kvalitatívnymi charakteris-
tikami v porovnaní s bolesťou hlavy, 
na ktorú pacient trpel pri záchvatoch 
migrény (52).
Zvlášť výraznú pozornosť vyžaduje 
vylúčenie subarachnoidálneho krvá-
cania (SAK), u ktorého oddialenie 
správnej diagnózy každou hodinou 
ohrozuje život pacienta, nakoľko 
riziko opakovaného krvácania je 
najvyššie (l0-l5%) v prvých 24 ho-
dinách. V typických prípadoch ide 
o bolesť opisovanú ako „prvýkrát 
v živote“ (intenzitou, či charakterom 
dosiaľ nepoznaná). Bolesť je akútna, 
výrazná, generalizovaná, často spo-
jená s nauzeou, vracaním, poruchou 
vedomia a menigeálnymi príznakmi. 
Najčastejšie je spôsobené priamo 
ruptúrou výdute cievnej steny (aneu-
ryzmy) s následnou extravazáciou do 
subarachnoidálneho priestoru. Pre 
vznik SAK sú dôležité aj okolnosti 
jeho vzniku - často pri koite, fyzickej 
námahe, kašli a brušnom lise.

Je veľmi dôležité uvedomiť si, že sú 
aj atypické manifestácie SAK. Pri tzv. 
varujúcom predzvestnom presako-
vaním krvi (warning leak) cez stenu 
aneuryzmy, nazývanou aj výstražná 
bolesť („sentinel“), bolesť hlavy môže 
byť jediným príznakom SAK. Bolesť 
môže byť difúzna alebo fokálna. 
Okrem silnej tzv. explozívnej bolesti 
hlavy (thunderclap headache) môže 
mať nezvyčajne miernu intenzitu 
a môže ustúpiť spontánne alebo po 
nenarkotických analgetikách. Často 

sa zamieňa za migrénu bez aury (tá 
má svoju defi níciu podľa diagnos-
tických kritérií - aspoň 5 záchvatov 
spĺňajúcich ďalšie kritériá), alebo za 
bolesti hlavy cervikálneho pôvodu 
(podľa Lewita síce nie sú diagnózou 
per exclusionem, majú svoje cha-
rakteristické rysy, ale je vždy nutné 
vylúčiť závažné patologické zmeny) 
(30). Buran (13) odporúča zohľadniť 
tzv. vzorec pri vyšetrení krčnej chrb-
tice, kedy vertebrogénne ťažkosti sa 
prejavia obmedzením rotácie hlavy 
- viac do jednej strany, kým mierne 
meningeálne príznaky pri SAK ob-
medzením predklonu hlavy. Takáto 
výstražná bolesť sa opisuje v 15-59% 
SAK, ktoré nasleduje o niekoľko dní 
(l6%) až týždňov (62%) a býva spoje-
ná so závažnou morbiditou a mortali-
tou v 50-70 % prípadov. Je dôležité si 
uvedomiť že aj pre výstražnú bolesť 
platí skoro vždy zásada bolesti cha-
rakterom nepoznanej a vyskytujúcej 
sa „prvýkrát v živote“ (keď neide už 
o jej recidívu, čo je možné) (15, 23).
Pacienti s bolesťou hlavy s podozre-
ním na SAK vyžadujú okamžitú hos-
pitalizáciu -ako akútny stav s diagnos-
tickým doriešením (CT, pri negativite 
vyšetrenie cerebrospinálneho likvoru 
a to aj spektrofotometricky a pri dô-
kaze SAK vyšetrenie cievneho systé-
mu). Pri dôkaze aneuryzmy - podľa 
ostatných okolností ochorenia - sa má 
vykonať čím skoršia operácia alebo 
endovaskulárna liečba s vyradením 
aneuryzmy z obehu.
Za závažný klinický stav je potrebné 
považovať aj takú bolesť hlavy, pri 
ktorej bolesť hlavy začala nenápadne, 
je však trvalá a stále sa stupňuje a to 
najmä vtedy, ak sa pridružia niektoré 
z vyššie uvedených príznakov. Takto 
sa môžu prejavovať primárne intra-
kraniálne nádory, cerebrálne metastá-
zy a chronický subdurálny hematóm 
(52).

Niektoré pre prax dôležité bolesti 
hlavy

Neuralgia nervi trigemini 
Klinicky sa rozlišujú dva základné 
typy: 1. primárna, klasická (esenci-
álna) a 2. sekundárna. Pri termíne 
len neuralgia trigeminu sa myslí na 
primárnu (esenciálnu) neuralgiu. 
Ročná incidencia je 5-7 na 100 000 
obyvateľov. Prejavuje sa záchvatmi 
jednostranných, veľmi intenzívnych, 

šľahavých bolestí, ktoré sú najčastej-
šie lokalizované v oblasti 2. alebo 3. 
vetve nervus trigeminus, vzácne (asi 
5%) v oblasti l. vetve a obojstranne 
(3%). Hoci je neuralgia nervi trige-
mini označovaná ako esenciálna pred-
pokladanou príčinou je útlak kmeňa 
nervu po výstupe z mozgového kmeňa 
cievnou kľučkou, teda neurovaskulár-
ny konfl ikt (najčastejšie a.cerebelli su-
perior, a.cerebelli posterior inferior). 
Vzniká mikroskopické poškodenie 
nervových vlákien predovšetkým 
charakteru demyelinizácie a ektopic-
ký vznik vzruchov, alebo ektopická 
transmisia vzruchov zo somatosenzi-
tívnych na bolestivé vlákna. Chronic-
ké dráždenie pravdepodobne spôsobí 
roznietenie ohniska v descendetnom 
jadre nervus trigeminus v mozgovom 
kmeni a krčnej mieche, ktoré sa stáva 
autonómnym zdrojom bolestivých 
vnemov.
Diferenciálne diagnosticky musíme 
odlíšiť sekundárnu neuralgiu, ktorej 
klinický obraz sa mierne líši od esen-
ciálnej formy. Sekundárna neuralgia 
trigeminu je symptomatická neural-
gia, ktorá sa vyskytuje pri dráždení 
nervu rôznymi chorobnými procesmi 
kdekoľvek v jeho priebehu. Bolesti 
sú skôr tupšie, niekedy ide len o pa-
restezie, nemajú šľahavý charakter, 
pozvoľne narastajú a klesajú. Môže 
byť lokalizovaná aj v oblasti l. vetve 
nervus trigeminus.
U všetkých pacientov s neuralgiou 
nervi trigemini by malo byť vykonané 
MR vyšetrenie (ak nie je kontraindi-
kované), podľa výsledku môže byť 
vykonaná kauzálna liečba.
Inak liekom prvej voľby je obvyk-
le karbamazepín v dávkach až do 
1200 mg/deň, prípadne ďalšie ad-
juvantné analgetiká. Pri neúspechu 
alebo malom efekte medikamentóznej 
liečby sa indikujú neurochirurgické 
zákroky, dnes najčastejšie mikrovas-
kulárna dekompresia kmeňa nervu, 
kedy medzi cievu a vlákna trigeminu 
sa vloží tefl ónová doštička, sval alebo 
fascia. Ďalšou možnosťou je stere-
otaktická rádiochirurgia, respektíve 
ošetrenie gama nožom .Už menej čas-
to sa používajú perkutánne zákroky 
cez foramen ovale s cieľom ganglio-
lýzy Gasserského ganglia (rádiofrek-
venčná gangliolýza, retrogasserská 
glycerolová rhizotómia -radikulolýza 
alebo retrogasserská termolézia elet-
rokoaguláciou) (2).
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Bolesti hlavy cervikálneho pôvodu
Cervikálnu bolesť hlavy zapríčiňuje 
poškodenie v kĺboch, ligamentách 
a svalovom aparáte krčnej chrbtice 
(14).
Popis tejto diagnózy, nazývanej aj 
ako cervikokraniálny syndróm (kam 
okrem bolesti sa zahrňuje aj porucha 
rovnováhy - tzv. cervikálne vertigo, 
ktoré je diagnózou per exclusionem) 
presahuje rámec tejto práce. Postaviť 
túto diagnózu je potrebné stanoviť 
veľmi zodpovedne, nakoľko v praxi je 
preceňovaná a zneužívaná.

Lieková bolesť hlavy (bolesť z nad-
merného užívania liekov, trasfor-
movaná migréna) 
Lieková bolesť hlavy vzniká ako 
výsledok interakcie medzi expozí-
ciou (abúzom analgetík, triptanov) 
a biologicky vnímavým jedincom. 
Dokázalo sa, že všetky analgetické 
preparáty (najmä kombinované, ale 
aj monosubstanciálne, napr. kyselina 
acetylsalicylová) vedú u pacientov 
s preexistujúcou epizodickou bolesťou 
hlavy (najčastejšie migréna, zriedkavo 
tenzná cefalea) nenápadne v priebehu 
niekoľkých rokov k liekovej bolesti 
hlavy (medication overuse headache, 
transformed migraine). Popis tejto 
bolesti hlavy presahuje rámec práce, 
spomínam ju, nakoľko predstavuje 
závažnú medicínsku, psychosociálnu 
a ekonomickú problematiku, o ktorej 
je odborná a najmä laická verejnosť 
málo informovaná (53). Ide o diagnó-
zu, ktorej sa možno vyhnúť pri liečbe 
akupunktúrou.

Prevencia bolestí hlavy

Prevencia bolestí hlavy podľa MZM 
je rôzna u jednotlivých diagnóz a ich 
popis presahuje rámec tejto práce. 
Všeobecne, okrem diétnych opatrení 
pri migréne, je to správna životosprá-
va podľa zásad MZM.

II. Bolesti hlavy z pohľadu 
tradičnej čínskej medicíny 
(TCM)

Princípy diagnostiky, liečby a pre-
vencie podľa TCM
Podľa TCM má väčšina ochorení 
a zdravotných porúch svoje korene 
v nepravidelnom prúdení čchi. Pri 
poruchách je v orgánovom systéme 

a dráhach buď nadbytok, alebo nedo-
statok čchi. Ďalšou možnou príčinou 
je blokáda a stagnácia čchi. Harmo-
nický súlad jangu a jinu je ideálny 
stav, ktorý v živom systéme sa nedá 
bežne docieliť. Mimo iného znamená 
absolútne zdravie. Ich vzťah sa ne-
ustále mení a za normálnych okolností 
sú v relatívnej, dynamickej rovnová-
he. Vážnejšie vychýlenie sa niekto-
rého z princípov na hociktorú polaritu 
znamená koniec harmónie a tým vznik 
choroby. Liečba je založená na princí-
pe nastolenia spomenutej rovnováhy 
(8, 7).
Je potrebné dodať, že TCM nepozná 
bolesť ako samostatnú nozologickú 
jednotku (42). 
Podľa Anda (3) pre čínsku medicínu 
sú najcharakteristickejšie dva rysy:
l. celostný prístup v ponímaní člo-

veka: človek je chápaný akoby 
bunka v organizme vesmíru, ktorá 
je s ním spojená a podlieha rov-
nakým zákonom ako celý vesmír. 
Tá istá jednota platí aj vnútri tela, 
kde jednotlivé jeho časti sú spo-
jené v jeden vzájomne prepojený 
a ovplyvňujúci sa celok. Všetky 
časti celku sú tvorené z tej istej 
substancie čchi - riadenej rovna-
kým, z nej samotnej vyvierajúcim 
zákonom jinjangových premien, 
a preto sa v princípe chovajú rov-
nako.

2. používanie tzv. diferenciálnej 
alebo rozlišovacej diagnostiky 
ako hlavnej metódy stanovenia 
diagnózy ochorenia ako aj násled-
ného liečebného postupu a jeho 
konkrétnych metód. Táto metóda 
starostlivo skúma a rozlišuje cho-
robné príznaky u každého človeka 
a každého ochorenia, respektíve aj 
u jednotlivých štádií zvlášť a ty-
pické je pre ňu, že liečebný postup 
nestanovuje paušálne podľa ziste-
ného ochorenia, ale ju určuje vždy 
podľa chorobných syndrómov 
konkrétneho človeka, zaradených 
do kontextu skúmaných vzťahov 
a podľa ich prípadných priebež-
ných premien.

V diagnostike podľa TCM sa dáva 
dôraz na všetky súvislosti ovplyvňu-
júce zdravotný stav: napríklad životné 
prostredie, ročné obdobie, podnebie, 
celkovú telesnú konštitúciu pacienta, 
jeho povahu, vek, zamestnanie atď. 
a veľmi starostlivo sa vyhodnocujú 
samotné chorobné príznaky vyšetro-

vaním zrakom, sluchom, vypytovaním 
sa a palpáciou. 
V rámci diferenciálnej diagnostiky 
sú okrem toho aj užšie zamerané 
diagnostické postupy: podľa ôsmych 
základných syndrómov, podľa orgá-
nov cang a fu, podľa čchi, krvi a te-
lesných tekutín, podľa šiestich dráh, 
podľa troch žiaričov a podľa príčin 
ochorenia. Všetky uvedené druhy 
diferenciálnej diagnostiky je možné 
kombinovať (3, 24).
Výber liečebnej metódy sa začína 
rozlíšením a zatriedením syndrómov, 
ktorými sa ochorenie prejavuje, na ich 
základe sa defi nuje ochorenie a jeho 
pôvod, keď je však už ochorenie urče-
né, opätovne sa vracia k syndrómom 
a ďalej sa bližšie posudzujú, lebo od 
nich závisí aká metóda liečby bude 
použitá. To vyplýva zo skutočnosti, že 
jedno ochorenie sa môže prejavovať 
viacerými syndrómami a naopak, rôz-
ne ochorenia v určitom štádiu vývoja 
sa prejavujú totožným syndrómom. 
Liečba podľa diferenciálnej diagnos-
tiky používa dva základné princípy 
- „rovnaké ochorenia liečiť odlišným 
spôsobom“ a „odlišné ochorenia lie-
čiť rovnakým spôsobom“. Platí aj to, 
že u toho istého ochorenia sa môže 
vyskytnúť a vystriedať viacej syndró-
mov -napríklad v súvislosti s jednot-
livými štádiami ochorení, alebo ako 
následok odlišných príčin, ktoré viedli 
k rovnakému ochoreniu (3). Zásad-
ným faktom je, že prístup ku každému 
pacientovi a každému ochoreniu, res-
pektíve i jeho jednotlivým štádiám je 
vždy individuálny (4). 
Zásada prevencie je zachytená už 
v Nej-ťingu, kde sa popisuje slovami 
„liečiť kým ešte došlo k ochoreniu“, 
čoho podstata je vlastne totožná so 
starými taoistickými názormi, že veci 
sa musia riešiť, kým sú ešte v zárodku 
(4).
Všeobecné zásady prevencie podľa 
TCM sú: chrániť sa ešte pred ochore-
ním (posilovať organizmus cvičením, 
regenerovať organizmus a nepreťažo-
vať ho, dbať na psychickú hygienu, 
prevencia pomocou liečiv a iných lie-
čebných metód TCM ako sú akupunk-
túra a moxovanie), ako aj zabránenie 
zmenám pri ochorení (pod zmenou sa 
myslí možný nepriaznivý vývoj ocho-
renia) (4).
Podľa Šmíralu (51) akupunktúra má 
svoje miesto v primárnej, sekundárnej 
a terciárnej prevencii. Podľa Rosin-
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ského (51) všeobecná prevencia aku-
punktúrou je, ako to vyplýva z pod-
staty, nemožná. Ovplyvňovať harmo-
nický stav prostriedkami pre nápravu 
porúch je nezmyslené a neúčelné, na 
jeho udržiavanie slúžia prostriedky ži-
votosprávy na somatickej i psychickej 
rovine, hygienické a iné bežné opatre-
nia. Schopnosť akupunktúry odvrátiť 
klinickú manifestáciu jednotlivých 
syndrómov v priebehu ochorenia, 
alebo zastaviť začínajúce ochorenie 
v celosti sa z pochopiteľných príčin 
využíva len zriedka. Pacient ešte 
nemá žiadne ťažkosti ani príznaky, 
a teda nie je dôvod na akupunktúrne 
vyšetrenie, ktoré by mohlo hroziace 
ochorenie odhaliť. Neobjavenie sa 
syndrómu nemožno klinicky dokázať 
a predovšetkým nie je závislosť to-
hoto neobjavenia sa jednoznačne po 
akupunktúrnom zásahu, čo znižuje 
i motiváciu akupunkturistov hľadať 
vhodnejšie postupy informovania 
potenciálnych klientov o týchto mož-
nostiach.
O sekundárnej prevencii vertebro-
génnych algických syndrómov podľa 
etiologických faktorov akupunktúrou 
a to buď systémom trvalého ošetro-
vania raz za 6-8 týždňov po dobu 1-2 
rokov, alebo systémom kúry o 5-8 
sedeniach raz až dvakrát ročne refero-
vala Barešová (12).
Bangha (8) uvádza, že v starých čín-
skych dielach sa uvádza, že dlhodobé 
prehrievanie
určitých tonizačných bodov zabraňuje 
vzniku ochorení, ochraňuje zdravie 
a predlžuje ľudský vek. Podľa čínskej 
tradície vyplýva tento účinok z posil-
nenia jangovej čchi, ktorá má ochran-
nú funkciu a chráni človeka pred vply-
vom vonkajších patogénnych energií. 
Najznámejším z týchto bodov je G 36, 
je odporúčané prehrievanie aj ďalších 
bodov.

Bolesti hlavy podľa Giovanniho 
Maciociu 
Ako príklad pohľadu TCM na bolesti 
hlavy uvádzam krátky prehľad práce 
Giovanniho Maciociu- európskeho 
autora, uznávaného nielen v Európe 
a USA, ale aj v Číne.
Ted Kaptchuk v predhovore k jeho 
knihe Diagnostika podľa jazyka 
Maciociu charakterizuje nasledovne: 
„ ... je jedným z najrešpektovanejších 
učiteľov a praktikov čínskej medicíny 
a pre nás všetkých zo Západu, či sme 

už praktici, vyučujeme alebo študuje-
me tradičnú čínsku medicínu, vykonal 
veľkú službu“ (34).
Vo svoje knihe The Practice of Chine-
se Medicine z roku 1994 pojednanie 
o bolesti hlavy rozdeľuje na kapitoly 
o  etiológii, meridiánoch, diagnóze, 
identifi kácii vzorcov a liečbe (35).

A. Etiológia- úlohu hrajú:
• Konštitúcia - tá je závislá na l. vše-

obecnom zdraví rodičov, 2. na ich 
zdravotnom stave v čase počatia, 
3. na stave tehotenstva matky

• Emócie - hrajú úlohu vo veľmi 
častých prípadoch bolestí hlavy. 
Sú to  l. hnev  2. trápenie 3. strach 
4. šok 5. nadmerná duševná práca

• Prepracovanosť
• Prehnaná sexuálna aktivita
• Strava
• Zranenie
• Pôrod
• Vonkajšie patologické faktory 

B. Meridiány
Hlava je nielen anatomicky najvyššou 
časťou tela ale aj energetickou podľa 
prúdenia čchi v dvanástich meridiá-
noch. 

C. Diagnostika
I. Diagnostika podľa meridiánov
• vrchol hlavy - dráha pečene
• strany hlavy -dráha žlčníka
• jedna strana hlavy - dráha žlčníka, 

ľavá strana častejšie z nedostatku,
  pravá strana z nadbytku
• spánková oblasť - dráha žlčníka
• za očami - nedostatok krvi pečene 

(tupá bolesť), stúpanie jangu peče-
ne (bolesť ostrá 

  a silná)
• čelo - nedostatok žalúdka (tupá 

bolesť), horúčosť žalúdka (bolesť 
ostrá)

• záhlavie - nedostatok obličky, 
manifestuje na dráhe močového 
mechúra

• celá hlava - chronické bolesti hla-
vy pri nedostatku esencie obličiek

II. Diagnostika podľa typu bolesti
• tupá -nedostatok
• pocit ťažoby - vlhkosť, hlieny
• rozťahujúca bolesť (pulzujúca) - 

jang, oheň pečene
• tuhosť (okcipitálne) - vonkajší ve-

terný chlad
• ťahavá - vnútorný vietor pečene
• bodavá - stáza krvi

• pocit prázdnoty - nedostatočnosť 
obličky (jin alebo jang)

III. Podľa podmienok zlepšovania 
a zhoršovania bolesti
• časť dňa
• aktivita/odpočinok
• počasie
• emócie
• sexuálna aktivita
• potrava
• poloha
• menštruácia
• tlak

D. Diferenciácia a liečba
Všeobecné princípy:
Identifi kujú sa patterns - vzorce (ter-
mín Maciociu) podľa ôsmych princí-
pov. 
Lieči sa: 
• koreň aj manifestácia (výhonok)
• najprv sa lieči manifestácia potom 

koreň (pri extrémne ťažkej a častej 
bolesti hlavy)

• lieči sa len koreň (ak bolesť hlavy 
je mierna a málo frekventná )

Výber bodov:
V liečbe je podstatná kombinácia lo-
kálnych s distálnymi bodmi. Väčšina 
chronických a intenzívnych bolestí 
hlavy si vyžadujú viac lokálnych 
bodov. Lokálne body sú vyžadované 
najmä, keď chronická bolesť je stále 
na rovnakom mieste. To svedčí pre 
lokálnu stázu krvi. Distálne body sa 
všeobecne zvolia podľa charakteris-
tiky vzorca bolesti hlavy a podľa po-
stihnutej dráhy. Tieto dva sa nemusia 
zhodovať. Napríklad bolesť hlavy jan-
gu pečene sa skoro stále manifestuje 
na dráhe žlčníka.
I. Vonkajšie príčiny
1. Veterný chlad
Veterný chlad postihuje najprv drá-
hy veľkého jangu a manifestuje sa 
bolesťou hlavy a tuhosťou záhlavia, 
kde tieto dráhy prebiehajú. Chlad 
sťahuje šľachy a spomaľuje cirkuláciu 
ochrannej čchi, teda ide o typický po-
cit tuhosti chrbta a krku. Táto bolesť 
má akútny začiatok, je silná, trvá 
krátky čas, počas pôsobenia veterného 
chladu. Z ostatných príznakov sú to 
všeobecné príznaky spôsobené vetrom 
a chladom a je prítomný plávajúci - 
napnutý (napružený) pulz.
Princípy liečby: uvoľniť povrch, vy-
hnať vietor, rozptýliť chlad, odstrániť 
obštrukciu dráh.
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Hlavný predpis:
P 7 - uvoľňuje povrch a vyháňa 

vietor
VF 20 - vyháňa vietor z hlavy 
TM 16 - vyháňa vietor z hlavy a lieči 

oblasť kanálov veľkého jan-
gu

VU 10 - lokálny bod pri invázii veter-
ného chladu

Na všetkých bodoch vypúšťame.
Ostatné odporúčané body : TM 20, 
IT 3, IT 3 a VU 62 v kombinácii , VU 
67,VU 60, TM 8

2.Veterná horúčosť
Veterná horúčosť upcháva čisté otvory 
v hlave a  vedie k bolesti hlavy, ktorá 
sa pociťuje vnútri hlavy a má rozťahu-
júci charakter. Môže byť silná a poci-
ťuje sa akoby mala hlava „prasknúť“. 
Z ostatných príznakov sú to všeobec-
né príznaky spôsobené vetrom a ho-
rúčosťou. Na jazyku sú slabo červené 
okraje a špička jazyka,  je prítomný 
plávajúci- rýchly pulz.
Princípy liečby: Uvoľniť povrch, vy-
čistiť srdce, vyhnať vietor a odstrániť 
obštrukciu dráh.
Hlavný predpis: 

IC 4 - uvoľňuje povrch, vyháňa 
vietor
VF 20 a TM 16 - vyháňajú vietor 
z hlavy
TM 14 - vyháňa vietor a čistí srdce 
a zbaví bolesti hlavy
T5 - vyháňa veternú horúčosť zba-
ví bolesti hlavy

Na všetkých bodoch vypúšťame.
Ostatné odporúčané body: TM 20, IC 
11,T 16

3.Veterná vlhkosť
Toto je typ veterného chladu kombi-
novaného s vlhkosťou. Vlhkosť 
upchá va čisté otvory hlavy a vyvoláva 
bolesť hlavy s typickým pocitom ťa-
žoby. Býva prítomný pocit otupenosti 
hlavy, akoby bola hlava zabalená. 
Z ostatných príznakov sú to všeobec-
né príznaky spôsobené chladom a vlh-
kosťou. Jazyk má lepkavý povlak a je 
prítomný plávajúci - hladký (klzký) 
pulz.
Princípy liečby: uvoľniť povrch, vy-
hnať vietor, rozpustiť vlhkosť a od-
strániť obštrukciu dráh.
Hlavný predpis:

P 7 - uvoľňuje povrch a stimuluje 
disperziu a klesanie pľúc, súčasne 
vyháňa vietor a rozpúšťa povrcho-
vú vlhkosť

IC 6 - uvoľňuje povrch, stimuluje 
disperziu pľúc 
LP 6 - rozpúšťa vlhkosť
G 8 - hlavný lokálny bod na hlave 
na rozpúšťanie vlhkosti
TM 23 - zbaví bolesti hlavy v čele 
a očí

Na všetkých bodoch vypúšťame.

II. Vnútorné príčiny

A. Bolesti hlavy z nadbytku (plnosti) 

1. Vzostup jangu pečene
Ide pravdepodobne o najbežnejšiu 
bolesť hlavy z vnútorných príčin. 
Najčastejšia príčina tohoto typu bo-
lesti hlavy je emocionálna. Emócie: 
hnev (manifestujúci alebo potláčaný), 
frustrácia alebo odpor počas dlhšej 
doby môžu spôsobiť excesívne stúpa-
nie pečeňového jangu.
Pečeňový jang stúpa obyčajne v šty-
roch situáciách:
a./ nedostatok krvi pečene
b./ nedostatok jinu pečene
c./ nedostatok jinu pečene a obličky
d./ nedostatok jinu pečene /obličky 

a nedostatok jangu obličky 

Bolesť hlavy zo stúpania jangu pečene 
je intenzívna, silná, charakteru búše-
nia a rozťahovania. Niektorí pacienti 
to popisujú ako „pulzáciu“, „búše-
nie“ alebo „pocit, že hlava prask ne“. 
Obyčajne sa vyskytuje na jednej alebo 
oboch stranách hlavy pozdĺž dráhy 
žlčníka alebo v spánkoch, či oblasti 
obočia. Často je aj bolesť za jedným, 
alebo oboma očami a v malej oblasti 
okolo bodu VF 14.
Bolesť je často sprevádzaná nauzeou 
a vracaním. Ďalšími sprevádzajúcimi 
príznakmi sú zrakové poruchy. Tento 
typ bolesti hlavy je často príčinou „ví-
kendovej bolesti hlavy“. Ostatné ma-
nifestácie vzostupu jangu pečene sú 
závraty, tinitus, hluchota, suché hrdlo, 
nespavosť, podráždenosť. Telo jazyka 
je červené, pulz je strunovitý.
Princípy liečby: ukľudniť pečeň, po-
tlačiť vzbúrený jang, živiť krv pečene 
a je vhodné živiť aj jin pečene a/ alebo 
jin obličky.
Hlavný predpis:

H 3 - je hlavný distálny bod 
na ukľudnenie pečene a potlačenie 
stúpania jangu. Napichuje sa do 
vhodnej hĺbky (najmenej 0,5 cunu) 
a obyčajne sa vypúšťa. V akútnych 
prípadoch sa dosť energicky vy-

púšťa, opakovane sa manipuluje 
4-5 -krát počas 20 minút. Vo veľmi 
ťažkých akútnych prípadoch, keď 
pulz je extrémne strunovitý nechá-
vame ihly viac ako 20 minút, do l 
hodiny.
H 8 - posilňuje a vyživuje krv pe-
čene a/alebo jin pečene
LP 6 - tonifi kuje a vyživuje krv 
pečene
T 5 - redukuje a potláča jang peče-
ne a pôsobí na strany hlavy
VF 20 - používa sa ako priľahlý 
bod na potlačenie jangu pečene 
Extra bod tchaj-jang (Taiyang) na 
spánkoch - tento špecifi cky potláča 
jang pečene v prípadoch temporál-
nej bolesti hlavy.
R 3 - v prípadoch nedostatku jinu 
pečene a obličky 

Vypúšťame na bodoch H3, T5 a VF20, 
dopĺňame na bodoch H8, LP6 a R3. 
Neutrálnu metódu použijeme v bode 
tchaj-jang (Taiyang). Ak je stav veľmi 
chronický, môže byť táto metóda apli-
kovaná v bodoch, na ktorých normál-
ne vypúšťame.
Ostatné body:
Distálne: PC6, P7, VF43,
Lokálne: VF4, VF5, VF6 VF8,
VF9, VF13, VF14, VF21, VU2,
VF1, extra bod jü-jao (Yuyao)

2. Oheň pečene 
Oheň pečene na rozdiel od vzostupu 
jangu pečene je charakterizovaný ak-
tuálnym patogénnym faktorom - oh-
ňom. Veľa symptómov vzostupu jangu 
pečene vidíme u ohňa pečene: závraty, 
tinitus, hluchotu, podráždenosť, suché 
hrdlo, nespavosť a strunovitý pulz. 
Okrem týchto sa pridávajú smäd, hor-
ká chuť, málo tmavého moču, obsti-
pácia so suchou stolicou, červené oči. 
Je prítomný červený jazyk so žltým 
povlakom. Oheň pečene je vzorcom 
číreho nadbytku, kým vzostup jangu 
pečene je kombinovaným vzorcom 
nadbytku- nedostatku. Bolesť hlavy 
pri ohni pečene je podobná ako pri 
jangu pečene: búšenie, rozťahovanie, 
pulzácia, pocit, že praskne hlava. Je 
ešte intenzívnejšia, častejšie fi xovaná 
na jedno miesto a častejšie spojená 
s nauzeou a vracaním.
Princípy liečby: ukľudniť pečeň, vy-
čistiť oheň.
Hlavný predpis:

H 2 - hlavný distálny bod na čiste-
nie ohňa pečene
LP 6 - používa sa na výživu jinu 
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ako prevencia zranenia jinu ohňom 
pečene
T 5 - používa sa ako distálny bod 
pôsobiaci na dráhy malého jangu
VF 38 - čistí  oheň pečene a žlč-
níka a lieči jednostranné bolesti 
hlavy, najmä v oblasti okolo očí. 
Obzvlášť je dobrý pre chronické 
migrény.
VF 20 - vypudí vietor z hlavy a po-
tláča oheň pečene
Extra bod tchaj-jang (Taiyang) 
- špecifi cky potláča jang pečene 
v prípadoch temporálnej bolesti 
hlavy. 

Na distálnych bodoch vypúšťame, 
neutrálnu metódu použijeme na lokál-
nych bodoch.
Ostatné body: VF 43,VF 44, H 11

3. Vietor pečene
Bolesť hlavy z vetra pečene má cha-
rakter rozťahovania a postihuje skôr 
celú hlavu ako okraje. Je spojená so 
silnými závratmi. Ostatné možné 
manifestácie sú tras hlavy, znížená 
citlivosť alebo tras končatín. Pulz a ja-
zyk sú menlivé podľa toho, či vietor 
pečene pochádza z ohňa pečene alebo 
nedostatku krvi pečene.
Princípy liečby: ukľudniť pečeň, za-
hasiť vietor
Hlavný predpis:

H 3 - potláča vietor pečene
LP 6 - tonifi kuje a vyživuje jin 
a krv
VF 20 - potláča vietor (vnútorný aj 
vonkajší)
TM 16 a TM 20 -
 potláčajú vnútorný vietor a zbavia 
bolesti hlavy

Na všetkých bodoch vypúšťame, 
okrem bodu LP 6, na ktorom by sa 
malo doplňovať.
Ostatné body: IT 3 a VU 62 u mužov, 
u žien je lepšie kombinovať P 7 a R 6.

4. Stagnácia čchi pečene
Tento typ bolesti hlavy sa vyskytuje 
obyčajne v čelovej a spánkovej kraji-
ne. Často je spojená s disharmóniou 
žalúdka tak ako aj s retenciou potravy 
v žalúdku. Typ bolesti je podobný ako 
pri nedostatku žalúdka, je však inten-
zívnejšia. Predsa nie sú podobné bo-
lesti vzostupu jangu pečene. Iná cha-
rakteristika je, že sa sťahujú z jednej 
strany na druhú. Ide o bolesť typickú 
pri úzkosti a strese. Ostatné príznaky 
sú: bolesti alebo pocit rozťahovania 
v podrebrí, zvýšená psychická tenzia, 

zlé trávenie, grganie, vetry, pocit roz-
ťahovania brucha, málo stolice, vzdy-
chanie a strunovitý pulz.
Princípy liečby: ukľudniť pečeň, 
odstrániť stagnáciu, upokojit myseľ 
a spevniť éterickú dušu.
Hlavný predpis:

H 3 - ukľudňuje pečeň, odstraňuje 
stagnáciu. Z bodov dráhy pe čene 
najlepšie pôsobí na hlavu
VF 34 - vyslobodzuje pečeňové 
čchi zo stagnácie. V kombinácii s  
TM 24 odstraňuje stagnáciu čchi 
pečene v hlave
H 4 - sa vyberá, pretože sa môže 
kombinovať s H 3 k odstráneniu 
stagnácie pečeňovej čchi v hlave. 
Tiež upokojuje myseľ, čo je dôle-
žité, nakoľko stagnácia čchi peče-
ne je zapríčinená emocionálnymi 
problémami
G 36 - sa používa, lebo bolesť 
hlavy je zapríčinená vplyvom stag-
nácie čchi pečene v dráhe žalúdka 
na hlave
TM 24 a extra bod tchaj-jang (Taiy-
ang) v kombinácii s VF 34 zbaví 
stagnácie čchi pečene v hlave . TM 
24 navyše upokojuje myseľ.

Na všetkých bodoch vypúšťame, bod 
G 36 dopĺňame, na lokálnych bodoch 
použijeme neutrálnu metódu
Ostatné body: H 14 a extra bod jin-
-tchang (Yintang)

5. Stagnácia chladu v dráhe pečene
Je to zriedkavý typ bolesti hlavy. Je 
zapríčinená búrením sa chladu v drá-
he pečene smerom hore, siahajúcom 
až do hlavy. Nazýva sa „terminálnou 
-jinovou bolesťou hlavy“. Bolesť 
je intenzívna a prežíva sa na vrchu 
hlavy. Je spojená s pocitom chladu, 
zvracaním, chladnými končatinami 
a strunovitým pulzom.
Princípy liečby: ukľudniť a zohriať 
pečeň , potlačiť vzbúrenú čchi.
Hlavný predpis:

H 3 - ukľudňuje pečeň a potláča 
vzbúrenú čchi pečene a je dôleži-
tým distálnym bodom pre bolesti 
hlavy z disharmónie pečene.
TM 20 - sa využíva (ihlou) ako lo-
kálny bod na rozptýlenie stagnácie 
čchi pečene na vrchole hlavy.

Na bode H3 vypúšťame, následne 
s aplikáciou moxy na ihlu. Neutrálnu 
metódu použijeme na bode TM 20.
 
6. Vlhkosť
Vnútorná vlhkosť je veľmi častou prí-

činou bolesti hlavy najmä vo vlhkých 
krajinách ako sú Britské ostrovy. Hoci 
vlhkosť má prirodzenú tendenciu 
usadiť sa v dolnom ohrievači, môže 
postihnúť aj hlavu. Vlhkosť v chro-
nických prípadoch obštruuje stredný 
ohrievač a dlhodobá stagnácia vlhkos-
ti v strednom ohrievači postupne sa 
rozširuje smerom hore a vypĺňa hlavu. 
Vlhkosť bráni stúpajúcemu čistému 
jangu vyčistiť zmyslové otvory a od-
vádzaniu skaleného jinu z  hlavy dole. 
Výsledok je, že zmyslové otvory sú 
zatiahnuté vlhkosťou. To zapríčiňuje 
bolesť hlavy, ktorá je tupá a je poci-
ťovaná ako by bola hlava zabalená 
do plátna, alebo by bola vyplnená 
bavlnou. Je pocit ťažoby a sťažené je 
aj myslenie.
Tieto príznaky sú horšie ráno. Bývajú 
prítomné aj ostatné všeobecné prízna-
ky vlhkosti. Jazyk má hrubý, lepkavý 
povlak, pulz je hladký (klzký).
Princípy liečby: rozpustiť vlhkosť, 
stimulovať stúpajúci čistý jang, toni-
fi kovať žalúdok a slezinu.
Hlavný predpis:

LP 3 - všeobecný bod na odstráne-
nie vlhkosti
H 4 - môže eliminovať patogénne 
faktory z tváre a čela
P 7 - je špecifi cký bod pre bolesti 
hlavy a používa sa k stimulácii stú-
pania čistého jangu do hlavy
JM 12 a VU 20 - sa používajú 
k tonifi kácii sleziny k eliminácii 
vlhkosti
G 8 - hlavný lokálny bod pre 
elimináciu vlhkosti z hlavy, je to 
špecifi cký bod pre takýto typ bo-
lesti hlavy.

Na bodoch LP 3, a H 4 vypúšťame, 
neutrálnu metódu použijeme na G 8, 
na bodoch P 7,VU 20 a JM 12 dopĺ-
ňame.
Ostatné body: TM 2O, TM 24,TM 23, 
extra bod jin-tchang (Yintang), LP 6, 
LP 9, VU 21

7. Kalné hlieny
Hlieny sú podobnej povahy ako vlh-
kosť a tiež pochádzajú z nedostatku 
čchi sleziny. Bolesť hlavy je podobná 
ako pri vlhkosti, je tupá spojená s po-
citom ťažoby a otupenosti hlavy. Na-
koľko hlieny sú viac obštruujúce ako 
vlhkosť, zaťahuje zmyslové otvory 
výraznejšie. Z toho vyplýva rozma-
zané videnie a závraty, ktoré nie sú 
prítomné pri vlhkosti. Ostatné prízna-
ky sú zápal v hrudníku, pocit plnosti 
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a tlaku v hrudníku, hrubý povlak na 
jazyku a hladký (klzký) pulz.
Princípy liečby: Rozpustiť hlieny 
a posilniť stred.
Hlavný predpis:

G 40 - je to hlavný bod rozpúšťa-
júci hlien
H 4 - používa sa ako distálny bod 
na odstránenie patogénneho fakto-
ru z tváre a hlavy 
P 7 - používa sa ako distálny bod 
k stimulácii stúpania čistého jangu 
do hlavy
G 8 - lokálny bod pre bolesť hlavy 
spôsobené  hlienmi (alebo vlhkos-
ťou)
TM 20- používa sa na stimuláciu 
stúpania čistého jangu do hlavy

Vypúšťame na bodoch G 40 a H 4, do-
pĺňa sa na bode P 7, neutrálnu metódu 
používame na bodoch G 8 a TM 20
Ostatné body: G 36, LP 6, LP 3, H 11, 
TM 23 a extra bod jin-tchang (Yin-
tang)

8. Vietor sprevádzaný kalnými hlien-
mi
Tento vzorec je podobný predchá-
dzajúcemu , ide o kombinovaný stav 
spôsobený hlienmi a vnútorným vet-
rom. Je pozorovaný len u starých ľudí 
a môže znamenať pravdepodobnosť 
vzniku cievnej príhody mozgovej 
- z vetra.
Princípy liečby: rozpustiť hlieny, po-
tlačiť vietor a ukľudniť pečeň.
Hlavný predpis:

G 40, H 4, G 8 a TM 20 - použitie 
týchto bodov sa vysvetľuje pri bo-
lesti hlavy spôsobenej hlienmi
H 3 - potláča vietor, je to dôležitý 
bod pri zbavení sa tohto typu bo-
lesti hlavy. V kombinácii s IC 4 
potláča vietor z tváre a hlavy
IT 3 a VU 62 - v kombinácii otvá-
rajú riadiacu dráhu a potláčajú 
vietor. Najmä otvorením riadiacej 
dráhy môžu tiež zbaviť bolesti 
hlavy
VF 20 - potláča vietor a zbavuje 
bolesti hlavy

Vypúšťame na bodoch G 40, IC 4, H 3 
a VF 20, neutrálnu metódu používame 
na bodoch IT 3, VU 62, G 8 a TM 20
Ostatné body: VF 39, TM 16

9. Zadržanie (retencia) potravy
Tento typ bolesti hlavy sa prežíva 
v čelovej časti hlavy a môže byť in-
tenzívna. Samozrejme sa týka príjmu 
potravy a zhoršuje sa jedením. Často 

sa vyskytne akútna bolesť hlavy po 
dietnej chybe. Ostatné príznaky: pocit 
plnosti v epigastriu, kyslá regurgitá-
cia, grganie, páchnuci dych, hrubý 
-lepkavý povlak jazyka a hladký (klz-
ký) pulz.
Princípy liečby: rozpustenie retencie 
potravy, stimulovať zostup čchi žalúd-
ka, podporiť trávenie, harmonizovať 
stred.
Hlavný predpis:

JM 10 - stimuluje zostup čchi ža-
lúdka a pohybu potravy smerom 
dole zo žalúdka
G 21 - rozpúšťa stagnujúcu potravu 
a zastavuje bolesť v epigastriu
PC 6 - stimuluje zostup čchi ža-
lúdka
G 34 - zbaví retencie potravy a za-
stavuje bolesť hlavy
G 45 - zbaví retencie potravy
H 4 - zvolí sa k čisteniu obštrukcie 
z tváre a hlavy
G 8 - zvolí sa ako lokálny bod pre 
problémy dráhy žalúdka manifes-
tujúce a v hlave.

Používame neutrálnu metódu na JM 
10, G 21 a G 8, vypúšťame na ostáva-
júcich bodoch.
Ostatné body: G 44, LP 4, JM 13, G 
36, G40

10. Stáza krvi
Tento typ vzorca vidno len pri výrazne 
chronických bolestiach hlavy. Stáza 
krvi pochádza z dlhotrvajúcej stag-
nácie čchi pečene. V časti prípadov 
pochádza z lokálnej stázy krvi zaprí-
činenou úrazom hlavy. Je veľmi krutá 
a intenzívna a má charakter bodania, 
vŕtania, pacient ju často popisuje 
„akoby klinec vrážali do hlavy“. Má 
fi xovanú lokalizáciu. U starých ľudí 
a u žien je stáza krvi spojená s ne-
dostatkom a suchosťou krvi. Ostatné 
manifestácie: tmavá pleť, bolesť v hy-
pochondriu alebo v oblasti brucha, 
u žien bolestivá meštruácia s tmavou 
krvou v chumáčoch. Pulz je plný, 
strunovitý alebo zadrhávajúci a jazyk 
je fi alový. Maciocia popisuje zmeny 
na jazyku v ďalšom texte podrobne.
Princípy liečby: rozhýbať krv a  otvo-
riť otvory.
Hlavný predpis:

IC 11 - okrem chladenia krvi roz-
hýbe krv a dobre pôsobí na šľachy
IC 4 - v kombinácii s H 3 vyháňa 
patogénne faktory z hlavy a roz-
hýbe krv
LP 6 - rozhýbe krv

H 3 - rozhýbe krv a zmierňuje bo-
lesť hlavy
a-š´(Ah Shi) body - sú dôležité 
a základnou súčasťou liečby 

Na všetkých bodoch vypúšťame alebo 
používame neutrálnu metódu.
Ostatné body: T 5, LP 10, VU 18, VU 
2, T 18, extra body tchaj-jang (Taiy-
ang) a s´-šen-cchung (Sishencong)

11. Horúčosť žalúdka
Tento typ bolesti hlavy sa prejavuje 
v čelovej oblasti a môže byť akútny 
aj chronický. Objavuje sa v priebehu 
febrilných ochorení a korešponduje 
s etapou žiarivého jangu v 6-etapo-
vom vzorci ochorení zapríčinených 
vonkajším chladom. Etapa žiarivého 
jangu je charakterizovaná horúčosťou 
v žalúdku a môže zapríčiniť intenzív-
nu bolesť v čele. Ostatné príznaky: 
profúzne potenie, intenzívny smäd, 
horúčka a plávajúci - rýchly pulz. 
V chronických prípadoch sa tento typ 
bolesti hlavy vyskytuje pri dlhotrva-
júcom stave žalúdočnej horúčavy. Tá 
sa obyčajne vyskytuje pri nadmernej 
konzumácii potravín s horúcou ener-
giou ako sú mäso, korenie, smažené 
potraviny a alkohol. Tento typ bolesti 
hlavy je intenzívny a pociťuje sa v če-
lovej oblasti.
Jazyk má hrubý- žltý povlak a pulz je 
hladký (klzký), plávajúci v strednej 
pozícii vpravo.
Princípy liečby: čistiť horúčosť, čistiť 
žalúdok, potlačiť vzbúrenú čchi. 
Hlavný predpis:

G 44 - je hlavným bodom na čiste-
nie horúčosti žalúdka
IC 4 - čistí horúčosť a ovplyvňuje 
hlavu a čelo
Extra bod jin-tchang (Yintang) sa 
používa ako lokálny bod pri bolesti 
hlavy  čelovej v oblasti

Na bodoch G 44 a IC 4 vypúšťame na 
extra bode jin-tchang (Yintang) použí-
vame neutrálnu metódu
Ostatné body: G 34, TM 23, G 8

B. Bolesti hlavy z nedostatku 
(prázdnoty)

1. Nedostatok čchi
Táto bolesť je spôsobená nedostat-
kom čchi, zlyhaním stúpania do hla-
vy k vyjasneniu otvorov. Môže byť 
spôsobená nedostatkom čchi žalúdka, 
sleziny, pľúc a srdca. Manifestuje sa 
v celej hlave alebo často len v čelovej 
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oblasti, hlavne ak je následkom nedo-
statku čchi žalúdka. 
Iné manifestácie: nechuť do jedla, 
únava, riedka stolica, krátky dych 
a prázdny pulz.
Princípy liečby: tonifi kovať a dvíhať 
čchi.
Hlavný predpis:

G 36 a LP 6 - v kombinácii silne 
tonifi kujú čchi
JM 6 - tonifi kuje a dvíha čchi
TM 20 - dvíha jang

Na všetkých bodoch dopĺňame . TM 
20 moxujeme
Ostatné body: IC 4, VU 7 a VU 20

2. Nedostatok krvi
Bolesť hlavy je spôsobená nedostat-
kom krvi, zlyhávaním dosiahnutia 
hlavy a výživy mozgu. Je trochu sil-
nejšia ako bolesť hlavy z nedostatku 
čchi. Typicky postihuje vrch hlavy, 
čo súvisí s nedostatkom krvi v peče-
ni a srdci. Je často horšia poobede 
a večer a je často spojená s poruchou 
pamäti a koncentrácie.
Princípy liečby: vyživovať krv, tonifi -
kovať a zdvíhať čchi.
Hlavný predpis:

G 36 , LP 6 a VU 20 - vyživujú krv 
a tonifi kujú čchi
H 8 - vyživuje krv pečene
JM 4 - vyživuje krv
TM 20 - zdvíha čchi
C 5 - vyživuje krv srdca

Na všetkých bodoch dopĺňame.
Ostatné body: VU 20 a VU 18 v kom-
binácii, extra bod jü-jao (Yuyao)

3. Nedostatok obličky
Táto bolesť hlavy je spôsobená ne-
dostatkom esencie obličky, zlyhaním 
dosiahnutia hlavy a výživy mozgu. 
Môže byť manifestovaná nedostat-
kom jinu obličky alebo jangu obličky, 
pretože esencia má jeden jinový a je-
den jangový aspekt. Bolesť hlavy sa 
zažíva vnútri mozgu a nie na nejakom 
špecifi ckom mieste. Je združená so 
závratmi a pocitom prázdnoty mozgu. 
Keď nedostatok obličky postihuje drá-
hu močového mechúra môže sa bolesť 
hlavy vyskytnúť v záhlaví.

Bolesť hlavy z nedostatku jangu oblič-
ky je miernejšia a podobnejšia bolesti 
hlavy z nedostatku čchi, bolesť hlavy 
z nedostatku jinu obličky je silnejšia 
a pociťuje sa hlbšie v hlave. V oboch 
prípadoch sa môže vyskytnúť po sexu-
álnej aktivite.

Ostatné manifestácie:
Nedostatok jinu: pocit tepla večer, ne-
dostatočné močenie, závraty, tinitus, 
bolestivosť v krížoch, mierna zápcha. 
Jazyk je červený bez povlaku, pulz je 
plávajúci a prázdny.
Nedostatok jangu: pocit chladu, bo-
lestivosť v krížoch kolenách, je hojne 
bledého moču. Jazyk je bledý, pulz je 
ponorený a slabý.
Princípy liečby: tonifi kovať obličky, 
vyživovať dreň.
Hlavný predpis:

R 3 - tonifi kuje jin aj jang obličky 
ako aj pôvodnú čchi
G 36 a LP 6 - tonifi kujú čchi a krv, 
ktorá pomáha tonifi kovať jin
TM 20 - priťahuje čchi hore do 
hlavy a vyživuje dreň
VF 19 - priťahuje esenciu obličky 
do mozgu, napĺňa dreň, je špeci-
fi ckým bodom pre bolesť hlavy 
z nedostatku obličky. Jeho meno 
znamená „prázdny mozog“.
JM 4 - vyživuje jin obličky
VU 23 - tonifi kuje jang obličky

Na všetkých bodoch dopĺňame. Moxa 
môže byť použitá na R 3, ak nie sú 
jasné symptómy prázdnej horúčosti. 
V prípade nedostatku jangu obličky 
moxa musí /!/ byť použitá na bode VU 
23. Moxa môže byť použitá aj na bode 
TM 20.
Ostatné body: VU 60,VU 10, VU 
7,TM 17

Prognóza a prevencia
Čím dlhšie trvajú bolesti hlavy, tým 
je dlhšia aj liečba. Tri najťažšie typy 
bolesti hlavy sú zapríčinené hlienmi, 
veternými hlienmi a stázou krvi. Oso-
by, ktoré majú sklon k bolesti hlavy, 
alebo ktoré sú úspešne liečené pre bo-
lesti hlavy sa majú zdržať nadmernej 
sexuálnej aktivity a nadmernej práce. 
Mali by mať dosť odpočinku a spánku 
a mali by sa vyhýbať jedeniu kyslej 
potravy a pitiu kávy.
Ak trpia bolesťou hlavy z nedostatku, 
mali by mať dosť odpočinku a mali by 
si na krátky čas ľahnúť po obede.
Osoby, ktoré sú úspešne liečené pre 
bolesti hlavy spôsobené jangom pe-
čene, ohňom pečene, stagnáciou čchi 
pečene alebo vetrom pečene, by mali 
dávať pozor na svoj emočný stav a vy-
hnúť sa hnevu.

Západná diferenciálna diagnóza 
bolestí hlavy podľa Maciociu
I. Intrakraniálne
 • Zápalové 
  - meningitída
 • Nezápalové
  - vaskulárne
   migréna, mozgové (sub-
   arachnoidálne) krvácanie
  - neoplastické
   mozgové nádory
  - hypertenzívne
   esenciálna hypertenzia, se kun-
    dárna hypertenzia (glomeru-
   lonefritída)

II.  Kraniálne
 • Sinusitída, otitída

III. Extrakraniálne 
 • Glaukóm, cervikálna spondyló-
  za, neuralgia nervi trigemini

Niektoré ďalšie pre prax dôležité 
bolesti hlavy 

Bolesť hlavy cervikálneho pôvodu 
Podľa Hoffmanna (26) z pohľadu 
TCM jeden prípad bolesti hlavy 
odpovedá i tzv. krčnej chrbtici: za-
blokovanie čchi pečene (z emócií či 
jednostranného preťažovania napr. 
dlhého sedenia u počítača či v aute) 
vedie súčasne k zablokovaniu čchi 
v dráhe žlčníka, lebo pečeň a žlčník sú 
jedno. Dráha žlčníka, ktorá prechádza 
cez krčné a šijové svaly do hlavy, je 
riadne „stiahnutá a zablokovaná“, čo 
sa prejavuje stuhnutím svalov a boles-
ťou hlavy.
Barešová (11) upozorňuje, že pri 
akupunktúrnej terapii rôznych úsekov 
chrbtice so svojimi špecifi kami sa 
nesmie zabudnúť, že chrbtica je jeden 
orgán, a preto aj pri čerstvej lokálnej 
zmene sa má vyšetriť a ošetriť celá 
chrbtica. Dobrý lekár nezabúda, že aj 
organizmus je jeden celok a tak vždy 
lieči „celého človeka“ či už postupmi 
TCM alebo MZM.
Podrobnejší popis tejto bolesti hlavy 
presahuje rámec tejto práce.

Neuralgia nervi trigemini
Vzhľadom na to, že u neuralgie nervi 
trigemini (ako aj u migrény, asthma 
bronchiale, tinnitu, porúch spánku 
a depresie) je účinná akupunktúra 
odvodená od zásad akupunktúrnej 
diagnostiky a liečby, uvádzam ju oso-
bitne (9). 
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A. Miantong - z prednášok prof. Li 
Jianzhong z roku 2008 v prepise 
MUDr.L. Bendovej (32).
 Z hľadiska diferenciálnej diagnostiky 
sa rozlišujú nasledovné syndrómy:
l. Chladný vietor a hlieny zahradzujú 

dráhy
Bolesti sú spastické, veľmi silné, 
chlad ich zhoršuje, teplo zmierňuje. 
Telo jazyka je bledé, povlak biely, 
pulz je napružený.
Terapeutický princíp: vypudiť vie-
tor, rozptýliť chlad, spriechodniť 
dráhy
Recept: VF 20, T 5, G 40, G 36 
vypúšťame, je možné použiť s vý-
hodou moxu
Vysvetlenie: VF 20 a T5 vypudzujú 
vietor a tíšia bolesť, G 40 premieňa 
hlieny a G36 spriechodňuje dráhu 
žalúdka a podporuje čchi a krv.

2. Stiesnená pečeň generuje oheň
Ide o následky dlhodobého stiesne-
nia pečene vedúce ku vzniku ohňa. 
Výstup ohnivej čchi do protismeru 
spôsobuje náhle prepuknutie bolestí 
na tvári, pocit pálenia, bodavé, silné 
neznesiteľné bolesti. Farba tváre je 
červená, dochádza ku sčervenaniu 
očí, z očí vytekajú husté sekréty. 
Jazyk je červený a má žltý povlak. 
Pulz je strunovitý, klzký a rýchly.
Terapeutický princíp: prečistiť pe-
čeň a vypudiť oheň.
Recept: H 2, T 2, VF 43 ,všetky 
vypúšťame
Vysvetlenie: H 2 vypudzuje oheň 
pečene, T 2 tíši bolesti, VF 43 vypu-
dzuje horúčosť pečene a žlčníka.

3. Prázdnota čchi a stagnácia krvi
Ide o stav, kedy sa bolesti objavujú 
opakovane a táto tendencia pretrvá-
va viac rokov. Bolesti sú kŕčovité 
a spastické, neznesiteľné a bodavé. 
Jazyk je vybledlý ale s nádychom 
do fi alova svedčiaci pre stagnáciu 
krvi, povlak je biely. Na jazyku sa 
objavujú stagnačné bodky, pulz je 
tenký a slabý.
Terapeutický princíp: doplniť čchi 
a oživiť krv, premeniť zrazeniny a  
spriechodniť dráhy
Recept: VU 17, VU 18, JM 4, LP 6 
, G 36
Vysvetlenie: VU 17 oživuje krv 
a podporuje jeho obeh, VU 18 do-
plňuje jin pečene, JM 4 doplňuje 
pôvodný jang a body LP 6 a G 36 
posilňujú zdroj tvorby čchi a krvi.

B. Podľa Maciociu (7)
Maciocia odporúča napichovať bod 
T5 spolu s bodom IC 4 a H3. Všetky 
body sa napichávajú vypúšťacou me-
tódou, pričom H3 a T 5 sa volí na po-
stihnutej strane, kým bod IC 4 sa volí 
na strane zdravej. Podľa postihnutej 
vetve nervu sa pridávajú aj lokálne 
body ako extra bod tchaj-jang (Taiy-
ang), G 7, G6, G5 a IT 18 a napicháva 
ich neutrálnou metódou.
Hlavnú príčinu ochorenia vidí v na-
padnutí dráh škodlivým veterným 
chladom (hlavne v oblasti tváre). 
Podľa Maciociu ide o mierne odlišný 
veterný chlad ako napríklad v prípade 
chrípky alebo nachladnutia, nakoľko 
tento veterný chlad napadá dráhy pria-
mo na tvári (v prípade nachladnutia 
alebo chrípky je najskôr postihnutý 
povrch a až potom následne dráhy). 
Základnou príčinou tohto stavu je 
nedostatok krvi a jinu. Odporúča tiež 
použitie miernej moxy, avšak nie 
v prípade prázdneho ohňa, ktorý vzni-
ká z nedostatku (prázdnoty) jinu.

C. Podľa Šmíralu (51)
Napichujú sa bolestivé body na tvári 
a vzdialené body na kontralaterálnej 
končatine. Pri záchvate sa napichujú 
body zodpovedajúce maximu bolesti 
na zdravej strane (zrkadlové) spolu 
so vzdialenými bodmi na obidvoch 
horných končatinách.
 
D. Podľa Pálosa (20)
Pri neuralgii trigeminu treba „vra-
ziť“ ihlu do bodu IC 4, následne ju 
rotovať, takto sa dá dobre vypúšťať. 
Pacienta požiadame, aby počas liečby 
robil grimasy tváre. Dovtedy treba 
opakovať rotácie ihly, kým grimasy sa 
stanú nebolestivými. Na konci chorý 
udáva len pobolievanie. Potom znovu 
treba rotovať, pričom chorý má robiť 
grimasy tváre! Výsledok je zázračný! 
Zázrak spočíva v tom, že môžeme byť 
svedkami toho, ako systém reaguje. 

Na záver kapitoly uvádzam poznám-
ku, že Sionneau a Lu Gang vo svojej 
publikácii Terapia TCM I uvádzajú 
súhrnné názvy pre pocity a bolesti 
hlavy, ktoré často používajú pacienti 
a ktoré nevieme presne zaradiť medzi 
pojmy MZM (50). Tento fakt môže 
byť dôležitým momentom pre prax .

III. Moderné výskumy, me-
dicína založená na dôkazoch 
a akupunktúra

Medicína založená na dôkazoch 
-evidence based medicine (EBM) 
z hľadiska akupunktúry

Moderná západná medicína v súčas-
nosti ako dôkaz účinnosti liečby vyža-
duje potvrdenie v štúdiách založenej 
na EBM, ktorá používa ako štandard 
randomizované dvojite zaslepené 
placebom kontrolované štúdie k od-
líšeniu šumu placeba od špecifi ckých 
liečebných účinkov študovaných lie-
kov a chirurgických metód (47).
Podľa Rosinského (49) snaha o vy-
užitie EBM (určenú pôvodne pre 
farmakoterapiu ) pre dodanie imidžu 
odbornosti akupunktúre ignoruje špe-
cifi citu metodiky akupunktúry a vná-
ša zbytočné nezrovnalosti i medzi 
akupunkturistami i smerom k iným 
odborom medicíny. Ďalej uvádza, že 
je možné vytvoriť i pre akupunktúru 
také metodické dynamické a indivi-
dualizovateľné pravidlá, ktoré aku-
punktúre pomôžu a popritom splnia 
špecifi cké a odboru primerané zásady 
rozumne poňatej medicíny založenej 
na dôkazoch.
Ako uvádza Ondrejkovičová (42) dô-
vodom údajnej neúčinnosti akupunk-
túry v rôznych štúdiách vysvetľovaný 
z aspektu princípov staročínskej me-
dicínskej fi lozofi e je pochopiteľný. 
Sledovali sa pacienti s rôznymi ener-
getickými poruchami rôznej etiológie 
a pristupovalo sa k nim rovnakým 
liečebným postupom.
Kritici akupunktúry tieto argumentá-
cie neprijímajú. Podľa nich účinnosť 
akupunktúry, práve tak ako každej inej 
liečebnej metódy, je nutné posudzovať 
bez ohľadu na ich teóriu. Až po objek-
tívnom dôkaze účinnosti, podanom 
štandardnými vedeckými metódami, 
sa môže akupunktúra stať súčasťou 
„medicíny založenej na dôkazoch“ 
(25).
Údajná nevedeckosť akupunktúry je 
podmienená aj historicky, na svoju 
dobu bola TCM - ako uvádza Bangha 
(10) - korektná a svojim spôsobom 
vedecká (pripomína, že pojem vedec-
kosti je rovnako ako pojem velezrady 
otázkou výlučne dátumu).
 Filozof Karl Popper, ktorý sa narodil 
v neďalekej Viedni, tvrdil, že niekedy 
sa nevedecká (nefalzifi kovateľná) 
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teória vývojom vedy, technológie, či 
ďalšieho upresnenia neskôr sa stáva 
vedeckou (falzifi kovateľnou) (54). 
 Ako uvádza Bangha (9) na inom 
mieste: do doby objasnenia podstaty 
samoliečebnej schopnosti živých 
systémov, teda princípov spontánnej 
remisie chorôb, ktorej uvedením do 
liečebno-preventívnej praxe sa za-
čnú písať nové dejiny medicíny, sme 
prinútení akceptovať návody, ktoré 
ponúka dnešná realita (napríklad od-
porúčania WHO, EÚ, pravidlá EBM), 
ktoré samy osebe taktiež nepostrádajú 
prvky mytizácie.
 Pre zaujímavosť uvádzam aj neve-
decké, ale veľmi logické argumen-
tácie: ...ale ja to mám rád, keď sa 
niečo nevie a ono funguje, kým niečo 
sa vie až moc a ono to nefunguje.... 
...Čínsky národ po tisícročiach vyni-
ká v mnohom. Prečo by robil niečo 
nezmyselného v oblasti, ktorá sa týka 
každého Číňana - v liečiteľstve. Prečo 
by u toho zotrvávali viac ako štyri ti-
síc rokov...(27). 
 
Placebo
V súvislosti s akupunktúrou ako aj 
EBM je často spomínaný pojem place-
ba. Až na konci 20. storočia sa uvažuje 
o placebu ako neoddeliteľnej pozitív-
nej súčasti klinickej praxe, pretože 
zdravotný stav aj u randomizovane 
a zaslepene študovaných a liečených 
pacientov sa aj po podaní placeba 
zlepšoval a to ako subjektívne, tak aj 
objektívne (47).
Termín vznikol prenesením významu, 
zo začiatočného slova modlitieb, ktoré 
spievali mnísi pri zariekavaní chorôb 
po podaní utišujúceho prostriedku 
„Placebo Domine in regione vivorum“ 
(„Pred Hospodinom nájdem zaľúbenie 
v zemi živých“). To znamená, že pla-
cebo -budem sa ľúbiť - je akákoľvek 
liečebná metóda, ďalej dobré slovo 
alebo osoba lekára, o ktorých sa pred-
pokladá, že sa pacientovi budú ľúbiť 
a budú mať priaznivý vplyv na vývoj 
jeho choroby (Cvrček 2004) (47).
Zubieta a spol. (29) z výsledkov 
zobrazení magnetickou rezonan-
ciou (MR) a pozitrónovou emisnou 
tomografi ou (PET) získali prvé 
priame dôkazy, že placebový účinok 
je sprostredkovaný sústavou endo-
génnych opioidov, hlavne aktivitou 
opioidných receptorov. Vstriekli 14 
zdravým mužským dobrovoľníkom 
do musculus masseter injekciu fy-

ziologického roztoku k dosiahnutiu 
stálej bolesti. Potom u týchto jedincov 
vykonali PET a MR vyšetrenie moz-
gu, pričom podali placebo, ktoré bolo 
označené ako liek, ktorý by mal bolesť 
utlmiť. Muži hodnotili bolesť v 15 se-
kundových intervaloch a po pokuse 
podrobne popísali priebeh bolesti. 
Keď vedci porovnávali subjektívne 
hodnotenie so snímkami mozgu, našli 
rôzne oblasti, v ktorých bol aktivova-
ný systém endogénnych opioidov pri 
podaní placeba- dorzolaterálny pre-
frontálny kortex, pregenuálna alebo 
rostrálna časť gyrus cinguli, kôra in-
zuly a nucleus accumbens. Zubieta je 
presvedčený, že ak spoznáme ako sa 
líšia jedinci so silnou odpoveďou na 
placebo od tých, ktorí na placebo ne-
reagujú a tiež to, ako sa líšia odpovede 
na lieky u osôb trpiacich chronickou 
bolesťou, dozvieme sa viac o moz-
gových funkciách. V budúcnosti by 
mohli vedci vyvinúť lieky, ktoré by 
cielene pôsobili na nervové siete zú-
častňujúce sa na placebovom účinku. 
Tento jav však môže skreslovať vý-
sledky klinických štúdií. Ak chceme 
čo najvyšší placebový účinok v kli-
nickej praxi, tak chceme ho čo najviac 
potlačiť v klinických štúdiách.
Pre ilustráciu týchto štúdií uvádzam 
nálezy zo štúdie Petrovica a spol. (ob-
rázok č. l). Potvrdili, že opioidová aj 
placebová analgézia boli asociované 
so zvýšením aktivity v rostrálnej pred-
nej kôre gyrus cinguli (45).
Rokyta (47) uvádza, že najväčším 
prekvapením bolo, že keď sa stimu-
lovala oblasť nucleus subtalamicus 
(corpus Luysi ) a pacient vedel, že je 
stimulovaný, bolo uvoľňovanie opioi-
dov a GABA efektívnejšie, ako keď to 
nevedel. Na placebo efekt má vplyv aj 
cholecystokinin, ktorý má antiopioid-
né pôsobenie, čo znamená, že znižuje 
placebo efekt. Placebo môže ovlyvniť 
až 62% bolestí hlavy. Na porovnanie 
ovplyvní 18% bolestí pri angine pec-
toris, 40% bolestí zubov a skoro 80% 
psychosomatických bolestí. Efekt je 
zo začiatku vysoký u rôznych bolesti-
vých stavov pohybového aparátu (80 
-90%), čo neskôr klesá na 30-40%.

Akupunktúra vo svetle štúdií PET 
a fMRI
Lewith a spol. (31) pri systematickom 
skúmaní štúdií zaoberajúcimi efek-
tom akupunktúry pri aktivácii mozgu 
meranom funkčnou magnetickou re -

zo nanciou (fMR) a pozitrónovou 
emisnou tomografi ou (PET) zistili, že 
bola preukázaná špecifi cká aktivácia 
mozgu - body asociované so sluchom 
a zrakom stimulujú auditórnu a vizu-
álnu kôru. V prípade bolesti konštato-
vali absenciu konzistentných výsled-
kov pre komplexnosť mechanizmov. 
Akupunktúrne body pre nebolestivé 
stavy, ako napríklad PC 6 v liečbe na-
uzey, môžu aktivovať alebo inhibovať 
veľmi špecifi cké neuronálne substráty. 
Efekt akupunktúry pri bolesti a možno 
pri závislosti môže byť ďaleko menej 
bodovo špecifi cký ako na to poukazo-
vali prístupné štúdie v minulosti.
Asghar a spol. (6) porovnávali pomo-
cou fMRI reakciu mozgu pri pocite te-
-čchi a pocite bolesti. Zistili rozdielne 
reakcie, ktoré spočívali v zistení signi-
fi katnej aktivácie aj deaktivácie v lim-
bických podkôrových štruktúrach 
a mozočku pri pocite bolesti, kým pri 
pocite te-čchi zistili signifi kantne len 
deaktiváciu.

Štúdie na báze EBM so zameraním 
na GERAC
Najväčšie klinické výskumné progra-
my skúmajúce účinnosť, efektívnosť, 
efektívnosť nákladov a bezpečnosť 
liečby akupunktúrou pri určených 
chronických stavoch („Modellvorha-
ben Akupunktur“) boli organizované 
v Nemecku od októbra 2000. Tieto 
programy boli iniciované po tom, keď 
Nemecká federálna lekárska spoloč-
nosť a zdravotné poisťovne v októbri 
2000 stanovili, že vedecké dôkazy 
vykonávania akupunktúry nie sú do-
statočné na rutinnú úhradu nemeckým 
systémom pre zdravotnú starostlivosť. 
Výskum bol organizovaný tromi 
veľkými univerzitami: Charitnou 
univerzitou v Berlíne - ART (the Acu-
puncture Radomised Trials) a  ARC 
(the Acupuncture in Routine Care), 
Technickou univerzitou v Mníchove 
- ART a COMP (Comparative Trial) 
a na Univerzite v Bochume - GERAC 
(German Acupuncture Trials) (17).
V práci sa zameriavam na podstatné 
informácie týkajúce sa bolesti hlavy 
zo štúdie GERAC, ostatné spomeniem 
len okrajove zo sumarizácie Mike 
Cummingsa (17). Štúdia GERAC 
(okrem chronických bolestí krížov 
a  osteoartrózy kolena) vykonala 
výskum účinnosti akupunktúry v pro-
fylaxii migrény a liečby tenzných bo-
lestí hlavy akupunktúrou. 
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V štúdii GERAC o účinnosti aku-
punktúry v profylaxii migrény po-
rovnávali tri skupiny pacientov. Prvú 
liečenú podľa zásad tradičnej čínskej 
medicíny (verum acupuncture), druhú 
skupinu liečenú akupunktúrou, ktorá 
nebola aplikovaná do oblastí, ktoré sú 
známe ako akupunktúrne body podľa 
tradičnej čínskej medicíny a vpichy 
boli aplikované maximum do hĺbky 
3mm bez manuálnej stimulácie, bez 
snahy o dosiahnutie te-čchi („new 
Western“ - sham acupuncture) - ako 
kontrolnú, placebovú skupinu a tretiu 
skupinu liečenú štandardnou medika-
mentóznou liečbou (beta-blokátory, 
blokátory kalciových kanálov a antie-
pileptiká).
Liečbu akupunktúrou vykonávali leká-
ri, ktorí mali za sebou minimálne 140 
hodín školenia a aspoň 2 roky profe-
sionálnej skúsenosti v akupunktúre 
(priemer bol 8,5 roka). Ako reakcia na 
liečbu bolo defi nované zníženie boles-
ti hlavy za deň/mesiac viac ako o 50% 
v sledovaných intervaloch štúdie, pri 
vylúčení akejkoľvek inej liečby.
Výsledky štúdie (obrázok č.3) vyzneli 
tak, že čiastočne štatisticky významne 
bola najúčinnejšia akupunktúra podľa 
zásad TCM, menej štandardná medi-
kamentózna liečba a najmenej sham 
akupunktúra, pričom podľa iných kri-
térií nebol štatisticky významný roz-
diel medzi účinkami troch metód lieč-
by. Pre autorov bola prekvapujúcim 
výsledkom účinnosť sham akupunk-
túry. Uvádzajú, že podobné výsledky 
boli v štúdiách zameraných na účinok 
botulotoxínu, kde používali slanú 
vodu ako placebo. Uvažujú o mohut-
nom placebo efekte. Autori ukončili 
štúdiu so záverom, kde uvádzajú, že 
nebol rozdiel vo výsledkoch liečby 
migrény medzi pacientami liečených 
sham akupunktúrou, verum akupunk-
túrou a štandardnou farmakoterapiou. 
V závere práce autori konštatujú, že 
rozhodnutie, či liečba akupunktúrou 
sa použije v prevencii migrény, ostáva 
na lekárovi, ktorý lieči pacienta (18).
V štúdii GERAC o účinnosti liečby 
akupunktúrou pri tenznej bolesti 
hlavy sa porovnávali dve skupiny 
pacientov: liečených akupunktúrou 
podľa zásad TCM a sham akupunktú-
rou (podobne ako pri v štúdii migré-
ny), nebola ukončená štúdia skupiny 
pacientov liečených štandardnou 
medikamentóznou liečbou (Amitrip-
tylin). Ostatné kritéria boli podobné 

ako pri štúdii migrény. Výsledky štú-
die ukázali štatisticky signifi kantný 
rozdiel účinnosti liečby v prospech 
akupunktúry podľa zásad TCM, ale 
malý (obrázok č.3). Odpoveď na 
sham akupunktúru sa zdala veľká pre 
„placebo“. Uvádzajú, že sham aku-
punktúra má silnejší psychologický 
efekt ako placebo pilulky. Uvádzajú 
možnú príčinu silnej „významnej 
odpovede“ na invazívne techniky. 
Kaptchuk a spol. porovnávali úči-
nok dvoch spôsobov placebo liečby: 
sham akupunktúra bola efektívnejšia 
ako placebo pilulky. Tiež uvádzajú 
akupunktúru podľa japonskej tradí-
cie, kde dosahujú klinický efekt len 
niekoľko milimetrovou inzerciou ihly. 
Záverom autori konštatujú zistenie, že 
akupunktúra je sľubnou voľbou pre 
liečbu dlhotrvajúcej tenznej bolesti 
hlavy. Mechanizmus účinku ostáva 
otvorenou otázkou. Ako závisí stupeň 
benefi tu niektorej liečby na psycho-
logickom efekte v porovnaní s fyzio-
logickým efektom a či stupeň účinku 
akéhokoľvek fyziologického efektu 
závisí od miesta a hĺbky vpichu, nie je 
známe (21).

V súvislosti so závermi štúdie GE-
RAC treba poznamenať verum aj 
sham akupunktúra sa ukázali signi-
fi kantne účinnejšie ako štandardná 
medikamentozna liečba v liečbe 
chronickej bolesti v krížoch a oste-
oartrózy kolena (viac u osteoartrózy 
kolena). Liečba týchto dvoch diagnóz 
akupunktúrou (aj na základe ďalších 
štúdií) bola zahrnutá do rutinnej úhra-
dy sociálne zdravotného poistenia od 
apríla 2006 (17) (obrázok č.3).

Výsledky ďalších štúdií (ART 
a COMP) sú znázornené na obrázkoch 
(obrázok č.2 a 3).
Cummings (17) v závere práce, v kto-
rej sumarizuje výsledky nemeckých 
štúdii uvádza, že manuálna akupunk-
túra vykonávaná nemeckými lekármi 
so 140 hodinovým školením je efek-
tívna u rady chronických stavov a uži-
točnosť nákladov (dávka od 35 Eur za 
sedenie) sa zdá byť akceptovateľná 
v podmienkach západnej ekonomiky. 
Tieto programy výskumu nepotvrdili 
hypotézu, že klasická ihlová tech-
nika a špecifi cké body sú podstatné 
na dosiahnutie optimálneho efektu 
akupunktúry. Sham akupunktúra˝- vo 
forme minimálnej, body voľne vyu-

žívajúcom ihlovaní - v terapeutickom 
kontexte pravdepodobne nie je inak-
tívne placebo.
Čo sa týka liečby akútneho ataku 
migrény uvádzam štúdiu čínskych 
autorov, ktorí vykonali štúdiu, kedy 
porovnávali účinnosť verum akupunk-
túry - podľa pravidiel TCM s dvoma 
skupinami sham akupunktúry (líšili 
sa miestami vpichov). Verum aku-
punktúra sa ukázala efektívnejšou ako 
sham akupunktúra v oboch skupinách, 
kedy nebol signifi kantný rozdiel me-
dzi dvoma skupinami liečených sham 
akupunktúrou (33).

Záver

Telová akupunktúra (vykonávaná 
podľa zásad TCM) je účinná v lieč-
be primárnych bolestí hlavy. Okrem 
niekoľkotisícročnej empírie dokazujú 
to aj štúdie zodpovedajúce kritériám 
EBM. Nezodpovedanou otázkou 
týchto štúdií je účinok takzvanej sham 
akupunktúry. Bolesti hlavy sú na 
základe týchto štúdií zahrnuté medzi 
indikácie akupunktúry podľa WHO 
a NIH konsenzu (51, 1).
Aj pred liečbou akupunktúrou je nut-
ná diferenciácia sekundárnych bolestí 
hlavy, u ktorých treba postupovať 
podľa zásad MZM. Ďalej si treba 
uvedomiť, že aj pacient s primárnou 
bolesťou hlavy môže mať súčasne aj 
inú sekundárnu - organickú príčinu 
bolesti hlavy. Oddialenie diagnostiky 
a liečby metódami MZM by mohlo 
v týchto prípadoch pacienta vážne 
poškodiť. Včasnej diagnostike sekun-
dárnych bolestí hlavy slúži v prvom 
rade dôkladná anamnéza s využitím 
cielených otázok na varovné príznaky 
v podobe „červených a žltých zástav“ 
(čo platí umocnene v prípadoch podo-
zrenia na subarachnoidálne krvácanie, 
kedy o osude pacienta môžu rozhodo-
vať hodiny).
Uvedené je v súlade s názorom vo 
formulácii Ondrejkovičovej (51), že 
zodpovedne diagnostikovať a liečiť 
pomocou akupunktúry môže len aku-
punkturista vzdelaný aj v klinických 
odboroch medicíny. 
U pacientov so sekundárnymi boles-
ťami hlavy sa môže akupunktúra vy-
užiť súčasne s diagnostikou a liečbou 
podľa MZM.
Celkom na záver sa hodí citát: „Ko-
nečné slovo o akupunktúre zatiaľ zďa-
leka nie je vyrieknuté“ (9).
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NOVÉ KNIHY
Bolesti hlavy,  z aspektu 
rôznych odborníkov a ďal-
ších terapeutických prístu-
pov, sú spracované v naj-
novšej publikácii autoriek 
Milada Barešová, Věra Do-
lejšová, Anna Loskotová, 
Jana Wankatová, s názvom  
Bolesti hlavy, etiologie a te-
rapie z některých pohledů 
celostné medicíny. Knižka 
je ilustrovaná praktickými 
návodmi, obrázkami, ná-
kresmi, fotografi ami. Pred-
hovor k publikácii, ktorá  
vyšla v HRG Litomyšl 
v novembri 2010, napísal 
doc. MUDr. František Pára, 
CSc. 

Monografi a  První pomoc v nekonvenční 
medicíně. Jak si pomoci sám v naléha-
vých případech. Zdravotnické minimum. 
Cestovní lékarnička,  autoriek MUDr. 
Věra Dolejšová a MUDr. Jana Wankato-
vá je ich druhou  publikáciou, ktorá vyšla  
v jeseni 2010. Autorky sa rozhodli o po-
kus, systematicky prejsť najčastejšími 
akútnymi stavmi a zistiť, aké sú možnosti 
diagnostiky a liečby klasickými a nekon-
venčnými prostriedkami. Do príručky za-
radili tie metódy nekonvenčnej medicíny, 
ktoré už dlhodobo používajú a majú s ni-
mi dobré skúsenosti. Publikácia je boha-
to ilustrovaná fotografi ami, tabuľkami 
a nákresmi, čitateľ sa rýchle zorientuje 
a získa neoceniteľné rady v záťažových 
a  stresových situáciách. Publikácia vyšla 
v Nakladateľstve Ostrov, Praha 2010.

MUDr. A. Ondrejkovičová, PhD
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Únava je symptom. Nedá se prokázat 
žádným objektivním kriteriem. Nedo-
stačená výkonnost kardiovaskulárního 
systému měřená na zátěžové ergometrii 
ukazuje kapacitu srdečního svalu zvlá-
dat nároky na zásobu pracujících tkání 
kyslíkem - ale únava se dostavuje i bez 
nadměrné fyzické činnosti. Únava při 
dlouhém vytrvalostním pochodu měří 
míru kapacity anaerobně pracujících 
svalů metabolizovat kyselé látky - ale 
i zdatně pracující sval podléhá emoci-
onálním vlivům a apačský šaman Ge-
ronimo dokázal převést skupinu mužů, 
žen i dětí na vzdálenost mnoha desítek 
kilometrů v čase, který může uběhnout 
tryskem jenom kůň. Únavu vyvolává 
jakákoliv bolest a zmírnit bolest (i 
podprahovou, jako například u aktivní 
jizvy) vede k odstranění únavy. Únava 
může být způsobená nadměrnou static-
kou zátěží, jak je tomu u hypermobil-
ních jedinců, kteří ráno dlouho vyspá-
vají. Únavu přináší nevhodná strava - 
například nadbytek pečiva, tolik běžný 
v naší populaci. Únava je častým 
symptomem posttraumatické stresové 
poruchy. Únavu přináší nekvalitní dý-
chací stereotypy a jejich přebudováním 
zmizí únava, ať má jakoukoliv defi nici 
(prázdnota qi ledvin, plic) z hlediska 
TCM. Únavu přináší chůze po ploché 
nožce (pedes plani) úpravou její funkce 
mizí únava i přes současnou přetrváva-
jící prázdnotu qi sleziny. Pojďme se 
proto zamyslet nad únavou z hlediska 
čínské medicíny a jejího konceptu Pěti 
duševních aspektů.
V teorii TCM se jedná o termín „vyčer-
pání“ - xu lao (čte se „sü lao“). „Xu“ 
značí nedostatek, prázdnotu, „lao“ zna-
čí „únava“. Termín „xu lao“ znamená 
doslovně „únava z prázdnoty“. Únava 
však nemusí pocházet pouze z prázd-
noty (příkladem budiž akutní schváce-
nost u infl uenzy, která je podle čínské 
medicíny stavem akutního napadení 
větrem(chladem), tedy stavem plnosti.
První zaznamenané použití termínu 
xu lao pocházejí z kapitoly 6, díla 
Jin Kui Yao Lue (ťin kchuej jao lüe) 
- autor Zhang Zhong Jing (čang čung 
ťing) Základní předpisy ze Zlaté skříň-
ky: „Když je puls velký, ale prázdný 
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ÚNAVA JAKO SYMPTOM
MUDr. Jiří Mařádek

Přednáška byla prezentována na Prvním pražském kongrese tradiční čínské medicíny (TCM) na podzim 2009

u muže, značí to extrémní vyčerpanost 
(xu lao) z nadměrné práce.“ Další 
klasické dílo užívající termín xu lao 
je známá Kniha složitostí - Nan Jing 
(„nan-ťing“), kap. 14 : Wu Sun (Patero 
vyčerpání):
 „Při vyčerpání pokožky [plíce] se 
pokožka stahuje a vlasy vypadávají; 
při vyčerpání krevních cév [srdce] se 
cévy stávají prázdnými a krev nemůže 
vyživit vnitřní orgány; při vyčerpání 
svalů [sleziny] se tyto stávají slabými a 
jídlo je nedokáže vyživit; při vyčerpání 
šlach [játra] se tyto stávají ochablými 
a nemohou podpořit tělo a ruce ne-
mohou uchopovat; při vyčerpání kosti 
[ledviny] tyto vysychají a člověk se 
nedokáže postavit z lůžka…Při vy-
čerpání plic doplňuj qi; při vyčerpání 
srdce harmonizuj Obrannou qi a Vyži-
vující qi; při vyčerpání sleziny reguluj 
stravu a ochraňuj tělo před extrémním 
chladem a horkosti; při vyčerpání jater 
utišuj Střed [sladkými bylinami]; při 
vyčerpání ledvin vyživuj esenci.“
Fyziologická únava je ta, o které člo-
věk nemluví před terapeutem jako o 
problému. Každý z nás bývá (není-li 
v organismu patologický stav jako hy-
perfunkce štítné žlázy, Cushingův syn-
drom či jiné záludnosti) večer po celo-
denní práci unavený. Jde o přirozený 
stav, ve kterém tělo říká mysli: „Hele, 
odpočívej, jdi spát, potřebuji regenera-
ci.“ Je-li však příznak únavy výrazný, 
či objevuje-li se v nevhodnou dobu, či 
nepomůže-li si odpočinout osoba si jej 
začne všímat (bere jej na vědomí), pak 
již zřejmě o patologii jde. V čínské me-
dicíně známe jedno úsloví vztahující se 
na kognitivní funkce mozku : „Srdce 
je to, které si uvědomuje emoce…“. 
Víme, že vědomí je pro sinobiologa 
bipolární - část je v mozku, část v srd-
ci (srdce pro čínskou medicínu není 
jenom myokard, ale také pot, radost, 
cévní systém,jazyk atd.) Únava, která 
se dotýká vědomí, je vnímaná, se stává 
symptomem. Proto je vždy nutné dia-
gnostikovat a léčit SHEN („šen“, což je 
čínský pojem pro inteligenci, vědomí, 
kognitivní činnost, vlastně to, co nás 
dělí od zvířat). 
V čínské medicíně známe (rozčleně-

no v rámci pěti prvků) pět aspektů 
ducha „šen“, tzv. wu shen („wu šen“ 
- pět duší: SHEN („šen“) - mysl, PO 
(„pcho“) - tělesná duše, YI („i“) - inte-
lekt, ZHI („č“) - vůle, HUN („chun“)- 
éterická duše… Protože jde o pojmy 
velmi familiární všem praktikům čín-
ské medicíny, nebudu je zde rozebírat 
(více se je možné dovědět v antologii 
PhDr. Vladimíra Anda, PhD - Klasická 
medicína, I-V). Pouze chci poukázat 
na souvislost únavy s těmito stavy 
vědomí. 
Pro připomenutí pěti prvků a rozčleně-
ní orgánů do nich si prosím zopakujme 
pentagram níže. 

Shen („šen“) - mysl, patří v makro-
kosmu prvku oheň/orgánem v těle 
(mikrokosmu), kde sídlí, je srdce…
psychickým aspektem této „duše“ je 
být si vědomý všeho bez rozdrobenosti 
- v jednotě se vším. Ctnost, která se 
s duchem shen snoubí je ŘÁD. 
Únava vznikající z patologie na úrovni 
shen je spojená s neschopností aktivně 
užívat vědomí jako nehodnotící a ne-
manipulující. Dále neschopnost připra-
vovat se s radostí a pokorou na příchod 
(jakékoliv budoucí) kvality (tudíž 
neovlivňovat běh věcí dopředu podle 
aktuálních tužeb). Dále je to absence 
pozitivní pocitů - radosti, která se ra-
duje z detailu okamžitého bytí, absence 
vědomé přítomnosti, otevřenosti, řádu-
(jakéhokoliv, ale v původním taoistic-
kém slova smyslu jde o tzv. wuweizi, 
tj. nečinění - následování přirozeného 
= přírodě implicitního - řádu univerza. 
Příklad patologie: posttraumatická stre-
sová porucha, závislosti /drogové, PC/, 
únava kantorů, únava zbohatlíků
Terapie: pokora v běžném životním 
utrpení, které je přijímáno jako „schop-
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nost se učit novým aspektům vlastního 
bytí“ = důvěra v ŘÁD, meditace, atma-
vičára (jogínský pojem pro bdělou po-
zornost; vynechat televizi, internet. 
HUN („chun“) - éterická duše: patří 
k prvku dřevo (makrokosmus)/v těle 
(mikrokosmu) sídlí v játrech. Z psy-
chického hlediska je pro něj typické 
přicházení a odcházení. V praktickém 
životě jde o užívání intuice s vírou 
v její výpověď. Ctností je LASKA-
VOST.
Únava patřící k duši hun se objevuje 
při absenci jasného rozlišování mezi 
poselstvím HUN (podvědomí) a SHEN 
(vědomí) - např. zmítání v říši hun u 
umělců, dále při přílišném lpění na jis-
totách, neumožňování příchodu náhod. 
Také při přílišné snaze o odstraňování 
chyb či náhod v životě, nepřipouštění 
kreativity a intuice. Při přílišné snaze o 
kontrolu prostoru a času (intelektualita, 
oddělení „temporytmu“ těla a mysli). 
Nakonec jde o absenci laskavosti. 
Příklad patologie : únava při duševních 
poruchách (deprese, schizofrenie), 
únava drogově závislých, zneužívané 
děti či ženy, sportovci či pracovníci v 
linkových provozech (na pásech),u-
mělci, fi nanční poradci
Terapie : vizualizace, kreativita,výz-
kum,Inspirace přírodou, četbou knih, 
manuální práce (u umělců) v běžném 
životě.
ZHI („č“) - překládána jako vůle. V so-
uvislosti s pěti prvky patří vodě/ s or-
gánů jsou pak jejím sídlem ledviny. Jde 
o vůli věci dotahovat do konce. Ctností 
je MOUDROST.
ZHI jest akce, ale i odpočinek, změna 
činnosti, hranice pro svou bytost a její 
místo v aktuálním prostoru a čase. Jde 
o to vědět, co chci a jít si za tím (důle-
žitost záměru)
Únava pochází z nedůvěry ve své 
schopnosti; z mnoha proher při dosa-
hování toho, co jsme si předsevzali; z 
frustrace z nedosažených cílů. V ne-
dostatečném odpočinku u chronického 
přepracovávání se s cílem, abych „za 
něco stál“. Souvisí s nedostatečným 
uznání vlastní identity rodiči.
Příklad patologie: hypermobilita, aler-
gie, hráči na automatech, frustrovaní či 
nedocenění podřízení v pracovních ko-
lektivech, handicapovaní spoluobčané, 
obézní klienti, „nehezcí“ lidé, podni-
katelé bez úspěchu v podnikání, státní 
úředníci na nižších pozicích, nejmladší 

děti ze sourozenecké trojice, důchodci. 
Terapie : chůze pozadu (fyzická opako-
vaná činnost); důvěra v existenci sebe 
jako neoddělitelné a přece pevnými 
hranicemi obdařené součásti univer-
za; přiměřeně odpočívat;jít za svým 
záměrem přes drobné cíle; hledání 
moudrosti (meditacemi, životními 
zkušenostmi)
PO - překládaná jako tělesná duše. 
Z hlediska makrokosmu patří ke kovu/
z hlediska mikrokosmu sídlí v plicích. 
Je to mechanická duše pravidelně tepa-
jící. Ctností je POCTIVOST
PO je ta duše vnímající bolest a lech-
tivost (doteková citlivost) pokožky. Je 
to imanentní rytmus života - bdění, 
spánku, dechu; živočišnost (sexualita) 
v přímém, jednoduchém naplnění. 
Únava:(z nedostatku „živočišnosti“) 
vzniká při přílišné kontrole při sexu 
(vč. hormonální kontracepce !); nedo-
statku pohybu v přírodě; nedostateč-
ném využívání těla jako nádoby pro 
dech (povrchní dýchání či dýchání 
bez uvědomování si „principu daru“); 
nepravidelnosti v režimech (rytmech) 
života; setrvávání v pocitu viny za činy 
v minulosti.
Příklady patologie : aktivní jizva (= 
terminus technicus), bolesti (jakéko-
liv), partnerské (sexuální) problémy, 
nedostatečná fyzická kondice, poruchy 
držení těla, dýchací poruchy, únava 
lidí po míšních poraněních, únava u 
neurologických onemocněních s po-
ruchami citlivosti (včetně diabetické 
neuropatie)
Terapie :fyzická a sexuální aktivita 
(spontánní), disciplína v životě, práce 
s dechem, uklízení, dotahování smutku 
do konce (oplakání toho, co bylo, aby 
se vytvořilo místo pro nové), důsled-
nost
YI překládaná jako intelekt, patří k 
prvku země/s orgánů souvisí její tvorba 
se slezinou. Jde o to pečlivě a pomalu 
vykonávat činnost „života“. Ctností je 
DŮVĚRYHODNOST.
YI je dále neutrální, ale aktivní pra-
covní nastavení (chci něco dělat a vím, 
co to je), pozorné sledování jednotli-
vých kroků své činnosti, plánování a 
důsledná chůze za cílem, spoléhání se 
na sebe.
Únava pramení z nedostatku pozor-
nosti v běžných denních činnostech; 
z nedostatku pracovní aktivity, která 
má nějaké konkrétní kroky,spojené 

s naplněním záměru; z nadměrného 
přemýšlení nad věcmi bez dosahování 
cíle v relativně krátkém časovém ob-
dobí; nadměrného množství obecností 
bez zaměření se na detaily (manažeři, 
novináři, bankéři, fi nančníci). 
Příklady patologie : deprese, ADHD 
(jsou unavené přílišnou agitovaností 
ducha SHEN z říše éterické duše HUN, 
proto se nedokážou koncentrovat = 
snadno se unaví), šikanované dítě
Terapie :dávat si detailní cíle s pozor-
nou zaměřeností; dosahovat záměrů co 
nejdříve a nezaměstnávat se neustálým 
přemýšlením o mnoha možnostech; ne-
starat se zbytečně a dlouho, lépe zvolit 
rychlé řešení a učit se z případných 
chyb; uzemnění qi cvičením, tancem; 
nesledovat televizi a sci-fi  fi lmy a ko-
nečně kultivovat ducha shen (medita-
ce, qigong, altruistická práce) a práce 
na sebedůvěře.
Na závěr bych chtěl čtenáře povzbudit, 
aby se zamysleli nad přečteným. Výčet 
příkladů patologie jistě není konečný 
a můžete si nalézt na základě znalosti 
principů fungování pěti duší příklady 
svoje. Taktéž návrh terapie není koneč-
ný, nicméně činnosti zde navržené jsou 
vyzkoušené po staletí. Mají jenom jed-
nu podmínku - je potřeba v nich setrvat 
tak dlouho, dokud se nedosáhne určité 
(pro daný prvek či duši) ctnosti. 
Pozn. na závěr. V textu jsou kurzívou 
uvedené pojmy v pinyin, což je přepis 
čínských znaků do latinky. Výslovnost 
je pak v závorce v uvozovkách. Názvy 
orgánů v čínské nomenklatuře jsem 
neuváděl velkým písmenem, jak činí 
někteří zahraniční autoři, protože člá-
nek je určen odborníkům, kteří znalosti 
o fyziologii wu zang (pěti plných or-
gánů) znají v kontextu TCM. Mluvím-
-li zde o ledvinách, tak tím nemyslím 
fi ltrační orgán v retroperitoneu, ale 
celý komplex funkcí tak, jak jej popi-
suje tradiční čínská medicína. 

MUDr. Jiří Mařádek (nar. 1973) - reha-
bilitační lékař a lékař čínské medicíny 
(fytoterapie, akupunktura, qigong). Té-
mata v článku prezentovaná uspořádal 
na základě zkušeností z vlastní praxe, 
účasti na kongrese TCM v Rothenburgu 
(nad Täubnou) v roce 2009, na základě 
přednášky Giovanni Maciocia v Praze 
před 3-mi lety. 

Kontakt : JMaradek@seznam.cz
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Na prezentácii Ústavu tradičnej čínskej 
medicíny v rámci pravidelnej odbornej 
schôdzky Spolku lekárov v Bratislave 
sa po vypočutí našich šiestich referátov 
pri diskusii, v ktorej dominovali najmä 
profesori - seniori, znova dostali na 
pretras otázky dôkazov o účinnosti 
akupunktúry, i niektoré chronicky 
opakované a chronicky márne vysvet-
ľované nepochopenia alebo zjavné 
nezmysly o tradičnej čínskej medicíne. 
Vcelku bol síce tón diskutérov menej 
útočný než ako bolo zvykom prípadne 
i u tých istých pánov v minulosti, ale 
spomenutý problém medicíny založe-
nej na dôkazoch bol stále prítomný. 

 Uvedomil som si pri tom, že základný 
problém je vo faktoch, o ktorých by 
mal vedieť každý akupunkturista, ale 
ktoré sme, pokiaľ viem, nikdy jasne 
nesformulovali a nepredložili ako me-
todickú paradigmu, hoci ide o princíp, 
ktorý je vlastne skrytý za tým nepocho-
pením zo strany západnej medicíny.

 Postupy medicíny založenej na dô-
kazoch /aby som to stále neopakoval, 
použijem v ďalšom skratku z bežne 
- i keď neviem prečo také poklonko-
vanie pred angličtinou - používaného 
i u nás anglického názvu evidence 
based medecine, teda EBM/ sa vypra-
covali spočiatku len na zjednotenie 
metodiky skúmania efektu liekov, 
neskoršie sa akoby automaticky pre-
sunuli i na iné, nefarmakoterapeutické 
liečebné postupy. Vždy má ísť o skupi-
ny pacientov s jedným druhom ochore-
nia, i keď prípadne rozvrstvené podľa 
príbuzných diagnostických jednotiek. 
Taktiež vždy má byť približne rovnako 
veľká placebová skupina, už či stála 
alebo v striedaní sa skupín experimen-
tálnej a kontrolnej v čase. V skutoč-
nosti sa podľa mnohých metaanalýz 
takých prezentácií zistilo, že dodržia-
vanie zdanlivo jednoduchých kritérií 
nie je bežné, najmä nejednotnosťou 
vytvárania skupín, trvaním medikácie, 
hodnotením i nejasnosťou kritérií. Pri 
iných ako liekových terapeutických 
postupoch boli problémy i s určením 

originálne práce

AKUPUNKTÚRA, MEDICÍNA ZALOŽENÁ NA DÔKAZOCH 
A ÈO ÏALEJ

MUDr Teodor Rosinský CSc

placeba a teda i s bežným 30 % place-
bovým efektom. Kritika celého postu-
pou a koncepcie EBM sa v rozličných 
odboroch medicíny zhusťuje.

 Kritici = žiadatelia EBM publikácií 
o akupunktúre požadujú tomuto spô-
sobu podriadené prezentácie bez uve-
domenia si odlišnosti akupunktúry ako 
metodiky zahrňujúcej nielen liečebný 
výkon, ale celý rad špecifi ckých po-
stupov pri anamnéze, diagnostike, chá-
paní patofyziológie a vytváraní indivi-
duálnych scenárov vlastnej aplikácie 
akupunktúry a prípadne i pridružených 
techník. Naviac, a to vyplynulo i zo 
spomínanej diskusie a z odpovedí zo 
strany referentov, samotné používanie 
diagnostických jednotiek podľa medzi-
národného zoznamu je zásadným prob-
lémom. Kritici si predstavujú totiž, že 
EBM je univerzálnym postupom, bez 
ktorého nie je možné určiť a dôkazne 
podoprieť vyhodnotenie účinku neja-
kého terapeutického zákroku. Ako tak-
tiež univerzálne teda považujú všetky 
v nej určené položky. Pozrime sa na to 
teda zblízka z hľadiska akupunktúry.

 Tradičná čínska medicína vychádzala 
zo stáročia sledovaných, dopĺňaných 
a prehodnocovaných patofyziologic-
kých javov, ktoré kódovane pomenova-
la a z nich zostavovala syndromologic-
ké jednotky. Je prirodzené, že človek 
netrpí len jedným takým syndrómom, 
ale často kombináciami syndrómov 
v individuálnom zložení druhov, ich 
intenzity, časových zmien, vzájomnej 
ovplyvniteľnosti a naviac v individu-
álne organizmom vnímanom prostre-
dí s mnohými vonkajšími faktormi 
a vnútornými psychicky generovanými 
postojmi k sebe, svojim zdravotným 
a iným problémom. Len takto poňatý 
komplex možno chápať ako aktuál-
ny reálny chorobný stav. Jeho úplne 
poňatie a pochopenie vrátane jeho 
dynamiky a aj prognózy, si vyžaduje 
preto použitie všetkých potrebných, 
zo známych a dostupných, položiek 
diagnostiky. V našich podmienkach 
je to navyše prípadne nielen tradičný, 

ale i moderný diagnostický sortiment. 
Takto získaný diagnostický záver nie je 
proste možné napasovať na nejakú di-
agnostickú jednotku s alfanumerickým 
kódom podľa aktuálnej revízie Medzi-
národneho zoznamu chorôb. Viem, že 
to z dôvodov výkazníctva a štatistiky 
musíme robiť, ale mali by sme si stále 
uvedomovať /a hovoriť o tom/, že je 
to len daň formálnosti. Malo by nám 
byť samozrejmé, že tak sa pod jeden 
„chlievik“ dostávajú celkom odlišné 
patofyziologické komplexy a naopak, 
komplexy veľmi podobné sa rozdeľujú 
do rôznych „chlievikov“ len preto, lebo 
navonok prevláda iný príznak, ktorý 
podľa kritérií SZO je podkladom inej 
diagnostickej jednotky, hoci vieme, že 
ten príznak je len sekundárny či terciár-
ny výstup komplexu, ktorého podstata 
je patofyziologicky celkom zhodná 
s človekom, zaradeným do iného diag-
nostického „chlievika“. 

 To nás privádza k úvahe, prečo je to 
tak. Nejde len o nezáväzné akademické 
pohovorenie si o nejakom abstraktnom 
jave, myslím, že ide o principiálne 
pochopenie toho, čo ani okcidentálni 
medicínski fundamentalisti a žiaľ, ani 
niektorí redukcionistickí sciencisti 
z našich radov, vôbec neberú do úvahy, 
lebo ich to ani nenapadlo. Človek na 
tejto planéte v celom jeho biologickom 
a historickom vývoji bez ohľadu na ne-
odmysliteľné individuálne črty je stále 
len jedným druhom organizmu s psy-
chikou a teda všetky kultúry, ktoré 
mali čas a prostriedky na vypracovanie 
zásad, teórie i praxe svojej tradičnej 
medicíny, zamerali ju na pomoc člove-
ku v jeho chorobe a vlastne do určitej 
miery aj v zdraví. Nesmierna zložitosť 
kontextu diania v systéme človečieho 
organizmu žiadnej kultúre nedovolila, 
aby ju obsiahla úplne. Každá kultúra 
si zhodou okolností, dokonca možno 
len zo subjektívneho rozhodnutia toho 
z prvých odborníkov, ktorý zmanipu-
loval svojich nasledovateľov, zvolila 
okruh javov, ktoré postupne odhaľova-
la v súvislostiach, zovšeobecňovala tie 
odhalenia a praktické skúsenosti, učila 
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sa na svojich chybách a omyloch, ale 
stále len v limitoch daných prijatým 
rozsahom a nasmerovaním poznávania. 
Všetko, čo bolo mimo týchto hraníc 
buď skotomizovala alebo ak sa vyskyt-
li vždy len jednotlivci či malé skupinky 
tých, čo chceli „vidieť aj za roh“, mar-
ginalizovala ich alebo priamo obvinila 
z kacírstva, pavedy, povery a podobne 
a tým ich a ich možných nasledovní-
kov vyradila z možnosti prísť na niečo, 
respektíve už nájdené rovnocenne dať 
na vedomie ostatným tak ako sa mohlo 
a muselo dávať to, čo bolo v línii smer 
udávajúcej - a teda neomylnej - väčši-
ny. A tak sa mohla vyvinúť špecifi cká 
medicínska teória čínska, indická, 
staroegyptská, mayská a i grécko-stre-
domorsko-európska alebo iné, menej 
známe a menej kompletné. Pri postup-
ne umožnenej vzájomnej konfrontácii 
sa ukázalo, že to fundamentalistické 
jadro každej z týchto teórií reprezento-
vané najváženejšími predstaviteľmi sa 
ostro stavia proti možnosti vzájomnej 
výmeny poznatkov a skúseností, svoju 
teóriu a celú prax považuje za jedinú 
správnu a snaží sa tých jednotlivcov 
či skupinky, ktoré sú za výmenu po-
znatkov a vzájomné obohatenie vedo-
mostí i možností pomáhať tak lepšie 
spolublížnym, zasa marginalizovať 
a cenzurovať. Mimomedicínske javy 
ako je snaha o vývoz všetkého, pocit 
globálnej nadradenosti na báze hospo-
dárskej alebo dokonca vojenskej sily, 
viedli u grécko-stredomorsko-európ-
skej kultúry k vývozu „jedine správnej, 
jedine vedeckej a jedine dokázateľnej“ 
teórie a praxe medicíny do kolonizo-
vaných krajín vrátane Ameriky. Iné 
kultúry zasa vo svojej sebestrednosti, 
ako práve Ríša stredu, si svoje spočiat-
ku strážili a len po dlhom čase nútené 
mocensky ponúkli niečo z toho i do 
okolitého sveta. I teraz, napriek snahe 
jednotlivcov výhradne zo ziskuchti-
vých dôvodov vyvážať i prax tradičnej 
čínskej medicíny do sveta, často v de-
formovanej a marketingovo vhodnej 
forme, je stále v Číne snaha to najdô-
ležitejšie z teórie a praktických skúse-
ností si uchovať len pre seba a „svoje 
dietky“, nepublikovať staré rukopisy, 
aby sa nedali preložiť do iných jazy-
kov. Tu je paradoxom, že fi lologické 
preklady sinológov sú obyčajne medi-
cínsko-odborne nepresné až popletené, 

takže nielen že nereprezentujú sku-
točné poznatky starých majstrov, ale 
vzbudzujú nedôveru voči celej TČM. 
Omnoho väčšiu zásluhu by Číňania 
mali pre seba i ľudstvo, keby tie tajné 
texty zverejnili a postarali sa o naozaj 
jazykovo i odborne verný preklad.

 Nuž a tu sme pri jadre problému. 
Snahou akupunkturistov, uvedomu-
júcich si svoju polohu na slabšom 
konci povrazu a teda nutnosti prijať 
hodenú rukavicu a pokúšať sa vyho-
vieť požiadavkám EBM, je prezento-
vať svoje výsledky podľa jej kritérií. 
Fakticky patofyziologicky nesúrodú 
kohortu svojich pacientov, označe-
ných konvenčnými západnými dia-
gnózami a naviac bez vyjadrenia ich 
charakteristík podľa zistení tradičnej 
patofyziológie /ospravedlnenie, často 
objektívne: túto pasáž redakcie reno-
movaných časopisov odmietajú publi-
kovať buď s výhovorkou, že nemajú na 
to kvalifi kovaných recenzentov alebo 
že je to mimo náplne časopisu/ zrov-
návajú metodicky nejasným spôsobom 
s pacientami liečenými farmakami, čo 
vedie síce možno k nejakým štatis-
ticky akoby priekazným výsledkom, 
ale fakticky je to bezvýznamné a nič 
nerieši. A to neujde pozornosti kritikov 
a taká prezentácia napriek snahe našich 
vyhovieť kričiacej väčšine, situácii ne-
pomôže. Je fakt, že v akupunkturistic-
kých časopisoch by sa dalo publikovať 
všetko seriózne, ale tieto časopisy 
kritici nečítajú, lebo špeciálnej ter-
minológii nerozumejú a podľa starej 
zásady „čomu nerozumiem ja, samo- 
alebo kýmsi- zvaný vedec, je paveda“ 
to aj tak neberú. To im však nevadí, aby 
všade neopakovali, že niet publikácií, 
ktoré by akupunktúru a prípadne iné 
oblasti TČM adekvátne prezentovali 
ako dôveryhodné postupy.

 Problematika placeba je ďalším ka-
meňom úrazu v dorozumení sa. Je 
jasné, že akýkoľvek liečebný postup, 
ktorý si pacient uvedomuje, spôsobí aj 
autosugestívnu reakciu a to podľa su-
gestibility pacienta v danom čase a si-
tuácii, prežívaní ohrozenia chorobou 
a i dôvery v konkrétneho lekára alebo 
nemocnicu. To sa samozrejme týka aj 
akupunktúry. O možnosti placebovej 
reakcie nie je potrebné uvažovať len 

u novorodencov či celkom malých 
detí, možno i u ľudí v bezvedomí. 
Placebový efekt vyčleňovať u psycho-
terapie je nezmyslom, veď tam ide len 
o psychické postupy, ale z opačného 
pohľadu je rovnakým nezmyslom žia-
dať od akupunktúry nejakú falošnú, 
zdanlivú či placebovú akupunktúru 
pre kontrolnú skupinu. To by bolo 
predstaviteľné len za dvoch predpo-
kladov. Ak by sa veľmi jednoznačným 
a čo najviac možných premenných 
zachycujúcim postupom určili miesta 
na povrchu tela, na ktoré sa určite 
nepremieta žiadny aktívny bod a ani 
žiadny mikrodisplayový reprezentačný 
systém a súčasne zabezpečiť, aby žiad-
ny akupunkturista pri aplikácii ihiel či 
iných postupov do takto vytriedených 
miest na povrchu tela neuvažoval o lie-
čebnom efekte, teda žiadnym /už či to 
uznáva aklebo nie/ mentopunktúrnym 
/podľa Vydru/ zásahom celý postup 
nezvrátil. Proste len na rozkaz EBM 
- fanúšikov pichať ihly vedome na cen-
timeter od aktívneho bodu a vlastne ani 
nevedieť do čoho picháme, je nielen 
odborne nezmyselné, ale i nebezpečné 
pre pacienta a vcelku neetické. Je pa-
radoxné, že takéto návrhy ako riešenie 
nám neakupunkturisti navrhovali bez 
červenania sa.

 Spomenuté fakty a ďalšie, čo si k tomu 
akupunkturisti môžu domyslieť z vlast-
nej skúsenosti jednoznačne vyvracajú 
možnosť použitia postupov EBM pri 
akupunktúre ako celkom nedekvátnych 
po metodickej i odbornej stránke.

 Akupunktúra by však nemusela byť 
len skúsenostnou a kazuistickou, ale 
naozaj i v bežnej praxi vhodnou pre 
výskum, ktorý by mohol jej obraz 
medzi inými odborníkmi pozdvihnúť. 
Mám na mysli metodiku, ktorá sa 
osvedčila pri rozličných iných biolo-
gických, medicínskych výskumoch, 
ako aj pri psychologických, psycho-
lingvistických a iných problémových 
okruhoch. Nešlo by teda o nejaký vý-
skum, ktorý si vyžaduje náročnú apa-
ratúru, tímy kvalifi kovaných pracovní-
kov a fi nančnú bázu. Dá sa to robiť pri 
bežnej serióznej akupunktúrnej praxi. 
Táto metodika nemá všeobecne prijatý 
názov, dala by sa však charakterizovať 
ako hľadanie korelácií medzi mnohými 
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premennými. Výsledky môžu vniesť 
svetlo do mnohých celkom netušených 
súvislostí a tým byť prínosnými nielen 
pre akupunktúru, ale i pre všeobecnú 
medicínu, čo by akupunktúre pomohlo 
„nielen do vnútra, ale i navonok“.

 Podstatné je zužitkovať všetky údaje, 
ktoré pri celom diagnostickom procese 
môžeme získať z vlastných postupov 
a meraní, ale i z tých faktov, ktoré má 
pacient zaznamenané v zdravotnej 
dokumentácii. Vstupnými údajmi sú 
jednak parametrické údaje, teda všet-
ko, čo je vyjadrené číslami, jednak 
neparametrické, teda kvalitatívne údaje 
v jednoduchom binárnom usporiadaní, 
teda či je alebo nie je prítomný určitý 
jav. Ako operatívne vhodné sa ukázalo 
spustiť výskum, keď je takých údajov 
u každého pacienta, u ktorého začína-
me s kúrou, okolo 50. Nemalo by ich 
však byť menej ako 40, pričom za údaj 
možno považovať i neprítomnosť neja-
kého údaja, napríklad nie je postihnutý 
určitý meridián ani nadmernou plnos-
ťou ani prázdnotou, hoci by podľa prí-
znakov takáto anomália bola možná. 
Začať so spracovaním všetkých za-
znamenaných údajov má zmysel, keď 
ich máme zhromaždených z takého 
počtu pacientov, koľko je vhodných na 
štatistické spracovanie. Viem, že slovo 
štatistika a najmä práca s tým spojená, 
nie sú v obľube, ale dnes už to predsa 
nie je nutné počítať v hlave či na prí-
ručnej kalkulačke, existujú už rozličné 
štatistické programy pre počítače a ich 
stiahnutie je neraz bezplatné a teda aj 
použitie nepredstavuje žiadne nákla-
dy. Princípom celého je vypočítanie 
korelácií v zmysle kvocientov medzi 
všetkými premennými navzájom, teda 
určenie prípadnej pozitívnej alebo ne-
gatívnej korelácie každej premennej 
s každou. Je samozrejmé, že je vždy 
nutné zostaviť pre každý pár takto 
zrovnávaných premenných priemery 
so sigmou u parametrických a percen-
tuálne zastúpenie u neparametrických. 
Vlastný výpočet korelácií urobíme 
podľa postupov, ktoré sú pre príslušné 
druhy údajov najvhodnejšie, čo sa dá 
vyčítať z bežných príručiek metodík 
štatistiky alebo podľa rady známeho 
štatistika. Dostaneme množstvo úda-
jov, presnejšie kvadrát počtu premen-
ných delený dvomi. Časť z nich bude 

vcelku triviálna bez ohľadu na výsle-
dok, napríklad počet leukocytov v ko-
relácii s počtom členov spolubývajúcej 
rodiny, časť z nich bude celkom známa 
a logická, napríklad príznak vnútor-
ného ohňa a vystavenie sa škodlivine 
vlhkého chladu, ale už niečo iné bude 
zistenie napríklad pozitívnej kore-
lácie medzi predĺženou depresívnou 
reakciou na stratu v rodine a nejakou 
zmenou pulzu na obličkovom meridi-
áne, či dokonca celkom nečakanú ne-
gatívnu koreláciu medzi hladinou HDL 
cholesterolu a prázdnotou srdcového 
meridiánu alebo pozitívnu koreláciu 
medzi osobnostne fi xovanou vzťaho-
vačnosťou a nedostatočnosťou wej 
čchi. Všetky tieto príklady som volil 
bez súvislosti s nejakými konkrétny-
mi prípadmi, chcel som len ukázať 
na možnosť vyťažiteľnosti metodiky 
i v zmysle celkom nečakaných súvis-
lostí. U tých výsledkov, ktoré budú šta-
tisticky signifi kantné je potom možné 
zostaviť nejaké grafi cké znázornenie, 
z ktorého jasnejšie vystúpia súvislosti 
medzi jednotlivými anamnestickými, 
laboratórnymi a akupunktúrne vý-
znamnými údajmi vrátane súvislostí 
medzi údajmi vo vnútri každej tejto 
skupiny. Možno niečo nám pripraví 
chvíľky pochybností, ale malo by to 
skôr podnietiť k úvahám a možno 
učenej dišpute. Riešenie sa skoršie či 
neskoršie dostaví. Poučenie z toho pre 
našu ďalšiu prax, ale i všeobecnejšie 
medicínske poznatky si každý odvodí 
iste sám. Záujemcom o pustenie sa 
na túto cestu rád poskytnem detaily 
i vlastné skúsenosti.

 Ak by u niekoho skrslo podozrenie, že 
toto navrhujem len ako Potemkinov-
skú dedinu pre zalepenie očí kritikov 
a zbytočné zamestnanie akupunkturis-
tov ako hru s číslami, bol by v omyle. 
Nezáujem lekárov všeobecne o fyziku 
a matematiku vrátane súčasných obja-
vov, ktoré nám môžu podstatne uľahčiť 
pochopenie dejov v organizme vrátane 
dejov ovplyvniteľných akupunktúrou, 
nie je ľahké prekonať. Nesmierna 
zložitosť a vzájomné informačné pre-
pojenia dejov v organizme vytvárajú 
komplex sietí, ktoré podľa novších 
poznatkov fyzikálnej matematiky je 
na hranici chaosu a usporiadania, čo 
je veľmi výhodná pozícia na chápanie 

diania z hľadiska matematiky kom-
plexity ako autopoietické deje v disi-
patívnych štruktúrach. Povedané nám 
bližším jazykom ide o to, že nespočíta-
teľné množstvá dejov od subatomárnej 
po orgánovú úroveň v každom zlomku 
času okrem biologicky podmienenej 
samoudržiavacej a samoreparatívnej 
funkčnosti sú naviac stále ovplyvňo-
vané množstvom enviromentálne i au-
topsychicky iniciovaných informácií. 
Obe zložky - teda tá vnútorná akoby 
automatizovaná v organizme i tá ne-
predvídateľná z prostredia a vlastnej 
psychiky - sa nejako premietajú do 
premenných, ktoré sme schopní zachy-
tiť parametricky alebo neparametricky 
a práve to ich vzájomná korelácia 
nám dokáže zmapovať aspoň niektoré 
z množstva súvislostí či závislostí. Nuž 
a spracovanie zhromaždených signi-
fi kantných korelácií už niekým zbeh-
lejším v matematike ako sme my, by 
mohlo odhaliť vyšší poriadok systému 
organizmu práve v tej hladine pozna-
nia, ku ktorej súčasná medicína nedo-
kázala len na biologických základoch 
ešte dospieť. Myslím, že tie premenné, 
ktoré pri diagnostických postupoch 
získava súčasná bežná medicína, sú 
dosť jednostranne zamerané a teda by 
samotné korelácie medzi nimi nestačili 
na proklamovaný účel. Tu práve to, 
čo diagnosticky môže priniesť aku-
punktúra, by mohlo doplniť chýbajúcu 
oblasť a tým vytvoriť predpoklady pre 
prinajmenšom spustenie načrtnutých 
výskumov.

 V našej akupunktúrnej činnosti ne-
máme prečo ustupovať neodborným 
tlakom, ale taktiež by nebolo rozumné 
sa proste obrniť a ostať v pasivite. Ne-
máme prečo ani ako útočiť na kritikov, 
ale je vhodné jasnými argumentmi 
a i výsledkami podloženými výsku-
mom prezentovať svoje vedomosti 
a prácu. Múdry pochopí, na iných je 
škoda tratiť čas... 
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Tradičná čínska medicína (ďalej len 
TČM) je tisíce rokov stará medicína 
Ďalekého východu, ktorá vychádza 
z taoistickej fi lozofi e chápania vesmíru 
a prírody. 
Je to ucelený systém prevencie, di-
agnostiky a liečby, ktorý je človeku 
so západným myslením dosť vzdiale-
ný, čo do určitej mierny mystifi kuje 
a niekedy až znevažuje tento liečebný 
prístup u odbornej lekárskej verejnosti. 
Kto sa začne venovať TČM a jej teórii 
zistí, že je to ucelný systém zákonitosti 
prírody platný aj pre človeka ako neod-
delitelnej súčasti prírody. Tieto poznat-
ky sa tak isto aplikujú aj v medicíne. 
Musíme si uvedomiť, že základom 
nášho života je energia a to, ako bu-
deme fungovať, či budeme zdraví, ako 
dlho budeme zdraví, ako dlho budeme 
žiť a v akej kvalite, záleží na energii, 
ktorú máme vrodenú a ako si túto ener-
giu vieme udržiavať v priebehu života.
Základom TČM je energia (čchi), kto-
rej je všetko podriadené. Treba podo-
tknúť, že v tomto ponímaní energia je 
len jedna ale formy energie môžu byť 
rôzne.

Každý človek má z pohľadu TČM tri 
energetické zdroje.
l. Vrodená energia alebo tzv. prenatálna 
energia je energia, ktorú dostávame od 
rodičov a je viazaná na systém obličiek 
kde patria obličky, kosti, kĺby, chrbtica, 
zuby, uši, vlasy, nervové tkanivo a cel-
ková vitalita ako taká. V našom západ-
nom chápaní je to genetická výbava 
(databáza) človeka, ktorú dostaneme 
od rodičov. Podľa nej sa bude náš ďalší 
život odvíjať.
Po narodení sa vrodená energia musí 
neustále dopĺňať čo sa zabezpečuje 
dýchaním, stravovaním a trávením. 
2. Dýchanie je jednou z dôležitých 
foriem príjmu energie, pretože bez dý-
chania sa nedá prežiť.Prísun kyslíka je 
pre náš život nevyhnutný. TČM chápe 
orgán pľúc okrem iných funkcií ako 
orgán, kde sa mieša energia vrodená, 
energia z trávenia a energia z dýchania. 
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TRADIÈNÁ ÈÍNSKA MEDICÍNA AKO JEDNA Z ALTERNATÍV 
PODPORNEJ LIEÈBY PRI NÁDOROVÝCH OCHORENIACH

MUDr. Gabriel Petrovics
Prednáška bola prednesená v Nitre na XXIV kongrese akupunktúry.

Táto sa potom po zmiešaní distribuje 
na perifériu do všetkých súčastí tela. 
3. Stravovanie a trávenie je jeden 
z najdôležitejších zdrojov príjmu 
a doplňania vrodenej a celkovej ener-
gie u človeka po narodení. Celý tento 
proces zabezpečuje žalúdok, pankreas 
a slezina. Slezina má z pohľadu TČM 
trochu inú funkciu ako ju chápe zá-
padná medicína. Podieľa sa hlavne 
na transformácii potravy na energiu 
a živiny. Žadúdok, pankreas a slezina 
sa podieľajú na spracovaní, rozložení 
a transformácii potravy na tzv. jemné 
esencie, ktoré vie organizmus zúžit-
kovať. Čiže nestačí len spracovanie 
žalúdkom a pankreasom ale je nevy-
hnutná aj ich tranformácia slezinou. 
Normálna funkcia týchto pochodov 
zabezpečuje neustály prísun živín 
a energie do organizmu.

Pravidelný prísun živín zo stravy 
a dýchanie, dopĺňajú vrodenú energiu. 
Tento kolobeh zabezpečuje normálny 
energetický stav organizmu, čo v zá-
padnom ponímaní znamená normálny 
imunitný systém - jeho normálnu funk-
ciu. Imunitný systém tvorí ochranná 
energia, ktorá chráni organizmus pred 
pôsobením vonkajších patogénnych 
vplyvov. 
Jednou zo základných vlastností or-
ganizmu je neustála regenerácia, ale 
regenerácia musí byť usmerňovaná 
a udržiavaná v určitom rozmedzí a úlo-
hou ochrannej energie je zabezpečovať 
aj túto kontrolu nad regeneráciou. Pre-
to pravidelné dopĺňanie a udržiavanie 
úrovne celkovej energie je predpokla-
dom dobrého zdravia a dlhého života. 
Aby bol organizmus zdravý, musí byť 
zabezpečený príjem energie a cirkulá-
cia energie a krvi, pretože krv je nosi-
teľom energie. Keď máme nedostatok 
energie dôjde súčasne aj k narušeniu 
cirkulácie krvi, čo znamená v TCM 
vznik chorobného stavu. 
Chorobný stav z pohľadu TČM vzniká 
najčastejšie vtedy, keď máme celkový 
nedostatok energie. Nedostatok ener-

gie môže byť spôsobený viacerými 
príčinami, napr. nadmerné pracovné 
a psychické zaťaženie, málo pohybu, 
nevhodná strava, zlé trávenie a pod. 
Najčastejšou príčinou je však nevhod-
né stravovanie a neschopnosť organiz-
mu to čo zjeme stráviť a transformovať 
na energiu a živiny. 
V prípade, že denne opakovane kon-
zumujeme potravu, ktorú nevieme 
„zúžitkovať“ (stáviť a tansformovať) 
dostáva sa organizmus do negatívnej 
energetickej bilancie. Znamená to, že 
viac energie vydáva organizmus na 
spracovanie toho čo sme zjedli ako to, 
čo z toho vie získať. Za normálnych 
okolností vydanú energiu doplníme 
dýchaním a príjmom z potravy ale pri 
nevhodnom stravovaní aby organizmus 
mohol ďalej fungovať, začína odčerpá-
vať rezervnú vrodenú energiu.
Postupné a neustále odčerpávanie 
vrodenej energie vedie k zrýchlené-
mu opotrebovávaniu čiže degenerácii 
organizmu (k zrýchlenému starnutiu). 
Keď sa vyčerpá vrodená energia do 
tej miery, že nie je schopná kontrolo-
vať regeneráciu organizmu, nastáva 
nekontrolovaná regenerácia, a to môže 
spustiť nádorové bujnenie. Aký systém 
bude postihnutý zaleží na genetickej 
predispozícii každého jedinca, k čomu 
má danú náchylnosť po rodičoch. To 
platí aj pre ostatné chronické ochore-
nia.
Za príčinu vzniku nádorových ochore-
ní samozrejme nemôžeme považovať 
len túto poruchu tvorby a dopĺňania 
energie ale pridružujú sa aj iné činitele 
ako stres (ktorý tiež výrazne odčerpáva 
energiu jedinca), prepracovanie, rôzne 
chemické látky, žiarenie, a pod.
Nevhodné stavovanie, konzumácia 
potavín, ktoré nevieme „zúžitkovať“, 
vedie k stavu, že potravu natrávime 
ale nezúžitkujeme. Nevyužitá, zbyt-
ková potrava je toxická, preto ju musí 
organizmus neutralizovať a vylúčiť, 
alebo keď ju nevie vylúčiť tak začne 
nestrávené zbytky zo stravy ukladať do 
jednotlivých systémov. Na tento proces 
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potrebuje vynaložiť značnú energiu 
a tú čerpá znovu z vrodenej energie. 
Neustálou dennou opakovanou kon-
zumáciou takejto potravy dochádza 
k chronickej intoxikácii organizmu 
a posunutiu PH vnútorného prostredia 
na kyslú stranu (prekyslenie organiz-
mu). V laboratórnych vyšetreniach sa 
potom tieto látky objavujú ako cirku-
lujúce imunokomplexy, paraproteíny, 
a pod. 
Podľa TČM nestrávená strava vytvára 
hlieny a tie sa ukladajú do organizmu, 
ktoré spôsobujú spomalenie až zablo-
kovanie toku energie a krvi. Najzre-
telnejšia je tvorba hlienov v dýchacích 
cestách, pretože energetická činnosť 
pľúc je priamo podporovaná činnosťou 
sleziny a pankreasu. Hlieny sa ukladajú 
v celom organizme a sú jednou z príčin 
rôznych chronických aj reumatických 
ochorení. 
Úpravou stravovacieho režimu sa pri 
chronických ale aj nádorových ocho-

reniach dá dosianúť remisia alebo 
zlepšenie stavu v závislosti od toho, 
koľko rezervnej vrodenej energie ešte 
človek má. 
V takýchto prípadoch je veľmi dôležité 
aby pacient konzumoval takú stravu, 
ktorú vie transformovať na energiu 
a živiny, a ktorá výrazne dopĺňa celko-
vú energiu organizmu. Keď sa podarí 
doplniť celkovú energiu organizmu na 
takú mieru, že bude schopná kontrolo-
vať regeneráciu, zastaví sa nekontro-
lované bujnenie. Samozrejme, že to 
nemôže platiť pre ťažké pokročilé sta-
vy, ale aj tam sa dá dosiahnúť výrazná 
subjektívna úľava pacienta, pretože sa 
výrazne zmiernia bolesti. 

Na objektivizáciu energetického stavu 
organizmu a jednotlivých systémov 
veľmi dobre slúži EAV diagnostika, 
ktorou sa dá testovať aj vhodnosť a ne-
vhodnoť potravín. 
Úpravou stravy, fytoterapiou alebo 

homeopatickou liečbou sa preto dá 
výrazne ovplyvniť zdravotný stav člo-
veka pri chronických ale aj nádorových 
ochoreniach. 
Ďalšími súčasťami TČM je akupunk-
túra, fytoterapia, liečebný telocvik, 
liečebné masáže, ktoré vhodnou indi-
káciou celkovo zlepšia stav chorého 
človeka. 
Na záver treba podotknúť, že liečba 
nádorových ochorení patrí do kompe-
tencie špecializovaných pracovísk, ale 
TČM by mohla byť jednou z alterna-
tívnych možností zlepšenia celkového 
zdravotného stavu chorého človeka, 
súbežne s komplexnou onkologickou 
liečbou. A čo je najdôležitejšie, mohla 
by byť prirodzenou súčasťou následnej 
prevencie recidívy ochorenia.

Súkromná ambulancia - 
- akupunktúra, ortopédia, 

EAV diagnostika, TČM
Mäsiarska 58, 040 01 Košice 

Ústav TČM SZU v spolupráci s I. školou 
TČM v Prahe
Spoločnosť akupunktúry SLS a Sekcia aku-
punktúry SLK
organizujú v Bratislave,v posluchárni SZU, 
dňa 26. 2. 2011 seminár na tému 
Tradičná diagnostika z jazyka 
Prednáša MUDr. Bendová Ludmila, Praha
Prihlášky na seminár ako aj bližšie informácie 
získate na študijnom oddelení SZU.
Tel. kontakt.: 0905 615689.

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ústav TČM SZU v spolupráci s I. školou 
TČM v Prahe
a Spoločnosť akupunktúry SLS a Sekcia aku-
punktúry SLK
organizujú v Bratislave,v posluchárni SZU, 
v dňoch 5. 3. - 6. 3., 19. 3. - 20. 3. a 9. 4. -10. 
4. 2011 semináre na tému Teória tradičnej 
čínskej medicíny. Úvod do štúdia.
Prednáša MUDr.T. Rosinský CSc. 
Semináre sú vedené pod číslom 1 3876-3878, 
prihlásiť sa možno na študijnom oddelení 
SZU. Bližšie informácie 0905 221056. 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

OZNAMY ODBORNÝCH PODUJATÍ
Redakcia časopisu Acupunctura BohemoSlovaca si dovoľuje oznámiť svojím čitateľom plán ďalších odborných 
podujatí. Niektoré ďalšie odborné podujatia sú uverejnené aj web stránke MZ SR:

XXI. KONFERENCE 
REHABILITAČNÍ, FYZIKÁLNÍ A BAL-
NEO MEDICÍNY
JÁCHYMOV 2011 
10. - 12. březen 
Léčebné lázně Jáchymov - Lázeňský hotel 
Akademik Běhounek
Informace, on-line registrace: 
www.laznejachymov.cz/konference2011 
Koordinátor odborného programu 
prim. MUDr. Jindřich Maršík, 
T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov, 
tel.: 353 831 706,   GSM: 724 544 169, 
e-mail: marsik@laznejachymov.cz 
Hlavní téma odborného programu: 
CMP, poranění mozku a míšní léze 
V programu konference přednesou svá sděle-
ní pozvaní fyziatři, ortopedi, neurologové, 
revmatologové, akupunkturisté a odborníci 
z oblasti manuální a celostní medicíny. 
Registrovat se na konferenci se lze výlučně 
on-line:
Registrační formulář najdete na
 www.laznejachymov.cz/konference2011 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Spoločnosť akupunktúry SLS oznamuje 
všetkým svojím členom, že v dňoch 13.-
15.maja 2011 sa koná v Holandsku, v Haagu 
svetový kongres akupunktúry ICMART.
Podrobnejšie informácie nájdete na 
www.icmart2011.org

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

V dňoch 31. 5. - 5. 6. 2011 sa koná v Rothen-
burgu o. d. T. v Nemecku Kongres TČM.
Podrobnejšie informácie nájdete na 
www.tcm-kongress.de 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Spoločnosť akupunktúry SLS a Česká lé-
kařská akupunkturistická společnost ČLS 
J.E.Purkyně oznamujú všetkým akupunktu-
ristom, že XXVI. Congressus acupunctu-
rae Slovaciae et Bohemiae sa bude konať 
v dňoch 3. - 5. 6. 2011 v Poprade, v hoteli 
POPRAD. Prezidentom kongresu bude 
MUDr. Ondrej Bangha, odb. as., Generálny 
sekretár kongresu MUDr. Valéria Králiková. 
www.akupunktura-sls.sk 
www.akupunktura-kongres.sk

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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V termínu 1. - 3. 10. 2010 proběhl 
v brněnském zdravotnickém doško-
lovacím institutu kurz Yamamotovy 
nové hlavové akupunktury - YNSA. 
Již více let jsem nosil v hlavě nápad 
uspořádat tento kurz v ČR. Na různých 
kongresech v zahraničí jsem navštívil 
workshopy dr. Yamamota z Japonska, 
který je autorem této metody, ale na 
nich se nelze s metodou seznámit sys-
tematicky. 
Dr. Yamamoto navíc svou metodu 
stále rozvíjí a objevuje nové možnosti 
ošetření a další souvislosti. V nedávné 
době oslavil 80 let, je stále nesmírně 
čilý a výkonný. Na světovém kongre-
su ICMART v Budapešti v roce 2008 
jsem znovu viděl tento workshop 
v provedení dr. Schockerta z Německa 
a prof. Hegyi z Maďarska. Workshop 
se mi velmi zalíbil, také proto, že jsem 
rozumněl téměř úplně jejich angličtině. 
Kontaktoval jsem dr. Schockerta, ale 
nedomluvili jsme se na fi nančních 
podmínkách, které by byly pro nás při-
jatelné. Nějakou dobu jsem myšlenku 
na kurz nechal uležet a pak mě na-
padlo požádat prof. Gabriellu Hegyi. 
Paní profesorka souhlasila, dohodli 
jsme se na podmínkách, a proto jsem 
mohl kurz ve spolupráci se studijním 
oddělením brněnského doškolovacího 
institutu kurz uspořádat.

Paní profesorka Gabriella Hegyi, MD, 
PhD je vedoucí katedry komplementár-
ní medicíny univerzity v Péczi (v češ-
tině Péštˇ nebo také Pětikostelí, jižní 
Maďarsko) a má soukromý institut 
v Budapešti zaměřený především na 
rehabilitaci, kde provádí akupunkturu 
a zejména YNSA. Profesor Yamamoto 
jí propůjčil své jméno pro název insti-
tutu jako jediné v Evropě. Již řadu let 
je prezidentkou maďarské lékařské 
akupunkturistické společnosti a byla 
prezidentkou již zmíněného světové-
ho kongresu lékařské akupunktury 
ICMART v r. 2008.

Metoda je podobná jiným mikro-
systémům. Většinou ve vlasaté části 
hlavy jsou různé skupiny bodů, které 

přímo nekorespondují s klasickými 
akupunkturními body, ale mohou se, 
samozřejmě, krýt. Střední linie hlavy 
procházející vrcholy obou uší rozdělu-
je hlavu na přední Yin stranu a zadní 
Jang stranu. Body v oblasti Yin se 
používají na chronické potíže a Jang 
body na akutní. Skupiny bodů jsou 
přiřazeny k jednotlivým částem pohy-
bového aparátu a jsou označeny podle 
abecedy. V temporální oblasti hlavy 
jsou důležité body Y, které odpovídají 
jednotlivým dráhám - okruhům - jak je 
známe z klasické akupunktury.

Zajímavostí YNSA jsou vyšetřovací 
techniky. Vyšetřuje se břicho (tzv. 
HARA diagnostika - z japonštiny), krk 
a lateralita palpací bodu LI4 He-gu. 
Na břiše a krku jsou rovněž oblasti 
odpovídající klasickým dráhám a na 
základě nalezené palpační citlivosti se 
pak používají body skupiny Y. Jehly se 
napichují až k periostu a musíme do-
sáhnout bolestivosti při dopichu jehly 
k periostu. Aplikací jehly lze často 
(více než u jiných metod) dosáhnout 
sekundového fenoménu, kdy např. bo-
lest určité oblasti pohybového aparátu 
může až vymizet. Poměrně fascinující 

je to, že rovněž vymizí i citlivost pal-
povaných oblastí břicha a krku, což je 
okamžitou kontrolou našeho zásahu 
jak pro nás, tak pro pacienta. Pokud 
citlivost palpované oblasti nebo bolest 
některé části těla nevymizí, tak se musí 
přemýšlet dále a body aplikovat v jiné 
sestavě. Využívá se jen malého počtu 
jehel.
Kurzu se zúčastnilo 58 českých a slo-
venských akupunkturistů, celkově se 
účastníci vyjadřovali velmi kladně 
k úrovni přednášející prof. Hegyi. 
Praktikovali jsme sami mezi sebou 
a proběhlo demonstrativní vyšetření 
a ošetření několika mých pacientů, 
takže i nácviku vyšetřovacích tech-
nik a aplikace jehel bylo věnováno 
dostatek času. Velmi se nám vydařila 
společná večeře v Moravské chalupě, 
kde jsme si všichni zazpívali lidovky 
za doprovodu harmonikáře.
Nyní už zbývá jen zařadit YNSA do 
běžné praxe. 

K tomu nám všem přeji mnoho zdaru

L. Fildán

YAMAMOTOVA NOVÁ AKUPUNKTURA HLAVY -
- YAMAMOTO NEW SCALP ACUPUNCTURE YNSA

MUDr. Ladislav Fildán




