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Èeská lékaøská akupunkturistická spoleènost
Èeské lékaøské spoleènosti Jana Evangelisty Purkynì
a Spoloènos akupunktúry Slovenskej lekárskej spoloènosti

Česká lékařská akupunkturistická společnost ČLS JEP
pořádá
celodenní slavnostní seminář s odborným a společenským programem
u příležitosti 45. výročí založení lékařské akupunkturistické společnosti v ČR

Onemocnění dýchacího systému a možnosti akupunktury
a přidružených technik v jejich diagnostice a léčbě
24. 5. 2014
Lékařský dům, Sokolská 31, Praha
Předběžný program: (v programu mohou nastat menší časové změny)
9.00-9.55
1. MUDr. Milan Kantorek: (TRN, akupunktura, Brno)
Asthma bronchiale – teorie a klinická praxe
10.00-10.30
2. MUDr. Ladislav Fildán (Ordinace biologické celostní medicíny a léčby bolesti, Brno):
Akutní a chronický kašel – praktické zkušenosti z pohledu akupunktury a celostní medicíny
10.35-11.05
3. MUDr. Hana Wankatová: (Alergologie, imunologie, akupunktura, celostní nedína, Praha)
Černý kašel - hrozba současnosti
11.10-12.00 Coffee break s výstavou firem, jednání výboru ČLAS
12.00-12.30
4. MUDr. Věra Dolejšová: (Interna, akupunktura, celostní medicína, Praha)
Chlamydie stále s námi
12.35-13.35
5. MUDr. Michal Strnad: (Interna, angiologie, akupunktura, TČM, Hradec Králové)
Respirační onemocnění z pohledu TČM
Konec odborné části programu
Společenská část:
13.40-14.30
5. Doc. MUDr. František Pára, CSc: (Neurologie, akupunktura, Hradec Králové)
Historie vzniku a rozvoje akupunktury v České a Slovenské republice
Předání ocenění členům ČLAS ČLS JEP a jejich krátké proslovy
14.30 Ukončení slavnostního semináře
14.45 Společný odjezd autobusy od Lékařského domu k výletní lodi na Vltavě
Setkání členů společnosti s rautem a plavbou po Vltavě na salonní motorové lodi
EURÓPÉ od cca 15.00-18.00 (3 hodiny). Info o lodi www.europe-rp.cz
Poplatek za raut na lodi 400 Kč na osobu (rodinný příslušník 400 Kč) –
– platba bude na účet ČLS JEP.
Podrobnosti k přihlášení a platbě obdržíte v písemné pozvánce a na www.akupuntura.cz
Akce je určena pouze pro členy
ČLAS ČLS JEP a jejich rodinné
příslušníky a členy SSA SLS.
za výbor ČLAS
MUDr. Ladislav Fildán

editoriál
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Vážené kolegyne. vážení kolegovia.
˝
dostáva sa vám do rúk nové číslo časopisu Acupunctura Bohemo Slovaca, ročník 21. Prvé číslo vyšlo v 31.marca 1993, pod vedením redakčnej rady, ktorej šéfom bol
vtedy primár MUDr. Jiří Marek. V roku 1999 náš časopis zmenil svoj šat a odvtedy nám vychádza pravidelne,
4x v roku. A čo sa dočítate v dnešnom čísle? V úvode
sa dozviete z pera účastníka MUDr. Ondreja Banghu
o Medzinárodnom kongrese akupunktúry - ICMART
2013, ktorý sa uskutočnil koncom minulého roku vo
Viedni. Úlohou nášho časopisu je nielen informovať,
ale prispievať aj k riešeniu odborných problémov. Preto
podstatnú časť príspevkov tvoria pozoruhodné originálne
práce MUDr. Edity Slivkovej, Mgr. Evy Holej, PhD.
a MUDr. Karola Hollého, ktoré sú rozhodne obohatením nášho poznania. Do čísla sme zaradili aj rozhovor
s Dr. Gerhardom Litscherom, jedným z lídrov medicínskej akupunktúry v Rakúsku. Rozhovor ho predstavuje
ako vzdelávateľa vedcov a lekárov z okolitých krajín
v akupunktúre. V čísle vás ďalej informujeme o pripravovaných seminároch a kurzoch poriadaných našimi
spoločnosťami, ako aj ďalších domácich i zahraničných
kongresoch a odborných podujatiach. V spoločenskej
rubrike sme si spomenuli na životné jubileum našej milej
kolegyne, ktorou je MUDr. Danuša Siveková. V závere
časopisu nás všetkých, z príležitosti čínskeho nového
roka- rok Dreveného koňa, pozdravuje naša mladá kolegyňa MUDr. Katka Svitková.
Vážení čitatelia, budeme radi, ak nám napíšete vaše
postrehy a to nielen k obsahu aktuálneho čísla nášho časopisu, ale aj k časopisu Acupunctura Bohemo Slovaca
vôbec, privítali by sme vaše názory, o čom by ste sa chceli v našom časopise dočítať. A najväčšiu radosť budeme
mať z vašich odborných príspevkov.
Želám vám, vážené kolegyne a kolegovia vo vašej práci aj v osobnom živote úspešný rok 2014.
Vaša Alena Ondrejkovičová

Uzávierka najbližšieho čísla časopisu 15. 03. 2014
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ICMART 2013

SPRÁVA Z MEDZINÁRODNÉHO KONGRESU AKUPUNKTÚRY VO
VIEDNI - ICMART 2013
MUDr.Ondrej Bangha, prezident Spoločnosti akupunktúry oz SLS, reprezentant SR v ICMART
Od 29. novembra do 1.decembra 2013 sa konal vo Viedni medzinárodný kongres vedeckej
akupunktúry s názvom ICMART 2013, venovaný 30. Výročiu založenia medzinárodnej spoločnosti vedeckej akupunktúry „International Council of Medical Acupuncture and Related
Techniques “, v skratke ICMART. Zároveň prebiehalo piate Sympózium profesora Johannesa Bischka na počesť 60. výročia založenia Rakúskej spoločnosti akupunktúry (Österreichische Gesellschaft für Akupunktur). Nosnou témou podujatia boli „Liečba a možnosti
diagnostiky v druhej polovici života“.
Vedecká aj spoločenská úroveň splnila očakávania: práve Viedeň bola miestom založenia
ICMART-u v roku 1983 a odvtedy sa zasadzuje za vedeckosť akupunktúry. Dnes má približne 90 členských organizácií celého sveta.
Na podujatí sa zúčastnili autori zo Slovenska s dvoma postermi a jeden autor z Českej republiky s jedným posterom. Svoje členstvo potvrdila Slovenská lekárska spoločnosť akupunktúry na mimoriadnom
zasadnutí Výboru ICMART. Tri nové organizácie lekárskej akupunktúry dostali schválenie na prijatie medzi členov
ICMART. Výbor potvrdil chartu ICMART z roku 2001.

Kongres organizovali roku 2013
nie náhodou vo Viedni. Toto mesto
bolo lokalitou historicky prvého
svetového lekárskeho kongresu vedeckej akupunktúry v Európe pred
tridsiatimi rokmi. Dátum 2013 je zároveň významný pre domácich usporiadateľov - pred 60 rokmi vznikla
Rakúska spoločnosť akupunktúry:
Österreichische Gesellschaft für
Akupunktur.

na akupunktúru. Svoju úlohu zohrala aj v tom čase progresívna výučba
a frekventovanie akupunktúry v krajinách východného bloku – mimo
Sovietského zväzu aj vo Vietname,
Kórei, ako aj v Mongolsku, s ktorými krajinami bola umožňovaná komunikácia zo strany socialistického
režimu. Predstavovala určitú náhradu za vtedy dočasne nefungujúcu
spoluprácu s ľudovou Čínou.

Historické pozadie:
Myšlienka podchytiť lekárske
organizácie hlavne v Európe a Severnej Amerike, ktoré sa venovali
akupunktúre,
do
spoločenstva
predstaviteľov modernej, vedeckej
akupunktúry, sa rodila od 50-tych
rokov XX. storočia. Nemalé problémy spôsobovala vtedajšia politická
klíma, deliaca svet na dva antagonistické bloky. Naša pozícia bola menej
výhodná. Reprezentanti krajín so
socialistickým usporiadaním mali
sťažený kontakt s inými, slobodnými krajinami. Fyzická prítomnosť
na vedeckých podujatiach Západu
bola brzdená. Záujemcovia boli
pokladaní za podozrivých, často politicky nespoľahlivých, mimo toho
bola prítomná stála obava režimu, že
povolením vycestovať na vedecké
podujatie vzniká riziko emigrácie
delegáta. Západní odborníci však
vítali prítomnosť vyslaných kolegov zo sovietskeho bloku pre ich
odbornú pripravenosť, významný
vedecký prínos a triezvosť náhľadu

Vznik ICMART-u:
Na pôde prvého Kongresu vedeckej akupunktúry vo viedenskom
Hofburg-u bolo prítomných do
500 zúčastnených lekárov z celého
sveta, medzi nimi aj autor tohto
príspevku. Kongres bol neobyčajný
tým, že výber prednášok bol anonymný, veľmi prísny a kontrolovaný
vedeckou radou. O to cennejšia bola
príležitosť, mohol som predniesť
odbornú prednášku o akupunktúre
a astme, pochádzajúcu z Ústavu TB
a respiračných chorôb v Bratislave
- Podunajských Biskupiciach.
V priebehu kongresu predstavitelia trinástich krajín Európy a Severnej Ameriky sa dohodli na nutnosti
vzniku strešnej organizácie akupunktúry a založili Medzinárodný
koncil lekárskej akupunktúry a pridružených techník - „International
Council of Medical Acupuncture
and Related Techniques“,v skratke
ICMART. Medzi zakladateľskými
spoločnosťami bolo zastúpené mimo
hosťujúcej krajiny - rakúskej spoloč-
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nosti akupunktúry, reprezentovanej
profesorom Johannesom Bischkom
aj Československo, ktoré predstavoval neskorší privátny docent MUDr.
Richard Umlauf,CSc, vtedy predseda československej spoločnosti akupunktúry. Kongres mal prelomový
význam z niekoľkých príčin: združovanie výlučne lekárskych spoločností akupunktúry umožňovalo
odovzdávanie a výmenu vedeckých
informácií na požadovanej úrovni,
vyžadovalo striktne nezaujatý vedecký prístup k výskumu, klinickej
praxi, k publikovaniu a doškoľovaniu akupunktúry.
Súčasný stav:
Posledných desať rokov ICMART
zvyšuje svoje významné postavenie
medzi európskymi spoločenstvami
komplementárnej medicíny (CAM)
na úrovni EU. Stal sa dôležitou
zložkou a partnerom úspešnej CAM
konferencie na pôde Európskeho
parlamentu v októbri 2012 v Bruseli
a významným spolupracovníkom
Poradného Zboru siedmeho Výskumného programu EU s názvom
CAMbrella. Prínos lekárskej akupunktúry pre zdravotnú politiku Európskej únie je zásadného významu.
Programové ciele zdravotnej politiky EU zahŕňajú hlavne: prevenciu,
zdravé starnutie, manažovanie chronických chorobných stavov, mentálne zdravie a iné. Na plnení spomínaných cieľov je význam akupunktúry
nespochybniteľný. Logickým dô-

ICMART 2013
sledkom plnenia načrtnutých cieľov
je aj náplň jubilejného kongresu
ICMART 2013.
Program kongresu:
Hlavná téma vyplýva z vyššie
uvedeného: „Liečba a možnosti diagnostiky v druhej polovici života“.
Prednášky boli zaradené podľa tématických celkov a odznievali buď
v hlavnej sále alebo vo vedľajších
miestnostiach. Okruhy tém zahŕňali
široké témy, ako napr. menopauza,
„tichý zápal“, onkológia, neurológia, nespavosť, artritída- artróza, varia. Medzitým prebiehali workshopy
– tibetská medicína, obezita, mikrosystémy, a v prestávkach boli k dispozícii autori posterov, ktorí mohli
odpovedať na otázky záujemcov.
Rozsah a obsah tejto správy
o kongrese nedovoľuje hlbšie analýzy ani hodnotenie. Impresívne boli
príspevky napríklad z onkologickej
tematiky už aj preto, že v histórii
akupunktúry boli vytesňované a tabuizované dlhý čas. Ukazuje sa ale,
že akupunktúra má aj v tejto problematike svoje možnosti.
Príspevok zo SR:
Na podujatí sme mali vystavené dva
postery:
IMPEDANCE MAPS
OF ACUPUNCTURE POINTS
od autorov Michal Teplan, Marek
Kukučka, Alena Ondrejkovičová,
Boris Ivanič.
IMPACT OF ICMART:
ACUPUNCTURE IS A MEDICAL
SPECIALTY IN SLOVAKIA
autor Ondrej Bangha
Diskusia k posterom:
Záujem o prezentované postery
bol prekvapujúco nízky. Neobvyklé
bolo zo strany usporiadateľov kongresu aj to, že kým abstrakty orálnych prezentácií boli dôsledne zaradené do súboru abstrakt, dopredu
vyžiadané súhrny príspevkov, ktoré
organizátori uznali za vhodné preradiť do Sekcie plagátov, v zborníku
abstrakt nefigurovali.
Napriek tomu vznikli nové kontakty. Prvý autor prvého posteru,
Mgr. M. Teplan, PhD nadviazal pracovný kontakt s dvomi odborníkmi
na tému svojho výskumu ohľadom
impedancie aktívnych bodov (Dr.
med. Taras Usičenko, Univerzita

Greifswald, a fyzik Dr. R Fossion,
Univerzita Mexiko ). Pre akupunkturistickú obec je dobrá správa, že
perspektívni vedeckí pracovníci
prejavujú záujem o problematiku
akupunktúry.
Autor druhého posteru MUDr. O.
Bangha nadviazal kontakt s predstaviteľom lekárskej akupunktúry
v Brazílii ( Prof. Dr. Jodo Bosco da
Silva, MD, PhD., Rio Preto Medical
College ). V Brazílii je akupunktúra
uznaná od roku 1995 ako lekársky
špecializačný odbor. Na univerzite
v Rio Preto sú medici vyučovaní
v od roku 1997 odbore akupunktúra
v treťom a piatom ročníku štúdia.
Výučba je skôr informatívna a študentom nie vždy stačia pridelené
hodiny. Majú ale možnosť si založiť
svoju „Ligu akupunktúry“ a pridať
si viac času na vzdelávanie. Od roku
2000 zaviedli výmennú stáž študentov mimo Brazílie. Podrobnosti
možno nájsť v publikácii: cit. „da
Silva JBG,Saidah R, Megid CBC,et
al. Acupunct Med 2013,31,305308“.
ICMART Extraordinary General
Assembly - Mimoriadna výborová
schôdza ICMART:
Zúčastnil som sa mimoriadnej
výborovej schôdze ICMART 30. 11.
2013 ako reprezentant Slovenskej
lekárskej spoločnosti akupunktúry
oz SLS ICMART. Prerokovali sa
správy o činnosti a plánoch organizácie, prijali sa tri organizácie za
riadnych členov ICMART, neplatiči
členských poplatkov boli vyzvaní
plniť svoje platobné povinnosti ( po
4 rokoch neplatenia budú vylúčení
z členstva).
Výbor vydal a odsúhlasil text
„viedenskej Charty Akupunktúry
2013“ (Acupuncture Charter Vienna
2013), čím vlastne potvrdil znenie
Charty organizácie z roku 2001, vydanej v Berlíne. Zasadzuje sa za:
•1 vytvorenie jednotných medzinárodných štandardov kvality lekárskej akupunktúry vo výučbe,
praxi a výskume v súlade s princípmi súčasnej medicíny:
• optimalizovať efektivitu akupunktúry a jej bezpečnosť s ohľadom na pacienta
• držať sa princípov medicíny založenej na dôkazoch (Evidence
based medicine)

• využitie akupunktúry vo všetkých
vhodných lekárskych špecializáciách
• integrovať akupunktúru do modernej medicíny a zdravotnej
starostlivosti
•2 posilniť vzťahy medzi národnými spoločnosťami akupunktúry
v Európe a navzájom na celom
svete
•3 pokračovať v spolupráci so Svetovou zdravotníckou organizáciou
•4 rozširovať spoluprácu so zdravotníckymi univerzitami, ústavmi
zdravotnej starostlivosti, zdravotníckymi nadáciami, výskumnými
organizáciami v oblasti zdravotnej starostlivosti, inými organizáciami lekárskej akupunktúry
a pacientskými organizáciami.
Na záver vedenie vzdalo poctu
čestnému prezidentovi ICMART, za
jeho 30 ročnú prácu vo funkcii generálneho tajomníka. Oslávenec baron
Francois Beyens sa poďakoval za
prejavené ocenenie.
Záver:
Vedecká aj spoločenská úroveň
kongresu splnila očakávania, i keď
v skromnejšej miere, ako sme boli
za tých tridsať rokov zvyknutí. Zdá
sa, práve dôraz na oslavovanie výročia ovplyvnila usporiadateľov a bola
cítiť určitá slávnostná nadnesenosť
nad odbornou prísnosťou. Vyskytli
sa malé prešľapy hlavne v zaradení
prednášok, ktoré sa riadili viac sociálnymi a spoločenskými princípmi
ako vedeckého prínosu niektorých
prezentácií. Viedeň bola veľkolepým
miestom založenia ICMART-u v roku 1983 a vytýčila si najodvážnejší
hlavný cieľ vo vtedy rozbiehajúcej
sa oblasti: vedeckosť akupunktúry.
Možno teda konštatovať, tento cieľ
sa naďalej snaží plniť s plnou vážnosťou a zodpovednosťou.
Informácia:
Budúci ICMART kongres bude
8. - 10. 05. 2015 na ostrove Bali.
Usporiadateľkou je Indonézska
spoločnosť lekárskej akupunktúry
- Indonesian Association of Medical Acupuncture (IAMA).
Bratislava, január 2014
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originálne práce

BU MEI - NESPAVOS
MUDr. Edita Slivková, Lučenec
V dnešnom modernom svete je často všetko rýchle, stresujúce, na ľudí každého
veku sú kladené vyššie nároky, čo má negatívny dopad na ľudské zdravie. Výsledkom je zhoršovanie sa chronických bolestí v pohybovom systéme, depresie, poruchy
spánku a ďalšie problémy, ktoré privádzajú pacienta k lekárovi.
Nespavoť je jedným z najčastejšie
sa vyskytujúcich symptómov, ktorým
trpia pacienti s chronickou bolesťou.
V modernej západnej medicíne sa
všetky príčiny nespavosti zahŕňajú
pod nervové a psychické poruchy
a sú zastrešené diagnózami ako vegetatívna cievna dystónia, neurasthenia,
neuro-vegetatívna dystónia, klimakterický syndróm. Liečia sa vo veľkej
miere prevažne pomocou chemických
látok ako sú hypnotiká, antidepresíva,
sedatíva, neuroleptiká, trankvilizéry.
Liečba je dlhodobá, pričom hrozí
rozvoj liekovej závislosti.
Pod nespavosťou v modernej západnej medicíne (MZM) i v tradičnej
čínskej medicíne sa rozumie patologický stav, kedy sú pozorované u pacienta rôzne poruchy spánku, ako sú:
a/ povrchný spánok
b/ ťažkosti so zaspávaním
c/ príliš skoré prebúdzanie
d/ ťaživé sny
Takéto rozdelenie je v MZM rozlišované veľmi povrchne, sú určené
medikamenty na jednotlivé typy
nespavosti, bez anamnestických
podrobnejších informácií o pacientových ďalších funkčných poruchách,
ktoré pritom pacient pociťuje. Rovnako sa neberie do úvahy stravovanie pacienta, pracovné zaťaženie,
aktivita, či odpočinok, dlhodobý
stres, emocionálna inteligencia (jeho
spracovanie rôznych emócií).
Lekár tradičnej čínskej medicíny sa
podrobne zaujíma o pacienta, okrem
štandardnej klinickej diagnostiky už
od príchodu pacienta do ambulancie
si všíma hlas, chôdzu, reakcie pacienta pri zvítaní sa s lekárom, farbu tváre
pacienta, vlhkosť pokožky na ruke
pri podaní ruky lekárovi, je dôležité
rozprávanie pri opise pacientových
ťažkostí a tiež diagnostika z pulzu
a jazyka. Lekár si všíma každú zmenu na tvári i tele pacienta a zaraďuje
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ju postupne podľa pravidiel diferenciálnej diagnostiky tradičnej čínskej
medicíny (TČM) do svojho obrazu
o pacientovi a stanovuje diagnózu.
Nie je treba zdôrazňovať, že lekár
tradičnej čínskej medicíny musí dobre poznať fyziológiu, patológiu i diferenciálnu diagnostiku tejto medicíny,
aby bol spôsobilý stanoviť správnu
liečbu.
Lokalizácia nespavosti podľa
tradičnej čínskej medicíny
Aby sa správne diagnostikovala
porucha podľa TČM, je potrebné
určiť chorobné miesto - bing wei.
Ochorenie môže byť lokalizované:
a/ v mozgu, pretože mozog je palácom pôvodného ducha Shen
b/ v srdci - ducha uchováva srdce.
Okrem chorobnej lokalizácie bing
wei je potrebné zistiť aj chorobnú
príčinu nespavosti.
Príčiny vedúce k nespavosti
Nesprávne stravovanie
Príliš veľký príjem potravy vždy
vedie k jej stagnácii, následkom čoho
vzniká tan a horúčava, ktoré sa hromadia a mieria nahor. Čchi žalúdka
sa v takom prípade prestáva šíriť po
dráhe žalúdka obvyklým smerom, čo
spôsobí nespavosť, pretože kalná čchi
nie je odvádzaná z oblasti hlavy.
Nápoje ako káva, čaj, alkohol, požité vo večerných hodinách vyvolávajú horúčosť žalúdka, s následnými
hore uvedenými ďalšími patológiami,
ktoré ústia do problémov so spánkom.
Nevyváženosť „siedmych emócií“
Tradičná čínska medicína uznáva
sedem emócií. Radosť je emócia
spojená s orgánom Srdce a podľa
západného zmýšľania ide o veselú, pozitívnu emóciu. Negatívnou
stránkou emócie radosť môže byť
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manické chovanie, ktoré ničí srdce
a pečeň, ktoré sú umiestnené v blízkosti horného ohrievača. Príliš veľká
radosť poškodzuje čchi srdca, čo
môže viesť k neschopnosti koncentrácie. Sem je priraďovaný aj hysterický smiech, ktorý je podľa čínskej
medicíny prejavom nedostatku čchi
srdca. Ďalšou emóciou je úzkosť,
vyvolaná dramatickými udalosťami,
je tiež spojená s orgánom Srdca,
jej prejavom sú palpitácie, duševný
nekľud, studený pot. V čínskej medicine sa hovorí, že úzkosť posiela
čchi Srdca na „bezcieľne potuľky“.
Ustarostenosť (zádumčivosť) je emócia, ktorá súvisí s orgánom Slezina.
Prílišné zapodievanie sa nejakým
problémom, prílišné sústredenie
sa na nejaký problém, môže viesť
k stagnácii čchi v orgáne Slezina.
Ďalšia emócia - smútok a trápenie je
spojená s orgánom Pľúca a prejavuje
sa dýchacími problémami. Emócia
strach je spojená s orgánom Obličky
a nadbytok strachu otočí fyziologické prúdenie čchi opačným smerom,
čo vedie k bolestiam v spodnej časti
chrbtice, k močovým problémom,
nevšímavosti k svojmu okoliu a túžbe po samote, pacient je depresívny,
má poruchy spánku. V čínskej medicíne je s emóciou zlosť spojený orgán
Pečeň. Nadmerný hnev môže poraniť
orgán Pečeň, spôsobí stagnáciu čchi
Pečene a vznik ohňa, čo sa následne
prejaví na srdci. Duch srdca začína
byť nekľudný, čo vedie k nespavosti.
Pretrvávajúci prílišný hnev spôsobuje
zvýšenie pečeňoveho ohňa, čo vedie
k bolestiam hlavy, rozpálenej tvári,
závratiam a červeným očiam. Ľubovoľná zo siedmych emócií, v prípade,
že je nadmerná, spôsobuje poruchy
činnosti toho orgánu, ku ktorému má
tropizmus, čo vedie k chronickým
bolestiam a následne depresiám a nespavosti.

originálne práce
Chronická nadmerná únava
Svoju úlohu tu hrá skôr psychické preťažovanie, ktoré poraní orgán
Slezina a spôsobí, že čchi a krv nie sú
produkované v dostatočnom množstve.
V súvislosti s tým prestáva byť
duch Srdca vyživovaný, čo vedie
k nespavosti. Celkove sú ľubovoľným preťažovaním postihnuté orgány
Slezina a Srdce.
Dlhotrvajúca vyčerpávajúca
choroba
Chronické dlhotrvajúce ochorenia,
ale napr. aj veľká strata krvi, silná
menštruácia, vysoký vek sú faktory,
ktoré vždy spôsobujú prázdnotu krvi
Srdca. Duch Srdca sa stáva nekľudným a vzniká nespavosť. To isté sa
stáva pri nedostatočnej výžive, Srdce
postráda ying čchi.
Pri dlhotrvajúcich chorobách sa
vyčerpá jin i jang obličiek. Príčinou
silného vyčerpania jin obličiek môže
byť tiež nadmerná frekvencia pohlavných stykov. V takomto prípade
nemôže prvotný jin organizmu stúpať k Srdcu, oheň Srdca sa vymkne
kontrole a stráca sa spojenie medzi
Srdcom a Obličkami. Následkom je
úporná a ťažko liečiteľná nespavosť.
Diferenciálna diagnostika nespavosti
Plné syndrómy
Oheň Pečene prekáža Srdcu
Ochorenie matky narušuje syna-dlhotrvajúce bolesti, depresie, kde
dochádza ku generovaniu ohňa
v Pečeni. V dôsledku ohňa Pečene
je narušený duch Srdca a pacient trpí
nespavosťou.
Symptómy: nespavosť s množstvom
zlých snov, hojné snívanie, v ťažších prípadoch pacient celú noc
nedokáže zaspať, je podráždený,
zlostný, nervózny. Má pocit tlaku,
alebo rozpínavú bolesť hlavy, má
tlak a bolesť pod rebrami. Najtypickejším príznakom sú závrate, hyperemia, zvonenie v ušiach, sucho
a horkosť v ústach, nechutenstvo,
zápcha.
Jang Pečene vystupuje nahor.
Syndróm je charakterizovaný rozpínavými bolesťami hlavy, červenaním tváre, tiež príznakmi prázdnoty
v spodnej časti tela a pocitom ťažkej

hlavy. Nohy akoby boli zmäknuté,
strácajú rovnováhu. Hovorí sa, že
Hlava je ťažká a nohy sú ľahké.
Oheň Pečene vystupuje nahor-brunátna tvár, väčšia agresivita
príznakov. Jazyk je červený, povlak
tenký a žltý, na stranách jazyka sa
prejavuje často obraz stiesnenosti
a stázy v Pečeni (vlhká horúčosť
v Pečeni a v Žlčníku sa prejavuje
mastným povlakom na okrajoch
jazyka). Pulz: xian, shu.
Metódou liečby je spriechodnenie
čchi Pečene, odstránenie ohňa,
ukľudnenie Srdca, ukľudnenie ducha. (Shu gan xie huo, zhen xin an
shen).
Receptúra bylinami: Long dan
xie gan tang jian. Recept odstraňuje
plný oheň a horko Pečene a Žlčníka,
čistí vlhko a horúčosť z dolného jiao.
Zmes bylín: Suan zao ren tang
Pokiaľ zisťujeme závraty, bolesť
hlavy k prasknutiu, mihanie pred
očami alebo zlé sny, je možnosť samostatne použiť preparát Dang gui
long hui wan.
Vhodné akupuktúrne body:
H3 Taichong - bod prameňa, bod
Zem, homeostatický bod, vypúšťa
oheň Pečene.
(Lokalizácia bodu: medzi bázami 1.
a 2. metatarzu, 1,2 cunu proximálne
od bodu H 2).
VF 20 Fengchi.
(Lokalizácia: na dolnom okraji os occipitale, v priehlbine medzi m. sternocleidomastoideus a m. Trapezius-vypúšťa oheň)
C 7 Shenmen - sedatívny bod.
(Lokalizácia: na anteromediálnej
strane zápästnej ryhy, radiálne od m.
flector carpi ulnaris)
H 2 Xingjian - sedatívny bod, bod
Oheň, bod plytčiny.
(Lokalizácia: 5 fenov proximálne od
okraja medziprstovej krkvy medzi
palcom a 2. prstom nohy).
VF 43 Xiaxi - tonizačný bod, bod
Voda, bod plytčiny.
(Lokalizácia bodu: v štrbine pred 4.
a 5. metatarzofalangeálnym skĺbením)
C 8 Shaofu - hodinový bod, bod
Oheň, body plytčiny.
(Lokalizácia bodu: na ulnárnej strane
dlane medzi distálnymi časťami 4.
a 5. metakarpu. Pri zatvorenej pästi sa
na bod kladie špička malíčka). Body

plytčiny prečisťujú horúčosť.
VF 34 Yanglingquan - systémový
bod, bod pre svaly šlachy a nervy,
bod Zem, veľký bod pre celkovú tonizáciu a bolesti hrudníka, bod spojenia
Žlčníka, orgánu Fu s dráhami jang,
funkčný bod pre tonizáciu svalstva.
(Lokalizácia bodu: V jamke pred
capitulum fibulae a pod ním, 2 cuny
pod dolným okrajom patelly).
VU 15 Xinshu- súhlasný bod Srdca.
(Lokalizácia bodu: 1,5 cuna laterálne
od medzery medzi processi spinosi
Th5-Th6).
VU 18 Ganshu- súhlasný bod dráhy Pečene.
(Lokalizácia bodu:1,5 cuna laterálne
od medzery medzi processi spinosi
Th9-Th11).
(Funkcia bodov VU 15 a VU 18 - prečisťujú oheň v srdci a v pečeni)
Technika pichania:
V bode H3 Taichong a v bodoch
plytčiny - H2 Xingjian, VF 43 Xiaxi a v bode C 8 Shaofu sa vypúšta
- body plytčiny prečisťujú horúčosť.
Podľa príznakov možno pridať C7
Shenmen a FV 20 Fenchi - pichajú
sa neutrálne
Hlienová horúčosť Žalúdka
a Sleziny
Symptómy: nespavosť, smutná nálada
cez deň aj v noci, pocit tlaku a plnosti v bruchu a na hrudi nepokoj,
podráždenosť, sklony k nevoľnosti,
pociťovanie horúčosti v tele bez horúčky- skôr subjektívny pocit, horká
pachuť v ústach, grganie, lepkavý
pocit v ústach bez pocitu smädu,
stolica je lepkavá, mazľavá, pocit
ťažkej hlavy, mžiky pred očami,
Jazyk je mierne červený, povlak
žltý, mastný. Pulz je hua, shu, alebo
xian hua, shu (strunovitý, hladký,
rýchly).
Metóda liečby: Prečistiť oheň a odstrániť hlieny, harmonizovať slezinu a žalúdok, upokojiť stredné jiao,
upokojiť ducha. (Qing hua tan re, he
zhong an shen)
Príklad receptúry bylín: Huang
lian wen dan tang jia jian. Recept
čistí oheň Srdca, odstraňuje tan, upokojuje stredné jiao. Používaná zmes
s názvom Wan dentang.
Poznámka k fytoterapii: Ak má
pacient pocit preplnenia žalúdka
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a regurgitáciu kyslých štiav, dochádza k stagnácii potravy, nafúknutiu
brucha, pridávajú sa shen qu, shan
zha, lai fu zi.
Používané akupunktúrne body:
G 36 Zusanli - prečisťuje horúčosť,
harmonizuje stred. Je to všeobecne
tonizačný a homeostatický bod, bod
Zem, hodinový bod, zvláštny centralizačný bod na rozmnoženie energie
vo všetkých dráhach, bod spojenia
orgánov Fu, bod na zlepšenie utilizácie energie z potravy, bod posilňujúci
obranyschopnosť organizmu.
(Lokalizácia bodu: na línii, spájajúcej
ST 35 s ST 41 - asi na šírku prsta laterálne od dolného okraja tuberositas
tibiae, 3 cuny pod bodom G 35 Dubi
G 40 -Fenglong- spojovací bod
Luo, majstrovský bod pre sekréciu
v dýchacích cestách a v gastrointestinálnom trakte, základný bod pre
prečisťovanie hlienov a vlhkosti.
(Lokalizácia bodu: nachádza sa 0,7
cunu od G 38 (ST 38) Tiaoku)
PC 6 -Neiguan spojovací bod Luo,
všeobecný bod Luo, majstrovský bod
pre parézy, symptómový bod pri bolesiach hrudníka
(Lokalizácia bodu: 2 cuny nad stredom horného kožného záhybu zápästia medzi šľachami m. flexor carpi
radialis a m. palmaris longus.
LP 6 Sanynjiao, skupinový bod
Luo pre trojicu jinových dráh, bod pre
celkovú tonizáciu, imunostimulačný
a homeostatický bod s výrazným
hemostyptickým účinkom, symptómový bod bolesti v hypogasttiu,
funkčný bod pre reguláciu krvného
a lymfatického obehu, špeciálny bod
pre impotenciu a ochorenia urogenitálneho traktu. (bufa)
(Lokalizácia bodu: 3 cuny proximálne od vnútorného členka pri zadnom
okraji tibie)
TO 6 - Zhigou- hodinový bod, bod
Oheň, hlavný bod biorytmu, symptómový bod pre bolesti v hypogastriu
a pri obstipácii
(Lokalizácia bodu: 1 cun nad bodom
(TE 5) Waiguan v strede medzi rádiom a ulnou)
JM 12 - Zhongwan- bod dutých
orgánov Fu, poplašný Mo bod Žalúdka
(Lokalizácia bodu: v strednej čiare
4 cuny nad pupkom, v strede medzi
pupkom a processus xiphoideus)
6



G 25 - Tianshu- poplašný bod Mo
pre dráhu Hrubého čreva, symptómový bod pre obstipáciu, abdominálnu
distenziu, dyspepsiu
(Lokalizácia bodu: 2 cuny laterálne
od pupka)
EM 5 a EM 6 Anmian I a II - pichajú sa neutrálne.
Vysvetlenie: Bod G 36 Zusanli prečisťuje horúčosť, harmonizuje stred.
Body G 40 Fenlong a PC 6 Neiguan
spúšťajú dole protichodné a premieňajú hlieny, harmonizujú stred
a uvoľňujú napätie v hrudníku. Bod
LP 6 Sanyinjiao uzdravuje slezinu
a pomáha premieňať hlieny, odstraňuje kalné hlieny. Body EM 5 a EM
6 Anmian sú empirickými bodmi na
nespavosť.
Prázdne syndrómy
Obojstranná prázdnota Srdca
a Sleziny
Vedie k nej nadmerné premýšľanie, zádumčivosť, psychická prepracovanosť. Dlhodobé nesplnené túžby,
ktorými sa človek trápi, vyčerpávajú
čchi Srdca a Sleziny. Vyčerpáva sa
tiež výživná krv-yinxue. Krv nemôže
vyživiť dobre mozog, duch je nepokojný, výsledkom je nespavosť.
Symptómy: nespavosť, palpitácie,
pacient sa prebudí uprostred noci
a nemôže už zaspať. Má množstvo
snov, rýchlo sa unaví, prejavuje sa
zábudlivosť, nevôľa, nechutenstvo,
duševná slabosť, psychická únava,
(nedokáže ani oči otvoriť), má závraty, mžiky pred očami, slabosť
svalstva, rozpínanie až nafukovanie
v bruchu, kašovitá stolica, prepadnutá, bledá tvár aj pery, oči bez
lesku, je depresívny. Jazyk je bledý
(prázdnota krvi), povlak tenký a biely. Pulz je xi, wu (tenký a slabý).
Metódou liečby je posilniť a vyživiť
Srdce a Slezinu, doplniť krv, upokojiť ducha a srdce. (Bu yi xin pi, yang
xue an shen). Receptúra bylín: Gui
pi tang jia jian (Recept dodáva čchi,
vyživuje krv, posilňuje Slezinu, vyživuje Srdce).
Poznámka: Ak sa nespavosť objavila po pôrode alebo v staršom veku,
alebo pri prázdnote čchi a krvi, použiť radšej preparáty, ktoré doplňujú
zároveň čchi a krv napr. Shi quan dab
u wan. Zmes bylín: Ren shen qui pi
wan
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Požívané akupunktúrne body:
LP 6 Sanynjiao, skupinový bod
Luo pre trojicu jinových dráh, bod pre
celkovú tonizáciu, imunostimulačný
a homeostatický bod s výrazným
hemostyptickým účinkom, symptómový bod bolesti v hypogasttiu,
funkčný bod pre reguláciu krvného
a lymfatického obehu, špeciálny bod
pre impotenciu a ochorenia urogenitálneho traktu (bufa).
(Lokalizácia bodu: 3 cuny proximálne od vnútorného členka pri zadnom
okraji tibie)
G 36 Zusanli, hlavný bod biorytmu,
hodinový bod, bod ZEM, špeciálny
bod pre energetický deficit, všeobecne tonizačný a homeostatický bod,
symptómový bod pre abdominálnu
distenziu, dyspepsiu, nauzeu a zvracanie, spazmy bránice, funkčný bod
zlepšenia utilizácie energie z potravy,
bod posilňujúci obranyschopnosť
organizmu. V prípade pridruženej depresie sa bod prehrieva aj moxou.
(Lokalizácia bodu: 3 cuny pod patelou pod bodom Dubi, tiež 0,7 cunu od
prednej hrany tibie)
C 7 - Shenmen - sedatívny bod
(Lokalizácia: na zápästí, radiálne od
m. flector carpi ulnaris)
VU 15 - Xinshu, súhlasný bod
Srdca
(Lokalizácia bodu: 1,5 cunu laterálne
od medzery medzi processi spinosi
Th5-Th6)
VU 17 - Geshu - súhlasný prídavný bod bránice, systémový (vplyvný) bod krvi, centralizačný bod so
špecializovanou pôsobnosťou na krv
a životnú energiu, funkčný bod pri
poruchách Pečene, symptómový bod
pre singultus. (nebezpečný bod)
(Lokalizácia bodu: 1,5 cuna laterálne
od stredu m. interspinosus Th7-Th8)
VU 20 - Pishu, súhlasný bod Sleziny a Pankreasu
(Lokalizácia bodu: 1,5 cuna laterálne od stredu m. interspinalis Th11-Th12)
LP 3 - Taibai, hlavný bod biorytmu, (hodinový bod), bod Zem, bod
prameňa.
(Lokalizácia bodu: za proximálnym
koncom hlavičky 1. metatarzu na
rozhraní červenej a bielej kože).
Tento bod možno pridať pri nedostatočnom efekte, ak je nespavosť
výrazná, možno pridať C 7 Shenmen

originálne práce
a TM 24 Shenting. Ak je prítomný
meteorizmus a dyspepsia pridať G 25
Tianshu.
EM 5 a EM 6 Anmian I a II možno pridať - pichajú sa neutrálne
neutrálne
Technika pichania:
Vo všetkých bodoch sa doplňuje,
ihly sa ponechávajú 30 minút. Body
sa môžu používať striedavo
Vysvetlenie: G36 Zusanli harmonizuje Qi sleziny a žalúdka, má posilňujúci a ochranný efekt. C7 Shenmen,
LP6 Sanyijiao, VU 15 Xinshu, VU
20 Pishu doplňujú srdce a slezinu,
upokojujú Srdce a ducha
Narušenie väzby medzi srdcom
a obličkami - Xin shen bu jiao
zheng
Syndróm sa manifestuje prázdnotou jin Obličiek, príčinou vzniku
tohto syndrómu môže byť neprimeraný pohlavný život, chronické dlhotrvajúce ochorenie, vrodená dispozícia
Keď je jin Obličiek v prázdnote,
Voda nedokáže kontrolovať Oheň,
ktorý stúpa nahor, znepokojuje ducha
Shen, čo sa znovu prejavuje nespavosťou.
Symptómy: nespavosť s výrazným nekľudom, pacient ťažko zaspáva má
množstvo erotických snov, závrate,
šumenie alebo zvonenie v ušiach,
slabosť v bedrách a kolenách, návaly horúčosti, nočné potenie, horúčosť “piatich sŕdc, sucho v krku,
hyposalivácia, u mužov často nočná
polúcia, u žien dysmenorea. Jazyk
je červený s malým množstvom povlaku, pulz: xi, shu (tenký, rýchly)
Metóda liečby: Vyživiť yin, stiahnuť
dolu Oheň, spojiť Srdce s Obličkami. Zi yinjiang huo, jiao tong xin
shen
Receptúra bylinami: Liu wei di huang wan v kombinácii s receptom
Jiao tai wan
Prvý recept vyživuje yin Obličiek,
odstraňuje následky prázdnoty yin.
Druhý recept čistí oheň Srdca, navracia ho do jeho pôvodného zdroja,
užíva sa, keď sa prejavuje nespavosť
s hojnými snami. Ak je výrazná
prázdnota yin Srdca, použije sa hotový preparát Tian wang bu xin dan,
ktorý vyživuje yin a krv, posilňuje
Srdce a ukľudňuje ducha. Ak pozorujeme nespavosť s natoľko výrazným

nepokojom, že pacient nemôže celú
noc spať, použije sa 0,6g zhu sha jedenkrát denne vo forme prášku.
Používané akupunktúrne body:
R 3 - Taixi- bod prameňa, bod
Zem-symptómový bod pre insomniu
(bufa)
Majstrovský bod dráhy Yinqiaomai
(Lokalizácia bodu: medzi vrcholom
vnútorného členka a pätovou šľachou)
LP 6 - Sanjintiao, skupinový bod
Luo pre trojicu jinových dráh, bod pre
celkovú tonizáciu, imunostimulačný
a homeostatický bod s výrazným
hemostyptickým účinkom, symptómový bod bolesti v hypogasttiu,
funkčný bod pre reguláciu krvného
a lymfatického obehu, špeciálny bod
pre impotenciu a ochorenia urogenitálneho traktu (bufa).
(Lokalizácia bodu: 3 cuny proximálne od vnútorného členka pri zadnom
okraji tibie)
VU 23 - Shenshu, súhlasný bod
dráhy Obličiek, symptómový bod
pre impotenciu, pre ochorenia urogenitálneho traktu, v prípade depresie
možno použiť na bode aj moxu.
(Lokalizácia bodu: 1,5 cuna laterálne
od stredu m. interspinosus L2-L3)
VU 15 - Xinshu, súhlasný bod
Srdca
(Lokalizácia bodu: 1,5 cuna laterálne
od medzery medzi processi spinosi
Th5-Th6)
Body VU 23 a VU 15 dopĺňajú
obličky
PC 6 - Neiguan - utišuje Srdce, pomáha vypúšťať Oheň Srdca (xiefa).
Je to spojovací bod Luo, všeobecný bod Luo, majstrovský bod pre parézy, symptómový bod pri bolestiach
hrudníka
(Lokalizácia bodu: 2 cuny nad stredom horného kožného záhybu zápästia medzi šľachami m. flexor carpi
radialis a m. palmaris longus.
Ak sú prítomné závraty, hučanie
v ušiach, možno použiť bod VF 20
Fengchi (xiefa)
Prázdnota jangu obličiek - tiež
môže viesť k nespavosti, pretože Obličky sú orgánom Vody. Ak sa voda
nepremieňa, hromadí sa, tečie smerom do Srdca, vodnaté hlieny vyvolávajú palpitácie, tieseň v hrudi. Takýto
pacient nedokáže ležať, musí byť

v polosede, inak sa objavuje dušnosť,
postihnutý je najmä orgán Pľúca.
Technika pichania:
V bodoch R3 Taixi a LP 6 Sanyinjiao - bufa - dopĺňať, v bodoch C7
Shenmen a PC 6 Neiguan - xiefa - vypúšťať.
Vysvetlenie: R3 Tiaxi a LP 6 Sanyinjiao doplňujú jin a esenciu ťing
obličky. C7 Shen men vypúšťa Oheň
srdca, PC 6 Neiguan
Prázdnota čchi Srdca a Žlčníka
Vzniká následkom ťažkého ochorenia, ktoré spôsobuje prázdnotu
čchi, alebo je spôsobené konštitučnou
slabosťou.
Symptómy: nespavosť s výrazným
nepokojom, palpitácie, plytký spánok, ľahko sa prebudí na akýkoľvek
podnet, nočné mory, obavy, úzkostlivosť, zľaknutie sa, čchi sa dostáva
do zmätku. K tomuto syndrómu
patrí detský pavor nocturnus, strach
zostávať doma sám, dýchavičnosť,
potenie sa v kľude, či pri minimálnej záťaži, celková slabosť, rýchla
unaviteľnosť. Farba tváre je biela,
známky prázdnoty čchi, únava,
dychová nedostatočnosť. Jazyk je
bledý, pulz xian, xi (strunový, tenký).
Metóda liečby: Vyživiť čchi, odstrániť bojazlivosť, upokojiť ducha,
uviesť emócie do rovnováhy.
Receptúra: An shen ding zhi wan
v kombinácii s receptom Suan zao
ren tang.
Prvý recept skôr lieči strach, ľakavosť, ukľudňuje ducha
Druhý recept viacej vyživuje krv,
čistí horúčosť, odstraňuje nepokoj.
Ak sa vyskytne prázdnota krvi
Srdca a Pečene zároveň s potením,
bojazlivosťou a búšením srdca, posilnia sa dávky ren shen, bai shao, dang
gui, huang qi, ktore doplňujú krv Srdca a Pečene. Ak pozorujeme neustále
vzdychanie, pocit tlaku na hrudi, nechutenstvo a alebo pocit rozpínania
brucha doplní sa chai hu, chen pi,
shan yao, bai zhu, ktoré ukľudňujú
pečeň a posilňujú slezinu.
Použitie akupunktúrnych bodov:
VU 15 - Xinshu- súhlasný bod
Srdca
(Lokalizácia bodu: nachádza sa 1,5
cuna laterálne od medzery medzi processi spinosi Th5-Th6. )
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VU 19 - Danshu - súhlasný bod
dráhy Žlčníka
(Lokalizácia bodu: nachádza sa 1,5
cuna laterálne od medzery medzi processi spinosi
Th10-Th11). Body VU 15 Xinshu a VU 19 Danshu - utišujú srdce
a posilňujú žlčník. PC6 Neiguan, C7
Shenmen.
JM 6 - Qihai - špecifický účinný
bod s tonizačným účinkom, symptómový bod pre diarhoe, dyspepsiu, bolesti brucha, bod „ centrum energie“.
Pri nedostatku jangovej čchi sa môže
na tomto bode použiť moxa.
(Lokalizácia bodu: nachádza sa 1,5
cuna pod pupkom v stredovej čiare)
G 36 - Zusanli -hodinový bod, bod
ZEM, využíva sa jeho všeobecne
tonizačný a homeostatický účinok,
funkčný bod zlepšenia utilizácie
energie z potravy, bod posilňujúci
obranyschopnosť organizmu. Používa sa moxa pri nedostatku jangovej
čchi.
(Lokalizácia bodu: nachádza sa 3
cuny pod patelou pod bodom G 35
Dubi 0,7 cuna od prednej hrany tibie)
JM 17 - Shanzhong- poplašný Mo
bod Perikardu, systémový bod pre
energiu (More energie), majstrovský
bod pre respiračné orgány, symptómový bod pre bolesti na hrudníku,
centralizačný bod spojenia „vitálnej
energie“ a „energie dychu“, funkčný
bod regulujúci energetickú bilanciu.
(Lokalizácia bodu: nad sternom vo
výške prsných bradaviek na úrovni
IV. medzirebrového priestoru.
VU 18 - Ganshu- súhlasný bod
dráhy Pečene, funkčný bod pre poruchy Pečene
(Lokalizácia bodu: nachádza sa 1,5
cuna laterálne od medzery medzi processi spinosi
Th9- Th11 - Zmes bylín: An shending zhi wan
K horeuvedeným akupunktúrnym
bodom pridávame podľa potreby ďalšie body so sedatívnym účinkom:
TM 20 - Baihui - je to najúčinnejší sedatívny a trankvilizačný bod,
symptómový bod pre insomniu
a asténiu, centralizačný bod spojenia
s dráhou VU, všeobecný centralizačný bod spojenia jin a jang, funkčný
bod, tonizuje jang, posilňuje sympatikus, bod More kostnej drene.
8



(Lokalizácia bodu: nachádza sa 5 cunov dozadu od prednej hranice rastu
vlasov a 7 cunov dopredu od zadnej
hranice rastu vlasov v stredovej čiare,
na priesečníku vrcholov ušníc so stredovou čiarou, alebo 8 cunov dozadu
od glabelly a 10 cunov dopredu a hore od vertebra prominens)
Účinnejšia je korunka, okrem bodu
TM 20 Baihui sa ošetrujú aj extra
body EM 1 Sishencong, sú to štyri
body, ktoré sa nachádzajú 1 cun dopredu, dozadu aj z oboch strán.
Ak ošetrujeme pacienta doma, môžeme ihly ponechať celú noc.
Ďalšie body pri liečení insomnie
Anmian I. - extra bod, nazývaný aj
Pokojný spánok 1
(Lokalizácia bodu: medzi bodom TO
17 Yifeng a EM 4 Yiming)
Anmian II. extra bod, Pokojný spánok 2, vhodný použiť pri nespavosti.
(Lokalizácia bodu: medzi bodmi EM
4 Yiming a VF 20 Fengchi)
Body Anmian I -EM5 a Anmian
II EM 6 sú empirickými bodmi na
nespavosť.
VU 62 - Shenmai - otvárací bod
mimoriadnej dráhy Yangqiaomai,
symptómový bod pre interkostálnu
neuralgiu, dôležitý bod so sedatívnym a trankvilizačným účinkom.
(Lokalizácia bodu: v jamke, 5 fenov
pod vonkajším členkom)
R 6 - Zhaohai - otvárací bod mimoriadnej dráhy Yinqiaomai, kardinálny
a centralizačný bod dráhy Yinqiaomai, symptómový bod pre zápaly
hrdla. Bod možno použiť aj pri tikoch
na viečkach.
(Lokalizácia bodu: v jamke 5 fenov
pod dolným okrajom malleolus medialis.
Zvláštnou poruchou je nespavosť
bez potreby spánku, čo z pohľadu tradičnej čínskej medicíny je spôsobené
zmätkom medzi ochrannou a výživujúcou čchi. Body VU 62 Shenmai
a R6 Zhaohai sú vhodné v prípadoch
liečby insomnie, pretože ovplyvňujú
ochrannú a výživujúcu čchi.
Ak je porucha lokalizovaná v mozgu, vhodné je použiť body, ktoré
majú v názve shen.
Ak je ochorenie lokalizované
v Srdci - volíme shu body na chrbte
(napr. VU 15 Xinshu, VU 14 Juejinshu, ale možno použiť aj C7 Shenmen, PC 6 Neiguan).
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Pri liečbe insomnie akupunktúru
aplikujeme pacientom denne, 10 krát
po sebe, u chronických, dlhodobých
problémov treba ošetrenie akupunktúrou aplikovať aj v piatich cykloch
(5x po desať ošetrení).
Kazuistiky
Na algeziologickú ambulanciu sú
odosielaní pacienti, ktorí sú obyčajne
v dlhodobej starostlivosti príslušných
špecialistov - t. j. ortopéda, neurológa, reumatológa, absolvovali rehabilitácie a kúpeľné liečby.
Pacienti obyčajne už užívajú analgetiká I., II. a často aj III. rady - t. j.
opioidy, ale tiež nesteroidné antiflogistiká, antiepileptiká, antidepresíva,
kortikoidy.
Mnohí z pacientov prichádzajú
s prianím o potencovanie analgézie,
ale zároveň si želajú, aby im dávky
analgetík boli znížené, alebo aby sa
aspoň nemuseli zvyšovať.
Málokedy máme teda “panenský“
terén, a preto diagnostika aj z hľadiska tradičnej činskej medicíny býva
náročná a komplikovaná.
Lieky, ktoré pacienti užívajú dlhodobo, nemôžeme náhle vysadzovať, a preto liečba akupunktúrou na
algeziologickej ambulancii ide ruka
v ruke s postupmi modernej západnej
medicíny, ale s cieľom redukovať
eventuálne vysadiť medikamentóznu
liečbu, ktorá pri chronickom užívaní
zvyšuje riziko závažnejších nežiadúcich účinkov.
Kazuistika pacientky J. Š.
32 ročná zdravotná sestra. Je na
čiastočnom invalidnom dôchodku
Pracuje v algeziologickej ambulancii. Bola vydatá, pred 4 mesiacmi
sa rozviedla.
Má dve deti, 14 ročný syn a 7 ročná dcéra.
Obidve deti sa narodili sekciou.
Osobná anamnéza.
Je z rozvedeného manželstva, matka sa vydala druhýkrát. S prvým otcom nemala kontakt, s druhým matkiným manželom sú vzťahy dobré.
Matka je na invalidnom dôchodku,
je po opakovaných operáciách.
Ako dva a polročná bola operovaná
pre dyspláziu ľavého ureteru. Pôrody
jej detí mala 2x cisárskym rezom.
Po 3 rokoch po sekcii sa pre bo-
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lesti brucha vykonala diagnostická
laparoskopia s nálezom myomu na
ligamentum rotundum. Pacientka je
od mladosti v starostlivosti dermatológa pre akné.
TO:
Pacientka často prichádzala do
práce s bolesťami brucha a s polytopnými bolesťmi chrbtice. Bolesti
brucha sú lokalizované v podbrušku,
začínajú pri menses sú silné, po spazmolytikách ustupujú. Posledné 2 roky
sú bolesti v podbrušku vystupňované,
ale po spazmolytikách ustupujú. Pretrvávajú však tlakové bolesti v LS
segmente, stredne silnej až silnej
intenzity. Po ďalšej analgetickej liečbe tieto bolesti prechodne ustúpili,
ovšem sa pridružili bolesti žalúdka
a pyróza. Od jari tohoto roku pacientka udáva zhoršenie a zintenzívnenie
bolestí. Začala sa sťažovať na pálivé
bolesti očí, pálivé bolesti v ľavom
podbrušku a v obidvoch inguinách
a na vnútornej stene stehien.
Máva aj pálenie jazyka - najmä
špičky. Po upresnení anamnézy pacientka udáva problémy v rodine,
zhoršenie partnerských vzťahov.
S manželom, ktorý začal pracovať
v zahraničí sa začali odcudzovať, jej
manžel pri návratoch domov bol podozrievavý, žiarlivý, kontroloval jej
mobil, maily, neveril jej. Pacientku to
urážalo, cítila sa ponížená.
Začala trpieť nespavosťou, objavovali sa depresie. Nevedela zaspať,
v noci sa budila, ráno bola unavená:
Bolesti chrbtice sa stupňovali,
stupňovali sa aj pálivé bolesti očí,
bolesť v slabinách a na vnútornej stene ľavého stehna. Vedela, že stav sa
musí riešiť, a začala vtedy uvažovať
o rozvode. Rozhodnúť sa, nebolo pre
pacientku jednoduché, pretože nevedela, či ďalej uživí svoje obidve deti.
Sama je totiž na čiastočnom invalidnom dôchodku.
Pre bolesti chrbtice s propagáciou
do stehna bola opakovane vyšetrená
neurológom, gynekológom, urológom, ortopédom.
Bolo realizované MRI vyšetrenie
LS chrbtice so záverom: (4. 9. 2011):
V seg. L4/5/S1 desikácia a protrúzia
intervertebrálneho disku, v segmente
L4/5 s impresiou dorzálnej vetvy,
spondylartróza. V segmente L5/S1
stenozy NF, s kontaktom na koreň

L4/5.
MRI Th chrbtice: Záver: Primárne
užší spinálny kanál Th 6-9, incipientná i. v. osteochondróza, Th7/8/9
s bulging diskami. Ložisko tukovej
KD v oblasti tela Th 10.
Diagnózy podľa západnej medicíny:
Pelvic pain
Cystis paraovarialis l. sin.
Myoma ligamenti rotundi l. sin.
St. p. sectionaem Caesarea
St. p. laporoscop. diagnostica
Pyelonephritis chronica - 3. štádium
St. p. plasticae pelvi. ren. St. p. reimplantationaem ureteris
Chronická VAS C, Th a LS chrbtice
V liečbe boli doporučené infúzie,
Tramal tbl a kvapky, Panadol, Novalgin, spasmolytiká, antidepresíva. Nakoľko pacientka už mala poliekové
dyspeptické ťažkosti, v liečbe uprednostnila nefarmakologické postupy,
vybrala si ošetrovanie akupunktúrou.
Pri vyšetrení podľa tradičnej čínskej
medicíny:
Pacientka udáva poruchy spánku,
nevie zaspať, keď zaspí, často sa
zobudí a potom ťažko zaspáva. Ráno
a v priebehu dňa je unavená, je podráždená, kričí na deti.
Začína mať depresie. Má zhoršené
akné na tvári. Udáva pálenie očí.
Diagnostika podľa TČM:
jazyk má červený- hlavne špička,
povlak tenký, biely. Pulz shuo (rýchly), niekedy xian (strunovitý).
Stav som hodnotila ako stiesnenosť
orgánu Pečeň, ktorá generuje Oheň.
Oheň Pečene prekáža Srdcu - Gan
huo rao xin zheng
Metóda liečby:
Upokojiť Pečeň, odstrániť Oheň,
upokojiť ducha. Shu gan xie huo,
zhen xin an shen.
Akupunktúrne body:
TM 20 Baihui, H 2 Xingjian, VF
43 Xiaxi, C 8 Shaofu.
Body H 2 Xiangjian, VF 43 Xiaxi,
C 8 Shaofu, H 3 Taichong sú body
plytčiny, ktoré prečisťujú horúčosť.
Do liečby som pridala vany
WLH3
Na ušnici som aplikovala body:
Zero, Gan, Xin, Shen men, thalamus,
Omega 1 a Jerome
Akupunktúra bola aplikovaná
denne. Už po prvom sedení na druhý
deň pacientka udávala ústup pálivých

bolestí z očí a slabín. V noci už spala
lepšie. Ďalej sme pokračovali v korporálnej akupunktúre ešte 5 krát.
Zároveň sme pokračovali ušnou akupunktúrou, aplikovali sme vakáriové
semienka 3 krát, ponechávala som
ich po dobu 3 dní. Vany pacientka
užívala 2 mesiace. Stav sa upravil
úplne. Doteraz sa poruchy spánku
nezopakovali. Bolesti chrbtice dobre
reagujú na aplikáciu akupunktúrnych
ihiel do Hua Tuo bodov. Pacientka sa
rozviedla, ale s bývalým manželom
má dobrý, kamarátsky vzťah.
Záver
Pri svojej 10 ročnej práci na algeziologickej ambulancii, na ktorú
prichádzajú väčšinou pacienti trpiaci
chronickou bolesťou, som bola nútená hľadať pre zvládnutie ťažkostí
týchto pacientov aj iné postupy, ako
nám poskytovala moderná západná
medicína.
Na algeziologickej ambulancii
v Lučenci som od januára 2010 do
konca októbra 2012 aplikovala akupunktúru 286 pacientom s chronickou nenádorovou bolesťou, z toho asi
1/3 trpela nespavosťou alebo depresiami. 32 pacientov prišlo s akútnou
bolesťou, u každého pacienta mala
akupunktúra výborný efekt.
U akútnej bolesti prevažovali bolesti hlavy, bolesti v driekovej časti.
Z pacientov s akútnou bolesťou na
akupunktúru najlepšie reagovali pacienti s postpunkčnými bolestťami
hlavy u mladých mamičiek po pôrodnej epidurálnej alebo subarachnoidálnej analgézii. Tu na zvládnutie bolestí
stačili 3 - 4 ošetrenia. Pri chronických
bolestiach som málokedy bola úspešná len s akupunktúrou, vo veľkej väčšine je potrebné aj moxovanie, pretože chronickí pacienti sú vyčerpaní,
majú stavy prázdnoty v akupunktúrnych dráhach a často aj vo viacerých
orgánoch a systémoch.
Napriek tomu, že liečba chronickej bolesti a nespavosti je pre lekára
veľmi zložitá tak z hľadiska modernej západnej ako aj tradičnej čínskej
medicíny, vďaka akupunktúre a moxibuscii sa nám u väčšiny pacientov
darí dávky analgetík a hypnotík
znižovať alebo prechádzať na analgetiká nižšej rady. U tých ostatných
za úspech považujeme to, že dávky
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opioidov nemusíme zvyšovať a udržujeme ich na nízkych dávkach.
A za najväčší úspech považujem
to, že pomocou akupunktúry a fytoterapie dokážem pacientom zabezpečiť
pokojný spánok aj bez hypnotík a sedatív.
Je potešujúce, že dnešná medicína
tento medicínsky postup akceptuje
a zaradila ho do postupov „lege artis“, čo umožňuje skvalitniť liečbu,
poskytovanú trpiacim pacientom.
Akupunktúra má svoje nezastupiteľné miesto aj v liečbe chronickej
bolesti a nespavosti, môžem to potvrdiť aj z mojej 10 ročnej práce v algeziologickej ambulancii v Lučenci.
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Vážení,
na základì èetných požadavkù bude uspoøádán

KURZ ZÁKLADÙ HOLISTICKÉ MEDICÍNY
který se bude konat v Rehabilitaèním centru v Semilech
První èást kurzu se uskuteèní
v sobotu dne 22. bøezna 2014
Program kurzu a veškeré informace jsou v pøíloze.
V pøípadì Vašeho zájmu mi, prosím, pošlete pøihlášku na mirhol@netair.cz nebo mirhol@iol.cz
Srdeènì zdravím a tìším se na setkání s vámi
MUDr. Miroslav Holub
Rehabilitaèní centrum
U Potoka 76, 51301 - SEMILY
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AKUPUNKTÚRA A TRADIÈNÁ ÈÍNSKA MEDICÍNA
VO SVETLE DÔKAZOV MODERNEJ VEDY
článok je súčasťou prednášky „Zasahuje akupunktúra do molekulárnych dejov bunky?“,
ktorá odznela na XXVII. Congressus acupuncturae Bohemiae et Slovaciae v Znojme 2013,
autorov Mgr. Eva Hollá, PhD, MUDr. Karol Hollý, Hronovce
Keď v druhej polovici minulého
storočia začala do západných krajín
prenikať tradičná čínska medicína,
vedci boli vystavení úlohe priniesť
vedecké dôkazy o opodstatnenosti
akupunktúry na úroveň vtedajších
poznatkov vedy o živote a fungovaní
ľudského tela. Predstavou bolo dokázať existenciu meridiánov a toku
qi na fyziologickej úrovni a zodpovedať na množstvo otázok s tým
spojených: Ako je možné, že vpich
tenkej ihly môže mať popisované
účinky? Ako interaguje ihla s okolitým tkanivom? Vedia tkanivá a bunky v blízkosti ihly rozoznať zmeny?
Ako je možné vyvolať biochemickú
reakciu, ktorá utlmí bolesť (2)?
Z pohľadu modernej fyziológie sa
vieme na organizmus pozerať hierarchicky. Každý celok sa skladá z častí.
Základnou stavebnou a funkčnou
jednotkou sú bunky, tie tvoria tkanivá, usporiadané do vyššej štruktúry
orgány a viaceré orgány sa spájajú do
vyššieho funkčného celku – sústavy,
pričom je známy postulát, že celok sa
nerovná súčtu jeho častí. O tom nás
učí systémový prístup. Pozorovania
na úrovni tkanív a buniek v Petriho
miskách sa nedajú jednoducho zosumarizovať tak, aby sme pochopili ako
funguje celý organizmus. Čím je časť
jednoduchšia, tým je ľahšie skúmateľná pomocou moderných vedeckých
metód resp. interpretácia vedeckých
výsledkov je jednoznačnejšia. Napriek tomu, že všade je akupunktúra
predstavovaná ako typická predstaviteľka celostného holistického prístupu, na tejto úrovni sa však vo svetle
dnešných poznatkov veľmi ťažko
overuje a študuje. Preto sa nesmieme
diviť, že pri výskume akupunktúry sa
asi „najvedeckejšie“ robí výskum na
najmenšej úrovni, ktorú sme schopní
skúmať a hlavne popísať pojmami
nám známymi a pochopenými, teda
na úrovni molekulárno-biologickej.
Pokúsime sa v tejto práci nastoliť

trajektóriu hľadania spôsobov účinku
akupunktúry podaných v reči modernej západnej medicíny od molekúl
až po celok. Výhrada, že kvantový
fyzik by do tejto debaty tiež mohol
prispieť svojou troškou do mlyna, je
na mieste.
Začneme od bunky resp. od bunkového jadra. Ešte stále sa vo svete
živých sústav považuje bunka za
základnú jednotku života, ktorú vieme skúmať. A aj keď sa biologický
výskum posúva od biochemického
vnímania k biofyzikálnemu, pojem
života na úrovni fyzikálnych veličín
nie je pre myseľ a predstavu ľudí
pochopiteľný. Sme schopní pozorovať život na úrovni molekúl ako
nukleové kyseliny, mastné kyseliny,
aminokyseliny a v niektorých prípadoch možno zaradiť do živých dejov
aj prvky ako draslík, sodík, vápnik.
Konkrétne procesy v bunke si bude
len málokto spájať s pojmami vlnenie
a frekvencia, tým skôr, že ostávajú na
úrovni niečoho ťažko merateľného,
skôr tušeného, napriek tomu, že vedecké metódy idú míľovými krokmi
dopredu. Nevylučujeme, že za pár
rokov, budú bežne existovať štúdie aj
tohto typu. Momentálne majú viacej
svoje miesto v oblastiach psychotroniky či parapsychológie, prípadne
bioenergoinformatiky, podobne ako
jin a jang. Vedeckou komunitou však
tieto hypotézy poväčšine nie sú prijímané. Pojem „quantum mind„, kvantová myseľ a jemu podobné, sa stále
častejšie objavujú v článkoch, ktoré
sú viac, či menej vedecké.
Snaha po „vedeckom„ vysvetlení
účinkov TČM na ľudské telo bola
vždy determinovaná dobou, a teda
aj úrovňou medicínskych poznatkov,
v ktorej sa jej priaznivci o to pokúšali.
Veľa prác sa v minulom storočí venovalo akupunktúrnym bodom ako reflexným bodom nervového systému.
Dnes zasa existuje veľa prác, ktoré sa
snažia ukázať vplyv akupunktúrnych
bodov na génovú expresiu bunky.

A je možné, že v budúcnosti budeme
schopní zachytiť tok qi v bunke ako
frekvenciu.
Pokúsime sa z prehľadu preštudovaných vedeckých publikácií poukázať na to, akým spôsobom dokáže
TČM, vrátane akupunktúry, ovplyvniť biologické procesy na rôznych
úrovniach živočíšneho a hlavne
ľudského organizmu. Počnúc jadrom
bunky, cez bunku, tkanivo, orgán, až
po sústavu orgánov a celostný organizmus.
Komunikácia v organizme - Prenos
informácii
Na život sa dá pozerať aj ako na
deje, ktorými sa prenášajú informácie. V podstate aj pojem qi je chápaný
ako pohyb, komunikácia, či výmena
energie. Žiadna bunka v organizme
nežije izolovane. Vo všetkých mnohobunkových organizmoch život bunky
závisí od medzibunkovej komunikačnej siete, ktorá riadi a koordinuje
rast buniek, diferenciáciu a metabolizmus buniek v odlišných tkanivách
a orgánoch. Bunky v rámci menších
skupín často komunikujú priamym
kontaktom, „telo na telo„. Špeciálne
spojovacie mostíky v plazmatickej
membráne im dovoľujú vymieňať si
malé molekuly a koordinovať metabolické odpovede, iné spojovacie
mostíky medzi dotýkajúcimi sa bunkami určujú tvar a pevnosť tkaniva.
Ak bunky nekomunikujú priamym
dotykom, informácia musí byť odovzdaná sprostredkovane. Na to slúži
celá armáda tzv. extracelulárnych signálnych molekúl. Aby bola molekula
rozpoznaná, bunka na jej povrchu
disponuje receptorom, ktorý je pre
bunku určený. Signálne molekuly
môžu byť deriváty aminokyselín,
acetylcholín, proteíny. Extracelulárne
signálne molekuly môžu byť secernované v bezprostrednej blízkosti
cieľovej bunky, vo vzdialenejšom
tkanive, alebo v endokrinnej žľaze
a „na miesto činu„ sú potom dopra-
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vené krvou. Keď sa signál odovzdá
do vnútra bunky, zmení sa na intracelulárny a vyvolá bunkovú odpoveď.
Buď je na úrovni proteínov alebo,
signál prenikne až do jadra a bunka
odpovedá zmenou génovej expresie.
Tento koncept prenosu informácie
je úzko viazaný na materialistické
poňatie molekuly a fyzické odovzdávanie informácie je cez konkrétne
molekuly. V poslednej dobe však
pribúdajú štúdie, že signálnu kaskádu môžu vyvolať aj formy vlnenia,
elektromagnetické, svetelné, zvukové
a podobne. (3) Už teraz je jasné, že
akupunktúra dokáže ovplyvniť život
organizmu a jeho buniek na všetkých
úrovniach. (obr. 1)

Obr. 1 Sivé okienka indikujú všeobecné súčasti signálnej dráhy, biele – konkrétny prípad. Na povrchu
bunkovej membrány sa biologicky aktívny ligand viaže k receptoru ako napr. rastový faktor. To spôsobí,
že vnútorná strana receptora aktivuje svoju enzymatickú činnosť. Toto spôsobí asociáciu intracelulárneho
mediátora s receptorom, alebo zmení lokalizáciu mediátora, alebo funkciu mediátora. Signál sa ďalej
odovzdáva a mení aktivitu efektorového enzýmu. Niektoré efektory sa premiestňujú do jadra a kontrolujú génovú expresiu alebo aktivujú ďalšie proteíny, ktoré to dokážu. Iné cielia na malé molekuly a buď
generujú následné signálne mediátory (tzv. druhých poslov) alebo kontrolujú metabolické štádium bunky.
Signálna dráha môže obsiahnuť všetky tieto druhy molekúl, ale môže mať aj niekoľko molekúl na tej istej
úrovni, ktoré účinkujú navzájom v skupine alebo paralelne vedľa seba.(z Ventura C.: CAM and cell fate
targeting: molecular and energetic insights into cell growth and differentation. Evid.Based.Compl.Alternat.Med.2.,2005)

Epigenetika
Chromozóm predstavuje súbor
genetickej informácie, ktorá je takpovediac daná a nemenná. Determinuje, ako budeme vyzerať a možno
aj s akými chorobami sa budeme
stretávať. Na základe tejto genetickej
informácie je naša osobnosť (teda
aspoň neurčitá časť z nej) determinovaná už pri našom zrode. Ibaže je tu
niečo, čo sa nazýva epigenetika.
Pod epigenetikou sa rozumejú deje
v chromatínovej štruktúre genómu,
ktoré vyúsťujú do transkripčnej
aktivácie alebo inaktivácie génov.
Patrí sem napríklad metylácia DNA,
modifikácia histónov (čo sú proteíny obaľujúce DNA) - deacetyláciou
alebo interferencia s microRNA.
Sú to zmeny, ktoré priamo nemenia
sekvenciu DNA. Ich zapríčinením
sa však prepis génov môže aktivovať
alebo deaktivovať. Tieto deje sú citlivé k perturbáciám okolia, čo môže
viesť k zvýšenej predispozícii Alzheimerovej choroby, autoimúnnych

Obr 2 Epigenetické mechanizmy. DNA obvíja
molekuly histónov vytvárajúc chromatín. DNA
„obtočená„ okolo histónov je neaktívna. Metylové
skupiny sa môžu viazať na DNA a tým aktivovať
alebo inaktivovať gén. Modifikácia histónov takisto
mení schopnosť génov sa aktivovať. Epigenetické
mechanizmy môžu byť ovplyvnené týmito faktormi
a procesmi: vývoj, lieky a farmaceutiká, diéta, starnutie, chemické látky v prostredí a iné. Poruchy
môžu viesť k onkologickým, metabolickým, autoimunitným alebo mentálnym ochoreniam.(prebraté
z Kirk.H et all: Botanicals as epigenetic modulators
for mechanism contributing to development of metabolic syndrom. Metabolism, 57, 2008)
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ochorení či srdcových ochorení. Takže je veľmi pravdepodobné, že v živote človeka, ktorý je silne ovplyvnený zmenami životného prostredia
a životným štýlom, zohrávajú úlohu
práve epigenetické deje. Príkladom
môže byť metabolický syndróm. Zdá
sa, že epigenetické defekty, na rozdiel
od defektov DNA, môžu byť reverzibilné. Dve skupiny látok obracajú
pozornosť týmto smerom. Do jednej
spadajú inhibítory DNA metyltransferázy a inhibítory histón deacetylázy. Ale najnovšie údaje hovoria, že aj
botanické zdroje môžu byť bohatým
zdrojom látok, ktoré majú potenciál
modulovať epigenóm a združené signálne dráhy (4). (obr. 2)
Má sa za to, že mnohé bylinné
receptúry sa podieľajú na dlhotrvajúcich zmenách v konštitúcii jedinca.
Podľa pohľadu západnej medicíny
cieľ ich účinku v podobe definovanej
signálnej dráhy alebo konkrétneho
receptora, nie je známy. Hsin-Ying
a jeho kolegovia podrobne skúmali
200 štandardizovaných formúl tradičnej čínskej medicíny, ktoré boli
schválené vládou, s definovanou
hmotnosťou každej zložky, presným
chemickým zložením a odporučeným
dávkovaním. Pomocou počítačových
metód skúmali interakciu chemic-

kých zložiek s proteínmi participujúcimi v epigenetických dejoch.
Drvivá väčšina z nich mala potenciál
zasiahnuť do procesov metylácie
DNA a interakcie s miRNA. Taktiež
ich zaujímalo, či jednotlivé zložky
receptúr podľa teórií TČM: cisár, minister, asistent a prievozník majú rôzny potenciál a zistili, že zložka cisára
je najviac interagujúca s microRNA
a podieľajúca sa na epigenetických
procesoch (5). Podobné štúdie z iných
oblastí čínskej medicíny, či už je to
akupunktúra alebo moxibucia sme
nenašli, sme však presvedčení, že sa
na nich pracuje a v blízkej budúcnosti
sa objavia aj takéto práce.
Pojem epigenetika sa tiež skloňuje aj v oblastiach ako psychológia,
imprinting, psychické ochorenia. Pri
hlbšom zamyslení v súvislostiach
čínskej medicíny a taoistickej filozofie nás napadajú taktiež smery,kadiaľ
by sa mohli naše myšlienky uberať.
Paralely epigenetiky a teórie kmeňov
a výhonkov v TČM sú mimoriadne
podobné. (obr. 3).
Medzi jadrom a membránou - Génová expresia
Predpokladáme, že gén je epigeneticky zapnutý. Stále je veľmi
veľa faktorov, v čase aj v priestore,

Obr. 3: Obrázok znázorňuje efekt TCM na epigenetické deje ako DNA metylácia a acetylácia histónov,
ktoré pomáhajú udržať génovú expresiu v normálnej bunke. Zmeny v epigenetickom vzorci pod vplyvom
endogénnych alebo exogénnych faktorov vedú k ochoreniam. Zložky TČM formúl interagujú s proteínmi,
ktoré sa na epigenetických dejoch podieľajú, čim sa genetický profil normalizuje, a ochorenia liečia. Skratky: DNMT – DNA metyltransferáza, HDAC – histón deacetyláza, HAT - histón acetyltransferáza, HMT
– histónmetyltransferáza, MBD – methylCpG-binding proteín

ktoré do génovej expresie vstupujú.
Môže to byť regulácia kvantitatívna,
kvalitatívna, v určitom období ontogenetického vývoja, v určitých špecializovaných tkanivách, vonkajšie
okolnosti, stres atď.
Spomínané signálne kaskády sú
v úzkom vzťahu s kontrolou génovej
expresie. Exprimované gény môžu
byť rozdelené do dvoch skupín
na základe ich kinetiky, aktivácie
a funkcie v bunke. Rýchlo indukované skoré gény, môžeme definovať
ako gény, ktoré môžu byť prepísané
do mRNA pomocou už existujúcich
faktorov a ktorých transkripcia nevyžaduje syntézu žiadnych nových
proteínov. Často kódujú transkripciu
transkripčných faktorov ako c-Fos
a c-Jun, viažu sa k cis-regulačným
sekvenciám génov na DNA v neprepisovaných regiónoch proti smeru
postupu polymerázy od štartovacieho
kodónu a následne spúšťajú celé vlny
expresie génov. Extracelulárne stimuly ako sú rastové faktory a cytokíny
sú schopné navodiť expresiu väčšiny rýchlo indukovateľných skorých
génov. Prechodná expresia skorých
génov je príznakom mnohých začínajúcich sa dejov v bunke a môže sa
objaviť do jednej hodiny po stimulácii. Druhú skupinu tvoria oneskorené
gény, ktoré sa indukujú pomaly a pre
expresiu je potrebná syntéza nových
špecifických proteínov. Expresia
týchto génov zvyčajne ovplyvňuje fy-

Obr. 4: Pri transkripcii DNA, teda prepise DNA
do RNA je potrebné zabezpečiť celý zohratý orchester. Okrem samotnej sekvencie DNA, ktorá
bude prepísaná do sekvencie RNA sa na DNA
nachádzajú úseky, ktoré sa neprepisujú a na ktoré
sa viažu molekuly, zväčša proteíny, produkty iných
– skorých génov. Na obrázku je táto oblasť vyznačená ako promótor a vzdialená kontrolná oblasť.
Na tieto úseky sa viaže samotný enzým RNA
polymeráza a takzvané enhancery alebo aktivátory transkripcie. Aby sa tieto úseky k sebe priblížili
a vytvorili tak väzby, DNA sa musí ohnúť do slučky.
pCREB je napríklad jeden z nich.
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ziológiu bunky ďaleko špecifickejšie
ako je to v prípade skorých génov.
Na základe niekoľkých publikovaných prác popíšeme účinok akupunktúry na génovú expresiu transkripčných faktorov. (6):
Proces starnutia
Mnohé písomnosti uvádzajú, že
terapia pomocou TČM môže spomaliť starnutie mozgu, zlepšiť funkcie
mozgu u starších ľudí a zmierniť
symptómy demencie. V pokuse bola
použitá zostava prof. Han Jing-xiana
na doplnenie qi, reguláciu krvi, posilnenie obličiek a podporu mentálnych
aktivít. Zahŕňa tieto body Tanzhong
(CV17), Zhongwan (CV12), Qihai
(CV6), Xue hai (SP10) a Zusanli
(ST36). Tanzhong (CV17) je použitý
pre horný ohrievač na doplnenie qi
pľúc, reguláciu a posilnenie pľúcnej
qi, rozhýbať cirkuláciu qi a krvi.
Zhongwan (CV12) a Zusanli (ST36)
pre stredný ohrievač na podporu qi
sleziny a žalúdka, tvorbu qi a krvi
a odstránenie vlhkosti. Qihai (CV6)
použitý pre dolný ohrievač na vyživenie pečene a obličiek a taktiež môže
rozhýbať tok qi a vyživiť krv. Všetky horeuvedené body boli použité
s úmyslom oddialiť starnutie mozgu.
Jednou s oblastí kde transkripčné
faktory zohrávajú úlohu je starnutie.
Je známe, že transkripčné faktory
môžu regulovať transkripciu špecifických génov ovplyvňujúc promótorovú oblasť a tak utlmiť fyziologické
funkcie, čo vedie k produkcii génov
podieľajúcich sa na starnutí. Medzi
takéto transkripčné faktory patria
NF-E2, YB-1 a LRG47. V spomínanom pokuse sledovali vedci hladiny mRNA práve pre spomínané
transkripčné faktory v prednom mozgu, kortexe a hippocampe u experimentálnej línie myší s urýchleným
procesom starnutia .
NF-E2 je transkripčný faktor v nadmernej miere exprimovaný u väčšiny
pacientov s polycytémiou. Hrá dôležitú úlohu v remodelingu chromatínu,
je kľúčový pri kontrole hemoglobínu,
krvných doštičiek a megakaryocytov
(7). YB-1 gén má širokú škálu účinku: reguluje transkripciu, transláciu,
DNA reparáciu, bunkovú reakciu
na stres a je úzko spätý s bunkovou
proliferáciou. LRG47 je nevyhnutný
gén v imunitných reakciách, pomáha
14



odolávať organizmu pri invázii patogénov tak, že kontroluje proliferáciu
a existenciu periférnych T buniek, je
anti bakteriálny. Výsledky ukázali,
že expresia génov NF-E2, YB-1,
LRG47 bola znížená v prednom
mozgu, cerebrálnom kortexe a hippokampe u myší so sklonom k predčasnému starnutiu. Po akupunktúrnej
kúre podľa protokolu prof. Hana sa
expresia všetkých troch opäť zvýšila
(up-regulating) v prednom mozgu,
cerebrálnom kortexe aj v hippokampe. Indikuje to, že akupunktúra môže
posilniť systém erytrocytov, zlepšiť
zásobovanie kyslíkom a výživou
v mozgu, zvýšiť proliferačnú schopnosť nervových buniek, posilniť antibakteriálnu imunitu a celkovo oddialiť nástup symptómov starnutia. Pokus však tiež ukázal zvýšenú expresiu
mRNA LRG47 a NF-E2 v hippokampe a expresiu YB-1 v kortexe u myší
kde sa aplikovala elektroakupunktúra
v nedefinovaných akupunktúrnych
bodoch tzv. falošná akupunktúra, ako
jedna z kontrol. Autori usudzujú, že
môže ísť o reakciu krátkodobej pamäte spôsobenú stresom (8). (obr. 4)
Kognitívne funkcie
Je známe, že Zusanli (ST36) a Baihui (GV20) sú hlavné body, ktoré
zlepšujú kognitívne funkcie a tiež,
že zlepšujú bunkovú proliferáciu
a diferenciáciu neuroblastov v gyrus
dentatus. Neurogenéza je regulovaná
množstvom signálnych dráh. Jedna
z nich je dráha pCREB (cAMP response element-binding protein). Je
dôležitý pri proliferácii, diferenciácii
a prežívaní neuronálnych prekurzorov. CREB a CRE systém je zahrnutý
do procesov pamäte, učenia a synaptickej transmisie a taktiež v prežívaní, diferenciácii a raste axónov
v mozgu. Priamo reguluje expresiu
BDNF (brain-derived neutrophic factor). BDNF je dôležitý v regulovaní
synaptickej plasticity v oblastiach
mozgu, ktoré majú na starosti systém
odmeny.
Štúdie poukazujú na to, že BDNF
v nucleus accumbens, kľúčovej oblasti v mozgu pri pozitívnych pocitoch po kokaíne, podmieňuje trvalé
správanie spojené s vyhľadávaním
drogy a zvyšuje náklonnosť k relapsom (9).
Elektroakupunktúra navodzovala
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proliferáciu a diferenciáciu neuroblastov. V kontrolnej skupine v bunkách gyrus dentatus nebol zaznamenaný pCREB, zatiaľ čo v skupine
s falošnou akupunktúrou sa niekoľko
buniek našlo, a v skupine liečenou akupunktúrou v bode St36 a GV20
bol nárast markantný. Elektroakupunktúra v bodoch GV20 a ST36
signifikantne zvyšovala počet pCREB
imunoreaktívnych buniek a hladinu
BDNF v gyrus dentatus (10).
Analgézia
Vie sa, že akupunktúra vie redukovať bolesť a vieme ňou liečiť jej rôzne typy bolesti. K bodom, v ktorých
medzi terapeutickými vlastnosťami
dominovali aj analgetické účinky,
patrí aj ST36. Vedci porovnávali
transkripčný profil hypotalamu potkanov, u ktorých bola analgetická
liečba účinná, so skupinou zvierat
bez účinku. Zistili, že hladiny mRNA
glutamátergických receptorov, melanokortinového receptora 4 a neuroliginu 1 reagovali na stimuláciu
v ST36, môžu byť novým cieľom
v liečbe bolesti.
Hypercholesterolémia
Li a Zhang stimulovali u myší
s diabetom a obezitou bod Fenlong
ST40 a zistili, že po elektroakupunktúre sa zvýšila syntéza cholesterol
hydroxylázy, zatiaľ čo transportný
polypeptid taurocholátu sodného, čo
je zložka žlče u mäsožravcov, bol
znížený. Zásah do génovej expresie metabolizmu cholesterolu môže
alternovať reguláciu produkcie žlče
(11).
Osteoartritída
Tan a spol. porovnali transkripčný
profil 4 pacientov s osteoartritídou
kolena so syndrómom prázdneho
chladu liečených bodmi Guanyuan
CV4, Qihai CV6, Zusanli ST36,
Xiyyan EX32, Yanglingquan GB34.
Aplikovali moxu na ihle. Po odobratí
krvi boli vzorky pacientov analyzované metódou cDNA microarray.
Boli nájdené rozdiely v profiloch génov priamo zodpovedné za konkrétne
metabolické dráhy (12).
Niekoľko prác sa venovalo dopadu
čínskych bylín na transkripčný profil.
Experimenty s bylinami na rozdiel
od akupunktúry dovoľujú uskutoč-
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niť aj pokusy in vitro na bunkových
kultúrach. A tak vysvetliť, či dokázať účinok čínskych drog je s metodologického pohľadu na nižších
úrovniach organizmu jednoduchšie.
Nasleduje zopár príkladov:
Imunomodulačná funkcia
Huba Ganoderma lucidum, inak
tiež reishi alebo ling zhi obsahuje
hojnosť polysacharidov s imunostimulačnými vlastnosťami. Tieto boli
skúmané s použitím ľudského CD14
proteín, komponentu nešpecifického
imunitného systému. CD14 účinkuje ako koreceptor pre detekciu
bakteriálneho lipopolysacharidu. Je
exprimovaný hlavne makrofágmi
a neutrofilmi. Ale taktiež je exprimovaný dendrickými bunkami,
čo sú antigén prezentujúce bunky.
Dendritické bunky sprostredkúvajú
prezentáciu antigénu T bunkám.
Porovnanie transkripčných profilov
dendritických buniek ovplyvnených
hubou G. lucidum a neovplyvnených
buniek poukázalo na zmenu v profiloch génov CD36, CD206 a CD209,
génov súvisiacich s fagocytózou
a celej ďalšej plejády génov hrajúcej
úlohu v imunitnej odpovedi (13)

Čínsky názov bodu:

Skratka Fyziologická/patologická funkcia

Weizhong/Vej Čung
Tianzhu/TCHIEN ČU
Guanyuan/KUAN JÜAN
Qihai/ČCHI CHAJ
Zhongwan/ČUNG VAN
Shanzhong/ŠAN ČUNG
Yintang/JIN TANG
Xiyan/SI JAN
Fengchi/FENG ČCH´
Yanglingquan/JANG LIN
ČCHÜAN
Xuanzhong/SÜAN ČUNG

BL 40
BL 10
CV 4
CV 6
CV 12
CV 17
EX-HN3
EX 32
GB 20

Hegu/CHEKU
Yingxiang/JING SIANG
Taichong/TCHAI ČCHUNG
Motorická oblasť
Neiguan/NEI KUAN
Sanyinjiao/SAN JIN ŤIAO
Xuehai/ SUE CHAI
Futu/ FUTCHU
Zusanli/CU SAN LI
Fenglong/ FENG LUNG

Tab. 1: Zoznam akupunktúrnych bodov, ktorých vplyv bol podrobený génovej analýze pre rôzne ochorenia
podľa Lin a spol. (Lin LL, Wang YH, Lai CY, Chau CL, Su GC, Yang CY, Lou SY, Chen SK, Hsu KH, Lai
YL, Wu WM, Huang JL, Liao CH, Juan HF., 2012)

Autori
Sliva; Lai et al.; Lin et
al.; Cheng et al.;
Cheng et al.:
Wu et al.

G. Sinense (Lingzhi)
C. Sappa

Zhang et al.

A. Radix a R. Radix

Zhao et al.

Han et al.
Luo et al.; King
a Murphy

A. Sinensis, Herba epimedii
Fructus Ligustri Lucidi
a Fruxtus Psorealeae
C.A.Meyer
American ginseng
(P.Quinquefolius L.)

Hara et al.; Iizuka et al

C. Rhizome

Wang et al.
Xu et al.
Cheng et al.:
Yue et al.
Konkimalla et al.
Su et al.
Wang et al.
Lo et al.
Hung et al.

L. Rubescens
Franquet
R. Paridis
P. Ginseng
Artemisinin
P. Suffruticosa
S. Miltiorrhiza
U. Rhynchophylla
S. Miltiorrhiza

Sun et al.

Akútna ischemická príhoda
Akútna ischemická príhoda
Osteoartritis kolena, proti starnutiu
Osteoartritis kolena, proti starnutiu
Proti starnutiu
Proti starnutiu
Alergická nádcha
Osteoartritis kolena
Akútna ischemická príhoda
Osteoartritis kolena, Parkinsonova
GB 34 choroba
GB 39 Úrazy miechy, Parkinsonova choroba
Alergická nádcha, analgézia a akútna
LI 4
ischemická príhoda
LI 20 Alergická nádcha
LR 3 Parkinsonova choroba
SP 6 Akútna ischemická príhoda
PC 6 Akútna ischemická príhoda
Úrazy miechy, akútna ischemická
SP 6 príhoda
SP 10 Proti starnutiu
Úrazy miechy, neuropatické bolesti,
ST 32 imunomodulácia, alergická nádcha
Analgézia, proti starnutiu, osteoartritis
ST 36 kolena, akútna ischemická príhoda
ST 40 Hypercholesterolémia

Názov rastliny

Extrakt

G. Lucidum (lingzhi)

Všeobecná funkcia
Imunomodulatórna
Polysaccharide fraction/F3
a antitumorózna aktivita
Ethanol extracts
Imunomodulatórne pôsobenie
Protosappanin A
Imunomodulatórne pôsobenie
NF3 (A. Radix, a R. Radix
Hojenie rán
v pomere 2:1)
SBD4
Hojenie rán
Postmenopauzalna
osteoporóza
CK
Diabetes mellitus
Ginsenosid Rg3/Ginseng
Anti tumorózna aktivita
extrakt
Benzo dixoloqinolizinové
Anti tumorózna aktivita
alkaloidy/berberin
Oridonin
anti tumorózna aktivita
TBMS1
Anti tumorózna aktivita
RPTS
Anti tumorózna aktivita
Rg1
Angiogenéza
Biosyntéza oxidu dusného
Paeonol
Neurodegeneratívne choroby
SAL alebo TAN
Akútny infarkt myokardu
Konvulzívne ochorenia
SMAE
Kardiovaskulárne choroby

Tab. 2: Zoznam čínskych fytoterapeutických štúdii, ktoré boli zahrnuté do genomických a proteomických analýz
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Postmenopauzálna osteoporóza
Bylinné zmesi pozostávajúce
s Herba epimedii, Fructus ligustri
Lucidi a Fructus Psoralae taktiež
aktivovali gény receptora prostaglandínu EP3 a osteoprotegerínu, ktoré
pomáhajú k ochrane kostí a ich remodelingu (14)
Diabetes mellitus
Diabetes Mellitus je charakterizovaný insuficienciou sekrécie inzulínu a inzulínovou rezistenciou. Han
a spol. porovnali profil experimentálneho modelu neliečených myší
trpiacich obezitou a diabetom a myší
liečených zložkou byliny Panax ginseng. Génový profil pečene bol asociovaný s glukoneogenézou a pentózovým cyklom. Zvýšila sa produkcia
aldolázy 2, fosfoglukonát dehydrogenázy a znížila˝sa produkcia fruktózo
bifosfatázy 1. V adipocytoch sa zmenila expresia spojená s adipocytokinínovou signálnou dráhou a dráhou pre
syntézu mastných kyselín (15).
Antitumorová aktivita
Čínske byliny sú známe aj svojim
antirakovinovým účinkom. Ľudské
leukemické bunky prešli do apoptózy
po účinkoch bylín. Ginseng sinense
reguluje dráhy zápalového procesu
a imunitnej odpovede a G lucidum
zvyšuje hladinu génu NF-κB,Ginseng (Panax quinquefolius L.), Coptidis rhizome iným menom Huang
Lian majú schopnosť zasahovať do
signálnej dráhy MAP kinázy, NF-κB,
A-kináza ako aj fosfatidylinozitol
transferový proteín.
Rhizoma Corydalis – yanhusuo
a Rhizoma Curcumae – Ezhu sú pra-

Obr. 5: Úloha spinálneho met-enkefalínu a dynorfínu v analgetickom účinku elektroakupunktúry
pri rôznych frekvenciách. Potkanom sa vpichlo
normálne fyziologické kontrolné sérum (NRS) alebo antisérum proti met-enkefalínu(Enk AS) alebo
ako dynorfínu A (Dyn AS) 30 minút pred aplikáciou
elektroakupunktúry (20).
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Obr. 6: Pravdepodobný mechanizmus analgetického účinku akupunktúry: a)elektroakupunktúra pri
rôznych frekvenciách vyvoláva tvorbu
ópioidných peptidov a ich receptorov.
Ópioidy a ich receptory citlivé na frekvenciu 2 Hz sú vyznačené červeným,
citlivé na frekvenciu 100 Hz vyznačené modrým. Pri 15 Hz frekvencii
boli čiastočne zahrnuté obidva typy
vyznačené fialovým: Dyn=dynorfín A,
β-End=β-endorphin, Em=Endomorfín,
Enk=Enkefalín. b) simultánna aktivácia všetkých troch typov receptorov
vyvoláva synergický efekt. Simultánna aktivácia receptorov neznamená,
že ópioidy sú uvoľňované simultánne,
viď obrázok, môže byť, že reziduálna
prítomnosť jedného ópioidu sa časovo prekrýva s ďalším (20)

dávne recepty od čias dynastie Song
(960-1279 AD), v synergistickom
účinku majú antitumorovú aktivitu,
potláčajú proliferáciu buniek, čo sa
na molekulárnej úrovni prejavuje
znížením hladiny ERK1/2, p-ERK1/2
a p-Rb (16).
Angiogenéza
Extrakt z Panax ginseng vie navodiť angiogenézu, tým, že moduluje gény súvisiace s cytoskeletom
a umocňuje aktivitu endoteliálnej
syntázy NO (oxidu dusnatého) v experimentálnych podmienkach in vitro
u humánnych endotelových buniek.
Diferenciálny génový profil ľudských
endotelových buniek vystavených
účinku extraktu ginsengu poukázal na
gény súvisiace s bunkovou adhéziou,
migráciou a cytoskeletonom (17).
V predchádzajúcom texte sme
sa dozvedeli, že deje v bunkovom
jadre, ktoré môžu byť úplne nepatrné, ak sledujeme fyziológiu celého
tela, vedia reagovať na podnety pod
vplyvom TČM. Ba čo viac, dokážu
sa prispôsobiť tak, že menia časti enzymatickej a pomocnej výbavy v podobe transkripčných génov a iných
elementov, ktoré riadia ďalej génovú
expresiu pre život bunky nevyhnutných génov. Práve tieto gény a ich
proteíny by sme chceli spomenúť
v tejto časti.
Metódy štúdia proteínov, ako je
dvoj dimenzionálna elektroforéza,
vedia odlíšiť rozdiely v hladinách
proteínov medzi jedincami viac alebo
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menej reagujúcich na akupunktúrnu
liečbu. Mnohé z týchto boli identifikované a zaradené do príslušných
signálnych dráh. Priradením proteínu
k signálnej dráhe vieme odhadnúť aj
fyziologickú zmenu, ktorá je akupunktúrou navodená. V tab. 1 je zhrnutie najvýznamnejších bodov a ich
priradená funkcia u chorôb v západnej medicíne.
Proteomická analýza účinkov
čínskych bylín je oveľa menej spomínaná v literatúre ako analýza génov
a ak tak len s malým počtom bylín.
Uvádzame pár príkladov.
Keď boli kultúry rakovinových
buniek pečene vystavené extraktu
z Isodon rubescens, zmenila sa hladina proteínov: heat shock 70, Stil h,
hnRNP-E1. Tieto zohrávajú úlohu
v apoptóze bunky, čo je programovaná smrť bunky, inými slovami samovražda bunky.
Hlavné zložky Rhizoma paradis sú
zodpovedné za antitumorový účinok
byliny. Bolo identifikovaných 15 proteínov, ktorých hladina sa zmenila v pečeňových bunkách, tieto sú najviac
spomínané v súvislosti s iniciáciou
a progresiou tumoru (18).
Funkcie mozgu sú regulované chemickými poslami, do ktorých zahŕňame neurotransmitery a neuropeptidy.
Publikácie hovoria, že akupunktúra
alebo elektrická stimulácia špecifickými frekvenciami aplikovaná do
konkrétnych bodov môže facilitovať
uvoľnenie neurotransmiterov v CNS,
navodiť fyziologický efekt a dokonca
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aktivovať samoozdravovacie mechanizmy.
Dnes je už evidentné, že akupunktúra vie modifikovať expresiu génov
pre endorfíny a génov kódujúcich
kľúčové transkripčné faktory pre
bunkovú homeostázu. Experimentálne štúdie na potkanoch potvrdili, že
elektroakupunktúra menila expresiu
troch opioidných génov proopiomelanokortín, preproenkefalín a prodynorfín. Časové a priestorové zmeny záviseli od frekvencie. 2 Hz EA zvyšovala
preproenkefalínovú génovú expresiu
bez toho že by zasiahla do expresie
prodynorfínu. Naopak ten sa zvýšil
po 100 Hz zásahu (19; 20).V inej
štúdii sa zvyšovala expresia c-fos a c-jun génov. Fos je transkripčný faktor
rozoznávajúci promótorové oblasti
opioidných génov. Akupunktúra teda
môže selektívne ovplyvňovať riadenie transkripcie. (obr. 5, obr. 6)
Podobne sa zistil protektívny účinok akupunktúry na ischémiu srdca.
Naloxon ako selektívny ópioidný
antagonista rušil protektívny účinok
elektroakupunktúry čo svedčí, že
kardiovaskulárna odpoveď navodená
akupunktúrou môže byť sprostredkovaná aspoň čiastočne prostredníctvom endorfínov.
Ako sme niekoľkými príkladmi
ukázali, bunky po akupunktúre vedia
reprogramovať prejav svojich génov
a promptne reagovať zmenou svojej
proteínovej výbavy
Susedské vzťahy v tkanive – Meridiány a mechanicko- biochemické
vysvetlenia
Rýchly rozvoj biomedicínskych
vied s novými technikami a konceptmi napomohol aj v oblasti moderných
dôkazov pre akupunktúru. Pomocou
zvieracích modelov, in vitro experimentov alebo klinických štúdii sa
prispelo k poznaniu:
a) anatomickej charakteristike meridiánov/akupunktúrnych bodov,
b) skutočnosti ako akupunktúrny
signál môže byť prenášaný z akupunktúrneho bodu do iných častí
tela cez meridiány,
c) a aké sú fyziologické konzekvencie akupunktúry vrátane biofyzikálnych a biochemických (21).
Keď akupunktúru znovuobjavili
v našich a západnejších končinách,
snahy vedcov boli vysvetliť jej fyzi-

ológiu na úrovni poznatkov vtedajšej
modernej vedy. Rozsiahly výskum
viedol ku konceptu nervového prenosu s možnosťou zahrnutia opioidných
receptorov, glutamátu, adenozínu
a identifikácii zodpovedných prislúchajúcich častí centrálneho nervového systému. V posledných dekádach,
s rozvojom zobrazovacích metód
a metód molekulárnej biológie sa záujem zameriava na anatomické a molekulárne zobrazovanie. Mechanický
vplyv ihly, pred tým ignorovaný,
sa dostal do pozornosti v použitých
metódach a zistilo sa, že kľúčovú
úlohu môžu zohrávať intracelulárne
vápnikové ióny.
Pri vykonávaní akupunktúry sme
v spojení s qi organizmu. Meridiány
vytvárajú cesty alebo aj siete, v ktorých táto qi prúdi. Vysvetľovať tieto
princípy novodobým jazykom a chápaním nie je jednoduché. Koncept
qi je analogický k tomu, čomu sa
v stoickej a gréckej medicíne hovorilo pneuma. Meridiány sú neviditeľné
našej anatómii a nevieme ich vysvetliť súčasnou fyziológiou. V podstate
nevieme, čo je qi. Mnohí považujú
qi za funkčný nie však anatomický
koncept. Do neho by sa zmestili
mnohopočetné fyziologické funkcie
ako krvný obeh, endokrinná činnosť,
nervy a imunitný systém. Keďže nie
je viditeľný, mnohé práce sa sústredili na jeho nervový základ. V sumáre
podľa prehľadu v literatúre by sme
mohli povedať:
a) analgetický efekt dosiahneme len
pri pocite de qi,
b) aferentné nervové vlákna sú aktivované manuálnou alebo elektrickou akupunktúrou,
c) proces je integrovaný na rôznych
úrovniach centrálneho nervového
systému medzi impulzom z akupunktúrneho bodu a aferentnej
dráhy z bolestivého miesta,
d) na prenose sa zúčastňujú opioidné
peptidy a glutamát,
e) akupunktúra je účinná pri liečbe
chronickej bolesti,
f) analgetický účinok pre chirurgické výkony je nedostačujúci.
Rozporuplné výsledky sú zapríčinené aktiváciou rôznych aferentných dráh a CNS. Súčasné štúdie sa
posunuli k výskumu kontroly bolesti
a zobrazovacím technikám mozgu
(22). Je však opodstatnená námietka,

že mechanizmus nervového prenosu
a systém meridiánov nie sú totožné.
Zámenou meridiánov za nervový
systém by sme úplne narušili koncept
tradičnej čínskej medicíny (23).
Existuje hypotéza, že meridiány
sú špecifickou sieťou, ktorá pokrýva
pokožku hojným množstvom nervov
a nociceptívnych receptorov rôzneho
typu a tiež spojivové tkanivá hlbšie
v tele s inersticiálnou tekutinou. Tieto kanály vytvárajú cesty pre mastocyty, fibroblasty a iné bunky, ktoré sú
schopné migrovať. Akupunktúra na
meridiánoch spôsobuje remodeling
cytoskeletu a vedie k už spomínanej
regulácii génovej expresie a následne
produkcii proteínov.
Langevin a spol. ukázali, že mechanické prepojenie medzi ihlou
a spojivovým tkanivom. Ihla pri manipulácii prenáša mechanický signál
na spojivové tkanivo cez mechanotransdukciu. Použil techniku ultrazvukovej elastografie, založenej na
akustických vlnových piezoelektrických senzoroch (24). Pre akustické
piezoelektrické senzory (ďalej skratka a.w. senzory) je meranou výstupnou veličinou mechanická, akustická
vlna. Pri šírení sa akustickej vlny cez
objem, alebo po povrchu materiálu,
vyvoláva každá zmena v ceste šírenia sa vlny, zmenu v jej rýchlosti,
jej amplitúde, alebo fáze. Vysoká
citlivosť a.w. senzorov, schopnosť
práce v roztokoch a možnosť sledovať tieto zmeny priebežne, z nich
robí vhodný nástroj na konštrukciu
biosenzorov a štúdium afinitných interakcií. Dochádza pri ňom k tvorbe
elektrického náboja pri aplikovanom
mechanickom strese a naopak, privedenie vhodného elektrického poľa na
materiál v ňom spôsobuje mechanický stres.
Po tom, čo bola vpichnutá ihla do
akupunktúrneho bodu a aplikovaná
akustická vlna sa ukázalo, že vlna sa
propagovala dvakrát tak dlho v longitudinálnom smere ako v transverzálnom smere. Falošná akupunktúra
zaznamenala signifikantne nižšie
amplitúdy. Bezo sporu ihla vyvoláva účinok, ktorý sa dá popísať mechanicky. Tento mechanický signál
môže byť reprezentovaný akustickou
vlnou definovanou matematicky.
Propagácia tejto vlny bola zobrazená
magnetickou rezonanciou. V prenose
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a v bunkovej odpovedi zohrávajú
svoju úlohu tiež kalciové kanály. (2).
Antinociceptívny efekt sa vysvetľuje aktiváciou Adenozín A1
receptorov. Inzercia a manipulácia
akupunktúrnej ihly navodzuje zvýšenie extracelulárnej koncentrácie
purínov, vrátane adenozínu a metabolitov ATP (adenozín trifosfátu). Antinociceptívny účinok akupunktúry
vyžaduje A1 receptory (adenozínové
receptory).Adenozín monofosfát je
uvoľňovaný v blízkosti akupunktúrnych bodov. Prostatická fosfatáza
(prostatic acid phosphatase) je ektonukleotidáza, ktorá defosforyluje extracelulárne AMP na adenozín. Našla
sa vo svalovom tkanive v blízkosti
akupunktúrnych bodov. Hurt a Zylka
2012, objavili, že injekcia prostatickej fosfatázy do fossa poplitea, miesta kde sa nachádza Weizhong BL40,
má antinociceptívny efekt závislý na
dávke A1R. Antinocicepcia mohla
byť prechodne zosilnená AMP alebo
prechodne blokovaná antagonistom
A1 receptora alebo inhibítorom phospholipázy C. (obr. 7)
Stimulácia akpunktúrnych bodov
môže spúšťať signálne kaskády spojene s vápnikom. Koncentrácia vápnika v definovanom akupunktúrnom
bode bola niekoľko krát vyššia ako
v bode pozdĺž meridiánu a 100-200
krát vyššia ako vo falošnom bode
mimo dráhy. Podobné pokusy uskutočnilo niekoľko tímov. Predpokladá
sa, že v bodoch alebo v blízkosti
akupunktúrnych bodov sa nachádzajú
extracelulárne zásoby vápnika.
Taktiež nervové zakončenia v meridiánoch interagujú s mastocytmi
a indukujú degranuláciu, čo vedie
k uvoľňovaniu špecifických biomolekúl potrebných pre homeostázu,
imunitu, hojenie a reparáciu tkaniva.

Kalciové molekuly produkované vo
vlnách o rôznej frekvencii a amplitúde vedia prenášať rôzne signály. Každopádne otázky týkajúce sa vápnika
a jeho funkcie v bunke a tkanivách
je pre akupunktúru veľmi zaujímavá
(21).
Celok, celistvosť
Čím vyššie ideme tým je to komplikovanejšie. Na úrovni jadra, bunky
a možno tkaniva sú veci jasne uchopiteľné. Ak ideme do vyšších štruktúr,stále viac nám do pozorovaného
deja zasahujú - interagujú ďalšie deje,
ktoré buď štatistické údaje skresľujú,
alebo sú ťažšie reprodukovateľné.
Stále vieme vysvetľovať deje len
mechanisticky/biochemicky, ale napriek tomu, že organizácia organizmu
na tkanivovej/orgánovej úrovni je už
komplikovaná, stále ju vieme skúmať
len ako priamočiaru cestu/nervovú
dráhu/meridián. Jednosmerne odniekial niekam. Nie sme schopní väčší
časopriestor zohľadniť v experimente. A tak, napriek úžasnému pokroku
v zobrazovacích technikách, interpretácie pokusov sú postrádané.
Akupunktúra v mozgu
Použitím techniky zobrazovania
magnetickou rezonanciou boli analyzované časti mozgu aktivované
akupunktúrou alebo elektroakupunktúrou. Použili sa riadne akupunktúrne
body alebo aj falošné. Riadne akupunktúrne body mali špecifický efekt
na neuronálnu aktivitu kortexu, ale
falošné body ju nemali. Integrovaná
odpoveď ľudského systému mozočka
na stimuláciu ST36 korelovala so
psychofyzickou odpoveďou. Predpokladá sa, že pacienti s chronickou bolesťou reagujú na akupunktúru inak
ako zdraví jedinci. Do zložitej siete
Obr. 7: Účinok a trvanie prostatickej fosfatázy(PAP):A) Akupunktúra a agonista adenozín
receptorov (CAP) majú antinociceptívny účinok,
ktorý trvá 1-2 hodiny. Na rozdiel od prostatickej
fosfatázy vstreknutej injekčne do bodu BL 40,
ktorej účinok trval takmer týždeň. B)Následne
po periférnom streknutí , prostatická fosfatáza lokálne inhibuje vnímanie bolesti cez A1
adenozínové receptory a dráhu fosfolipázy C
(PLC). Dlhotrvajúci efekt PAP môže byť dočasne blokovaný so selektívnym antagonistom A1
receptorov (CPX) alebo látkou U73122, ktorá
blokuje PLC signálnu dráhu, teda PAP generuje
adenozín a aktivuje A1 receptory počas niekoľko
dní bez desenzitizácie receptorov
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odpovede sú zahrnuté hypotalamus
a amygdala. S použitím magnetickej
rezonancie sa zistilo, že rôzne akupunktúrne body v rôznych oblastiach
mozgu korešpondujú rôznou reakciou
(21).
Klinické štúdie
Pre akupunktúru je vždy kľúčovým
dizajn štúdie. Randomizácia klinickej
štúdie je minimálna požiadavka pre
akúkoľvek súčasnú klinickú štúdiu.
Pre akupunktúru by sa mali zohľadniť aj ďalšie požiadavky. Podľa súčasných zásad by mala byť dvojito
zaslepená, to znamená, že ani lekár
ani pacient nevie, čím sa lieči. V akupunktúre je to virtuálne nemožné,
keďže terapeut musí zaviesť ihlu buď
do definovaného bodu na príslušnom
meridiáne alebo do falošného miesta
mimo meridiánu. Takže zaslepená je
len z pohľadu pacienta. Po druhé, pri
použití falošnej akupunktúry možno
vysledovať tri hlavné terapeutické
charakteristiky: špecifický efekt
bodu, placebo efekt a nešpecifický
fyziologický efekt vpichnutej ihly.
Falošná akupunktúra a placebo nie
je úplne to isté. Falošná akupunktúra
je definovaná ako neadekvátna forma
skutočnej akupunktúry. Môže navodiť ako placebo tak aj nešpecifický
účinok vpichu ihly. Placebo účinok
by mal byť inertný, nemal by vyvolať
žiadnu fyziologickú odpoveď, vrátane nešpecifickej odpovede vpichnutej
ihly vo falošnom bode. Teda, ak by
štúdia mala porovnať skutočnú akupunktúru a slepú negatívnu kontrolu
(teda bez liečby), tak efektívnosť
akupunktúry nie sme schopní zo
štúdie vôbec sledovať. Terapeutický
efekt môže byť navodený špecifickým zvoleným bodom na meridiáne,
placebo efektom alebo nešpecifickým efektom vpichu ihly na falošné
miesto

Obr. 8: Tri účinky akupunktúry: špecifický, nešpecifický fyziologický efekt a placebo účinok
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Placebo efekt v akupunktúre je
vždy problém, hlavne pri klinických
skúškach. Ak používame falošný bod
ako jednu z kontrol, tak výber bodu
sa stáva veľmi dôležitým, ak by jeho
účinok bol skutočne odlíšiteľný od
falošného bodu. V štúdiách sa používa teda identický bod pre všetkých
pacientov. Aj keď sa to zdá logické,
lepšie by bolo voliť individuálny
prístup podľa diagnostiky meridiánov
a TČM. Je to ako použiť penicilín na
všetky patogény pri pneumónii. Pri
zlom výbere akupunktúrneho bodu
by tento spôsobil len nešpecifický
účinok a placebo efekt. (Obr 8).
A na nakoniec, je dôležité ako sa
vyhodnocuje efektívnosť účinku,
najmä pri štúdiách s analgetickým
účinkom. Bolesť je veľmi subjektívny symptóm, ak by sa vyhodnocovala
len na základe subjektívnych pozorovaní šanca, že placebo zohrá väčšiu
úlohu bude vyššia a šanca stanovenia
špecifického účinku klesne. Preto je
vždy dôležité hodnotiť aj objektívne
parametre (ako rozsah pohybu, spotreba analgetík spolu so subjektívnymi
parametrami (21).
Ďalšie kontroverzné témy týkajúce
sa klinických štúdii spomeniem len
heslovite
• Ktorý pacient bude reagovať na
ktorú liečbu
• Ohľad na priemernú odpoveď v populácii
• Porovnávanie k placebu alebo
k štandardu
• Štatistické vyhodnotenie - signifikantné rozdiely
• Ťažkosti pri aplikácii v klinickej
praxi a v individuálnych prípadoch
• Rozsah odpovede na liečbu
• Niektorí moderní lekári začínajú
chápať, že konkrétna choroba sa
nemôže byť redukovaná na jeden
izolovaný liečiteľný prípad.
• Personalizovaný pôvod TČM robí
randomizované kontrolné štúdie,
zlatý štandard testovania liečiv,
extrémne zložitými.

ACR20
ACR20
ACR20
Problémy s kĺbmi
Syndróm chladu
Syndróm nedostatočnosti
Syndróm horúčosti

Jedným z najťažších problémov
vo vede založenej na dôkazoch je
ako identifikovať ktorý pacient bude
reagovať na tú ktorú liečbu. Klinické
štúdie musia brať ohľad na priemernú odpoveď v populácii. Liečba je
porovnávaná buď k placebo alebo
k štandardnej starostlivosti podľa
zohľadňovania etických princípov
a podľa toho či vôbec existuje doterajšia liečba pre takéto podmienky.
Potom je určená štatistickým vyhodnotením, či existujú signifikantné
rozdiely medzi dvoma skupinami.
Ťažkosti prichádzajú, tak ako každý klinik vie keď sa majú výsledky
klinickej štúdie aplikovať na individuálny prípad. V každej populácii
je široký rozsah odpovedí na každý
liek alebo liečbu a bolo by žiadúce
aby sme vedeli predpokladať, ktorý
pacient na ktorú stranu tohto rozsahu
padne, či na tú kde je liečba efektívna
alebo na opačnú, neefektívnu.
Bolo vykonaných množstvo randomizovaných kontrolných klinických štúdii zameraných na analgézu.
Takmer všetky poukázali na pozitívny efekt akupunktúry ak sa sledoval
aj účinok falošnej akupunktúry. Príkladom je štúdia s chronickou bolesťou kolena a chrbta u 2201 pacientov.
V približne polovici štúdii bola falošná akupunktúra tiež účinná hoci nie
v takej miere ako pravá. Na rozdiel
od farmakologického ovplyvnenia,
ani riadna ani falošná akupunktúra
nemala v sledovaných štúdiách vedľajšie účinky (23).
Príkladom snahy spojenia obidvoch prístupov, diagnostiky a terapie podľaTČM a pravidiel moderných
randomizovaných klinických štúdii,
je práca autorov s guangdongskej
nemocnice v Číne. Porovnávali terapiu podľa TČM a terapiu podľa
západných princípov v liečbe reumatoidnej artritídy. Štúdie sa zúčastnilo
199 pacientov s reumatoidnou artritídou, liečených bylinami podľa TČM
a 197 pacientov liečených západným

Západná medicína TČM - 199 pacientov
- 197 pacientov
X
X
X
X
X

Tab. 3: Na liečbu západnou
medicínou reagovalo najväčšie percento pacientov u ktorých sa symptómy zlepšili o
20%. Počet pacientov s 50%
alebo 70 % zlepšením bolo
v skupine liečených čínskou
medicínou

spôsobom (Voltaren, Metotrexát
a Sulfasalazin).Vyhodnotenie bolo
podľa testu ACR 20,50, 70 Americkej reumatologickej spoločnosti.
Ak napr.40% pacientov dosiahne
ACR50, znamená to, že 40% pacientov v štúdii dosiahlo 50 % zlepšenie
symptómov. Výsledky sú zhrnuté
v tab. 3 (27). Pacienti boli rozdelení
na základe 18 rôznych klinických
príznakov, v TCM do 4 skupín. Po
24 týždňoch bol pokus vyhodnotený. Príznaky ochorenia sa zlepšili u
oboch skupín, našli sa aj rozdiely. Na
západnú medicínu reagovali pacienti
so syndrómom chladu lepšie, na
rozdiel od pacientov so syndrómom
nedostatočnosti
Aplikovať princípy západnej
medicíny a prijímať jej výsledky,
experimentu, pravidiel a princípov
na molekulárnej a bunkovej úrovni,
nie je problém. Aplikovať a chápať
na tejto úrovni celostný holistický
pohľad čínskej medicíny je takmer
nemožné. Čím viac sa posúvame
k celému organizmu, medicína založená na dôkazoch stále viac naráža na
problémy a spochybnenia. Príkladom
sú klinické štúdie, kde neexistuje ideálny pacient, a naopak TČM na tejto
úrovni s jej princípmi a vysvetleniami nevidí kontroverziu.
Záver
Princíp systémovej biológie je pochopiť a porovnať fyziológiu a chorobu najskôr na úrovni molekulárnych
dráh a ich informačných signálnych
sietí a pokračovať vyššie cez bunku,
tkanivo, orgán až k celému organizmu. Spracovanie týchto dát by nám
mohlo pomôcť pochopiť organizmus
na rôznych úrovniach až k personalizovanej medicíne. Stáva sa vidinou
budúcnosti v ochrane zdravia. Personalizovaná medicína svojou ideou
je veľmi blízka holistickému prístupu
v tradičnej čínskej medicíne. Dni
kedy tieto dva koncepty súťažia by sa
mali pominúť. Jeden nie je schopný
nahradiť ten druhý, ale mal by byť
schopný ho vyplniť. Vyžaduje to
v prvom rade posunúť spôsob myslenia, prijímania a spracovania nových
aj starých myšlienok a pretaviť ich
s otvorenou mysľou do nového konceptu. Aké ovocie to prinesie budeme
svedkami o niekoľko rokov.
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získané spätným prepisom mRNA) so známou
sekvenciou sa „narazia“ (pripevnia) na sklenenú
platničku do matrice riadkov a stĺpcov Fixované
DNA s predvolenými koordinátami sa označujú
aj ako próby a reprezentujú konkrétny gén. Vedci
využívajú túto metódu na skríning veľkého počtu
génov naraz.
c-Fos – Je to člen veľkej rodiny Fos transkripčných
faktorov, spája sa s ďalším transkripčným faktorom so c-jun a tvorí heterodimér, ktorý sa viaže
na DNA v promótorovej oblasti a premieňa extracelulárny signál pomocou génovej expresie. Hrá
kľúčovú úlohu v rôznych bunkových funkciách.
c-Jun – viď vyššie
CRE – cAMP response element, viď pCREB
DNA – deoxyribonukleová kyselina
ERK - extracellular-signal-regulated kinases
(ERKs) alebo MAP kinases sú hojne exprimované proteínkinázy zahrnuté do dejov ako meióza, mitóza, diferenciácia buniek. Kaskádu ERK
môžu aktivovať rastové faktory, cytokíny, vírus
agensy, receptory spojené s G-proteínom a iné.
Termín ERK sa niekedy považuje za synonymum

MAPK viď ďalej.
Heat shock 70 – 70 kilodaltonový proteín patriaci
do rodiny všeobecne rozšírených heat shock
proteínov. Tieto proteíny s podobnou štruktúrou
existujú prakticky vo všetkých organizmov.
hnRNP-E1 – proteín viažúci sa na jednovláknové ribonukleové kyseliny. Hojne exprimovaný
v kostrovom svalstve, v thýme a leukocytoch.
microRNA – je malá nekódujúca molekula RNA
(okolo 22 nukleotidov), ktorej funkcia je v regulácii génovej expresie počas transkripcie a post
transkripcie..
mRNA – mediátorová RNA, jednoreťazcová RNA,
ktorá kóduje, a vzniká prepisom z DNA
pCREB - cAMP response element-binding protein CREB, je transkripčný faktor. Viaže sa na
konkrétnu sekvenciu DNA, tzv. CRE, a vie takto
zvýšiť alebo znížiť transkripciu génov.
PLC C – fosfolipáza C
p-Rb - Je tumor supresívny proteín, ktorý je
disfunkčný v niektorých typoch rakoviny.
qi – čchi
RNA – ribonukleová kyselina
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rozhovor

NOVÉ TECHNOLÓGIE V AKUPUNKTÚRE

Rozhovor s Dr. Gerhardom Litscherom

Emerging Technologies in Acupuncture: An Interview with Dr.Gerhard Litscher, vydavateľstvo Mary Ann Liebert. Preklad.

V prvom zo série rozhovorov
s lídrami medicínskej akupunktúry
sa redaktorka Anne Hendren, Phd.
rozprávala s Gerhardom Litscherom, Msc, Phd, MDsc, z Grazu v Rakúsku, ktorý je jedným zo redaktorov
časopisu Medical Acupuncture.
Nielenže bol Dr. Litscher jedným
z prvých autorov kvalitných článkov
do Medicínskej Akupunktúry, ale
tiež prispel k rozvoju v tejto oblasti
tým, že založil laboratórium v Rakúsku, ktoré vzdeláva vedcov a lekárov z okolitých krajín, umožňuje im
rozvíjať si znalosti o akupunktúre
a jej postupoch a zaradiť ju medzi
nástroje využívané pri liečbe lekármi
a liečebnými terapeutmi. Tento rozhovor predstavuje tohto výskumníka, ktorý poháňa rozvoj technológií
a ktorý prácu svojho laboratória
a svojich kolegov bude prezentovať
aj na Prvom svetovom kongrese
o technológiách v akupunktúre
a celostnej medicíne v Nanjingu
v Čína v máji 2014.
Medicínska Akupunktúra (MA): Bolo
to vaše vzdelanie, ktoré podnietilo váš
záujem o akupunktúru a moderné
technológie?
Dr. Litscher: Nie úplne. Moje dve dizertačné práce z univerzity v Grazi - prvá
v technickom, druhá v medicínskom
odbore – sa zaoberali bio-fyziologickým
účinkom neurochirurgického zákroku.
Téma mojej práce v odbore technických
vied z roku 1987 bola: „Multimodálne
evokované potenciály (vyvolané nervové vzruchy) v prípade kómy a mozgovej
smrti a počas neurochirurgického zásahu
za normálnych a hyperbarických (pri
zvýšenom tlaku) podmienok“. Práca sa
zameriavala na problematiku evokovaných potenciálov (vyvolaných nervových
vzruchov) na jednotke intenzívnej starostlivosti a na operačných sáloch a nemala s akupunktúrou nič spoločné.
Ale druhá dizertačná práca v odbore
medicíny tému neurochirurgického zásahu obohatila o stimuláciu laserovými
ihlami na určitých miestach, nazývala
sa: „Neuromonitoring: Objektivizácia
a kvantifikácia účinkov stimulácie laserovou ihlou na centrálnu a periférnu
nervovú sústavu.“
MA: Ako ste sa začali zaujímať o technologickú stránku medicíny?

Dr.
Litscher:
Pracoval som mnoho
rokov na jednotke
intenzívnej starostlivosti (JIS), súčasťou
práce bolo sledovanie
pacientov s mozgovou smrťou a v kóme. Rôzne merania
sa u nich vykonávali
s pomocou technologicky
vyspelých
prístrojov, aké sa
používajú napríklad
u pacientov s vážnymi zraneniami hlavy.
Tieto merania mali
zodpovedať zásadnú
otázku: „Bude pacient žiť alebo nie?“
Za tým účelom sme
vyvinuli multifunkčnú helmu, špeciálne
skonštruovanú
na
to, aby zachytávala
bioelektrickú aktivitu
mozgu, merala metabolizmus kyslíka
v mozgu a prietok
krvi v mozgových
artériách.
MA: Ako ste sa začali zaujímať o akupunktúru?
Dr. Litscher: V roku 1997 som na
jednom pacientovi používal náš merací
prístroj, našu helmu. Oslovil ma jeden
anestéziológ z JIS a opýtal sa, či by so
m nechcel spraviť nejaké merania počas
akupunktúry. Povedal, že by bolo zaujímavé vidieť, čo sa počas akupunktúry
deje, keďže náš prístroj dokázal citlivo
zachytiť aj najmenšie zmeny. Najskôr
som odmietol s tým, že som seriózny vedec a s akupunktúrou nechcem mať nič
spoločné. Po dvoch týždňoch ma tento
anestéziológ, ktorý sa zároveň venoval
terapiám na zmierňovanie bolesti, požiadal znova. Súhlasil som s podmienkou,
že pôjde len o niekoľko málo meraní. Tie
sme robili u zdravých dobrovoľníkov (lekárov z kliniky) a výsledky sa zobrazovali na monitore. Prístroj odhalil merateľné
zmeny. To ma prekvapilo a prebudilo
moju zvedavosť. Nato som začal bádať
a snažil sa získať viac pacientov, u ktorých by som mohol merať a analyzovať
akupunktúrne postupy s použitím nášho
moderného vybavenia.
MA: Prečo ste sa rozhodli založiť

laboratórium, ktoré by kombinovalo
moderné technológie a akupunktúru?
Dr. Litscher: Po udalostiach, o ktorých som práve hovoril, sme pokračovali so žiadosťami o podporu výskumu
a udržovali tak náš malý tím. Medzitým
začali do nášho laboratória v Grazi prichádzať doktorandi, vedeckí pracovníci
a profesori z Číny za účelom spoločného
výskumu akupunktúry s použitím moderných technológií. V roku 2005 som
prvýkrát cestoval do Číny, zúčastnil som
sa na konferencii a tiež navštívil profesorov na siedmich univerzitách. V roku
2013 som tam bol štyrikrát a prednášal.
Naša spolupráca s Čínou je podrobnejšie
popísaná v poslednom čísle Medicínskej
akupunktúry.
MA: Ako by ste definovali high-tech
akupunktúru, akupunktúru s použitím moderných technológií?
Dr. Litscher: Pôvodne sme v Grazi
v roku 1997 zaviedli pojem „počítačovo
ovládaná akupunktúra“, v tomto roku sa
konferencie, ktorá bola predchodcom
medzinárodného kongresu, zúčastnil ako
hlavný rečník Zang-Hee Cho z Kórey.
Doktor Cho ako jeden z prvých skúmal
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rozhovor
akupunktúru s pomocou magnetickej
rezonancie (MRI). V tom čase naše laboratórium analyzovalo používanie akupunktúry s pomocou iných technológií,
ako je ultrazvuk, dopplerovské laserové
vyšetrenie a snímky. „Počítačovo ovládaná akupunktúra“ neznamená, že by k procedúre už nebol potrebný akupunkturista,
znamená to, že akupunktúrnu stimuláciu
možno ovládať s pomocou počítača a že
fyziologické účinky akupunktúry možno počas procedúry merať modernými
prístrojmi. Nakoľko ale tento pojem bol
dosť zavádzajúci – vyvolával dojem, že
počítače nahrádzajú terapeuta – zaviedli
sme nový pojem „akupunktúra s použitím modernej technológie (high- tech
akupunktúra)“ a v roku 1998 sme ho
patentovali. Podľa nás je ľahko pochopiteľný a zrozumiteľný. Ide o činnosť skúsených akupunktúrnych terapeutov, ktorí
na stimuláciu alebo meranie a analyzovanie účinkov akupunktúry používajú tiež
moderné technológie.
MA: Ako sa váš kongres o high-tech
akupunktúre bude odlišovať od tradičných stretnutí akupunkturistov,
ktorí si vymieňajú skúsenosti?
Dr. Litscher: Prednášky na Prvom
svetovom kongrese o moderných technológiách v akupunktúre a celostnej medicíne budú obsahovať merateľné výsledky
výskumu a praxe v oblasti alternatívnej
medicíny a modernizácie tradičnej akupunktúry, laserovej akupunktúry, farmako-akupunktúry, tele-akupunktúry a celostnej laserovej medicíny. Prednášky
budú obsahovať aj vizuálne prezentácie.
Na typickej konferencii o akupunktúre
by ste videli fóra a články o niektorých
z týchto tém, ale náš Kongres sa bude zameriavať na použitie najmodernejšej medicínskej technológie spolu s prastarými
liečebnými postupmi akupunktúry.
Dôraz sa bude klásť na analyzovanie
a objasnenie rovnováhy medzi medicínskymi technológiami a tradičným
prístupom k liečbe. Moderné technológie
využívané na JIS a v moderných nemocniciach umožnili koordináciu tradičnej
východnej medicíny a súčasnej západnej
medicíny. Náš Kongres sa pokúsi zhodnotiť, či bola táto snaha úspešná. Práce
prezentované na Kongrese poukážu na
pokrok v oblasti laserovej a telekomunikačnej technológie a ich vzťah k akupunktúrnej praxi. Tiež sa budeme venovať oblastiam možného pokroku v akupunktúre a telekomunikáciách, konkrétne
kombinácii farmaceutík (čínskych aj západných liečiv) so starými aj novodobými technikami použitia ihiel. Výskumníci
na Kongrese budú debatovať o aplikácii
rôznych laserov a farmaceutík v miestach
tradičných akupunktúrnych bodov a aký
22



majú vplyv na účinky ihiel a liečiv.
MA: Prečo sa kongres koná práve
v Číne?
Dr. Litscher: Náš tím v Grazi v Rakúsku sa čínskej medicíne venuje už
niekoľko desaťročí. Graz je hlavným
centrom tradičnej čínskej medicíny
v Európe už od roku 2007. Robíme
dokázateľný vedecký výskum v oblasti
nových technológií. Niektorým aspektom tradičnej čínskej medicíny sa doteraz
nevenovala veľká pozornosť, napríklad
novým akupunktúrnym technikám, ako
je bezbolestná laserová akupunktúra
a EA (elektroakupunktúra). Náš tím tiež
skúma účinky akupunktúry v kombinácii
s inými chirurgickými a farmaceutickými postupmi. V spolupráci s čínskymi
výskumníkmi sme zrealizovali niekoľko
výskumných projektov na tému „Metodológia a postupy: Štúdia o aplikácii akupunktúry.“ Keďže akupunktúra a s ňou
spojené čínske liečebné postupy sa vyvinuli pred viac než 4000 rokmi v Číne
a západné medicínske technológie sú tu
čím ďalej tým dostupnejšie, zdalo sa nám
vhodné v kongrese skombinovať starú
a novú medicínu. Používanie čínskej medicíny a akupunktúry na liečenie rôznych
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chorôb sa šíri po celom svete, takže v budúcnosti bude asi treba podobný kongres
usporiadať v iných krajinách.
MA: Prečo by sa mali terapeuti a výskumníci zúčastniť kongresu?
Dr. Litscher: Účastníci získajú najnovšie poznatky v tejto oblasti. Stretnú
sa s poprednými predstaviteľmi vedy
a akupunktúry z Číny, Európy, Spojených štátov a ďalších krajín. Budú môcť
prediskutovať svoje výsledky, možno
nadviazať novú medzinárodnú výskumnú
spoluprácu, nadviazať nové priateľstvá či
obnoviť tie staré. Navyše spoznajú nádhernú menej známu časť Číny.
MA: A nakoniec, Dr. Litscher, je niečo,
čo by sme mali o vás alebo o kongrese
vedieť, čo by našim čitateľom priblížilo účel tohto podujatia?
Dr. Litscher: Rád by som vyjadril
uznanie dvom váženým kolegom, profesorovi Lu Wangovi a slečne Ingrid Gaischekovej, za ich dlhodobú spoluprácu.
Bez ich pomoci by nič z tohto výskumu
nebolo možné. V posledných rokoch
predseda a zakladateľ Frank Stronach
štedro podporoval naše aktivity, ďakujeme za podporu, Frank.

blahoželanie

Významné životné jubileum
MUDr. Danuša Siveková
Narodila sa v Bratislave. Maturovala na SZŠ , odbor farmaceutický
laborant, LF UK ukonèila v r. 1979.
Je vydatá, má dve dcéry, z ktorých
jedna je úspešná oèná lekárka pôsobiaca v Prahe. Základnú atestáciu
absolvovala z odboru gynekológia
a pôrodníctvo v r. 1987. Po absolvovaní povinnej prípravy, atestovala
z nadstavbového odboru fyziatria,
balneológia a lieèebná rehabilitácie
v r. 1994. Základný kurz akupunktúry ukonèený skúškou absolvovala na
SZU v rokoch 1990-1991.Je èlenkou
SLS od roku 1984, je èlenkou výboru
a držite¾kou bronzovej a striebornej
medaily SSA SLS.
Po atestácii pracovala MUDr.
Danuša Siveková na klinike FBLR,
kde sa zaèala viacej venova akupunktúre a hlavne homeopatii. V
rámci odboru Akupunktúra absolvovala viaceré kurzy v akupunktúre
a pridružených technikách, (EAV-L,
kurz ukonèený skúškou, SU JOK,
H-diagram, Základný kurz diagnostiky TST, Základy TÈM, Diagnostika
jazyka, Aurikuloterapia a aurikulomedicína, Terapia závislostí). V rokoch 2002-2005 absolvovala dia¾kové
vysokoškolské štúdium Národného
inštitútu èínskej medicíny v Pekingu, èas akupunktúra, teóriu v Prahe
a mesaènú prax v Pekingu. Aktívne
vystupovala na viacerých konferenciách a kongresoch akupunktúry,
v r.2005 aj na Svetovom kongrese
ICMART v Prahe.
Posledných dvadsa rokov sa
venuje a získavala aj vedomosti z homeopatie, na Slovensku i v zahranièí. Absolvovala množstvo vzdeláva-

cích aktivít. Vzdelanie v homeopatii
zaèala študijným pobytom základov
homeopatie v Mníchove pre MZ SR,
zúèastnila sa kurzov Londýnskej homeopatickej spoloènosti L.C.C.H.,
kurzov Základov francúzskej homeopatie C.E.D.H.( ukonèené skúškou),
kurzov Rakúskej homeopatickej spoloènosti ÖMHI v Kromìøíži, kurzov
Holandsko- indickej homeopatie 1.
na Slovensku a kurzu Holandsko-indickej homeopatie 2. v Èeskej
republike.
V zahranièí získavala vedomosti na študijnom pobyte základov
homeopatie v Mníchove i na kurze
Rakúskej homeopatickej spoloènosti
vo Viedni. V r.2001 sa aktívne zúèastnila celosvetového kongresu homeopatie v Bombay /India/. Od r. 200520012 pracovala ako lektor homeosiniatrie v certifikaèných kurzoch
v homeopatii. V rokoch 1995 - 2011
bola úèastníèkou Školy revoluènej
homeopatie Dr. Seghala. V rokoch
2010-2012 absolvovala nadstavbový
kurz pre praktických homeopatov Allen College of Homeopathy, ukonèený skúškou. V r.2005 získala diplom
o skúške z homeopatie vo Viedni,
pod¾a kritérii ECH.
Svoje vzdelanie uplatnila v prednáške pre lekárov FBLR a gynekológov v r. 2011 na odbornom celoslovenskom podujatí SZU s názvom
Kúpe¾ná a alternatívna lieèba gynekologických ochorení. V rr. 20052012 pracovala ako lektor homeosiniatrie v certifikaèných kurzoch
v homeopatii. Od r.1998 je lektorkou
v Základných kurzoch klasickej homeopatie SHS.

Je externým spolupracovníkom
ŠUKL. V rokoch 1990-1998 bola
viceprezidentkou Slovenskej homeopatickej spoloènosti a od 1997-2003
prezidentkou SHS. Je èlenkou redakènej rady periodika“ Spravodajca
SLHS“. V r. 2002 publikovala kazuistiku v celosvetovom odbornom
èasopise Homeopathic LINKS, je
spoluautorkou publikácie Homeopatia a prírodné lieèivá /1993/ s doc.
RNDr. D. Košálovou, CSc.
Od októbra 1995 pracuje v neštátnej ambulancii, kde využíva svoje
hlboké vedomosti zo svojich atestaèných odborov, z akupunktúry i homeopatie.
Je málo obvyklé, aby vydatá
žena, matka dvoch úspešných dcér,
mala tak široký vedomostný záber,
niekedy aj zdanlivo nesúvisiacich
medicínskych odborov. ( Atestaèná
práca z FBLR s názvom Rehabilitaèné postupy v homeopatickej clone).
O to viac udivuje håbka jej vedomostí
takmer v každom odbore èi metóde,
ktorou sa zaoberá. Je príjemné by jej
kolegom, èi priate¾om aj pre jej láskavú povahu, múdros a starostlivos.
Vyžaruje z nej šarm, charizma a neúnavnos. Mám pocit, že v dôsledku
svojej pracovnej vyaženosti nemá
èas starnú.
Milá Danuša, želám Ti, aby si si
svoj šarm, povahu i zdravie zachovala
ïalších 60 rokov, aby som Ti v mene
mojich kolegov i v mene svojom, mohol napísa i druhé laudatio.
Milan Môcik

odborné podujatia
Ústav tradičnej čínskej medicíny LF SZU spolu s SSA SLS Vás pozývajú na ďaľšie odborné aktivity v roku 2014
● Povinný kontrolný deň Katedry akupunktúry ÚTČM LF SZU pre všetky tri
ročníky prípravy pred atestáciou.
T.: 6.3. 2014 MUDr.O. Bangha, MUDr.A.Ondrejkovičová,PhD
● Kurz špecializačnej prípravy v špecializačnom odbore Akupunktúra A1, T.:
7.-9. 3. 2014 Katedra akupunktúry ÚTČM LF SZU
● Základy tradičnej čínskej medicíny T.: 28.-30.3. 2014 MUDr. G. Petrovics,
● Diagnostika z ušnice T.: 26.4.2014 MUDr. D. Siveková
● Päť víkendov s MUDr. Zuzanou Vančuříkovou ( 2014-15) s názvom Úvod
do fytoterapie podľa tradičnej čínskej medicíny. T.: 17. 5. - 18. 5. 2014
27. - 28. 9. 2014 a 15. - 16. 10. 2014, kurz pokračuje v r. 2015.
● Špeciálne techniky v tradičnej čínskej medicíne
T.: 24. 5. 2014 MUDr. B. Ivanič MSc
● Osem foriem Taichi T.: 7. - 8. 6. 2014 MUDr. B. Ivanič MSc

● Akupunktúra podľa Tunga 11. - 12. 10. 2014 MUDr. B. Ivanič MSc
● Tri víkendy s MUDr. Rastislavom Kormanom na tému Elektroakupunktúrna
diagnostika podľa dr. Volla ( 2014-2015).
T. EAV I. 25. - 26. 10. 2014 MUD. R. Korman
EAV II. 6. - 7. 12. 2014 MUDr. R. Korman
Tretia časť kurzu vo februári 2015
● Pre doplnenie svojich vedomostí alebo zopakovanie si lokalizácie akupunktúrnych dráh a bodov, je možné absolvovať jednodňové kurzy v Lučenci.
Lektor MUDr. G. Petrovics. ( organizuje Katedra akupunktúry)
Podrobnejšie informácie sa dozviete na www.akupunktura-sls.sk
Na Vaše otázky môžu odpovedať:
balkovad@gmail.com
ondrej.bangha@szu.sk
aondrejk@hotmail.com
Tešíme sa na stretnutie s vami na niektorom z odborných podujatí.
MUDr. A. Ondrejkovičová, PhD
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Rok dreveného koňa
Rok dreveného koňa sa začína 31.1. 2014 a končí 18.2. 2015. V Čínskom zvieratníku je kôň spájaný s ohnivým
elementom, červenou farbou, juhom a jangovovu energiou. V roku 2014 budú všetky znamenia ovplyvnené v oblasti
romantiky a vzdelania, čo prináša šťastie v partnerských vzťahoch, harmonické vzťahy v rodine. Nezadaní majú
tento rok šancu nájsť lásku. Rok je vhodný aj na svadby. Nakoľko sú však ale drevo a oheň silné elementy, pričom
zemský element absentuje, predpokladá sa, že rok 2014 bude nepokojný a prinesie neočakávané konflikty. Drevo
vytvára veľmi silný oheň, takže voda bude v nerovnováhe. Silný oheň taktiež spôsobí, že niektoré udalosti sa nafúknu,
prichádzajú veľké príležitosti alebo ponuky,... no často sa veci nezrealizujú. Tento rok bude priať politickému,
spoločenskému ale aj športovému dianiu. Profitovať z pozitívneho vplyvu budú nielen učitelia, študenti a spisovatelia,
ale aj podnikatelia a kariérne zameraní ľudia.
je nezávislým a sebaistým, býva ústretový jednak aj ku svojim starým priateľom, ale aj ku novým známym. Má rád spoločnosť, je vynikajúcim
rečníkom, jeho slová majú význam, sú duchaplné. Obľubuje, keď niekto oceňuje jeho schopnosti, dokonca mu nevadia ani lichôtky, naopak mu
vyhovujú a oceňuje ich. Je veľmi vrúcnym, čo mu pomáha získať veľa priateľov, pretože jeho vrúcnosť je nenútená a nepredstieraná. Ľudia z jeho
okolia sa mu radi a často zveria so svojimi trápeniami a problémami, kôň dokáže všetky ich sťažnosti vypočuť, zaujíma sa o ich pocity a názory.
Jeho problém je však to, že málokedy niečo z toho udrží v tajnosti, nemá to však podtón zlého úmyslu alebo pomstychtivosti, len sa nedokáže
dostatočne ovládnuť. Podobná situácia nastáva vtedy, keď ho niečo začne zaujímať a nadchne sa pre nový plán. Vtedy je taký nedočkavý, že môže
nevedomky uraziť ostatných alebo prekaziť ich dôležité plány.
Veľmi často sa nechá unášať novými nápadmi a fascinuje ho výnimočnosť konkrétneho okamihu,
má nutkanie ihneď svoje predstavy realizovať. Jeho nadmierna impulzívnosť však môže spôsobiť
nebezpečenstvo, ak plán vopred nie je dostatočne premyslený. Ak výsledky jeho snahy neprinesú želané
ovocie, vrhá sa do realizácie iného pprojektu
j
a nadšenýý opätovne
p
novou predstavou
p
sa opäť
p vydáva
y
za
svojim cieľom. Úzkosť v ňom vzbudzujú myšlienky na prípadný neúspech alebo ťažké prekonávanie
prekážok, preto sa netrápi pochmúrnymi predstavami ale radšej zmení svoj kurz a smerovanie a svoju
energiu upriami na nový cieľ. Jeho podnikavosť a impulzívnosť môžu byť pre neho nápomocné, odhaľujú
mu nové možnosti a príležitosti, avšak môžu byť aj príčinou jeho neúspechu. Je vždy pripravený pomôcť
dobre mienenou radou, no hoci pôsobí navonok presvedčivo, vo vnútri nie je až takým sebaistým
a bezstarostným. Tí, ktorí ho dostatočne dobre poznajú vedia však tieto veci podvedome vycítiť
a poskytnú mu dostatočnú istou a oporu. Miluje spoločnosť, koncerty, prehliadky. Má dobrý vkus a je mnohostranný. Kôň je známy zdolávaním
prekážok. Je sympatický a vie pekne lichotiť, považujú ho za rodeného rečníka. Je síce obratný, vášnivý, ctižiadostivý, ale nepatrí medzi tých
najempatickejších. Kôň vie obracať a veľmi dobre investovať finančné prostriedky. Kôň je rád nezávislý, už v nízkom veku opúšťa svoje
rodičovské hniezdo.
Pri znamení koňa sa veľmi špecificky stretávame s tzv. ohnivým koňom, ktorý sa rodí raz za šesťdesiat rokov. Jeho charakterové vlastnosti
sú obdobné ako u obyčajného koňa, avšak sú ešte zosilnené. Je teda ešte usilovnejší, ešte šikovnejší, pracovitejší, nadanejší, ale naopak aj
egoistickejší, vášnivejší, bezohľadnejší atď. Svojou neskrotnou divokosťou môže spôsobiť až nešťastie. Na ohnivého koňa sa názory odlišujú
- jedna strana zastáva názor, že ohnivý kôň prináša väčšie požehnanie ako klasický kôň, druhá tvrdí, že naopak ohnivý kôň prináša nešťastie.
Toto však nie je podložené žiadnymi relevantnými dôkazmi, isté je, že život ohnivého koňa je nebezpečnejší, plnší a neobyčajnejší ako život
obyčajného koňa. Jeho osud však závisí aj na dostatočnom ovládnutí jeho temperamentu- od toho závisí, či ho čaká veľká sláva, alebo veľká
hanba.
Každopádne o jedinečnosti tohto znamenia svedčia aj ľudia narodení v tomto znamení: Chopin, Roosvelt, Ingmar Bergmann, Chruščov, Lenin,
Isaac Newton, John Travolta, Sean Connery, Barbara Streisand. Zo slovenských osobností sú to napríklad Ladislav Mňačko, Stano Dančiak alebo
Emília Vášáryová.
...Potkan bude v tomto roku prežívať finančné problémy,
mal by byť opatrný pri investíciách. Bude však plný energie,
no napriek tomu by nemal zabúdať na oddych. Byvol zožne
plody svojej práce práve v roku dreveného koňa, tento rok
mu prináša úspech a peniaze. Tiger má prajné obdobie pre
rozbehnutie vlastného podnikania, pokiaľ nebude konať
unáhlene, čaká ho príliv financií a energie. V tomto roku
by mal viac dbať o svoje zdravie. Pre zajaca to bude celkom
príjemný rok, pokiaľ posilní svoje zdravie, úspech a prílev
pozitívnej energie na seba nenechajú dlho čakať. Drakovi
hrozí množstvo konfliktov, preto by mal ovládať svoju
výbušnosť. Bude mať však dostatok príležitostí nechať sa
obdivovať.Hada očakávajú nepredvídané pozitívne udalosti,
môže to byť narodenie dieťaťa, svadba alebo zaujímavá
pracovná príležitosť. Rok 2014 má pre koňa nachystané
šťastie, zdravie a prosperitu. Koze sa bude dariť hlavne v pracovnej oblasti, podarí sa jej úspešne dokončiť množstvo projektov. Opicu čaká
príjemný rok v kariérnej oblasti, bude však namáhavý pre jej psychiku. Pre kohúta by mal byť rok 2014 vynikajúci zo všetkých stránok. Na psa
čaká množstvo problémov a starostí, ktoré bude ale vďaka silnej vôle úspešne prekonávať a riešiť. Rok 2014 môže pre prasa priniesť problémy
v oblasti financií a lásky, každé rozhodnutie by malo dobre zvážiť a neunáhliť sa. Bude však mať okolo seba ľudí, na pomoc ktorých sa môže
obrátiť.
Prajeme Vám úspešný rok 2014, plný zdravia, šťastia, lásky a pracovných úspechov.
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IMPACT OF ICMART:
ACUPUNCTURE IS A MEDICAL SPECIALTY IN SLOVAKIA
Ondrej Bangha, MUDr., assistent professor, Head of the Chair of acupuncture, Institute of
Traditional Chinese Medicine, Faculty of Medicine, Slovak Medical University, Bratislava,
Slovak Republic.
Deﬁnition of the topic:
Acupuncture (AP) is medical specialty of its own right in Slovak Republic for the last ten
years.
History:
The early beginnings of the use of AP started in
ancient Czechoslovakia in late ﬁfties of the XX-th
century. Thanks socio-political situation AP was
perceived positively and the therapy paid by obligatory
them physicians — very soon started ofﬁcial postgraduate education
Bulletin of AP.

When the two countries have parted in 1993, the development of legal status of AP changed in both new Republics.
Slovakia continued in governmentally managed postgraduate medical training of MD-s in AP on the level of a therapeutical
intervention. AP have had its representation in the Physicians Chamber, in the Slovak Medical Association and gradually
installed ﬁrst a Subcathedra, later the Chair of AP
on the ﬂoor of Slovak Medical
University in Bratislava. Moreover six pedagogical
bases dispatched in the country are
acknowledged for legal postgraduate education. This
success story has bolted in 1997
when the government stopped reimbursement of AP.
As a next step came the change of AP from a kind
of therapy to a medical
specialty. Two years ago succesfully passed the
accreditation of AP on
the Slovak Ministry of Health to be accepted as a new
medical
specialty.
It represents three years of theoretical and practical training
ﬁnished by comissional
examination. Owners of a specialty
diploma and licenced
acupuncturists are allowed to practise
AP in Slovakia. In these
years about 150 licensed acupuncturists are practising in different extent of it.
Two years ago was established the Institute of TCM on the Medical University Bratislava.
Nowadays its main competence is continuing in acupunctural work and efforts are made
in developing a full TCM institution .
Impact of ICMART:
International contacts, worldwide cooperation of the International Council of Acupuncture and Related Techniques,
has its positive impact in the success in integrating AP into the Modern Western Medicine in Slovak Republic. Moreover
Slovakia is the only country in European Union where AP is an ofﬁcially recognized medical specialty. That fact was
declared on the CAM Conference in Brussels in October 2012 as part of discussion.
Vienna 30. 11. 2013
Biography note
MUDr. Ondrej Bangha,
(67). Head of the Chair of acupuncture, Slovak Medical University,
Bratislava, physician,
specialist for respiratory diseases, spec.in AP, emerit. head of
Dept.of AP, Inst.of TB
and Respir. Diseases. President of Slovak Medical Acupuncture
Associacion. Expert AP of Slovak Physicians Chamber.
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OTEVÍRÁME KOMPLEXNÍ ČTYŘLETÉ STUDIUM TRADIČNÍ ČÍNSKÉ AKUPUNKTURY
2014–2018
NOVĚ je do studia zahrnuta základní praktická výuka již od prvního ročníku
Na základě dvaceti tří let zkušeností s výukou TČM® otevíráme na podzim roku 2014
komplexní čtyřleté studium tradiční čínské akupunktury. Studium je připravováno ve spolupráci
s čínskou Tianjinskou univerzitou tradiční čínské medicíny. Roční studium je organizováno do
pěti pětidenních seminářů a k tomu další doplňkové semináře podle potřeby. Podle zájmu se
pravidelně organizují stáže pro pokročilé studenty v Číně o rozsahu 3-4 týdnů. Tyto stáže
umožňují intenzivní praxi vlastních dovedností ve všech oborech (vnitřní a zevní lékařství,
akupunktura, masáže, gynekologie, pediatrie, apod.).
Po úspěšném absolvování zkoušek je studium završeno diplomem, vystaveným ve spolupráci
s čínskou univerzitou.

Studium akupunktury ročník
2012-2016 listopad 2012

PLÁN ČTYŘLETÉHO CYKLU STUDIA AKUPUNKTURY 2014-2018
Studenti obdrží index, do kterého bude zapisována účast na jednotlivých seminářích. Součástí studia je bodový systém, se kterým budou
studenti seznámeni. Pro absolvování studia bude potřeba obdržet určitý počet bodů a vykonat příslušné zkoušky.
V rámci čtyřletého studia bude třeba absolvovat ještě některé další volitelné semináře, které si studenti sami vybírají v rámci bodového
systému. Témata a termíny seminářů budou zveřejňována na internetu a v členských informacích. Podmínkou studia je členství
v Československé SinoBiologické společnosti. Změna programu studia vyhrazena.
1. ROČNÍK 2014/2015 - Teoretické základy tradiční čínské medicíny TZTČM
- teorie čínské medicíny a filozofie
- základy dietetiky a fytoterapie
- praktické vyhledávání nejdůležitějších akupunkturních bodů
- praktická dovednost pohmatu akupunkturních drah

2. ROČNÍK 2015/2016 - Základy akupunktury
- lokalizace akupunkturních bodů
- funkce akupunkturních bodů
- teorie nabodávání akupunkturních bodů
- způsoby výběru akupunkturních bodů

3. ROČNÍK 2016/2017 - Klinická akupunktura
- praktická fytoterapie

2017/2018 - Klinická akupunktura
- semináře s čínskými lektory
lektor akupunktury, fytoterapie,
teoretických základů TČM, anatomie

MUDr. Zuzana Vančuříková

POSTGRADUÁLNÍ STUDIUM – rozšíření a prohloubení znalostí TČM
Taoistická akupunktura
Břišní akupunktura
Čínská praktická fytoterapie dle Leung Kok Yuena
Fytoterapie v gynekologii

Fytoterapie a cévní onemocnění
Tuina, Qigong
Nemoci třetího milénia z pohledu TČM
Psychologie

Přednášející zahraniční lektoři:

Profesorka
Meng Jingyuan

Jean-Luc Klein (Francie)
Wang Fuyin (ČLR)
Vladimir Nachatoy (Rusko)
Oxana Nachatoy (Rusko)
Bao Jiawei (ČLR)
Zhong Qianqwei (ČLR)
Zhang Xiuqin (ČLR)

Li Lixiang (ČLR)
Zhang Boli (ČLR)
Meng Jinyuan (ČLR)
Aram Tzayig (Izrael)
Tuvia Scott (Izrael)
Qin Fei (ČLR)
a další
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