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Vážení akupu
nkturisté,
milí obchodn
í přátelé,
koncem loňské
ho roku jsme
vám představ
katalog akupun
ili náš nový
kturních pom
ůcek na léta 20
14–2015.
Jak už bývá zv
ykem, hned od
začátku roku
poloviny jsme
až do jeho
již objevili pá
r zajímavých
zatímco u jinýc
novinek,
h položek se uk
ončila výroba
, ap.
Přesto se dom
níváme, že an
i v době elek
médií není tiš
tronických
těný katalog př
ežitkem a že st
nadále vydáva
ojí za to jej
t – alespoň jako
svou firemní vi
zitku ...
Níže uvádíme
stručný přehle
d novinek a od
vás na průběž
ka
zujeme
né sledování
„Akt
kategorií zbož
í na našem web ualit“ i jednotlivých
u www.wank.
cz.
Děkujeme za
vaši přízeň a př
ip
omínáme, že se
ušetřit na drah
vyplatí
ém poštovném
a využívat mno
slev, vč. drobný
žstevních
ch dárků/vzor
ků při nákupe
ch u nás.
Svým klientům
přejeme pohodo
vou, ničím ne
dovolenou a tě
rušenou
šíme se na nové
objednávky.
WANK – váš dv
orní dodavatel
akupunkturních
pomůcek

editorial
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chýlí se ke konci kongresový rok,
v němž se uskutečnil náš kongres
– XXVII. Congressus acupuncturae
Bohemiae et Slovaciae a před několika hodinami (bráno psaním tohoto
textu, při čtení už to budou dny či týdny) skončila ve Vídni
vrcholná světová akce akupunktury, Mezinárodní lékařský
kongres ICMART, pořádaný k 30. výročí ICMART a ve Vídni
umístěn k 60. výročí Rakouské akupunkturistické společnosti. Na tomto setkání akupunkturistů z celého světa jsme měli
vzhledem k velikosti našeho státu i počtu členů společnosti
slušné zastoupení a také aktivní účast – poster MUDr. Františka Filípka.
Z obou kongresů přinášíme fotoreportáže, z našeho kongresu se zaměřením hlavně na vyznamenané členy a na jubilanty, na které se nedostalo v medailonech, protože, jak je
vidno se seznamu jubilantů, je jich více než čísel časopisu.
Z vídeňského kongresu je to naopak první ochutnávka, podrobnější zprávu uveřejníme v příštím čísle.
Na obálku jsme umístili pozdrav z místa konání kongresu
ICMART, z adventně vyzdobené a nasvícené Vídně.
Následuje omluva. V několika posledních číslech časopisu
došlo k chybám a bohužel postihly opakovaně dvě autorky,
jichž si, jak asi mohu mluvit za nás všechny, velice vážíme
pro jejich odbornou fundovanost, pracovitost a elán, s nimiž propagují akupunkturu a celostní medicínu na různých
úrovních, včetně parlamentní a evropské. Já dále jako spolehlivých autorek výborných příspěvků. Byť jsem sám nepřipravoval kongresové číslo, v němž se vyskytla jedna ze jmenovaných chyb, chtěl bych se tímto oběma autorkám, z nichž
jedna je navíc ještě mou spolužačkou z fakulty, omluvit. Chtěl
jsem otisknout oficiální tiskovou opravu, kterou ale kolegyně odmítly jako již zbytečnou. Takže aspoň na tomto místě:
v čísle 1/2012, str. 17: Poruchy slinivky z hlediska diagnostiky
a terapie akupunkturou a přidruženými technikami – chybí
spoluautorka MUDr. Jana Wankatová. V čísle 1/2013, strana 22: Opakovaně nemocný pacient v ordinaci celostní medicíny – správné pořadí autorek je MUDr Jana Wankatová,
MUDr. Věra Dolejšová. V čísle 2/2013, strana 12: Neplodnost
– jak dál. Komplexní přístup v terapii infeartilit. MUDr. Bohdan Haltmar, chybí spoluautorky MUDr. Věra Dolejšová,
MUDr. Jana Wankatová. Doufám, že tentokrát šotek už neřádil.
Chtěl bych poprosit všechny autory i čtenáře – pokud zjistíte jakékoli nedopatření, k němuž může nechtíce dojít, prosím, upozorněte na ně hned. Díky všem předem.
V průběhu letošního roku došlo k významnému zlomu
v postavení akupunktury v IPVZ. Z Kabinetu akupunktury
IPVZ se stala plnohodnotná Katedra akupunktury, srovnatelná s jinými obory jako je interna, chirurgie a všechny další.
Podrobněji v článku jejího vedoucího, MUDr. Ing. Petra Fialy,
uvnitř čísla.
Na závěr bych chtěl všem popřát pohodové prožití adventu
a vánočních svátků, dobré vykročení do nového roku a v celém jeho průběhu pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti
jak s akupunkturou, tak v soukromí.

Aktuality a novinky – červenec 2014
pro informaci uvádíme přehled změn v sortimentu roztříděných dle jednotlivých skupin akupunkturních pomůcek.
Detaily, ceny a obrázky jsou v příslušné skupině na webu:

• pomůcky pro moxování
jsme překvapeni stále zvyšovanou poptávkou po moxe, ale
současně odklonem od jejich klasických, „kouřivých“ variant.

• akupunkturní jehly klasické
Jehly zn. SEIRIN se dodávají již jen v provedení „B“ –
s plastikovým držátkem. U jehel „Me“ s ocel. držátkem byla
ukončena výroba. Ve stejných velikostech a za cca 50 % ceny
budou s ocelovým držátkem nově jehly TW- ... S. Kvalita
nebyla vámi zatím ověřena.

V „nekouřivém“ provedení nabízíme standardně i nově:
S-MS1 – nekouřivé kotoučky na ocel. spirálkách značky
SEIRIN (nově i v ekonomickém balení á 100 ks viz S-MS2)
SH-MSM – samolep. tyčinky (obdoba „kouř.“ typu SH-MMS)
W-MS – moxa-tyčinky, ferment. pelyněk, cca 10 × 1 cm/6 ks
CH-MT – luxusní japonské samohřející kotoučky TAIYO

Nadále zůstanou v sortimentu jehly BW-K ... a TW-C ...
s měděným držátkem v balení á 100 ks i v ekonom. balení
á 500 či 1 000 ks. Staronově jsou opět v prodeji speciál.
jehly MP-CM s „křídélky“ na moxu v jednotné velikosti
0,32 × 50 mm/100 ks.

• ostatní novinky
jako drobné pomocníky ke zjednodušení či zpříjemnění
vaší práce jsme objevili např. následující:

Vzhledem k opakovaným sdělením o alergiích pacientů
na stříbro i zhoršené kvalitě jehel SH- ... S zvažujeme
jejich doprodej a náhradu jehlami s hliníkovým (PX-A ... )
nebo ocelovým (TW- ... S) držátkem, případně novou
značkou – je-li postříbřené držátko nezbytně nutné.
• aurikuloterapie
Díky vašim zprávám o alergiích jsme do klasického sortimentu jehel a akupresurních kuliček nově zařadili následující pomůcky:
W-AST – ušní trvalky titan. s magnetem (jako jehly SH-EAN)
W-AKT – akupres. kuličky titanové s tělovou náplastí.

MP-ZM – praktický plynový zapalovač na moxu a ušní svíce,
MP-TT – teleskopická „tužka“ s magnetem na vyndávání
ušních trvalek, event. i zvedání jehliček spadlých na zem :-))
W-NK 1, 2 – kvalitní náhr. náplasti k ušním jehl. a kuličkám.
Uvítáme vaše zkušenosti a připomínky k akup. jehlám (např.
jako „vzkaz“ na web-objednávce), abychom jejich výběr,
velikosti, ap. mohli plynule přizpůsobovat vašim potřebám.
Sledujte prosím „aktuality“ na našem webu, kde průběžně
uvádíme veškeré změny, jakož i další užitečné informace.
Na milou spolupráci se i nadále těší www.wank.cz,
ing. Wanda Kyralová

Milé kolegyně, vážení kolegové,
přátelé akupunktury,

MUDr. Petr Sedláček
Za obsahovou a jazykovou formu příspěvku odpovídají autoři.
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HYPOTÉZA LÉČEBNÉHO VLIVU LIDSKÉHO
BIOPLAZMATICKÉHO POLE
Přednáška z 11. 10. 1986 v posluchárně VŠCHT Praha

Prim. MUDr. Václav Vydra
Gynekologická poradna Aš, vaclavvydra@tiscali.cz
O bioenergii produkované člověkem (jedincem) je vhodné uvažovat
jako o systému, který je výsledkem
reakcí vlastní aktivity a jí produkovaným biopolem individua a složitého vlivu prostředí (silová pole
různé kvality a kvantity bez ohledu
na vzdálenost zdroje), do čehož je
možno zařadit prakticky vše, co zasahuje do sféry citlivosti, vnímání
vědomého i nevědomého. Člověk
nadaný schopností ovlivňovat fyzický stav jiné osoby má bioenergie relativní přebytek.
Výsledkem je dynamický stav biopole, který je zcela specifický pro
každé individuum a také sdělitelný
(týká se více podvědomí,ale i vědomí), dominantní vjemy se ukádají
do podvědomí (paralela opakované
imunitní reakce), je přenosný a reprodukovatelný pro jiné individuum stejného řádu a druhu (kolektivní paměť a druhové pudové reakce).
Stav bioplasmatického pole vyjadřuje mimo jiné i situaci v daném organizmu, jeho složitosti časoprostorového uspořádání funkcí (jde
o dynamický systém s mnohonásobnými vzájemnými vazbami) a informační vazby na všech úrovních
a vazby mezi nimi. Na empirickém
základu bylo zjištěno, že mimosmyslová sdělitelnost obsažená v přenosu (informací vázaných na bioplasmatickou energii) a dekodování
informací obsažených v příslušném
bioplazmatickém poli a organizmu,
který je sledován, jehož funkce je
nesprávná a nedostatečná, je pro
druhé (sledující) individuum čitelná. Tak pracuje diagnostik na základě vnímání bioplasmatických změn
přímo v biopoli a na základě jejich
charakteru usuzuje na typ a význam
změny (význam pro praekognici
a prevenci choroby či poruchy),
jiné je spojení distanční obsahující
vjem z prostředí informaci o ději či
myšlenkový pochod je vlastně typ
4

telepatie. Zde je třeba rozlišit přenos informací vázaných na tělesné
pocity jako je třeba bolest, silný stress, velké poškození fysické (něco se
děje s blízkou osobou), to lze využít
ke zpětnému vlivu (při léčení na dálku) a na přenos informací vázaných
na smysly a intelekt (pravá telepatie) Pokud jde o výměnu informací
o stavu biopole a organismu jako bipolárního systému uplatní se zejména u lidí v bezvědomí, kde lze využít
nerušeného vlivu k zlepšení reparačních pochodů (pacienti na ARO).
Informace se uplatňuje v mimosmyslové analyticko-regulační soustavě,
jejíž části jsou nervová tkáň a bioplazmatické pole.
Bioenergetický systém
individua obsahuje dvě hlavní
složky:
1. část, která udržuje integritu individua jako celku – reaguje
na projevy nerovnováhy způsobené pohybem nestejných energetických potenciálů – vlastní bioplazmy a vnějších silových polí (vlastní
prostor) a vektoru času (diference
podvědomého a vědomého vnímání času).
2. část, která aktivně přizpůsobuje vlastnosti bioenergetického pole
individua vlivům přicházejícím
z venku. (Část vnějších vlivů neproniká vnějším rozhraním aury, část
v ní vyvolává reakci a část proniká
do fysického těla a vyvolává reakci).
Tato složka reaguje na vnější vliv
kvalitativními změnami tělesné a se
zpožděním i bioplazmatické části
individua či v daných okolnostech
v opačném pořadí (podle charakteru vnějšího vlivu).
Bioplazmatické pole se z hlediska dosavadních fyzikálních znalostí chová nezvykle. Dosavadní zna-
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losti o jeho struktuře nevysvětlují
jeho vlastnosti v souhrnu, ty zatím
musí být popisovány na základě
logických závěrů plynoucích z experimentů a pozorování. Bioplazmatické pole v sobě obsahuje jednak pohyb svých základních částic
na hranici hmotnosti, který je velmi
rychlý a jednak uvnitř bioplazmatického pole, který je pomalý a obtéká
organizmus, zachovávaje přibližně
vejčitý tvar.
Rychlý pohyb má strukturální formy značně pestré. Pro snadnější orientaci pro stupňovité uspořádání
dělíme formy na tři systémy:
1. systém jsou nižší útvary, tvarově velmi variabilních složek (Jsou
zřejmě kvantového charakteru, teleskopičtí sensibilové je popisují jako
poloměsíčky, trojboké jehlany, nudle, duhové kuličky, spirálky, které se
vyskytují buď jako jednotné tvary,
nebo ve směsi dvou event. tří tvarů, které jsou uzavřeny do kulovité
struktury – viz dále)
2. systém jsou převážně kulovité útvary obsahující uvnitř složky
předcházejícího systému. (nápadná
shoda s esplany dle B. Kavky). Vyskytují se nejen v a nad akupunkturními body, ale všude na nervové
tkáni a zejména na povrchu mozku,
mají schopnost vyzařovat paprsky
nejasného typu, nejsou zcela stabilní, jejich nakupení předznamenává
změnu (chorobu).
3. systém je bioplazmatický celek,
individuální bioplazmatické pole
samostatného organizmu, který
obklopuje, přičemž nejvrchnější
vrstva (hraniční je od povrchu těla
vzdálena několik centimetrů až několik metrů). Z této vrstvy dochází
k výbojům plasmy (obvykle z rukou
nebo nohou ale také z čaker). Má
původně kulovitý tvar (u mláďat)
– později oválný, vejčitý či jako gotický oblouk. Na jeho povrchu jsou
nerovnosti které jsou způsobeny

rozdílnou aktivitou v lokalitě tkáně (zánět, fibrosní jizva, cizí těleso,
degenerativní proces, nádor) Jsou
jednak anamnestické (před časem
proběhnuvší) a jednak aktuální
(probíhající). Z této sféry valná většina sensibilů diagnostikuje (lokalisuje změnu a charakterisuje).
Formy jsou tvořeny opakovaně
a jsou trojrozměrné, vibrují a pohybují se uvnitř větších forem, které
jsou obvykle sférického tvaru. Formy nižší i vyšší mají pozorovatelné
vzájemné zákonitosti. Jsou to pohyb,
pulzace, rytmus vibrací, jasnější vyzařování a zřetelnější ohraničení
útvarů a také podmiňují velikost
tvarů vyšších. Navíc existuje poměrně složitý biorytmus ve kterém
se harmonisují všechny významné
a potřebné funkce různých orgánů.
Tyto skutečnosti byly pozorovány
nad akupunkturními dráhami, které jednotlivé body jistým způsobem
spojují a body které jsou sekundárním zdrojem (emanací) energie pro
bioplazmatické pole jako celek (odlišnost kapacitního odporu v místě
bodu jej činí zjistitelným).
V organizmu je pohyb bioplazmy
pomalý a volí své hlavní kanály, které přibližně odpovídají akupunkturním klasickým meridiánům povrchovým i mimořádným drahám
uvnitř. Délka těchto drah na každé
polovině těla odpovídá 14násobku
délky vlastního těla. Vědomí a sídlo
produkce bioplazmatického pole je
zejména v mozku a na jeho povrchu.
Vlastní biopole jednotlivého organismu je pro mozek prostředím,
podmínkou pro jeho nejrozvinutější vlastnost tj. vnímání smyslové
i mimosmyslové, zpracování všech
informací a reakce na ně a navíc
schopnost abstrakce aktivací vědomí. Vědomí, jako vlastnost specializované nervové tkáně lidského mozku využívá zřejmě bioplazmatické
pole, pohybuje se v bioplazmatickém poli, nemusí být úzce topický
(místně) vázáno na tkáň, pohybuje
se tedy v poli, které si samo vytváří a které přesahuje tělesný povrch
na různě velkou vzdálenost. Tato
okolnost by vysvětlovala fenomen
nazývaný „Lazarův syndrom“ (zážitky v klinické smrti), což je známo
z prožitků osob, které byly úspěšně
resuscitovány (popis děje a osob

přesto, že byla osoba v hlubokém
bezvědomí včetně sluchových vjemů). Analogicky vysvětlení uvedené
hypotézy podporuje znalost vycházející z akupunktury, kdy závažná
psychická onemocnění na léčbu nereagují a akupunktura u stavů hlubokého bezvědomí není účinná.
Mozek uzavírá organizmus do své
regulačně ochranné sféry vlivu,
kterou ovládá od pohybů systému
jako celku, až po molekulární a snad
i subatomární reakce. K tomu využívá rozličné informační systémy organizmu, ke kterým psychoenergetika přiřazuje další – bioplazmatický,
který má charakter energetického
pole, jehož vlastností mimo jiné, je
přenos neuvěřitelně velkého množství informací.
Lidský organizmus je z hlediska
psychoenergetiky neobyčejně složitý systém. Lze ho charakterizovat
jako vzájemnou, víceméně vyváženou koordinaci buněčně-subsystémových struktur fyzického těla s nuceně vytvořeným bioplazmatickým
polem tvořeným energetickými
kvanty na jedné straně a na druhé
straně složeným energetickým polem kosmu včetně hmotných struktur v nejrůznějších vzdálenostech
a v relativních časových poměrech.
Energetická teorie se shoduje se
systémovou regulací organismu.
Z historie akupunktury a aristotelské metafysiky jsou tradovány
energie zděděná (vázaná na genetický základ od rodičů a obsahující
informace o tvaru a funkci), všeobecná-universální (tj. provozní, získávaná z potravy a vzduchu)
a mentální (týká se koordinace
všech fysiologických funkcí a reakcí
na exogenní podněty v kontinuitě
času bytí). Obvykle se sdružuje zděděná s universální v pojem vitální,
jež je protiváhou k energii mentální. V podstatě jde o poměr energie
materiální (korpuskulární) a energií
psychickou-mentální (charakter silového pole).Energetické meridiány
zjišťujeme jen u živočichů, kteří prošli intrauterinním vývojem (mammalia). Tato fáze ve vývoji individua
je význačná tím, že vitální energie je
v hotové formě přiváděna od matky.
V plodové vodě vodivost kůže nejeví žádné rozdíly a akupunkturní
body jakoby neexistují. Ochranná
energie tvoří souvislý obal (vejce).

Energie na a nad povrchem kůže
je převážně mentální, proto plody
a novorozenci mají zcela homogenní biopole kulovitého tvaru. V krátké chvíli po porodu se novorozenec stává energeticky samostatným
ve vztahu k silovým (energetickým)
polím. Není pochyby, že toto období
je pro jeho celý další život určující
v reaktivnosti a schopnosti adaptace.
V lidském organizmu probíhá paralelně energetický přesun nejen
mezi molekulami, ale i mezi praeformovanými molekulárními strukturami vzniklými na podkladě samoregulačních mechanizmů genetické
informace relativně samosprávného
systému buňky.
Komplexy buněk mohou měnit
své vlastnosti, vystupovat jako části-subsystémy i jako systém sám.
Složitější komplex různých buněk
si vlastnosti vlastních skupin uchovávají, ale jejich vztah k prostředí je
mnohonásobně aktivnější. Pro tuto
významnou kvalitativní změnu musel být vytvořen komplex vlastností
(subsystém pro vnější situaci), jehož
význam je informačně operativní.
Jeho vnitřní účinnost je v podstatě
iontový a elektromagnetický posun
energie potřebný pro udržení relativní homeostázy organizmu jako
reakce vlastní aktivity na probíhající
změny v řádově vyšších systémech.
Čím je vyšší systém složitější, tím
citlivější a aktivnější se stává informačně operativní část relativně samostatného subsystému, což je v našem případě lidský organizmus.
Mnohé vlivy a vjemy přicházejí
od systémů stejného řádu a prakticky všechny vlivy přicházející od vyššího řádu se zde uplatňují. Pro jejich množství je pochopitelné, že
jen dost malá část se jich uplatňuje
jako vědomé vlivy a to tedy podmínilo ochrannou a regulační aktivitu
lidského organizmu mimo přímé
vědomí.
Nejprimitivnější bakterie obsahuje nejméně 2 000 genů, což je dolní
mez pro řízení činnosti k produkci
některého z enzymů. Každý takový
gen je sám o sobě velmi složitým
aparátem, takže u jednoduché formy buněčného života musíme počítat s řetězcem nejméně 6 miliónů
článků aminokyselin seřazených
ve správném pořadí, jakákoliv chyba
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způsobí výpadek informace a nemůže existovat další generace. Náhodný vznik života je velmi nepravděpodobný. Musí tedy existovat něco,
co ochraňuje systém genů, jejich
uspořádání jejich včasné uplatnění
funkce a významu, jejich biorytmické vstupování do tvorby další živé
hmoty a vytváření struktur.( nový
časový gradient určující navázání
jedné aminokyseliny do řetězce
DNA na správné místo,ve správném
pořadí)
Můžeme uvažovat o tom, zda geny,
byť samy jsou informačně regulačními jednotkami, mají svůj informační
systém? Mají svého startéra? Svoje
hodiny? Svoje biorytmické vibrace?
Při tvoření živé hmoty a při jejím
vývinu hraje složka času, periodicita
změn a reakce na vnější vlivy hlavní
úlohu. Tato okolnost vyvolala vznik
hypotézy, že bioplazmatické pole
může ovlivňovat buněčné struktury.
Orientace a aktivita v prostoru
ve smyslu fyzikálně-chemickém je
probádána do značných podrobností. Rozdílně je neprobádána orientace a aktivita v časoprostoru s vyjímkou některých periodických, zcela
evidentních změn, podmiňujících
existenci života. To, že se lidský organizmus pohybuje v energetických
polích a tedy v časoprostoru jako
zvláštní formě existence hmoty zajímá dosti významně také psychoenergetiky.
Proto, aby se lidský organizmus
dokázal orientovat v časoprostoru,
tedy zvláštním energetickém poli,
vytvářel a vytváří se neustále vlastní
energetické pole. Taková pole nelze
chápat, jako izolovaná ani jako izolovaná je nelze zkoumat. Tato okolnost byla a zůstává hlavní překážkou
v získávání informací o biopoli, jeho
vlastnostech, měřitelnosti, reprodukovatelnosti, submisi či naopak
dominantnosti ve vztazích k energetickým polím pronikajícím, kontaktujícím a vzdáleným.
Vycházíme z předpokladu, který
obsahuje nedělitelnost dynamicky
vyváženého systému, který pulzuje
mezi převahou energie, jako formy
existence hmoty a převahou kvant
energie, které se vyskytují v bioplazmatickém poli.
Léčebný vliv podle dosavadních
6

s člověkem, proto se dá „nabít!“
bioenergií velmi snadno)
zjištění probíhá při prolnutí bioplazmatických polí nebo rezonancemi kontaktujících bioplazmatických
polí nebo přijetí určitého množství
cizí bioplazmy.
Bylo již řečeno, že biopazma obsahuje množství informací majících
vliv na vnitřní regulačně ochranný
systém. Přijetí informací se projevuje na ovlivňovaném organizmu
změnou v regulačně ochranném
systému. Dochází k úpravě podobné a snad totožné s organizmem
ovlivňujícím,tedy k optimalizaci
či úpravě v daných možnostech
a výsledkem je mizení symptomů
patologického stavu, příznaků onemocnění. Takový přenos informací
předpokládá, že zdroj (ovlivňující
osoba) sám není poškozen a přenos
je bezchybný.
Jinak je nebezpečí selhání, gradace příznaků a nárůst chaosu v informačně ochranném systému ovlivňované osoby. Úprava funkčních
poruch je na ovlivňovaném organizmu pozorovatelná na vnějších
vrstvách bioplazmatického pole
metodou k tomu vhodnou (aurometrie, Učidova ionizační detekce
nebo elektroakupunkturní měření
apod.).
Subjektivní pocity ovlivňovaného
organizmu dokreslují situaci a informují o průběhu a efektu ovlivnění
ve smyslu léčebném pomocí bioplazmy.
Použití bioplazmy k léčebnému
účelu sleduje vyvolání změny ve druhém organizmu. K tomu je třeba několika předpokladů jak u organizmu
ovlivňujícího, tak u organizmu ovlivňovaného.
Ovlivňující organizmus musí
splňovat podmínky:
1. Nesmí mít žádné zábrany
ke kontaktu s bioplazmatickým
polem ovlivňovaného
organizmu
2. Musí mít schopnost prolnout
a respondovat s biopolem
ovlivňovaného organizmu
3. Musí mít schopnost uvolnit
dostatečné množství
psychoenergie nesoucí
informace
4. Musí vydržet nezbytně dlouhou
dobu.
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5. Vyvaruje se sugestivních
komentářů)
Ovlivňovaný organizmus musí
splňovat podmínky:
1. Vědomě pozitivní vztah a pocit
lidské sounáležitosti vůči osobě
ovlivňující
2. Schopnost koncentrace na oblast poruchy svého organizmu,
nebo schopnost dobré relaxace
Z dřívějších i současných materiálů byla zpracována a zobecněna
metodika ovlivňování. Způsoby
ovlivňování rozdělujeme do dvou
skupin:
1. Kontaktní metody
a) přikládání rukou na povrch těla
(Mesmerizace)
b) hlubší promáčknutí povrchu
těla (hnětení – filipínský
způsob)
c) použití akupunkturních jehel
systémem přijímač – vysílač
k zpřesnění účinku ovlivňování
(délka jehly zaručuje propojení
biopole (aury), povrchového
systému na kůži a hluboké
energetické sítě – tak
se urychluje a zpřesňuje reakce
na regulační podnět)
d) aktivizace vody (magnetizace)
k vnitřnímu použití (katexová
a anexová voda „živá a mrtvá“
voda – polarisovaným
magnetem, spirálou či lidským
biopolem (messmerování)
e) použití poresního materiálu
event. kůže – kožešiny
na povrch těla (porésní
organické matriály (vata,
koudel, peří a kožešiny na sebe
váží bioplasmu, pokud je
tato patologická lze ji tímto
odstranit)
f) aktivizace tekutiny – odvary
a výluhy bylin nebo přírodní
tekutiny – ropa, petrolej, vody
z hlubinných dolů – používá
se i vnitřně (účinek ysatu
nebo čaje se dá potencovat
přenosem cílených informací
přímo biopolem (rukou) nebo
vystavením magnetisování –
důraz na správnou polaritu.
Ropa, petrolej a prahorní
voda nikdy nepřišla do styku

2. Bezkontaktní metody
a) přibližování ruky (ale i nohy)
nad nebo k místu poruchy
b) používání tahů ruky k pohybu
bioplazmatického pole
c) použití „zářičů“ – pomůcek
z kovů, dřeva, krystalů
či uhlových obrazců, které mají
schopnost prostorově formovat
(krystalizovat) aktivizovanou
bioplazmu
d) použití magnetů, jejich pole
facilituje (usnadňuje) průnik
bioplazmy
e) vytváření pulzního pole mezi
ovlivňovaným a ovlivňujícím
f) navázání kontaktů biopolí
na různě velikou vzdálenost
při podmínce přesné
identifikace objektu
a eliminace vlivu jiných osob
(emotivní příbuzní)
g) použití „magnetického
spánku“ přiřazovaného dosud
k hypnoze. Působí léčebně,
končí samovolně a nevyžaduje
raport.
Tento přehled obsahuje souhrn
všech metod dosud používaných
i historických. Některé z nich jsou
zdrojem fantastických konstrukcí
tisku a silně popudily lékařskou veřejnost, která o psychoenergetice
má jen malou představu. Dokud
bude existence aktivního biopole
popírána, pak vysvětlení pro tyto
jevy a způsoby léčení nebude nalezeno. Metody volby použití způsobu ovlivnění jsou zcela závislé
na schopnostech a zkušenostech
ovlivňujícího a to je také příčinou
některých neúspěchů a omylů.
Kontinuita předávání zkušeností
generačním způsobem byla ve stře-

dověku zpřetrhána a v dalším období v písemném podání opředena
nejpodivnějšími způsoby utajení
a stala se proto nesrozumitelnou.
Většina dosud používaných metod
byla znovuobjevena a postavena
na pouhém empirickém základě
s nánosem religiozity a mystiky. Je
dobré, že jsou fysikové a popularisátoři vědy, kteří naznačují, že mezi
parapsychologií a kvantovou fysikou existují tajemné souvislosti.
Cituji Dr. Koestlera:
„Je načase abychom vyvodili poučení z postmechanistické vědy 20.
století a svlékli svěrací kazajku, kterou našim filosofickým názorům
vnutil materialismus 19. století. Je
paradoxní, že kdyby tyto názory
šly s duchem moderní vědy, místo aby se loudaly o století za ním,
mohli jsme být ze svěrací kazajky
dávno osvobozeni… Ale když už
se to dávno ví, mohli bychom být
vnímavější k jevům kolem nás,
k nimž jsme se kvůli jednostrannému zdůrazňování fysikálních věd
stali nevšímavými. Mohli bychom
se věnovat víc souběžným událostem, paranormální jevy zahrnout
do našeho pojetí normálnosti a přiznat si, že žijeme v zemi „slepců““.
Efekty léčby použitím biopolí jsou
v některých případech tak veliké, že
stojí za to zabývat se důkladněji rozsáhlým a starým odvětvím empirické mediciny a pokusit se přivést je
k pochopení a využití pro moderního člověka. Komplexnost výzkumu
se pohybuje od nejmodernějších
objevů fyziky částic až po složité
aspekty psychologie a sociální mediciny.
Nelze opomenout stránku moderního vědeckéno světového názoru tušení souvislostí, které má

ve výzkumu vědecky chápané psychoenergetické analýzy jevů možnost s tím, co nazýváme balastem
či nánosem předcházejících kultur
se vypořádat a uvést do objektivně
správných vztahů a významů. Historickým příkladem bylo zachránění
akupunktury jako empirické metody, která si vydobyla světové uznání,
i když intenzivní vědecké výzkumy
nejsou u konce.
Významným paranormálním jevem je schopnost od nepaměti
tradovaná – léčení přikládáním rukou,z těchto důvodů se psychoenergetika zabývá léčitelstvím a zkoumá
možnosti jejího zvědečtění, odhalení principů působení a podstaty
či druhu energie a zpřesnění známých metod ve prospěch člověka.
Nejbližším úkolem v tomto směru
činnosti, tedy v léčitelství, by mělo
být přezkoušení a zpřesnění použití
bioplazmy k ochraně a eventuelně
i zdokonalení člověka a jeho schopností.
Tyto materiály byly zpracovány
na přání profesora Kahudy, jako
podklad pro navazující výzkumnou
práci a inspiraci pro další spolupracovníky. Text byl doplněn o vysvětlivky, protože původní znění
bylo určeno jen pro zkušené lékaře
a léčitele, kteří již předtím pracovali
na pilotážních studiích o existenci
a využití psychoenergie v různých
nemocnicích v Čechách a na Moravě. Jsou to materiály, které profesor
Kahuda, jako vedoucí laboratoře již
neviděl, zemřel a Psychoenergetická laboratoř zakrátko ukončila svoji
práci. Překládám je dnes po šestnácti letech a domnívám se, že mají co
objasnit a koho inspirovat a že udělování „Bludných kamenů“ bude
patřit do úsměvné historie našeho
lékařství a léčitelství.

Acupunctura Bohemo Slovaca • bulletin ČLAS ČLS JEP a SA SLS • 2–3 | 2014

7

originální práce

ZKUŠENOSTI S BODY DRÁHY LEDVIN
U SEKUNDÁRNÍ EPILEPSIE – PŘÍBĚH ZE ŽIVOTA

Kazuistika byla ve zkrácené verzi přednesena na 7. Konferenci v Českém Ráji,
která se konala ve dnech 26 – 28. dubna 2013

doc. MUDr. Dobroslava Jandová, Dr.h.c.
přednostka Kliniky rehabilitačního lékařství 3. LF UK a FNKV Praha
dobroslava.jandova@seznam.cz
Úvod
Svého času jsme si s primářkou
MUDr. Liduškou Kučerovou slibovaly, že napíšeme o svých mimořádných zážitcích z akupunkturní
praxe, o příbězích s naprosto neběžnými pacienty, zvláštními okolnostmi a „nevysvětlitelnými“ úspěchy v léčbě. Moje dnešní sdělení je
z této kategorie
Kazuistika:
Muž, J.K., 34 let, lesní dělník, dlouhodobě v PN a záhy v plném invalidním důchodu pro inoperabilní
tumor mozku (v.s. infiltrativní glioblastom) lokalizací ve střední čáře
pod třetí komorou mozkovou, prorůstající temporálně až temporoparietálně vlevo. Pacient měl trvalou
intenzivní bolest hlavy rezistentní
na farmakoterapii, v objektivním
neurologickém topickém nálezu
byla přítomna frustní pravostranná hemiparesa a bradypsychismus.
V anamnéze při prvním kontaktu
s nemocným dominovala sekundární epilepsie typu grand mal (GM)
s frekvencí průměrně 5×/týdně, někdy se záchvaty kumulovaly opakovaně v jednom dni, několikrát ročně
prodělával učebnicově typický status epilepticus s hospitalizací v nemocnici v Šumperku na anesteticko-resuscitačním oddělením, vždy
na dobu 10 – 14 dní. Po status epilepticus se vždy cítil velmi nedobře,
trpěl celkovou slabostí, nejistotou
v ideomotorice pravé ruky, nestabilitou při vertikalizaci, zvýšenou spavostí, neschopností pohybu mimo
obydlí bez dohledu a doprovodu
druhou osobou – hlavně ze strachu
z dalšího záchvatu GM. Antiepileptika užíval v kombinaci na horní hranici maxima možné dávky léků. Nad
depresí, úzkostí a obavami z dalších
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epileptických – pro něj subjektivně
ničivých paroxysmů – dominovalo
odhodlání udělat cokoliv, aby omezil počet záchvatů GM, aby mohl
kvalitněji žít.
První setkání proběhlo jednou
v neděli dopoledne u mne doma.
Sousedi jej ke mně přivezli akutně
s prosbou o okamžitou pomoc, protože ten den ráno už 1× GM prodělal a pacient si nepřál skončit opět
v nemocnici. Pro dokreslení: jednalo se o rok 1980, kdy ještě nefungoval dobře systém rychlé záchranné
služby, nebyly mobily, nebyly běžně
dostupné akupunkturní jehly na
jedno použití. Žili jsme v dobách,
kdy jsme akupunkturu prováděli
i na našich pracovištích – mnohdy
v provizorních podmínkách – a léčili jsme z pouhého altruizmu. Ovšem v dobách, kdy jsme my elévové
a entuziasti akupunktury měli sterilní akupunkturní dlouhé klasické
jehly v toulci všude sebou v kabelce
a vždy po ruce desinfekční prostředek- mnohdy rovněž improvizovaný
v minilahvičce od parfému (zpravidla čistý líh z lékárny nebo vysoce koncentrovaná slivovice). Malé
ušní jehly jsme si dělali sami ze stomatochirurgických nerezových ocelových drátků a hroty jehel jsme si
ostřili elektrolyticky. A samozřejmě
jako nezkušení jsme měli neochvějně pevnou víru v akupunkturu.
V rychlosti uprostřed přípravy
nedělního oběda, praní a uklízení
(co tak doktorky v neděli dopoledne dělávají doposud…) jsem si tehdy
vzpomněla pouze jen na jediný bod
na léčbu epilepsie – na první bod
dráhy ledvin – bod nám v kurzu
v ILFu Praha velmi zdůrazněný naší
učitelkou, rádkyní a kamarádkou
MUDr. Miládkou Barešovou (bod
nás učila uprostřed mističky na roz-
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hraní přední a střední třetiny plosky nohy a všichni jsme si jej navzájem zkoušeli v rámci kurzu na sobě
a druhých píchat!).
Pacienta jsem položila u nás
doma na válendu a píchla jsem mu
do obou plosek bod dráhy ledvin L
1 a teprve pak pamětliva pravidla
dr. Kajdoše – že vždy máme kombinovat s yinovými body vždy alespoň jediný bod opačné polarity, tak
z dráhy močového měchýře jsem
aplikovala bod 62, oboustranně,vše
na 30 min. Pak jej odvezli autem
domů s mým doporučením, že pokud se zopakuje paroxysmus GM,
že mu musí okamžitě zajistit sanitní
převoz do nemocnice a pokud záchvat nedostane, tak mi jej přivezou
za 2 dny do práce do ordinace na vyšetření a léčbu akupunkturou. Uvádím charakteristiku bodů z prvního
ošetření:
Dráha ledvin bod 1. JUNG –
ČCHUAN = JUN –CJUAN, YONG
QUAN
Bod zvaný též IONG-TSIUANN
a podle Anatomical Atlas of Chinese
Acupuncture Points (dále zkratkou
AACHAP) psaný jako Point YONGQUAN – hloubka vpichu cca 5 mm
– 1 cun, jedná se o sedativní bod
dráhy ledvin. Sekundární dráhou je
napojen na poslední bod dráhy močového měchýře.
Dle Bachmanna má účinky na nervový systém: bolesti hlavy, epilepsie,
zvýšený neklid, tenze – motorická
i psychická. Dle Růžičky: se jedná
o bod 1. pomoci u bezvědomí, u tetanických křečí, u neztišitelného
kašle, používá se u paroxysmálních
stavů – astma bronchiale. Klinický
význam 1. bodu dráhy ledvin (L)
dle Chamfraulta (in Bachmann):
zkracuje epileptický záchvat, bod

je ve spojení s mimořádnou dráhou
přední střední JENN-MO s bodem
č. 5 Che-Menn, který je alarmovým
bodem dráhy tří ohřívačů a působí
m.j. pozitivně při velkém oslabení funkcí CNS (jakýchkoli). Podle
AACHAP je indikace: šok, krvácení
do mozku, infantilní křeče, epilepsie, hysterie, hypertonická krize.
Ovlivnění ostatních systémů z 1.
bodu dráhy ledvin dle různých autorů:
• klidní jakékoliv městnání v těle,
• je proti křečím kosterní i hladké
svaloviny,
• klidní paroxysmální stavy
obecně – včetně astma
průduškového nebo anginu
pectoris
• mírní paroxysmální výkyvy TK
zvl. v období klimakteria
• zastavuje epistaxi,
• mírní stavy strachu, úzkostí,
rozčilení
• zmírňuje revmatické bolesti
páteře a kloubů
Dráha močového měchýře bod
62. CHENN-MO též ŠEN-MO=
ŠEN-MAJ, podle AACHAP bod
SHEN MAI
V kombinaci s bodem L1 jsem
z dráhy močového měchýře (MM)
aplikovala bod MM 62, který podle
Darbyho (in Bachmann) má uvedenou jako hlavní indikaci epilepsii.
Dle Bachmanna je MM 62 kardinálním bodem mimořádné dráhy
IANG-TSIAO-MO = Jang ČCHIAO
též YANG QIAO MAI (budič Yangu)
a vztahuje se k celé dráze. Hloubka
vpichu 10 mm (1 – 1,5 cunu) Dle
AACHAP je hlavní indikací bolest
hlavy, neuralgie, paralýzy zvl. dolní
končetiny, bolesti šíje, zad, bederní
oblasti, psychosomatická onemocnění. Dle Růžičky se k bodu MM
62 váží speciálně indikace: bolesti hlavy, bolesti v inguinách a dolních končetinách, epilepsie, stavy
po iktu, spasmy děložní svaloviny,
točení hlavy, hypertenze.
Pan J. K. už ten den nedostal žádný paroxysmu GM, po dvou dnech
v ordinaci absolvoval druhé sezení,
další GM nedostal, neprodělal GM
ani další týdny, docházel pravidelně 1× týdně na klasickou jehlovou
akupunkturu do ordinace po dobu

půl roku, pak byly intervaly i delší
10 – 14 dní. Střídala jsem vždy body
dráhy ledvin z distálních partií DK
s některým yangovým bodem, používala jsem stabilně střídavě kombinace:
Aplikace L1
- s MM 62
Aplikace L3
- s MM 62
Aplikace L5
- s MM 58
Aplikace L7
- s MM 58
Aplikace L 9 - s Žl
38
Dráha ledvin bod 3 TCHRO –
RAE, též TCHAJ-SI =taj-si, dle
AACHAP se jmenuje TAI XI
Uprostřed vzdálenosti mezi středem vnitřního kotníku a tendo calcaneus – hloubka vpichu 6 mm až
10 mm (0,5 – 1 cun). Je ceněn i jako
sedativní bod. Je hlavním bodem
mimořádné dráhy INN-TSIAO-MO
(dráha budiče YIN, účinek = proti stagnaci Yinu), proti městnání,
u epilepsie, stavy po iktu, hemikranie, proti zvýšené viskozitě krve.
Dle AACHAP onemocnění ledvin
typu nefritis, paralýzy (ochrnutí)
dolní končetiny, nepravidelné menses. Dle Bachmanna má indikace:
epilepsie, nervové vyčerpání, poruchy spánku – v noci nespavost,
ve dne nadměrná únava. Používá se
u melancholie, delirantních stavů,
deprese. Doporučuje se použít jej
u prodlouženého porodu, u prodlouženého odchodu placenty,
u imperativní mikce, spasmů urogenitálního traktu. U astma bronchiale, u otoků. Dle Darbyho je jeho
hlavní indikací epilepsie. Dle Růžičky: bolesti prekordia (aplikovat
až po provedení EKG s vyloučeným
IM!), astma bronchiale, dráždivý
kašel, zvracení, mastitida, chronická zácpa, spasmické bolesti v podbřišku, dle různých autorů: spasmy
kosterní i hladké svaloviny kdekoliv
v těle.
Dráha ledvin bod 5 TRAE-TSRI,
také ŠUEJ-ČCHÜAN = ŠUJCJUAN, dle AACHAP se jmenuje
ZHAOHAI, jinak též označený
SHUI-QUAN
Bod je zdrojem – bodem pramene
dráhy ledvin, sekundární dráhou je
spojen s bodem 59 MM (59.: křeče,
spasmy, CNS excitace a slabost-vyčerpání CNS). Bod L5 leží pod vrcholem maleolus medialis - vnitřním

kotníkem těsně nad arteria tibialis.
Hloubka vpichu cca 6 mm (0,3 – 0,5
cunu). Dle AACHAP: epilepsie, laryngopharyngitis, tonsilitis, neurastenie, nerpavidelné menses. Dle Bachmanna je indikován u nervového
systému ve stavu vyčerpání, slabosti, u spasmů svalů (hladké i kosterní), u stavů nadměrné excitace CNS,
u tinitu, u paroxysmálních bolestí v
podbřišku, u fantomové bolesti,při
krampi dolních končetin (DK), astma bronchiale, bronchitidy, u prolapsu dělohy, slabost DK. U zástavy
močení. Podle Růžičky (dle Hanojské školy): dysmenorea, amenorea,
bolesti v podbřišku zvl. spasmické
bolesti v oblasti vaječníků nebo varlat, bolestivá menstruace.
Dráha ledvin bod 7 FOU-LEOU,
též FU-LIOU = FU-LJU, dle
AACHAP se jmenuje FULIU či
FU LIU
Leží 2 cuny kraniálně od bodu L3
na vnitřním okraji šlachy Achillovy,
hloubka vpichu 5 mm (dle AACHAP
až 1 – 1,5 cunu v oblasti m. flexor
hallucis longus, superficiálně nad
ním je n. cutaneus suralis superficialis a pod bodem níže v hloubce
je arteria tibialis posterior ev. žíly).
Indikace dle AACHAP: nefritidy, orchitis, noční pocení,otoky, bolesti
v bederní oblasti.
Dle Bachmanna: Je tonizačním bodem dráhy ledvin. Indikace: slabost
nervové soustavy – CNS, všeobecná
slabost, rychlá únavnost, bázlivost,
úzkosti, noční pocení se slabostí.
Dle Darbyho je indikován u dětské
mozkové obrny (DMO), u paréz, při
ztrátě řeči, bolesti.
Dle Růžičky: silný diuretický
efekt, indikace u otoků, zvl. na DK,
lumbago.
Dráha ledvin bod 9.: bod TSOPINN, též ČU-PIN= ČŽU-BIN, též
ZHU BIN
Je uložen 5 cunů nad L3 za vnitřním okrajem tibie, hloubka vpichu
6 mm – až 15 mm
Je počátečním bodem mimořádné dráhy INN-OE (JIN-Wej) = dráha
opatrovatele Yinu, indikace mimořádné dráhy: nemoci nervového
systému, psychické poruchy, psychosomatická onemocnění, křeče,
tíže v DK. Dle Bachmanna: indikace
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na křečové stavy, psychózy, deprese,
obrny. Dle Růžičky: epilepsie, hysterie, spasmy a křeče lýtkových svalů
(krampi). Poznámka autorky: bod
není v AACHAP uveden,v jiných atlasech ano.
Dráha močového měchýře bod
58 MM FEI–IANG též FEJ-JANG =
FEI-JAN
Též FEI-YANG
Kombinovala jsem body dráhy
ledvin často s bodem 58 dráhy MM.
Leží přímo nad zevním kotníkem –
7 cunů nad bodem MM 60. Tento
bod je bodem přechodu meridiánu močového měchýře a je spojen
sekundární dráhou s bodem pramene dráhy ledvin L5. Indikace MM
58: epilepsie, bolesti hlavy, vertigo,
lumbago, epistaxe. Indikace jsou
shodně dle Bachmanna i dle Růžičky, navíc Růžička uvádí revmatické
bolesti. Poznámka autorky bod není
v AACHAP uveden, v jiných atlasech
ano.

včetně dekomprese mozku). V rámci komplexního přístupu jsme hned
na začátku léčby akupunkturou
upravili režimová opatření – samozřejmě se zákazem alkoholu a slunění – obdržel rady pro dietu, doporučené pití bylinných čajů (střídání
různých bylin cílených na ledviny)
a zákaz některých koření ve stravě
(rady neurologa zvyklé u epileptiků), ing. Aleš Rumler poradil ohledně geopatogenních zón doma. Při
sporadickém GM pacient obdržel
injekci i.m. MgSO4 10 ml od zdravotní sestry v sousedství a přijel pokud
možno hned druhý den na akupunk-

Dráha žlučníku bod 38 IANGFOU též JANG-FU = JAN-FU,
dle AACHAP se jmenuje
Guangming, dle Pictorial Atlasu
YANG FU
Leží 4 prsty nad zevním kotníkem
v prostoru mezi okrajem šlachy m.
extenzor brevis a m.extenzor digitorum longus. Hloubka vpichu
19 – 20 mm. (1 – 1,5 cunu). Bod Žl 38
je sedativní bod dráhy žlučníku a je
bodem mimořádné dráhy YANG-TSIAO-MO = což je dráha budiče
Yangu, a má úzký vztah k MM62 (viz
výše), který je kardinálním bodem
této mimořádné dráhy. Vlastní bod
Žl 38 má indikaci: bolesti hlavy, migrény, iktus – krvácení do mozku,
psycholabilitu, bolesti ledvin, bolesti ramene, křeče, revmatická onemocnění, koliky, je vhodný u léčby
fantomových bolestí a při léčbě šerosleposti. Dr. Kajdoš jej používal
při syndromu zmrzlého algického
ramene protilehlé strany těla.
U pana J. K. jsem si nikdy jsem
netroufla aplikovat aurikuloterapii
ani aplikovat klasickou akupunkturu na horní končetiny nebo na záda
a vůbec ne na hlavu, kde měl rozsáhlé jizvy po kraniotomii (po neurochirurgických paliativních zákrocích
10
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turu. Sporadicky prodělal ojedinělý
GM s frekvencí cca 6×/rok zpravidla
při velkých změnách počasí v kombinaci s úplňkem nebo zemětřesením na Zemi. Po celou dobu léčení
akupunkturou onemocněl jen výjimečně virovými chorobami, zpravidla s téměř afebrilním průběhem.
Kdykoliv v průběhu 14 let se u něj
objevilo znovu nakupení epileptických záchvatů GM, tak jsme ihned
zajistili hospitalizaci na neurologii
a indikovali se vstřícnými kolegy
neurology a radiology angiografické vyšetření mozku (PAG a později
již CT vyšetření s kontrastní náplní)

a zpravidla následovalo urychleně
přijetí na neurochirurgii. Nakupení záchvatů GM znamenalo, že se
nádor zvětšil a bylo potřeba provést paliativní zákrok s částečným
odstraněním nádoru či dekompresi
pro snížení nitrolebního tlaku. Pán J.
K. byl od zahájení léčby akupunkturou celkem 2× paliativně operován
s parciálním odstraněním nádoru
mozku. Žil při aplikované klasické
jehlové akupunktuře relativně kvalitním životem ještě celkem 14 let,
docházel do lesa za svou „partou“
lesních dělníků, pomáhal jim v práci s přiměřeným fyzickým šetřením
a solidárním pochopením z jejich
strany, hospodařil doma- prováděl
drobné opravy domku a práce na zahradě, s manželkou vychoval 2 děti
do dospělosti, do posledních dnů
byl soběstačný, šťastný za každý den,
bez velkých neurologických paréz
a fatických poruch. V konci se jednalo o status epilepticus s několika
málo dny trvajícím bezvědomím
s kvadruplegií.

Závěr
Závěrem mohu říci, že body z yinové dráhy ledvin akrálně na DK
jsou nesmírně významné pro regulace funkcí centrální nervové
soustavy – speciálně mozku. Jak
dokládá kazuistika jsou mimořádně
účinné i u těžké sekundární epilep-

sie typu GM. V kombinaci vybraných bodů z dráhy ledvin s určitými
body z yangových drah na akrech
dolních končetin se účinky naprosto výjimečným způsobem potencují. Výše uvedené body ve společné
kombinaci mají zajímavé synergistické účinky a je potřeba vnímat
jejich vzájemné a vzácné propojení
sekundárními dráhami, kdy dojde
k zvýšení efektu klasické jehlové
akupunktury v daném čase. Na mimořádně pozitivním efektu léčby
sekundární těžké epilepsie v uvedené kazuistice se podílel zcela
jistě i přenos informací (můžeme
říci excitace?, facilitace?) na mimořádné dráhy, které se zřejmě aktivizovaly jako ucelené softwarové
programy a pozitivně ovlivnily život pana J. K. Podle kybernetických
zákonitostí probíhají děje v CNS v.s.
stochasticky, proto i malý aferentní
podnět může způsobit postupně
v čase velkou informační změnu
v eferenci a v plasticitě funkčních
spojů v mozku.
Pravdou je, že v dnešní době auditů, akreditací, směrnic a množství
vyhlášek, bych si netroufla aplikovat akupunkturu doma neznámému a navíc takto těžce nemocnému člověku. Do dnešních dnů jen
děkuji za poskytnutou ochranu,
která mi byla tehdy dána, protože
tento příběh patří podle mého ná-

zoru do sféry příběhů „mezi nebem
a zemí.“ Pravdou je, že ani jedinou
myšlenkou mne tehdy nenapadlo
zapochybovat o efektu akupunktury, natož že by mohla nastat jakákoliv komplikace. Děkuji všem našim
vyučujícím v čele s dr. Miládkou Barešovou a dr. Václavem Kajdošem,
dr. Františkem Pokorným, dr. Radomírem Růžičkou, všem naším guruům, a za konkrétní cenné rady děkuji všem svým přátelům i z okruhu
bylinkářů a léčitelů.
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yinxu se vznikem prázdné horkosti
xure.

DEPRESE OČIMA TČM
Seminár ČLAS Praha 16. 11. 2013

MUDr. Dagmar Komárková
vedoucí lékařka kliniky TČM Inspirita, Praha
dagmarkomarkova@centrum.cz
Pojmem deprese (z latinského
DEPRIMERE – utlačovat, umlčovat) označujeme soubor duševních
a tělesných příznaků (beznaděj,
zoufalství, únava, nespavost, podrážděnost, úzkost, osamocenost,
nesebedůvěra, pocity viny, problémy s koncentrací atd.) a dlouhodobý pokles nálady. Deprese tvoří
30 – 40 % všech psychiatrických
onemocnění a vyskytují se dvakrát
častěji u žen, zejména v období
55 – 60 let věku.
V moderní době dochází k prudkému nárůstu depresí. Jednou z příčin je selhávání rodinného zázemí,
manželé mají každý svou práci, své
aktivity, své přátele, každý má vlastní auto, často svůj pokoj a svou postel. Postupně se navzájem odcizují
a vzdalují… Pokud se v organismu
oddělí yang od yin, přichází smrt.
Pokud se v manželství oddělí yang
a yin, vztah se rozpadne. Ale rozvodem emoční problémy nekončí, nastávají konflikty kvůli dětem,
společnému majetku; často z těchto
důvodů není rozvod vůbec možný
a oba partneři jsou nuceni přes vzájemné antipatie spolu zůstat.
Dříve byla jedna postel, jedna peřina. Když se manželé pohádali, neměli kam odejit. Museli být spolu,
komunikovat, navzájem se dotýkat,
a to snižovalo tenzi. Byly také rozděleny role – manžel vydělával peníze, obstarával obživu, žena uklízela,
vařila a starala se o rodinné zázemí.
Navzájem se tedy potřebovali. V západní populaci jsou všichni vyčerpaní, ženy musejí kromě domácnosti
a dětí zvládat ještě karieru, na muže
je vyvíjen obrovsky tlak v těžce konkurenčním prostředí. Mnoho lidi
se musí dále vzdělávat, aby neztratili zaměstnání, takže po příchodu
z práce ještě studují. Zvládnutí náročného tempa pak řeší užíváním
12

stimulancií nebo anxiolytik (káva,
cigarety, cukr, marihuana). Vyčerpání, přepracování, stres, špatná výživa, spěch… to všechno jsou faktory,
které přispívají ke vzniku deprese.
Podle západní psychiatrie má deprese 3 hlavní klinické příznaky neboli 3N: nezájem, nálada, nevýkonnost. Z dalších symptomů můžeme
pozorovat sucho v ústech, zácpu,
nechutenství, pocity tíhy, myalgie,
artralgie, potivost, palpitace, podrážděnost, dechové obtíže, ztrátu
libida a amenorhoeu. Vymezení
diagnózy deprese je někdy komplikované – dva nemocné lze diagnostikovat stejně, i když nemusí mít ani
jeden společný příznak. Některé
příznaky jsou totiž zcela protichůdné: nespavost – nadměrná spavost,
nechutenství – nadměrná chuť
k jídlu, psychomotorická agitovanost – retardace.

volným prouděním jaterní qi… Hun
poskytuje duchu shen inspiraci,
kreativitu, myšlenky, plány, sny…
Na druhé straně duch shen potřebuje hun kontrolovat a začlenit psychický materiál, který z něj pochází.
Hun je pramenem mnoha myšlenek
najednou, shen z nich vybere jednu
v konkrétním čase, které se může
mysl věnovat.
Nedostatečné vcházení a vycházení ducha hun působí ztrátu inspirace, kreativity, idejí, plánů, tedy
mentální depresi. Toto může nastat
při nedostatečné síle hun nebo nadměrně kontrolujícím shen.
U depresí vždy pozorujeme oslabení ducha zhi (vnímáno jako síla
vůle, hnací síla, odhodlání, vytrvalost, nadšení, fyzická i duševní síla)
– proto vždy posilujeme ledviny,
i když obraz nesvědčí pro jejich nedostatečnost.

Z pohledu tradiční čínské medicíny řadíme k obrazu deprese yu
zheng i symptomy pecky v krku z,
agitace zang zao a palpitace a úzkosti xin ji zheng chong. Přičemž yu
znamená v čínštině nejen mentální
depresi, ale taky stagnace (71. kapitola Prostých otázek vyjmenovává 6
stagnací: qi, krev, vlhkost, hlen, horkost a strava).
Emoční stres nejdříve napadá
qi a způsobuje její stagnaci (často
v kombinaci s vyčerpáním qi).
V počátečních stadiích deprese
tedy vždy pozorujeme stagnaci qi,
která bývá následně komplikována
dalšími obrazy (plnými i prázdnými).

Etiologie deprese podle TČM
1. Emoční stres (hněv, smutek,
zoufalství, starosti, pocity viny)
2. Konstituce (vrozené oslabení
dráhy ledvin a srdce)
3. Strava (konzumace mléčné,
sladké, tučné stravy generující
zahlenění nebo nadměrné
hubnutí či vegetariánství
způsobující nedostatek qi a krve
qixuexu)
4. Přepracování

Principem vzniku deprese je podle teorie TČM nerovnováha mezi
duchem hun, který sídlí v játrech,
a duchem shen, který sídlí v srdci.
Přirozeností ducha hun je „vcházení a vycházení“, které je umožněno
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Patologie vzniku a vývoje
deprese
Jak už bylo uvedeno, na počátku
vzniku deprese stojí vždycky emoce, které způsobí stagnaci energie
qizhi anebo vyčerpání energie qixu.
V prvém případě se stagnace qizhi
týká zejména meridiánů jater (gan),
srdce(xin) a plic (fei). Postupně
dává vznik stagnaci krve xueyu, hlenu tan anebo horkosti re. Horkost
může časem způsobit vyčerpání yin

Druhý případ – nedostatečnost
qi qixu – postihuje zejména dráhu
plic (fei), ledvin (shen) a sleziny (pi)
a po čase se komplikuje zahleněním
tan anebo blokádou krve z nedostatku – xueyu.
Deprese – obrazy podle TČM
GANQIZHI – STAGNACE
JATERNÍ QI
Zejména mladí lidé do 35 let věku,
počáteční stadium deprese.
Příznaky: deprese, náladovost,
podrážděnost, frustrace, pocity stažení, bolesti a rozpínání na hrudi
a v břiše, stažené trapézy a šíje, premenstruální syndrom, nepravidelná
menstruace.
Mentální profil: nedostatek snů,
cílů, plánů, názorů, inspirace (hun
nepřichází a neodchází). Náladovost, sklon k výbuchům hněvu. Pocity „zablokovanosti“ okolnostmi,
záliba v pohybu, odpor ke stagnaci,
vztek, vznětlivost.
Jazyk: normální barvy nebo lehce
červený po stranách, červené tečky
po stranách
Puls: napjatý xian
Doporučené body: PC 6 Neiguan,
LR 3 Taichong, GB 34 Yanglingquan,
TE 3 Zhongzhu, GB 13 Benshen, GV
24 Shenting, BL 47 Hunmen, GV 20
Baihui, CV 6 Qihai, LR 14 Qimen
Metoda xie nebo pbpx, GV 20 Baihui
bu
XIN-FEI QIZHI – STAGNACE QI
SRDCE A PLIC
Příznaky: deprese, smutek, úzkost,
palpitace, sevření na hrudi, dušnost,
vzdychání, nechutenství, rozpínání na hrudi a v epigastriu, obtíže se
zhoršují vleže, letargie, apatie, slabost a chlad končetin, bledý obličej.
Mentální profil: smutek a zoufalství ze ztráty, obtížné projevování
vřelosti, srdečnosti a pocitů, frustrace ze vztahů, potíže s vyrovnáním se
s bolestí nebo ztrátou. Plačtivost.
Je-li qi plic silná, člověk vidí věci
jasně, může jasně myslet a jednat.
Je-li qi plic oslabená, člověk se stává
líným a letargickým. Polehává, odmítá pohyb, nechce plánovat a dělat
rozhodnutí. Když je qi plic oslabená,
oslabuje se „znalost, jak žít“, oslabuje
se vůle k životu.

Jazyk: lehce červený po stranách
(oblast hrudi) nebo na špičce
Puls: lehce napjatý xian nebo stažený jin na obou prvních pozicích
Doporučené body: HT 5 Tongli,
HT 7 Shenmen, PC 6 Neiguan, CV 15
Jiuwei, CV 17 Danzhong, LU 1 Zhongfu, LU 7 Lieque, ST 40 Fenglong, LI
4 Hegu
Metoda pbpx
TANHUO RAO XIN – HORKÉ
HLENY OBTĚŽUJÍCÍ MYSL
Obraz se vyvíjí několik let ze stagnace qi z horka.
Příznaky: deprese, neklid, úzkost,
agitovanost, nesouvislá mluva, zmatenost, neklidné spaní, hodně snů,
nespavost, palpitace, pocit těžké
hlavy, závratě, sevření na hrudi, vykašlávání hlenů, nauzea, hořko a „lepivo“ v ústech.
Mentální profil: kombinace ztráty
náhledu (hleny tan) a neklidu a úzkosti (oheň huo).
Mohou se střídat období deprese
a zmatenosti a abnormální euforie,
vzrušení a šílenství. V závažných případech toto vede k manické depresi.
Jazyk: červený, oteklý, s mastným
žlutým povlakem a ev. srdeční rýhou
Puls: klouzavý hua, rychlý shuo
Doporučené body: CV 12 Zhongwan, BL 20 Pishu, ST 40 Fenglong, SP
9 Yinlingquan, SP 6 Sanyinjiao, PC 5
Jianshi, PC 7 Daling, ST 8 Touwei,
GV 24 Shenting, GB 13 Benshen, GB
17 Zhengying, GB 18 Chengling, GV
20 Baihui
Metoda xie nebo pbpx, BL 20 a CV
12 bu
XUEYU RAO SHEN – STAGNACE
KRVE BLOKUJE MYSL
Příznaky: deprese, neklid, agitovanost, úzkost, vznětlivost, neklidné
spaní, hodně snů, bolest na hrudi.
Obtíže se zhoršují v noci.
Mentální profil: krevní staze mají
tendenci zahrazovat ducha shen
i hun stejným způsobem jako hleny
a v závažnějších případech mohou
vést ke ztrátě vhledu. Zejména u žen
po čtyřicátém roce věku, příčinou
bývá dlouhodobě potlačovaný hněv,
starosti a pocity viny.
Jazyk: nachový
Puls: napjatý xian
Doporučené body: PC 6 Neiguan,
BL 17 Geshu, SP 10 Xuehai, CV 14 Juque, HT 5 Tongli, SP 6 Sanyinjiao, LR

3 Taichong, GV 20 Baihui
Metoda xie nebo pbpx, GV 20 bu
HORKOST V OBLASTI BRÁNICE
Vzniká jako následek invaze zevního patogenu, mívá akutní nástup.
Zevní patogen – větrná horkost
(fengre) – se dostava dovnitř a přeměňuje se v horkost. Pokud se pacient správně nezaléčí, může přetrvat
ve formě zbytkové horkosti v oblasti
bránice a dát vznik depresi a dalším
příznakům.
Patří sem např. deprese u chronického postvirového únavového syndromu
Příznaky: deprese, neklid, úzkost,
nespavost, tlaky na hrudi, nauzea
a zvraceni, pocity strachu a úzkosti
„pod srdcem“.
Mentální profil: hlavně mladí lidé,
teenageři – potlačovaný hněv, pocity viny, na to nasedne horečnaté
onemocnění
Jazyk: se žlutým povlakem
Puls: rychlý shuo, lehce napjatý wei
xian
Doporučené body: TE 5 Waiguan,
LI 11 Quchi, CV 15 Jiuwei, BL 17
Geshu, GV 9 Zhiyang, PC 6 Neiguan,
LU 5 Chize
Metoda xie, PC 6 a LU 5 pbpx
PIQIXU, XINXUEXU –
NEDOSTATEČNOST QI SLEZINY
A KRVE SRDCE
Krev srdce je sídlem ducha shen,
při nedostatku krve shen přichází
o své sídlo) a vzniká deprese, úzkost,
nespavost.
Příznaky: deprese, nadměrné přemítání, palpitace, bázlivost, problémy s usínáním, závratě, nechutenství, bledý obličej.
Mentální profil: zejména u mladých žen, zaujatost s nekonečným
přemýšlením, zacyklenost, obavy
a nekonečné debaty, nedostatečná
akčnost
Jazyk: bledý, někdy tenký a suchý
Puls: prázdný xu, tenký xi
Doporučené body: ST 36 Zusanli,
SP 6 Sanyinjiao, BL 20 Pishu, BL 21
Weishu, CV 15 Jiuwei, PC 6 Neiguan,
BL 15 Xinshu, HT 7 Shenmen, GV 14
Dazhui, GV 20 Baihui, CV 4 Guanyuan
Metoda bu
Aplikace moxovacích kuželíků
na bod GV 14 Dazhui silně doplňuje
yang srdce.
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XIN–SHENYANG XU –
NEDOSTATEČNOST YANGU
SRDCE A LEDVIN
Příznaky: deprese, zimomřivost,
„nechuť cokoliv dělat“, palpitace,
únava s pocity chladu, střídání deprese s neklidnou úzkostí.
Mentální profil: lidé středního
věku nebo starší, vykazují nechuť
cokoliv dělat, všechno vnímají jako
zápas, námahu - chybí yang.
Jazyk: bledý
Puls: tenký xi, prázdný xu
Doporučené body: HT 5 Tongli, GV
14 Dazhui (moxa), BL 15 Xinshu, BL
23 Shenshu, CV 6 Qihai, ST 36 Zusanli, SP 6 Sanyinjiao, GV 20 Baihui,
KI 3 Taixi
Metoda bu
XIN-SHENYIN XU, XURE –
NEDOSTATEK YIN SRDCE
A LEDVIN, PRÁZDNÁ HORKOST
Příznaky: deprese, večerní úzkosti, pocity horkosti, návaly, závratě,
palpitace, buzení se v noci, horkost
5 srdcí, kradmé pocení, neklid, slabost v zádech.
Mentální profil: pacienti středního nebo staršího věku, často ženy
v menopauze. Samotná nedostateč-

14
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nost yin způsobuje depresi, prázdná
horkost obtěžuje mysl a způsobuje
úzkost a neklid.
Jazyk: červený bez povlaku
Puls: prázdný xu, tenký xi, lehce napjatý wei xian
Doporučené body: KI 3 Taixi, KI
6 Zhaohai, SP 6 Sanyinjiao, KI 2 Rangu, KI 9 Zhubin, BL 52 Zhishi, HT 6
Yinxi, PC 7 Daling, GV 24 Shenting,
CV 15 Jiuwei
Metoda bu, KI 2 + HT 6 + PC 7 pbpx
V souvislosti s léčbou psychiky
(a tedy i depresí) nelze opomenout
body 2. linie dráhy močového měchýře, zejména body BL 42 Pohu, BL
44 Shentang, BL 47 Hunmen a BL 52
Zhishi.
BL 42 POHU leží pod processus
spinosus 3. hrudního obratle, 3
cuny laterálně od zadní střední čáry,
v úrovni bodu BL 13 Feishu. Má tedy
vztah k dráze plic a tělesné duši
po (posiluje a zakořeňuje po v plicích). Napichujeme je při smutku,
žalu a sebevražedných myšlenkách
pacienta. Řeší především vztah člověka k sobě samému.
BL 44 SHENTANG leží pod processus spinosus 5. hrudního obratle, 3
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cuny laterálně od zadní střední čáry,
v úrovni bodu BL 15 Xinshu. Má tedy
vztah k dráze srdce a duchu shen.
Použijeme jej v případě úzkosti, nespavosti, deprese, zlepšuje jasnost
mysli a inteligenci.
BL 47 HUNMEN leží pod processus spinosus 9. hrudního obratle,
3 cuny laterálně od zadní střední
čáry, v úrovni bodu BL 18 Ganshu.
Má tedy vztah k dráze jater a duchu
hun – ovlivňuje jeho „vcházení a vycházení“, pomáhá najít smysl a směr
života. Napichujeme jej u potíží jako
je nespavost, deprese, nadměrné
snění, frustrace. Řeší vztah pacienta
k ostatním lidem a ke světu.
BL 52 ZHISHI leží pod processus
spinosus 2. bederního obratle, 3
cuny laterálně od zadní střední čáry,
v úrovni bodu BL 23 Shenshu. Má
tedy vztah k dráze ledvin a k duchu
zhi. Je vhodný především u deprese se ztrátou vůle, motivace, životní
síly.

ELEMENT ZEMĚ A MERIDIÁN ŽALUDKU
Originální práce z 8. Konference v Českém ráji, duben 2014

doc. MUDr. Dobroslava Jandová, Dr.h.c.
přednostka Kliniky rehabilitačního lékařství 3. LF UK a FNKV Praha
dobroslava.jandova@seznam.cz
Pod element Země přináleží
funkční okruh ČTVEŘICE „spolupracujících“ komponent:
• meridián žaludku YANG (č. Ž,
něm. M )
• orgán žaludek YANG
• orgány pankreas a slezina YIN
(č. SS, něm MP)
• meridián sleziny a pankreatu
YIN
Meridiánu žaludku je přiřazený
k YANGu, podle Bachmanna obsahuje stejný díl YANGu 5/10 a YINu
5/10, protože rozmačkání až rozmělnění potravy je YANGovou funkcí, ale resorbce je funkcí YINu. Pro
nesmírnou bohatost symptomatologie dráhy žaludku a moje značné
zkušenosti s celou dráhou se budu
věnovat právě tomuto meridiánu,
obzvláštní osobní zážitky jsem získala díky jednomu bodu oblasti tohoto
meridiánu u konkrétní diagnózy časté v dětském věku.
Meridián přijímá energii od předcházejícího meridiánu tlustého střeva (Ts /Di) a to prvním bodem M Ž1
(M 1) v obličeji a energii po projití
celkem 45 body meridiánu na přední ploše těla předává energii dalšímu meridiánu elementu Země a to
tentokrát YINovému meridiánu –
prvnímu bodu meridiánu sleziny +
pankreatu SS 1 (MP1), topograficky
z druhého na první prst (dříve se užívalo označení prstce) dolních končetin. Optimální čas meridiánu žaludku je mezi 7 – 9 hod ráno pro sedaci,
tonizace lepší po 9,00 hod. Meridián
žaludku spojuje mnoho orgánů mezi
sebou. Dá se říci, že na hlavě má vliv
na prokrvování a trofiku smyslových
orgánů a trofiku sliznice dutiny ústní, v oblasti krku je odpovědný za
propojení funkcí smyslových orgánů s funkčními stavy sliznice dutiny
ústní, ovlivňuje funkční stav hrtanu
a dýchacích cest, body na hrudníku
„kopírují“ postupně výškově uložené

vnitřní orgány a mají vliv na průdušky a distálněji na plíce. Jak pokračuje
meridián, tak body níže uložené tj.
body na dolních žebrech a na břiše jsou indikovány při dysfunkci či
onemocnění žaludku a střev. Body
na dolních končetinách mají vlivy
nejen lokální, ale mnohdy u nich
převažují účinky vzdálené. Nejznámějším bodem meridiánu žaludku je
bod „tří vesnic“ neboli Ž36 bod ZU-SAN-LI (Cu-San-Li). Navzdory velké
délce tenkého střeva a důležitosti
funkcí tenkého i tlustého střeva pro
organizmus není kupodivu v jejich
vlastních meridiánech a málo v jiných meridiánech mnoho přesných
odkazů na poruchy funkcí nebo nemoci střevní, pokud jsou uváděné,
pak jsou zpravidla ve znění symptomatických popisů např. nechutenství, dysfunkce střev, meteorizmus,
v překladech se setkáváme s termínem kolika střevní a podobnými názvy.
Meridián žaludku je spolu s přední střední dráhou významný pro
diagnostiku zánětlivých onemocnění střev. Darby (in Bachmann) udává jen u bodů Ž36 a Ž37 (na rozdíl
od ostatních bodů celého meridiánu
žaludku) symptomy: bolesti břicha,
dyspepsie, nechutenství, poruchy
trávení, krkání, střevní šelesty, střevní koliky, nadýmání, zácpa. Jenom
notickami poznamenává u bodů Ž38
a Ž40 dyspepsii žaludeční, u bodu
Ž44 je jediná zmínka o zánětech
v podbřišku, ale bez bližší specifikace. Autoři Bachmann a Růžička popisují shodně indikace užití bodů Ž36
a Ž37 u obdobných stavů jako Darby,
ale kromě jiných indikací je uvedený
i zánět tenkého střeva. Bachmann
zmiňuje v symptomatologii bodů
Ž39 a Ž40 střevní poruchy, ovšem
bez jakékoliv bližší specifikace.
V prvním kurzu akupunktury ILF
Praha, v r. 1979 nás vojenský válečný

chirurg MUDr. Václav Kajdoš naučil
vyhledávat bod z dráhy žaludku pro
diferenciální diagnostiku náhlých
příhod břišních (NPB), zvláště při
podezření na apendicitidu akutní
či chronickou u dětí. Jedná se o bod
posléze glorifikovaný MUDr. Miládkou Barešovou v kurzech akupunktury ILFu a uvedený v učebnicích
akupunktury dr. Radomíra Růžičky
a dr. Milana Eslera. Jejich pokračovatelé – vyučující v kurzech akupunktury IPVZ v Praze MUDr. Petr Fiala
a MUDr. Michal Jelšík na něj v kurzech upozorňují.
Bod pro diferenciální diagnostiku apendicitidy je u citlivějších dětí
spontánně, zpravidla však palpačně
bolestivý, je unilaterálně lokalizován jen na pravé dolní končetině 3
cuny pod bodem Ž36 směrem distálním a cca 2 cuny proximálně nad
Ž37, horizontálně je 1 cun laterálně
od přední hrany tibie, umístěn je
v hloubce 1 – 1,5 cunu. Tento bod
je detekovatelný zpravidla jen při
výskytu appendicitis akutní nebo
chronické, eventuelně u „aktivní“
pooperační jizvy.
Bischko uvádí apendikální poplachový bod jako extra-meridiánový
EM bod uložený 2 cuny pod Ž36
vpravo, s jinak shodným popisem
lokalizace. Růžička uvádí v oddílu
své učebnice „Ostatní body mající
vztah k dráze žaludku“ bod Ž37-1,
s popisem umístění: 3 cuny pod Ž36
o něco blíže spíše k Ž37 pro výhradní indikaci akutní a chronická apendicitis (1985).
Bachmann udává u předního
středního meridiánu PS12 (JM12),
který je alarmovým bodem dráhy
žaludku, v jeho indikacích též zánět
apendixu a záněty tenkého střeva.
Z dalších konsekvencí kolem apendicitis uvádějí různí autoři body
z tělového schématu klasické akupunktury, také ve schématech mi-
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mořádných meridiánových bodů či
aurikuloterapie. Např.: Esler v“ Akupunkturním receptáři“ (viz r. 2008)
publikoval, že řada zahraničních
autorů vede tento bod jako mimodráhový bod s označením PaM 142
dx, dále popsal palpačně citlivý bod
Ž28, který se vlastně klinicky kryje
s obecně popisovaným Mac Burneovým bodem. Esler rovněž upozornil,
že pokud je bod výjimečně přítomný na LDK, že se může jednat o akutní divertikulitis tlustého střeva. Esler
v „Akupunktuře ucha“ doporučil věnovat pozornost radiálám RL1 – RL4
dx a sympatické inervaci tenkého
střeva paravertebrálně v projekci
ganglií RTh2 – RTh 4 a RTh 11 – RL1.
(Nakladatelství Poznání 2010). Růžička uvádí v aurikulokomedicině
body pro appendix na ušním boltci:
68, 69, 70 (NADAS r. 1985).
Doporučená novodobá literatura,
kde je bod nádherně a přesně vyobrazen je např. autorky Focks Claudia:
„Atlas of Acupuncuture“ Churchill
Livingstone, 2008, viz kapitolu 6. 5.
Extra Points: Lower Extremities –
Appendix Point LANWEI/Lanweixue, Ex- LE-7 a popis uložení je
shodný s výše uvedenými údaji dle
Kajdoše. Bod je rovněž samostatně
uveden v díle Lian, Y. L., Chen, CH.
Y., Hammes M., Kolster, B. C.: „Pictorial Atlas of Acupuncture“ Ed. H.
f. Ullmann: 2011 of TANDEM Verlag
GmbH.
Z klinických zkušeností našich
nestorů je na místě uvést sdělení
MUDr. R. Růžičky a MUDr. M. Barešové, kteří se před organizováním
druhého kurzu akupunktury na
ILF Praha vrátili ze stáže z Univerzity v Hanoi (tuším v r. 1980) a spolu
s MUDr. Kajdošem se tehdy shodli
na tom, že ve Vietnamu a v Koreji při
podezření na akutní appendicitis
napichují klasickou jehlou EM bod
Ž37-1 někdy v kombinaci s dalšími
body klasické tělové akupunktury
a léčí nemocné bez operace. Lékaři
„západního“ typu za stáží ve Vietnamu a v Koreji „neviděli“ appendicitis a místní chirurgové měli v záznamech minimum provedených
operací pro tuto diagnózu. Naši učitelé znalí zákonů této země a západního stylu myšlení nás ovšem v kurzu
ILF důrazně varovali před amatériz16

mem a kladli nám na srdce, že každého s podezřením na náhlou příhodu
břišní včetně podezření na diagnózu appendicits máme za povinnost
odeslat na chirurgickou ambulanci
a postupovat lege artis dle „západní
medicíny.“ Varovali nás a doporučili nám akupunkturní body v těchto
případech nikdy nenapichovat – ani
je jinak neovlivňovat reflexním způsobem, použít je jen jako pomoc při
diferenciální diagnostice NPB. Dovolím si nyní uvést dvě kazuistiky.
Kazuistika č .1
Děvčátko 10 r., v r. 1981, během
prvního dne pozvolna se horšící flexe v pravé kyčli při běhu a chůzi dolů
se schodů, večer subjektivně dítě
neobtěžující stav. Klinicky v normě,
palpačně na břiše sporná tupá bolest
v pravé jámě kyčelní při hluboké palpaci na m.iliacus při současné flexi
pravé DK v kyčli (příkaz přitažení
kolena k bříšku). Chuť k jídlu v normě, afebrilní, spala hlubokým klidným spánkem. Druhý den ráno opět
šetření kyčle při sestupu se schodů
dolů pro nevyjádřitelný pocit tahu
nebo spíše sevření svalů kolem kyčle
vpravo, objektivně nihil pro NPB.
Přesto proveden odběr KO a diff,
FW a moč na vyš. chem. + sedimentu – vše normální nálezy, afebrilní.
Absolvovala školní docházku a odpolední pohyb v terénu bez problémů. Večer subjektivní i objektivní
stav bez změn, afebrilní, celý den
měla lehkou dietní stravu a tělesné
šetření (omluvená z tělocviku v škole). Noční klid bez problémů, 3. den
ráno byl stav subjektivně i objektivně bez změn, byla afebrilní, přetrvávalo šetření flexe v pravé kyčli při
chůzi se schodů dolů. Vyšetřila jsem
bod Ž37-1: při vyšetření dítěte vleže
na zádech s koleny flektovanými cca
do 60°, plosky nohou volně opřené
o podložku, pomalu jsem sunula
ukazováčky bilaterálně stejným lehkým tlakem po dráze žaludku od kotníků proximálně. Dítě na Ž37-1 dx
spontánně udalo bolest „tam mám
přece modřinu!“ (objektivně ovšem
nihil, trauma anamnesticky 0). Indikovali jsme převoz dítěte na spádovou chirurgickou ambulanci, kde
pro nebyly shledány žádné příznaky
pro NPB, kyčle byly při pasivním vy-
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šetření volné, byla doporučena při
přetrvávajících potížích kontrola
další den ráno, při akutním zhoršení samozřejmě ihned. Moje sdělení
o pozitivitě akupunkturního bodu
pro appendicitis nebrali chirurgové
vůbec v potaz. Dítě bylo drženo pro
jistotu o hladu a čaji, na pravý podbřišek byl 2× během dne přiložen
studený obklad na hodinu, stav klinicky idem. Dítě stále afebrilní, stolice a močení v normě, pohyblivost
v normě, chuť k jídlu v normě. Jenom
Bod Ž37-1 velmi bolestivý na pohmat. Spánek nerušený. Na kontrole
čtvrtý den ráno se situace s chirurgy
opakovala, neshledali nic pro NPB
,,na pozitivitu akupunkturního bodu
nebrali zřetel, dítě odesláno zpět
domů s tím, že se nejedná o NPB.
Zvyklá doporučení. Dítě doma drženo o hladu a čaji, vleže v klidu. Téhož
dne- tedy 4. den – večer subfebrilie
37,2° C jinak subjektivně bez potíží,
hrozný hlad, objektivně na břiše bez
patologie, klinicky bylo přítomno
jen šetření pravé kyčle při poskocích nebo chůzi dolů se schodů, akupunkturní bod Ž37-1 velmi bolestivý
na lehký pohmat. Večer vstřícný kolega chirurg s určitou osobní zkušeností s akupunkturou dítě přijal tzv.
„na pozorování.“ V průběhu večera
do 21 hod. přijali na chirurgii dvě
děti s jasnou dg. akutní appendicitis,
proto v noci přesně podle pravidla 3.
odoperovali všechny děti, holčičku
jako poslední. Jednalo se u ní o flegmonózní zánět retrocaekálně uloženého appendixu, téměř už gangrenózně se rozpadajícího, odsávali jej
po kouskách… Operace trvala l,5 hodiny. Hojení p.p. Vše dobře dopadlo.
Kazuistika č. 2.
V r. 1984 jsme s dětským Šumperským pěveckým sborem „Motýli“ jeli
do Španělska na 10 dní na celosvětovou soutěž, do 2 busů nastupovalo 80 dětí ve věku od 10 – 15 let. 3
dny před odjezdem rodiče povinně
přinesli potvrzení lékařů o zdravotním stavu a potvrzení o bezinfekčnosti. V den odjezdu jsem v rychlosti
jako lékař výpravy orientačně kontrolovala zdravotní stav dětí.Rodiče
jedné 12tileté dívenky mně informovali o tom, že poslední 2 dny byli
s holčičkou celkem 4× na chirurgii

pro susp. appendicits. Chirurgové
jim ráno v den odjezdu řekli, že je
potřeba dítě pozorovat a event. při
zhoršení ihned přivézt na operaci,
rozhodnutí o odjezdu dítěte nechali
plně na rodičích. Písemně mi rodiče nic z chirurgie nedonesli, jen mi
úpěnlivě kladli na srdce, ať se o dcerku dobře postarám. Jednalo se o sólistku, tak naléhali i sbormistr s klavíristkou, že musí holčička jet, děti se
připravovaly na soutěž celý rok. Dívence jsem k velkému údivu všech
hned osahala DK – bérce, aku bod
Ž37-1 byl němý – nebyl palpací detekovatelný. Ujistila jsem rodiče, že
v případě zhoršení zdravotního stavu ji předám prvnímu lékaři na prv-

ní chirurgii v nejbližší nemocnici,
kterou cestou najdeme. Kupodivu
je to nesmírně uklidnilo – na rozdíl
ode mne.
Jakmile jsme zamávali rodičům
a zahnuli autobusem za roh, tak jsem
holčinu vyzpovídala, sebrala jsem
jí řízky na 3 dny, makové buchty
a čokoládu na cestu, zabavila jsem
jí láhev koncentrátu pomerančového džusu s tím, že bude pít buď jen
čistou vodu nebo čaj. Její kamarádky
děvčátka vzala naprosto vážně ode
mě úkol, střežit ji jako policajti, dívenka tedy nejedla nic jiného než
rohlíky a čaj (řidiči museli kvůli rohlíkům zastavovat různě u obchodů…)
a pravidelně po 2 hod., jsem jí sledo-

vala pulz, orientačně jazyk, palpovala jsem břicho a vždy jsem vyšetřila
akupunkturní bod Ž37-1 na pravém
bérci, který neexistoval – byl „němý“
– byl nepřítomný. Uklidňovala jsem
sama sebe, že palpace bodu Ž37-1
je pro mě důkazem, že se nejedná
o NPB tedy o appendicitis, subjektivně bylo dítě bez nauzey, bez vomitu, afebrilní, klinicky byla přítomná
jen lehká palpační citlivost v celém
podbřišku a více v pravé jámě kyčelní. Druhý den se cítila výborně,
akupunkturní bod pro apendicitis
byl němý, břicho palpačně bolestivé
pouze v pravé jámě kyčelní, musela
držet dál dietu a klid – ostatní dívky
ji nechaly ležet v klidu na sedadle
a smrskly se tři na jedno dvojsedadlo. Kontrolovala jsem ji dál po 2
hodinách. Německem jsme projeli
myslím s jen s dvakrát půlhodinovou zastávkou a skončili jsme večer
ve Francii poblíž Lyonu, kde si nás
tamní sbor rozebral do jednotlivých
rodin. Při poslední kontrole dítěte
v 22 hod. – než zmizela mimo můj
dohled – byl akupunkturní bod Ž371 „němý“, překladatelka vysvětlila,
že dítě smí dostat jen suché brambory nebo rýži k večeři a k snídani
jen rohlík a čaj. Třetí den ráno před
nástupem do autobusů byla moje
první starost osahat dívence bérce,
subjektivně a objektivně nebyly žádné známky pro NPB, akupunkturní
bod byl němý Ž37-1 a moje víra v něj
byla 100%. Dívenka ještě měla dietu
a klid. Od 4. dne až do konce zájezdu proběhlo vše bez komplikací.
Poznámka: náš dětský sbor zvítězil
– spolu s dětmi z Hong-Kongu byly
společně na prvním místě ve světě.
Zpívaly úžasně.
Od té doby jsem hned při prvním
kontaktu s dítětem nebo dospělým
s bolestmi břicha vždy vyšetřila akupunkturní nejdříve bod Ž37-1 a podle něj řídila další postup vyšetření,
pomocná vyšetření a terapii ev. indikaci k operaci. Kdykoliv jsem pak
poslala na chirurgii někoho s poznámkou, že akupunkturní bod pro
appendicitis je pozitivní, tak už chirurgové vždy operovali a vždy diagnózu potvrdili.

Závěr
Pro „Západní medicínu“ má tento
bod diferenciálně diagnostický význam v praxi u všech bolestí břicha
Acupunctura Bohemo Slovaca • bulletin ČLAS ČLS JEP a SA SLS • 2–3 | 2014

17

originální práce
jako pomocné kritérium obzvláště
v situacích, kdy je momentálně obtížně dostupná lékařská péče, míním tím mimořádnou situaci např.
u horolezců, kdy je potřeba rozhodnout o akutnosti evakuaci z velehor
vrtulníkem nebo jiným transportem
pomocí horské služby, v době přírodních katastrof (záplavy v r. 1997
na Jesenicku odřízly okres zcela od
elektřiny, plynu a možnosti dopravy z některých obcí a míst na dobu
7 dnů…). Význam vyšetření tohoto
akupunkturního bodu má u malých
dětí, kde jsou časté lymfadenitidy,
u dětí – zvl. u holčiček 10 – 14letých
v prepubertě při diferenciální diagnóze premenstruálního pobolívání
podbřišku ještě ve fázi amenorey,
u dospělých při nejasných bolestech v pravé jámě kyčelní a podbřišku, u mladších žen při diferenciální diagnostice gynekologických
problémů (pomůže i diagnostika
ušní akupunktury…) nebo u podezření na appendicitis u gravidních
žen, u diferenciální diagnostiky potíží z oblasti nefrourologické etiologie, zvl. u atypické koliky ledvinné
a v dalších případech.
Svého času byl akupunkturní
bod Ž37-1 u diagnózy appendicitis
na Šumpersku a Jesenicku tak známý, že i dětský chirurg, rytíř ČLK
prof. MUDr. Václav Tošovský, DrSc.
z 2. LF a FN Motol si v praxi ověřil jeho funkci a citoval bod Ž37-1
v jedné ze svých reedic – publika-

originální práce
cí o dětské chirurgii jako důležitý
klinický pomocný diferenciálně
diagnostický znak u akutní nebo
chronické apendicitidy. Jak se šířily
v letech 1985 – 2000 nové poznatky
v akupunktuře a aurikulomedicíně,
tak jsem používala k zpřesnění diferenciální diagnostiky nejen bod
Ž371 ale i výše již vyjmenované body
k diff. dg.
Pokud jsem se tímto sdělením dopustila nošení dříví do lesa, tak mi
to prosím odpusťte. Mnohdy nám
klinikům ani UZ – sonografické vyšetření břicha neukáže vždy stoprocentně nálezy a laboratorní pomocná vyšetření s CRP jsou zásadně jen
pomocná, anamnéza může být zavádějící a pod obrazem bolestí v pravé
jámě kyčelní se může prezentovat
i nekróza hlavice kyčelního kloubu.
Nicméně každý z lékařů, kdo o noční lékařské pohotovostní službě vyšetřuje dítě nebo dospělého s akutní
neurčitou bolestí v pravém podbřišku, se může spolehnout na bod Ž371 a bude se spolu se mnou klanět
umění 5 000 let staré klasické tělové
akupunktury a novodobým bodům
v aurikulomedicíně jako úžasným
pomocníkům a neuvěřitelnému odkazu moudrých znalostí, které nám
slouží i v třetím tisícíletí. Toto sdělení bylo předneseno s úctou ke klasické akupunktuře a mým učitelům
akupunktury koncem dubna na tradičním setkání v Českém Ráji, které
organizuje MUDr. Miroslav Holub.

Literatura:
Anatomical Atlas of Chinese Acupuncture Points . Shandong Science
and Technology Přes Jing Jiu Lu Shengl
Dajie, Jinan, China, 1982

ELEMENT ZEMĚ – ZÁKLAD ENERGETICKÉHO
SYSTÉMU, I. ČÁST

Originální práce z 8. Konference v Českém ráji, duben 2014

Bachmann, G.: Akupunktur, eine Ordnungstherapie. K.H.Verlag,Heidelberg,
1959
Bischko,J.: Einführung in die Akupuncture. Heidelberg, Haug Verlag,
1978

MUDr. Miroslav Holub
Rehabilitační centrum Semily
mirhol@netair.cz

Vrána, J.: Stručné základy klasické akupunktury. UP Olomouc. 1982

Střední část energetického systému člověka je velmi úzce spojena
zvláště s příjmem stravy. Většina lidí
je přesvědčena, že právě jídlo je nejdůležitějším energetickým zdrojem
pro život. Je to však pravda pouze
částečná. Využití energie získané
z jídla by v žádném případě nestačilo k dokonalé funkci energetického systému jako celku, vždy k tomu
potřebuje své dva sousedy – energii
ledviny a plic. Střední energetická
část je pod přímým vlivem meridiánu sleziny a žaludku. Slezina má
na starosti zvláště regeneraci ČCHI
a krve. Je to systém, který významně
komunikuje s vnějším prostředím
právě díky příjmu stravy. Proto je
tak nesmírně důležité to, co jíme.

Vymazal J., Tuháček, M.: Akupunktura.
SZdN, Praha, 1965.

Žaludek, slezina, slinivka
břišní

Esler, M.: Akupunktura ucha. Poznání.
Olomouc. 2003
Esler, M.: Mimodráhové akupunkturní
body.Poznání. Olomouc: 2003
Focks Claudia: „Atlas of Acupuncuture“
Churchill Livingstone, 2008,
Kajdoš, V.: Kovem a ohněm- akupunktura. Presfoto.Praha, 1974
Lian, Y. L., Chen, CH. Y., Hammes M.,
Kolster, B. C. : „Pictorial Atlas of Acupuncture“ Ed. H. f. Ullmann: 2011 of
TANDEM Verlag GmbH.
Růžička, R.: Akupunktura v teorii
a praxi. NADAS. Praha: 1985 (reedice
1990)

Dráha žaludku tvoří centrum
celé energetické soustavy. Prostřednictvím žaludku je potrava přijímána zvnějšku, odtud jsou energie
dále rozdělovány. Potrava, která jde
směrem dolů, je zdrojem kalných
(nečistých) energií, které musí být
dále zpracovávány v dalších částech
zažívacího traktu, především v játrech, zatímco energie vzestupná jde
prostřednictvím dráhy sleziny jako
čistá energie vzhůru, kde se spojuje s další čistou energií dechu prostřednictvím dráhy plic. Doplněním
se základní energií ledviny tak vzniká prakticky použitelná energie pro
všechny funkce v organizmu. Žaludek kontroluje trávení jako celek
a je prvním zdrojem trávicích šťáv.
Dráha
sleziny
kontroluje
vstřebávání. Dále provádí kontrolu nad soustavou hypothalamu, hypofýzy a nadledvin. Energie dráhy
tak působí na celkový tonus, intelekt, myšlení a představivost. Zároveň však řídí a reguluje složení krve,
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ovlivňuje krvetvorbu a srážlivost.
Reguluje distribuci krve a tekutin
v organizmu. Významné je řídící
postavení v rámci imunitního systému. Pro nás je důležitá informace,
že odpovídá za celkový stav svalů –
společně s dráhou jater a žlučníku.
Slezina řídí lymfatický systém, ovládá řízení metabolismu a homeostazu, ovlivňuje mesenchym. Slinivka
břišní je velmi důležitým orgánem
trávení, produkuje enzymy nutné
k trávení bílkovin a tuků, vnitřně-sekretorická část slinivky prostřednictvím inzulínu reguluje metabolizmus cukrů. Slezina řídí svaly,
zejména jejich tonus, dále podkoží
a tukovou tkáň.

Energetický rozvrat
Příznaky, vyvolané poruchou
sleziny se projeví jako zažívací obtíže – zvracení, škytavka, nadýmání, zvracení, průjmy, ale i slabostí
svalů v těle, křečemi, paresteziemi
a dysesteziemi končetin a především pak otoky. Slezina je citlivá
na vlhko a horko, které nesnáší.
Potom pozorujeme zejména pocit
plnosti, slabost v těle i končetinách.
Pokud napadne dráhu škodlivý vítr
a chlad (akupunkturní označení poruch funkcí exogenními činiteli),
projeví se obtíže ve smyslu bolestí
v průběhu meridiánu, dále křeče,
parestezie, při výraznějším rozvratu
i poruchy mozku ve smyslu až hemiplegie (ochrnutí poloviny těla).
Energetický rozvrat sleziny se podílí na poruchách menstruačního cyklu, celkovým neklidem, neschopností koncentrace. Svůj význam má
i v patologických stavech spojených
s alergií, zejména potravinové. Spolupodílí se na vzniku a vývoji psoriasy.
Příznaky poruchy dráhy žaludku se projeví jako bolesti břicha,
nechutenství, nauzea, zvracení, pá-

lení žáhy, pocit plnosti, pocit hladu
a žízně, strach, nespavost, bolesti
zubů, záněty sinusů (dutin), krvácení z nosu, záškuby svalů a bolesti
ve tváři. Při převaze „horka“ bývá
soustavný hlad a žízeň. Dráha žaludku má totiž úzký vztah ke štítné
žláze, která je základním článkem
termoregulace.

Souvislosti, šlachosvalové
dráhy
Slezině, slinivce břišní a žaludku
odpovídá element Země, barva
žlutá, hnědá a okrová, světová strana „střed“ – čímž je dána symbolika vztahu s Matkou Zemí, ročním
obdobím pozdní léto. Energií sezóny je vlhko. Žaludek je přiřazen
jako „slabý článek“ lidem narozeným ve znamení Býka a Blížencům
je vlastní citlivost sleziny. Důležité
jsou i vztahy sleziny a žaludku k zubům – 4,5 dole a 6,7 nahoře. Těmto
orgánům odpovídá segment hrudní
páteře Th 11-12 a souhlasné (SHU)
body UB 20.
Nejdůležitější šlachosvalové
dráhy související s orgány elementu Země jsou pod řízením sleziny m.
latissimus dorsi a m. triceps brachii.
Pod řízením žaludku pak m. sternocleiodomastoideus, šíjové svaly,
m. levator scapulae, mm. rhomboidei, m. biceps brachii, pars clavicularis m. pectoralis maior. Tyto meridiánové vztahy jsou pak nesmírně
důležité v klinice. Zejména při určování příčiny zvýšeného napětí nebo
spasmu svalů ve vztahu k negativním emocím.
Žaludek má maximální aktivitu mezi 7. až 9. hodinou, slezina
mezi 9. až 11. hodinou, kdy jsou
tyto orgány ohrožené přetížením. Za 12 hodin jsou pak ohroženy oslabením, což vyplývá ze vztahů
daných orgánovými hodinami. To
má svůj význam v klinice a při ana-
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lýze problematiky patologických
stavů.

Možnosti ovlivnění
Homeopatika ovlivňující orgány elementu Země jsou především ta, která působí na zažívací
funkce. Uvedu zde pouze schematicky nejdůležitější z nich. Určitě
na prvním místě musíme jmenovat
Nux vomica a Lycopodium clavatum. Důležitá je Silicea, Senna, Phosphorus, Arsenicum album, Antimonium crudum a řada dalších. Svůj
význam hrají i Phytolacca a Spongia,
především k ovlivnění štítné žlázy.
Výhodné je podávání polykompozitního přípravku Lymphomyosot
fy Heel.
Bylinky, které můžeme používat
k ovlivnění orgánů elementu Země,
jsou především Čubet benedikt,
Třezalka tečkovaná, Řepík lékařský,
Měsíček zahradní, Tužebník jilmový, ale i Pelyněk nebo Jitrocel. Harmonizačně působí zelený čaj a Zázvor lékařský.

Patogenní energie
a možnosti ovlivnění
Patogenní energií je vlhkost
a horko. Péče o slezinu a žaludek
tak bude směřovat k odstranění
těchto patogenních energií. Proto
je velice důležitou součástí terapie
především úprava životosprávy.
Stravování v souladu s orgánovými
hodinami, optimální množství a složení přijímané stravy, její vhodné
pH a pravidelnost ve stravování.
Strava by měla být pestrá, vyvážená,
s obsahem bílkovin, tuků a cukrů,
nezapomínat nejen na vitamíny, ale
především na minerální látky a stopové prvky. Vždy s převahou rostlinných produktů. Velmi důležité
jsou vhodné kombinace potravin.
Při optimálním stravování klademe
důraz i na pravidelnost ve stravování, vhodnou úpravu jídel i po stránce chuťové a estetické a především
na klid při jídle.
V tomto sdělení se zmiňuji o stravování pouze rámcově a informativně s vědomím toho, že tato problematika je značně široká a je třeba se
s ní zabývat podrobněji.
Slezinu posilují některé bylinné
20

typy koření, především majoránka,
dobromysl, bazalka, saturejka, ale
i čerstvý zázvor, kardamom, koriandr, kurkuma a různé typy karí
koření. Tymián suší vlhkost sleziny,
šafrán celkově harmonizuje trávicí pochody. Vhodná je konzumace
obilovin, zejména prospěšné jsou
jáhly, pohanka a rýže. Z ovoce pak
preferujeme hrozny, dýně, třešně,
ananas, hrušky a melouny (i když
víme, že je to zelenina).
Nevhodné potraviny pro slezinu jsou zejména uzeniny a cukr.
Dále živočišné produkty – maso,
mléko, mléčné výrobky. Škodí především kyselé a kyselinotvorné potraviny, některé typy ovoce a příprava jídel smažením. Zcela zásadní
škodlivinou jsou potom různé chemické látky jako barviva, konzervační látky, emulgátory, stabilizátory
a chuťová korigentia.
Slezině škodí především tři
bílé jedy – cukr, mléko a bílá
mouka. Cukr působí v organizmu
překyselení, oslabení energetického systému s důsledkem oslabení
imunitního systému. Navíc cukr
„živí“ různé plísně a kvasinky v našem těle, které potom produkují
další toxiny, které nás oslabují. Mléko zahleňuje, ale může být významnou příčinou alergických reakcí.
Mouka působí negativně díky lepku, na který bývá často nesnášenlivost, způsobující zažívací obtíže.
Především pšeničná mouka, která
je u nás ve stravě nejvíce frekventovaná. Je mletá z geneticky upravované pšenice. Mouka je také náchylná
k tvorbě plísní.
Obecně škodí slezině příliš horká
jídla (ve smyslu čínské medicíny –
tedy uzeniny, maso, nadměrné koření, alkohol), pečená a především
smažená jídla a acidifikující strava.
To se stále pohybujeme v rovině fyzického a energetického těla.
Nyní se přesuneme o etáž výše
do psychického, respektive emočního těla.

Psychické a emoční
souvislosti
Energetický rozvrat na meridiánech vzniká zpravidla následkem

Acupunctura Bohemo Slovaca • bulletin ČLAS ČLS JEP a SA SLS • 2–3 | 2014

negativních emočních stavů, které
jsou potlačované. Podle lokality obtíží pak můžeme zpětně usuzovat,
která negativní emoce se na vzniku těchto obtíží podílela. Negativní emoce související s elementem
Země jsou především stres a starosti.
Negativní emocí sleziny jsou
naše starosti. O něco se starám,
o někoho se starám, nebo mám starosti sám se sebou. Při projevené
a potlačené negativní emoci tak dochází k rozvratu na meridiánu sleziny.
Žaludek je stresovým orgánem číslo jedna. Negativní emoce
stresu se projeví především na žaludku a všech přímo i nepřímo řízených orgánech a tkáních. Při stresu
se nám zpravidla „stáhne“ žaludek,
že nemůžeme jíst. Vliv stresu se pak
projeví na zvýšeném tonusu svalů.
Hlavně těch, které jsou v rámci šlachosvalových drah řízeny žaludkem.
Tedy především m. pectoralis maior
(protrakce ramen), m. levator scapulae (typická ztuhlost a zkrácení
tohoto svalu s řadou negativních důsledků, které popisujeme klinicky
jako cervikobrachiální či cervikokraniální syndrom), mm. rhomboidei
(bolesti mezi lopatkami s dechovými obtížemi). Tyto svalové dysbalance potom vyvolávají pocit sevření,
stažení, mnohdy právě s dechovými obtížemi. Stresovaný pacient se
nemůže pořádně nadechnout, není
schopen svalové relaxace a psychického uvolnění, což přináší následně
řadu obtíží na fyzickém těle. O významu dechu na celkovou svalovou
relaxaci není pochyb. Navíc dráha
žaludku probíhá po přední straně
krku a ovládá tak přímo i štítnou
žlázu, která je zodpovědná za řízení
metabolických pochodů v krajních
a vypjatých situacích, tedy především při stresu. Což může přinášet
i poruchu termoregulace a metabolický či minerální rozvrat. Při stresu
také dochází ke změnám na sliznici
žaludku, což může vést při delší stresové expozici k tvorbě žaludečních
vředů. Tato zánětlivá reakce je popisována jako prekanceróza, tudíž
vznik nádorového onemocnění ža-

ludku je logickým důsledkem dlouhotrvajícího a intenzivního stresu.
Slezina je pod vlivem energetického centra druhé čakry.
To jsou naše vztahy ve smyslu „Já
a ostatní“. Vyjadřuje naše city, pocity, analyzuje emoce. Při poruše
pak máme problémy s pozorností, trpíme depresemi a ulpívavostí.
Třetí čakra solar plexu souvisí se
žaludkem a slinivkou břišní. Je charakterizována vztahem „Já a moje
společenské prostředí“. Jejím prostřednictvím uplatňujeme svou sílu,
moc, rozhodnost. Jde o centrum poznání, vědění, mínění, centrum síly,
formování myšlenek, rozhodnosti,
sebedůvěry.
Třetí rovina našeho těla je rovina
duchovní.

Duchovní souvislosti
Tady se snažíme hledat souvislosti
se skutečnou příčinou našich obtíží, která je dána „řečí našeho těla“.
Duchovní příčiny nemocí jsou vždy
určitou symbolikou, co nám naše
tělo sděluje. Mnohdy tyto informace ignorujeme, nechceme je slyšet. Ovlivňujeme tak medikamenty
a chemickou léčbou pouze důsledky, tedy bolesti nebo jiné tělesné
obtíže. Měli bychom ale vnímat řeč
našich orgánů a rozklíčovat tak příčinu, která k této informaci vedla.
Duchovní souvislosti tak hrají
velmi důležitou roli v příčinách
obtíží našeho fyzického těla.
Symbolika slinivky břišní souvisí s produkcí poměrně agresivních
enzymů, nutných ke štěpení tuků
a bílkovin. Pokud máme těchto enzymů málo, máme na fyzické úrovni problémy s trávením, což může
souviset díky nedostatku „agresivity“ s pocity rezignace na duchovní
úrovni. Ještě patrnější je vztah endokrinní části slinivky břišní, která souvisí s metabolizmem cukru
a tudíž produkcí inzulínu. Chceme
mít svůj život sladší, chceme více
přijímat sladkosti života než jich dávat, a proto trpíme cukrovkou. Jde
o nepoměr v příjmu a výdeji lásky
jako symboliky sladkého. Pacient
diabetik tak zpravidla bývá zahořklý,
potlačuje svá sladká přání a neumí
zacházet s láskou. Vyrábí si tak náhradní rovinu života tím, že používá
umělá sladidla.

Duchovní souvislosti u sleziny souvisejí s tím, že slezina je
zásobníkem vitality, filtrem životní síly. Slezina je řídícím článkem
lymfatického systému ve službách
obrany – tedy imunity. Ta je oslabená, neschopná účinné obrany a dochází tak k poruše na fyzické úrovni
(infekce, alergie). Především vlivy
chemické léčby u nádorových onemocnění tak významně přispívají
k příznakům spojených s poruchou
lymfatického systému a poruchou
imunity jako celku.
Duchovní symbolika žaludku
je dána funkcí žaludku jako orgánu
příjmu. Žaludkem přijímáme vše
do našeho fyzického těla – potraviny, tekutiny, léky, chemické látky…
V žaludku dochází k počátku trávení. Ale žaludek je symbolikou příjmu i na duchovní úrovni, žaludkem
přijímáme vše, co se děje v našem
okolí, tedy vjemy, dojmy, stresy. Žaludek je sídlem soudnosti. Onemocnění žaludku nám symbolizuje, že
nemůžeme něco přijmout (strávit),
něco nám leží v žaludku (nejsme
schopni něco akceptovat), strávit
kritiku. Mnohdy jsme agresivní
(překyselení). Nevyjádřené a potlačené konflikty se mohou projevit
zánětlivou reakcí na sliznici žaludku (zloba), která se může zhmotnit
a projevit se tak formou nádoru.
Známé rčení také říká, že láska
prochází žaludkem. Tedy i příjemné
prožitky strávené u jídla mohou být
osvěžující pro naši duši. Důležité
také je, kdo nám s láskou jídlo připravuje (matka dítěti, zamilovaná
manželka partnerovi).
Orgány elementu Země jsou
pro člověka klíčové, spjaté tak
s Matkou Zemí, se kterou jsou
provázané. Proto je třeba hledat
širší souvislosti v mnoha uvedených rovinách k pochopení
vzájemných vztahů člověka se
Zemí. Tyto pohledy a souvislosti nabízí holistická medicína.
Text je upravená přednáška přednesená na Konferenci holistické
medicíny v Zámeckém hotelu Hrubá Skála v dubnu 2014.
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ELEMENT ZEMĚ – ZÁKLAD ENERGETICKÉHO
SYSTÉMU, II. ČÁST
MUDr. Miroslav Holub
Rehabilitační centrum Semily
mirhol@netair.cz
Tato střední část energetického systému člověka je velmi úzce
spojena zvláště s příjmem stravy.
Většina lidí je přesvědčena, že právě jídlo je nejdůležitějším energetickým zdrojem pro život. Je to
však pravda pouze částečná. Využití
energie získané z jídla by v žádném
případě nestačilo k dokonalé funkci
energetického systému jako celku,
vždy k tomu potřebuje své dva sousedy – energii ledviny a plic. Střední energetická část je pod přímým
vlivem meridiánu sleziny a žaludku.
Slezina má na starosti zvláště regeneraci ČCHI a krve. Je to systém,
který významně komunikuje s vnějším prostředím právě díky příjmu
stravy. Proto je tak nesmírně důležité to, co jíme.
Jako důležitá péče o tyto orgány
se jeví úprava životosprávy. V ní
bychom měli zachovávat několik
důležitých zásad, které souvisí s příjmem potravy.

(1) Racionální strava bez
výkyvů, stresující vliv diet
tím se rozumí bez jednostranných
diet, které zpravidla člověka přetěžují a následně i oslabují. To vidíme zvláště u lidí, kteří chtějí rychle
a jednoduše zhubnout. „Každá dieta ovlivňuje nejen tělo, ale i ducha“. Nikdy si nesmím vytvořit dvě
hromádky, na jedné z nich hromadit
„co musím“ a na druhé „co nesmím“.
To vše následně vede ke stresu, proto tato dieta nikdy nefunguje. Žádná
dieta nikdy nesmí člověka stresovat,
vždy musí být spojena s vhodnou
motivací ke změně. Vytvořením si
svého stravovacího systému jako
součásti jedinečného filozofického
přístupu k životosprávě jako celku,
o kterém jsem přesvědčen, že je právě pro mne ten nejvhodnější. Vždy
bychom měli dávat přednost především energeticky jednoduchým
22

prvotním potravinám, které je tělo
schopno zpracovávat bez výrazných
energetických nároků. Každé zpracování potraviny v těle tak vyžaduje
určitou další energii, jejíž množství
závisí právě na typu potraviny. Zelenina vyžaduje například ke zpracování a následné využití pro organizmus velmi málo energie, tudíž je
energeticky pro člověka výhodnější.
Naopak maso (živočišné produkty
obecně) vyžadují ke svému zpracování a následné detoxikaci energie
velmi mnoho. Ta potom chybí jinde v těle a dochází k energetickým
deficitům, které se projeví prohloubením patologického stavu, především oslabením imunity s následnou aktivací alergických projevů.

(2) Preference rostlinné
stravy, vhodné pH potravin
Člověk je „všežravec“, neboť má
enzymatickou výbavu i na štěpení
živočišných produktů, ale svým původem je spíše „býložravec“. Proto
dokáže zpracovávat rostlinnou stravu daleko lépe a účelněji, má z ní
vyšší energetický zisk. Tím nechci
nabádat k tomu, že by se člověk
měl stát přísným vegetariánem, ale
měl by každopádně inklinovat právě ke konzumaci převážně rostlinné stravy. Strava má být pestrá
a vyrovnaná. Potraviny z rostlinné
říše tak mají tvořit asi 80 % denního
příjmu potravy. Měli bychom dávat
přednost zejména příjmu zeleniny,
kterou je většinou velmi vhodné
(někdy i zcela nutné) předem tepelně zpracovat a připravit. V malém
množství je možné přijímat zeleninu i v syrové formě jako doplněk.
Máme zažitou představu, že s konzumací zeleniny je obvykle spojen
i příjem ovoce. To je pro nás rozhodně méně vhodné, i když cenné jako
další zdroj vitaminů, minerálních látek a stopových prvků. Ovoce totiž
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obsahuje poměrně velké množství
cukru, mnohdy i pro člověka nežádoucích kyselin. Cukry člověku
obecně škodí. Z fyziologie člověka
víme, že pH krve má hodnotu kolem
7,34 – je na alkalické straně. Přijímáním kyselých a kyselinotvorných
potravin (zvl. octa, kečupu, hořčice,
masa, cukru, sladkostí obecně, ale
i právě kyselého ovoce) posunujeme pH na kyselou stranu a nutíme
tak organizmus k použití alkalizujícího regulačního mechanizmu, který je opět pro nás energeticky nevýhodný a značně zatěžující. Prioritou
našeho metabolizmu je zachování
homeostázy (stálosti vnitřního prostředí). Vše ostatní jde v tu chvíli
stranou. Proto nutnou alkalizací
po požití kyselé stravy se náš organizmus energeticky značně vyčerpává na stabilizaci vnitřního prostředí a chybí mu potřebná energie
v jiných oblastech. Proto jsme
po acidifikujícím jídle více unaveni,
bolí nás často hlava, objevují se alergické reakce v důsledku oslabení
imunitního systému. Tento mechanizmus je opět vysvětlitelný s využitím znalostí fyziologie. Ve svalech
se při jejich činnosti tvoří kyselina
mléčná, která zvyšuje svalovou únavu a následné bolesti svalů. Ta se nemůže odbourávat v okamžiku, kdy
k tomu nemá potřebné množství
energie. Když dojde ke kombinaci a kumulaci těchto kyselinotvorných dějů v organizmu, ten si s nimi
zpravidla nedovede poradit. Normalizace a návrat k normě pH krve
trvají poměrně dlouho. Překyselení
organizmu vede také k zvýšenému
vnímání bolesti posunem prahu
bolestivosti. Vzhledem k tomu, že
naše nevhodné stravovací návyky se
často opakují, svou energetickou kapacitu rychle vybíjíme a nedopřejeme našemu tělu vhodnou a nutnou
energetickou regeneraci. Proto je

tak nesmírně důležité si uvědomit,
že nejen složení stravy (kvalita), ale
i kyselost nebo zásaditost potraviny
(pH) je při jejím výběru tak důležitá. V moderním civilizovaném světě
převládá právě tento nesprávný typ
stravování. K tomu přistupuje další faktor a tím je vzájemná kombinovatelnost jednotlivých potravin.
K hlavní zásadě patří nekombinovat spolu rostlinné a živočišné potraviny. Naopak zeleninu můžeme
kombinovat jak s rostlinnými, tak
i živočišnými potravinami. Klasický
příklad nemocniční „dietní“ stravy:
vařené hovězí maso, suché brambory, miska kompotu = silně acidifikující potrava. Po takovém obědě
je člověk připraven zaujmout pouze horizontální polohu. Naopak
po zeleninovém jídle můžeme čile
pracovat dále. Uvedený princip
je základem stravovacích návyků
známých jako „dělená strava“. Celá
teorie vychází z předpokladu, že
živočišné produkty se v našem těle
štěpí a zpracovávají jinak a jinde než
ty rostlinné. Pokud je požijeme odděleně, tělo si s nimi dobře poradí
a jejich energetická využitelnost je
při malém zatížení maximální. Pokud je kombinujeme společně, jsou
pro tělo podstatně hůře zpracovatelné. Než je tělo zpracuje, zpravidla přichází další přijatá potrava,
a tak si tělo tu ještě nezpracovanou
uloží na pozdější zpracování. Ale
k tomu zpravidla již nedojde díky
rychlé frekvenci příjmu další a další stravy. Ve svém důsledku to pak
vede nejen k „zanášení“ organizmu
škodlivinami, ale i k vyššímu riziku
vzniku obezity se všemi negativními důsledky.
Vraťme se ale k ovoci a jeho dalším
účinkům na naše tělo. Některé druhy ovoce nás navíc mohou alergizovat. Projeví se to řadou reakcí kožních (ekzémy, vyrážky, kopřivka) či
slizničních (rýma, zahlenění, kašel,
výtoky). Jsou to zpravidla druhy
ovoce, které nejsou pěstovány v našich oblastech. Pro naše stravování
jsou tak vhodné zejména: hroznové víno, melouny (což je zelenina),
hrušky. Naopak méně vhodné jsou
citrusy (citron, pomeranč, grep).
Nevhodné jsou i u nás tolik oblíbená jablka, dále pak ananas, kiwi. Většina ovoce se chová indiferentně,

takže nás neohrožuje (třešně, višně,
meruňky, švestky). Na druhé straně však musím znovu zdůraznit význam příjmu vhodného ovoce díky
velkému množství vitamínů, minerálních látek a stopových prvků.
Vhodný je příjem různých semen
– ořechů, které bývají bohatým
zdrojem minerálních látek a stopových prvků. Jde například o vysoký
zisk vápníku ze sezamových semínek nebo máku, takže není třeba
přijímat vápník v podobě mléka,
které je pro člověka naprosto nevhodné. Optimální kombinace při
podání sezamových semínek spolu
s kokosem nám zajistí velmi bohatý
přísun vápníku, fosforu, ale i tolik
potřebného železa. Stejně výhodné
je přijímání různých druhů luštěnin (čočka jako zdroj vápníku), ale
i obilovin, zvláště pak rýže. Pohanka
je velmi vydatným zdrojem rutinu,
který zachovává pružnost a elasticitu cévní stěny, což se projeví ve zpomaleném procesu stárnutí. Pohanka
posiluje především slezinu, která
bývá při našem způsobu života výrazně přetížená. Ne všechny rostlinné produkty jsou však pro člověka
vhodné. Obiloviny (ve formě zrna
a vloček) jsou pokládány za obecně velmi vhodné, ale je třeba omezit příjem bílé, vymleté pšeničné
mouky, která často alergizuje. Je
méně vhodná i díky obsahu lepku,
na který bývá často nesnášenlivost.
Musíme dávat pozor i na geneticky
upravené obiloviny, které na našem trhu nyní dominují. Ty se pak
v našem těle chovají jako látky tělu
cizí, které zatěžují organizmus s následnou nutnou detoxikací. Stejně
tak luštěniny mají svou individuální snášenlivost u různých jedinců.
Luštěniny zpravidla nadýmají a způsobují dyspepsii. Tyto nepříjemné
vedlejší účinky lze zmírnit podáním
vhodného bylinného koření, které
přidáváme při jejich tepelné úpravě
(bobkový list, semínka bílé hořčice, oregano, majoránka, saturejka).
Některé typy luštěnin mohou alergizovat nebo způsobovat nesnášenlivost (především sója a výrobky
z ní). Obecně velmi dobře snášenou
obilovinou je rýže. Rýži můžeme
kombinovat prakticky vždy s jakoukoliv jinou potravinou. Rýže se
chová jako neutrální potravina jak

z hlediska pH, tak i z hlediska teploty nebo chladu potravin. Rýže je
právem nejdůležitější a nejideálnější potravinou na světě. Přitom rýže
není jen jedna, existuje jich nepřeberné množství, jak do tvaru, chuti a vůně, což nám rozšiřuje škálu
možného použití.

(3) Omezení nebo vyloučení
živočišných produktů
Mnoho živočišných potravin je
pro člověka škodlivých, jako např.
uzeniny a tmavá masa. Ale i pití mléka a nadměrný příjem mléčných výrobků – sýry, jogurty, tvaroh, máslo
– jsou pro člověka spíše škodlivé.
Mají však díky vysokému obsahu
tuku výborné chuťové vlastnosti,
což je činí ve stravě atraktivními.
Mezi živočišné škodliviny patří především různá masa, zejména tmavá. Vyloučit bychom měli zvláště
vepřové maso, které svým skrytým
obsahem tuku je obzvláště nebezpečné. Jako optimální se jeví konzumace ryb, především mořských.
Z hlediska racionální stravy jsme
ochotni tolerovat masa světlá. Především drůbež, dnes spíše maso
krůtí než kuřecí (pro vysoký obsah
růstových hormonů), ke konzumaci
lze doporučit maso králíka, jehněčí,
telecí nebo zvěřinu. Preferujeme
rozhodně masa z domácích nebo
biologických chovů. V souvislosti
s příjmem živočišných produktů
je třeba zdůraznit, že jsou potenciálními alergeny. Zvláště pak mléko
a mléčné výrobky. Vždyť téměř 70 %
obyvatel naší populace má alergii
nebo nesnášenlivost mléka. Potravinové alergeny jsou dnes na prvním
místě jako příčina alergií, přestože
klasická medicína je v alergologických ordinacích prakticky netestuje. Vždyť „všechny produkty krávy“
obsahují 28 typů alergenů, z čehož
18 je pro člověka vysoce agresivních. Každá matka by měla vědět,
že zažívací trakt kojence je k příjmu
živočišných cizorodých bílkovin nezralý po dobu prvních 9 – 10 měsíců
života. Je schopen přijímat a zpracovávat pouze mateřské mléko.
Při setkání s cizorodou bílkovinou
– jako je právě mnohdy nevhodně
doporučované kravské mléko – zažívací trakt kojence zpravidla velmi
bouřlivě reaguje. Kojenec zvrací,
má průjem, pláče, objeví se mu ek-
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zém. Matka má zpravidla své vysvětlení: rostou mu zuby, dala jsem mu
ovocnou šťávu, přejedl se. Zatím se
na sliznici tenkého střeva vytvoří
mléčný film, který brání normálnímu fyziologickému dozrávání sliznice, brání normální tvorbě protilátek
v Payerových placích podslizničního vaziva tenkého střeva a oslabuje
tak imunitní systém. Takové dítě je
náchylnější k infekci, která na sebe
zpravidla nenechá dlouho čekat.
„Správný pediatr“ nasadí léčbu antibiotiky, kde spolu s patogenním
agens vyčistí střevo i od potřebných
bakterií. V tomto prostředí dále živeném kravským mlékem (a mnohdy také spolu s cukrem) tak mohou
přerůstat různé plísně, které produkují toxiny, které svým působením
vedou k prohloubení dysbalancí
a dalšímu oslabení imunitního systému se všemi důsledky, které se
projeví na zdravotním stavu kojence. Pokud kojenec ještě navíc spolu
s kravským mlékem přijímá ve své
stravě cukr, vytvořili jsme tak velmi
dobrý základ pro budoucího alergika.
Uvedené zásady jsou tudíž pouze
obecné a orientační. Mohli bychom
tak uvádět i další stravovací principy – podle krevních skupin, podle
fází Měsíce, podle pH stravy, podle
rasy, podle místa, kde daný člověk
žije. Ale to by jistě značně přesáhlo
stručnost sdělení o energetickém
systému.

(4) Omezení cukrů, tuků,
nevhodných potravin
Pro člověka je škodlivý zvláště
příjem čistého rafinovaného
řepného cukru nebo větší množství sladkostí, neboť jde o obecně
známé buněčné jedy. Ale ani cukr
třtinový, melasový (módně též nazývaný přírodní cukr), či jiná sladidla
nejsou zcela neškodlivá. Vzniká tak
určitá psychická závislost na cukru,
která bývá v duchovní sféře spojována s nedostatkem lásky. Pokud už
musíme sladit, doporučujeme raději omezené množství medu nebo
hroznový cukr obsažený v čerstvém
nebo sušeném ovoci. Poznámka
matkám: žádný kojenec by v prvním
roce života neměl poznat, co je to
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sladká chuť cukru, kromě cukrů obsažených v mateřském mléce. Jeho
zažívací trakt je totiž nezralý a neschopný jiné cukry zpracovávat.
Proto tak často vzniká již v kojeneckém věku kožní reakce či jiné projevy alergie, které mají na cukr prokazatelnou vazbu. Cukr a sladkosti
pak ve svém důsledku působí opět
energetickou nevyváženost sleziny.
Na tomto místě také důsledně varuji před konzumací různých umělých sladidel, především aspartamu,
který je součástí mnoha potravin
a především nápojů (s označením
„light“).
Stejně tak i velké množství tuků,
především živočišného původu je
pro člověka škodlivé. Stejně jako
cukr, tak i tuk a tučná jídla jsou oblíbena právě pro své chuťové vjemy,
neboť tučnější jídla jsou vždy chuťově výraznější. To uvádím pouze
tuk jako potravinu, tedy tuk přímý.
Existuje však také mnoho potravin
s tukem skrytým. Mnohem vhodnější jsou v naší stravě tuky rostlinné,
kterým jednoznačně dominuje olivový olej. Ten má řadu pozitivních
vlivů, mimo jiné i na odbourávání
„škodlivého“ cholesterolu.
Tuky souvisí i s přípravou stravy,
kterou označujeme jako smažení.
Jde o nejnevhodnější úpravu potravin. Nejen obsahem tuku, který se
do smažené potraviny zpravidla dostává, ale i celým procesem smažení, kdy dochází k acidifikaci potraviny se všemi negativními důsledky.

(5) Vyloučení škodlivin,
odstraňování závislostí
Jde zejména o obecné škodliviny,
jako jsou uzeniny, káva, výše zmíněný cukr, mléko a bílá mouka (tři bílé
jedy). Dále pak nikotin, větší množství alkoholu, ale i různé chemické
sloučeniny, souhrnně označované
jako „éčka“ - konzervační látky, chuťová korigentia, emulgátory, stabilizátory, potravinová barviva. Ale jsou
i další typy chemikálií, které se dostávají do potravy (umělá hnojiva,
hormonální přípravky, antibiotika).
Zařadit do této skupiny musíme
i léky a umělé dietetické přípravky.
Úmyslně přímo neuvádím drogy.
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Vždy jde o významnou zátěž jater
a žlučníku, mnohdy i ledvin a sleziny. Škodliviny zanášejí lymfatický
systém, o kterém víme, že je všudypřítomný. Škodliviny se v nás ukládají jako v popelnici. Když se popelnice naplní, začne „přetékat“. Stejně
tak i hromadění škodlivin v našem
těle vede k jeho přetížení a při neschopnosti vyloučení škodlivin
v důsledku oslabení vylučovacího
systému se tyto v našem těle ukládají a způsobují řadu patologických
důsledků. Jde pak o přetížení vylučovacího procesu, který je tvořen
lymfatickým systémem (vylučování
na buněčné úrovni), pokračuje přes
játra (detoxikační činnost) a končí
u ledviny a tlustého střeva (vlastní
vyloučení škodliviny z těla). Oslabena může být i detoxikační schopnost organizmu, řízená energeticky
optimální funkcí tenkého střeva.
Když je systém přetížen, nereaguje pak na žádné zevní podněty.
Proto je medikamentózní terapie
indikovaná klasickou medicínou
pro člověka především další zátěží.
V dnešní době žijeme ve světě, kdy
máme prakticky na všechny naše
zdravotní problémy nějaký (zpravidla syntetický) lék. Jde vždy o chemické látky, tělu cizí, nepřirozené,
a tudíž škodlivé. Pokud přijímáme
chemické léky pouze občas, je naše
tělo schopné je pomocí detoxikačních mechanizmů vyloučit. Ale při
pravidelném, dlouhodobém užívání
léků je vzestupná zátěž organizmu
tak velká, že dochází k poškození
orgánů našeho těla, které se projeví
dalšími zdravotními problémy, vedoucí lékaře k předepsání dalšího
léku. Lék jako cizorodou chemickou
látku je organizmus nucen z těla vyloučit. Dochází tak k přetížení nejen jater, ale i ledvin s jejich následným oslabením, někdy i selháním.
K zvládnutí tohoto nepříznivého
stavu dostává pacient další léky, které tuto nerovnováhu ještě zhoršují.
Zpravidla pak dochází i k zažívacím problémům, na které pacient
dostává další léky. K odbourání
a následnému vyloučení chemických látek je třeba určitá energie,
kterou člověk má. Zpravidla ji tak
vyčerpá na detoxikaci a vyloučení

negativních látek, že pak dochází
k následnému deficitu v energetickém systému, který se projeví nejen
oslabením imunitního systému, ale
i hormonálního řízení jemných regulačních reakcí se všemi negativními důsledky. A to se nezabývám
problematikou lékových interakcí
při požití více než tří léků. Kombinaci 2–3 léků je schopna dnešní
medicína rámcově odhadnout, ale
i tak jsou tyto reakce naprosto individuální a lékové interakce prakticky nevyzpytatelné. Nezmiňuji se
záměrně ani o lékových alergiích.
Škodlivé účinky chemické léčby se
projevují na zvýšené úmrtnosti, což
dokladují mnohdy úmyslně zamlčované statistiky.
Naši předkové stav „zaplněné popelnice“ dobře znali a řešili ho občasnými úpravami ve stravovacích
návycích. Známé jsou půsty, které
byly prováděny zpravidla dvakrát
v roce před Vánocemi a Velikonocemi. Očistné kůry jim umožnily,
že svou „popelnici“ alespoň trochu
vysypali. Naše populace žije v současné době v relativním blahobytu
a svou životní úroveň měří naplněným talířem, většinou značným
kvantem kvalitativně nevhodných
potravin, mnohdy i v nevhodnou
dobu. Když k nevhodné stravě přičteme nedostatečný pitný režim
a nevhodné dýchání, jsme svědky
výrazného vzestupu výskytu chorob, které nazýváme civilizační.
V literatuře tradiční čínské medicíny se hovoří o „orgánovém kompostu“ – termín, který velmi dobře
vystihuje právě charakter reakce,
kterou vždy provází horko a vlhko.
V organizmu se vytváří se tzv. orgánový hlen, který nám tu naši popelnici v nás pomalu plní. K tvorbě
tohoto kompostu přispívá zejména příjem pečených a smažených
jídel, hlavně masa, mnohdy spolu
s „tvrdým“ alkoholem, dále velké
množství sladkých jídel nebo nápojů. Svou roli hraje i hltavost při jídle. Vše dohromady vytváří horkost,
která přitahuje vlhkost. Stagnací
horka a vlhka tak vzniká orgánový
kompost, který v našem těle hnije
a způsobuje řadu dalších negativních procesů a přispívá k rozvinutí
dalších patologií v oblasti nejen za-

žívacího traktu, ale v oblasti celého
metabolizmu. Jestliže je slezina přetížena horkem a vlhkem, vyčerpává se tak její ČCHI, dojde k jejímu
oslabení a tím i zpomalení trávení,
které se přenáší na žaludek (komplementární orgán), ve kterém potrava stagnuje, což ve svém důsledku dále prohlubuje oslabení sleziny.
Výsledkem jsou potom nejen akutní a chronické formy zánětů, ale
i různé typy alergií nebo kožních
ekzémů. Nadměrný a dlouhodobý
příjem masa a uzenin (hlavně salámů) vede k vnitřní horkosti, která
se stupňuje a projeví se i v psychické sféře zejména agresivitou a nenávistí.
Mimoto jsou škodlivinami obecně
oslabovány imunitní reakce v organizmu, což má svoje další negativní
důsledky v obrovském nárůstu počtu alergiků v poslední době.

(6) Pravidelnost
ve stravování
Pravidelnost ve stravování je pro
organizmus energeticky výhodná.
Měli bychom přijímat stravu několikrát denně, pro naše podmínky stačí
3× denně, vždy však v menších dávkách. Organizmus je tak daleko lépe
schopen stravu zpracovat s menším
energetickým deficitem a lepším využitím všech látek v potravinách obsažených. Příjem stravy by měl mít
v průběhu dne spíše sestupnou tendenci, přestože v naší společnosti
se setkáváme daleko častěji s jevem
opačným. Poslední jídlo bychom
měli přijímat nejpozději 4 hodiny
před ulehnutím na lůžko.
Pravidelný příjem stravy by
měl být vázán vždy na stejné hodiny každého dne, neboť rytmické
přijímání stravy optimalizuje efektivitu jejího využití pro organizmus.
Neplatí tak názor, že člověk má jíst
jen tehdy, když má hlad. To ovšem
nevylučuje vhodnost zařazení tzv.
odlehčovacích dnů, kdy držíme
půst nebo hladovku (přijímáme jen
tekutiny). Tím se organizmus velmi
intenzívně vyčistí, zbaví se přebytečných škodlivin. Zvláště vhodné je zařadit tento odlehčený den
v souladu s měsíčním biorytmem.
Optimální je den, který označujeme jako nov (nebo úplněk). Ale ani
při sestupné fázi Měsíce není tento

mechanizmus pročištění zcela bez
efektu. Nepravidelnost ve stravování spolu s jednotvárností přijímané
stravy je důležitým rizikovým faktorem obezity.
Optimální systém našich stravovacích návyků by měl vycházet z biorytmo-logie.
Čínské přísloví:
Pravidelné jídlo zahání nemoci.

(7) psychologické aspekty
příjmu stravy
Psychologické aspekty souvisí
s projevy obezity. Obezita se stala moderní civilizační chorobou
s mnoha negativními zdravotními
důsledky. Obezita přináší svým nositelům řadu komplikací zdravotního stavu. Od metabolických poruch
typu cukrovky počínaje a přetěžováním hybného systému, zvláště
pak nosných kloubů dolních končetin potom konče.
Z psychologického hlediska je
vhodné stravování v příjemném
prostředí, s příjemnými lidmi, v poklidu a bez stresu. Velmi důležitý je
čas, který optimálnímu stravování
věnujeme. Nikdy nesmíme při jídle
spěchat, jíst v chvatu a časové tísni.
Svůj význam má i vzhled jídla, jeho
chuťové vlastnosti, které napomáhají k optimalizaci v energetickém
příjmu člověka. Jídlo bychom měli
vnímat „všemi smysly“. Využívat nejen čich a chuť, ale i zrak, mnohdy
i hmat! Každý z nás by si měl vytvořit určitou „filozofii stravování“, která se bude co nejvíce přibližovat optimálnímu stravovacímu principu.
V žádném případě se nestresovat
tím, že občas udělám nějaký výkyv
ze svých zásad. Stres při nepřijetí
odmítané potraviny je horší, než
její malé množství občas konzumované. Znovu zdůrazňuji důležitost
pravidelnosti v přijímání stravy podle orgánových hodin, dále určitá
střídmost podle známého českého
přísloví: Jez do polosyta, pij do polopita, vyjdou ti naplno léta.
Velmi významná je i pestrost přijímané stravy. Vzhledem k tomu,
že každý člověk na tomto světě je
jistou individualitou, máme se stravovat tak, jak to vyhovuje právě jen
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a jen nám jako jedinci. Měli bychom
mít na paměti zvláště skutečnost,
že není až tak důležité složení potraviny, ale především to, jak se tato
potravina v organizmu zachová a co
vše způsobí (pozitivně, ale především negativně). A to jsou přísně
individuální reakce, které probíhají
jedinečně jen v našem organizmu.
Podle tradiční čínské medicíny
má příjem stravy tyto hlavní funkce:
1. organizmus nasytit, posílit
a vyživit
2. uspokojit, přinášet radost z jídla
3. upevnit dobré vztahy s přáteli
při konzumaci jídla
Měli bychom mít na paměti, že
z těchto zásad zpravidla naplňujeme pouze tu první. Radost z jídla
prožíváme jen jako sváteční chvíle
v příjemném prostředí s dobrými
přáteli. Ale tak by to mělo být neustále. Každé jídlo by mělo být samostatným a jedinečným obřadem.
Vždyť víme, že i láska prochází žaludkem. Jídlo připravené s láskou je
vždy jiné, chutnější, bohatší a především obohacující. Nejen naše fyzické tělo, ale i naši psychiku a naši
duši.
Výběr vhodných potravin a jejich
vzájemné kombinace určujeme nejen podle kvality, kvantity, příslušného pH. Ale v našem výběru by
měly hrát roli i další kritéria, jako
například skutečnost, zda je příslušná potravina charakteru horkého,
teplého, neutrálního, osvěžujícího
nebo chladného. To určuje ve svém
důsledku to, jak bude příslušná potravina v našem těle reagovat. Při
výběru chladných nebo teplých potravin a jejich kombinací hraje roli
zeměpisná šířka, kde zrovna pobýváme, pracovní vypětí, ale i tělesná
konstituce. Z tohoto dělení potravin
vychází právě tradiční čínská medicína.
Mezi horké potraviny řadíme
např. maso (skopové, dančí), z ryb
platýze, z koření především chillie
papričky, pepř, karí, muškát, sušený
zázvor, skořici. Patří sem i alkohol.
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Potraviny s teplým charakterem jsou z obilovin pohanka a jáhly, ze zeleniny fazole, dýně, pórek,
cibule, z ovoce broskve, meruňky, třešně, z masa potom vepřové,
krůta, kuře, srnčí, z ryb úhoř, treska, tuňák, dary moře, ze sýrů ovčí
a kozí, z koření sem patří kurkuma,
hořčice, oregáno, majoránka, bazalka, čerstvý zázvor, česnek a kmín,
z nápojů pak především káva a černý čaj.
Potraviny neutrální mají především harmonizující účinky. Z obilovin je to již zmiňovaná rýže, ze
zeleniny salát, zelí, brambory, mrkev, z luštěnin hrách a čočka. Ovoce – datle a fíky, maso telecí, hovězí a králík, z ryb kapr a losos. Dále
mléko, máslo, z koření sem řadíme
šafrán a pažitku, z nápojů pak šípkový čaj.
Z ochlazujících (osvěžujících)
potravin to jsou mezi obilovinami žito a ječmen, ze zeleniny celer,
chřest, špenát, paprika, brokolice,
květák, řepa a artyčoky, z luštěnin
sója, z ovoce jablko, banán, grep,
citrusy. Patří sem i maso – kachna
a husa, ryby – sépie, z mléčných výrobků kefír, tvaroh a smetana, z koření sem řadíme estragon a šalvěj,
z nápojů juice a ovocné šťávy.
Vysloveně chladné jsou pak následující potraviny: z obilovin pšenice, z luštěnin fazole, ze zeleniny
rajčata a okurky, z ovoce kiwi, citron, ananas, meloun. Chladný je jogurt, ústřice, mořské řasy a z nápojů
pak zelený čaj a voda.

8) Očistné kúry – detoxikace
Pokud chceme začít se smysluplnou detoxikací organizmu, snažíme
se „popelnici“ v nás pokud možno vyprázdnit. K tomu nám slouží
očistný proces, který musí trvat
ve svém základním provedení 40
dnů (řídící a regenerační biorytmus
přírody). To je doba nezbytně nutná k tomu, abychom „přeprogramovali“ náš vnitřní řídící systém (obdoba software). Teprve pak začne
vše fungovat na kvalitativně vyšší
úrovni. Nám se zpravidla uleví, cítíme se celkově lépe, lehčeji, mnoho
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zdravotních problému nám „náhle“
zmizí, mnohdy i zhubneme. To vše
přispívá i k naší psychické pohodě,
která je zase další motivací k pokračování celého nastartovaného
procesu, kterým si vytváříme svůj
vlastní stravovací režim – ten, který
zcela individuálně vyhovuje našim
potřebám a optimalizuje pochody
spojené s energetickým systémem
v našem organizmu.
Pokud stručně shrneme některé
zásady, vycházející z tradiční čínské
medicíny, můžeme tak potraviny
rozdělit do čtyř skupin:
a) potraviny zakázané:
uzeniny, smažené a grilované
maso, mléko a mléčné výrobky,
bílá mouka, především
pšeničná, bílý cukr, ostré koření
(individuální), kyselé ovoce
b) potraviny nedoporučené:
tmavá masa, výrobky
z kvašeného těsta, arašídy,
syrové ovoce, káva, černý
a ovocný čaj (relativní)
c) neutrální potraviny:
bílé maso (dušené a vařené),
syrová zelenina, sušené ovoce,
ovocný cukr, luštěniny, těstoviny
d) potraviny doporučené:
ryby, obilné kaše, zelenina
tepelně upravená, zeleninové
šťávy, zelený čaj, minerálky,
semena, ořechy, mořské
řasy, houby (hlíva ústřičná,
žampiony)

vislostí – na kávě, uzeninách, masu,
cukru, čokoládě… Optimální životospráva vede (jak samo slovo napovídá) ke správnému způsobu života.
Ta je důležitým článkem v procesu
zdraví a nemoci, dále ovlivňuje proces stárnutí spolu s dlouhověkostí.
Stravování a příjem potravy jsou
pro člověka nezbytností. Organizmus tak přijímá určité množství
energie, kterou potřebuje k další
činnosti. Proto je tak důležité vní-

mat mnohé souvislosti s tímto procesem spojené. Na zažívání se však
kromě dráhy žaludku a sleziny významně podílejí další orgánové systémy tzv. středního ohřívače, kterými jsou játra a žlučník.
Druhá část je volným pokračováním přednášky přednesené
na konferenci holistické medicíny
v Zámeckém hotelu Hrubá Skála
v dubnu 2014

(9) Životospráva
Děj příjmu stravy je pouze součástí celého komplexu opatření,
kterým říkáme životospráva. Sem
zahrnujeme optimální množství
přijímané stravy, kde si musíme být
vědomi známé rovnice příjem = výdej. Fyzicky pracující člověk potřebuje stravu energeticky bohatší než
člověk pracující psychicky. Dále
je nutné sladit optimální skladbu
stravy kvalitativně. Svůj vliv hraje
i kyselost či zásaditost potravin.
K vhodné životosprávě dále řadíme
optimální pitný režim, správné dýchání, přiměřenou pohybovou aktivitu. Důležité je odstraňování zdravotně závadných návyků, jako jsou
kouření, příjem alkoholu a kávy.
Důležité je zbavovat se určitých záAcupunctura Bohemo Slovaca • bulletin ČLAS ČLS JEP a SA SLS • 2–3 | 2014
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ENDOKRINNÍ DISRUPTORY A JEJICH RIZIKA
PRO LIDSKÉ ZDRAVÍ
prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc.
e-mail: strun@natur.cuni.cz
Souhrn: Endokrinní disruptory
(ED) jsou látky, které mění funkce
hormonálního systému a následně způsobují nežádoucí zdravotní účinky u intaktního organismu
nebo u (sub)populací. Nárůst incidence různých endokrinních poruch u lidí ukazuje, že genetické
faktory nejsou jediným možným
vysvětlením tohoto trendu. Exposice matek, plodů a kojenců ED
z prostředí může mít mnohem větší
úlohu v etiologii těchto poruch než
se dosud předpokládá. Tyto názory podporují studie volně žijících
i laboratorních zvířat a některé epidemiologické studie u lidí. ED jsou
chemicky rozmanité, avšak představují primárně člověkem připravené
látky používané v široké škále materiálů a výrobků. Vyskytují se v potravinách, v prostředí i v lidském těle.
V současné době se studuje pouze
úzké spektrum ED, které představuje „povrch ledovce“. Studium potenciální hrozby ED by se mělo stát
globální prioritou.
Summary: Endocrine disruptors
(EDs) are chemicals that alters function(s) of the endocrine system and
consequently causes adverse health effects in an intact organism or
(sub) populations. The speed with
which the incidence of many endocrine-related disorders in humans
increases rules out genetic factors
as the sole plausible explanation
of this trend. There is a growing
concern that maternal, fetal and
childhood exposure to EDs could
play a larger role in the causation
of endocrine-related disorders than
previously believed. This is supported by studies of wildlife populations, laboratory animals, and human
subjects. EDs are chemically diverse
primarily manmade chemicals and
are used in a wide range of materials and goods. EDs are present in
food, nature (wildlife), and human
28

beings. Right now, only a narrow
spectrum of EDCs are measured,
making up the “tip of the iceberg“.
It should be a global priority to develop the capacities to measure any
potential EDs.
Klíčová slova: Hormonální disruptory, bisfenol A, ftaláty, nonylfenol, dioxiny, obezogeny.
Key words: Endocrine disruptors, bisphenol A, phthalates, nonylphenol, dioxines, obesogens.

Úvod
Látky, které zasahují do hormonálních regulací, nazývané endokrinní disruptory (ED), vyvolávají
pozornost nejenom vědců a lékařů,
ale i poslanců Evropského parlamentu. Evropským ekologickým aktivistům sdruženým v organizaci
ChemSec se podařilo vytvořit seznam těchto látek, tzv. SIN list, který
neustále aktualizují. V databázi jsou
látky karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, perzistentní
a
bioakumulativní (http://www.
chemsec.org/what–we–do/sin–
list/sin–database). V současné době
obsahuje 626 látek. Zpráva WHO
a Spojených národů The State of the
Science of Endocrine Disrupting
Chemicals 2012 poskytuje objektivní přehled současných poznatků
a označuje ED za globální hrozbu
(WHO/UNEP, 2012). Výsledkem jejich účinků je vždy narušení zdraví,
vývoje, plodnosti, ale i riziko vzniku
rakoviny, duševních poruch a metabolických onemocnění, například
diabetu a obezity. Příklady takových
látek jsou bisfenol A, ftaláty, zpomalovače hoření, polychlorované
bifenyly, triclosan, alkylfenoly – zejména nonylfenol, dioxiny a řada
jiných, jak je popisujeme v našich
knížkách (Strunecká, Patočka 2011;
Strunecká, Patočka 2012; Strunecká 2013). Kromě uváděných pří-
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kladů však mohou jako ED působit
mnohé další látky: těžké kovy (rtuť,
kadmium), přírodní fytoestrogeny
(genistein ze sóji), syntetické estrogeny (zejména dietylstilbestrol
a etinylestradiol z antikoncepčních
preparátů) i nesteroidní protizánětlivé léky (NSPZL). Pro jejich toxicitu je charakteristické, že můžou působit již při velmi malých dávkách,
vzájemně se spojovat a posilovat
(koktejlový efekt). Považujeme je
za charakteristický fenomén doby
jedové, protože jsou součástí mnoha produktů se kterými se setkáváme v každodenním životě, jako jsou
hygienické, kosmetické a úklidové
prostředky, hračky, nádobí, igelitové závěsy a ubrusy, bytový textil,
nábytek, matrace, oblečení. Mnohé
ED patří mezi tzv. perzistentní organické polutanty (POP). To znamená, že jsou nezničitelné, nepodléhají rozkladu, nejsou téměř rozpustné
ve vodě a v důsledku těchto svých
vlastností se hromadí v tělech živočichů a člověka, v životním prostředí a v atmosféře. Při hledání příčin
zvyšující se incidence mnoha onemocnění a endokrinních poruch
je důležité si tato nová rizika uvědomit. V rámci prevence a celostní
medicíny je důležité vědět, zda je
možné se působení ED bránit.

Bisfenoly
Bisfenoly jsou syntetické látky,
které se připravují z fenolu a vhodného ketonu, jako např. acetonu
v případě bisfenolu A (BPA). Tuto
chemikálii připravil v roce 1891
ruský chemik Alexandr P. Dianin
jako syntetický estrogen. Dlouho
neměl BPA žádné významné využití,
ale s rozvojem chemie polymerů se
stal důležitou surovinou pro přípravu polykarbonátových plastů, které
jsou chemicky, tepelně a mechanicky odolné, lehké, čiré jako sklo nebo
libovolně barvitelné. Z polykarbonátů se vyrábí i řada užitkových

předmětů pro domácnost, jako jsou
nádoby na tekutiny, dózy na potraviny, kempingové jídelní soupravy,
ale také nosiče CD a DVD. BPA nachází stále širší použití ve stavebnictví, elektronice, medicíně a v potravinářském průmyslu. Odhaduje se,
že jeho roční světová produkce dosáhne v roce 2019 obratu 19 miliard
USD.
Tato látka se nachází v mořích,
v povrchových vodách řek a jezer
i v organismech, které tam žijí. Byl
zjištěn i v pitné vodě mnoha afrických zemí či na Kypru. V USA ho
mají v moči prakticky všichni občané, je přítomen v krvi těhotných
žen, v jejich plodové vodě a mateřském mléce. Najdeme jej v balených
vodách, ovocných džusech, konzervovaných potravinách, ale i v papírových bankovkách některých zemí.
Zatížení životního prostředí BPA je
enormní, a i když nalezená množství
bývají malá, nikdo nedokáže odhadnout nebezpečí jejich dlouhodobého působení na lidský organismus.
Experimentálně bylo na nejrůznějších úrovních prokázáno, že
BPA ovlivňuje imunitní, endokrinní
a nervový systém. Ovlivňuje vývoj
a reprodukci, činnost mozku, jater,
trávicího systému, slinivku, mléčné
žlázy a prostatu. V těchto tkáních
je schopen vyvolávat zhoubné bujení a předpokládá se, že má podíl
na vzniku obezity, diabetu i kardiovaskulárních onemocnění. Testy
kojeneckých lahví vyrobených z polykarbonátu prokázaly, že je z nich
BPA uvolňován do tekutiny a stává
se tak nežádoucí složkou dětské
stravy. Pod vlivem desítek vědeckých a epidemiologických studií
Evropský parlament zakázal BPA
v kojeneckých lahvích a stejný zákaz
vydal FDA (USA) v roce 2012. V EU
byla přijata hodnota tolerovatelného denního příjmu pro BPA 50 μg/
kg tělesné hmotnosti, ale nejnovější
výzkumy ukazují, že tato hodnota je
příliš vysoká a měla by být snížena
na 10 μg/kg. Hlavní nebezpečí spočívá v estrogenní aktivitě BPA. Tato
látka vyvolává epigenetické změny.
To znamená, že v novorozeneckém
a kojeneckém období proběhnou
pod vlivem BPA na úrovni některých
genů změny metylace, které můžou
mít trvalé důsledky, například naprogramování rakoviny prostaty.

Ftaláty
Ftaláty se používají jako změkčovadla při výrobě plastů. V PVC
nejsou ftaláty pevně vázány. Nebezpečné jsou v tom, že jsou to těkavé
organické látky, které se uvolňují
v plynné podobě do prostředí a hromadí se ve vzduchu i v prachu a člověk je do svého těla dostává dýcháním znečištěného ovzduší. Pokud
dojde k přímému kontaktu výrobku
se sliznicí, pak se ftaláty vstřebávají
přímo do krve. Najdeme je ve výrobcích, jako jsou ubrusy, sprchové
závěsy, plastické nafukovací bazény,
plovací kruhy a dětské hračky Nacházejí se rovněž v kosmetických
produktech, jako jsou antiperspiranty, deodoranty, laky na nehty,
šampony, kolínské vody a parfémy.
Desítky měření z různých částí světa
ukazují, že jak živočichové tak lidé
mají ftaláty ve své moči a ke kontaminaci patrně dochází ještě v těle
matky. Znepokojivé je zjištění, že
se vyskytují v poměrně vysokých
množstvích v těle dětí kolem 6 let.
Ftaláty ohrožují jak u dospělých,
tak i u dětí funkce ledvin a jater, zvyšují riziko vzniku alergií a astmatu
a výrazně narušují metabolismus
hormonů. U dospívajících způsobují atrofii varlat a tím ohrožují
plodnost. Ftaláty narušují působení
mužského hormonu testosteronu
a u chlapců vyvolávají soubor poruch nazývaný ftalátový syndrom.
Byl popsán a pozorován i u laboratorních zvířat. Novorození samci
mají zakrnělá a nesestouplá varlata, nízký počet spermií a často se
rodí s hypospadií. To je porucha,
při které močová trubice vyúsťuje
místo na špičce penisu dole. Epidemiologické průzkumy ukazují, že se
zvyšuje počet chlapců s hypospadií. V Dánsku zjistili, že se vyskytuje již u 1–4, 3 % čtyřletých chlapců
(WHO/UNEP, 2012). Dánsko proto
zakázalo čtyři druhy ftalátů, dva –
DEHP a DBP (di-2-ethylhexylftalát
a di-n-butylftalát) – jsou zakázány
v EU pro použití v dětských hračkách. Evropská komise podpořila
zákaz těchto dvou ftalátů také v kosmetických přípravcích. V ČR jsou
ftaláty legislativně omezeny pouze
v hračkách pro děti do tří let.

Nonylfenol
Nonylfenol je organická aroma-

tická sloučenina, která se používá
k výrobě nonylfenol ethoxylátů,
které slouží jako změkčovadla a antioxidanty pro plasty. Jsou to povrchově aktivní látky užívané též jako
průmyslové detergenty, surfaktanty
(smáčedla), emulgátory, disperzní
činidla a zvlhčující látky v množství
průmyslových a spotřebitelských
aplikací. Jsou také častou složkou
kosmetiky, šamponů a výrobků
osobní hygieny, a s nimi se tak dostávají i do našich domácností. Používají se velmi intenzivně pro povrchovou úpravu textilií a kůže. Uvádí
se, že právě z oděvů se při praní
dostává velké množství nonylfenolu
do povrchových vod a jeho koncentrace u výpustí z čističek odpadních
vod překračují v ČR povolené hodnoty.
Nonylfenol je toxický pro vodní
živočichy, snižuje růst řas a dalších
vodních rostlin, zpomaluje dospívání ryb a ovlivňuje jejich reprodukci.
Podle evropské legislativy by členské státy měly do roku 2021 nonylfenol z vodního prostředí zcela eliminovat. Některé studie prokázaly
jeho negativní působení na reprodukční systém u savců, protože má
zejména estrogenní účinky a ovlivňuje i štítnou žlázu. U těhotných je
jeho působení nebezpečné zejména
v 2. trimestru, vyvolává předčasné
porody a nízkou hmotnost plodů.

Triclosan
I o této synteticky připravené
chlorované látce, která má silné antibakteriální a protiplísňové účinky
se v poslední době předpokládá, že
funguje jako ED. Přidává se do většiny mýdel, deodorantů, holících
krémů, zubních past a ústních vod
i do čistících prostředků. Je také
používán u stále většího počtu spotřebitelských výrobků, například
dětských hraček, ložního prádla,
ponožek a pytlů na odpadky. Je
rovněž účinnou složkou ve vlhčených ubrouscích. Triclosanem se
napouštějí z konzervačních důvodů
také matrace. Nebezpečné je to, že
triclosan reaguje s volným chlorem
ve vodě za vzniku dalších nebezpečných sloučenin, např. chloroformu
nebo dioxinů. Triclosan se rozpouští v tucích a to znamená, že se může
akumulovat i v tukové tkáni člověka po dlouhou dobu. Byl nalezen
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v moči 70 % Američanů.

Dioxiny
Pod označením dioxiny se skrývá
celkem 210 různých chemických
látek. O dioxinech platí, že to jsou
perzistentní organické polutanty
(POP). To znamená, že jsou nezničitelné, nepodléhají rozkladu, nejsou
téměř rozpustné ve vodě a v důsledku těchto svých vlastností se hromadí v životním prostředí. Některé z nich se vyznačují tak vysokou
toxicitou, že je můžeme považovat
za nejjedovatější látky, které až dosud člověk vyrobil, i když se nikdy
cíleně nevyráběly, neměly, ani nemají technické využití. Vznikají činností člověka jako vedlejší produkty
některých výrobních postupů tam,
kde se používají chlorované látky,
chlor k bělení celulózy nebo při
výrobě pesticidů. Dioxiny vznikají také při požárech, při nichž hoří
organické sloučeniny obsahující
chlor, v malých lokálních topeništích a při spalování komunálních
odpadů v zastaralých technologických zařízeních. Požáry skládek komunálního a elektronického odpadu jsou nejhorším zdrojem dioxinů.
Okamžité symptomy po kontaktu
s dioxinem zahrnují zahleněný nos,
zanícené oči, nevolnost, dýchací potíže, závrať a kožní vyrážky. Vážné tělesné a duševní vady jsou stejně běžné jako potraty a mrtvě narozené
zdeformované plody. Dioxiny vešly
do povědomí veřejnosti v době války USA ve Vietnamu jako složky chemického defoliantu Agent Orange.
Vysoká hladina dioxinů v mateřském mléce byla zjištěna zejména
u matek v Číně, které žijí v blízkosti
skládek odpadů, kde se recykluje
elektronický odpad. Ještě závažnější je však zjištění, že děti a mládež
mají v těle vyšší hladiny dioxinů než
jejich rodiče.
Skandály s dioxiny se nevyhnuly
ani naší zemi a jsou spojeny zejména s chemickým závodem Spolana
Neratovice. V letech 1965 až 1968
se zde vyráběl chlorovaný herbicid
2,4,5-T, který tehdejší režim dodával
prostřednictvím obchodních firem
do Vietnamu. Tam z něj americká
armáda míchala zmíněnou směs
pro Agent Orange. Právě při výrobě
30

tohoto herbicidu vznikalo obrovské
množství dioxinů a bývalé výrobní
haly Spolany se staly jedním z nejzamořenějších míst na zeměkouli.
Pro dioxiny byla stanovena přípustná bezpečná dávka v množství
1–4 pg (pikogramy) na jeden kilogram hmotnosti, tedy 70–280 pg
pro člověka vážícího 70 kg. Kontaminace vepřového masa dioxiny
dováženého z Německa na náš trh
vyvolala v lednu 2011 znovu zájem
o tyto látky, protože v některých
zemích EU bylo zjištěno, že maso
a další potraviny uváděné na trh
obsahují mnohem více dioxinů (až
200×), než připouštějí velmi přísné
hygienické normy.
Protože dioxiny jsou prakticky
nezničitelné, jejich koncentrace
v přírodě stále narůstá. V potravinových řetězcích, na jejichž konci stojí
člověk, nás ohrožují stále více. Jsou
přítomny v potravinách, které denně konzumujeme, ve vodě, kterou
pijeme, a ve vzduchu, který dýcháme. Uvolňují se z papírových sáčků
na čaj. Nacházíme je i v tamponech,
vložkách a plenkách v důsledku
používání chloru k jejich bělení.
Přitom neexistuje žádná logická
potřeba bělení hygienických produktů. Existují jen důvody komerční, estetické a reklamní. Opakované
vystavování se dioxinům podstatně
zvyšuje riziko rakoviny. Uvádí se, že
karcinogenita dioxinů je mnohonásobně vyšší než karcinogenita zakázaného DDT. Vedle účinků na hormonální regulace, jako je vznik
vývojových poruch, neplodnosti,
spontánních potratů a poškození
plodu, vyvolávají dioxiny poruchy
imunity.
Japonští vědci zabývající se možnostmi, jak obsah dioxinů v tělech
matek snížit, zjistili, že sladkovodní
řasa Chlorella pyrenoidosa, podávaná těhotným ženám jako potravinový doplněk, může snižovat obsah
dioxinů v mateřském mléce (Morita
et al., 2001). Tablety s chlorelou by
tak mohly omezit toxické účinky
dioxinů na novorozence, kojence,
děti i dospělé. Preventivní a ochranné účinky má i kurkumin (Ciftci et
al., 2010).

Vliv ED na vznik obezity
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Prevalence obezity se v posledních 40 letech dramaticky zvyšuje
po celém světě. WHO odhaduje že
obézních osob je na světě 1,5 miliardy. Epidemie obezity je sice neoddělitelná od nadměrného příjmu
potravy a nedostatečného pohybu,
avšak dnes již je všeobecně přijímané, že se jedná o nemoc vyvolanou dysregulacemi v hormonálním
systému v důsledku interakcí mezi
genetickými, behaviorálními a environmentálními faktory. Stále víc se
ukazuje, že na jejím vzniku mohou
mít významný podíl ED. Pro chemicky heterogenní skupinu ED, které zasahují do složek kontrolujících
přibývání na hmotnosti a ukládání
tuku, se objevil název obezogeny.
Jako mimořádně citlivé se ukazuje prenatální a perinatální období,
ve kterém může vystavení obezogenním ED znamenat zvýšenou náchylnost k obezitě a metabolickým
syndromům v pozdějším životě.
Obezita je rovněž prokazatelným
faktorem pro vznik dalších onemocnění jako je glukózová intolerance,
inzulinová rezistence a zvýšený
krevní tlak.
Mezi obezogeny se v současné
době řadí syntetické estrogeny, některé fytohormony, jako například
genistein nebo flavanony ze sóji,
herbicidy a pesticidy, polychlorované a polybromované uhlovodíky,
zejména zpomalovače hoření, prokázaný je i BPA a jeho metabolity
(WHO/UNEP, 2012; Janesick, Blumberg, 2011).
Mechanismus, jakým mohou ED
přispívat ke vzniku obezity není sice
zcela jasný, ale studie na buněčných
kulturách in vitro, pokusy s laboratorními zvířaty a epidemiologické
studie u lidí ukazují, že ED mohou
jako obezogeny působit na několika
místech. Zjevně ovlivňují endokrinní dráhy, které regulují vývoj tukové
tkáně, zvyšují množství tukových
buněk, ovlivňují příjem potravy
a průběh metabolismu zejména
svým účinkem na pohlavní hormony. Ovlivňují velikost bazálního metabolismu, způsob ukládání tuku
i centra sytosti v mozku. ED ovlivňují citlivost tkání na inzulin, působí na pankreas a mění tukový metabolismus v tukové tkáni, játrech,

trávicím traktu, mozku a ve svalech.
Janesick a Blumberg (2012) popsali zajímavý mechanismus, jakým
ED mohou být spojeny se vznikem
metabolických onemocnění. Zjistili, že tributyltin aktivuje klíčový
regulátor adipogeneze – peroxisomovým proliferátorem aktivovaný
receptor γ (PPARγ). Tributyltin se
používá při výrobě plastů, ale pro
svoje protiplísňové, baktericidní
a insekticidní vlastnosti se používá
při konzervaci dřeva, textilu, papíru
i v elektronických zařízeních. Stejným mechanismem působí i ftaláty,
které se uvolňují z měkčených plastických materiálů, ale i z lékařských
zařízení a předmětů, které se používají v medicíně.
Příklady ED, u kterých bylo prokázáno, že fungují jako obezogeny,
uvádí tabulka 1.

Doporučovaná opatření
ke snížení obsahu ED
v lidském těla i v interiérech
U výrobků, které obsahují a uvolňují ED bychom měli uplatňovat
princip předběžné opatrnosti.
• Pravidelně a často provádět
úklid interiérů.
• Uklízet jednoduchými
prostředky (voda, mýdlo, soda,
ocet, peroxid vodíku).
• Dbát na přezouvání a účinné
větrání.
• Dávat přednost dřevěným
nebo keramickým podlahám.
• Pro děti používat skleněné
nádobí.
• Nepoužívat vinylové závěsy
a žádné další výrobky z PVC.
• Nedávat dětem hračky z vinylu
s ftaláty.
• Neohřívat potraviny
v mikrovlnce v plastických
konteinerech, používat sklo.
• Omezit používání osobních
předmětů s ftaláty zejména
v těhotenství a pro malé děti.
• Nepoužívat aerosoly, komerční
osvěžovače vzduchu a voňavé
svíčky.
• V těhotenství nepoužívat
kosmetiku, zejména laky
na nehty.
• Nevařit čaj balený v bělených
sáčcích.
V novém autě, které voní novými plasty, rozpouštědly, koberečky
a dalším vybavením, máme až 35×

vyšší obsah ED než povolují bezpečnostní limity.
Vzhledem ke škodlivým látkám
v našich bytech se doporučuje využívat pokojové rostliny, které mají
schopnost mnohé z ED pohlcovat.
Schopností rostlin pohlcovat škodlivé látky se zabývali výzkumníci
v NASA (Národního úřadu pro letectví a kosmonautiku USA), když
hledali způsoby k udržení příjemné
a zdravé atmosféry v kosmických lodích.

Závěr
Mohutným rozvojem technologií
se lidstvu podařilo lidstvo proměnit životní prostředí v pestrý koktejl
ED. Jejich výsledné působení na lidi
a zvířata je těžké předem odhadnout, protože účinky různých ED
se mohou navzájem sčítat a násobit. ED mají různou afinitu ke složkám endokrinního systému a jejich
účinky jsou ovlivňované mnoha
faktory. Některé ED působí přímo
na hormonální receptory a napodobují účinky hormonů. Jiné mohou
ovlivňovat působení proteinů, které kontrolují působení hormonů
na jejich cílové tkáně. Kromě narušení aktivity estrogenů, androgenů
a thyroidních hormonů mohou interagovat s mnoha jinými receptory
současně. Uplatňují se i jako obezogeny a ovlivňují produkci a účinky
inzulinu. Citlivost organismu vůči
ED je nejvyšší v průběhu vývoje
a vyvíjející organismy jsou citlivější
na nízké dávky. ED mohou vyvolávat epigenetické změny. To znamená, že jako reakce na jejich působení v novorozeneckém a kojeneckém
období proběhnou na úrovni některých genů změny metylace s trvalými důsledky. Zvyšující se množství
poznatků ukazuje, že fetální a postnatální expozice ED má významnou
roli v etiologii mnoha endokrinních
nemocí a poruch imunitního, zažívacího, kardiovaskulárního a reproduktivního systému i při vzniku metabolických poruch. Působení ED
představuje zvláštní formu toxicity,
což je nutné zvažovat při hodnocení jejich zdravotních rizik.
Obsah ED v domovech, pracovištích i lidských tělech můžeme
ovlivnit výběrem materiálů, textilu,
zařízení, úklidem a volbou hygienických a kosmetických prostřed-

ků. Preventivně pomáhá chlorela
a kurkumin. Rovněž pokojové rostliny vydatně pomáhají odstraňovat
toxické látky z interiérů.
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Tabulka 1. Známé a podezřívané environmentální obezogeny ze skupiny ED (podle WHO/UNEP, 2012; Janesick,
Blumberg, 2011). ER– estrogenový receptor, AR–androgenní receptor, PCBs –polychlorované bifenyly, PBDEs–
zpomalovače hoření, PFOA–kyselina perfluorooctová

KOLOIDY AG, AU, ZN A CU –
HISTORIE A SOUČASNOST

LÁTKA FUNGUJÍCÍ
JAKO ED

KOMERČNÍ POUŽITÍ

MECHANISMUS
PŮSOBENÍ

OBEZOGENNÍ
AKTIVITA

Ftaláty

změkčovadla PVC

aktivace PPARγ

podpora diferenciace
adipocytů

Tributylin

konzervace dřeva, textilu,
pesticid

aktivace PPARγ

zvýšení triglyceridů
v tukové tkání, indukce
diferenciace adipocytů

PFOA

výroba teflonu

slabě aktivuje PPARγ

podpora diferenciace
adipocytů

Flavanon

přírodní složka
s estrogenní aktivitou

aktivace PPARγ

podpora diferenciace
adipocytů

PCBs

elektronika

vazba na AR
v adipocytech

podporuje obezitu,
diferenciace adipocytů

PBDEs

zpomalovače hoření

redukuje funkci thyroidey

stimulace produkce tuku

Bisfenol A

plasty

vazba na ER

indukce adipogeneze,
obezita

Dietylstilbestrol

farmac. estrogen

vazba na ER

perinatální expozice
vyvolává obezitu

Genistein

fytoestrogen (sója)

vazba na ER

perinatální i postnatální
expozice vyvolává obezitu

vazba na ER

perinatální i postnatální
expozice vyvolává
obezitu, změny na úrovni
leptinu

Perfluoroalkyl sulfonát

nepřilnavé povrchy

Originální práce z 8. Konference v Českém ráji, duben 2014
Prim. MUDr. Václav Vydra
Gynekologická poradna Aš, vaclavvydra@tiscali.cz
Antibakteriální vlastnosti stříbra
zaznamenala již staroindická medicina. K využití stříbra jako antibakterálního prostředku ve větší
míře došlo teprve v čase Římského
imperia. Všechny patricijské domy
uchovávaly potraviny ve stříbrných
nádobách a do mléka a tekutin se
vkládaly stříbrné mince. Užívání
stříbrných příborů a nádobí bylo samozřejmostí. I nádoby se svěcenou
vodou v kostelech byly ze stříbra,
voda v nich byla prakticky sterilizována.
Nejlepší érou koloidního stříbra
bylo období mezi světovými válkami. Koloidní stříbro se používalo
jako prvotní medikace k léčbě přenosných chorob a užívalo se ústně
i nitrožilně. Ale v průběhu druhé
světové války se na trhu objevily
sulfonamidy a pak antibiotika. Tedy
léčiva na stejné nemoci, ale levnější s výhodou snadného skladování
a přepravy v formě tablet.
V neprospěch koloidního stříbra
sehrála roli ještě jedna skutečnost,
a to že v průběhu šedesátých let
minulého století se začal důsledně a v mezinárodním měřítku prosazovat princip, že přírodní látky
v naprosto čisté podobě nesmí být
patentovány jako léčiva. To znamenalo, že na jejich vývoj, výrobu
a prodej nemůže nikomu vzniknout
výlučné právo. Tato okolnost způsobila přechod z používání koloidního stříbra na používání antibiotik
což byl a je symbolický přechod
od léčení k velkému byznysu.

Historická data
Rok 760 • Gerber, arabský vědec a lékař popisuje ve spisech
všechny zdravotnické tehdy známé
aplikace stříbra a stříbrných solí.
Rok 980 • Avicena aplikuje
stříbrné soli k čištění krve, dechu
32
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a k léčbě srdečních arytmií u svých
klientu.
Rok 1250 • Z epidemiologických důvodů se postupně zavádí
užívání stříbrného nádobí a příborů ve všech evropských panovnických dvorech
Rok 1520 • Paracelsus doporučuje soli stříbra v mnoha indikacích
Rok 1805 • Angličtí a francouzští vědci vytvořili první umělé koloidy elektrochemickou reakcí
Rok 1850 • Poprvé popsána
intoxikace solemi stříbra (argyrie)
a soli pro vnitřní užití natrvalo nahrazeny koloidním stříbrem. soli
stříbra se dále užívaly v omezené
míře k zevní desinfekci
Rok 1881 • Karl Crédé zavedl
jako prevenci přenosu gonorhoei
vykapávání očí novorozenců – crédeisace.
Rok 1922 • Pro koloidní stříbro
a soli stříbra se ustanovují lékopisné normy
Rok 1958 – 1963 • Američtí
a němečtí vědci provedli početné
pokusy a zjištovali které viry, bakterie, houby a plísně stříbro ničí a jakým mechanismem.
Rok 1966 • Potvrzen význam
stříbra pro tvorbu T lymphocytů
a pro imunitní systém jako celek.
Rok 1982 • V USA získává stříbro statut potravního doplnku
Rok 1983 • Patentovány technologie velkovýroby koloidního
stříbra a metody kvalitativní kontroly koloidů stříbra a jiných kovů

Rok 1995 • Američtí vědci publikují studie dokazující účinnost
stříbra při léčbě mnoha typů onkologických onemocnění a při úplné
inaktivaci různých typů virů včetně
HIV
V roce 1993 únik informace o vybavení kosmonautů způsobil zájem
o koloidní stříbro. Veřejně vyšlo najevo, že američtí, i ruští kosmonauté, tedy osoby, jejichž zdravotnímu
stavu je věnována krajní péče, odlétají do vesmíru se zásobami koloidního stříbra určeného pro sirokospektrální zdravotní i hygienické
použití.
V roce 1997 byla zveřejněna
zpráva, že hlavní lékař amerického
ministerstva obrany pověřil speciální tým expertů zjistit nejúčinnější
antivirové, antibakteriální a antiseptické látky, které by mohly být rychle k dispozici pro válečné operace
– vítězem se stalo koloidní stříbro.
Skutečnost je taková, že se stříbrem dnes už žije nespočet lidí, které
opustily zdlouhavé choroby, nemají
běžné potíže, neví co jsou horečky,
zbavili se revmatických problémů.
Používání zlata a stříbra patří k neoficiální léčbě v nemocnicích. Jsou
lidé s vetkanými stříbrnými nitkami
u kloubů, protože vše jiné selhalo,
jiným vyměnili šrouby v kyčlích
za stříbrné. V nemocnicích desinfikují poranění koloidem stříbra.
V chirurgii má stříbro místo např
u svorkování mozkových cév nebo
uzavírání lebečních defektů. V čínské akupunktuře byly již odedávna
používány stříbrné jehly. Zmínky
nechybí ani v alchymii a křestansky
propracované medicině např. sv.
Hildegardy von Bingen.
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Propagace koloidů k léčebným
účelům a doporučování jako potravinových doplnků je nepřípustné
a protizákonné. V celé EU platí zákaz přidávání zlata a stříbra (i koloidů) do potravin i když negativní
poznatky nejsou.
Stříbro je dlouhodobý spolehlivý
společník který nikdy nezklame.
Zlato je jednoduše geniální a chytré. Zinek je neovlivnitelně všestrane prospešný a měd je opravdový
zázrak o nemž ví jen málokdo.
Je smutné, že není oficiální zájem
dodat lidem přesne to co potřebují
a to v čisté podobě. V lékárnách je
k dostání Mg, Zn, Ca, Cu, ale jsou to
vlastně oxidy, sulfáty, fosfáty se stabilizačními a plnicími látkami. Tyto
údaje jsou pro obyčejného spotřebitele nezajímavé. Koloidní stříbro
není stříbrnou solí nebo jinou sloučeninou stříbra, i když je to opakovaně tvrzeno. Koloid stříbra je tekutou dispersí elementárního kovu.
Většina dispersí jsou opět koloidy.
Podle velikosti částic rozdělených
v disperzi rozlišujeme molekulární
disperzi, koloidní disperzi a hrubou
disperzi. Koloidní Ag vyrobené pomocí generátoru je složeno z 15 atomů a jeho průměr je asi 5 nm.
Koloidní stříbro se evidentně podílí na dozrávání T-buněk, jedné
z nejdůležitějších složek imunitního systému. Mimo to koluje v krevním oběhu, což je zvlášt významné
pro jeho doplnění, kde při kontaktu umrtvuje choroboplodné viry,
bakterie, houby a plísně. Tím samozřejmě ulehčuje práci imunitnímu
systému. Dále koloidní stříbro vykazuje i určitou antioxydační aktivitu. Likviduje pouze jednobuněčné
anoxické organismy, nikoliv vícebuněčné parazity i když ani k těm
se nechová přátelsky. Naštěstí pro
nás je jednobuněčných mikrobů víc
než 97 % všech druhů. Patří k nim
původci 670 klasifikovaných chorob podle seznamu SZO. Z dlouhého seznamu jmenujme za bakterie:
koky, enterokoky, mikrokoky, streptokoky, staphylokoky, pneumokoky,
meningokoky, neiserie, klostridia,
salmonely atd.; za viry: HIV, herpetoviry, chřipkové viry; za houby
34

a plísně: kandidy, girardie, trichomony aj.
Koloidní stříbro má další příjemnou vlastnost, má chemicky neutrální chování ke všem tekutinám a léčivům včetně antibiotik. Nemá však
logické opodstatnění užívat antibiotika souběžně se stříbrem. Stříbro
neničí tyto bakterie a viry přímo,
ale rozkládá enzymy těchto bezkyslíkatých bakterií, virů, plísní, které
bez zmíněných enzymů nemohou
existovat. Stříbro tedy funguje jako
katalyzátor a efektivně enzymy mikroorganismů vyřazuje z činnosti.
Velikost částic koloidního Ag je
0,5 nm, samotný atom Ag 0,175 nm,
viry mají velikost 15 – 150 nm a bakterie od 350 do 1 000 nm a jsou tedy
podstatně větší. Částice koloidního
stříbra mohou tedy pronikat do nitra patogenů celkem snadno. Jeden
nm je všeobecně označovaná míra
nejkvalitnějšího koloidu.
Výzkumy s koloidním stříbrem
ukázaly, že většina bakterií a virů
nedokáže proti němu vyvinout sebeobranný mechanismus.
Pozn.: pokud antibiotikum eliminuje asi 6 – 7 druhů škodlivých
bakterií, koloidní stříbro ničí více
než 650 choroboplodných bakterií,
virů, mykoz a plísní. V důsledku
toho zmíněné škodlivé mikroorganismy odumírají v průběhu 5 – 6
minut.
Tyto mikročástice kovů vykazují pozoruhodný biologický účinek
– působí jako katalyzátory hormonálních reakcí, podporují činnost
nervových mediátorů, eliminují nemocné nebo zvrhlé buňky.
Koloidy se vyrábějí elektrolyzou
z kvalitní destilované vody. Výzkumy prokázaly koloidní stříbro jako
absolutně bezpečný prostředek,
který je pro člověka netoxický s vysokou schopností ničit bakterie.
Později se ukázalo, že použití koloidního stříbra je účinné také proti
plísním, parazitům a virům. Mikroskopické částice stříbra se nehromadí v organismu, během několika
dnů dochází k jejich vyloučení.
Není známa žádná nemoc, která
by byla způsobena mikroorganis-
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mem, jež může žít v přítomnosti
i nepatrného množství stříbra.
Podle WHO je možné zkonzumovat během života až 10 g stříbra aniž
by se jakkoliv zvýšilo riziko vzniku
argyrie. Podíváme-li se na dostupná
koloidní stříbra, zjistíme, že k sehnání jsou koncentrace od 7,5 až
100 ppm. Koncentrace vyšší než
25 ppm není vhodná pro vnitřní
použití. Věříme-li Hegelově vývojové spirále, pak jsme o 70 let později
znovuobjevili a vylepšili užívání koloidního stříbra.
Ve 30 letech byla velmi široká
paleta doporučeného užití podle
diagnoz: arthrozy, popáleniny, komplikace diabetu, kolitis ulceroza,
ekzémy, revmatizmus, záněty dutin, dermatitis, psoriasis, opar prostý i pásový, prostatitis, adnexitis
a prakticky všechny infekční choroby včetně viroz.

Před prvním užitím stříbra je
vhodné udělat malý kožní test a počkat asi 30 min. Alergie na stříbro je
vzácná ale existuje.
Základní 21denní kůra s užitím
koloidního stříbra:
Při výskytu příznaků nízké imunity – opakované záněty, revmatoidní
potíže kloubní i svalové, nejasné
subfebrilie, opakované infekty horních cest dýchacích, dermatitidy
a ekzémy, opary a virosy jsou indikací k užití koloidního stříbra. Pro tuto
léčebnou kůru je vhodný koloid Ag
10 ppm Intervaly jsou 5denní, tedy
úvodních 5 dnů 1 × 10 ml, dalších 5
dnů 2 × 10 ml, dalších 5 dnů 3 × 10 ml
a zavěrem 4 × 10 ml koloidu denně.
Volil jsem téma přednášky úmyslně, protože jsem často svědkem
antibiotikové polypragmazie a neprospívání ošetřovaných nemocných. Budoucnost přinese rozšíření
myotických a kvasinkových infekcí

na které bude vhodná vědomost o jiných možnostech, v tomto případě
koloidů zlata, stříbra, mědi a zinku.
Koloid zlata
Koloidy zlata jsou nejmenší částice, ze kterých může být zlato složeno, aniž by ztratily své charakteristické vlastnosti. Dalším stupněm
by byl již pouhý atom. Touto velikostí částic je umožněno dosažení
i těch nejvzdálenějších a špatně
přístupných míst v organismu. Zlato na rozdíl od jiných kovů aktivuje a harmonizuje celý endokrinní
systém. Stimuluje zejména epifyzu
a hypofyzu. Vyrovnává spouštěcí
mechanismy, které ovlivnují vlastní žlázy s vnitřní sekrecí (positivní
a negativní, přímé a zpětné vazby)

s vnitřní sekrecí, zvýšení kognitivní
psychiky a zvětšení paměti, revmatizmus a arthritidy, protistresový
a protidepresivní účinek,
Praktické rady
Nepoužívat kovové lžičky. Kupovat jen balení ve tmavém skle, neskladovat v ledničce ani v blízkosti
zdrojů elektromagnetického pole
(reproduktory, mikrovlnky a mobily apod.)
Upozornění: Koloidy nejsou SÚKL-em schváleny. Nemůžeme a nesmíme proto nabádat k jejich užívání, volba léčby koloidem je možná
s informovaným souhlasem po vyčerpání léčebných možností.

Obecné léčebné indikace
koloidem zlata
Posílení imunitního systému, regenerace tkání, omezení růstu nádorů, harmonizace činnosti žláz

Nejúčinnější způsob je vnitřní užití, obvykle ráno a večer pít stříbro
a mezi tím konzumovat laktobacily
v podobě vhodných jogurtových
derivátů s jinými probiotiky a symbioticky. Množství pití je určeno
především koncentrací ppm koloidního stříbra.
Dále můžeme provádět výplachy
úst. Velmi účinné je kloktání a výplach nosních dutin. Lze provádět
výplachy pochvy nebo konečníku.
Zevní potírání akné, pustul, vředů, ekzému, ložisek psoritických,
poranění kůže i záhybů kůže při mykoze a obklady s koloidem na větší
a hlubší defekty – bércové vředy.
Doporučené dávkování je platné
pouze pro čerstvé koloidní stříbro
s vysokou stabilitou vyrobené řízenou elektrolysou.
10 ppm je univerzální koncentrace (vnitřní užití + ošetření kůže,
očí) 15 a vyšší ppm je vysoká koncentrace (vnější postřik, obklady,
výplachy).
Relativně vážným protiargumentem užití je, že při delším používání
může vyvolat šedomodré zabarvení
kůže – argyrii ale také poruchy nervového systému. Doporučené dávkování a užití je nastaveno tak aby
zmíněným efektům nedocházelo.
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• infekce dýchacích cest
(zejména viry, vliv baktérií je
zpochybňován hygienickou
hypotézou)
• potraviny (mléko)
• léky (aspirin, nesteroidní
antiflogistika)

ASTMA BRONCHIALE –
TEORIE A KLINICKÁ PRAXE

Slavnostní seminář k 45. výročí vzniku ČLAS 24. 5. 2014,
Praha 24. 5. 2014
MUDr. Milan Kantorek
ordinace TRN a akupunktury, poliklinika Viniční, Brno
milan.kantorek@seznam.cz
Definice astmatu
V posledních 30 letech došlo
k zásadnímu pokroku v poznání významu zánětu u astmatu. Astma je
nemoc dlouhodobého charakteru
probíhající i v době, kdy nemá pacient obtíže a funkční vyšetření plic
je v normě.
Staré definice akcentují
bronchospasmus
• John Floyer 17. stol.: dušnost je
způsobena akutním zúžením
průdušek
• William Cullen 18. stol.: bronchospasmus jako vlastní podstata astmatu
• Henry Hyde Salter 19. stol.: episodická porucha charakterisovaná bronchospasmem v důsledku
zvýšené citlivosti průdušek
• American Thoracic Society 1975:
• Astma je nemoc charakterisovaná zvýšenou citlivostí dýchacích
cest vůči různým podnětům,
která se projevuje zpomalením
usilovného výdechu a jejíž závažnost se mění buď spontánně
nebo po léčbě.
Morfologické studie bronchoskopicky odebraných vzorků v různých
fázích nemoci prokázaly, že hlavním
podkladem změn v průduškách
je chronický zánět s následnými
změnami ve sliznici dýchacích cest
(přestavba stěny průdušek). Patofysiologický korelát = bronchiální
hyperreaktivita, která občas vyústí
do obstrukce průdušek.
Definice astmatu 2002
akcentuje zánět
Astma je chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest. Chronický
zánět je spojen s průduškovou hyperreaktivitou a vede k opakujícím
36

se episodám pískotů, dušnosti, tíže
na hrudi a kašle, zvláště v noci nebo
časně zrána. Tyto episody jsou spojeny s variabilní obstrukcí, která je
často reversibilní buď spontánně
nebo vlivem léčby.
Astma je časté onemocnění. Prevalence astmatu v ČR je 8 %, v rozvinutých zemích okolo 10 – 18 %.
Každých 10 let se prevalence zdvojnásobí. Dobrou zprávou je, že astma má nízkou mortalitu. V České
republice je více než 3,5 – 4 miliony atopiků, více než 2 – 2,5 miliony
alergiků, více než 500 – 600 tisíc
astmatiků, více než 1 milión polinotiků, více než 800 tisíc – 1 milión
ekzematiků.

Patogeneze astmatu
Časný kontakt s alergenem způsobí sensibilisaci organismu u geneticky disponovaného jedince (atopik, třetina populace!). Klíčovým
mechanismem je alergický (eosinofilní) zánět, kdy převažuje podtyp
Th2, který stimuluje B lymfocyty
k produkci protilátek třídy IgE. IgE
protilátky vedou k aktivaci žírných
buněk (mastocytů) – vzniká časná
fáze alergické reakce (uvolnění histaminu, prostaglandinů, leukotrienů aj.) a dále k aktivaci eosinofilů –
vzniká pozdní fáze alergické reakce
(alergický zánět způsobuje výhledově přestavbu sliznice bronchů).
Rozvoj alergického
onemocnění má dvě etapy
1. Bezpříznakové období časné
senzibilizace: Průnik alergenu
do vnímavého organismu vede
diferenciaci a pomnožení TH2.
TH2 cytokiny podporují dozrávání B lymfocytů v plazmatické
buňky, které produkují nadměr-
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né množství IgE. IgE se v organizmu váží na receptory pro IgE,
které jsou zejména na membránách mastocytů a bazofilních
leukocytů.
2. Vlastní alergická reakce: Při
opakovaném setkání se alergen
naváže na protilátky zakotvené
v membránách efektorových buněk (nejčastěji mastocytů a eozinofilů), dojde k degranulaci
mastocytů a uvolnění mediátorů alergické reakce. Mediátory
mohou být preformované (histamin) nebo se nově tvoří (prostaglandiny, leukotrieny).
Zánětlivé změny se zvýšenou buněčnou infiltrací lze prokázat již
v časné fázi alergické reakce.

Rizikové faktory
Faktory hostitele:
• genetická dispozice, atopie
• preastmatické stavy
(alergická rýma, polinóza,
atopická dermatitida)
• obezita (častěji ženy)
• pohlaví (častěji chlapci)
• perinatální faktory
(nízká porodní hmotnost,
kuřáctví matky, kojení,
císařský řez)
Faktory prostředí:
• alergeny obytných budov
(prach, roztoči, domácí zvářata,
plísně, švábi)
• alergeny vnějšího prostředí
(pyly, plísně)
• profesní sensibilisující látky
• kouření
• znečištění vnějšího ovzduší
(zejména fotochemický smog)
a domovního prostředí
(topení, vaření)

Faktory vyvolávající
exacerbaci:
• alergeny
• respirační infekce
• změny počasí
• potraviny, léky, drogy
(marihuana, kokain, heroin)
Vyvstává zcela zásadní otázka, proč
se dnešní svět tak alergizuje. Faktorů je celá řada, nejdůležitější (podle
Moesgese) jsou:
• atopie matky (genetická
predisposice) – zvýšení
rizika 6×
• domácí zvířata v domě
(zvýšení rizika 3×)
• předčasné ukončení kojení
(zvýšení rizika 2×)
• exhalace dopravními prostředky
(zvýšení rizika 2×)
• plynové topení v domácnostech
(zvýšení rizika 1,7×)

Stanovení diagnózy
Diagnostický algoritmus
při podezření na astma:
• příznaky (dušnost, hvízdavé
dýchání, kašel)
• anamnesa (epizodický charakter
příznaků, maximum v noci,
sezónní výskyt, vazba příznaků
na konkrétní místo či situaci)
• fyzikální vyšetření je přínosné
zejména při záchvatu: pískoty,
prodloužené expirium,
známky emfyzému, zapojení
pomocných svalů, vtahování
mezižebří, tachykardie, pulsus
paradoxus (menší až vymizelý
pulz při nádechu), při těžkém
záchvatu naopak tichý hrudníku
s bradykardií a nepřítomností
pulsus paradoxus
• funkční vyšetření plic
(FVC, FEV1, Tiffeneaův index,
vrcholový výdechový průtok
PEF)
– v normě:
bronchokonstrikční test
– obstrukce:
bronchodilatační test
– ireverzibilní obstrukce:

protizánětlivá léčba (prednison
1 – 2 týdny, inhalační kortikoidy
v nárazové dávce měsíc)
a zopakovat spirometrii
• alergologické vyšetření
(kožní testy, specifické IgE, ECP,
FeNO)
• další vyšetření (celkové
IgE, sputum kultivačně
a na cytologii, ev. endoskopický
odběr materiálu – cytologie,
BAL, biopsie, parametry zánětu)
Astma stabilisované, akutní exacerbace = dříve astmatický záchvat,
těžká exacerbace = dříve status astmaticus.
Alergeny
Antigeny jsou látky, které vyvolají fyziologickou reakci imunitního
systému. Alergeny jsou exoantigeny, které vyvolají patologickou
(nadměrnou, alergickou) imunitní
reakci.
• Kompletní alergeny:
spouští tvorbu spec. IgE
i pozitivitu kožních testů.
• Nekompletní alergeny:
pozitivní kožní test, negativní
spec. IgE.
• Nerelevantní alergeny:
pozitivní spec. IgE, negativní
kožní test.
• Hlavní alergeny:
více než 50% jedinců
přecitlivělých na příslušný
alergen má pozitivní spec. IgE.
Nomenklatura alergenů:
• alergeny interiérů, bytového
a domovního prostředí
(roztoči, švábi)
• zvířecí alergeny (kočka, pes,
myš, potkan, morče, králík, tur,
kůň, ovce, ptáci)
• pylové alergeny (jarní – stromy
zvl. bříza, letní – trávy, podzimní
– plevele)
• plísně (venkovní – léto,
podzim, domovní – celoroční)
• potravinové alergeny
(kravské mléko, slepičí vejce,
luštěniny, ořechy, obiloviny,
ovoce, zelenina, ryby, maso,
aditiva)
• alergeny jedu blanokřídlého
hmyzu (včela, vosa, sršeň)
• problematika zkřížené
alergie (dána shodností nebo
podobností bílkovin): zejména

potraviny, potraviny + pyly, fruitlatex alergie
Kritéria diagnosy astmatu
(1) Anamnestická:
• recidivující hvízdavý dech
alespoň 3× v posledním roce
při afebrilním průběhu
(někdy jsou přítomny pouze
noční suchý kašel a tíseň
na hrudi, zvl. u malých dětí)
• ataka trvající 2 týdny – toto
kritérium platí především
pro děti a je signálem přechodu
recidivujících bronchitid
v astma. Platí zde diferenciálně
diagnostický slogan:
„Vše, co hvízdá, je astma, dokud
se neprokáže jiná příčina.“
• záchvatovitá dušnost vázaná
na určité prostředí nebo činnost
(2) Funkční a laboratorní:
• průkaz bronchiální hyperreaktivity: variabilní obstrukce na křivce fv, positivní bronchodilatační a bronchokonstrikční test
na acetylcholin či metacholin
• současně známky zánětu
(zvýšený ECP, IgE, FeNO)
(3) Léčebná:
odezva na léčbu antiastmatiky
Akutní exacerbace astmatu:
Epizoda rychlého a progresivního
nárůsti dušnosti a ostatních příznaků. Objektivizace dušnosti: pacient
nemůže mluvit v souvislých větách,
poslechově pískoty a vrzoty, prodloužené expirium, známky hyperinflace, zapojení pomocných svalů,
vtahování mezižebří, tachykardie,
pulsus paradoxus (menší až vymizelý pulz při nádechu), při těžkém
záchvatu naopak tichý hrudníku
s bradykardií a nepřítomností pulsus paradoxus.
Těžká, život ohrožující
exacerbace astmatu:
Dušnost i v klidu, je v předklonu,
tachypnoe nad 30, distanční spastické fenomény, tachykardie nad 120,
pulsus paradoxus, SaO2 pod 92%.
Hrozící zástava dechu: spavost až
zmatenost (příznaky hyperkapnie
čili GRI), tichý hrudník, bradykardie, vymizí pulsus paradoxus (únava
dechových svalů).
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Diferenciální diagnostika
astmatu

Klasifikace astmatu
Klasifikace závažnosti astmatu:
Základním klasifikačním kritériem je klinické rozdělení podle stavu, tíže astmatu (viz GINA, 2003).

•
•
•

Stupeň 1: intermitentní
• příznaky méně než 1× týdně,
noční příznaky nejvýše 2×
za měsíc, krátké exacerbace
• FEV1 nebo PEF nad 80 %,
variabilita FEV1 nebo PEF
pod 20 %

•

Stupeň 2: lehké perzistující
• příznaky častěji než 1× týdně,
ale ne každý den, noční
příznaky více než 2× měsíčně,

•
•

exacerbace mohou narušit
aktivitu a spánek
FEV1 nebo PEF 60 – 80 %,
variabilita PEF 20 – 30 %
stupeň 3: středně těžké
perzistující
každodenní příznaky,
exacerbace mohou narušit
aktivitu a spánek, každodenní
potřeba beta2-mimetik
s krátkodobým účinkem
FEV1 nebo PEF 60 – 80 %,
variabilita FEV1 nebo PEF
nad 30 %
stupeň 4: těžké perzistující
každodenní příznaky, časté
exacerbace, časté noční
astmatické příznaky,
omezení fyzických aktivit

• FEV1 nebo PEF pod 60 %,
variabilita FEV1 nebo PEF
nad 30 %

Na základě výše uvedených vyšetření provedeme diferenciální diagnostiku astmatu.

Od stupně 2 (lehké perzistující astma) se má zahájit pravidelná
protizánětlivá léčba (inhalační kortikoidy, kromony, antileukotrieny),
od stupně 3 (středně těžké perzistující astma) jsou indikovány LABA
(inhalační beta2-mimetika s prodlouženým účinkem).
Podle reakce na protiastmatickou
léčbu rozlišujeme astma pod úplnou kontrolou, pod částečnou kontrolou a pod nedostatečnou kontrolou.

Základy diferenciální
diagnostiky:
• děti – astma × recidivující virózy
DCD a cystická fibróza,
• dospělí – astma x GERD
a CHOPN
• staří – astma × selhání levého
srdce.

Eozinofilní a alergický typ (I)

Eozinofilní a nealergický typ (II)

Neeozinofilní typ (III)

Diferenciální diagnostika mezi
CHOPN a astma bronchiale:
U astmatu je pozitivní RA, bývají
příznaky jiných alergických nemocí
(senná rýma, ekzém, alergie), po nasazení IKS vymizí obstrukce!, terapeutický test IKS 6 týdnů až 3 měsíce, ACH test, bronchodilatační test.

Diferenciální diagnosa astma bronchiale v dětském věku
onemocnění

Fenotypická klasifikace astmatu (podle: Teřl, 2009)

Diferenciální diagnosa astma
bronchiale v pozdním věku:
• CHOPN
• vaskulitis s eosinofilií
(sy Churg-Strauss)
• alergická bronchopulmonální
aspergilosa
• astma cardiale

předškolní věk

školní věk

bronchilolitis (RSV)

velmi často

nikdy

aspirace cizího tělesa

často

vzácně

Eozinofilie

+ až ++

++ až +++

0

cystická fibrosa

často

často

Alergie

ano vždy

většinou ne

většinou ne

gastroesofag.reflux

často

nikdy

Hlavní buňky
zánětu

mastocyty a eozinofily

eozinofily

jiné než mastocytů a eozinofily

Začátek astmatu

častěji v dětství

v dospělosti

spíše v dospělosti

často

zřídka

Tíže astmatu

všechny, více lehčí

převažují těžké

všechny stupně

vývojové anomalie
(tracheomalazie, stenosa
trachey, bronchů,
tracheoezofageální píštěl)

Odpověď na léčbu
+++
IKS

++

+

dysfunkce řasinek

vzácně

vzácně

obliterativní bronchiolitis

vzácně

vzácně

Komorbidity HCD

chronická rinosinusitida a polypy

polypy a chronická rinosinusitida

chronická rinosinusitida bez polypů

imunologická onemocnění

vzácně

vzácně

Dominantní
klinické projevy

BHR, tendence k exacerbacím

progresivní ztráta funkce plic

pestrost projevů

hyperventilační syndrom

nikdy

vzácně

Korelace
příznaků a funkce korespondující (konkordance)
plic

příznaky menší (diskonkordance)

příznaky větší (diskonkordance)

Zvláštnosti

možnost ABPA, raritní alergie

Samterova trias, syndrom ChurgůvStraussové

časté komorbidity, někdy profesní
etiologie

Standardní léčba

IKS+LABA, ALT

IKS+LABA, ALT, popř.
imunosupresiva

IKA+LABA, ALT, léčba komorbidit

anti-IgE protilátka (omalizumab)

anti-IL-4, 5 protilátky
(lebrikizumab)*

INF, anti-TNF*

Specifická léčba

Průkaz alergie a zejména eosinofilie je nejlépe provádět ještě před
zahájením protizánětlivé léčby.
Průkaz alergie: anamnéza (pozitivní RA, alergeny, jiné projevy
alergie zejména v dětství – polinóza, atopický ekzém, často nemocné
dítě), alergologické vyš. (pozit. kožní testy nebo spec. IgE).
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Průkaz eosinofilie: pozitivní
BDT, celk. IgE (zvýšený až u polysensibilisovaných pacientů), pozit.
FeNO (před nasazením léčby), odpověď na léčbu kortikoidy, ORL vyš.
(přítomnost polypů), eosinofilie
v periferní krvi (KO+diff, při exacerbaci, pokud jsou vysoké hodnoty
a nález na rtg, myslíme na aspergiló-

Acupunctura Bohemo Slovaca • bulletin ČLAS ČLS JEP a SA SLS • 2–3 | 2014

zu, syndrom Chur-Strauss, autoimunitní nemoci, zejména když se neprokáže alergie), pozit. ACH nebo
metacholinový test (nebo pozit.
6-MWD), serum na ECP, u těžkých
pacientů indukované sputum na eosinofily, bronchoskopie.

Diferenciální diagnostika mezi
astma bronchiale a cardiale
Kardiaci se potí, astmatici nikoliv!
Nejprve levostranné srdeční selhání: dušnost, diskrétní plicní chrůpky, cval na hrotě, tachykardie cca
100/min., akcent. II. o. nad pulm.,
pulsus alternans, až známky plicního edému s expektorací zpěněného
růžového sputa, poslechově pískoty
a vrzoty v expiriu, které není tak
prodloužené jako u astmatika, poté
pravostranné srdeční selhání: periferní otoky, zvýšená náplň krčních
žil, hepatojugulární reflux.
Noční dušnost či kašel: kardiaci
okolo půlnoci, výrazný vliv polohy
(vleže zhoršení), astmatici k ránu,
není tak výrazný vliv polohy.

Komorbidity astmatu
Komorbidity jsou choroby, které
astma často provázejí.
GERD:
U astmatiků až v 80% (tedy velmi
často!), kdy myslet: jakkoliv postižení pacienti, obézní, zácpa, těhotné,
obtížně léčitelné astma, se začátkem
v dospělosti, nealergické, noční, ponámahové, zhoršené teofyliny, léky
vyvolávající GERD – teofyliny!, ale
i betamimetika, anticholinergika,
blokátory kalciových kanálů, benzodiazepiny, estrogeny, příznaky jícnové (škrábání v krku, pálení žáhy,
dyspepsie, nausea, zvracení, bolesti
břicha), mimojícnové (chronický
kašel, astma bronchiale), supraezo-

fageální (zubní kazy, stomatitidy, laryngitidy, otitidy, chrapot), atypické
(retrosternální bolest, bolest hrudníku nekardiálního původu, bolest
krční páteře), provést terapeutický
test Omeprazol (Helicid) 20 2×1
měsíc, při podezření na vřed, žlučník, pankreas, nad 45 let – odeslat na GE vyšetření (kontinuální
24hodinová pH metrie jícnu, pasáž
jícnem, gastroskopie, scinti jícnu
a plic – jde o průkaz aspirace), zvážit fibrobronchoskopii s BAL (iritace
laryngu, aspirace se projeví lipofágy
v BAL), léčba: vyloučit kávu, alkohol,
kouření, silný čaj, čokoládu, kakao,
tučná a kořeněná jídla, sycené nápoje, snížení váhy, nezvedat těžká břemena, v léčbě astmatu EX teofyliny.
Ostatní komorbidity astmatu:
• hyperurikémie (kloubní bolesti,
urolitiasa, ekzémy)
• léčba bolesti (páteř, klouby,
dysmenorea atd.): NE acylpyrin,
NSA, ANO fyzikální postupy,
akupunktura
• infekce: opatrně peniciliny
a cefalosporiny
• kašel: NE kodein
• hypertenze: NE betablokátory,
ANO diuretika, ACEI, antagoniské
kalcia, periferní vasodilatancia
• arytmie: ANO Atrovent
• glaukom: pozor na všechny
léky včetně očních kapek
(zvl. nevhodný je Atrovent),
spirometrické kontroly
• hyperfunkce štítné žlázy: ANO
Atrovent, NE beta2mimetika
• kombinace astmatu a myasténie:
úplně špatné, nelze dát
beta2mimetika
• urologické nemoci: opatrně
furantoin, sulfametoxidin
a linkomycin, Atrovent dělá
močovou retenci

Farmakologická léčba
Cíle léčby astmatu jsou velmi
ambiciózní:
• rozpoznat astma
• odstranit příznaky
• dlouhodobě obnovit normální
nebo nejlepší možné plicní
funkce
• omezit riziko těžkých záchvatů
• dětem umožnit normální růst
• minimalizovat absenci ze školy
nebo práce
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Co je součástí komplexní léčby
astmatu?
• výchova pacienta k partnerství
při léčení astmatu
(úprava životosprávy, pitný
a pohybový režim, odstranění
alergenů apod.)
• naučit jej nezbytným
dovednostem, které bude
v průběhu léčby potřebovat
(jedná se především o používání
speciálních léků a pomůcek)
• stanovit individuální léčebný
plán, aby pacient věděl,
jaké léky má užívat a proč
• naučit se monitorovat závažnost
astmatu v domácích podmínkách
pomocí peek flow metru
(výdechoměru)
• stanovit individuální léčebný
plán pro případ zhoršení nemoci
a jak se takové zhoršení nemoci
pozná, vědět, jaké léky je nutno
při zhoršení užívat
• vědět, jaké zhoršení si může
pacient léčit sám v domácích
podmínkách a kdy je nutno
uvažovat o hospitalisaci
Preventivní (protizánětlivá)
udržovací léčba:
• inhalační kortikoidy
(IKS - Alvesco, Budiair, Miflonid,
Giona, Pulmicort, Ecobec,
Asmanex aj.)
• systémové kortikoidy (Prednison,
Medrol)
• nedokromil sodný (Tilade)
• antileukotrieny (Singulair aj.)
• teofyliny (Euphyllin, Afonilum,
Theoplus)
• inhalační beta-2 mimetika
s prodlouženým účinkem (LABA)
nejlépe ve fixní kombinaci
s kortikoidy (Seretide, Symbicort,
Combair, Flutiform aj.)
• antihistaminika 2. generace
(Xyzal, Aerius a jejich generika)
Rychle účinná (úlevová)
antiastmatika:
• inhalační beta-2 mimetika
s krátkodobým účinkem
(SABA – Ventolin, Berotec, Ecosal
aj.)
• systémové kortikoidy (Prednison,
Medrol)
• anticholinergika (SAMA Atrovent)
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• perorální beta-2 mimetika
s krátkodobým účinkem
(obsolétní)
Ostatní léčebné postupy
• fyzioterapie
• balneoterapie, klimatoterapie,
speleoterapie, přímořská léčba
• alternativní metody léčby
(akupunktura, homeopatie,
fytoterapie, Ayurvedská
medicína)
Současné chyby v dlouhodobé
léčbě astmatu:
• řídké používání kortikoidů,
především inhalačních
• opožděné nasazení inhalačních
kortikoidů
• nedostatečné využívání
peek-flow metrů k domácímu
monitorování
• malý zájem pacientů o svůj
zdravotní stav (40 % astmatiků
kouří!)
Dlouhodobá léčba astmatu dle
Mezinárodního konsensu:
• preventivní postupy (při zvýš.
IgE v pupečníkové krvi, posit.
RA): dlouhodobé kojení,
domácí bezalergenové prostředí
• eliminace alergenů
• protizánětlivá léčba
• bronchodilatační léčba
příznaků
• v léčbě postoupit o krok
nahoru, je-li to nezbytně nutné
k dosažení dobré kontroly
astmatu
• v léčbě postoupit o krok dolů,
je-li kontrola astmatu dobrá
• předepiš peek flow metr
a monitoruj odpověď na léčbu
Poznámka: pacient by měl začít
léčbu na stupni (kroku), který nejvíce odpovídá úvodní tíži onemocnění.
Stupeň (krok) 1: občasné užívání krátkodobých inhalačních bronchodilatancií (betamimetik), IND:
noční potíže méně než 2× měsíčně,
inhalují méně než 3× týdně, je-li potřeba inhalace více než 1× denně,
přistup ke stupni (kroku) 2
Stupeň (krok) 2: pravidelná
inhalace steroidů v nízkých nebo
středních dávkách (beclomet nebo
budesonid 100 – 400 ug 2× denně),
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počet dodatečných vdechů bronchodilatancia maximálně 3 – 4 denně, pravidelné noční záchvaty: retardovaný teofylin, alternativně lze
začít s intalem, tilade nebo accolate,
při neúspěchu nutno přejít na inhalační kortikoidy
Stupeň (krok) 3: pravidelná
inhalace steroidů ve vysokých dávkách za použití spaceru (beclomet
nebo budesonid 800 – 2000 ug denně, flixotide až 1500 – 2000 ug denně), nestačí – přidat retard. teofylin,
p.o. betamimetikum, retardované
betamimetikum, anticholinergikum, ev. intal, tilade, accolate (někdy je přidání těchto léků považováno za samostatný stupeň či krok)
Stupeň (krok) 4: navíc p.o. steroidy, IND: četné noční záchvaty,
trvalé potíže, omezení fyzické aktivity.
Stabilisace 3 měsíce – snížit léčbu
o stupeň níže.
Stupeň (krok) dolů: léčbu hodnoť každých 3 – 6 měsíců, je-li dosaženo kontroly, možno sestoupit
o krok dolů (snaž se o rychlý sestup
dolů ze stupně 4, 3, z nižších stupňů
nutno sestupovat opatrně) – nejprve redukce IKS o 50 %, poté vysadit
LABA, nakonec se pokusit vysadit
IKS.
Léčba akutní exacerbace
astmatu:
Lehké exacerbace s dobrou odpovědí na počáteční léčbu může
dobře edukovaný pacient zvládnout
sám doma.
SABA • v doporučených vyšších
dávkách, tj. během první hodiny 2 – 4 dávky každých 20 minut.
Po první hodině je potřebná dávka
SABA závislá na tíži exacerbace.
Perorální kortikosteroidy
20 – 40 mg prednisonu nebo
16 – 32 mg methylprednisolonu.
IKS • je doporučeno zvýšení dávky
IKS na čtyřnásobek po dobu 7 dní
od vzniku exacerbace.
Pacienti by však měli ihned vyhledat lékařskou pomoc, pokud se
exacerbace vyvíjí z hlediska pacientovy osobní zkušenosti neobvykle
rychle, pacient není schopen mluvit ve větách (kojenci odmítají jíst),
odpověď na počáteční bronchodilační léčbu: není rychlá, nepřetrvá

alespoň 3 – 4 hodiny, není zlepšení
v průběhu 2 – 6 hodin po zahájení
léčby perorálními kortikosteroidy
a dochází k dalšímu zhoršení.
Kritéria zvládnutí exacerbace
Exacerbace je zvládnuta, pokud
nastane zjevné zlepšení klinického
stavu nemocného, objektivně dokreslené zlepšenou hodnotou PEF
> 60 – 70 % NH/ONH, a pokud toto
zlepšení přetrvává minimálně 3 – 4
hodiny.

Nefarmakologická opatření
Patří sem eliminace domácích zvířat, vhodné vysavače (Dyson), prací
prášky (Acaril), čističky vzduchu, povlaky na matrace či peřiny (Pristine).
Prevence alergií
Preventivní program pro rodiče
potenciálních alergiků:
U rodičů-alergiků předpokládáme
alergologické onemocnění také u jejich dětí, zvláště při zvýšené hladině
IgE v pupečníkové krvi. Tito rodiče
by na tuto okolnost měli myslet a dodržovat následující pokyny:
• plánovat početí tak, aby
předpokládaný termín porodu
byl v období podzim-zima,
tedy mimo vrchol pylové sezóny
• přestat kouřit, v těhotenství
zásadně nekouřit
• zbavit se domácích zvířat
• co nejdelší doba kojení,
u kojící ženy doporučit dietu
s omezením vajec, méně mléka,
čokolády, ořechů, soji, ryb
• v prvním roce života dítěte
omezit u něj cereálie, kravské
mléko a vejce
• péče o domácí prostředí
(regulace teploty a vlhkosti,
u plynových kamen odsávání,
omezení čalouněného nábytku,
závěsů, koberců)
• netapetovat stěny
• ochrana dítěte před infekcí,
co nejdéle mimo dětská
kolektivní zařízení
• regulace tělesné zátěže
s vyloučením vytrvalostních
cviků
• vhodná volba povolání, rozbor
podmínek na pracovišti
• vhodný výběr dovolené, sledovat
pylovou informační službu
• ovlivňovat nejbližší zevní životní
prostředí (péče o zelené plochy)

Alternativní léčba astmatu:
akupunktura
V učebnicích alergologie je zmínka o akupunktuře obvykle uvedena
v kapitole o nespecifické a podpůrné léčbě s tím, že nemají kontraindikace, jejich výsledky jsou srovnatelné s psychoterapií a že může přinést
určitou úlevu od potíží.
V akupunkturní literatuře je astma
bronchiale častou a úspěšnou indikací akupunktury.
Felix Mann: Acupuncture, 1963, s.
94: lokální body CV 17, 12, KI 27, BL
11, 10, GB 25, 20, SI 14, ST 36, LI 3.
G. T. Lewith, N. R. Lewith: Modern
Chinese Acupuncture, 1983, s. 103:
chlad: BL 12, 13, LU 9, Dingchuan
EM 33, CV 17, 22
horko: Dingchuan EM 33, CV 22, ST
40, LU 5, 6
prázdnota: BL 13, 43, CV 17, KI 3, ST
36
Nguyen van Nghi: Pathogenese
und Pathologie der Energetik in der
Chinesischen Medizin, 1977:
astma z vnějších příčin (napadení
chladem, napadení horkem) je astma v plnosti: BL 13, 12, LU 5, ST 40,
CV 17, 12
astma z vnitřních příčin (nedostatek
energie ledvin) je prázdné astma: BL
43, 23, KI 27, CV 4, ST 40, 36
A. Jayasuriya: Clinical Acupuncture, 1984, s. 471:
akutní záchvat: CV 22, 17, LU 6, Dingchuan EM 33
mezi záchvaty: GV 20, CV 17, Dingchuan EM 33, LU 7, ušní body: 101
plíce, 55 shenmen, 60, nadledviny
13
R. Růžička: Akupunktura v teorii
a praxi, 1985, s. 359:
LU 7 (základní bod), LU 2, 5, 7, 9, BL
10, 12, 13, 40, 42, 11, 14, 15, LI 4, 11,
KI 26, 27, CV 6, 12, 15, 17, 20, 21, SI
4, 9, SP 10, 21, LV 9, GB 21, 20, GV 23,
TH 17, ST 13
J. Šmirala: Praktická akupunktúra,
1991:
hlavní lokální body: CV 21, 22, 17
hlavní vzdálený bod: LU 7
doplňkové body: LI 4, ST 36
ucho: AT 51, 55, 31, 13, 101 29, 22, 60

E. D. Tykočinská: Základy akupunktury, 1984, s. 184:
body všeobecného účinku: ST 36, LI
11, 4, BL 43, GV 14, SP 6
segmentárně reflexní účinek: BL 11,
16, 13, 15, GB 21, TH 5, LI 11
akutní záchvat: LU 7, GV 14, LI 11, GB
20
V. G. Vogralik, M. V. Vogralik:
Akupunktura, s. 277:
podle Ču Lien: LI 4, BL 10, 21, 11, 12,
14, 15, 43
podle J. Gourni: GV 14, CV 17, 22, BL
13, LI 4, 11, ST 36
Na
akupunkturním
kongresu v Brně v roce 1996 jsme spolu
s MUDr. Danielovou referovali o našich postupech v léčbě astmatu
akupunkturou. Tradiční čínská medicína diagnózu astmatu jako takovou nezná. Astma však je zahrnuto
v různých syndromech, popisujících
dušnost a kašel. Z vnitřních příčin
nemocí se u astmatu uplatňují nejvíce nedostatek vrozené QI, duševní
nevyváženost a chybná strava, zatěžující organismus. Z příčin vnějších
je to pak nejčastěji útok chladného
větru, případně pak teplý vítr.
Akutní záchvat dušnosti je charakterizován stavem plnosti, SHI, období mezi záchvaty pak spíše stavem
prázdnoty, XU.
U astmatu jde dle našich pozorování nejčastěji o stav nedostatku QI (
QI XU) a nedostatku YANG (YANG
XU). Nedostatek YIN (YIN XU) se
uplatňuje méně často. Ve stádiu
akutního zhoršení, dušnosti, jde pak
o stav plnosti a blokace QI.
Qi SU: CV 6, l7, 22, ST 36, LI 4, EM
33, GV l4, LU l, 9, BL l2, l3, 20, 23, 43,
LV l3.
Čím více je pacient vyčerpán, tím
méně bodů používáme. Výrazně se
uplatňuje moxa. Jedná se o velmi
častý stav, zvl. u astmatu méně pokročilého, kdy je akupunktura velmi
vhodná.
FEI YANG XU (nedostatek YANG
plic), XIONG TONG (tlak na hrudi):
Nedostatek YANG je stav závažnější než předchozí. Může být přítomen
TAN, vazký hlen, ucpávající plíce,
což je pak hlavní charakteristikou
akutního zhoršení stavu s klidovou
dušností, způsobenou blokací QI
v hrudi.
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YANG XU: LU l, BL l3, 20, 43, GV l4,
CV 6, ST 36, LU 9, KI 3.
XIONG TONG: LU l, 5, 7, ST l8, GV
l4, PC 6, BL l3, l7, body TAN ST 40 +
CV l2.
Stav YANG XU koreluje dle našich
pozorování s astmatem spíše intrinsic nebo neimunologicky podmíněného typu, a to zvl. u dospělých
a starších pacientů. Akupunktura
sama obvykle v léčbě nestačí.
FENG HAN FAN FEI ( studený vítr
útočí na plíce): GV l4, LI 4, LU 7, l0,
TH 5, GB 20, BL l2, l3.
Stav koreluje podle našich zkušeností s astmoidní bronchitidou nebo
exacerbací intrinsic infekčně-alergického astmatu po infektu dechových cest. S akupunkturou obvykle
nevystačíme, i když je vhodná, základem léčby je farmakoterapie.
FENG RE XI FAN FEI (teplý vítr napadá plíce): GV l4, LU l0, 7, LI 4, 11,
BL l3, TH 5, v případě přítomnosti
TAN: LU 5, 7, 11, BL l3, LI 4, St 40.
Stav koreluje s dalším vývojem
nevyléčené akutní exacerbace astmoidní bronchitidy s bakteriální infekcí. Zde bývají nutná i antibiotika.
HAN TAN ZU FEI (studený TAN
napadá plíce):
TAN, viskozní hlen, ucpává dýchací
cesty. QI neklesá. Bývá u špatně léčeného útoku větru a zimy a u nedostatečnosti středního trojitého ohřívače, kdy se TAN dostane do plic.
Stav odpovídá podle našich
představ protrahované exacerbaci

komplikovanějších forem astmatu.
Kromě akupunktury je nutná intenzivní léčba mukolytická, bronchodilatační a preventivní protizánětlivá.
Zkapalnění TAN: ST 40, CV 12, 14,
BL 20, 12, 13, GB 20, ST 36.
PI QI XU, PI YANG XU ( nedostatek QI, ev. YANG sleziny): BL 20, 21,
ST 36, SP 6, 9, často moxa.
SHEN YANG XU (nedostatek
YANG ledvin): SP 9, CV 3, 6, 9, BL
22, 23.
Poslední dva syndromy odpovídají podle našich pozorování spíše pokročilým komplikovaným formám
astmatu.
Pacienta vyšetříme anamnesticky,
aspekcí, dále puls a MU body podezřelých drah.
Po určení základní typologie
pacienta (plnost–prázdnota, horko–chlad, yin–yang) vytipujeme
nejvíce postižené dráhy a orgány a pokusíme se zařadit chorobu
do některého z čínských syndromů.
Léčba akupunkturou pak probíhá
podle obecně známých postupů
(stavy plnosti rozptylujeme, prázdnotu tonizujeme, chlad ohříváme,
horko ochlazujeme).
Kromě kombinací bodů, doporučených tradiční čínskou medicínou,
můžeme samozřejmě použít i symptomatické okruhy bodů podle převládajících potíží.

Diferenciální diagnosa astma bronchiale v dětském věku
onemocnění

předškolní věk

akutní dušnost:

CV l7, 22, KI 7, 27, LU 7, SI 6, PC 6, LV 3

alergie:

GV l4, KI 9, SP 10, TH 5, BL 10

body zvyšující výdej kortikoidů:

LI 4, BL 23, 52, KI 3

psychické body:

GV 20, PC 6, GB 39, HT 7

imunostimulační body:

GV l4, LI 11, ST 36, SP 6, BL 39

ovlivnění sliznic:

SI 3, 1, LI 3, 5, GB 41, BL 40, 41, 52, KI 3, LU
7, 8, PC 5, SP 2-6
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AURIKULOTERAPIE:
Aurikuloterapii (podle Nogierovy
školy) používáme obvykle souběžně s aplikací akupunktury tělové.
Zaměřujeme se na důkladné prošetření zón, které jsou dle našich
zkušeností u astmatu nejčastěji postiženy:
• body protialergické (alergie, 78)
• projekce dechových cest, ORL
oblasti a plic
• body dalších orgánů, které
mohou být v souvislosti
s astmatem (játra, ledviny,
slezina)
• fokusy zubní
• body imunologicky aktivní
(thymus, tlusté střevo, plíce,
interferon)
• body hormonální
(ACTH, nadledviny)
• body psychické (prefront.
cortex, Jerome, Bourdiol,
agrese, epifýza)
• myoskeletální oblast
(C, Th páteř, žebra, bránice)
• body všeobecně důležité
(0, Omega l, 2)
• KW 55, 51
• zóny sekundárního efektu
dle Nogiera (tragus, kořen
helixu, lobulus – endokrinní,
emoční a intelektuální překážky
úzdravy)
• body liniové, ušní geometrie
• redukce basálního stresu dle
Debefa

V dnešní době, kdy pacienti mají
účinná protiastmatická farmaka
běžně u sebe, není akupunktura při
léčbě akutní exacerbace astmatu indikována. Dlouhodobě nepříznivý
zdravotní stav s kumulovanými záchvaty dušnosti u středně těžkých
a těžkých forem astmatu rovněž
není podle našich zkušeností pro
aplikaci akupunktury vhodný. Pozor
je třeba dávat i na moxu u alergiků
na pelyněk a aplikaci akupunktury
u těhotných, kdy jsou kontraindikovány určité body. Akupunktura
dle doporučení, vydaného Českou
iniciativou pro astma (ČIPA), není
metodou první léčebné volby. Podle ČIPA by pacient měl být v prv-

ní řadě lege artis zaléčen farmaky,
a teprve potom se doporučuje užít
jiných metod jakožto doplňkových.
Pokud se lékař - akupunkturista
rozhodne pro jiný postup, musí si
být vědom i eventuelních důsledků
v případě zanedbání péče.
Astma bylo vždy považováno
za psychosomatické onemocnění,
i když se to v současných alergologických učebnicích moc nezdůrazňuje. Psychosomatické onemocnění = psychika ovlivňuje somatické
onemocnění (v případě astmatu
záchvat vyvolaný stresem). Podkladem je bronchiální hyperreaktivita
= zvýšená disposice astmatika reagovat na různé podněty bronchiál-

ní obstrukcí. Za zvýšenou BHR je
odpovědný zánět, dále hypertrofie a změněné vlastnosti hladkého svalu a dysbalance autonomního vegetativního nervstva. Tonus
bronchiální svaloviny je regulován
sympatikem (bronchodilatace), parasympatikem (bronchokonstrikce
vlivem acetylcholinu) a systémem
NANC (= non-adrenergní a non-cholinergní systém, jedná se o sensitivní nemyelinisovaná vlákna s jinými
receptory). A právě autonomní
vegetativní systém by mohl být patogenetickým psychosomatickým
pozadím astmatu a jeho ovlivnění
akupunkturou je zcela indikované.

V souladu s našimi zkušenostmi
navrhujeme tyto indikace akupunktury u astmatu:
• především lehké intermitentní
astma a to zvl. atopické
• u všech perzistujících forem
doporučujeme aplikovat
akupunkturu spíše v obdobích
zklidnění, kterého dosáhneme
farmakologickou a jinou léčbou
• velmi vhodné se jeví preventivní
ošetření asymptomatických
příbuzných v rodinách
alergických astmatiků a dále
ošetření pacientů se sennou
rýmou, která je preastmatickým
stavem
• akutní záchvat dušnosti
je možné zkusit ošetřit
akupunkturou, nemáme-li
po ruce účinná farmaka
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ČERNÝ KAŠEL – HROZBA SOUČASNOSTI

Slavnostní seminář k 45. výročí vzniku ČLAS, Praha 24. 5. 2014
MUDr. Jana Wankatová
Centrum komplexní diagnostiky a terapie Praha 6
wankatova@seznam.cz
Úvod

Historie

Pertuse je vysoce nakažlivé onemocnění, závažné svým průběhem
zejména pro novorozence a kojence do jednoho roku života. Po zavedení celoplošného očkování dětské
populace v r. 1958 se mělo zato,
že černý kašel se stane okrajovým
problémem, o kterém se budeme
dočítat pouze na stránkách učebnic. Přesto přes vysokou proočkovanost dětské populace, narůstá v ČR
od 90. let nemocnost a to zejména
ve věkové skupině 11 – 14letých
a dospělých.
V posledních letech je celosvětově ročně evidováno více než 50
miliónů případů onemocnění pertusí, 40 % z tohoto počtu hlášených
onemocnění je v rozvojových zemích, ale neevidovaných případů
onemocnění je mnohem více, což
je dáno především nedostatečnou
kvalitou diagnostiky, jak klinické,
tak laboratorní. Jedním z důvodů je
i to, že se klinické projevy onemocnění významně liší od projevů popisovaných v učebnicích a také to,
že se již nejedná o typickou infekci dětského věku a u dospělých se
na toto onemocnění již nepomyslí.

První popis onemocnění se datuje do 14. století. Zmínka o velké
epidemii kašle tussis quintana je
popsána v 16. století v Paříži, kdy
došlo k vysokému počtu úmrtí mezi
kojenci a batolaty. Další velké epidemie černého kašle probíhaly v 18.
století na území Evropy i Ameriky.
Slovo pertusis poprvé použil
v roce 1679 anglický lékař dr. Thomas Sydenham (1624 – 1689). Mimochodem tento lékař také řekl
„Horečka je mocná čarodějka, kterou příroda darovala lidstvu, aby ničila jeho nepřátele“. Avšak původce
onemocnění byl popsán až v roce
1906 belgickými mikrobiology Julesem Bordetem a Octavianem Gengouem, jimi byl mikrob označen
jako haemophilus pertusis.

Epidemiologická situace v ČR
mapována prostřednictvím systému
EPIDAT (systém hlášení infekčních
nemocí) připomenu pouze poslední dobu, v roce 2012 bylo hlášeno
738 nemocných pertusí a 50 nemocných parapertusí, v roce 2013
hlášeno 1233 případů onemocnění
pertusí a 63 parapertusí a za letošní
rok v průběhu ledna až dubna již
evidováno 868 případů onemocnění pertusí a 24 parapertusí. Obdobná situace byla naposledy v roce
1966, kdy bylo hlášeno 1279 případů onemocnění pertusí.

Etiologie
Původcem onemocnění je malý
gram-negativní pohyblivý kokobacil, který má na svém povrchu
pouzdro, tvořené bílkovinným
K antigenem, buněčná stěna obsahuje lipopolysacharid, je striktně
aerobní, optimální růstová teplota
35 – 36° C, je extrémně citlivý na zevní vlivy. Z této skupiny mikrobů
rodu Bordetela jsou pro člověka patogenní dva druhy Bordetella pertusis a Bordetella parapertussis.
B. pertussis roste ve čtyřech růstových fázích I – IV.
Fáze I má kompletní antigenní vybavení a je opouzdřená – patogenní.
Fáze IV je nepatogenní, antigenně
necharakteristická a ve fázi II a III
jsou přechodné formy. B. Pertussis
je obligátní parazit, který nevydrží
dlouho mimo organismus, je patogenní pouze pro člověka.

Epidemiologie
Zdrojem nákazy je výlučně člověk, přenos vzdušnou cestou, ka-
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cích cestách takové změny na povrchu sliznic, které vedou ke zhoršení
mechanismů imunitní odpovědi,
takže tím také bordetella vytváří
v dýchacích cestách podmínky pro
nasedající onemocnění HCD, ať již
virového nebo bakteriálního původu. Často byly zaznamenány případy současné infekce B.pertussis
a adenovirové infekce.

Klinický obraz
pénkový, při úzkém kontaktu s nemocným, tedy především rodina,
škola… Černý kašel je vysoce infekční, attack rate (kumulativní incidence vyjadřující % osob, ze všech exponovaných, které onemocní) je až
90 %. Onemocnět mohou lidé, kteří
nebyli očkováni, ale také ti, kteří
byli očkováni před delší dobou, vakcinace chrání po dobu 10 – 12 let,
avšak již po 5 letech začíná specifická imunita klesat. Nejvíce ohroženou skupinou jsou novorozenci
a kojenci do 1 roku věku, protilátky
matky sice na plod přecházejí, ale
neposkytují dostatečnou ochranu.
Inkubační doba je 7 – 21 dní.

Patogeneze
Bakterie působí na sliznice dýchacího traktu. Obsahuje řadu toxinů,
které vedou k poškození sliznice
dýchacích cest a řasinkového epitelu. Mikroorganismy adherují k povrchu epiteliálních buněk trachey
a bronchů, přichytávají se prostřednictvím toxinů buněčné stěny (pertusového toxinu a filamentózního
hemaglutininu) rychle se zde množí, kolonizují hostitele. Do krve přitom nepronikají, ale po jejich rozpadu dochází k uvolnění bakteriálních
toxinů do krevního oběhu.
Exotoxin – vyvolává hypoglykemii,
senzibilizaci k histaminu a je příčinou paroxysmálního kašle.
Letální toxin – způsobuje lokální
nekrózu.
Tracheální cytotoxin – toxický pro
řasinkový respirační epitel, inhibuje kmitání řasinek, což vede k hromadění hlenu.
Pertusový toxin (endotoxin) – způsobuje lymfocytózu, působí na respirační, lymfatický a nervový systém.
Adenylátcyklázový toxin – zabraňuje fagocytóze.
B. pertussis způsobuje v dýcha-

Typický průběh: onemocnění
probíhá ve třech etapách
1.katarální stadium – nespecifické
příznaky, které odpovídají běžnému kataru horních cest dýchacíchrýma, konjunktivitida,mírný kašel,
subfebrilie, může trvat 7 – 10 dnů
2. paroxysmální stadium – nastává typický projev nemoci – záchvatovitý kašel, jedná se o krátké periody kašle, při kterých se nemocný
nestačí ani nadechnout, po záchvatu následuje hluboké kokrhavé nadechnutí, které je způsobeno prouděním vzduchu přes zúžený prostor
mezi hlasivkami, zakončeno vykašláním malého množství vazkého sputa, často také zvracením. U kojenců
nedochází ke kokrhavému nádechu,
ale vyskytují se apnoické pauzy spojené s cyanózou. Záchvaty probíhají
ve dne i v noci, nemocný je vyčerpaný, slabý, unavený. Toto stadium
může trvat asi 4 týdny. Na vrcholu
onemocnění je popisována typická
facies u dětí – dítě je jakoby uplakané, oteklé v obličeji, víčka oteklá,
váčky pod očima, spojivky překrvené, někdy až subkonjunktivální
hematom, někdy i krvácení do podkoží víček až obraz brýlového hematomu.
3. stadium rekonvalescence –počet záchvatů se snižuje, jsou mírnější, ale necharakteristický kašel
může trvat i několik měsíců.
Atypický průběh – v posledních
letech se setkáváme stále častěji
s netypickým průběhem onemocnění a to zejména u adolescentů
a dospělých. Může se jednat i o zcela asymptomatické případy projevující se pouze subfebriliemi či
zvýšenou únavou, ale nejčastějším
projevem je persistující kašel.Je
to tak významný projev, že WHO
doporučuje považovat pacienty
s perzistujícím kašlem delším než

3 týdny, za rizikové pro přenos této
infekce.
Komplikace: nejsou časté, ale
mohou být velmi závažné až život
ohrožující a to zejména u novorozenců a dosud neočkovaných kojenců, u kterých je smrtelnou komplikací rozvoj plicní hypertenze,
vedoucí k šoku a selhání srdce.
Onemocnění se může dále komplikovat pneumonií, pneumotoraxem, respirační insuficiencí, atelaktázou, rupturou mezižeberních
svalů až frakturami žeber, močovou
inkontinencí při atakách kašle…
Pochopitelně, že závažnější průběhy jsou i u chronicky nemocných,
protože u nich krom možných komplikací, zhoršují i základní onemocnění.

Diagnostika:
1. přímý průkaz – kultivace
a izolace agens, dále PCR
detekce (polymerázová řetězová
reakce)
2. nepřímý průkaz – serologie,
průkaz specifických protilátek
Kultivace – zlatý standard, vyšší
specifičnost, ovšem je nutno provést co nejdříve po začátku symptomů a před zahájením podání
antibiotik, protože potřebuje živé
bordetelly. Provádí se z nasofaryngeálního výtěru ráno na lačno, vyšetřovaná osoba nesmí před odběrem pít, jíst, kouřit, čistit si zuby ani
žvýkat žvýkačku. Odběrová souprava je tampon ze syntetické bavlny
na drátku s transportním mediemAmies s aktivním uhlím, poskytuje
je zdarma mikrobiologická laboratoř nebo NRL. Vzorek by měl být
doručen v den odběru a do 4 hod.
kultivace na speciální Bordetově-Gengouově půdě. Výsledek je cca
do týdne.

pertuse je dostupná celá řada sérologických metod, podle posledních studií však většina komerčně
vyráběných testů nedává validní výsledky z důvodu zkřížené reaktivity
nejčastěji s antigeny B. parapertussis, Haemophilus sp., Mycoplasma
pneumonie a Chlamyda pneumonie, v neposlední řadě také z důvodu nedostatečné senzitivity a specifity.
Proto doporučuje skupina dvanácti evropských referenčních
laboratoří „EU Pertstrain Group“
provádět serologickou diagnostiku
pertuse metodou ELISA a to pouze
stanovením protilátek proti pertusovému toxinu ve třídě IgG a případně ve třídě IgA, vždy je nutno
odebrat párové sérum (cca 3 – 4 týdny po prvním vzorku).
Potvrzením diagnózy je signifikantní čtyřnásobný vzestup titrů
specifických protilátek, případně
sérokonverze z negativity do pozitivity. IgG protilátky proti pertusovému toxinu dosahují svého vrcholu
asi za 4 – 5 týdnů po začátku onemocnění.
Nekonvenční
medicína
–
z těchto metod může pomoci
v diagnostice pouze EAV a to ještě víceméně pouze určit suspekci
na onemocnění pertusí pomocí
nosody Pertussinum (jedná se o homeopatickou nosodu připravenou
z hlenu nemocného černým kašlem). Nutno jinak verifikovat metodami klasické medicíny, jak uvedeno.

Léčba
(1) Alopatická – v první řadě je
to léčba antibiotiky, preferovaná
jsou makrolidová ATB (Erythromycin, klarithromycin a azithromycin)
po dobu 14 dnů, pokud je kontraindikace makrolidů, tak lze použít trimethoprim a sulfamethoxazol (Cotrimoxazol AL) též po dobu 2 týdnů.

PCR – provádí se též z nasofaryngeálního výtěru, výhodou je vyšší
citlivost, nejsou potřeba živé bakterie, možno provést i po zahájení
antibiotické léčby, výsledek je znám
do druhého dne.

(2) Během paroxysmálního
stadia se doporučuje podávat kortikoidy a benzodiazepiny, k utlumení intenzity kašle.

Sérologický průkaz pertuse –
odebírá se srážlivá krev, sérologie
slouží především pro zpětné potvrzení infekce. K diagnostikování

(3) Homeopatika: během katarální fáze – Al. cepa, Belladonna, Carbo vegetabilis, Euphrasia, Ferrum
phosphoricum, Aconitum v období
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rozvinutého onemocnění, kdy dominuje záchvatovitý kašel – Drosera, Coccus cactí, Ipecacuanha, Corallium rubrum, Cuprum metallicum,
Arnica v období odeznívání nemoci
– rekonvalescenci – Kalium bichromicum, Pulsatilla, Sulfur jodatum,
Kalium phosphoricum, Corallium
rubrik.
V průběhu celého onemocnění je
vhodné podpořit imunitu např. Engystolem nebo Echinaceou…
Specifickým lékem je Pertussinum-nosoda z toxinu bakterie, její
použití je v akutním onemocnění
diskutabilní, někteří autoři doporučují podávání v potenci 30CH 1×
denně po dobu 5 dnů a následně 3
týdny vždy jedenkrát týdně, jindy se
doporučuje podat až v období rekonvalescence pouze jednu dávku…
S výhodou lze také použít k vyčištění terénu po zátěži z očkování.
(4) Fysiologická regulační
medicína – Guna-Cough, Guna-Lympho, G-Anti – Age Stress, Guna-Flam, Guna-Matrix, Citomix.
(5) Akupunktura
Aurikuloakupunktura:
bod
plexus bronchopulmonalis, Shen-men, bod antiastmatický, bod plexus laryngeus a bod ACTH.
Tělová akupunktura: JM 17
(přední střední), Bl 13 (močový měchýř- bod shu plic), Lu 7 (Luo plic),
PC 7 (perikard bod pramene-sedativní a trankvilisační), Li 4 (tlusté
střevo He-gu), R 26 (ledviny – při
spasmech žaludku, zvracení spojené s kašlem).

Prevence
Očkování proti pertussi se provádí v rámci pravidelného očkovacího kalendáře u dětí. Očkovací látka
je součástí hexavakcíny – Infanrix
Hexa, zahajuje se již od 9. týdne
věku dítěte a je prokázáno, že již
první dávka chrání očkovaného
proti komplikacím. Na trhu je ještě
acelulární vakcína pod názvem Infanrix, je méně reaktogenní, účinná je proti pertusi, tetanu a záškrtu.
K dispozici je ještě Infanrix Hib,
obsahující ještě složku chránící proti Haemophilus influenzae. Pediacel
– acelulární kombinovaná vakcína
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(proti tetanu, záškrtu,Poliomyelitidě, Haemophil. infl. B a černému
kašli).
Z důvodu významného nárůstu
incidence pertuse v rozvinutých
zemích, včetně Evropy, bylo v roce
2009 u nás zavedeno přeočkování
proti pertusi u adolescentů ve věku
10 – 11 let.
Nově se doporučuje očkování
i dospělým osobám, zejména proto,
že mohou být zdrojem infekce pro
své okolí, respektive rodinu, včetně
ještě neimunizovaných dětí („cocoon strategie“).
Národní imunizační komise Ministerstva zdravotnictví doporučuje
očkování zejména mladým lidem
před plánovaným těhotenstvím
a dospělým do 65 let věku, kteří
mohou být v kontaktu s kojenci. Individuelně je možno očkovat i starší
jedince.
K dispozici jsou kombinované
vakcíny proti tetanu, černému kašli
a záškrtu: Adacel a Boostrix.
Uvažuje se dokonce o optimální
variantě při očkování dospělé populace a to je nahradit přeočkování
proti tetanu prováděné monovakcínou, přeočkováním kombinovanou
vakcínou proti difterii, tetanu a pertusi, jak výše uvedeno.
Očkování dospělých má však
oproti dětskému věku svá specifika.
Především se s věkem zvyšuje riziko
snížené imunitní odpovědi po aplikaci vakcíny. Z dalších faktorů, které
mohou mí negativní vliv je existence chronických chorob a léčebné
postupy, jako např. imunosupresivní léčba, biologická léčba, radioterapie… Očkování pak nemusí být
účinné a nebo může vést k progresi
chronického onemocnění.je tedy
především na zvážení praktického
lékaře, zda vůbec a koho očkovat.
Kasuistika
Muž narozen 1976
SA: rozvedený, 1 dcera 5 let, pracuje
jako učitel na střední škole, exkuřák
RA: matka a sestra alergie na bodnutí hmyzem, otec hypertenze, jinak
nevýzn.
OA: v dětství plané neštovice, spála. Ve 20 letech infekční mononukleoza s těžším průběhem – hospitalizace výrazná elevace jaterních
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testů,vyústilo v chronickou aktivní
EBV infekci s hepatopatií, kombinovaným imunodefektem a únavový
syndrom.
Kolem 27 let léčen na urologii pro
condylomata accuminata.
Od mládí trpí na migrény.
V období rozvodu, který trval více
než rok, kvůli hádkám o péči o dítě,
hypertenze a porucha glukózové
tolerance, neléčil se, odmítl si tyto
choroby připustit, po stabilizaci
psychiky se vše spont. upravilo.
Úrazy: tříštivá zlomenina pravého
zápěstí ve 33 l.
Operace: adenotomie v mladším
školním věku
Od prodělané infekční mononukleozy zvýšená nemocnost, recidivující tonsilitidy, bronchitidy a KHCD.
Od 15 let pylová alergie s projevy
rýmy, zánětů spojivek intermit. astmatu bronchiale a zkřížené alimentární alergie (jablka, ořechy, kořenová zelenina) s projevy orálního
alergického syndromu.
Chronická medikace 0
NO: Koncem října 2013 prodělal angínu, k lékaři nešel, nechtěl chybět
ve škole, protože má maturitní třídu, léčil se přírodními prostředky.
necelý měsíc na to opět infekt, objevil se silný dráždivý kašel, sípavé
dýchání a chrapot, vyšetřen na ORL,
ve výtěrech beta haemolyt. Streptokok, přeléčen Amoksiklavem. Efekt
0, přetrvává silný chrapot, těžký
spastický, záchvatovitý kašel, s obtížnou expektorací vazkého sputa,
několikrát i se zvracením, bolesti
na hrudi a břicha z kašle.
Opět ORL vyšetření s nálezem oboustranně překrvených hlasivek, prosáklých, s výraznou macerací sliznice až granulací, vpravo ve střední
části hlasivky drobný polyp, hrubá
pohyblivost v normě, kmitání se
zkrácenou amplitudou. Uzavřeno
jako laryngitida a susp. GERh, doporučen Helicid, Aescin, Larypront
a hlasový klid, nasazen ještě Klacid.
Stav se stále nelepšil, proto se pacient obrátil na naší ambulanci.
Provedeno EAV měření s nálezem
zánětlivých hodnot s výrazným poklesem (70+30) na dráze lymfy, plic,
nervové degenerace a jater. Zjištěna
zátěž lymfy, bronchů, laryngu bakteriemi a pe-rtussinem.

Terapie: ještě 1 balení Klacidu, Citomix, Guna-Flam, Dulcamara 9CH,
Grafites 9CH a jednorázově Thuja
200 CH.
Provedeny krevní odběry imunologie a serologie, vysloveno podezření na proběhlý infekt Bordetella
pertusis.
Dále proběhlo vyšetření na plicní
ambulanci, kde fční vyšetření plic
v normě, rtg srdce a plic v normě,
jako vedlejší nález fraktura 8. žebra
vpravo již se svalkem a malý opouzdřený hematom při stěně hrudníku,
vyšetření sputa negativní.
Pacient si také uvědomil, že ve škole
byl výskyt pertuse.
Homeopaticky pokračuje Guna-Flam, Engystol, Arsenicum jodatum 9CH, další dávka Thuja 200 CH
v únoru 2014.
Klinický stav se postupně upravil,
EAV naposledy 6. 5. 2014 všechny
hodnoty KMB, celé dráhy plic a lymfy v normě. Také klinický stav pacienta stabilizovaný, je bez obtíží a je
již schopen i hlasové zátěže, normálně opět učí.
Dle doporučení provedeny 3 odběry serologie, které jednoznačně
potvrdily proběhlou infekci B. Pertussis.

Závěr
Návrat pertuse je významným
epidemiologickým problémem a je
nezbytné s ním počítat v rámci diferenciální diagnostiky u atypického protrahovaného kašle, zejména
u adolescentů a dospělých. Pravděpodobnost styku s infekcí se v posledních letech zvyšuje i díky velké
migraci lidí.
Vzhledem k tomu, že imunita
po očkování proti černému kašli
trvá 4 – 12 let a ani po proběhlém
onemocnění není dlouhodobá,
imunita indukovaná přirozenou infekcí trvá 7 – 20 let, narůstá vnímavá
populace právě mezi dospívajícími
a dospělými. Černý kašel u těchto
jedinců probíhá většinou atypicky, často tedy není diagnostikován
a správně zaléčen a tito lidé jsou
pak zdrojem infekce pro vnímavé
jedince, což jsou zejména nejmenší
neočkované děti.
Je tedy nutno mít na mysli, že
onemocnění černým kašlem není
historií, ale že nás stále ohrožuje
a že tedy musíme cíleně vyhledávat

nakažené jedince, tak, aby se minulostí stalo alespoň umírání kojenců
a dětí na toto závažné onemocnění.
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CHLAMYDIE STÁLE S NÁMI?

Slavnostní seminář k 45. výročí vzniku ČLAS, Praha 24. 5. 2014
MUDr. Věra Dolejšová
Centrum komplexní diagnostiky a terapie Praha 6
v.dolejsova@seznam.cz
Úvod
V současné době se uvádí, že
15 – 66 % onemocnění nejsme
schopni zjistit pomocí metod klasické medicíny. Pro tyto případy byl
stanoven název MUPS – medically
unexplained physical symptoms,
tedy medicínsky nezjistitelné příznaky nemocných.
Nejedná se pouze o psychické
obtíže, spíše o psychosomatické
problémy, které dokážeme ozřejmit
často pomocí metod nekonvenční
medicíny. Protože MUPS může znamenat velmi vážný problém v komunikaci lékař – pacient,je velmi
vhodné vědět o tom, jak je vysvětlit.
Patří sem řada bolestivých syndromů, dráždivý tračník, chronický
únavový syndrom, tinnitus, nespecifické bolesti na hrudi, recidivující
cystitidy, chronické pánevní bolesti
apod.
Klasicky vzdělaný lékař může provést všechna dostupná vyšetření
a nemusí se dopátrat žádné příčiny
obtíží nemocného. Nastává potom
velký problém – má věřit, že nemocný opravdu trpí obtížemi, které
uvádí, nebo si je vymýšlí z nějakých
důvodů? Lékař potom často proto
odesílá svého pacienta na vyšetření
na psychiatrii, ale ani to nemusí vést
k cíli a k ozřejmění obtíží, natož k jejich léčení.
Metody nekonvenční medicíny
nám skýtají velkou pomoc v řešení
těchto problémů. Samozřejmě, že
již vyšetření pomocí akupunkturní
diagnostiky vysvětlí řadu problémů.
Mně se zdá nejvýhodnější použití elektrodiagnostických metod,
zejména EAV, s jejichž pomocí můžeme určit i řadu etiologických
agens obtíží pacienta. Správná diagnosa znamená potom již poloviční
úspěch v léčbě.
V současné době se stále setkáváme s onemocněními způsobenými
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zejména viry a bakteriemi, zátěžemi ze zevního prostředí, jako jsou
chemické zátěže či elektrosmog.
Nesmíme ale zapomenout na velký
problém dnešní doby a to je onemocnění způsobené Chlamydiemi.
Co vlastně Chlamydie jsou a s jakými obtížemi nemocný nejčastěji přichází? Setkáváme se častěji
s akutním nebo chronickým onemocněním?

Historie
První zprávy o Chlamydiích jsou
zprávy o trachomu. Toto onemocnění bylo poprvé popsáno v Číně
a v Egyptě před několika tisíci lety
a stále zůstává hlavní příčinou slepoty na světě.
Název Chlamydie není původní.
Nazývaly se Neorickettsie, pararickettsie, psittacosis – LGV – trachoma agens, TRIC skupina (trachom-inkluzní konjunktivitida) aj.
Původně byly považovány za viry,
kvůli své velikosti (0,2 – 1,5 um)
a nitrobuněčný parazitismus.
Teprve vymezení pojmu virus
Lwoffem v 50. letech a nové poznatky o základních biologických vlastnostech chlamydií vedly Nouldera
v r. 1966 k závěru, že jde o skupinu
unikátních bakterií. V r. 1966 Page
doporučil používat pro tyto mikroorganismy název Chlamydie.
Jedná se obligátní intracelulární
parazity eukaryotických buněk s typickým uspořádáním buněčných
struktur, unikátním vývojovým cyklem a limitovanými projevy metabolické aktivity. Některými svými
vlastnostmi připomínají viry, jinými bakterie. Obsahují DNA i RNA
a jsou více či méně citlivé na inhibiční účinek specifických antibiotik
a sulfonamidů.
Dlouhou dobu byly známy dva
druhy – Chlamydia psittaci a Chlamydia trachomatis.
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Současnost
V současné době tomu tak již
není. Řád Chlamydiales tvoří čtyři
čeledě, z nichž čeleď Chlamydiadeae zahrnuje dva rody – Chlamydia
a Chlamydophila, celkem s 9 druhy
chlamydií. Jednotlivé druhy se liší
složením bází jejich DNA, citlivostí
k sulfonamidům, charakterem inkluzí a obsahem glykogenu v nich,
spektrem hostitelů a buněk, které
napadají a konečně způsobem přenosu nákazy. Každý z těchto druhů
má více kmenů s různými sérologickými a biologickými vlastnostmi.
Chlamydie jsou nitrobuněčnými
parazity a replikují se v cytoplasmě
infikovaných buněk přeměnou
infekčních elementárních tělísek
na retikulární tělíska. Ta jsou neinfekční, ale metabolicky velmi aktivní a mohou se příčně dělit. Tím
vznikají „dceřiná“ elementární tělíska, která po uvolnění z buňky infikují další buňky. Takovéto střídání
dvou vývojových stadií adaptovaných na nitrobuněčné anebo mimobuněčné prostředí nemá v mikrobiální říší obdoby.
Celý vývojový cyklus proběhne
během 48 hodin. Vzniklé mikrokolonie obsahují 100 – 500 částic potomstva v různých vývojových stadiích růstu podle druhu Chlamydie.
Buněčná stěna Chlamydií obsahuje
velké množství lipidů, které ji činí
vnímavými na lipidová rozpouštědla a detergenty.
Chlamydie působí také toxicky.
Toxicita souvisí s antigenními komponentami buněčné stěny chlamydií a je neutralizována specifickým
hyperimunním sérem. Endotoxiny
působí na nervová zakončení a způsobují dlouhodobé silné bolesti, poruchy zdraví a únavu.

Přehled Chlamydií
• Čeleď Chlamydiaceae
• Rod Chlamydia
• Chlamydia trachomatis –
u lidí vyvolává trachom,
inkluzní konjunktivitdu,
lymphogranuloma venereum
• Chlamydia suis – konjunktivitdy,
enteritidy a pneumonie u prasat
• Chlamydia muridarum –
pneumonie u myší
• Rod Chlamydophila
• Chlamydophila abortus –
aborty u ovcí, koz a skotu
• Chlamydophila psittaci –
onemocnění ptáků a savců,
vč. lidí
• Chlamydophila caviae –
konjunktivitis u morčat
• Chlamydophila felis –
konjunktividy, rhinitidy
a respirační problémy u koček
• Chlamydophila pecorum –
u zvířat
• Chlamydophila pneumonie
– u lidí vyvolává onemocnění
respiračního traktu, endoa myokarditidy
Pro člověka jsou tedy patogenní
jen tři druhy – Ch. trachomatis, která ročně postihne 90 miliónů mužů
a žen, šíří se pohlavním stykem,
ale i dotykem přes kontaminované
předměty. K šíření potřebuje vlhké
prostředí. Napadá hlavně pohlavní
a močové cesty, způsobuje záněty
v uvedených oblastech. U těhotných žen může vést k potratu nebo
způsobit poškození plodu. Poškozuje také spojivku oční. Problém je, že
cca 50 % mužů a až 80 % žen nemá
žádné viditelné příznaky. Léčí se antibiotiky.
Ch. psittaci primárně způsobuje
onemocnění zvířat, zejména ptáků,
ale může se přenést i na člověka
přes kontaminovaný trus nebo peří.
Působí zejména na nervový systém
a zhoršuje bolestivé stavy.
Naším největším problémem je
ale Ch. pneumonie. Je nejrozšířenější chlamydiovou nákazou, přenáší se kapénkami. Její největší
nárůst podle našich pozorování je
po r. 2002, kdy byla roznesena nákaza záplavovou vodou a dodnes je
aktivní – přetrvává ve vlhkých omítkách ve sklepech domů, které byly
zatopeny apod. Proto je stále silně
ohroženo obyvatelstvo těchto ob-

lastí a když u nich provedeme vyšetření, prakticky vždy najdeme více či
méně aktivní infekci.
Jak se to projevuje? Většinou se
tedy jedná o chronickou nebo subakutní infekci. Onemocnění Chlamydiemi se může, ale nemusí projevit na začátku ve formě akutního
stadia s horečkami.Toto stadium se
většinou rozpozná a je přeléčeno
antibiotiky, zejména makrolidovými. Ukazuje se, že na čas obtíže nemocného zmizí, klesne i laboratorní aktivita Chlamydií,ale po čase se
opět objeví a škodí dál. Můžeme se
potom spíše setkat až s chronickým
průběhem nemoci a proto na ni musíme myslet.
Příznaky jsou nespecifické, spíše
se stále průběžně zhoršuje zdravotní stav nemocného. Na začátku
obtíží bývá dlouhodobé zahlenění,
náhlé rýmy bez jasných souvislostí
s alergií nebo emocemi, kašel, který
bývá záchvatovitý a je spojen s mírnou produkcí hlenů, dále se častěji
tvoří afty apod. Endotoxiny produkované Chlamydiemi napadají nervový systém, cévní systém, endo-či
myokard a samozřejmě urogenitální
trakt.
Působení na nervový systém se
projevuje dlouhodobým zhoršováním bolestí, kde narůstá jak intenzita, tak rozsah postižení. Objevuje
se bolest zubů, bez zjištěné příčiny
(kazy apod.) Dále pozorujeme zvýšené vypadávání vlasů (v souvislosti
s postižením štítné žlázy jakožto systému obrany), ztuhlost a otoky kloubů a svalů, parestesie, třes rukou
i hlavy, narůstající únavu, ospalost,
malátnost, chronická únavu. V souvislosti s postižením štítné žlázy
může docházet i k progresivnímu
hubnutí a nebo naopak k nemožnosti zhubnout. Prakticky všichni
postižení udávají zvýšenou citlivost
na změny počasí a výkyvy atmosférického tlaku. Dochází totiž také
k poruchám krevního oběhu. I to je
působení toxinů.
Působení endotoxinů může nakonec vyústit u predisponovaných
jedinců až v onkologické onemocnění, zejména parenchymatosních
orgánů. I když to není pravidlo.

Epidemiologie
Budeme se zabývat především
Chlamydiemi plicními, které nás

nejvíce zajímají pro jejich velké rozšíření.
K šíření dochází nejpravděpodobněji kapénkovou nákazou, případně
bezprostředním kontaktem s kontaminovaným předmětem. Přežívání
Chlamydií je optimální při teplotě
15 – 25° C. a relativní vlhkosti 95 %.
Původně se uvádělo, že odolnost
vůči zevnímu prostředí není velká, přesto ale umožňuje persistenci infekce schopných organismů
na hladkém povrchu až 30 hodin,
na porézním materiálu, jako je např.
papír 12 hodin a na rukách kolem
15 minut. Kožní bariéru tvoří kyselé ph pokožky a lipidový plášť, vůči
kterému jsou Chlamydie citlivé.
Cca 50 % mladých lidí a až 90 %
starších lidí má serologické známky
předchozí infekce Chlamydia pneumonie, přičemž infekce je častější
u mužů.
Mortalita tohoto onemocnění je
podle různých studií 4,9 – 9,8 %, především v souvislosti s dalšími onemocnění daného jedince, nejčastěji
interního charakteru nebo spolupůsobením superinfekce jiným bakteriálním druhem.

d) Jaké máme diagnostické
možnosti ?
(1) Klasická medicína
a) Diagnostika přímá
Provedení přímých testů pro
průkaz přítomnosti bakterií (přímá imunofluorescence, kultivace
na buněčných liniích, PCR) přináší
výhodu přesné lokalizace bakterie
a etiologického důkazu. Používá se
materiál získaný výtěrem z nazofaryngu, sputum,bronchoalveolární
laváž, plná krev nebo materiál získaný z biopsie. Musí se ale nejprve
dohodnout skladování a transport
do laboratoře, konkrétní odběrové
sety a transportní media.
b) Diagnostika nepřímá
Používá se rutinně, hlavně serologická vyšetření. Lze detekovat protilátky proti rodově specifickému
antigenu (lipopolysacharid) nebo
proti druhově specifickým proteinům MOMP – major outer membrane protein). Serologie neurčí lokalizaci infekčního procesu. Používá se
hlavně mikroimunofluorescenční
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test (MIF), ELISA, komplement fixační reakce, western blotové testy.
• MIF – testuje druhově specifické protilátky ve třídách IgG,IgA
a IgM, je považován za nejcitlivější způsob detekce akutní infekce Chl. Pn.
• EIA/ELISA – určuje rodově specifické protilátky proti lipopolysachardu, tak i druhově specifické
proti MOMP.
• Serologický průkaz aktivní infekce znamená čtyřnásobný
vzestup IgG nebo IgA protilátek
v párových sérech odebraných
v odstupu 4 týdnů. Případně pozitivní IgM marker.
• IgM se objevuje během prvních
3 týdnů, IgG a IgA se objevují
mezi 6. až 8. týdnem.
• Reinfekce je provázena nízkými titry IgM, IgG a IgA stoupají
rychle.
• IgM klesá během 2 měsíců a mizí
po cca 4 – 6 měsících. IgG mohou být detekovatelné i 3 roky.
IgA by mělo být detekovatelné
pouze krátkodobě.
(2) Nekonvenční medicína –
EAV
Pomocí EAV můžeme testovat
Chlamydia trachomatis, Chlamydia
pneumonie a Chl. psitacci, pro něž
máme k dispozici nosody.
Právě pomocí EAV můžeme detekovat postižené orgány a systémy
i míru jejich postižení. Nejčastěji se
setkáváme s postižením plic,osrdečníku,případně myokardu, nervového systému, mesenchymu a urogenitálního systému.

Možnosti terapie
(1) Klasická medicína
Běžně se Chl. nákaza léčí antibiotiky. Musí to ale splňovat několik
základních požadavků – maximální distribuci v místě infekce, dobrý
průnik do endozomu infikovaných
buněk. Důležitá je dostatečně dlouhá doba podávání – minimálně 3
týdny. V současné době se preferuje
léčba pomocí doxycyklinu, makrolidy nebo fluorochinony. Osvědčilo
se nám podávání např. Azitromycinu po dobu 6 týdnů, vždy 1 tbl.
v týdnu.
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(2) Nekonvenční medicína
a) Akupunktura
Můžeme použít střídavě celotělovou akupunkturu a aurikuloakupunkturu. V rámci celotělové akupunktury nespecificky posilujeme
imunitní systém – volíme tedy body
4 přehrad, pl 7, He-gu, TM 20, Sp 6,
St 36 apod.
Při
aurikuloakupunktuře
se
osvědčilo aplikovat jehly do bodů
jater, sleziny, Zero nebo ShenMen,
na pravém uchu omega 1 nebo Jeromeho bod.
b) Homeopatie
V homeopatické léčbě podáváme
konstituční nebo situační lék ve vyšším ředění (30 CH nebo 200 CH(D)
a dále podporujeme funkci jater –
podáváme Chelidonium maius, Carduus marianus, Taraxacum nebo
Lycopodium clavatum – tyto léky
v nízkém ředění 9 CH. Dále můžeme použít drenážní léky k podpoře
orgánu, který byl Chlamydiemi nejvíce postižen – pro plíce se osvědčila Bryonia a Dulcamara, pro srdce Crataegus, postižení štítné žlázy
lze dobře ovlivnit pomocí Phytolacca decandra nebo Spongia tosta.
Všechny tyto léky opět v nízkém
ředění.
c) Fyziologická regulační medicína
GUNA-MATRIX: používá se k detoxikaci obecně, posiluje imunity
a dodává energii.Podporuje metabolismus stimulací energetické mitochondriální aktivity
GUNA-FLAM: působí proti zánětu
v různých lokalizacích, má analgetický účinek a podporuje neuro-endokrinní účinek léčby.
GUNA-CELL: celkově posiluje imunitu, podporuje energetický metabolismus buněk, stimuluje buněčné
obranné funkce.
GUNA-MOOD: má výborné antidepresivní účinky, umožní kontrolu
nálad.
CITOMIX: poskytuje ochranu proti
virovým i bakteriálním infekcím.
d) Potravinové doplňky
K léčbě dále používáme různé bylinné preparáty – nejvíce se osvědčil PM Chlamydil Extra, což je by-
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linná směs působící na podporu
imunitního systému a detoxikaci
na úrovni lymfy.
Vhodné jsou ale i jiné přípravky.
Zde doporučujeme Drags imun
od f. Energy, Posilující Epam 20 C
nebo 20 D.
e) Vitamíny, stopové prvky
Nejčastěji je potřeba dodávat Selen a Zinek. Selen podporuje látkovou výměnu, je považován za nejdůležitější ochranu buněk a minerální
stimulátor imunity. K jeho zdrojům
patří maso, ryby, avokádo, čočka,
máslo.
Zinek podporuje detoxikační
funkci jater, pomáhá při pasivitě
a depresích. Podporuje imunitní
systém. K jeho zdrojům patří tmavé
maso, arašídy, slunečnicová semínka.
Vitamíny působí jako biokatalyzátory. Osvědčilo se přidávat zejména
v zátěžovém období C vitamín.
f) Nespecifické posílení imunity
Do této oblasti patří samozřejmě
úprava stravy. My volíme nejčastěji
test potravin a stanovujeme dietu
přímo „na tělo“. Většinou vychází
jako největší zátěž pšenice, v tomto období jarních pylů ještě jahody,
bobuloviny apod.
V dietě vždy zvažujeme postižený
orgán a stravu volíme pro jeho posílení, konstituci daného pacienta
a také jeho zátěž (pracovní apod.).

že jeden dává a druhý bere. Mnohý
z nás potom dospěje k poznání, že
ten, o kom si myslel, že je přítel, je
pouhý známý a naopak ze známého
je náhle přítel.Poznání, kdo kam patří usnadní potom očekávání a vede
k uklidnění. Významně se sníží pocity křivdy nebo nedocenění. Zmírní se stres. Doba je hektická, žijeme
rychle, svět se zmenšil a přiblížil.
Mnoho lidí se domnívá, že největší
bohatství je v majetku a hromadí jej
za jakoukoliv cenu. Jiní pochopili,
že majetek má být pouze prostředkem,aby každý mohl jít svojí cestou
bez komplikací a plnit dané úkoly
ku prospěchu všech.
Stres, který je s tím vším spjatý
potom vede k oslabení imunitní
systému, který, jak víme, se sestává z psychiky, nervového systému,
endokrinia a imunitního systému
v krvi a na sliznicích. Proto je potřeba pomoci zvládnout psychické
problémy, podpořit naše nemocné
v hledání jejich cesty a tím navodit
ozdravný proces.
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6) Materia medica pro
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Závěr
Po dlouhé roky jsme se domnívali, že Chlamydie jsou pouze onemocněním promiskuitních osob
a většině z nás tedy nehrozí. Opak
je ale pravdou. Proto je potřeba
na ně vždy myslet u nespecifických
protrahovaných obtíží nemocných
a provést příslušná vyšetření.
Dále je potom možnost kombinované terapie, která je schopna účinně pomoci.

g) V neposlední řadě podpora psychiky
Žijeme ve složité době. T.č. většina z nás řeší vztahové problémy
a „škatulkuje“, kdo je přítel, kdo kamarád. Je to mnohdy velmi stresující a bolestivé, protože se může stát,
že se rozpadnou vztahy existující
desítky let.
Zjednodušeně řečeno: Přítel je
ten, kdo s námi sdílí naše problémy,
radosti i starosti.Jedná se o vztah
oboustranný – oba se zajímají o toho
druhého a jsou připraveni kdykoliv
se s ním radovat nebo mu být nápomocni. Kamarádství je o zážitcích.S
kamarády chodíme na výlety, do divadla, pořádáme různé akce. Osobní život je ale řešen spíše okrajově.
Známosti jsou o prospěchu. Tzn.,
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né zvukové vlny by mohli postupne
„rušiť“ pôvodné zvukové vlny zdravých, zrelých buniek a pri kontakte
vĺn rozličnej kvality sa vzájomne rušiť, oslabovať. Prázdnota postihnutej dráhy sa prehlbuje.

PREKLINICKÁ DIAGNOSTIKA
ZHUBNÝCH PROCESOV V ORGANIZME
primár MUDr. Ján Herdics
CPREMED-OKO s. r. o., Centrum akupunktúry a preklinickej medicíny
Školiace pracovisko Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, Komárno
Súhrn
Zhubné procesy v organizme, ich
následky, náročná a nákladná liečba sú veľkým problémom dnešnej
populácie. Autor v článku poukáže
na určité možnosti v diagnostike
a v liečbe zhubných procesov tak
v preklinickom, ako aj v klinickom
štádiu. Naznačí možnú podstatu vývoja ochorenia aj z energetického
a z energo-informačného hľadiska
a poukáže na úlohu akupunktúrneho systému ako možného „sprostredkovateľa“ pri vývoji a liečbe
zhubných procesov.
Kľúčové
slová:
informačná
energia, vitálna guľôčka, fenomén
sršenia, voľné QI, zvuková vlna,
tonometrický pulz, priečne LUO
a YUAN body, kryštalická formácia,
výsledné energo-informačné pole.

Úvod
Počas mojej praxe v rokoch 1986
až 2000 som sa často stretol pri vyšetrení pacientov a pri hodnotení
ich pulzov s novým fenoménom,
ktorý som nevedel presnejšie zaradiť a hodnotiť. Mal som taký dojem,
ako keby pociťovaná pulzová vlna
bola určitým spôsobom „rozochvená, pichľavá“ (!?).
Po preštudovaní knižnej publikácie Dušana Tomeka a Jozefa A.
Zentricha (Moře jangů), vydanú nakladateľstvom Fontána v Olomouci
v roku 2000, ma inšpirovala kapitola o rakovine. Skúsenosti D. Tomeka
podporili moju teóriu o tejto problematike a doplnili určitý priestor
v mojich predstavách z tohto obdobia, týkajúcich sa prevažne diagnostiky preklinického štádia zhubných
procesov v organizme. Našiel som
aj miesto hore spomenutého divného „rozochvenia“, ktoré som už
radil do fenoménu „sršenia“, ktorý
popísal D. Tomek.
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Využitie metódy jednotného H-diagramu potom pridalo i nové
možnosti k diagnostike a k prípadnej liečbe týchto procesov.

Hlavné signály zhubných
procesov v preklinickom
období
I. Prázdnota pulzu postihnutej dráhy a plnosť spárenej dráhy
II. Tonometrický pulz je plný
III. E (energia) v pulzovej tabuľke
(metódy jednotného H-diagramu)
vykazuje na začiatku zvýšené, potom však znížené aktivity
IV. QI v tejto tabuľke môže vykazovať negatívnu, podpriemernú hodnotu u postihnutej dráhy a opačnú
u spárenej dráhy
V. Priemery nameraných hodnôt
v bodoch Ting, Yuan a HO na danej dráhy, ktoré tvoria H-diagram,
majú inadekvátny výkyv (nesúladný s denným 2-hodinovým biorytmom) smerom dole
VI. B-pentagram v metóde jednotného H-diagramu vykazuje podpriemerné hodnoty postihnutého orgánu
VII. Slabosť ľadviny (pulz, bioelektrická aktivita v B-pentagrame, MO
bod)
VIII. Často pociťujem fenomén „sršenia“ na palpovanom pulze
I. Prázdnota pulzu postihnutej
dráhy a plnosť spárenej dráhy
Je to už pravdepodobne pokročilejší fenomén aj v tomto štádiu, kde
funkcia bunečných mini-tovární je
oslabená, výsledkom je o. i. slabšia
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výsledná zvuková vlna, ktorá na palpovanej pozícii sa javí ako prázdny
pulz.
Pre možné blokovanie toku informačnej energie a QI v priebehu
dráhy (napr. enormne sa aktivuje
priečna LUO postihnutej a rovnako
YUAN spárenej, následkom čoho
dochádza k úniku informačnej energie z dráhy a preplňuje sa spárená)
alebo pre blokáciu medzi orgánmi,
dochádza k zmene prejavujúcej sa
ako nedostatok informačnej energie a Vitálnych guľôčok s QI v určitom úseku dráhy, nedostatočné zásobenie reprezentujúceho orgánu
cez hlbokú spojku. Nahromadená
informačná energia a Vitálne guľôčky s QI v oblasti spárenej s preplneným reprezentujúcim orgánom
vyvolajú cez spomínanú hlbokú
spojku zvýšené množstvo voľnej
QI s patričnými dôsledkami. Kvalita zvukovej vlny bunečných mini-tovární sa mení v neskoršej fáze aj
v zmysle intenzity. Pravdepodobne
dostatok voľnej QI reguluje okrem
iného aj silu výslednej zvukovej
vlny. V oblasti preplnenej spárenej
dráhy s preplnenou informačnou
energiou a so zvýšenou voľnou QI
dostávame silnejšiu zvukovú vlnu,
plný pulz a prázdny v oblasti postihnutej dráhy pre oslabenú výslednú
zvukovú vlnu, čo je dôsledkom oslabenej práce bunečných mini-tovární reprezentujúceho orgánu (?).
Sme svedkami určitého procesu,
pričom bunky, ktoré majú dostatok
až priveľa QI, sa plne prispôsobujú
súzvučnej a jednotnej „symfónii“
ostatných orgánov, prejavujúc sa
„burácajúcim“, plným pulzom. Naopak, tie, ktoré majú menej do jednoty režírujúcej QI, sú oslabené
a prejavia sa slabším, prázdnym pulzom.
V neskoršom štádiu, ak sú už prítomné nezrelé bunky, ich disonant-

II. Tonometrický pulz je plný
Výpadok dostatku informačnej
energie spojenej s nedostatkom
voľnej QI vyvolá pokles schopnosti prispôsobovania sa k zmenám
výsledného energo-informačného
poľa okolo našej planéty (reagovať
na bezprostredné vonkajšie prostredie, na jej jemnejšie kvality),
a tak daná oblasť a reprezentujúci
orgán, resp. ich funkcia, sa vymykajú z celistvosti celého organizmu
pre pokles „do jednoty režírujúceho“ účinku voľnej QI v rámci organizmu a začnú „tápať“: dôjde k stavu určitej „neistoty“ postihnutej
časti. Organizmus pravdepodobne
rieši túto situáciu tak, že prisunie
zvýšené množstvo živín do danej
oblasti, dôjde k vazodilatácii, zosilní sa prekrvenie daného teritória
a reprezentujúceho orgánu a máme
plný tonometrický pulz. Stav zvýšeného prekrvenia je potom základom, „úrodnou pôdou“ pre možné
prehnané bunečné množenie, hoci
aj nie plne zrelých bunečných formácií.
III. E (energia) v pulzovej
tabuľke (metódy jednotného
H-diagramu) vykazuje
na začiatku zvýšené, potom
však znížené aktivity
Na začiatku prevláda katabolizmus, zvýšené uvoľňovanie energie,
ktoré neskôr prechádza v opačné
znamienko pri rozbehnutí bunečného množenia.
IV. QI v pulzovej tabuľke
metódy jednotného
H-diagramu môže vykazovať
negatívnu, podpriemernú
hodnotu u postihnutej dráhy
a opačnú u spárenej dráhy
Blokácia informačnej energie
a hojnosť v oblasti spárenej dráhy
a reprezentujúceho orgánu by vysvetlilo danú situáciu.
V. Priemery nameraných
hodnôt v bodoch Ting, Yuan
a HO ,tvoriace H-diagram, majú

inadekvátny výkyv (nesúladný
s denným 2-hodinovým
biorytmom) smerom dole.
VI. B-pentagram v metóde
jednotného H-diagramu
vykazuje podpriemerné
hodnoty postihnutého orgánu
Zmena kvality funkcií bunečných
mini-tovární orgánu nie je možné
detekovať cez špeciálny Vollov bod .
Špeciálne Vollove body sú súzvučné, schopné detekovať elektrické
impulzy určitých kvalít daného orgánu.
Ak dôjde k fáze objavenia sa nezrelých buniek, ktoré vydávajú impulz
inej kvality, výsledná bioelektrická
aktivita sa stáva stretom a miešaním
oboch menej súzvučnou pre Vollov
bod, a tak klesá spomenutá schopnosť detekcie a dochádza k zvýšeniu impedancie.
VII. Slabosť ľadviny
Slabosť obličky– popísaná D. Tomekom – sa môže prejaviť v pulze,
v bioelektrickej aktivite, v B-pentagrame alebo aj v MO bode.
VIII. Fenomén „sršenia“
na palpovanom pulze
Často pociťujem fenomén „sršenia“ (popísaný D. Tomekom) na palpovanom pulze. Nie je výnimkou
ani stav, pri ktorom toto „sršenie“
cítiť na každej pozícii.
Roky som sledoval tento fenomén. Niekedy je len naznačený, ledva citeľný. Môže byť pociťovaný len
na danej dráhe, pričom nie je zriedkavosťou, že ho pociťujem iba pri
palpácii s troma prstami na pulzovom analyzátore, ale ak chcem „sršenie“ vnímať len s jedným z palpujúcich prstov, tak zmizne. Niektoré
po prvom harmonizačnom zásahu
taktiež záhadne zmiznú.
Zachytené „sršenie“ je asi aj prvou kvalitatívnou zmenou jemnej
práce bunečných mini-tovární s výslednou deformovanou zvukovou
vlnou v oblasti danej dráhy a reprezentujúceho orgánu. Bunečné mini-továrne, ktoré sa vymkli z práce pri
správnom prispôsobovaní sa okolitému prostrediu (výslednému energoinformačnému polu) môžu mať
výslednú zvukovú vlnu pri prázdnom pulze alebo pred ním (môžeme ju takto pociťovať aj sólovo)

„pichľavou“ vlnovou kvalitou, a tak
dostávame zvláštne, „sršiace“ pocity, od klasikov známe pod pojmom
„zlatá strunka“.
Po „vymknutí“ buniek z regulačných procesov (neschopných na patričné reakcie pri zmenách výsledného energoinformačného poľa)
pre nedostatok voľnej QI dochádza
vlastne k oslabeniu zvukovej vlny
s prázdnym pulzom a k fenoménu
„sršenia“ kvôli zmenenej kvalite tej
istej zvukovej vlny bunečných mini-tovární.

Blokovanie toku
informačnej energie
1. Táto blokáda na dráhe môže byť
čiastočná alebo úplná.
2. Priečne LUO dráhy môže začať
„vyvádzať“ a pri spolupráci s bodom YUAN spárenej, pričom dochádza k prepúšťaniu zvýšeného
množstva informačnej energie
spolu s QI do spárenej dráhy.
Výsledok môže byť teoreticky
pomalý, ale istý vývoj prázdnoty
na postihnutej a plnosti na spárenej dráhe.
3. Blokáda periodicity prílivu a odlivu na dráhe, prejavujúca sa inadekvátnym výkyvom v bode HO
a Ting.
4. Blokácia šírenia informácií medzi vnútornými orgánmi (porucha hlbokej cirkulácie informačnej energie).
Pulzové variácie v zásade vznikajú
zmenou bunečnej funkcie pri zmene výslednej zvukovej vlny.
V bazálnom programe, ktorý sme
zdedili od našich predkov, môže byť
skrytá možnosť, náchylnosť k vzniku zhubného procesu.
Môže sa stať, že podľa hore uvedeného máme „šance“ dostať spomínané ochorenie, ale sa to nestane.
Aj keď je v genetickom kóde zakódované „dedičné“ ochorenie, vďaka
zvýšenej spojitosti genetických špirál s kryštalickou formáciou (ktorá
býva okolo 15 %) dôjde k pokynom,
ktoré prebudia samoliečebné procesy a nedovolia danému orgánu
alebo oblasti „vymknúť sa“ z jednoty
celého organizmu. Zázračné uzdravenia bez liečby?
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Možné príčiny vývoja
zhubného procesu
v organizme jedinca
Mimo faktorov, ktoré spomína
školská medicína, dôležitým momentom je napr. aj permanentný
stres, jednotvárne stravovacie návyky a geopatogénny stres.
Náchylnosť k prípadnému ochoreniu, ktorú sme získali od našich
predkov v bazálnom programe, ktorá môže byť silná, stredná alebo slabá.
Kozmické vplyvy.
Pri narodení nás zrazu ochraňuje
len jedna slabšia aura, pričom prichádza vplyv zo vzájomnej polohy
galaxií. Tento vplyv môže byť globálny alebo pôsobí len na konkrétny orgán alebo orgánový systém a výsledkom je oslabenie napr. konkrétneho
orgánu.
Spomínané nedostatočné spojenie
medzi genetickými špirálami a kryštalickou formáciou, poprípade ich
ďalší pokles.
Porucha cirkulácie informačnej
energie v priebehu konkrétnej dráhy. Taktiež môže byť porušená hlboká cirkulácia tejto energie medzi
vnútornými orgánmi.
Zlyhanie energetických úrovní,
zabezpečujúcich prúdenia informačnej energie s QI medzi povrchom a hĺbkou, rovnako aj medzi
energetickými úrovňami.

Výsledná zvuková vlna
Pri zhubných procesoch sa spomína vyčerpaná dráha a jej okolie,
samozrejme aj reprezentujúci orgán,
pričom dostávame prázdny pulz
na postihnutej dráhe. Tento názor
považujem za symbolický.
Hore spomínané možné príčiny
v podstate odštartujú ochorenie len
vtedy, ak určitá oblasť nie je dostatočne „zalievaná“ informačnou energiou spolu s QI .
Nedostatok voľnej (do jednoty režírujúcej) QI v určitej lokalite vyvolá
vymknutie z globálnej jednoty organizmu, „oklame“ vegetatívny nervový systém a dôjde k hyperemizácii
danej oblasti so zvýšeným prísunom
živín (?).
Deliace vretienko v chromozómoch sa dostáva do zvýšenej aktivity.
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Môže nastať zvýšenie katabolických, neskôr aj anabolických procesov. Zvyšuje sa biosyntéza.
Ak sa pozrieme na problematiku
z iného hľadiska, črtajú sa 3 možnosti.
1. Bunky stratili schopnosť prijímať
informačnú energiu účinkom
bazálneho programu (pokles
schopnosti reagovať na prítomnú informáciu alebo nedostatočne dekódovaná informácia
nie je použiteľná pre bunky), čo
evokuje zníženie množstva voľnej QI v danej oblasti. Naštartuje
sa proces nedostatočného prispôsobovania sa okolitému prostrediu. Začína sa fáza vymknutia
z jednoty celého organizmu.
2. Môže sa aktivovať priečne LUO
danej dráhy a YUAN spárenej
tak, že informačná energia vo
zvýšenej miere uniká do spomenutej spárenej.
3. Porucha hlbokej cirkulácie informačnej energie medzi orgánmi
vyvolá hromadenie na predošlom a nedostatok na nasledujúcom s patričnými dôsledkami.
Sumár možností vývoja prázdnoty
pulzu u postihnutej dráhy daného
orgánu
I. Bazálnym programom zdedená menejcennosť postihnutých
buniek, ktorá sa prejaví poklesnutou schopnosťou prijať informačnú
energiu alebo menej kvalitnejším
spracovaním prijatej informácie.
II. Zablokuje sa šírenie informačnej energie.
1. Priečne LUO postihnutej dráhy
a YUAN spárenej začnú „vyvádzať“. Zvýšeným prepúšťaním
týchto „ventilov“ dochádza k situácii, kedy oblasť postihnutia sa
zbytočne odčerpá na úkor spárenej dráhy, ktorá je prebitá informačnou energiou.
2. Porucha hlbokej cirkulácie medzi vnútornými orgánmi. Tu už
môže pôsobiť „vymknutie“ daného orgánu pre pokles množstva
QI (pre nedostatok do jednoty
režírujúceho účinku v rámci celého organizmu).
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3. Porucha šírenia informačnej
energie z povrchu do hĺbky
a opačne cez energetické úrovne.
4. Porucha dekódovania informačnej energie cez stredné
a mini čakry (bioenergetické
okná) popr. cez dantieny. Nedostatočné dekódovanie vyvolá
pokles využiteľnej informačnej
energie, čo vyvolá
rozhodne
menej voľnej QI.
Ak „vymknutie“ buniek daného
orgánu dosiahne určitý stupeň,
mení sa funkcia bunečných mini-tovární, výsledne sa mení kvalita
zvukovej vlny a potom sa oslabí jej
sila. Príznakom zmenenej kvality
zvukovej vlny môže byť fenomén
„sršenia“. Výsledkom oslabenej činnosti je prázdny pulz.
Toto všetko sa udeje v tzv. preklinickom štádiu.

Zhubný proces prechádza
do klinického štádia
1. Dochádza aj k hrubšej poruche
jemnejších funkcií intracelulárne.
2. Zrýchli sa látková výmena s okolím. Zapojí sa tu aj vegetatívna
sústava? Dôjde jednoducho len
k zvýšenému vychytávaniu živín
z okolitých ciev?
3. Urýchli sa bunečné delenie
v danej oblasti. Dôjde však k určitému zvratu. Bunky sa delia
vo vývojovom cykle, kde nie sú
ešte celkom zrelé. Výsledkom sú
nahromadené zoskupenia bizarných, nezrelých buniek.

–v bode 1. opakovane a opatrne
krátko tonizujeme.
2. Moxa SU bodov (rozhodne bod
24. z dráhy močového mechúra).
3. Moxovať MO body podľa potreby.
4. Opatrne stimulovať inadekvátne výkyvy bodov priečne LUO
postihnutej a zo spárenej dráhy
bod YUAN.
Ak by sme chceli harmonizovať
podľa téz veľkej akupunktúry a snažiť sa získať z preplnenej spárenej
dráhy chýbajúce mínus, nepochodíme. Priečne LUO pri akupunktúre
zareaguje patrične, len YUAN „ventil“ na postihnutej je už v reakcii
neprimeraný a namiesto patričnej
dávky chýbajúcej energie by nasával
ďalšie kvantá informačnej energie,
pokiaľ by vyčerpal aj spárenú dráhu
a vyvolal by kolaps celého elementu.
Pridružená poklesnutá schopnosť spracovania „privolanej“ informačnej energie v bunkách nemôže
plniť svoju úlohu a stav sa môže
prehlbovať.

Diskusia
Až na niektoré výnimky, ako sú
napríklad nádory prsníka, pacient
prichádza na vyšetrenie a liečbu
veľmi neskoro, keď ochorenie je už
celkom vyvinuté.
Zhubné procesy sa rozširujú a zasahujú aj mladšie skupiny našej populácie.
Pri preventívnej diagnostike sú
významné vyšetrenia onkomarkerov. Využíva to len malá časť obyvateľstva. Treba aj tu podotknúť, že
i pri vysoko pozitívnom výsledku sa

nemusí jednať o zhubné ochorenie
a naopak, i pri negatívnom výsledku
sa stretávame s ochorením.
Vyšetrenia pomocou RTG, CT,
magnetickej rezonancie a rozličné
laboratórne vyšetrenia by mali odhaliť spomínané ochorenie.
V praxi je zaužívaný taký postup,
že pri nájdení ložiska sa robí odobratie tkaniva na upresnenie formy
rakoviny. Ak máme šťastie, odoberie sa vzorka zo správneho miesta.
Vzorky z nesprávnej lokality dávajú
falošne pozitívne alebo negatívne
výsledky s patričnými dôsledkami.
Pichnutie alebo rezanie „postihnutého“ teritória má „sedatívny“
(brzdiaci) účinok. Orgán, ktorý je
zasiahnutý zhubným procesom, je
„vykoľajený“ vymknutý z jednotnej
funkcie celého organizmu, je v určitom zmysle „oslabený“. Ak ho s týmto „drobným“ zákrokom ešte sedujeme, dôjde k prehĺbeniu stavu.
Stojí za uváženie nutnosť odobratia
vzorky za každú cenu pred začatím
liečby.
Samotná onkologická liečba s chemoterapiou a rtg ožarovaním prináša svoje neblahé vedľajšie účinky.
Ak sa zamyslíme nad poznatkami
a možnosťami, ktoré som si dovolil
vyššie načrtnúť, musíme uznať, že
tu treba niečo „podniknúť“. Každý
akupunkturista by si mal doplniť
vedomosti v pulzovej diagnostike
a mal by byť schopný „detekovať“ fenomén „sršenia“ na pulze.
Rozhodne by sa mala zlepšiť spolupráca s onkológom, ktorého by
bolo možné upozorniť na lokalitu
nádoru alebo na možné cesty šírenia metastáz pri využití WU-SING
teórie.

Bolo by vhodné využiť hore uvedené možnosti v liečbe procesu
a nasadenie „ťažkých zbraní“, keď je
naša liečba neúspešná.

Záver
Ak zistíme u pacienta hore spomenuté príznaky preklinického štádia,
treba ho opatrne upozorniť na túto
skutočnosť. Máme šance harmonizačne zasiahnuť a upraviť existujúci
stav. Dokážeme predísť prechodu
do klinického štádia s patričnými
dôsledkami.
Veľkým prínosom by bola spolupráca medzi akupunkturistom
a onkológom v záujme včasného
zachytenia pacienta v začiatočnom
klinickom štádiu.
Sledovanie pacientov s už vyvinutým zhubným procesom, spoločná
liečba alebo aj sólová, by bola „hudbou budúcnosti“ v prospech pacientov.

Literatúra:
Tomek, D. – Zentrich, J. A.: Moře
Jangů. Olomouc, Nakladatelství
Fontána, 2000
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akupunkturních bodů, I.vyd., 2002
Herdics, J.: Netradičný pohľad
na akupunktúrny systém, súkromné
vydanie, 2013.

Možnosti harmonizácie
zhubného procesu
I. Možnosti harmonizácie
možného zhubného procesu
v preklinickom štádiu:
1. Postihnutú prázdnu dráhu opakovane a opatrne krátko tonizujeme.
2. Moxujeme bod CU SAN LI.
Stimulujeme dráhu ľadviny v prípade potreby.
II. Vyvinuté klinické štádium
a jeho možná liečba:
1. Postihnutú prázdnu dráhu – podobne ako v preklinickom štádiu
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originální práce

DŮLEŽITÉ POZNÁMKY K AURIKULOMEDICÍNĚAURIKULOTERAPII
Nitra 2007 • Jazyková korektura prim. MUDr. Milan Stránecký

Dr. med. dent. Oskar Mastalier, D.M.D., D.S.D
Rád bych uvedl několik důležitých
poznámek k aurikulomedicíně a aurikuloterapii, které vyplývají z mojí
dlouholeté praxe.
(1) Nikdy nezapomeňte na vizuální aspekci boltce před tím, než začnete s vyhledáváním bodů. Morfologické změny kožního krytu boltce
upozorňují na chorobné změny
a patologické zatížení orgánu nebo
systému ještě dříve, než se objeví
potíže. To umožní včasnou léčbu
eventuelně preventivní zásah ještě
před vznikem potíží.
(2) Současná doba je orientovaná na výkon a klade velké nároky
na adaptaci organismu. To vede
k stále častější destabilizaci vegetativního systému. Současná věda
uznává psycho-neuro-imunologickou spojitost řady civilizačních chorob. V tomto smyslu má před sebou
velkou budoucnost aurikulomedicína s jasně popsanými reflexními,
psychickými, biotickými a rezonačními body.
Individuální kombinace těchto
bodů umožňuje zasáhnout pravou
příčinu, postižený orgán nebo systém se zřetelem na genetické dispozice, vliv prostředí a psychosociální
situaci pacienta.
Víme dobře, že bolesti zad mohou znamenat výkřik mučené duše,
bolesti hlavy zvýšené napětí svalů
v zoufalství.
(3) Na počátku diagnostického
procesu je třeba určit genetickou
lateralizaci a eventuelní stav nestability jako překážky v léčbě. Zde
chci poukázat na můj jednoduchý
a spolehlivý Eye-stick-test s tmavým
kolíkem a oční odpovědí bez VAS
ke zjištění genetické laterality. Instabilitu zjistíme změnou pulzové
reakce přiblížením 3+V kladívka
k Yintangu.
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(4) Význam biotických bodů řady
Omega a jejich spojení s třemi zárodečnými listy: Omega hlavní bod
patří ektodermu a neurální liště.
V tomto bodu je obsažena osobnost
člověka, jeho intelekt i psychická
odolnost.
Omega 1 patří entodermu, vegetativnímu systému, viscerálním orgánům a parasympatické inervaci.
Omega 2 patří mesodermu, pohybovému systému a vlivu okolního
prostředí.
(5) Různé lokalizace projekce
některých orgánů: např. pankreas
se projikuje na pravé ucho, slezina
na levé.
(6) Zlepšení účinku aurikuloterapie lze docílit zapojením senzitivních a motorických bodů, bodů
locus dolendi a bodů tišících bolest,
talamu, rezonančních bodů silných
analgetik typu Valoron a Novalgin.
(7) Rád bych upozornil na nově
zjištěné reflexní body na uchu:
• Centrum ciliospinale Budge-Mastalier pro léčbu chorobných
návyků. Experimentální lokalizace dle Mastaliera je v žlábku helixu ve výšce Th8- Th4.
• Hyoid – tento bod účinkuje proti hyoidální tendopatii, cefalgii,
při cervikálním syndromu, arthralgii temporomandibulárního
kloubu, pocitu knedlíku v krku,
nejasné retrosternální bolesti,
proti recidivě blokád iliosakrální
synchondrozy. V osteopatii má
význam „klíče k psychice“.
• Symphysis sphenobasilaris SSB
(do 25 let synchondroza, potom
synostóza), jde o bazální kloub
mezi lebkou (occiputem) a sphenoidem. Je také nejdůležitějším
rotačním a stěžejním bodem kraniosakrální struktury. Indikací
jsou funkční řetězové poruchy
v kraniosakrálním systému.

Acupunctura Bohemo Slovaca • bulletin ČLAS ČLS JEP a SA SLS • 2–3 | 2014

• Lymfatický bod je lehce mediálně a níže od projekce čelistního
kloubu směrem na 7 hodin. Má
podporovat lymfatický odtok
z oblasti hlavy.
Komplementární diagnostika aurikulomedicíny může významným
způsobem přispět k diferenciální
diagnostice např. za situace akutního břicha. Palpační nález na břichu
je často nejasný, ale na ušním boltci
je možné rozlišení, který orgán je
postižen – např. žlučník, slepé střevo nebo žaludek.
Při ošetření aurikulomedicínou
je důležité správné klinické uvažování. Například když bolí koleno,
často se bez další rozvahy napíchne bod kolena, když bolí kyčel, bod
pro kyčel. Pokud bolesti nepolevují, zjistíme, že pravou příčinou je
sakroilický kloub – správně podle
mého krajana Richarda Umlaufa
a napíchnutím bodu pro SI kloub
potíže přestanou.
Na závěr opakuji, že kůže boltce
má fotorecepční schopnosti a hraje roli radaru. Zachycuje informace
z elektromagnetického pole, které
nás obklopuje a podle toho nastavuje neurohumorální reakce těla např.
sekrecí neurotransmiterů/neuromediátorů. O tuto původní Nogierovu hypotézu se opírá aurikulomedicína. Jeho syn, Rafael Nogier,
pracuje na technikách pozorování
a hodnocení fotorecepční kvality
kůže při stimulaci elektromagnetickými vlnami. Při výzkumu pracuje
s reakční odpovědí pulzu na a. radialis.

Allerigeachsen
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ŽIVOTNÍ JUBILEUM –
Dr. med. dent. OSKAR MASTALIER, D.M.D., D.S.D.
Jazyková korektura Petr Sedláček

Jubilant se narodil v hanáckém
Prostejovè a dožívá se 90 let života
22. srpna tohoto roku 2014.
Dětství prožil v rodném městě,
částečné v Konici, kde jeho otec
pracoval několik let v zubolékařské
praxi a následně zase v Prostějově.
Otec tam byl asistentem ve stomatologické praxi izraelského kolegy
jménem dr. Löwy. Později si otevřel
vlastní stomatologickou praxi a zaměstnával dva ošetřující asistenty,
tři zubní techniky a tři pomocné
asistentky. Medicína a zvláště stomatologie byla tedy uz v rodině,
kromě otce zubního lékaře jeden
z předků, dr. med. Mastalier, objevil
léčivý účinek pramenů v rakouskych lázních Bad Ischl a byl osobním lékařem císařských manželů
Sissi a Franze-Josefa.
Členové rodiny jsou potomci
francouských hugenotských uprchlíkú, které panovnice Marie Terezie
původne usadila u Vídně. Jeden
z předků nich byl distrikčním lékařem v polské Galicii a jeden žil
na Moravě u Olomouce. Celkově
byla rodina miniobrazem Evropy –
babička byla Polka z Kenty, otec hugenotský Rakušan, matka Hanačka,
mnoho smíšených manželství.
Koncem října 1946 byla zarmoucená rodina v rámci evakuace německé menšiny bez možnosti obrany přesídlena do Bavorska.
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Jubilant Oskar se věnoval nejprve v Prostějově konzervatornímu vzdělání koncertního pianisty
a kostelního varhaníka. Studium
medicíny, stomatologie a filosofie
absolvoval zpočátku v Bamberku,
Regensburgu/Mnichově a Würzburgu, kde dosáhl aprobace a doktorátu „magna cum laude“ 1951. Následovalo období asistentské praxe
u prof. MUDr. Wolfa na čelistní
chirurgii a další vzdělání na chirurgické klinice a anesteziologii university Würzburg, práce v otcovské
praxi a zástup v jiných praxích,
jakož i další vzdelání v chirurgii
v letech 1951 – 1953. Akupunkturu se učil také ve Francii (Darras,
Roustan, Bourdiol, Nogier), Rakousku (Bischko, Zeitler) a v Číně
(Peking, Shanghai, Jinan, Guangchau, Hongkong). Jeho učiteli byli
také H. Schmidt, R. Voll, Bachmann,
Nguen van Nghi, Schnorrenberger
nebo F. Bahr. V medicíně ho dále
zajímala interdisciplinární diagnostika, metody testování, reflexologie,
plastická a čelistní chirurgie a imunologie. Jeho koníčky byly a dosud
jsou hudba (fortepiano, varhany,
akordeon, citera, kytara), kreslení
a malování, sochařství (sádra, dřevo), v studenských letech sbírky
motýlů, brouků, nerostů a filatelie.
Vlastní praxe v městysu Schonungen v dolní Frankonií nabízela aktuální stomatologii a inovativní metody akupunktury, laserové techniky,
magnetických polí, diagnostického
testování (sensibilisace, alergie,
toxicita) jakož i čelistní chirurgii
a čelistní ortopedii. V praxi pracovaly obvykle čtyři asistentky a jedna
administrativní pracovnice. Praxi
navštěvovali i vzdálení pacienti až
od Rýna, z jizního Německa, Rakouska a italského Tyrolska, nejvzdálenější pacienti prijízdeli z ostrova Mallorca. Současně bylo v péči
praxe asi 150 dětí v čelistní ortopedií a tři velké technické laboratoře
zajišťovaly potřebu aparátků. O kaž-
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dodenní pracovní se dělily asistentky, Oskar procoval v posledních 20
letech denné až 10 hodin, protože
pro akupunkturu potřeboval alespon 2 hodiny.
Velkou akcentací praxe bohužel
často trpěla rodina. Za trpělivou
péči o tři děti ve školních letech
a kancelářskou prácí si zaslouží jeho
zena veliký obdiv a obrovský dík.
Syn Oskar je dentální obchodník
a hudebník, starší dcera pracuje
v obchodu manžela a je velmi kreativní v architekture a mladsí dcera byla doposud ve stomatologické
praxi a je excelentní gourmet-kuchařka. Oskar vedl kurzy pro akupunkturu a aurikulomedicínu v německých i zahraničních lékařských
společnostech, stomatologických
a lékařských akademiích, v Čínské
lidové republice, Rakousku, Švýcarsku, Itálii, Velké Británii, Turecku,
Rumunsku, Španělsku, Řecku, Izraeli, USA, Venezuele, Holandsku, Litvě, na Slovensku, v České republice
a Madarsku.
Poslední léta nebyla vždy radostná a přinášela oběma manželúm
zdravotní problémy, které vedly
k velkým životním omezením. Vedení celodenních a dvoudenních
kurzú skončilo v roce 2013, zůstává
jen medicinský žurnalismus a vědecké výzkumy.
Jubilant Oskar je autorem čtyř
vědeckých učebnic („Reflexologie
ve stomatologii“, „Celostní stomatologie“, „Testování metody rušivého
(irritacního) pole a fokusů pro lékare a dentisty“, „Imunologické aspekty ve stomatologii a jedné komiksové knížky o akupunkture, přes
160 publikací, množství příspěvkú
do vědeckých knih jako spoluautor
a přednášek na mezinárodních kongressech. Před tiskem je t.č. kniha
o diagnostice a algesiologické terapii a informaci a energii v lécení.
Oskar je čestným členem české,
slovenské, litevské, izraelské a turecké lékařské společnosti pro aku-

punkturu, členem české, německé
a rakouské akupunkturistické společnosti v sociální půodpoře humanitárních organizací. Po udělení
několika diplomů v NSR a Rakousku obdržel 199. mezinárodní ICMART-diplom. Za své zásluhy obdržel od mnoho lékařských organizací
další čestná vyznamenání a za sociální geriatrickou péči a nasazení
v projektu “medicins sans frontiers”
Kříž Za zásluhy NSR.

V současné životní době by měl
rád příležitost ke klidnému prožití
stáří, k času u klavíru nebo keybordu, možnosti chvilek pro malby
a kreslení a pro znovu objevený žert
psát básně. Netrpelivě čeká na první příležitost k cestě k milovanému moři s palmovým pobřežím
po třech letech, kdy mu to nemoc
neumožnila. Zústává ale stálým optimistou a má čínské životní heslo
“nepřestávej nikdy začínat“ jakož

i vlastní vedoucí motiv „s humorem
jde všechno lépe“ a „život je permanentně nutná aktualizace adaptačního učení – let‘s go!“. Samozřejmě
je také v plánu ještě jedna návštěva
rodinných hrobů, Moravy a rodné
Hané okolo Prostějova. Per aspera
ad astra!

Ahoj Vám všem krajanům!
A zůstávejte zvědaví,
tím nezestárnete predčasně!
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b) Potravinové alergie

MUDr. VĚRA DOLEJŠOVÁ – MEDAILONEK

(5) prosinec 1997, Jeseník:
dr. Dolejšová, dr. Wankatová: EAV
a psychosomatika trávení

Na tomto místě uveřejňujeme
medailony významných členů naší
společnosti, většinou ve formě rozhovorů s následujícím výčtem jejich
odborné přednáškové a publikační
činnosti.
Po obdržení precizně zpracovaného a podrobného životopisu
MUDr. Věry Dolejšové, čerstvé držitelky medaile Za zásluhy ČLS JEP,
jsme se rozhodli po vzájemné dohodě tento životopis otisknout bez
dalšího textu, jen s několika drobnými úpravami.
Myslím, že dalšího komentáře netřeba. Rád bych alespoň vyzdvihl
neúnavnou mravenčí práci na poli
prosazování nejen akupunktury, ale
celé nekonvenční, celostní či holistické medicíny nejen u nás, na půdě
všech možných institucí včetně vlády, parlamentu, prezidentské kanceláře atd., ale také v evropském
měřítku. Jsou to určitě ne stovky,
ale tisíce hodin času, které tomu,
a tím nám všem, obě sestry, dr. Dolejšová s dr. Wankatovou, věnovaly.
Sama MUDr. Věra Dolejšová
k tomu uvádí: „Hodně času jsme
strávily s Hankou (tj. MUDr. Janou
Wankatovou) cestováním do Německa, Rakouska, Itálie, abychom
zajistily přijetí ČR do ECPM (European Council of Doctors for Plurality in Medicine). Několik let jsme
zkoumaly, na jaké úrovni máme
vzdělání, kolik lidí zde aplikuje
CAM (Complementary and Alternative Medicine) apod. Velmi vysoce
hodnotili, že jsme dokázaly propojit několik metod CAM a jednat zároveň za všechny. My jsme uváděly,
60

že vycházíme z české tradice Svatoplukových prutů – jsme malá země
a ve srovnání s jinými státy máme
jen málo lékařů, kteří se zabývají
CAM. A samozřejmě většina využívá více metod – nejen akupunkturu
nebo samotnou homeopatii, ale metody kombinuje v zájmu pacienta
a samozřejmě i v kombinaci s klasickou medicínou, pokud je to pro
daného nemocného výhodné.“
Za redakci našeho časopisu bych
ještě rád vyjádřil, že MUDr. Věra Dolejšová je se svou sestrou MUDr. Janou Wankatovou po léta tradičně
pravidelnou autorkou. Na jejich
příspěvky se lze spolehnout, dostáváme je včas a precizně zpracované, což známe všichni z přednášek
i otištěných verzí. Plně to ocení
každý, kdo měl někdy co do činění
s přípravou náplně jakékoliv tiskoviny či semináře, kongresu apod.
Takže ještě jednou vřelý dík a těšíme se na další.

PROFESNÍ ŽIVOTOPIS
MUDr. Věra DOLEJŠOVÁ, narozena
15. 1. 1954, Praha

Studium
FVL UK, Praha, promoce 1979
• Atestace I. st. z vnitřního
lékařství 1982
• Certifikační zkouška
z akupunktury 2010 (SR)

Zaměstnání
1979 – 1980: Interní nemocnice Benešov u Prahy, sekundární lékař
1981 – 1993: FN UK, I. interní klinika, Praha – dialyzační středisko
1990 – 1992: FN UK, poliklinika Klimentská: nefrologická ambulance
1992 – 1993: FN UK, poliklinika Klimentská: rehabilitační odd. – interní screening
1993 – 1994: Poliklinika Revoluční:
interní ambulance + akupunktura
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Od r. 1994 dosud: soukromá praxe
v ambulanci pro vnitřní lékařství,
akupunkturu, Praha 6, Dejvická 38

Kursy a stáže
• Individuální výuka
v akupunktuře, dr. Pokorný
od r. 1980
• Základní kurs akupunktury,
dr. Barešová: 1986
• Kurs akupunktury pro
pokročilé, dr. Barešová: 1988
• Kurs EAV – Německo: 1990
• Stáž v Rakousku, Mnichov: EAV:
dr. Grauberger
• Praktika EAV, 1991:
Van den Brock, Praha
• Základní kurs
v aurikuloakupunktuře, Ostrava,
dr. Debef: 1992
• Kurs aurikulomedicíny:
dr. Debef: 1993
• Kurs aurikulomedicíny:
dr. Rouxeville: 1996, 1998
• Kurs aurikulomedicíny:
dr. Mastalier: 2000
• Kurs SU-JOK: 1996
• Kursy EAV základní a pro
pokročilé: od r. 1991 dosud
• Školitelé: dr. Ruf., dr. Hanzl,
dr. Thyson, dr. Huf, dr. SchmitzHarbauer, dr. Leiner,
dr. Sedaghat, dr. Pasciuto
Od r. 1993: školitel v akupunktuře

Přednášky
(1) březen 1995: Interdisciplinární seminář: Urgentní stavy v medicíně, Plzeň
a) astma bronchiale a EAV
b) první pomoc v akupunktuře
(2) červen 1996: kongres EAV:
Fulda: Astma bronchiale, srovnání
konvenční a celostní medicíny
(3) červenec 1996: konference
EAV: workshop: dr. Wankatová,
dr. Dolejšová: Potravinové alergie
(4) březen 1997: kongres ICMART, Kypr: 2× poster:
a) Astma bronchiale a EAV

(6) květen 1998:
a) dr. Dolejšová, dr. Wankatová,
Ing. Popelík: konference EAV:
Zátěž elektrostatickým polem –
diagnostika a terapie
b) Možnosti nekonvenční medicíny v diagnostice alergických
onemocnění
(7) září 1998: Mezinárodní seminář EAV: Merano. Akupunktura
a elektrodiagnostické metody
(8) prosinec 1998, Jeseník:
dr. Dolejšová, dr. Wankatová: M.
Crohn a EAV
(9) duben 1999: Interdisciplinární seminář, Praha: Migrény
(10) prosinec 1999, Jeseník
– potravinové alergie – srovnání
klasické medicíny a EAV (pilotní
studie)
(11) prosinec 2000: Jeseník,
dr. Dolejšová, dr. Wankatová, Coxsackie viry – diagnostika a therapie
12) červen 2001: konference EAV,
Mariánské lázně: Najdeme společnou řeč s konvenční medicínou?
(13) prosinec 2001, Jeseník:
dr. Dolejšová, dr. Wankatová: EAV
a onemocnění ledvin
(14) květen 2002: Řím, kongres
EAV: Výuka EAV v ČR
(15) květen 2002: Interdisciplinární seminář, Semily:
a) Coxsackie viry – nové poznatky
b) Význam GIT z pohledu akupunktury
(16) červen 2002: konference
EAV, Brno:
a) dr. Barešová, dr. Dolejšová,
dr. Wankatová: Akupunktura
a EAV
b) dr. Dolejšová, dr. Wankatová,
dr. Chvojková:
Jaká je úspěšnost léčby celostní
medicínou

(17) květen 2003: Hohenrode,
Kongres EAV, dr. Dolejšová,
dr. Wankatová: Přednáška EAV v ČR
(18) listopad 2003 – kongres
akupunktury v Brně: Obstojí
EAV v EBM ?

(29) červen 2013: kongres akupunktury Znojmo: dr. Dolejšová,
dr. Wankatová:
Akupunktura u onemocnění ze
zátěže ze zevního prostředí
dr. Haltmar, dr. Dolejšová, dr. Wankatová: Neplodnost – jak dál?

(19) únor 2004: Chronický únavový syndrom z pohledu celostní
medicíny

(30) květen 2014: Slavnostní
seminář ke 45. výročí vzniku ČLAS:
Chlamydie stále s námi?

(20) listopad 2005: Postižení
po kousnutí pavoukem

Přednášky pro pacienty – edukační program: pravidelná odpoledne a sobota dopoledne 1× měsíčně: 2 roky 1995 – 1997, dále 2×
ročně (březen, listopad) od 1998
dosud

(21) 2006 – 2007: Syndrom vyhoření a možnosti celostní medicíny
(22) Konference celostní medicíny – únor 2008 (organizace
a přednášky), hlavní téma:
a) Možnosti EAV v diagnostice onemocnění pohybového aparátu
b) Souvislosti onemocnění pohybového aparátu s dalšími systémy

Přednášky pro Universitu třetího věku: Akupunktura a EAV –
1996 – 1997, Praha
Přednášky: Imunologie pro pokračovací kurs akupunktury – 2002

(23) Konference v Českém
ráji – duben 2008: dr. Dolejšová,
dr. Wankatová: Psychosomatická
onemocnění

Pravidelně přednáška o možnostech elektrodiagnostických metodách v aku pro dr. Barešovou
(základní a pokračovací kursy akupunktury, Praha)

(24) Kutná Hora jubileum
MUDr. Magdy Urbanové: dr. Dolejšová: PET terapie

Pravidelně: praktika v základních
a pokračovacích kursech akupunktury

(25) červen 2009 – kongres
akupunktury, Jindřichův Hradec:
a) Partnerský test a EAV
b) Dráždivý kašel a možnosti EAV

Pravidelně základní kursy l× ročně
od r. 1998 a pokračovací kursy EAV
od r. 1998 dosud

(26) listopad 2009 – Lékařský
dům: Diabetes mellitus z pohledu
celostní medicíny
(27) Konference v Českém
ráji - duben 2010: dr. Dolejšová,
dr. Wankatová: Vztahy – problém
dnešní doby, Chvála Milaniho trojúhelníku
(28) Konference v Českém
ráji – duben 2012: dr. Dolejšová,
dr. Wankatová: Nespecifické střevní
záněty v psychosomatických souvislostech
dr. Wankatová, dr. Dolejšová: Opakovaně nemocný pacient v ordinaci
celostní medicíny

1999 – 2000: Možnosti celostní medicíny: Klasická medicína
a EAV a akupunktura a homeopatie
(středy odpoledne) – vždy 1,5 hod.
klasický lékař, 1,5 hod. Dolejšová,
Wankatová

Pokračovací kursy
Únavový syndrom
Pediatrie
Gynekologie
Možnosti terapie u neurolog. onemocnění
EAV a ledviny
Bolesti hlavy, Migrény
Arteriální hypertense
Metabolický syndrom
Psychosomatická onemocnění
Onemocnění pohybového aparátu
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společenská rubrika
Publikační činnost
Články
Časopis Učitelské noviny – soubor
10 článků o nekonvenční medicíně – pravidelně, 1× měsíčně v r.
1994 – 1995

Organizace a založení Sdružení pro
NM 2002 – sjednání kontaktů v zahraničí, zajištění přijetí ČR do ECPM
(při Evropském parlamentu)
Předsedkyně
EAV
společnosti
1994 – 2004 – aktivity z toho plynoucí

Časopis Regulační medicína od r.
1996. Témata: enuresy, alopecie,
kožní ekzémy, thyreopathie

Člen výboru ČLAS od 1994 do 2008

Časopis akupunktury – pravidelné
příspěvky

Předsedkyně Sdružení lékařů a terapeutů využívajících nekonvenčních
diagnostických a terapeutických
metod od 2004

Časopis: Praktický lékař: 1999

Knihy a skripta
Spoluautor skript:
Základy komplexního přístupu
v medicíně, Medica Revue, 1994
První pomoc v nekonvenční medicíně – 2010, nakl. Ostrov

S MUDr. Barešovou, 2011

Ocenění:
2005 – ČLAS
2006 – IMGEAV – stříbrná medaile
za přínos pro CAM
2014 – Medaile Za zásluhy ČLS JEP
Petr Sedláček

Základy komplexního přístupu
v medicíně – 2012, Praha – rozšířené vydání

Organizační činnost
Organizace kursů EAV od r. 1997,
Brno

Na oslavě jubilea MUDr. Filípka, 2011

Víkendové semináře v elektrodiagnostice, Praha, 2× ročně od r. 1997
Organizace odborných seminářů
v akupunktuře – 2002 – 2003
dosud
Aktivní účast na přípravě legislativy týkající se nekonvenční medicíny od r. 1997 – soubory důkazů,
komunikace se zahraničím, zejm.
s Německem (dr. Schmitz-Harbauer
a další) a Rakouskem (P. Sedaghat)
a dále s Itálií (A. Pasciuto)

Na společenském večeru –
kongres Znojmo, 2013

Organizace tiskové konference –
2002
Jednání na mnoha úřadech – poslanecký klub několikrát, vláda, presidentská kancelář, výbor pro lidská
práva, ministerstvo zdravotnictví,
právníci
Organizace petice na podporu nekonvenční medicíny v rukách lékařů
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Čerstvá držitelka Medaile
Za zásluhy ČLS JEP
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Přednášející v Lékařském domě, 2011
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TESTY Z TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNY
MUDr. Michala Strnad
Centrum tradiční čínské medicíny Hradec Králové
Malý test 1
Různé z 1. ročníku
Správných odpovědí na 1 otázku je 1 – 5:
• hodnocení systém A= pokud je i jen jedna odpověď k dané otázce špatně (zaškrtnuta navíc, nebo nezaškrtnuta) je otázka celá špatně; skore je 10 z 10 (úspěšný test 7 a více správných odpovědí)
• hodnocení systém B = hodnotí se počet správně zaškrtnutých nebo nezaškrtnutých odpovědí celkově; skore
je 50 z 50 (úspěšný test 39 a více správných odpovědí)

1

2

3

4

5

6

64

o slezině, pi, neplatí

o qi, xue a tělních tekutinách platí

mezi příznaky vzbouření qi, qini, patří

mezi příznaky nedostatečnosti krve, xuexu,
patří

k léčbě horka v krvi (xuere) se používají

k yangu náleží všechny následující vlastnosti
mimo

a

principu rození

b

„matka napadá syna“

c

„syn napadá matku“

d

principu ovládání

přímo řídí krvetvorbu v kostech *

e

vzbouření se, ponižování *

a

jsou na sobě nezávislé

a

nedostatečnost yang ledvin

b

jsou produkty a základem pro fungování orgánů zangfu *

b

stísněnost qi jater

c

qi a xue jsou vzájemné protiklady a plavou v tekutinách

c

nedostatečnost qi sleziny *

d

jejich potíže úzce souvisí s orgány zangfu *

d

stázu krve srdce

e

nic z uvedeného

e

vzbouření qi žaludku

a

kašel *

a

časté nutkání a močení

b

noční pocení

b

pálení a bolesti při močení

c

nechuť mluvit

c

žízeň bez potřeby pít

d

čirá moč

d

bledý obličej *

e

nic z uvedeného

e

hladký a rychlý pulz, hua shuo mai

a

závratě *

a

zahřáté lávové kameny

b

rozostředné vidění *

b

ušní akupunkturu

c

palpitace *

c

dietetická opatření *

d

špatná paměť *

d

celotělovou akupunkturu

e

poruchy spánku *

e

fytoterapii *

a

metoda doplňování, bufa

b

metoda vypouštění, xiefa *

c

metoda pročišťování horka, qingre *

d

metoda ohřívání yang, wenyang

e

nic z uvedeného

a

vzrušivost

b

pohyb

c

ohřívání

d

lesk

e

výživa *

a

řídí přeměnu a transport jen potravin, ne tekutin *

b

skladuje krev *

c

její qi vytlačuje krev z cév *

d

vede k poklesu čistého *

e
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8

9

10

podle teorie 5 prvků se nemoc sleziny přenáší
na játra podle

bledý, oteklý jazyk s otisky po okrajích ukazuje
na

do obrazu syndromu horké vlhkosti v močovém
měchýři, pangquang shire, nepatří

pro léčbu klimakterických potíží u syndromu
nedostatečnosti yin jater a ledvin, ganshen
yinxu, je nejvhodnější použít
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Malý test 4
2. ročník, dráha plic, její body a syndromy
Správných odpovědí na 1 otázku je 1 – 5:
• hodnocení systém A= pokud je i jen jedna odpověď k dané otázce špatně (zaškrtnuta navíc, nebo nezaškrtnuta) je otázka celá špatně; skore je 10 z 10 (úspěšný test 7 a více správných odpovědí)
• hodnocení systém B = hodnotí se počet správně zaškrtnutých nebo nezaškrtnutých odpovědí celkově; skore
je 50 z 50 (úspěšný test 39 a více správných odpovědí)

1

2

3

4

5

6

7
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urči bod spojení, hexue, na dráze plic

který bod z dráhy plic je nejlepší pro doplnění
ledvin?

urči bod štěrbiny, xixue, na dráze plic

který akubod na dráze plic je také propojovací
bod mimořádné dráhy?

který akubod na dráze plic je bodem ohně?

který akubod dráhy plic je bodem syna?

který akubod dráhy plic bude nejlepší u
příznaků akutní plnosti vytvářející hleny v
plicích?

8

který akubod bude nejlepší pro léčení prázdnoty
qi plic a prázdnoty yin

a

zhongfu, LU-1

b

kongzhi, LU-6

c

jingqu, LU-8

d

shaoshang, LU-11

e

nic z uvedeného **

a

9

b

10

c

11 **

a

chize, LU-5 **

b

lieque, LU-7

c

taiyuan, LU-9

d

20

d

shaoshang, LU-11

e

nic z uvedeného

e

nic z uvedeného

a

bod spojení, hexue

a

zhongfu, LU-1

b

bod štěrbiny, xixue

b

lieque, LU-7

c

bod spojnice, luoxue **

c

jinggu, LU-8

d

bod unášení, yingxue

d

taiyuan, LU-9

e

nic z uvedeného

e

nic z uvedeného **

a

zhongfu, LU-1

a

kongzui, LU-6 **

b

lieque, LU-7

b

lique, LU-7

c

jingqu, LU-8

c

jingqu, LU-8

d

shaoshang, LU-11 **

d

yuji, LU-10

e

nic z uvedeného

e

nic z uvedeného

a

taiyuan, LU-9

a

zhonggu, LU-1

b

jingqu, LU-8 **

b

chize, LU-5

c

chize, LU-5

c

lieque, LU-7 **

d

zhongfu, LU-1

d

jingqu, LU-8

e

nic z uvedeného

e

nic z uvedeného

a

zhongfu, LU-1

a

chize, LU-5

b

chize, LU-5

b

kongzui, LU-6

c

jingqu, LU-8

c

jingqu, LU-8

d

taiyuan, LU-9 **

d

yuji, LU-10 **

e

nic z uvedeného

e

nic z uvedeného

a

vody **

a

zhongfu, LU-1

b

studánky, jingxue

b

chize, LU-5 **

c

štěrbiny, xixue

c

jingqu, LU-8

d

sběrný, muxue

d

shaoshang, LU-11

e

nic z uvedeného

e

nic z uvedeného

a

nedostatečnost qi plic, piqi xu zheng

a

sběrný bod, muxue **

b

nedostatečnost yin plic, piyin xu zheng **

b

bod spojení, hexue

c

bod štěrbiny, xixue

c

plíce napadené chladným větrem, fenghan fanfei zheng

d

bod původu, yuanxue

d

plíce napadené horkým větrem, fengre fanfei zheng

e

nic z uvedeného

e

žádný z uvedených
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10

11

12

13

14

15

kolik akubodů je na dráze plic

hlavním bodem na dráze plic pro stav průniku
chadného větru do plic je

pro silné bolesti v hrdle jako následek horkého
větru napadajícího plíce se krvácivě napichuje
bod

který akubod na dráze plic odpovídá fázi kovu?

urči bod původu, yuanxue, na dráze plic

bod spojení na dráze plic je bodem

suchý kašel s občasným vykašláváním vazkých
hlenů; pocit sucha či škrábání v krku;
chrapot; horko na dlaních a hrudníku; noční
pocení na hrudi; neklid
pulz tenký, xi, nebo slabý, ruo, a jazyk menší,
suchý, červený s podélnou ragádou v přední
třetině ukazuje na syndrom

Acupunctura Bohemo Slovaca • bulletin ČLAS ČLS JEP a SA SLS • 2–3 | 2014

67

oznámení a různé

zprávy z uskutečněných akcí

SLAVNOSTNÍ SEMINÁŘ K 45. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ČLAS
24. 5. 2014, Lékařský dům v Praze

Lékařský dům, Praha
MUDr. Ladislav Fildán
Ordinace celostní medicíny Brno, info@fildan.cz

Dne 24. 5. 2014 proběhl slavnostní seminář k 45. výročí založení naší
společnosti. Datum vzniku společnosti odvozujeme od 2. celostátní
konference v Ružomberoku v roce
1969. Zde vznikl první výbor ještě
společný pro obě republiky a v následných letech se pak ustanovily
pak obě národní společnosti.
Za Slovenskou spoločnosť akupunktury SLS se zúčastnil její prezident MUDr. Ondrej Bangha s manželkou a místopředseda a vědecký
sekretář MUDr. Milan Mocik.
Seminář měl odbornou a společenskou část. Nosným tématem
odborné části byla onemocnění
dýchacího aparátu a možnosti akupunktury a přidružených technik
v jejich diagnostice a léčbě. Jak už
je ale téměř zvykem, semináře vždy
zahajujeme odbornou přednáškou
z klasické medicíny, která je obvykle velkým přínosem pro naše multioborové spektrum členů. Úvodní
přednášky na téma Asthma bronchiale se zhostil MUDr. Milan Kantorek, dále MUDr. Ladislav Fildán
přednesl téma Akutní a chronický
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kašel z pohledu celostní medicíny,
následovala MUDr. Jana Wankatová
s přednáškou Černý kašel – hrozba
současnosti. Po přestávce s výstavou firem vystoupila MUDr. Věra
Dolejšová s tématem Chlamydie
stále s námi a MUDr. Michal Strnad
přednesl Respirační onemocnění
z pohledu TČM. Odborná úroveň
všech přednášek byla účastníky
velmi vysoce hodnocena. Také nás
pochválil prezident Slovenskej společnosti akupunktury, kterému se
rovněž odborná úroveň velmi líbila.
Po odborné části následovala
společenská část, kterou zahájil vynikajícím přehledem naší historie
Doc. MUDr. František Pára, CSc.
Pro omezení času bohužel nemohl
vzpomenout všechny průkopníky
akupunktury u nás a na Slovensku,
proto bude 2. díl přednášky přednesen na podzimním semináři.
Následovala předání ocenění našim významným členům:
Medaili za zásluhy ČLS JEP obdrželi
v abecedním pořadí
MUDr. Věra Dolejšová,
MUDr. Ing. Petr Fiala,
MUDr. Anna Loskotová.

Čestné členství ČLAD ČLS JEP obdrželi v abecedním pořadí
MUDr. Miroslav Holub,
MUDr. Milan Kantorek,
MUDr. Petr Sedláček
Na závěr semináře nás jménem
naší spřátelené Slovenské společnosti akupunktury pozdravil
MUDr. Ondrej Bangha.
Po skončení semináře se nás většina autobusem přemístila na výletní parník Európé na Vltavu, kde
jsme nás čekal raut a tříhodinová
projížďka po Vltavě. Objednali jsme
si počasí, bylo nádherně, pohled
na Prahu z horní otevřené paluby
byl fascinující. Od účastníků plavby
jsem slyšel jen slova nadšení.
Prostě vydařený den.
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Následovala předání ocenění
našim významným členům:
Medaili za zásluhy ČLS JEP obdrželi
v abecedním pořadí:

MUDr. Ladislav Fildán

ZÁPIS Č. 26 ZE ZASEDÁNÍ VÝBORU ČLAS ČLS JEP
ZE DNE 24. 5. 2014

v Lékařském domě, Praha v průběhu slavnostního semináře k 45.výročí založení ČLAS
Program:
1) Dr. Čutová – členská základna:
přijatí noví členové od XI/013:
MUDr. Kuliha Martin, Čaková 92,
793 16, rehabilitace, neurologie
MUDr. Olšák Peter, Jívová 64, 783
16, rehabilitace
MUDr. Dolejšová Radka, K.Čapka
623/4, 357 09 Habartov
MUDr. Putzová Adriana, Húskova 8,
618 00 Brno, rehabilitace
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MUDr. Raclavská Lea, K Letníku
699, 25216 Nučice
MUDr. Daňhová Barbora, 261 01
Příbram III, Komenského nám. 99
MUDr. Roubcová Jana, 702 00
Ostrava, Janovského 5, prakt. lékařka
MUDr. Novotný Pavel, 635 00 Brno,
Chudčická 13, ARO
MUDr. Dvořáčková Marcela, 635 00
Brno, Valouškova 4, estetická dermatologie

MUDr. Rosická Martina, Černolice
149, endokrinolog
MUDr. Kovandová Simona, Kabáty
16, Jílové u Prahy
MUDr. Kahounová Alena, Kovářov
97, 398 55, praktická lékařka
MUDr. Michálková Galina, Kollárova
1485, 415 01 Teplice-lázně
MUDr. Švojgrová Andrea, K Mostu
158,149 00 Praha, nemocnice Říčany
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MUDr. Smižanský-Bari Lilla, R. Smahela 13, 779 00 Olomouc, kožní
MUDr. Žoncová Lenka, Tylova 11,
412 01 Litoměřice, interna
MUDr. Gregůrková Marcela,
Na Kaplance 491, 266 01 Beroun,
neurologie
MUDr. Veselá Zuzana, Kleisslova 1,
323 00 Plzeň, oční
MUDr. Berka Lubomír, Velký Ratmírov 112, 377 01, kardiologie
MUDr. Koňáková Alena, Dolnokubínská 2440, 393 01 Pelhřimov,
dětské
MUDr. Kykalová Martina, Měšická
542, 250 65 Bašť, nem. Říčany
MUDr. Tetřevová Lenka, U Stadionu
976, 293 01 Mladá Boleslav, rehabilitace
MUDr. Špičková Lucie, 18. 9. 1975,
Horní lán 57, 779 00 Olomouc,
rehabilitace
MUDr. Staudová Milada, V Pařezi-

nách 564,19012 Praha, prakt. lékařka
MUDr. Škutová Monika, K Boru 17,
748 01 Hlučín-Darkovičky, neurologie
MUDr. Burianová Martina, Kpt. Jaroše 110, 33901 Klatovy, alergol.,
imunologie
2) Po dohodě převzala agendu spojenou s členskou základnou od dr.
Čutové dr. Kalinová.
3) Dr. Strnad – informace o plánované klinice TČM ve FN Hradec Králové. Zatím je vše v jednání.
4) Dr. Fildán – pravidelný seminář
bude 22. 11. v Lékařském domě.
Téma urologie. Přednášející zajistí
dr. Vondřich, dr. Sedláček.
5) Dr. Fildán – informace o archivu
všech časopisů, které ČLAS dosud

vydala (společně se Slovenskou
společností akupunktury). Všechny časopisy byly získány a knižní
vazba byla zadána. Svázané časopisy budou vystaveny na podzimním semináři v Lékařském domě.
V přípravě je rovněž fotokniha s historií ČLAS, zpracovává dr. Sedláček.
6) Dr. Fildán – v květnu proběhne
světový kongres ICMART v Turecku, zúčastní se dr. Kohoutová a dr.
Fiala.
8. – 10. 5. 2015 bude kongres ICMART na Bali (Indonésie). Výbor
naplánuje cestu cca na 2 týdny,
zajištěno bude přes některou cestovní kancelář, je možno se přihlásit
u dr. Fildána.

XXVIII. CONGRESSUS ACUPUNCTURAE
SLOVACIAE ET BOHEMIAE
12. – 14. 6. 2015
hotel Tenis, Zvolen
Prezident kongresu: MUDr. Ondrej Bangha

Zapsal MUDr. Ladislav Fildán

Odborný seminář

UROLOGICKÁ ONEMOCNĚNÍ A MOŽNOSTI
AKUPUNKTURY A PŘIDRUŽENÝCH TECHNIK
V JEJICH DIAGNOSTICE A LÉČBĚ
22. 11. 2014
Lékařský dům, Praha

Informace budou v průběhu léta uveřejněny na www.akupunktura.cz, kde se
rovněž bude nutno přihlásit prostřednictvím on-line přihlašovacího systému.

S hlubokou lítostí Vám oznamuji, že dne 4. 4. 2014
měl pohřeb náš kolega

MUDr. Miloš Schwarz
z Prahy
Zemřel po dlouhé těžké nemoci.
Zasloužil se kurzy aurikuloterapie s francouzskými kolegy
ze společnosti GLEM, byl dodavatelem jejich akupunkturních pomůcek.
Čest jeho památce.

Srdečně vás zveme
za organizační výbor
MUDr. Ladislav Fildán
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bod spojení na dráze plic je bodem

14

urči bod původu, yuanxue, na dráze plic

13

který akubod na dráze plic odpovídá fázi kovu?

12

pro silné bolesti v hrdle jako následek horkého větru
napadajícího plíce se krvácivě napichuje bod

11

hlavním bodem na dráze plic pro stav průniku chadného větru
do plic je

10

kolik akubodů je na dráze plic

9

který akubod bude nejlepší pro léčení prázdnoty qi plic a
prázdnoty yin

8

který akubod dráhy plic bude nejlepší u příznaků akutní
plnosti vytvářející hleny v plicích?

7

který akubod dráhy plic je bodem syna?

6

který akubod na dráze plic je bodem ohně?

5

který akubod na dráze plic je také propojovací bod mimořádné
dráhy?

4

urči bod štěrbiny, xixue, na dráze plic

3

který bod z dráhy plic je nejlepší pro doplnění ledvin?

2

urči bod spojení, hexue, na dráze plic

1

štěrbiny, xixue

c

chize, LU-5
lieque, LU-7
taiyuan, LU-9
shaoshang, LU-11
nic z uvedeného
zhongfu, LU-1
lieque, LU-7
jinggu, LU-8
taiyuan, LU-9
nic z uvedeného
kongzui, LU-6
lique, LU-7
jingqu, LU-8
yuji, LU-10
nic z uvedeného
zhonggu, LU-1
chize, LU-5
lieque, LU-7
jingqu, LU-8
nic z uvedeného
chize, LU-5
kongzui, LU-6
jingqu, LU-8
yuji, LU-10
nic z uvedeného
zhongfu, LU-1
chize, LU-5
jingqu, LU-8
shaoshang, LU-11
nic z uvedeného
sběrný bod, muxue
bod spojení, hexue
bod štěrbiny, xixue
bod původu, yuanxue
nic z uvedeného
zhongfu, LU-1
kongzhi, LU-6
jingqu, LU-8
shaoshang, LU-11
nic z uvedeného
9
10
11
20
nic z uvedeného
bod spojení, hexue
bod štěrbiny, xixue
bod spojnice, luoxue
bod unášení, yingxue
nic z uvedeného
zhongfu, LU-1
lieque, LU-7
jingqu, LU-8
shaoshang, LU-11
nic z uvedeného
taiyuan, LU-9
jingqu, LU-8
chize, LU-5
zhongfu, LU-1
nic z uvedeného
zhongfu, LU-1
chize, LU-5
jingqu, LU-8
taiyuan, LU-9
nic z uvedeného
vody
studánky, jingxue
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žádný z uvedených

e

sběrný, muxue
nic z uvedeného
nedostatečnost qi plic, piqi xu zheng
nedostatečnost yin plic, piyin xu zheng
plíce napadené chladným větrem, fenghan fanfei zheng
plíce napadené horkým větrem, fengre fanfei zheng

d
e
a
b
c
d
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suchý kašel s občasným vykašláváním vazkých hlenů; pocit
sucha či škrábání v krku;
chrapot; horko na dlaních a hrudníku; noční pocení na hrudi;
neklid
pulz tenký, xi, nebo slabý, ruo, a jazyk menší, suchý, červený
s podélnou ragádou v přední třetině ukazuje na syndrom

Výsledky testů dr. Strnada z tradiční čínské medicíny

do obrazu syndromu horké vlhkosti v močovém měchýři,
pangquang shire, nepatří

9

bledý, oteklý jazyk s otisky po okrajích ukazuje na

8

podle teorie 5 prvků se nemoc sleziny přenáší na játra podle

7

k yangu náleží všechny následující vlastnosti mimo

6

k léčbě horka v krvi (xuere) se používají

5

mezi příznaky nedostatečnosti krve, xuexu, patří

4

mezi příznaky vzbouření qi, qini, patří

3

o qi, xue a tělních tekutinách platí

2

o slezině, pi, neplatí

1

10

72

73

pro léčbu klimakterických potíží u syndromu nedostatečnosti
yin jater a ledvin, ganshen yinxu, je nejvhodnější použít

nechuť mluvit

c

řídí přeměnu a transport jen potravin, ne tekutin *
skladuje krev
její qi vytlačuje krev z cév
vede k poklesu čistého
přímo řídí krvetvorbu v kostech
jsou na sobě nezávislé
jsou produkty a základem pro fungování orgánů zangfu
qi a xue jsou vzájemné protiklady a plavou v tekutinách
jejich potíže úzce souvisí s orgány zangfu
nic z uvedeného
kašel
noční pocení
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čirá moč
nic z uvedeného
závratě
rozostředné vidění
palpitace
špatná paměť
poruchy spánku
metoda doplňování, bufa
metoda vypouštění, xiefa
metoda pročišťování horka, qingre
metoda ohřívání yang, wenyang
nic z uvedeného
vzrušivost
pohyb
ohřívání
lesk
výživa
principu rození
„matka napadá syna“
„syn napadá matku“
principu ovládání
vzbouření se, ponižování
nedostatečnost yang ledvin
stísněnost qi jater
nedostatečnost qi sleziny
stázu krve srdce
vzbouření qi žaludku
časté nutkání a močení
pálení a bolesti při močení
žízeň bez potřeby pít
bledý obličej
hladký a rychlý pulz, hua shuo mai
zahřáté lávové kameny
ušní akupunkturu
dietetická opatření
celotělovou akupunkturu
fytoterapii

Výbor ČLAS ČLS JEP
Funkční období od XI/2013 do XI/2017
příjmení, jméno, titul

pracoviště

kontakt

Fildán Ladislav MUDr.
předseda ČLAS

Ordinace léčby bolesti,
Tyršova 56,
612 oo Brno

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

Filípek František MUDr.
místopředseda ČLAS

Ordinace
Junácká 26 ,
747 05 Opava

Tel. prac.: 553 713 040
Mobil: 721 614 894
E-mail: mudr.filipek@centrum.cz

Stránecký Milan MUDr.
vědecký sekretář ČLAS

Rehabilitační odd. nemocnice
Primář rhb. odd. nemocnice
580 01 Havlíčkův Brod

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

Vančuříková Zuzana MUDr.
hospodářka ČLAS

Homeopatická klinika Praha
Komornická 8, 160 00 Praha 6

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

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

Ordinace
Křižíkova 2110
CZ-256 01 Benešov u Prahy

Mobil: 776 253 713
E-mail: sedlacek@coord-med.cz

Strnad Michal MUDr.
člen výboru ČLAS

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

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

Brychtová Vladimíra MUDr.
členka výboru ČLAS

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

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

Čutová Helena MUDr.
členka výboru ČLAS

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

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

Kalinová Lenka MUDr.
členka výboru ČLAS

Vojtova 23,
639 00 Brno

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

Revizní komise ČLAS ČLS JEP
Funkční období od XI/2013 do XI/2017
příjmení, jméno, titul

pracoviště

kontakt

Vondřich Ivan MUDr.
předseda revizní komise ČLAS

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

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

Kohoutová Ludmila MUDr.
členka revizní komise ČLAS

Dolní 497,
744 01 Frenštát pod Radhoštěm

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

Prokeš Pavel MUDr.
člen revizní komise ČLAS

Odborná ordinace pro akupunkturu,
manuál. med., EAV, VL.
Kamenická 3633,
276 01 Mělník
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Otevíráme
26. listopadu 2014

1. škola tradiční čínské medicíny — TČM®
založena 1990
Československá SinoBiologická® společnost
Tradiční čínská medicína o.s.
SINBIOS

❶. ROČNÍK 2014/2015
Teoretické základy tradiční čínské
medicíny (TZ TČM)

Na základě více jak dvaceti let zkušeností s výukou TČM® ve spolupráci s TU TCM otevíráme

x

1. seminář: 26. – 30. listopadu 2014

Komplexní čtyřleté studium celostní tradiční čínské medicíny

x

2. seminář: 7. – 11. ledna 2015

x

3. seminář: 11. – 15. února 2015

x

4. seminář: 8. – 12. dubna 2015

x

5. seminář: 17. – 21. června 2015



Pátý seminář je možné absolvovat v rámci letní
školy během prázdnin v přírodě.

x

Strukturované domácí samostudium

x

Zkouška z TZ TČM: 8. října 2015

Již od prvních seminářů bude probíhat,
kromě teoretické, i praktická výuka dle
dosažených znalostí. Od roku 2006 spolupracujeme na základě uzavřené smlouvy
s Tianjianskou univerzitou tradiční čínské
medicíny (TU TCM), která garantuje kvalitu naší výuky a posílá k nám své profesory
pro přednášení pokročilých témat ve vyšších ročnících. Každý ročník je organizován
do pěti pětidenních seminářů. Podle zájmu
se pravidelně organizují stáže pro pokročilé studenty v Číně rozsahu 3 – 4 týdnů. Po
úspěšném absolvování zkoušek je studium
završeno osvědčením, vystaveným ve spolupráci s čínskou univerzitou TU TCM. Během 4 let studia Vás čeští, slovenští, čínští a
další zahraniční lektoři, seznámí se základy
akupunktury, fytoterapie, tuiny, qigongu a
dietetiky.
Studenti obdrží index, do kterého bude zapisována účast na jednotlivých seminářích.

Součástí základního studia akupunktury budou teoretické základy TČM a akupunktury,
základy fytoterapie, dietetiky a cvičení qigong. Povinnou nadstavbou ke studiu, která
není zahrnuta v ceně, bude úvod do masáží
Tuina a akupunkturní praxe. Pro nezdravotníky bude navíc cena navýšena o Povinný
seminář západní medicíny.
Během čtyřletého studia bude možné absolvovat další volitelné semináře, které si
studenti sami vybírají. Jakožto člen Československé SinoBiologické společnosti, sdružující zájemce o TČM, máte možnost na
naší škole studovat čínskou medicínu, zapůjčovat zdarma odbornou literaturu v naší
knihovně, navštěvovat postgraduální semináře za zvýhodněné ceny, obdržíte pravidelně Členské informace a jste přednostně
informováni o zajímavých seminářích, pořádaných naší společností.

Změna programu studia vyhrazena.

❷. ROČNÍK 2015/2016
Základy akupunktury, lokalizace bodů
x

5 pětideních seminářů

x

Západní medicína 2 × 3 dny pro nezdravotníky

x

Zpracování 5 kazuistik

x

Strukturované domácí samostudium

x

Zkouška z lokalizace akupunkturních bodů
podzim 2016

❸. ROČNÍK 2016/2017
Klinická akupunktura
x

5 pětideních seminářů

x

Západní medicína 2 × 3 dny pro nezdravotníky

x

Zpracování 5 kazuistik

x

Strukturované domácí samostudium

❹. ROČNÍK 2017/2018
Klinická akupunktura
x

3 pětidenní semináře

x

Západní medicína 1 × 3 dny pro nezdravotníky

x

Zpracování 5 kazuistik

Pro rozšíření a prohloubení znalostí TČM® je pro vás připraveno
Postgraduální studium

x

Strukturované domácí samostudium

x

Zpracování diplomové práce: duben – září 2018

x

Závěrečná zkouška: podzim 2018

x Akupunkturní léčba bolesti

x Břišní akupunktura

x

Povinné semináře nutné k závěrečné zkoušce:

x Mykoterapie

x Čínská praktická fytoterapie dle Leung Kok Yuena



Akupunkturní praxe (2 × 3 dny)

x Qigong

x Fytoterapie v gynekologii



Základy masáže Tuina (4 dny)

x Feng Shui

x Fytoterapie a cévní onemocnění

x

x Čínská dietetika

x Tuina

Pro nezdravotníky je nutné k závěrečné
zkoušce navíc absolvovat:

x Aurikuloterapie

x Psychologie



Kurz rekvalifikačních masáží ( 15 dní)

x Taoistická akupunktura

x Baňkování a moxování

Československá SinoBiologická® společnost • Tradiční čínská medicína o. s. • Dělnická 54, 170 00 Praha 7 • E-mail: csbs@tcm.cz •
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