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Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
nachádzame sa vo víre udalostí v našej spolonosti. Blíži sa
medzinárodný kongres akupunktúry vo Zvolene, pripomíname si 5. výroie založenia Ústavu tradinej ínskej medicíny
Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity, na
kongrese sa nám predstavia kolegovia z Kórey, ktorí prinášajú do našej spolonosti pre nás nové poznatky z kórejskej
akupunktúry, aj ke je mladšia ako tradiná ínska medicína.
Bohatý a rozmanitý program kongresu spa do bodky svoju
tému- Akupunktúra v súasnej a tradinej medicíne. Verím, že
tí z Vás, ktorí sa kongresu zúastníte, budete spokojní s odbornou i spoloenskou náplou XXVIII kongresu slovenskej
a eskej akupunktúry.
Milé kolegyne, milí kolegovia, toto íslo nášho asopisu
venujeme jubilantovi, Ústavu tradinej ínskej medicíny.
Ústav bol založený v roku 2009 v Slovenskej zdravotníckej
univerzite v Bratislave, pod vedením rektora, profesora MUDr.
Jána Štencla, DrSc, ktorého špecializaným odborom je gynekológia. Uverejujeme preto v ísle na prvom mieste prácu,
ktorá je blízka jeho špecializanému odboru. Atestaná práca
kolegyne MUDr. Bibiány Bajtekovej bola v uplynulom roku
hodnotená ako jedna z najlepších špecializaných prác v odbore Akupunktúra .
alším jubilantom v tomto roku je významná osobnos pre
obe naše spolonosti, len výboru LAS LS JEP, MUDr.
Petr Sedláek, šéfredaktor eskej asti nášho asopisu. Za
našu spolonos, ako aj za slovenskú as redakcie asopisu Acupunctura Bohemo Slovaca mu želáme dobré zdravie,
ve a optimizmu i múz, ktoré budú vies jeho redakné pero.
Ad multos annos.
Prajem Vám všetkým krásne letné dni a príjemnú dovolenku
Vaša Alena Ondrejkoviová

Tla:
Grafická úprava: BEST Publishing
asopis vychádza 4x rone. príspevok pre lenov LAS LS JEP 200. - K
Pre lenov SA SLS 8,- €
Pre potrebu LAS LS JEP a SA SLS.
ISSN 1335-5627. EV 2989/09
Periodicita vydávania na Slovensku je 2x rone. Vydavate Slovenská lekárska
spolonos, sídlo Cukrová 3, 813 22 Bratislava IO 00178629. Dátum vydania jún 2015.
Uzávierka najbližšieho ísla asopisu 15. 09. 2015
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XXVIII. Kongres

PÄ ROKOV ÚSTAVU TRADIÈNEJ ÈÍNSKEJ MEDICÍNY
LEKÁRSKEJ FAKULTY SZU V BRATISLAVE

MUDr. Vladimír Balogh, prednosta Ústavu TM LF SZU
Prednášku uverejujeme v plnom znení,
odznie na XXVIII.Kongrese slovenskej a eskej akupunktúry
vo Zvolene.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
na základe rozhodnutia rektora SZU
prof. MUDr. Jána Štencla, CSc a vedenia SZU bol zriadený v septembri
v roku 2009 Ústav tradinej ínskej
medicíny, do ktorého bola zalenená
aj dovtedy, od roku 1996 už existujúca Subkatedra akupunktúry.
S tromi zamestnancami ÚT M LF
SZU, ktorí pracovali len na iastoný
úväzok - MUDr V. Balogh-prednosta,
MUDr. O. Bangha-vedúci Katedry
akupunktúry, MUDr. A. Ondrejkoviová PhD - odborný garant pre Akupunktúru, sme sa zapojili do aktívneho života LF SZU. Zárove nám bola
pridelená aj pracova Ústavu T M.
Takto sa splnil sen nás mnohých
a akupunktúru, ktorá mala už svoje
stále legislatívne zázemie sme položili na alší odborný piedestál. V tomto
sme v rámci EU jedným z prvých oficiálnych univerzitných pracovísk.
Spolonými silami aj s 10 externými spolupracovníkmi ÚT M sme
rozbehli už v novej polohe všetky
aktivity reprezentujúce existenciu
Ústavu.
Ve kým prínosom práve v týchto
zaiatkoch bolo aj podpísanie zmluvy
o medzinárodnej spolupráci s 1. školou T M v Prahe. Na jej základe nám
prednášali a prednášajú na kurzoch
aj jej experti, naviac napomohli nám
pri prednáškach ruských expertov
a pri organizácii študijných pobytov
v LR.
V rámci publikanej a prednáškovej innosti sme vyprodukovali vyše
62 prác-/prednášky, publikácie/, ktoré
zasahovali do rôznych oblastí medicíny vrátane stomatológie.
Tieto práce boli prezentované na
seminároch, kurzoch, domácich ale
i zahraniných kongresoch a aj v našom asopise Acupunctura Bohemo-Slovaca.
Vytvorili sme študijný materiál,
skriptá pre lekárov -absolventov
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kurzov v akupunktúre. Rozšírili
sme výubu aj v oblasti fytoterapie
a dietoterapie. Prínosom je príchod
mnohých kolegov, ktorí vyštudovali
akupunktúru resp. základy T M
v zahranií- Praha, Taiwan, Nemecko
a aktívne prispeli svojimi vedomosami v prednáškovej innosti na kurzoch, seminároch a kongresoch.
Zrealizovali sme vyše 37 kurzov
a seminárov, 1 medzinárodný kongres, alej to boli kurzy pre lekárov
študujúcich akupunktúru A-C, tretí
rok fungujú 2 krát do roka kontrolné
dni špecializaného štúdia pre atestantov.
Nemôžem vynecha významné
aktivity, ktorými sme sa prezentovali
aj v zahranií - EP-Brusel, ICMART,
Kórea, Maarsko
V piatich prípadoch sme sa aktívne podielali na riešení interných
výskumných tém, priom to bola aj
spolupráca so SAV a FEI STU.
Na základe toho, že sme úspešne
prešli znane administratívnym akreditaným procesom pre Akupunktúru
ako odbor, vykonalo alších 24 kolegov atestáciu-špecializanú skúšku,
ím sme rozšírili tieto rady na 39
lekárov.
Spolupráca sa rozbehla aj s kolegami z Maarska, Nemecka, Taiwanu
a teraz aj z Kórey, kde popri aktivitách na LF v Martine rozbehli sa aj
aktivity na LF SZU vrátane oficiálnej
návštevy u dekana LF SZU, v om
nám napomohol aj bývalý a terajší
titulár SR v Seoule.

Dali sme ponuky pre prednášky
medikom na LF SZU.
Vzh adom na závery a odporúania WHO pre národné zdravotnícke
systémy v oblasti tradinej medicíny
(TM), komplementárnej a alternatívnej medicíny (CAM) a regulácie
fytoterapie, v zmysle ich postupnej
integrácie s európskou medicínou pri
plnom rešpektovaní legislatívy krajiny – plánujeme v budúcnosti zmeni
názov ÚT M na Ústav tradinej
medicíny ÚTM. Tento prakticky by
potom prekrýval všetky doporuené
tradiné lieenia s cie om nielen
zabezpei ich výubu a školenia
pre lekárov a zdravotníckych pracovníkov, ale vykonáva aj kontrolu
a rieši spoluprácu so zahraniím na
tejto úrovni.
Rozhodne by bolo potrebné tak ako
v R, realizova legislatívne opatrenie na úrovni zákona, ktorý povo uje
a jasne formuluje, kto môže týmito
tradinými spôsobmi liei - vyškolený lekár, prípadne iný vyškolený
zdravotnícky pracovník na príslušnej
úrovni lieby.
Aj novonastúpené vedenia SZU
a LF sú ústretové k našej innosti,
ktorú môžem charakterizova, že za
málo peazí sme odviedli obrovské
penzum práce.
iže, ak to zhrniem ako som to
predstavil aj na audite pri obhajovaní
innosti UT M LF na komisii rektora SZU, „za málo peazí sme urobili
pomerne ve a dobrej muziky“.

A o alej - traja lekári sa prihlasujú na doktorandské štúdium a jedna
lekárka sa pripravuje na habilitáciua tým by sme zaali plni aj interné
normy pre UT M LF SZU v rámci
pedagogických noriem. Je potrebné
rozšíri školiace miesta v rámci SR,
t. . máme tri akreditované školiace
pracoviská MZ SR SZU pre odbor
Akupunktúra a dve školiace pracoviská ÚT M LF SZU.

V závere musím ale poznamena,
že ažkou stratou bolo pre nás úmrtie
doyena slovenskej akupunktúry doc.
MUDr. Jozefa Šmiralu, PhD, jemu
sme vaní za nesmierne množstvo
práce, ktorú pre nás vykonal v tejto
oblasti a ktorou nás presvedil o fantasticko priate skom postoji a konaní
k nám. Som rád, že sme prispeli aj
týmto k plneniu jeho snov.
es jeho pamiatke

Acupunctura Bohemo Slovaca • bulletin LAS LS JEP a SSA SLS • 2|2015

Jubileum

MUDr. PETR SEDLÁÈEK - VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM
1. 4. 2015 oslavil MUDr. Petr Sedláek šedesátiny. Druhým funkním
obdobím je lenem výboru LAS
a zastává funkci šéfredaktora eského vydání Acupunctura Bohemo
Slovaca.
MUDr. Sedláek atestoval z chirurgie, pracoval v nemocnici v Vlašimi
na chirurgickém odd lení a byl vedoucím léka em RZP. Od roku 1993
pracuje ve spolenosti CO ORD-MED, která dodává zdravotnický
materiál, nyní jako obchodní editel
a jednatel, s dvouletou p estávkou
u homeopatické firmy Dr. Peithner.
Souasn od roku roku 2010 pracoval
v Diagnostickém centru Praha a na
chirurgické ambulanci ve Vlašimi, od
roku 1993 má svou soukromou ordinaci v Benešov .
Od roku 1989 se zaal zajímat
o akupunkturu, absolvoval kurzy
u dr. Barešové, od roku 1991 zaal
studovat homeopatii, absolvoval
mnoho kurz u nás i v Rakousku.

Má spisovatelské a noviná ské
sklony, což uplatnil v knize Jak se
vyznat v laboratorních hodnotách,
v asopisech Medium (jako zástupce
šéfredaktora), Medica Revue, Regenerace, novinách Jiskra a dalších.
Svou znalost n miny využil p i
p ekladech odborných knih z homeopatie a dalších léka ských obor
a tlumoení na homeopatických kurzech.
Za homeopatickou spolenost se
úastnil sv tových kongres homeopatie, kde m l i aktivní vystoupení.
V roce 2013 se úastnil sv tového
kongresu léka ské akupunktury
ICMART ve Vídni.
Zajímá se o kulturu, zejména hudbu
rockovou i vážnou, fotografování, jazyky, cestování.
MUDr. Petr Sedláek je p ínosem
pro náš výbor LAS LS JEP, rád
se ujal role šéfredaktora asopisu,
kterou velmi dob e zvládá a asopis
si uchovává pod jeho vedením velmi

dobrou úrove. Je velmi p átelský, má
smysl pro humor, ve výboru p ispívá
k pozitivní atmosfé e, je radost s ním
spolupracovat.
Je estným lenem LAS LS
JEP.
Milý Pet e, dovol, abych Ti jménem
výboru, v ím, že i len LAS LS
JEP a za sebe pod koval za práci,
kterou pro akupunkturní spolenost
d láš a p eji Ti k Tvému významnému jubileu pevné zdraví a hodn
št stí v osobním život i v práci.
MUDr. Ladislav Fildán

K významnému životnému jubileu
blahoželáme aj zo Slovenska.
Za slovenských akupunkturistov
i itateov asopisu Acupunctura BohemoSlovaca
MUDr. Alena Ondrejkoviová, PhD

ZOZNAM ATESTOVANÝCH AKUPUNKTURISTOV

Katedra akupunktúry ÚTM LF SZU

vedúci Katedry akupunktúry MUDr. Ondrej Bagha, odb.as.
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Meno
rok špecializanej skúšky
MUDr. Balogh Vladimír, Bratislava
2003
MUDr. Balková Dagmar, Luenec
2013
MUDr. Bajteková Bibiana, Šaštín-Stráže
2014
MUDr. Bangha Ondrej , Bratislava
2003
MUDr. Draník František, Nové Zámky
2010
MUDr. Gajdoš Juraj, Trnava
2003
MUDr. Hollý Karol, Hronovce
2013
MUDr. Herdics Ján, Komárno
2003
MUDr. Hubnerová Michaela, Snina
2014
MUDr. Chebenová Mária, Banka
2013
MUDr. Chlapíková ubica, Piešany
2013
MUDr. Ivicsicsová Beatrix, Nové Zámky
2010
MUDr. Janiš Ladislav, Bratislava
2003
MUDr. Knéslová Margita, Martin
2010
MUDr. Korman Rastislav, Kysucké N.Mesto
2003
MUDr. Kormanová Margita, Kys.N.Mesto
2003
MUDr. Kovaíková Zuzana, PhD, Košice
2014
MUDr. Krausová Dagmar, Bratislava
2014
MUDr. Kuklovská Margaréta, Šaa
2010
MUDr. uptáková Anna, Bratislava
2003

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Zoznam k 10.4.2015

Meno
rok špecializanej skúšky
MUDr. Macková Dana, Bardejov
2013
MUDr. Maádek Jií, Hriová
2014
MUDr. Mészáros Gabriela, Dunajská Streda
2013
MUDr. Mochná Teodor, PhD, Nitra
2010
MUDr. Môcik Milan, Nitra
1989
MUDr. Odnoga Jozef, Trnava
2014
MUDr. Ondrejkoviová Alena, PhD, Bratislava
2003
MUDr. Papierniková Pavlina, Bratislava
2014
MUDr. Petrovics Gabriel, Košice
2003
MUDr. Pukluš Ján, Spišská Nová Ves
2003
MUDr. Siveková Danuša, Bratislava
2014
MUDr. Slivková Edita, Luenec
2013
MUDr. Solár Gustáv, PhD, Šamorín
2003
MUDr. Somorová Jaroslava, Banská Bystrica
2014
MUDr. Svitková Katarína, Bratislava
2013
MUDr. Šafák Vladimír, PhD, MPH, Košice
2013
MUDr. Šimková Soa, Spišská Nová Ves
2010
doc MUDr. Šmirala Jozef, PhD, Bratislava
1989
MUDr. Šmirala Jozef jr. , Bratislava
2013
MUDr. Alena Ondrejkoviová, PhD, Odborný garant odboru Akupunktúra
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originálne práce

MYOMATÓZA MATERNICE

Z POH¼ADU MODERNEJ ZÁPADNEJ A TRADIÈNEJ ÈÍNSKEJ MEDICÍNY
MUDr. Bibiána Bajteková
Ambulancia akupunktúry, gynekologická a pôrodnícka ambulancia, Nám. Slobody 951, 908 41 Šaštín - Stráže

Kto sa neodchyuje od svojho urenia, máva dlhé trvanie... (Lao-C´)1)
Nádor je tkanivo, ktorého rast je nadmerný, nezávislý a nekoordinovaný. Delenie jeho buniek sa vymyká kontrole, nerešpektuje potreby systému. Bunky sa množia, ale nedozrievajú. V prípade nádorov malígnych (zhubných) dochádza asom k rozšíreniu týchto buniek do iných orgánových systémov, teda k tvorbe metastáz. To
následne môže spôsobi kolaps a záhubu celého organizmu .
Nádory ktoré netvoria metastázy sa oznaujú ako benígne, iže nezhubné.
1. MYÓM, BENÍGNY NÁDOR
Myóm je benígny nádor ženských
pohlavných orgánov. Vzniká z tkaniva maternice. Histologicky je tvorený
hladkými svalovými bunkami a väzivom. Preto sa nazýva aj leiomyóm,
fibroid alebo fibromyóm. Môže by
viacpoetný, rôznej ve kosti. Na reze
býva biely, okrúhly alebo oválny,
ohraniený voi okoliu. Ak je myómov viac, hovoríme o myomatóze
maternice (myomatosis uteri).
Myomatózne uzly, ktoré obsahujú
aj endometriálne tkanivo (t.j. tkanivo za normálnych okolností tvoriace iba výstelku dutiny maternice,
odluujúce sa poas menštruaného
krvácania) sa nazývajú adenomyómy.
V tomto prípade ide o formu endometriózy (oznaenie pre výskyt a rast
endometria mimo dutiny maternice,
asto aj s klinickými ažkosami).
Pod a umiestnenia v maternici
a vzahu k vrstvám steny maternice
sa myómy oznaujú ako:
Intramurálne - v stene, teda v svalovine maternice (v myometriu)
Submukózne - podslizniné, rastúce
pod výstelkou dutiny maternice. Tieto
už pri malých rozmeroch spôsobujú
klinické ažkosti, najmä v súvislosti
s pred ženým a silným krvácaním.
Subserózne - vyklenujú povrch
maternice a deformujú jej tvar, alebo
rastú na stopke (myoma pendulum).
Leiomyómy sa nevyskytujú iba
v maternici, ale aj vo vajcovodoch,
pošve, v závesnom aparáte maternice
(ligamentum latum uteri), na vonkajších rodidlách, i v gastrointestinálnom trakte.
Cievne zásobenie, teda aj výživa
tkaniva leiomyómu býva z periférie.
Preto pri progresii jeho rastu môže
nasta centrálna degenerácia až
nekróza. V prípade otoenia stopkatého myomu (torzia myómu) dôjde
4



k uzavretiu prívodnej cievy (infarkt
myómu), o vyvolá prejavy akútnej
brušnej príhody až šok pacientky.
Tento stav si vyžaduje chirurgický
zásah.
Myómy nachádzame obvykle
u žien nad 30 rokov veku, postihnutých je 20-30%. Presná príina
vzniku myómov je doteraz neznáma,
pravdepodobne je multifaktoriálna.
Ich rast závisí na estrogénnej stimuláci a môže by potlaený podávaním
antiestrogénov. Na raste myómov sa
podie a hormonálna dysregulácia.
V myomatóznom tkanive je vyššia
koncentrácia estrogénových a progesterónových receptorov, priom
ich pomer je posunutý v prospech estrogénových receptorov. K známym
rizikovým faktorom patrí napríklad
nadváha, vek, pozitívna rodinná
anamnéza, konzumácia erveného
mäsa, pred žená expozícia vplyvu
spermatickej tekutiny. Fajenie paradoxne patrí k protektívnym faktorom,
niektoré zložky cigaretového dymu
znižujú dostupnos estrogénu v cieových tkanivách.
Martius (Martius a kol., 1997) tiež
uvádza, že asi v tretine benígnych
leiomyómov možno nájs chromozómové aberácie, tak ako v malígnom
nádore. Sú to konštantné zmeny,
najmä chromozómov 14, 12, 7 a 1.
Malígny rast myómov, malígne zvrhnutie i metastázovanie bývajú však
ve mi zriedkavé, len v 1% všetkých
myómov sa histologicky zistí sarkóm.
1.1. Klinické príznaky myómov
Sú odlišné pod a ve kosti a lokalizácie myómov. Najastejšie sa prejavujú rôznymi poruchami krvácania.
Najmä zosilnením menštruaného
krvácania, jeho pred žením, aj ´špinením´ pred menštruáciou. Postih-
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nutá žena môže pociova tlak až bolesti v podbrušku, bolestivý pohlavný
styk, i astejšie nutkanie na moenie
(ako vplyv tlaku myómu na moový
mechúr). Pri ve kých tumoroch môže
nasta vidite né zväšenie objemu
brucha, prípadne je tumor hmatate ný cez brušnú stenu (v závislosti od
hrúbky brušnej steny).
Menšie intramurálne uložené myómy (t.j. ukryté v svalovine maternice)
sa nemusia vôbec prejavova. Môžu
by náhodným nálezom pri ultrazvukovom vyšetrení v rámci preventívnej gynekologickej prehliadky. Vtedy
gynekológ zdokumentuje poet ve kos a uloženie myómov. Pacientke
odporuí sledovanie a dohodne s ou
kontrolné ultrazvukové vyšetrenie,
napríklad o 6 mesiacov. Pri následnej kontrole porovná aktuálny stav
so záznamom v dokumentácii a vyhodnotí, i nastala progresia v raste
myómov, alebo je stav stabilný.
V postmenopauze znížením estrogénnej stimulácie dochádza spravidla
k involúcii tkaniva myómov.
Ako doplnkovú metódu zobrazenia
myómov možno využi magnetickú
rezonanciu.
1.2 Lieba myómov lege artis
Liebu si vyžadujú myómy, ktoré
spôsobujú žene urité ažkosti (pozri
vyššie), prípadne vyvolajú diferenciálno-diagnostické
pochybnosti.
Spôsob lieby zvolí lekár na základe anamnézy, výsledkov vyšetrení
a stupa závažnosti chorobných príznakov. Tiež sa zaujíma o to, i žena
už rodila, a i má alšie reprodukné
plány.
1.2.1. Medikamentózna lieba myómov
a. Hormonálne kontraceptíva (gestagénne alebo kombinované) pre
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zmiernenie intenzity menštruaného krvácania. Ich úinok trvá
len poas užívania prípravku. Táto
lieba môže by neúinná v prípade
podsliznine uložených myómov
a myómov, ktoré deformujú tvar
dutiny maternice útlakom. Aplikané formy a kontraindikácie lieby
sú rovnaké ako pri užívaní hormonálnej antikoncepcie.
b.Analógy
gonadoliberínov
(GnRH), ktoré blokujú produkciu
hormónov v hypofýze. Zastaví sa
tvorba estrogénov vo vajeníkoch
a navodí sa stav podobný menopauze. Ide o parenterálne podávané
lieky, ktorých úelom je dosiahnu zmenšenie myómov a zastavi
menštruané krvácanie. Táto lieba
je len doasná (nieko ko mesiacov)
a vyžaduje následný operaný zákrok, pretože po jej vysadení sa
rast myómov obnovuje. Ved ajšie
úinky lieby sa prejavia u väšiny
pacientok. Sú to hlavne návaly tepla, potenie, únava, podráždenos.
Oznaujú sa ako kastraný syndróm
a sú dôsledkom hypoestrogenizmu.
Po vysadení lieby postupne vymiznú.
c. Novinkou v medikamentóznej liebe je prípravok s úinnou látkou
ulipristal acetát. Je to selektívny
modulátor progesterónových receptorov, uvedený na slovenský trh vo
februári 2012. Lieebný cyklus trvá
3 mesiace. Liek pôsobí priamo na
výstelku maternice, normalizuje až
zastavuje menštruané krvácanie,
navodí zmenšenie myómov a tento
efekt pretrvá aj nieko ko mesiacov
po ukonení lieby. Následne môže
nasledova operaná lieba. Ako
ved ajší úinok sa môžu vyskytnú
návaly tepla, ktoré by však mali by
miernejšie než pri použití analógov
gonadotropného hormónu. Nevýhodou sú pomerne vysoké náklady na
liebu. Výhodou je skutonos, že
v prípade lieby u pacientky krátko
pred menopauzou jej dáva šancu
preklenú obdobie do menopauzy,
vyhnú sa tak operanému zákroku
so všetkým o to prináša. Zastavením estrogénnej aktivity vajeníkov
v prechode prestane menštruaný
cyklus a predpokladáme následnú
atrofiiu tkaniva myómov.

Pri enukleácii myómu, sa odstráni
len myóm a maternica zostáva. Tento typ sa volí u žien, kde to ve kos
a uloženie myómu dovolí, a kde
máme cie zachova plodnos. Nevýhodou enukleácie je, že sa nezriedka
objaví myóm alší, niekedy v pomerne krátkom asovom období. Myóm
prominujúci do dutiny maternice
môže by odstránený hysteroskopicky.
Embolizácia uterinných artérií
(UAE) je zákrok s cie om uzavrie
artérie zásobujúce myóm a takto navodi zmenšenie myómu. Výhodou
je zachovanie maternice. Nevýhodou
býva znaná kovitá pozákroková
boles v malej panve, z ischémie tkaniva, niekedy s nauzeou, slabosou
a zvýšením CRP. V mieste vpichu
a zavedenia katétra do femorálnej tepny môže vzniknú hematóm. Riziko
komplikácií zaha ovariálne zlyhanie, neplodnos, možnos alergickej
reakcie, nekrózu maternice, sepsu,
nerozpoznaný leiomyosarkóm.
Hysterektómia teda operané odstránenie maternice patrí k najastejším zákrokom pri liebe myómov.
Maternica sa odstrauje bu rezom
na bruchu (abdominálny prístup),
alebo sa vyberie cez pošvu. Vtedy
hovoríme o vaginálnej hysterektómii.
Vaginálne je možné vybra maternicu
do hmotnosti 400-500g, podmienkou
je, aby maternica bola pohyblivá aspo v jednom smere.
Abdominálna hysterektómia môže
by komplikovaná krvácaním, poranením okolitých orgánov a tkanív,
poranením dolných moových ciest.
K poraneniu moovodu dochádza

v 0,1-0,5% (bližšie vi. Mára a kol.,
2009). Závažnou komplikáciou je
p úcna embólia, ktorej prevenciou je
miniheparinizácia. Následne sa však
pozoruje astejší výskyt hematómov
v operanej rane.
Jednoduchším variantom hysterektómie je supravaginálna amputácia
maternice, ke je zachovaná pošvová as - maternicový krek (portio
vaginalis uteri). „Jej laparoskopický
variant (laparoskopická subtotálna
inak supracervikálna hysterektómia)
je spojená s minimálnym rizikom
poranenia moovodov a pre nízku invazivitu a pre zachovanie aspo asti
maternice (hrdla) je v niektorých krajinách (napr. v Kanade) i dnes populárna medzi uritou asou pacientok
i operatérov.“ 2) Predpokladom subtotálnej hysterektómie je vylúenie
perzistujúcej infekcie udským papilomavírusom (HR HPV).
Mára (Mára a kol., D ložní myomy, 2009) pripúša, že komplikácie
akéhoko vek typu hysterektómie
sú astejšie než sa registruje. Mieru
komplikácií pod a neho nedokáže
stanovi žiadny zdravotný systém.

2. NIEKTORÉ ZVLÁŠTNOSTI
ÍNSKEJ MEDICÍNY
Tradiná ínska medicína (alej
iba T M) považuje loveka za súas
prírody, vždy ho sleduje v prepojení s prírodou. Vidí hmotu, prírodu
a loveka ako výsledok neustáleho
pohybu a premien. Ako výsledok
interakcie a jednoty protikladov (jin
a jang, Yin a Yang), ktorá tvorí život.
Prejavuje sa dynamickou rovnováhou medzi organizmom a okolím aj

1.2.2. Operaná lieba myómov
Môže by bu so zachovaním maternice, alebo s jej odstránením.
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medzi rôznymi telesnými systémami
navzájom. Choroba je následkom
prerušenia tejto jednoty protikladov.
Vymizne harmónia, dochádza k dezorganizácii energie a krvi. Aktivita
orgánov, neskôr aj ich štruktúra sa
mení, kapacita adaptácie organizmu
k jeho okoliu sa znižuje. Vznik a rozvoj choroby sa prejaví subjektívnymi
pocitmi a objektívnymi príznakmi.
Súbor príznakov ochorenia sa oznauje ako syndróm. „Syndróm je tiež
odrazom autoregulanej kapacity organizmu aj jeho vzahov s vonkajším
okolím, (jeho pochopenie) umožuje
správne nasmerova liebu. […] odha uje povahu choroby.“3) Etiológia
T M berie do úvahy ako príiny
vnútorné, tak aj vonkajšie, predpokladá totiž, že ochorenie organizmu
po napadnutí škodlivinou vznikne len
v prípade, že už existoval nejaký typ
vnútornej poruchy. Lieebný postup
volí s cie om upravi existujúcu nerovnováhu smerom k Yinu i Yangu
a dosiahnu uzdravenie. Zoh aduje
pritom pacienta, roné obdobie,
poasie, zemepisnú oblas, v snahe
pomôc fyziologickému a vylúi
patologické. Prvoradá je prevencia,
ideálom je rozpozna nerovnováhu
a lieebne zasiahnu ešte pred objavením sa choroby.
2.1 Základy teórie tradinej ínskej medicíny (TM)
 Filozofia jednotnosti Energie chi
(Qi)
 Teória o Jin (Yin), Jangu (Yang)
a piatich pohyboch (yin yang wu
xing)
 Teória vidite ných prejavov orgánov (zang xiang)
 Teória energie, krvi a fyziologických tekutín (qi xue jinye)
 Teória meridiánov (jing luo)
2.2 Základné metódy vyšetrovania
Pri zisovaní príznakov využívame: otázky, pozorovanie, sluch, uch,
hmat. Pokraujeme rozborom príznakov, urením príiny, povahy a lokalizácie ochorenia. Je dôležité uri
pomer medzi tým, o je patologické
a o je fyziologické. Tak sa ubezpeíme o povahe syndrómu a zvolíme
správny terapeutický postup.
Dialektika je veda o všeobecných
vzahoch.
Najastejšie metódy diagnostiky
s využitím dialektickej analýzy v klinickej praxi T M:
6



- Diagnostika (alej len dg.) pomocou 8 kategórií [ba gang bianzheng]
- dg. pod a orgánov [zang fu bianzheng]
- dg. pod a energie, krvi a fyziologických tekutín [qi xue jinye bianzheng]
- pod a 6 oddielov [liu jing bianzheng]
- pod a štyroch vrstiev [wei qi ying
xue bianzheng] - vrstva energie,
výživy a vrstva krvi
- pod a troch ohnísk [san jiao bianzheng]
- dg. pod a etiológie [bingyin bianzheng]
Každá z týchto metód má svoju
špecifickú oblas využitia a nehodia
sa na rovnaké typy ochorení. Sú však
na sebe navzájom závislé a dop ajú
sa. (bližšie pozri Dexin a kol., Teoretické základy ínské medicíny, díl II.,)
Teória 5 prvkov wu-sin podrobnejšie
napríklad v Acupunctura Bohemo
Slovaca (uptáková, 2000).
2.3. Taoizmus
Osobitos ínskej medicíny vyplýva aj z filozofie Taoizmu, ktorá sa
vinie celou ínskou kultúrou od prvých písomných záznamov z obdobia
vlády Žltého cisára (cca 2700 r. p.n.l.)
až doteraz. Pre ilustráciu uvádzam
nieko ko myšlienok spracovaných na
základe šesdesiat stranového úvodu
knihy Daniela Reida (Reid, 2005):
Taoizmus neodde uje fyzickú a duchovnú zložku bytia. Zdôrazuje, že
len v zdravom a silnom tele je zdravý
duch. Život v súlade s tao je prís ubom zdravia a dlhovekosti. Na udské telo nahliada ako na zmenšeninu
vesmíru, vzahuje na rovnaké princípy riadenia. Celý vesmír je plný sily
tao (tao-te). Tí, ktorí žijú tao a nauia
sa využíva jeho silu, zistia, že tento
zdroj je nevyerpate ný.
Každá udská bytos, ke vyvinie
dostatoné úsilie a sebadisciplínu
môže dosiahnu vznešený stav, tzv.
najvyšší stav bytia (v Západných krajinách ´stav osvietenia´) Základy tejto filozofie možno pochopi štúdiom
literatúry. Pre zasvätenie vyššieho
stupa (vyšší duchovný rozvoj) býva
potrebné usmernenie pod doh adom
taoistického majstra. Najobsiahlejší
literárny zdroj Tao cang (Bohatstvo
Tao) pozostáva z 1120 zväzkov.
Taoizmu je blízka umiernenos,
nadradenos prázdnoty nad tvarom,
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nadradenos skúsenosti nad uenosou. Zameriava pozornos prevažne
na život na zemi.
Taoizmus je filozofiou, ktorá kladie dôraz aj na sexuálne vzahy ako
na základný predpoklad zdravého
a dlhého života.
Dve z hlavných taoistických vedných disciplín boli lekárstvo a práca
s dychom. Treou bola alchýmia,
ktorej experimenty pri h adaní elixíru nesmrte nosti napomohli pokroku
v oblasti výroby porcelánu, kovových
zliatin, farbív a pomohli zozbiera
rozsiahlu prírodnú lekáre. Zakladate dynastie Tchang nariadil zhromažova všetky lekárske vedomosti
v hlavnom meste, kde v roku 629 založil prvú ínsku lekársku akadémiu.
Zmena vo filozofii taoizmu je chápaná ako cyklický dej, ktorý sa dá
predvída. Narodenie a smr vníma
ako prechod z jednej sféry bytia do
inej.
Princíp zrodenia vysvet uje ve mi
zrozumite ne Manuela Heider de
Jahnsen.
„Než došlo k poatiu, neboli sme
ani jin ani jang. Nachádzali sme sa
v tao - v beztvarom stave a neoddelení od tao. Pretože nedošlo k zrodeniu,
nemohli sme ani zomrie. Nenarodení, nemohli sme rás, nemohli sme
však ani chátra. Boli sme bez tvaru
a bez podoby, bez vedomia svojich
myšlienok, bez JA. V okamihu spojenia materských a otcovských energií
zaína roztržka s tao. Zaíname sa
vza ova od tao a prijíma podobu,
myšlienkové vedomie, identifikujeme sa s JA. [...] U plodu je už roztržka s tao uskutonená, aj ke zatia
nemá kontakt so svetom smrte níkov,
je ním nedotknutý, jeho vedomie JA
je neprebudené. Ešte je v stave nesmrte ného pokoja.“4)
2.4. Ting, chi a šen - tri poklady
života
Ako náhle vstúpi plod do kontaktu
s vonkajším svetom, rozštiepi sa jeho
vnútorná energia na tri asti:
1. Ting (Jing) - životná esencia, dedistvo od predkov, ´konzervovaná
energia´, uruje ´rezervy životnej
sily´. Esencia ing berie na seba
v udskom tele tri podoby: Esencia
krvi, hormonálna esencia (esencia
života a semena) a husté telové
tekutiny (lymfa, k bový maz, slzy,
pot, mo).
2. chi (Qi) - životná energia. Je
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jemno hmotná a pohyblivejšia než
rezerva ing. Formuje a uvádza
do pohybu. Reid (Reid, 2005) vysvet uje, že chi pripomína tao,
lebo je nevidite ná, tichá, beztvará
a všetkým preniká.
3. Šen (Shen) - duch života, predstavuje najjemnejší podiel z pôvodných troch zložiek.
Duch predstavuje naše mentálne
schopnosti a vlastnosti, racionálne
myslenie, povahu, sústredenie, ego.
Tradine sa rozlišujú štyri základné
stránky ducha:
Chun
Po
I
Jir

udská duša spájaná s Nebesami a jangom.
zvieracia duša, vzahuje sa
k Zemi a jinu.
myse a vedomie
úmysel, sila vôle.

Daniel Reid k tomu ešte uvádza:
„Tri klenoty života sú: ing (esencia), chi (energia) a šen (duch).
Ve mi sa podobajú jinu a jangu,
pretože sú úplne odlišné, ale aj tak
zamenite né elementy. Avšak na rozdiel od jinu a jangu, ktoré prestupujú
svetom živých aj neživých vecí, sa
esencia, chi a duch vzahujú na veci
živé, teda aj na život loveka. [...] Tri
klenoty sú považované za vzácny dar
tao, za právo na život... a práve ich
relatívna sila a vyváženos sú rozhodujúce pre naše zdravie a majú priamy vplyv na d žku nášho života. [...]
Polaritu potrebnú k vytvoreniu hybnej sily, ktorá uvádza a udržuje chi
v pohybe, zabezpeujú (aj) v prípade
živého organizmu jin a jang.“5)
2.5. Úloha energie Qi (chi)
Tradiná ínska medicína používa
obrazy, podobenstvá a symboly podporujúce predstavivos a abstraktné
myslenie, o umožuje zovšeobecova.
Pre udí so západným myslením
pochopenie k úových princípov ako
chi (Qi) nemusí by jednoduché.
„Hoci vedci zo Západu nemajú
najmenší problém pochopi princíp
radaru, rádia, gama lúov, ultrafialového žiarenia, elektriny a alších
vidite ných foriem energie, vzpínajú
sa ako splašené kone pri zmienke, že
podobné kozmické prúdenie prechádza celým udským telom a dokonca
ho aj riadi.“ 6)
Je možné predstavi si chi ako bioelektrickú energiu v živých organiz-

moch. Jin a jang (Yin a Yang) potom
budú protikladné póly medzi ktorými
vznikajúce napätie uvádza chi do
pohybu. Ako sa energia chi skladuje? Pre názornos poslúži prirovnanie
k batérii:
„Elektrolyty sú nekovové vodie
elektrického prúdu, napríklad niektoré kvapaliny a tiež telové tekutiny.
[...] Elektrolyty udského organizmu
sa správajú ako elektrolyty batérie,
takže sa v nich akumuluje a ukladá
elektrický náboj vo forme napätia,
ktorý sa na vyžiadanie opä uvo uje
do podoby aktívneho elektrického
prúdu. [...] I tu je vidie, že esencia,
energia a duch sú navzájom previazané a navzájom zamenite né. Esencia
(tekutiny) v sebe hromadí potenciálnu energiu (vo forme elektrického
napätia), ktorú opä uvoluje, vždy
ke tak prikáže duch (mozog). [...]
Prenos chi zabezpeuje sie nevidite ných kanálov, ktoré sa nazývajú
meridiány. Ak je chi dostatok, celý
organizmus prosperuje. Ke je chi
vyerpaná, narušujú sa biologické
funkcie organizmu a lovek zane
chradnú.“ 7)
Hromadia sa dôkazy o tom, že
energia chi by mohla zodpoveda
koncepcii
bio-elektromagnetickej
energie (Hesteriak, 2012).
„Ukázalo sa, že bunky organizmu
generujú elektromagnetické polia
a ultraslabé fotóny (Frohlich, 1982)
[...] prevládajúcu úlohu vo vzniku
a využití fotónov majú molekuly
DNA (Popp, 2003). [...] Je známe, že
každej biochemickej reakcii predchádza elektromagnetický signál. Prenos
nábojov biofotónmi je základom
primárnych bioenergetických procesov organizmu. Emisie fotónov sú
kvantovým procesom, [...] dochádza
k nim pri fyziologických procesoch
a psychologických reakciách. Emisia biofotónov tiež odráža zdravotný
stav organizmu a odpovede na rôznu stimuláciu (Hossa et al., 2006).
Podstatným zdrojom elektrických
prúdov a elektromagnetických polí
v organizme je piezoelektrický efekt,
ktorý je charakteristický pre mnoho
typov tkanív. Ukázalo sa (Fukada et
al., 1964), že piezoelektrický efekt je
schopnos kryštálov generova elektrický prúd pri ich stlaení a roztiahnutí. Bolo zistené, že tlak na spojivové tkanivo vrátane masáží vytvára
piezoelektrické prúdy (Fukada et al.,
1957).“8)

„udské telo je nasýtené elektrickými signálmi, ktoré súvisia s metabolizmom, s innosou mozgu,
s tvorbou potenciálov, so skracovaním svalov a piezoelektrickými
efektmi. Ich amplitúda sa pohybuje
od nieko ko uV do 2mV. Tieto elektrické signály a tiež spontánna emisia
fotónov a zvýšenie telesnej teploty
sú produktmi bunkového dýchania,
pri ktorom sa používa kyslík pre
oxidáciu molekúl. Základným produktom dýchania je zmena lokálnych
elektrických polí, ktoré sú rozšírené
v celom organizme. Tradiná ínska
medicína predpokladá, že distribúcia
týchto polí prebieha prostredníctvom
meridiánov, priom každý meridián
súvisí s uritým vnútorným orgánom
(Limansky et al., 2007)“9)
Približne od roku 1968 sa hovorí o význame negatívnych iónov
v ovzduší, o tom že pri dýchaní napomáhajú využitiu kyslíka a u ahujú
vylúenie oxidu uhliitého v p úcach.
Kladné ióny majú opaný úinok.
„V chorom organizme oslabenie
procesu odovzdávania energie vždy
vyvoláva porušenie správania a fyziologických mechanizmov homeostázy. Ak takýto stav pretrváva po urité
asové obdobie, potom v orgánoch
a tkanivách vzniká patologický proces a vytvára sa poškodenie.“ 10)
2.6. Úloha krvi
Krv je výživná tekutina ervenej
farby. Tekutá zložka krvi sa nazýva
plazma. Plazma vytvára suspenzné
prostredie pre krvinky a krvné doštiky. Objem krvi dospelého loveka
je asi 7% celkovej telesnej hmotnosti,
o je u ženy asi 4,5 litra.
Lekárska fyziológia (Javorka a kol.,
2009) oznauje krv ako tekutý orgán
a uvádza nasledovné funkcie krvi:
 Prívod kyslíka a živín k bunkám
organizmu
 Odvádzanie odpadových produktov
metabolizmu do vyluovacích orgánov
 Prenos
chemických informácií
(transport hormónov a iných úinných látok)
 Rozvod tepla, úas na termoregulácii
 Úas na obrane organizmu
 Úas na vytváraní homeostázy:
udržiavaním stálosti pH, stálosti
vzájomného pomeru iónov a stálosti
osmotického tlaku
 Svojím objemom pomáha krv udržiava a regulova tlak krvi

Acupunctura Bohemo Slovaca • bulletin LAS LS JEP a SSA SLS • 2|2015



7

originálne práce
K biochemickým vlastnostiam krvi
patria: merná hmotnos krvi, hematokrit (o je objemový podiel ervených krviniek, u žien iní 0,39 + 4%),
viskozita krvi a suspenzná stabilita.
Viskozita krvi sa vyjadruje vo
vzahu k viskozite destilovanej vody
a za fyziologických okolností je 4
- 5,3-krát vyššia. Viskozita krvi je
funkciou hematokritu. Znížená je pri
anémii. Hyperviskozita je považovaná za závažnejší stav, nako ko sa pri
nej znižuje prietok jednotlivými orgánmi, spomalením prietoku nastáva
agregácia (zhlukovanie) erytrocytov
a porucha mikrocirkulácie. Rýchlos
agregácie a klesania erytrocytov
sledujeme vyšetrením sedimentácie
erytrocytov. Viskozitu plazmy podmieuje predovšetkým obsah bielkovín s ve kou molekulou (fibrinogén,
globulíny), tiež C-reaktívny proteín.
Sedimentácia krvi sa fyziologicky
zrých uje poas menštruácie a v gravidite.
Hemolyzovaná krv už nie je
suspenziou. „Hlavným inite om,
ktorý udržiava erytrocyty vo forme
suspenzie, je negatívny elektrický
náboj na ich povrchu, proti ktorému
pôsobí pozitívny náboj bielkovín
krvnej plazmy. Každý erytrocyt je
teda obklopený dvojvrstvou elektrických nábojov. Elektrická dvojvrstva
(Helmholtzova vrstva) bráni zhlukovaniu ervených krviniek a pomáha
ich rozptýli v krvnej plazme aj
napriek vyššej mernej hmotnosti.“11)
Tento výatok z uebnice lekárskej
fyziológie (Javorka a kol., 2009)
považujem za názorný príklad toho,
ako sa Jin a Jang doplujú, a hoci sú
protikladné, ich spolupráca umožuje
plynulé prúdenie krvi a optimálny
priebeh životných funkcií.
Z h adiska T M sa Krv tvorí jednak z jemných esencií vody a obilnín,
druhá zložka vzniká transformáciou
esencie (jing). Esencia z Obliiek
sa môže premiea v kostnej dreni,
tiež sa presúva do Peene, kde môže
nasta jej premena na krv. Dlhodobá
podvýživa alebo porucha dvojice orgánov Slezina-Žalúdok môže spusti
stavy spojené s nedostatkom krvi
(xue xu).
Krvné cievy sú cestami obehu
krvnej tekutiny v tele, preto ich ínski lekári oznaili za ´príbytok krvi´
(xue fu). „Energia a krv sú dve ve ké
základné látky tvoriace organizmus
8



a uchovávajúce jeho životnú aktivitu.
Tvorba krvnej tekutiny a jej obeh závisí na aktivite piatich orgánov, Srdca, Peene, P úc, a Obliiek. Preto sa
vraví: ´ Krv, to je esenciálna energia
vody a obilnín.´ [...] Funkciou krvi
nie je len vyživova a zvlhova, tiež
od nej závisia myšlienkové a emoné
aktivity organizmu. Ke je krv s cievami v harmónii a plynulosti, tak aj
duch zostáva na svojom mieste.“12)

3. MYÓMY Z POHADU
AKUPUNKTÚRY a TM
Z poh adu akupunktúry a T M
myómy patria do skupiny ´abdominal
masses´ - o je oznaenie pre útvary
v brušnej dutine vzniknuté na podklade stagnácie krvi, a stagnácie Qi.
Z poh adu etiológie k tejto skupine
patria aj ovariálne cysty, endometrióza, i karcinómy krka maternice
a endometria. (podrobnejšie pozri
Maciocia, 2012)
ínske oznaenie útvarov v bruchu
je Ji Ju. Ji oznauje útvar nepohyblivý, spôsobený stagnáciou krvi. Ju
znaí útvar pohyblivý, kde príinou
je stagnácia Qi.
V ínsko - eskom slovníku (Vochala, 2007) je pre znak „jíjù“ uvedený význam zhromaždi sa; sústredi
sa. V slovenskom jazyku sa ako najviac výstižný javí výraz ´hra´.
alší tradiný názov brušných tumorov je Zheng jia, takto sa spravidla
oznaujú abdominálne útvary vznikajúce u žien.
3.1

Etiológia myómov z pohadu
TM
Vo všeobecnosti všetko, o opakovane dlhodobo narušuje plynulý tok
Qi v organizme môže vies k tvorbe
brušných tumorov a teda aj k vzniku
myómov. Giovani Macciocia (Maciocia, 2012) ako hlavné etiologické
faktory vzniku myómov uvádza:
- Externý chlad
- Emoná záaž
- Nesprávne stravovanie
- Nadmerná fyzická záaž
- Prepracovanie
3.1.1. Externý chlad (wai han)
K podchladeniu je žena náchylná
hlavne v období adolescencie, po
pôrode a poas menštruácie. Externý
chlad vyvolá vnútorný chlad a ten
vedie k stagnácii krvi (Blood stasis).
Chlad (han) je jinovej povahy, patrí
k zimnému ronému obdobiu. Ocho-
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renia spôsobené chladom bývajú astejšie v zime, môžu sa však prejavi
aj v iných roných obdobiach.
„Chlad je energiou Vody a komunikuje s oblikami, preto sa teda
zima nazýva obdobím Chladnej Vody
(hanshui lijie). V priebehu zimného
obdobia prevláda chlad, preto sa
ochorenia spôsobené chladom objavujú asto práve v zime. [...] Ak dôjde
k prudkému poklesu teploty a lovek
nie je dostatone prikrytý, organizmus je ahko napadnutý škodlivým
chladom (hanxie) a ochorie.“ 13)
Vlastnosti škodlivého chladu:
Chlad ako jinová škodlivina má
schopnos poškodi Yang. Za normálnych okolností energia jangu kontroluje jin. K poškodeniu chladom dôjde
ak je chlad príliš intenzívny (Plný
Chlad), alebo je Jang v organizme
oslabený (Prázdny chlad).
Chlad spoma uje, blokuje, ahko
vedie k stagnácii. Jangová hrejivá
a hybná energia umožuje cirkuláciu
krvi, energie a telových tekutín. Preto
pri napadnutí chladom je cirkulácia
krvi a energie v meridiánoch narušená, stagnuje. Stagnácia sa prejaví
bolesou - chlad je v plnosti. Boles
(tong) teda môže by príznakom poškodenia chladom.
„Chlad spôsobí vždy vznik bolesti,
ale prítomnos bolesti neznamená
nevyhnutne, že jej príinou je chlad.
Chlad môže napadnú rôzne oblasti
tela, a preto symptómy sprevádzajúce
poškodenie chladom sú rôzne.“14)
Chlad zahusuje, kontrahuje (sahuje), spevuje. Vedie ku kontrakcii
šliach a meridiánov, stiahnutím pórov
pokožky zase k blokáde jangovej obrannej energie s horúkou, zimomravosou, bez potenia.
Vonkajší chlad (wai han), vnútorný
chlad (nei han):
Syndrómy
chladu
(han-eng)
podrobnejšie popisuje napríklad Vladimír Ando. (Ando, 2011)
Uvádza rozdelenie chladných
syndrómov v súlade s Nej-ingom,
na syndrómy z vonkajšieho chladu
(škodlivý chlad vnikol cez povrch
tela) a syndrómy z vnútorného chladu, ke chlad napadol vnútorné orgány. Vnútorný chlad sa združuje so
stavom prázdnoty. Oba typy chladu
sa môžu navzájom ovplyvova.
„Medzi vnútorným a vonkajším
chladom existujú rozdiely: oba sa ale
môžu vzájomne ovplyvova. Prázdnota jangu s vnútorným chladom

originálne práce
(yangxu neihan) zvyšuje citlivos
organizmu k zraneniu chladom vonkajším. Naopak vonkajší chlad, ktorý
prenikne do organizmu, môže zostáva dlhodobo a poškodi (sunshang)
jangovú energiu tela a objaví sa chlad
vnútorný.“15)
Klinicky sa chlad prejavuje najmä
ob ubou tepla, obavou zo zimy, bledosou tváre, chladnými konatinami, hojným moením íreho mou,
maz avou stolicou, riedkymi istými
hlienmi, únavou, apatiou, lokálne
bolesami s pocitom chladu. Chýba
potenie. Chlad nepoškodzuje tekutiny, preto chýba pocit smädu.
Jazyk je bledý (shedan) s bielym
povlakom (taibai). Povlak býva vlhký
a klzký.
Pulz je pomalý alebo napnutý. Pri
zranení vonkajším chladom je pulz
povrchový a zovretý (fujin). (bližšie
pozri napr. Dexin a kol., 2006,)
Giovanni Maciocia v knihe Diagnostika pod a jazyka píše o vzahu
medzi povlakom jazyka a typom
škodlivého inite a:
„Vonkajší chlad môže napáda žalúdok, maternicu a revá priamo, bez
toho aby sa jeho prítomnos vopred
prejavila v povrchových vrstvách
tela. Povlak jazyka v každom z týchto
prípadov bude silný, odrážajúci intenzitu patogénnych inite ov, ktoré už
sú vo vnútorných vrstvách. Povlak
bude v dôsledku chladu biely a možno aj vlhký, o naznauje zablokovanie normálneho pohybu tekutín
chladom. Je dôležité zdôrazni, že aj
ke je chlad vonkajšieho (externého)
pôvodu, preniká priamo dovnútra
tela. Následne sa potom prejavuje
ako vnútorný chlad. Táto porucha je
v protiklade s vonkajším napadnutím
veterných chladom, ktorý prechádza
najprv povrchovými vrstvami tela,
než sa dostane dovnútra.
Klinické prejavy sa budú odlišova
pod a toho, kde sa chlad nachádza...
U žien sa môžu hnaka a boles
v bruchu dostavi spolu s menštruáciou, sprevádzanou intenzívnymi
menštruanými bolesami a zrazeninami v menštruanej krvi.“16)
3.1.2. Emoný stres, emoná záaž
Emoné vypätie považuje Maciocia
(2012) za najastejšiu príinu tvorby
brušných útvarov u žien. Väšina
emócií vedie k stagnácii Qi. Stagnácia qi vedie k stagnácii krvi a následne k tvorbe abdominálnych tumorov.

Potláaný hnev, zlos, frustrácia, nespokojnos, nenaplnené túžby, pocit
viny a obavy sú najastejšie emócie
vedúce k stagnácii peeovej Qi,
neskôr aj k stagnácii krvi v peeni.
Meridián peene je podstatný pre cirkuláciu Qi v podbrušku ženy, podobne ´Peeová Krv´ (Liver-Blood) má
prvoradý význam pre cirkuláciu krvi
v malej panve ženy.
„ hi sa spotrebúva emóciami;
v rozbúrených emóciách opúša
svoje riadne dráhy a tryská smerom
von“17) Ako chorobná príina sa
emócie prejavujú až ke sú príliš
intenzívne, alebo pôsobia dlhodobo.
Potom rados postihuje srdce, hnev
zasahuje pee, nadmerné premýšanie slezinu, smútok p úca a strach
obliky. Emócie narušujú vyváženos
medzi chi a krvou, zasahujú funkcie
príslušných orgánov. Všetky pritom
nakoniec postihujú srdce, v ktorom
sídli duch šen.
Elisa Rossi (Rossi, 2007) vychádza
z textu Neijingu, ke píše o emóciách,
že sú pohybom qi a kvalita pohybu sa
líši pod a typu zúastnenej emócie.
V prípade nadmerného emoného tlaku sa môže naruši fyziologické prúdenie Qi a vzniká ochorenie. Emoné
poruchy môžu tak vyvola somatické
ochorenia. Excesívne emoné pnutie
naruší fyziologickú funkciu orgánov
a ich energetickú štruktúru.
 Smútok spotrebúva Qi a život
 Eufória rozpty uje šen, Qi sa spoma uje
 Uvažovanie,“ h banie“ blokuje tok
Qi, vedie k „zauzleniu“ Qi
 Hnev vedie k zmätku a strate kontroly, Qi stúpa hore
 Úzkos, obavy a trápenie rozrušia
šen, Qi klesá dolu
 Zdesenie a ú ak pôsobia chaotický
pohyb Qi.
Základnou požiadavkou je, aby
sa Qi harmonicky pohybovala, aby
prúdila.
Manuela Heider de Jahnsen (2009)
prirovnáva Qi k pare, ktorá poháa
životné pochody ako turbína. Pri rozbúrených emóciách sa Qi spotrebúva,
opúša svoje riadne dráhy a tryská
smerom von. asom príde ochorenie
a dostavuje sa degenerácia. O spôsoboch ako zabráni stratám ing, Qi
a šen uí vnútorná alchýmia taoizmu.
Znížením energetických strát sleduje
zastavenie starnutia mysle i tela. Aj
u vnútornej alchýmie je základným
predpokladom vnútorný pokoj. Zdô-

razuje, že ke pochopíme naše skutoné potreby a rozpoznáme skutoné
motívy nášho jednania, dokážeme
obráti poh ad dovnútra, potom ani
vonkajšie rušivé vplyvy, neúspechy
i odmietnutia nedokážu spustoši
naše vnútro.
„Odporúa sa obozretné zaobchádzanie s emóciami. lovek by sa
nimi nemal necha zaažova len tak
pre zábavu, úmyselne si privoláva
strach, údes alebo hnev a naopak mal
by sa ui by pokojný a mierny. To
neznamená pestova citový chlad, ale
- alegoricky vyjadrené - ako bambus
sa opä pružne vráti do svojej pôvodnej pozície.“18)
3.1.3. Hnev (nu)
Hnev je astá emócia, priradená
peeni a elementu drevo, spôsobuje
vzostup Qi.
„Avšak nemôžeme sa pacienta priamo opýta, i sa asto rozu uje; neh adiac na to, že priama otázka asto
vedie k negatívnej odpovedi...
Tento náhly vzostup Qi, nekontrolovate ný [...] je ako vnútorný výkrik
peene, podráždená odpove na hoci
malikos, ktorá sa stala alebo nestala, ktorú niekto urobil alebo neurobil,
my sami sme spravili, alebo nespravili- asto málo významná, ale má
destabilizujúci efekt. Môže sa prejavova jednoducho len ako intolerancia, zádrapivos, ke si všimneme
že všetko v súvislosti s istou osobou
spôsobuje napätie, tak ako je napnutý
´strunovitý´ pulz (xuan-wiry pulse)
typický pre pee.“19)
Nepochybne významným faktorom
pre emonú rovnováhu je možnos
i schopnos udržova harmonický
partnerský vzah a vies navzájom
uspokojivý pohlavný život. Prispieva
k pocitu akceptácie, zázemia, bezpeia (element Zem), pocitu naplnenia, radosti a lásky (element Ohe).
Naopak disharmónia vo vzahu
býva podstatným zdrojom frustrácie
a smútku (element Kov) pocitu viny
i strachu (element Voda) napätia
i zlosti (element Drevo). Rovnako
nepriaznivý dopad môže ma skutonos, že vhodný partner chýba. Toto
tvrdenie vyjadruje jedna z klasických
pouiek používaných pri výube
ínskych lekárov. Takéto výroky sa
študenti uia naspamä s cie om dosiahnu konsenzus, lepšie pochopi
princípy a precíznejšie vykonáva
prax v tradinej ínskej medicíne:
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„Pre muža nie je dobré by bez
ženy. Pre ženu nie je dobré by bez
muža. By bez ženy vedie k stupovaniu túžby, stupovanie túžby vedie
k vyerpaniu ducha (angl.spirit taxation) a da na duchu vedie k ujme
na d žke života. (Nan bu ke wu nu,
nu bu ke wu nan, wu nu ze yi dong,
yi dong ze shen lao, shen lao ze sun
shou.)“20)
3.1.4. Nesprávne stravovanie
Organizmus potrebuje na zachovanie svojej funknej schopnosti trvalý
prísun energie prostredníctvom prijímanej potravy. V procesoch trávenia
sa základné energetické látky (cukry,
tuky a bielkoviny) rozkladajú, resorbujú a metabolizujú, aby sa následne
mohli bu resyntetizova na cukry,
tuky a bielkoviny telu vlastné, prípadne sa využijú pri tvorbe energie
oxidáciou napríklad v Krebsovom
cykle, tzv. dýchací reazec. Energia
sa uchováva v makroenergetických
väzbách, najvýznamnejšou vysoko
energetickou zlúeninou je adenozíntrifosfát (ATP). ATP je univerzálny
zdroj a zásobáre energie pre všetky
bunky. Energeticky zabezpeuje svalovú prácu, prenos nervových vzruchov, i transport látok a iónov proti
osmotickému gradientu, využíva sa aj
pri syntéze chemických zlúenín.
„Tvorba ATP závisí od dostatoného prísunu adenozín-difosfátu
(ADP), fosfátu, kyslíka a rýchlosti
degradácie energetických nosiov,
teda cukrov a tukov.“21)
V dýchacom reazci systém prenášaov (flavoproteíny, ubichinon,
Fe-S proteíny, systém cytochrómov)
prenáša atómy vodíka a elektróny na
koncový akceptor elektrónov - kyslík.
Toto sa deje na vnútornej mitochondriálnej membráne bunky, ide o proces nazvaný oxidatívna fosforylácia.
Do Krebsovho cyklu vstupuje glukóza po zmene na kyselinu pyrohroznovú (poces glykolýzy). Za aeróbnych
podmienok ide o energeticky ve mi
úinný proces: úplnou oxidáciou
jednej molekuly glukózy (C6H12O6)
vznikne 38 molekúl ATP, o predstavuje 1 908 kJ. 34% energie sa uvolní
vo forme tepla. (Javorka, 2009).
K tvorbe myómov z poh adu T M
prispieva spôsob stravovania a jedlá
podporujúce tvorbu“Hlienu“ (angl.
Phlegm). Maciocia uvádza ako príklad nadmernú konzumáciu tuku,
10



vyprážaných jedál, cukru a mlienych produktov. Tiež nepravidelné
stravovanie, príjem jedla narýchlo,
za stolom pri práci prípadne neskoro
v noci. Tento „hlien“ možno chápa
ako symbolické oznaenie pre vedajší produkt nesprávneho metabolizmu, ako výsledok nedostatone
strávenej zaažujúcej a nevhodnej
potravy, ktorá navyše bola požitá
v ase neoptimálnom pre tráviace
procesy. Hladovanie zase vedie k poškodeniu Qi.
Pod pojem nesprávne stravovanie
by sme mali zaradi aj nesprávne zloženie prijímanej stravy z h adiska obsahu zložiek, ktoré si telo nevie syntetizova. Ide asi o 30 esenciálnych
výživových faktorov (Javorka a kol.,
2009). Napríklad vitamíny, stopové
prvky, esenciálne aminokyseliny
a esenciálne vyššie karboxylové kyseliny. Spomenuté polynenasýtené
mastné kyseliny sa v tele využívajú
pri syntéze dôležitej skupiny lipidov
- prostaglandínov.
Vo né radikály vznikajú ako medziprodukty metabolizmu kyslíka.
Ich úinkom dochádza k oxidanému
stresu buniek a tkanív. Esenciálny
neenzýmový antioxidaný systém
tvoria: vitamín C, E, A, beta-karotén,
stopové prvky zinok, me, selén. Vitamín C, teda kyselina L-askorbová,
je silný antioxidaný inite , potrebný pri syntéze kolagénu, elastínu,
nukleových kyselín, napomáha vstrebávaniu železa, prispieva k pružnosti
kapilárnej steny a optimálnej innosti
imunitného systému. Jeho úinok sa
zvýši v prítomnosti bioflavonoidov.
Vitamín D, dnes už nazývaný D-hormón je potrebný nielen k vstrebávaniu kalcia v reve, jeho receptory sú
napríklad na bunkách kostrových
svalov, nervov, kostných bunkách,
v bunkách mozgu. Má vplyv na náladu a posiluje imunitu. Pod a niektorých prác nedostatok vitamínu D sa
spája s vyšším rizikom ochorenia
rakovinou prsníka, prostaty a štítnej
ž azy.
Tradiná ínska medicína pri vo be
potravín si všíma nie kalorickú hodnotu, ale (empiricky odpozorovaný)
spôsob, akým potravina pôsobí na
udské telo. Potravina i bylina po
požití vyvoláva v tele zmenu - zohrieva, i ochladzuje. Má uritý vzor
svojho tepelného pôsobenia na orga-
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nizmus. Manuela de Jahnsen v knihe
ínska medicína prevencia a lieenie
stravou používa pojem základný
termický vzor potravín. Základná
termika potravín sa môže zmeni ich
spracovaním. Napríklad spôsobom
tepelnej úpravy jedla. Znalos termického úinku potravín je potrebná
k hodnoteniu ich pôsobenia na loveka z h adiska princípov Jin a Jang.
alej sa pozornos venuje základnej chuti potravín a každá chu je
priradená jednej z premenlivých fáz
(systém piatich prvkov). Chu „putuje priamo k príslušnému orgánu“
Smer pohybu energií v potravinách
je alším kritériom ich vo by. Jangový charakter majú potraviny, ktorých
základná tendencia pôsobenia je
vzostupná, i kolísavá. Jinový charakter patrí potravinám s tendenciou
poklesu i zostupu.
Tieto charakteristiky potravín
a bylín sa využívajú pri kombinácii
a príprave jedál, aj pri zostavovaní
lieivých ajových zmesí. Prihliada sa pritom na vhodnos potravín
z h adiska roných období, zdravotného stavu a veku pacienta. Dbá sa
aby v strave neprevažovali potraviny
jednej tendencie pôsobenia.
3.1.5. Nadmerná fyzická aktivita
„Primeraný pohyb poteší dušu.
(Dong xing yi shen.)“22)
Neúmerná fyzická práca a cvienie
však môžu by príinou oslabenia
Sleziny, Peene a Obliiek s nepriaznivým dopadom aj na mimoriadne
dráhy (Ren Mai, Chong Mai). Nadmerný namáhavý tréning dievat
(dvíhanie závaží, beh, balet) môže
spôsobi oslabenie spomínaných
mimoriadnych dráh alebo prispie
k stagnácii v podbrušku. Následky
sa pritom môžu ukáza až v neskoršom veku ženy. Maciocia (2012)
upozoruje, že namáhavé innosti
ovplyvujú maternicu výraznejšie
poas puberty, v ase menštruácie
a po pôrode. Klasické pouky k tejto
téme hovoria:
„Preaženie vedie k spotrebe Qi.
(Lao ze hao qi.) [...]
Nadmerná fyzická námaha vedie
k ochoreniu sleziny. (Xing ti lao yi ze
pi bing.)“ 23)
Slezina sa podie a na príprave
a transformácii Qi, takže ke sa Qi
nadmernou námahou spotrebúva, telo
sa vyerpáva a dochádza aj k prázdnote sleziny.
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„Mnoho renenia spôsobuje nedostatok Qi. (Duo yu ze qi fa) [...]
Mnoho rozprávania poškodzuje Qi.
(Duo yan shan Qi)“ 24)
Excesívne rozprávanie zaha
v tomto prípade aj spev a krik. Nadmerné využívanie hlasu môže by
údajne tak zniujúce, že muž menom
Li Dong-Yuan sa kedysi rozhodol
chráni svoje zdravie aspo tým, že
nebude zbytone rozpráva. (Flaws
a kol.,2008)
Z poh adu lekárskej fyziológie sú
zásoby sacharidov v tele (vo forme
glykogénu v peeni a vo svaloch)
malé a pri hladovaní môžu kry
energetické potreby telesných funkcií
iba nieko ko hodín. Pri nedostatku
glukózy v organizme sa zvyšuje katabolizmus tukov a následná tvorba
ketolátok, o vedie k metabolickej
acidóze.
„Pri namáhavej svalovej práci je
saturácia aktívnych tkanív kyslíkom
nedostatoná a energia sa získava anaeróbnymi procesmi. Ide o prvý stupe degradácie glukózy - glykolýza.
Energetický zisk z tejto metabolickej
cesty je však ve mi malý a predstavuje iba 5% celkového energetického
potenciálu glukózy. Získaná energia
pokrýva energetické nároky organizmu len na nieko ko minút. Pri dlhšom
trvaní anaeróbnych podmienok sa narušuje funkcia buniek a napokon sa
úplne zastavuje.“25)
Okrem fyzickej (lao-li) a duševnej
prepracovanosti (lao-šen) ínska
medicína neodporúa ani nadmernú sexuálnu aktivitu (fang-lao).
Odôvoduje to potrebou uchováva
v tele vrodenú esenciu uskladnenú
v oblikách (bližšie pozri Ando, 2003
a Reid, 2005).
Polarity Yin a Yang sa prejavujú
aj v rozdielnej povahe mužského
a ženského orgazmu. V ínštine
sa ženský orgazmus oznauje ako
Vrchol prílivu, u muža sa oznauje
ako strata esencie, únik semena a podobne. Pod a filozofie taoizmu treba
sex využíva k doplovaniu zásob
vzácnej životnej esencie, nie k jej
oderpávaniu. Taoisti za týmto úelom usmerujú svoje správanie pri
pohlavnom akte, v literatúre nájdeme
výraz „splynutie bez úniku“.
Cesta jinu a jangu oznauje spôsob pohlavného života, ktorý môže
vies k pevnému zdraviu a vysokému
veku.

3.1.6. Nedostatok odpoinku
Preaženie, práca dlho do noci s nedostatkom spánku, bez regenerácie síl
sú príinou chorobnosti najmä u žien
v produktívnom veku. Patrí sem aj
nadmerná duševná práca, ktorá vyerpáva predovšetkým Slezinu.
Mozog je orgán energeticky nároný. Hoci jeho hmotnos je asi 2%
z celkovej telesnej hmotnosti, spotrebuje 15-20% celkovej energie. Metabolicky najaktívnejšie bunky mozgu
neuróny sú zvýhodnené tým, že na
presun glukózy nepotrebujú inzulín.
Zvýšená mozgová innos zvyšuje aj
metabolizmus a energetické nároky
neurónov. Mozog je úplne závislý na
prísune kyslíka, na rozdiel od svalov
nemá možnos uvo ni energiu anaeróbnym spôsobom. (bližšie pozri
Javorka a kol., 2009 a Mandžuková,
2007).
Nadmerné preažovanie zraku zasa
poškodzuje krv, krv sa vyerpáva.
„Oi loveka sú v neustálom pohybe, a to aj vtedy ke je poh ad
fixovaný na nejaký bod v priestore.
Tieto fixané pohyby oí zabezpeujú posúvanie obrazu predmetu
po sietnici z jedného fotoreceptora
na druhý a zabraujú adaptácii. Ide
o mikropohyby, ktoré lovek nevníma, nie sú vidite né, ale dajú sa zaznamena citlivými okulografickými
metódami.“27)
Javorka (2009) píše, že pod a
nových zistení sa na spracovávaní
zrakových informácií zúastuje nieko ko desiatok oblastí mozgu. Aj vnímanie tmy je aktívny proces, nejedná
sa len o stratu pocitu svetla.
Dedukciou vyplynie, že aktivita
senzorických orgánov vyžaduje ener-

getický prísun, k tomu ešte indukuje
zvýšenú innos mozgu, a teda zvýšené energetické nároky mozgu so
všetkým o z toho plynie.
Ani opaný extrém - neinnos
zdraviu neprospieva.
Dr.Yang (Yang, 2001) cituje zásady
z knihy Tchaj-si-ing: „Poznanie ducha a chi umožuje dlhý život. [...]
Ke sa pohybuje duch, pohybuje sa
i chi.“28)
„Pridlhé ležanie poškodzuje Qi.
(Jiu wo shang qi.) [...]
Pridlhé sedenie poškodzuje svalstvo. (Jiu yuo shang rou.)“29)
Pridlhé ležanie vedie k stagnácii Qi,
k jej zoslabeniu, prípadne až k prázdnote Sleziny. Ak pridlho sedíme, Qi
a Krv sa nemiešajú, hromadí sa vlhkos a kal, tie sa zahustením menia na
hlien alebo tuk.
Pod a Anda (2003) nadmerný
odpoinok (kuo-i) s nedostatkom telesného pohybu zníži aj odber výživných esencií, vedie tak k oslabovaniu
Qi, poruche cirkulácie „chi-sue“
následne k spavosti, nechutenstvu
a poruchám spánku.

4. MATERNICA (Zi Bao, Bao
Gong)
Reprodukný systém ženy zaha:
 vonkajšie rodidlá (vulva), Lotosový
kvet
 pošvu (vagina, kolpos), Nefritová
brána, Nebeský palác
 vnútorné rodidlá: maternica, vajcovody, vajeníky
Vnútorné rodidlá ženy sú uložené
v malej panve, v tesnej blízkosti
moového mechúra a koneníka. Fyziologickú polohu maternice zabezpeuje podporný a závesný aparát,
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pozostávajúci zo svalov a väziva.
Maternica je dutý orgán tvaru mierne stlaenej hrušky, hmotnosti cca
50g. Jej dno (fundus uteri) smeruje
k prednej brušnej stene (anteverzia-flexia maternice).
Telo maternice je tvorené svalovinou (myometrium), dutina maternice
je vystlaná sliznicou (endometrium).
Povrch tela maternice pokrýva väzivová blana (viscerálne peritoneum).
Kaudálna as maternice tzv. maternicové hrdlo (cervix) nadväzuje na
pošvu, do ktorej vyúsuje maternicová dutina cez kanálik hrdla (canalis
cervicis).
Maternica (uterus, hystera, metra), v ínštine nazývaná napríklad
Zi Bao (komnata plodu) alebo Bao
Gong (pôrodný chrám), je jedným zo
šiestich mimoriadnych orgánov. Ako
mimoriadny orgán sa oznauje, lebo
má vlastnosti
 orgánov plných (Zang, Yin): zabezpeuje výživu a ochranu plodu
skladuje Krv,
 orgánov dutých (Fu, Yang): vyluuje (menštruanú) krv vypustí poas
pôrodu diea.
Chápanie maternice v systéme
T M zaha aj funkcie priradené
vajcovodom vajeníkom.
„Maternica je funkne prepojená
s Oblikami spojovacou dráhou
(„Uterus Channel“, Bao Luo). So
Srdcom ju spája kanál („Uterus Vessel“, Bao Mai), o vysvet uje silný
vplyv emonej záaže na menštruáciu.“ 30)

5. FUNKNÉ VZAHY
MATERNICE
Vzah maternice k ostatným orgánom znázoruje schéma spracovaná
pod a G.Maciociu:

Obliky esenciu (jing) skladujú, ale
ju netvoria. Pochádza jednak od rodiov - to je Pre-natálna Esencia, inak
esencia Predošlého Neba. Táto sa po
narodení sústavne obohacuje o Post-natálnu esenciu (Esenciu Neskoršieho Neba) extrahovanú z potravy za
súinnosti plných a dutých orgánov.
Obe esencie sú uložené v oblikách,
sú vzájomne prepojené a jedna druhej
prospešné.
Obliky sú teda koreom Prenatálnej Esencie (Yuan Yin) a koreom
pôvodnej Qi (Yuan Qi). Skladujú
Esenciu (oznaovanú ako kore života), ktorá je hmotným podkladom aj
pre tvorbu menštruanej krvi.
„Významný gynekológ Qing dynastie Fu Qing Zhu (1607-1684)
zdôrazuje, že menštruaná krv nie
je „Krv“ ale „Voda“. Fu Qing Zhu
tvrdí, že menštruaná krv je Tian Gui,
pôvodom z obliiek. Vzniká z Yin-Obliky za spoluúasti Yangu-Srdca
(alší spôsob, ako srdce ovplyvuje
menštruáciu) a hoci je krvavo-ervenej farby, nie je to Krv; preto sa
oznauje ako Tian Gui.“31)
V pôvodnom texte Fu Qing Zhu
považuje menštruanú tekutinu za
´menštruanú vodu´ (Jing Shui). Objasuje, že tvorba Oblikovej Vody
(a teda aj menštruanej) nesúvisí so
Srdcom, Peeou a Slezinou, ale že
pri transformácii Oblikovej Vody
(Kidney Water) Srdce, Pee a Slezina napomáhajú.
Tian Gui nachádzame u mužov aj
u žien. U muža dáva vzniknú spermatickej tekutine, u ženy vytvára
menštruanú krv a vajíko (ovum).
ínske oznaenie Tian Gui Macciocia (Maciocia, 2012) prekladá do
anglitiny neúplne, ako „Heavenly
Gui“ (Nebeský Gui). V ínsko-eskom slovníku (Vochala, 2007) je
uvedených viacero ínskych znakov
pre fonetický prepis Gui, s rôznym

5.1. Obliky (shen)
Obliky (R) patria k plným orgánom, ich dráha je jinová. Ich elementom je voda (shui), emóciou strach
(kong) a tekutinou slina (tuo). Chu:
slaná. Potravina: strukoviny. Farba:
ierna. Vonkajším otvorom sú uši
a dva jiny teda vonkajšie moovopohlavné orgány (wai sheng zhi guan,
jin predný) a koneník (gang men,
jin zadný).
Obliky riadia tekutiny, kosti a zuby. Zdatnos obliiek sa prejavuje na
vlasoch. Esencia advín podporuje Schéma 2. Maternica a meridiány
rast, vývoj, reprodukciu a plodnos. (poda Maciociu)
12
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významom (napríklad: drahý, vzácny,
drahokam, pravidlo, vráti). Tian je
ínsky výraz pre Nebo. „Starí íania považovali nebo za mužské, zem
za ženskú. [...] Nebo plodí, zem rodí,
hovorí jeden staroínsky text.“32
Návšteva ve vyslanca v Nebeskom
Paláci je tradiným ínskym oznaením pre koitus.
innos Obliiek v svojej podstate
obsahuje dve formy:
Voda (Esencia, primárny Yin) ale
aj element Ohe - pôvodný prvotný
Jang (Yuan Yang) - oznaovaný ako
Brána Života (Gate of Life, Ming
Men).
Mnohé klasické texty používajú
pre objasnenie brány života metaforu hrnca s vriacou vodou. „Ak sú
ohe Brány Života a Vodná Esencia
v Oblikách vyvážené, voda sa varí,
ale nie nadmerne. Nadmerný úinok
oha v Ming Men môže spôsobi, že
sa vyvarí Vodná Esencia a vznikne
Horúos z nedostatku Yin-u.
Na druhej strane nedostatok oha
v Bráne Života spomalí var a zredukuje stimuly vysielané za úelom
výživy a dynamiky Qi v tele. To sa
prejaví ako celkový deficit Yang-u....
Je zaujímavé pozorova paralelu medzi koncepciou Ming Men-u ínskej
medicíny a endokrinným systémom
medicíny Západnej.“33)
Za nepriaznivých podmienok teda
ohe Ming Men môže by nadmerný,
alebo nedostatoný. „Ke je (Ohe
Ming Men) nedostatoný, nedokáže zohria Maternicu, o spôsobí
obštrukciu Chladom: to môže vies
k neplodnosti, bolestivej menštruácii a zníženiu sexuálnej túžby. Ak
je (tento Ohe) nadmerný, zahrieva
Krv spôsobujúc príliš silné menštruané krvácanie, neplodnos alebo
potrat.“34)
5.2. Srdce (xin)
Srdce (C) riadi krv, cievy a duševné
procesy. Je priradené k prvku Oha
„Vládnuci Ohe (Sovereign Fire)
je spájaný so Srdcom a prejavuje
sa v aktuálnom pohybe orgánu srdca. Tento pohyb distribuuje teplú
krv po celom tele a priamo závisí
na podnetoch z Ming Men. Toto je
podstatou vzahu Oblika-Srdce na
úrovni elementu Oha.“35) Perikard
(xin bao luo) chráni srdce tak, že absorbuje nadbytok Tepla. Ministerský
Ohe Perikardu predstavuje potom
nadbytok z vládnuceho Oha srdca.

originálne práce
Emóciou Srdca je rados (xi). Tekutinou Srdca je pot (han). Potravinou je
pohánka. „Srdce má nepopierate ne
jemné väzby s letom (xiaji), juhom
(nanfang), horúosou (re), Ohom (huo), horkou chuou (ku wei)
a ervenou farbou (chi se). Srdce má
vzah k energii leta, preto sa hovorí,
že v lete jangová energia srdca dosahuje maximum svojej aktivity a sú
tiež najaktívnejšie jeho funkcie.“36)
Macciocia sumarizuje funkný
vzah Srdca k Maternici a menštruanému cyklu takto:
„Srdce vládne krvi a má teda celkový vplyv na Krv.
Srdce má spojenie s Maternicou cez
Bao Mai, týmto Krv Srdca hrá úlohu
v gynekologických záležitostiach.
[...]
Srdce kontroluje premenu Yang na
Yin na zaiatku menštruaného cyklu a premenu Yin na Yang v období
ovulácie.
Klesanie Qi Srdca do Maternice
podporuje spustenie menštruanej
krvi poas periódy a uvo nenie vajíka pri ovulácii.
Krv srdca ovplyvuje menštruáciu
podobne ako Krv Peene (Liver-Blood): nedostatok Krvi srdca môže
zapríini nedostatonú menštruáciu
alebo amenoreu, stagnácia Srdcovej
Krvi môže by príinou bolestivej periódy; Horúos Srdcovej Krvi môže
spôsobi menorrhagiu.“37)
Srdce riadi krv a cievy (xin zhu xue
mai), riadi duševné pochody (xin zhu
shenzhi).
„Ak funkcie Srdca súvisiace s duševnými a emonými pochodmi prebiehajú normálne, mentálna zložka
(jingshen) je pevná a stabilná, myse
(shenzhi) jasná, myslenie (siwei)
bystré a vnímavos k informáciám prichádzajúcim z vonkajšieho
prostredia je taktiež normálna. Ak sú
funkcie Srdca súvisiace s duševnými
pochodmi narušené, emócie, vedomie
a myslenie sú tiež narušené; môžeme
pozorova príznaky ako nespavos
(shimian), nadmerné snívanie (duo
meng), psychická excitácia (shenzhi
bu ding) niekedy až závažnejšie blúznenie (zhankuang), alebo spomalenie
reakcií (fanying chidun), skleslos
a apatia (weimi), inokedy až mrákotný stav (hunmi) i strata vedomia
(bu xing renshi) a pod. Ale takýto
stav nerovnováhy sa môže rovnako
prejavova narušením innosti iných
orgánových systémov...“38)

5.3. Pee (gan)
Pee (H) náleží elementu Drevo,
riadi vzostup a rast, otvára sa do oí,
jej tekutinou sú slzy. Z tkanív jej
náležia svaly, nervy, š achy a väzivo. Spárovaným orgánom je žlník.
Príslušná potravina: jame, pšenica.
Príslušná chu: kyslá. Emócia: hnev.
„Nadmerná veselos, emotivita
a iritabilita sú príznakom plnosti,
naopak plalivos, puntikárstvo,
tvrdohlavos a depresie sú príznaky
prázdnoty. Hlavnou úlohou peene
je udržiava vnútornú priechodnos
a priepustnos organizmu, teda zabezpeova, aby krv, Qi, i telové
tekutiny mohli vo ne prúdi pod a
potrieb organizmu. Funkne je prepojená so žlníkom, prostredníctvom
ktorého udržuje uvo nenú náladu
tým, že reguluje hnev.“39)
Pee riadi drenáž a disperziu (rozptyl), ím:
- prispieva k pohybu energie a krvi,
- reguluje mentálnu a emonú innos,
- podporuje trávenie a asimiláciu,
- napomáha metabolizmu tekutín
- môže regulova pohyb energie
v troch ohniskách.
- zabezpeuje správny chod dráh
Chong a Ren.
„Ak sú funkcie peene normálne,
dráhy chong a ren môžu prijíma jej
pomoc. Dráha ren (ktorá obhospodaruje plod) je tak priechodná, dráha
tai-chong plná a silná, menštrucia
prebieha pravidelne, vaginálna sekrécia je normálna, tehotenstvo trvá
primeranú dobu a pôrod prebieha bez
problémov.“40)
Pee je zodpovedná za skladovanie krvi a reguláciu objemu krvi.
Ke namáhavá innos a prudké
emócie vyvolajú zvýšenú potrebu
krvi, pee siahne na rezervy a potrebné množstvo pridelí. Pri odpoinku sa as krvi vracia do peene,
kde je uschovaná. „Ak sa lovek
pohybuje, krv obieha vo všetkých
cievach, ak je lovek v pokoji, krv
sa vracia do peene. Keže pee má
funkciu skladovania krvnej tekutiny
a regulácie jej obehu, má aj názov
´more krvi´ (xue hai).“41) Rovnako
sa názov ´more krvi´ používa aj pre
dráhu chong.
V Lekárskej fyziológiu (Javorka
a kol., 2009) sa píše, že v sínusoidách
peene je priemerný tlak ove a nižší
ako v iných kapilárnych oblastiach
organizmu. Nízky odpor peeových

žíl umožuje za normálnych podmienok ve ký prietok krvi. V pokojových podmienkach sa v peeových
cievach nachádza do 450ml krvi.
Tento objem sa môže navýši až na 1
liter krvi, teda ide o krvný rezervoár.
Využíva sa na doplnenie krvného objemu pri hypovolémii.
U žien je Krv asto v nedostatku,
lebo dochádza k jej pravidelným stratám poas menštruácie a pri pôrode.
Nedostatonos Peeovej krvi (gan
wu suo cang) môže u ženy by príinou zoslabenia menštruácie, oneskorenia menštruácie, alebo amenorey;
š achy tuhnú, zmršujú sa, nechty sú
krehké, zrak je v prítmí nedostatoný.
V niektorých prípadoch môžu však
nasta aj poruchy krvácavého typu:
z maternice, z nosa, zvracanie krvi
a podobne. Ak je drenáž a disperzná
funkcia Peene nadmerná, krv nasleduje tento pohyb odlivu Energie o
spôsobí krvácanie.
Nedostatonos peeovej krvi
z poh adu lekárskej fyziológie (Javorka a kol., 2009) by mohla súvisie
s metabolickými funkciami peene.
Pee je najväšia ž aza udského
tela a má aj detoxikané schopnosti.
Zúastuje na metabolizme cukrov
(udržiava glykémiu, uskladuje
glykogén, je miestom glukoneogenézy). Podie a sa na metabolizme
tukov (ve a lipidových molekúl sa
syntetizuje ale aj degraduje predovšetkým v peeni), pee je miestom
tvorby cholesterolu a fosfolipidov.
Tvorí sa v nej žl, denne 600 - 1200
ml. Uskladuje niektoré vitamíny (A,D,B12) a železo. Pee má
centrálny význam v metabolizme
bielkovín. Syntetizuje všetky hlavné
plazmatické proteíny, neesenciálne
aminokyseliny, faktory koagulaných
procesov - fibrinogén, protrombín,
proakcelerín, a iné.
Qi-Peene a Krv Peene sú jej
Yang- a Yin - asti a sú vo vzájomnom vzahu.
Pri stagnácii Qi v peeni pohyb
Energie prestáva by plynulý, o
má dopad aj na Krv a jej pohyb vznikajú krvné stagnácie. Podstatou
stagnácie (zablokovania) Qi v peeni
je asto práve deficit Peeovej Krvi.
Pod a Maciociu (Maciocia, 2012)
aj Maternica skladuje Krv, a túto
dostáva hlavne z Peene. Ke potrebujeme v gynekológii vyživi Krv, je
potrebné súasne vyživova aj Krv
Peene. Pee predstavuje spojenie
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medzi menštruanou krvou (ktorá
je súastou Tian Gui) a ´normálnou´
krvou (ktorá vyživuje vlasy, nehty,
š achy, oi).
„[...] z h adiska menštruácie funkcia skladovania Krvi Maternicou
a Peeou sú jednotné. Preto Krv
Peene má na menštruáciu rozhodujúci vplyv. Krv ktorú Pee skladuje
je jednak menštruaná Krv a aj Tian
Gui odvodená z Obliiek, súasne
tiež Post-natálna Krv vyprodukovaná
Post-natálnou Qi Žalúdka a Sleziny.
A teda ak potrebujeme vyživi Peeovú Krv, musíme asto tonizova
nielen Pee samotnú, ale aj Obliky
(hlavne v gynekológii) a Slezinu, aby
sme podporili vytváranie Post-natálnej Qi a Krvi.“42).
Za týmto úelom sa v ínskej medicíne využíva aj bylinná lieba. Výhodou je, že niektoré lieivá majú dvojitý úinok: tonizujú Obliky a súasne
vyživujú Peeovú Krv. Ako príklady
Macciocia (2012) uvádza Radix Rehmanie preparata (Shu Di Huang)
a Fructus Lycii (Gou Qi Zi).
5.4. Slezina (pi)
Slezina (LP) je orgán plný, jin. Patrí k elementu zeme. Jej farbou je žltá,
chu sladká, potravina proso, tkanivá:
podkožné, tukové a svaly, senzitívny
orgán: ústa. Polarita dráhy: najvyššia
jin (Tai Yin) nohy. Príslušná emócia:
zadumanos, starosti, túžba. Myslenie
vychádza od Sleziny, ale prechádza
cez Srdce. Nadmerné premýš anie,
dumanie, nerealizovate né myšlienky
môžu naruši obeh energie, spôsobi
jej stagnáciu (qi zhe) s následným narušením funkcií sleziny a príznakmi
hromadenia energie v oblasti stredného žiaria (pocit rozpínania v brušnej
dutine, nezáujem o jedlo, skrátený
dych i oslabenie pamäte).
Spolu so žalúdkom (wei) sú hlavným orgánmi tráviacej sústavy (xiao
hua). Zabezpeujú trávenie potravy,
získanie a distribúciu jemných esencií (jing wei). Sú preto považované
za základ post-natálneho života (tzv.
neskoršieho Neba, houtian zhi ben).
Slezina riadi prepravu a premenu
obilnín, vody a vlhkosti, je pôvodcom tvorby energie a krvi. Riadi produkciu krvi, má schopnos zadržiava
krv v cievach, kontroluje svaly, ktoré
sú potom vyvinuté a silné, v konatinách je pocit ahkosti a sily. Energia
Sleziny riadi vzostup istého (až do
P úc), energia Žalúdka riadi zostup
14



neistého (kalného). Vzostupný pohyb energie Sleziny (pi qi shengfa)
zárove zabrauje ptóze (poklesnutiu) vnútorných orgánov. Zdatnos
sleziny sa prejavuje na perách, sú
hladké a žiarivo ervené. Popraskané
pery svedia pre hromadenie horúosti v Slezine a Žalúdku. Slezinu
zaažuje vlhko a horúava.
Maciocia v uebnici pôrodníctva
a gynekológie uzatvára kapitolu
o funkcii Sleziny v ženskej fyziológii
nasledovne: „Slezina produkuje Krv,
ktorá sa potom skladuje v Peeni.
Jej deficit môže ukazova jednak
na Tian gui (kedy Pee a Oblika
potrebujú posilni), alebo na Postnatálnu Krv (ke treba tonizova Pee
a Slezinu). Slezinná Qi sa pohybuje
vzostupne, o udržuje maternicu na
mieste. Klesajúca Slezinná Qi (sinking of Spleen-Qi) môže spôsobi
nielen prolaps maternice, ale pôsobí
aj pri menorrhagii a chronických moových symptómoch, ako je intersticiálna cystitída. Vtedy už neklesá iba
Slezinná Qi, ale aj Qi Obliková. Slezinná Qi tiež ‘zhromažuje’ Krv a ak
je v deficite, Krv vyteká v podobe
menorrhagie: toto je hlavnou príinou
deficitného typu menorrhagie.“ 43)
Macciocia(2012) uvádza úryvok
textu (Secret records of Master Feng´s Brocade Bag), ktorý hovorí, že
„Hoci Srdce vládne Krvi a Pee ju
skladuje, Krv je kontrolovaná Slezinou. Pre vyživenie krvi treba tonizova Slezinu a upokoji Žalúdok. [...]
Srdce a Slezinu by sme mali ošetrova pred príchodom Heavenly Gui
(do nástupu pohlavnej zrelosti, do puberty) a Obliky a Pee po príchode
Nebeského Gui (teda po puberte).“44)
Dôvod sa neuvádza.
Pravdepodobne to súvisí s vysokými nárokmi na kvalitnú výživu v období rastu dieaa. Tvrdenie môže vychádza aj zo známej skutonosti, že
Esencia Obliiek od detstva postupne
narastá a rozhojuje sa až do puberty.
Ke sa rozvinie schopnos rozmnožovania, Esencia obliiek postupne
ubúda, udáva sa že v 40-tke už klesla
na polovicu. Znižuje sa aj produkcia
Tian Gui. Esencii Obliiek sa okrem
iného pripisuje schopnos zvyšova
vitalitu i odolnos organizmu voi
vonkajším škodlivinám a zabraova tak vzniku chorôb. Pokia ide
o pee, zo životných období jej patrí
ranné detstvo. Srdcu a Slezine náleží
dospelos, oblikám staroba.
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5.5. Žalúdok (wei)
Žalúdok (G) riadi príjem pevnej
a tekutej potravy, jej rozklad, tranzit
a zostup neistého (zhuo), kalného
(jiang zhuo). Macciocia (Maciocia
2012) udáva, že Žalúdok je prepojený
s Maternicou cez Chong Mai (Penetrating Vessel), i v podstate mimoriadna dráha vychádza z Maternice,
prechádza cez Žalúdok a dôležitý bod
jeho dráhy G-36 (Qichong). Spolu
so Slezinou je Žalúdok zdrojom Qi
a Krvi.
5.6. Mimoriadne dráhy
Zadná stredná dráha - vládnuca(Du
Mai,Tou Mo, TM) a predná stredná
dráha - dráha poatia (Ren Mai, Jenn
Mo, Directing Vessel, JM) sa navzájom dop ajú, a treba ich chápa ako
Yang a Yin vetvu jedného energetického okruhu.
Zadná stredná dráha zaína v bode
TM 1 (Changqiang, Sila rastu) v strede medzi koneníkom a kostrou
a koní v bode TM 28 (Yinjiao, Prechod asna), v ústnej dutine. (Šmirala
a kol., 2005). TM 1 je centralizaným
bodom spojenia dráh jang a jin. Predná stredná dráha sa zaína hlbokým
priebehom v panve, na povrch vystupuje v bode JM 1 (Huijin, Spojený jin
Bod pohlavia) v strede perinea medzi
koneníkom a vonkajšími pohlavnými orgánmi. Je to všeobecný bod luo
a centralizaný bod spojenia s dráhou
Chong Mai. Dráha JM prechádza cez
moovo-pohlavné orgány na symfýzu
a alej v stredovej iare až do bodu
JM 24 (Chengjiang, Prijatie vlhkosti) v strede mentolabiálnej ryhy. Ide
o bod prvej pomoci a centralizaný
bod spojenia s dráhami hrubého reva a žalúdka.
Z poh adu tradiných princípov
vnútornej alchýmie sa praktikovanie
cirkulácie Qi hore v smere dráhy
Du a dolu dráhou Ren (teda proti
smeru normálneho toku dráhy ren)
považuje za spôsob podpory zdravia
a dlhovekosti. Okruh je známy ako
Malý nebeský okruh (microcosmic
orbit, xiao zhou tian), v ktorom chrbtica je analógiou Mlienej dráhy na
oblohe. Vnútorná alchýmia využíva
meditáciu, kontrolu dychu a telesné
cvienia. Premostenie, teda prepojenie dráh Du a Ren vyžaduje prácu
s panvovým dnom a priloženie jazyka na podnebie. Otvorenie kanálov
Du a Ren považujú majstri vnútornej
alchýmie za prvý krok k odomknutiu

originálne práce
všetkých dráh v tele.
„Iste, že du a ren musia by otvorené do istej miery u každého, ak má
by nažive. Otvorenie tu spomínané
je hlbšie, než rezonuje cez primárne
dráhy a otvára ich. Tradine však
takéto otvorenie nemusí nevyhnutne
pokraova k ostatným mimoriadnym dráham. Zjavne, tieto musia by
otvorené nezávisle, pod a niektorých
praktizujúcich.“45)
Pre aktiváciu ostatných mimoriadnych dráh by mala by podstatná
Yin qiao Mai (Jinová pätová dráha,
Yin Stepping vessel). Dráha zaína
v kardinálnom bode R 6 (Zhaohai)
za navikulárnou kostikou nohy
a priebeh koní vo vnútornom kútiku
oka v bode VU 1 (Jingming). Ten je
aj miestom stretnutia s dráhou Yang
qiao Mai. Pridružený bod Yinovej
pätovej dráhy je P 7 (Lieque).
„Yinová kroková dráha (Yin Qiao
Mai) ovplyvuje reprodukný systém
a oblas podbruška ženy. Využíva
sa hlavne pri syndrómoch excesu
v dolnom ohrievai, ako abdominálne masy, hre, cysty, fibroidy, ažký
pôrod a zadržaná placenta. V gynekológii je táto dráha zvláš úinná
na rozpustenie adhézií následne po
gynekologických operáciách, ako
hysterektómia i operácia pre endometriózu.“46)
Yin Qiao Mai starí majstri vnútornej alchýmie považovali za os komunikácie medzi vnútornou cirkuláciou
pôvodnej Qi a všeobecným zdrojom
(universal pool) primárnej Qi, ktorá preniká všetkým. Dráha dostala
názvy ako Kore nebies, Dvere smrti,
Kore života a smrti, Vstupenka
vzkriesenia/oživenia.
V podstate každý text vnútornej
alchýmie výslovne zmieuje pokoj
a prázdnotu, ako podstatné podmienky procesu vnútornej kultivácie.
„Hoci pokoj (stillness) je predpokladom úinnej manipulácie mimoriadnych dráh, sám o sebe nestaí
k dosiahnutiu cie a. Viac špecifický
prostriedok je potrebný“47)
Chong Mai (Penetrating Vessel,
Ústredná dráha) pod a J.Šmiralu
(2005) vychádza z panvovej dutiny
z bodu JM 1 (Huiyin), vnútorná vetva
ide smerom k perineu, alej k dráhe
obliiek. Vlastná dráha sa vynorí
na povrch v bode R 11 (Henggu),
pokrauje po prednej ploche brucha ascendentne cez hrudník a krk
a obkrúži ústa. Kardinálny bod: LP

4 (Gongsun), pridružený bod: PC
6 (Neiguan). Chong Mai považuje
Maciocia (2012) za najdôležitejšiu
mimoriadnu dráhu, pokia ide o fyziológiu ženy:
„Chong Mai má významný vplyv na
meštruáciu. Jednak vychádza z Obliiek a aj preto že je Morom Krvi.
Ovplyvuje prekrvenie a správny
pohyb krvi v maternici a kontroluje
všetky aspekty menštruácie. Zmeny
prebiehajúce v Chong Mai, Ren Mai
a Du Mai sú urujúce pre hormonálne
zmeny u ženy nastávajúce v 7-roných cykloch. Keže je Ústredná
dráha Morom krvi, tak body Mora
Krvi (VU 11 Dashu, G 37 Dajuxu,
G 39 Xiajuxu), sú bodmi tejto dráhy.
Ústredná dráha má vzah ku Krvi
a k telesnému ochlpeniu...“48)
Prehmataním podbruška ženy získame informáciu o stave Chong Mai,
Ren Mai, Maternice a Obliiek. „Brucho by malo by na pohmat elastické,
ani tuhé, ani príliš mäkké. Porovnajte
spodnú as brucha s hornou, pod
processus xiphoideus: táto oblas by
mala by mäkšia než predtým uvedená.“49) Ak je podbruško pocitovo
príliš mäkké (asto po viacerých pôrodoch) naznauje oslabenie Obliiek
s vyerpaním Prednej strednej dráhy
alebo Ústrednej dráhy - pod a toho
i oslabenie prevláda v centre, alebo
laterálne od stredu. Ak je spodná as
brucha na pohmat pevná až tuhá, ide
o stagnáciu Krvi, ak je prítomné aj
nafúknutie brucha, indikuje stagnáciu
Qi. V oboch prípadoch môže ís o postihnutie dráhy Chong Mai.

6. PATO-FYZIOLÓGIA MYÓMOV V TM, terapeutický
prístup
Hlavným prejavom pri myómoch je
Stagnácia (nehybnos) krvi (xue yu,
ang. Blood stasis). V západnej medicíne používame výraz venostáza. Pri
stagnácii krvi nastáva:
Spoma ovanie a zastavovanie sa

toku krvi, miestna akumulácia krvi,
krvné zrazeniny.
Vždy obsahuje syndrómy excesu
(Neeb, 2007), stagnácia krvi je vždy
stavom plnosti (Maciocia, 2011)
Jazyk je spo ahlivý indikátor krvnej stagnácie. Fialový jazyk vždy
znamená stagnáciu krvi (Maciocia,
2011), naopak to ale neplatí. Ak porucha trvá krátko, nemuseli sa ešte
zmeny na jazyku prejavi.

Vyšetrenie žíl spodnej strany jazyka

môže upozorni na stagnáciu skôr,
než sa prejaví zmenami na jazyku.
Zväšené žily znaia stagnáciu Qi,
stav plnosti. Tmavé žily znamenajú
stagnáciu krvi.
Stagnané bodky spodnej strany
jazyka (´stasis dots´ Neeb, 2007)
majú 3 stupne:
Menej ako 3 bodky je ahký l.stupe. Fyziologicky sa pod a Neeba
nieko ko stázových bodiek vyskytuje u starších udí. U mladších
býva príznakom porúch tráviaceho
systému, napríklad vredu žalúdka,
syndrómov H, LP a G.
Podjazykové žily dosahujúce k stredu uzdiky, novotvorba cievok pod
jazykom.
Pulz býva strunovitý, pevný alebo
zadrhávajúci (exces syndróm)
Príznaky: bodavé až rezavé lokalizované bolesti, horšie v noci, modriny, nafialovelé pery a jazyk, vysychanie pokožky, tmavá menštruaná
krv so zrazeninami
 a šie príznaky závisia od toho,
s akými inými syndrómami sa
krvná stagnácia kombinuje (Ando,
2011):
S prázdnotou Qi: princíp terapie
(Th) doplni Qi a rozhýba krv
Príznaky (alej len P): únavnos,
nedostatonos dychu, spontánne
potenie, bolesti
S prázdnotou krvi: vyživi krv,
oživi krv. P: závrate, palpitácie,
nespavos, bolestivé zdureniny, jazyk bledý. Pulz tenký, zadrhávajúci.
Výskyt napr. pri poranení.
S chladom: Th posup: zohria dráhy, oživi krv.
P: zimomrivos, predasná menzes,
bolesti zmiernené aplikáciou tepla.
Pulz ponorený, tenký, pomalý, zadrhávajúci.
S horúosou: P: horúka, rýchly
pulz, predasná silná menštruácia
s tmavou krvou, prerušenie menštruácie, zdureniny, suchá stolica,
olupovanie sa kože, bolestiam u avuje chlad. Th. princíp: vypusti
horúos, rozptýli zauzleniny, odstráni zrazeniny, rodi novú krv.
Pod a Neeba (2007) už samotná
krvná stagnácia môže pôsobi ako
kancerogénny faktor.
O vlastnostiach krvi hovorí kapitola 2.6.
Stagnácia Krvi v Maternici je asto
spôsobená stagnáciou v príslušných
meridiánoch.
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Príiny (kore, Ben):
K venostáze v oblasti Maternice
môžu vies (Macciocia, 2012):
 Poruchy Qi a Yangu:
- Plný typ: napr. Stagnácia Peeovej
Qi
- Prázdny typ: nedostatok Yangu Sleziny a Obliky
 Vplyv Chladu:
- Plný typ: Vnútorný Chlad, ktorý
vznikol inváziou externého chladu - syndróm Plného Chladu. Ak Plný
Chlad poškodí / vyerpá Yang, môže
sa premeni na Prázdny Chlad
- Prázdny typ: Vnútorný
Chlad,
ktorý pochádza z deficitu Slezinného a Oblikového Yangu - syndróm
prázdneho Chladu (chlad z prázdnoty)
Niektoré typy myómov môžu vznika aj kombináciou krvnej stagnácie
a Hlienu (tán, angl. Phlehm). Tieto
(ak sú hmatate né), bývajú na pohmat
mäkšie.
Plnos pod a Anda (2011) znamená
vytvorenie prekážok akumuláciou
chorobných vplyvov po vniknutí
škodliviny, alebo narušenou innosou orgánov s následnou tvorbou
zhlukov z hlienov, krvi, i vlhkosti.
Prázdnota a jej syndrómy sú vyvolané oslabením riadnej Qi, nedostatkom a vyerpaním prenatálu, alebo
poruchou dop ania postnatálnej Qi.
Príinou je hlavne zranenie orgánov
emóciami, prepracovanosou, chronické ochorenia a podobne.
Pre výber a úspech lieby je potrebné objasni príinu, rozlíši
i prevláda syndróm z excesu, t.j.
nadbytku, alebo z deficitu, t.j. nedostatku, prázdnoty. V skutonosti aj
pri syndrómoch prázdnoty (deficitu)
môžeme pozorova uritý stupe
stagnácie Krvi. Ak Qi a Krv sú ne-

dostatoné, zlyháva schopnos riadne
hýba Krv a tak zabezpeova primeranú perfúziu tkanív.
Pri liebe sa ako najdôležitejší
princíp z h adiska T M uvádza
zameranie na kore choroby. Je potrebné odlíši kore (podstatu, Ben)
od vonkajších prejavov, príznakov
choroby - Biao, vrchol (Ando, 2011,
Maciocia 2012). Z h adiska lokalizácie poruchy sú ochorenia orgánov
koreom a prejavy na povrchu tela
sú vrcholkom, chronický charakter
choroby je koreom, akútny je vrcholkom. Podobne ako v modernej
západnej medicíne platí, že u skupiny
príznakov treba rozlíši, ktoré z nich
sú akútne, a ktoré možno liei neskôr. V naliehavej situácii treba liei
vrchol. Príkladom je silné krvácanie.
Kore (napríklad prázdnotu sleziny)
lieime po zvládnutí vrcholku - akútneho krvácania. Lieba musí dosiahnu až ku koreu choroby, iba tak
ju môže skutone odstráni (bližšie
Ando, 2011). Pozri aj Schéma 2.
6.1. Stragnácia peeovej Qi
6.1.1. Stagnácia Qi (chi-´-eng)
Je to jeden zo syndrómov ochorenia
Qi. Ando(2011) ich uvádza v kapitole ´Diagnostika pod a ochorení Qi´
takto:
 Syndróm prázdnoty Qi: na rozdiel
od prázdnoty Yangu nie sú výrazné
príznaky chladu, môže postihnú
hociktorú as organizmu
 Syndróm prepadávania sa Qi: väšinou postihuje strednú Qi, t.j. slezinu
a žalúdok, príznakmi sú napr. ptóza,
inkontinencia (R)
 Syndróm protichodného pohybu Qi:
sa objavuje v súvislosti s p úcami,
žalúdkom a peeou, príznakmi sú
napríklad kaše a zvracanie

Schéma 2. Patológia myómov v TM (poda Maciociu, 2012)
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 Syndróm stagnácie Qi:

Stagnácia Qi vyjadruje obmedzenie
a spomalenie prietoku Qi v dráhach,
orgánoch i astiach tela. Príznaky
sú mnohoraké. Ando (Ando, 2011)
uvádza ako typické: Boles (tchung),
nafukovanie a rozpínanie (ang), tlak
a tiese na hrudníku (men) a pocit
prekážky (pchi). Bolesti ukazujú
na väšiu mieru stagnácie než rozpínanie. Istú mieru stagnácie Qi
spôsobuje každé ochorenie, samotná
stagnácia zvyajne spustí alšie poruchy. Vyšším stupom stagnácie Qi
je potom Stagnácia Qi so Stagnáciou
Krvi (chi-´sue-ju). Ešte závažnejší
stav vzniká pod a Anda(2011) pri Zauzlení hlienov s Qi (tchan-chi chu-ie). Nastáva akumulácia hlienov,
s typickým príznakom - vznik hrudiek a uzlín v podkožných vrstvách,
prípadne pocit prekážky v krku, ktorá
sa nedá prehltnú.
Príinou stagnácie sú najastejšie
emócie. Tiež prepracovanos, strava,
prázdnota vrodenej Qi. Princípom
lieby je rozhýba Qi (sing-chi).
6.1.2. Stagnácia peeovej Qi
Toto je syndróm diagnostiky pod a
orgánov. Porucha vzniká na podklade
disharmónie pohybu Qi spôsobenej
väšinou emoným zranením povahy
depresívnej i agresívnej.
Qi a krv peene sú náchylné k stagnácii hlavne u žien.
Vo ný pohyb Peeovej Qi je predpokladom pohybu Krvi pred a poas
menštruácie. Ak Qi Peene stagnuje,
Krv sa nehýbe dostatone a vznikne
boles. Boles a pocit rozpätia brucha
sa vyskytujú už pred menštruáciou,
napätie môže by pociované aj
v prsníkoch. Prítomná býva podráždenos, i depresívne ladenie. Pulz
býva strunovitý (angl. wiry pulse).
Stagnáciu peeovej Qi môže
doplova aj Stagnácia peeovej
krvi, vtedy je boles ešte výraznejšia.
Pod a Maciociu(2012) je tmavá menštruaná krv s prímesou zrazenín dostaujúcim symptómom pre diagnostiku Krvnej stagnácie. Tiež priebeh
menštruaného krvácania môže by
prerušovaný.
alším znakom je purpurové sfarbenie jazyka, ale ak je stagnácia nevýrazná a vznikla len nedávno, tento
znak na jazyku nemusí by vyznaený. ervenkastý jazyk s fialovými i
ervenými škvrnami po stranách ukazuje na horúos krvi v peeni.

originálne práce
„Fialový jazyk vždy znamená stagnáciu krvi. A pretože jazyk sfialovie
až po dos dlhej dobe, znamená to,
že patologický proces vedúci k sfialoveniu jazyka už nejakú dobu trvá.
Modrofialový jazyk vzniká na základe bledého jazyka a ervenofialový
sa vyvíja z erveného alebo z tmavo
erveného. [...] Modrofialový jazyk
signalizuje blokádu vyvolanú zablokovaním krvi vnútorným chladom.
U ervenofialového spôsobila blokádu horúos, ktorá krv zhlukuje
a zastavuje.“ 50)
6.1.3. Terapeutický prístup k stagnácii peeovej Qi
Princíp lieby: Upokoji Pee, hýba Qi, zruši stagnácie, oživi krv.
Akupunktúrna lieba využíva tieto
body:
 H 3 (Taichong), H 14 (Qimen), T 6
(Zhigou, bod Ohe): pre upokojenie
peene, rozhýbanie Qi, odtránenie
stagnácie (Maciocia, 2012). H 3
(Taichong, Ve ký nával, Ve ká
vlna) je bodom pramea, Zeme,
homeostatický bod, špeciálny bod
na ochorenia slizníc a spazmy
(Šmirala, 2005). Názov Ve ká vlna
by pod a Balnera mohol by odvodený od využitia bodu pri zdvihnutí
peeového jangu. Bod tlmí peeový jang, u uduje pee, reguluje
krv, otvára dráhy (spriechoduje),
rozháa vnútorný vietor, uk uduje
myse , mierni ke, podporuje hladký tok peeovej Qi, má využitie
napríklad aj pri depresii, nepravidelnej menštruácii a trombocytopénii (Balner a Balner, 2002). H
14 (Qimen, Brána kolobehu) je
majstrovským bodom pre tonizáciu
peene, centralizaným bodom spojenia s LP a Yinwei Mai (Šmirala,
2005). Má využitie na dekongesciu
peene, posilnenie Sleziny, leží v IV
medzirebrí 4 cuny laterálne od JM.
Treba sa vyvarova pneumothoraxu,
je možné využi moxovanie (Lian,
2011). T 6 (´ži-gou´, Ved ajší tok)
je symptómovým bodom pre bolesti
v hypogastriu, leží 3 cuny proximálne od stredu zápästia medzi rádiom
a ulnou (Šmirala, 2005).
 LP 6 (Sanyinjiao) pre oživenie krvi.
Je to skupinový bod luo pre trojicu
dráh jin, dôležitý distálny bod pre
perineum, orgány panvy, dolný
ohrieva,bod pre celkovú tonizáciu,
homeostatický bod s hemostyptickým a mukolytickým pôsobením,

centralizaný bod spojenia dráh R,
H, funkbý bod pre reguláciu krvného a lymfatického obehu, funkcie
nadobliiek a metabolizmu, ochorenia urogenitálneho systému. Vpich
ide kolmo do h bky 1,5-2,5cm
(pozri Šmirala, 2005). Tento bod
neošetrujeme poas menštruácie.
 JM 4 (Guanyuan) a JM 6 (Qihai)
vylepšia tok Qi v dolnom žiarii,
odstránenia stagnácie a posilnenia
maternicu.
 VF 34 (Yanglingquan, Prame
jangového všku) a JM 6 (Qihai)
v kombinácii rozhýbu peeovú Qi
(Maciocia, 2012). VF 34 rozptyuje vietor, pod a Liana zabezpeí
dekongesciu peene (Lian, 2011).
Ružika ho uvádza ako bod pre
svaly a š achy, majstrovký bod pre
poruchy k bov (Ružika, 2012).
 PC 7 (Daling, Ve ký horský chrbát) upokojí myse , ošetríme ho
ak sú prítomné emoné problémy
(Maciocia, 2012). Je to sedatívny
a trankvilizaný bod, bod Zem,
bod pramea, leží v strede zápästia
(Šmirala, 2005).
 PC 6 (Neiguan, Vnútorný priesmyk) nepriamo hýbe Qi peene,
upokojuje myse (Maciocia, 2012).
Je to spojovací bod luo, všeobecný
bod luo, kardinálny bod dráhy Yinwei Mai, funkný bod úinný pri
všetkých poruchách jin, úinný pri
poruchách obehu (Šmirala, 2005).
Bod vracia jasnos mozgu, tlmí boles, posiluje Slezinu, zabezpeuje
dekongesciu dráh a kanálov (Lian,
2011).
 LP 4 vpravo a PC 6 v avo volí Maciocia (2012) pre reguláciu Chong
Mai a oživenie krvi
 P 7 vpravo a R 6 v avo pre otvorenie Ren Mo a rozhýbanie Qi v dolnom žiarii
 R 14 (Siman, Štvornásobná plnos)
leží 5 fenov laterálne od JM 5 (Shimen, 2cuny pod pupkom), patrí
k bodom Útrednej dráhy, hýbe Qi,
odstrauje stagnáciu v maternici
a v Chong Mai. Existujú 4 stagnácie
(plnosti): stagnácia Qi, Krvi, Jedla,
Vlhkosti. R 14 sa využíva hlavne
pri liebe stavov nadbytku. Pod a
Šmiralu (2005) má bod využitie pri
liebe bolestí v malej panve, liei
ochorenia a spazmy maternice, poruchy menštruaného cyklu, bolesti
okolo pupka a iné. Bod má využitie
aj pri anovulanom dysfunknom
krvácaní z maternice (Lian, 2011).

Fytoterapia:
K lieivám, ktoré zarauje
Ando(2007) v kapitole pre rozhýbanie Qi patria napríklad:
Jupi (Citri reticulatae pericarpium,
oplodie mandarínky): reguluje Qi,
harmonizuje stred, vysušuje vlhkos,
premiea hlieny. Povaha je teplá, netoxická, chu štip avá, horká.
Juhe (Citri reticulatae semen, semeno mandarínky): rozhýbe qi, rozptyuje zauzleniny, a zastavuje bolesti.
Chu je horká, povaha vyrovnaná
netoxická), tropizmus má k dráhe obliiek a peene.
Juye (Citri recitulatae folium, list
mandarínky): Chu horká, štip avá,
povaha je vyrovnaná, tropizmus
k dráhe peene a žalúdku (p uca).
Foshou (Citri sarcodactylis fructus,
cedrát plod): uvo uje pee, reguluje Qi, harmonizuje stred, premiea
hlieny.
Xiangyuan (Citri fructus, citrón
plod): uvo uje pee a reguluje qi.
Tropizmus k dráhe peene, sleziny
a p úc.
Xiangfu (Cyperi rhizoma, šáchor
h uznatý kore): má tropizmus
k dráhe peene a trojitého žiaria.
Spriechoduje pee a reguluje Qi,
reguluje menštruáciu a zastavuje bolesti. Kombinuje sa s Bupleuri radix,
Angelicae sinensis radix, v prípade
chladu aj Cinnamoni cortex. Kontraindikovaný je pri stavoch prázdnoty
jin bez príznakov stagnácie, pri horkosti krvi z prázdnoty Yin.
6.2. Nedostatok (prázdnota)
Yangu Sleziny
Bob Flaws (Flaws,2008) vysvet uje, že Slezina je podstatná pre prípravu a transformáciu Qi. Yang nie je ni
iné, než ve a Qi na jednom mieste.
Kedže Slezina má odpor k Vlhkosti,
nadmerná Vlhkos ju môže poškodi
a spôsobi prázdnotu Yangovej Qi
(Yang Qi vacuity).
„Hojná vlhkos vedie k deng avosti
yangu. [...] Prevaha vlhkosti spôsobuje boles“51)
Vlhkos bráni vo nému toku Qi
a Krvi. Boles je subjektívny pocit
nedostatku vo ného prúdenia, a tak
vlastne panujúca vlhkos vedie
k vzniku bolesti. Vo nému toku Qi
prekáža nielen Vlhkos, ale aj Hlieny,
kontrahujúci Chlad, stagnujúca potrava a stagnujúca Krv.
„Prázdnota Yangu vedie k externému chladu (Yang xu ze wai han).
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originálne práce
Prázdnota yangu býva spojená s nedostatkom obrannej Qi. V takom prípade vonkajší škodlivý chlad môže
ahko vniknú do tela a pôsobi ako
externý kontrahujúci Chlad.“52)
Maciocia pridáva:
„Deficit Slezinového Yangu (Spleen-Yang deficiency) je závažnejší
stupe deficitu Slezinovej Qi (Spleen-Qi deficiency): klinický obraz je
rovnaký (nechutenstvo, únavnos),
len pribudne pocit chladu, chladné
konatiny, príliš mäkká stolica, mierna abdominálna boles, výrazne bledý
a vlhký jazyk. Pulz je slabý, prípadne
aj spomalený. V gynekológii môže
deficit Slezinového Yangu by príinou slabej i bolestivej menštruácie
(dysmenorea), alebo bieleho výtoku
(leukorhea). asto sa vyskytuje spolu
s deficitom Oblikového Yangu.“53)
Manuela Heider de Jahnsen (Heider de Jahnsen,2009) považuje pri
deficite Qi sleziny za nápadnú najmä
slabú výdrž, dotyná osoba sa rýchlo
vyerpá a ahko sa unaví, stisk ruky
je chabý. Po jedle sa objavujú vetry
a tupé bolesti brucha. Keže ide
o ochorenie typu prázdnoty - boles
sa tlakom zmieruje. Príinou býva
nevhodný životný štýl: nepravidelnos jedál, pokrmy typu fast-food,
sladkosti, alebo zdanlivo zdravé jedlá
tvorené šalátmi a za studena lisovanými olejmi, i zmenené potraviny so
zníženým obsahom tukov, obohatené
o vitamíny. Syndróm nedostatku Qi
sleziny je astý u vegetariánov, ak
v ich strave prevažujú šaláty a ovocie
a nepostarajú o adekvátnu náhradu
mäsa. Pri vyprázdnení Qi Sleziny
si môžeme všimnú neznášanlivos
niektorých druhov potravín.
Dr. Strnadelová (2010) ošetruje
prednostne Slezinu, bez oh adu na
subjektívne príznaky pacienta, vždy
ke pozoruje slabos v okruhu Zeme.
Zvýši to totiž energetickú úrove
pacienta a aj jeho subjektívny stav sa
potom rýchlo slepšuje.
6.2.1. Terapeutický postup pri
syndróme prázdnoty Yangu Sleziny
6.2.1.1. Akupunktúra a moxa:
Cie om je zohria a tonizova Yang
Sleziny. Ideálne je využitie moxy.
Maciocia (Maciocia, 2012) ako
hlavné akupunktúrne body odporúa:
G 36 (Zusanli), LP 6 (Sanyinjiao),
JM 12 (Zhongwan, Stred dutiny žalúdka), VU 20 (Pishu, Súhlasný bod
dráhy LP), VU 21 (Weishu, Súhlasný
18



bod dráhy žalúdka). Moxova. Zvláš
efektívna pre stimulovanie Slezinovej
Qi a Slezinového Yangu je
 kombinácia G 36 a LP 6 moxou na
ihle. Naviac bod LP 6 tonizuje aj
Pee, Obliky a Maternicu.
 JM 12 a VU 20 rozpúšajú hlieny
posilnením Sleziny.
Ak zistíme, že je potrebné podpori
aj Qi v Slezine pri klesaní slezinovej
Qi (prolaps maternice, chronický
pošvový výtok, ahká inkontinencia
mou), okrem uvedených akupunktúrnych bodov je vhodné zvoli aj:
 TM 20 (Baihui, Sto stretnutí) treba
ošetri tonizaným vpichom. Nachádza sa na prieseníku vrcholov
ušníc so stredovou iarou. Má upokojujúce úinky. Šmirala (2005) ho
uvádza ako všeobecný centralizaný bod pojenia jang a jin, funkný
bod pre tonizáciu jangu a bod
More kostnej drene. Pod a T M
kontroluje a koordinuje pôsobenie
všetkých ostatných bodov, preto sa
asto používa. Maciocia (2012) ho
považuje za bod vhodný pre dosiahnutie stúpania Qi a zastavenie krvácania. Lian a kol.(2011) ho ošetruje
pri prolapse maternice, rekta, pri
bolestiach hlavy a koch, uvádza aj
vplyv na upokojenie Peene.
 JM 6 (JM 6, Qihai) sa tiež nabodne
tonizane.
V prípade že je musíme rieši prítomné silné menštruané krvácanie,
potrebujeme ´posilni Slezinu, aby
udržala krv v cievach´, preto pridáme
ešte ošetrenie:
 LP 1 (Yinbai, Skrytý jas): bod dreva, umiestnený 1fen od bázy nechta
palca nohy na mediálnej strane.
Priame priloženie kónusu moxy je
pod a Maciociu (2012) empiricky overený postup pre zastavenie
krvácania z maternice, dokonca aj
ke príinou krvácania je Horúos Krvi (Blood-Heat). Umožní
zastavi aj iné formy krvácania, napríklad z nosa, alebo pri hematúrii.
Tiež úinný je postup pri vracaní
krvi, i krvi v stolici. Pod a Šmiralu
(Kompendium akupunktúry, 2005)
sa moxa na tomto bode nepoužíva.
K jej použitiu sa naopak prikláa
Lian Yu-Lin (Lian a kol., 2011),
súasne uvádza možnos vpichu za
úelom vyvolania krvácania v bode.
Hlavné úinky ošetrenia bodu SP 1
sú: posilnenie sleziny, eliminácia
meteorizmu, udržanie krvi v cievach a zastavenie krvácania.
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Pod a Maciociu (2012) sa v klinickej praxi najastejšie stretneme s variantom, kedy je prítomná Slabos
Sleziny spolu s Vlhkosou. Priom
Vlhkos (Dampness, Cháoshi) môže
by vyjadrená v rôznom stupni.
Z ažkostí pacientov prevažuje únavnos. Býva aj nechutenstvo, a hlien
v stolici. V gynekológii potom chronický vaginálny výtok, dysmenorea,
boles v strede cyklu (tzv. ovulaná
boles), cervikálna dysplázia, ovariálne cysty, infertilita.
Pulz sa popisuje ako k zavý (slippery pulze). Jazyk má hrubý mastný
až klzký povlak. (Podrobnejšie vi.
Diagnostika podle jazyka, Maciocia,
2011).
Okrem bodov pre posilnenie Sleziny, uvedených na zaiatku tejto kapitoly, sa s cie om rozpusti vlhkos
s výhodou ošetrujú práve tieto body
(Maciocia, 2012):
 LP 9 (Yinlingquan, Jinový prame
na návrší) rozpty uje stagnáciu vlhkosti, odstrauje blokády z dráhy,
prospieva dolnému žiariu (Balner,
2002). Bod Voda, špeciálny bod pre
gynekologické ochorenia, s využitím pri premenštruanom syndróme, poruchách menštruaného cyklu, metrorágii, dysmenorei, slabosti
dolných konatín a pod. (Šmirala,
2005). Lokalizácia: distálne od condylus medialis tibiae.
 VU 22 (Sanjiashu) je súhlasný bod
dráhy trojitého žiaria. Šmirala
(2005) ho uvádza ako nebezpený
bod. Lian (2011) doporuuje moxovanie, s úinkom posilnenia sleziny
a trojitého ohrievaa.
 JM 9 (Shuifen, Rozdelenie vody)
je uložený v stredovej iare 1 cun
nad pupkom. Šmirala ho uvádza
ako symptómový bod pre edém
a ascites (Šmirala, 2005). Lian
zdôrazuje úinok na reguláciu Qi,
harmonizáciu moového systému
a analgetický efekt pri bolestiach
brucha.(Lian a kol., 2011). Používa
sa aj moxa.
 G 28 (Shuidao, Vodná cesta) sa
nachádza v podbrušku, 2 cuny nad
symfýzou a 2 cuny laterálne od
strednej línie brucha. Pod a Liana
(2011) bod reguluje menštruáciu,
dysmenoreu, prospieva moovému
mechúru, zmierni obstipáciu, je
však kontraindikovaný v gravidite.
6.2.1.2. Fytoterapia pri syndróme
prázdnoty Yangu Sleziny

originálne práce
Rastlinná lieba na posilnenie Yangu sleziny pod a Maciociu (2012)
obsahuje:
Huang Qi Radix Astragali, „žltý starešina“ kore
Bai Zhu Rhizoma Actractylodis macrocephalae, Atraktilis ve koúborný
Ren Shen Radix Ginseng (žen-šen)
kore
Dang Shen Radix Codonopsis,
shangdangský ženšen, „pazvonek
chloupkatý“
Shan Yao Rhizoma Dioscoreae „jam
ínsky“ h uza
Vo farmakológii klasickej ínskej
medicíny (Ando,2007) nájdeme tieto rastliny v kapitole II.17 Lieivá
doplujúce prázdnotu, podskupina:
lieivá na doplnenie Qi.
„[...] Prázdnota jangu je ešte alším
vystupovaním prázdnoty chi, kedy
sa oslabuje zahrievacia a transformaná schopnos chi a objavujú sa
príznaky prázdneho chladu.
Pri prázdnote chi je treba dop a
chi, prípadne i pridáva lieivá doplujúce jang.
Pri prázdnote jangu je vždy primárne i prázdnota chi, preto je vhodné
aplikova súasne doplovanie jangu
i chi.“54)
6.2.2. Úprava stravovania
Na podporu energie stredu sú vhodné obilniny (ovos, ryža, jame),
sladká chu orieškov, semien, strukovín a zrelého ovocia. Zvláš vhodná
je kombinácia ryže so strukovinami.
Z h adiska termiky potravín treba
uprednostni potraviny neutrálne až
teplé.
Múka je síce energeticky teplá, pri
poruchách transformácie však rýchlo
vytvára v tele teplo zahusujúce vlhkos na hlien, podporuje stagnáciu
potravy. Osoby s poruchou Sleziny
a Peene by múku nemali používa.
Pokia ide o pšenicu, úlohu tu má aj
náchylnos k alergiám. Ak pšenicu,
tak naklíenú a zohriatu. Obilniny je
lepšie konzumova vo forme kaše,
prípadne obilné vloky. Jablko je
vhodné nastrúhané, i uvarené. Surové ovocie sa príliš nehodí. Ak ho
varíme, tak nie s bielym cukrom,
osladíme ho lepšie melasou, ryžovým
i jamenným sirupom.
Zo zeleniny sú vhodné zemiaky,
zimná tekvica, karotka. Kapusta
tonizuje Qi, hoci spoiatku môže
nafukova. Pod a Heider de Jahnsen
(2009) to oskoro prejde. Rovnako

u strukovín. V jej praxi až 80 percent
pacientov má aspo iastoné oslabenie Sleziny. Odporúa im aby venovali ve kú pozornos jedlu a jeho
rozžuvaniu, tak od ahia žalúdok aj
slezinu. Pokrm má by správne uvarený. Pri rozsiahlom oslabení Qi ako
lieebný prostriedok využíva aj živoíšne produkty. Tie sú považované za
najlepší zdroj Qi a hlavne pôsobia
rýchlo. Mäso je úinné tonikum, ak
sa nekonzumuje v nadmernom množstve. Ryba je vhodná, hoci až tak nezohrieva. Tuk v malom množstve je
považovaný za ideálne tonikum Yinu,
avšak tým, že zakoreuje Yang môže
zárove podpori toniká Yangové.
Fenykel, škorica a muškátový
oriešok pomôžu zvýši strávite nos
mlieka. So má ochladzujúci úinok
a pri tráviacich ažkostiach (nedostatoný tráviaci Ohe) je lepšie ju
vynecha. Možno ju nahradi malým
množstvom sójovej omáky, túto ale
prida až po dovarení.
Klasika ínskej literatúry (Su-wen)
hovorí, že: Slezinu treba zharmonizova sladkým, i bylinami alebo má
by povzbudená tonikami a usadená
korením.
6.2.3. Rôzne aspekty elementu Zem
Jedným zo znakov vyváženého elementu Zeme je stabilita.
„Znaky nevyváženosti premenlivej
fázy Zem sa prejavujú poruchami
väzieb, v nich bu zlyháva spojivo
alebo - obrátene - všetko je ochromujúcim spôsobom spojené dohromady.
Väšinou ide o nevyslovené a nepriznané obavy spojené s pocitom neistoty, ktoré vedú k zneužívajúcemu
a vykorisujúcemu lipnutiu na inom
loveku. Obavy pramenia z premenlivej fázy Voda, ktorá je kontrolovaná
práve Zemou. Ak je kontrola nedostatoná, nadobudnú prevahu obavy
z opustenia. Obavy Zeme sú charakterizované neistotou a nestabilitou.
Práve stabilita je jedným z k úových slov oznaujúcich vyváženos
Zeme.“55)
Sebaobetovanie je jedným z motívov vyko ajeného súcitu Zeme.
„V takzvaných opatrovate ských
profesiách nachádzame nadpriemerné množstvo osôb, ktoré kompenzujú
svoj vnútorný hlad starosami o druhých. Vanos jedného loveka
nedokáže zastavi vnútorné hlodanie
natrvalo. Tieto osoby majú potom
sklon beznádejne sa preažova te-

lesne i duševne, aby si zaslúžili viac
takejto vanosti, o však nestaí
k upevneniu vlastného centra. Práve
naopak... Skutoný súcit môže vyrás
len z uspokojenej a dobre živenej
Zeme. Ktorá pozná svoju vlastnú
hodnotu a radostne poskytuje zo svojej vlastnej hojnosti. Je to akt pokory
a ve korysosti. Pokory pred existenciou.“56)
Z premršteného centrovania Zeme
vyplýva vzahovanos, pozitívnym
aspektom je vytrvalos. Na povahu
typu Zeme sa dá spo ahnú.
„Zem predstavuje centrum premenlivých fáz... u udí s vyváženým
elementom Zeme nájdeme schopnos
bezprostredne po otrase sa plynulo
vráti do svojho stredu. Iní sa zasa
zdanlivo ani nedajú vyvies z pokoja.
Vyžarovanie rovnováhy a harmónie
nás núti vyh adáva ich prítomnos...
hlavne v období ve kej záaže. Poskytujú nám ochranu v životných
búrkach... Majú as.“57)
Aj náruživos - túžba, ktorej sú
podriadené všetky ostatné záležitosti,
sa pripisuje poruche elementu Zeme.
Náruživos má obsesívny (nutkavý)
charakter a pre jej úpravu je potrebné
stabilizova vyko ajený stred. Stred
možno dosiahnu napríklad prostredníctvom meditácie, pokojného rozjímania.
„Schopnos ui sa je podstatnou
mierou daná stavom našej sleziny.
Nakopenie vedomostí je známkou
hlbšej poruchy, aj ide o súbor informácií, ktorých hlbší význam zostáva
nestrávený. Pochopenie znamená ich
prijatie, asimiláciu. To, o je nepochopené, zostáva leža ako príaž.“58)
6.3. Nedostatok (prázdnota) Yangu
Obliiek (šen-jang-su-eng)
Inak nazývaný aj oslabením oha
ming-men. Okrem oslabenia funkcií
pohlavných orgánov a poruchy metabolizmu tekutín je nedostatoná
i ohrievacia a transformaná funkcia
Qi. Následkom je chlad v konatinách, výraznejší v dolnej polovici
tela. Tvár je bledá, pulz zanorený tenký. Jazyk: bledý s bielym povlakom,
niekedy opuchnutý.
Trpí i duch šen, o vedie k psychickej únave. Prejavom býva neplodnos
u žien (ochladnutie maternice), impotencia u mužov. Môže sa zjavi aj boles v kolenách a driekovej chrbtici,
tinitus, asté moenie, pocity chladu.
Menštruácia je nepravidelná, pred -

Acupunctura Bohemo Slovaca • bulletin LAS LS JEP a SSA SLS • 2|2015



19

originálne práce
žená, menštruaná krv svetlá bez koagúl. Príiny: vysoký vek, nadmerný
sexuálny život, vrodená slabos.
Princíp lieby: zahria a doplni
Yang Obliiek, zohria maternicu.
Akupunktúrna lieba a moxovanie:
 Pre tonizáciu obliiek: VU 23
(Shenshu, Súhlasný bod pre Obliky), JM 4 (Guanyuan, Brána
pôvodu) - moxa. R 3 (Taixi, Ve ký
potok, More svetla), je bodom pramea, reguluje aj innos maternice. Obohacuje Yin, dopluje obliky, uk uduje pee (Lian, 2011).
R 3 posi uje obliky, reguluje
maternicu, reguluje esenciu, ochladzuje horúos. Je bodom pôvodu
dráhy obliiek, spolu s bodom R 7
(Fu-liou,Zadný prúd) je považovaný za hlavný bod k doplneniu Yinu
Obliiek (Balner a Balner, 2002).
VU 23 (šu obliky, Palác esencie)
leží 1,5cunu laterálne od stredu
m.interspinalis L2-L3, patrí k nebezpeným bodom (Šmirala, 2005).
Pod a MUDr.Barešovej (2002,
prednáška Element Voda) posiluje všetky funkcie elementu Voda,
môže stabilizova esencie, pôsobí
proti starnutiu.
 JM 6 (Qihai, More Qi) tonizuje Qi,
zastavuje krvácanie. Nachádza sa
v strednej línii tela 1,5 cunu pod
pupkom. Vpich kolmo alebo šikmo
0,5-1cun do h bky (Balner, 2002).
Pri taoistickej meditácii sa dych
sústreuje práve do tohto miesta, tu
sa akumuluje Qi. Oznauje sa aj ako
spodný tan-tchien - jedno z troch
hlavných centier, kade prúdi životná
energia Qi. Tradiné funkcie (pod a
Balnera, 2002) sú: regulácia funkcií Qi, posilnenie Obliiek ke sú
v nedostatku, tonizácia Qi a Yang,
rozpty ovanie vlhkosti. Z tradiných indikácií napríklad: vaginálny
výtok s prímesou krvi, nepravidelná
menštruácia, nadmerné krvácanie,
neplodnos, kolika. Pod a Maciociu
bod má silný tonizaný úinok na
Qi a Yang najmä pri použití priamej
moxy.
Pri bolestivej menštruácii sa používa kombinácia: JM 6, JM 3 a LP 6.
 R 13 (Qixue, Bod energie, Bod
životnej sily) posilní obliky, maternicu, aj Chong Mai (Maciocia,
2012). Využíva sa pri terapii stavov
prázdnoty a Chladu, plní Chong
Mai. Leží v úrovni JM 4 (Guanyuan).
 G 30 (Qichong, Náhlivá Qi, Dy20



chový náraz) moxou: posilní Chong
Mai. Leží pri hornom okraji symfýzy, 2 cuny laterálne od JM 2 (Qugu,
symfýza). Bod pre asimiláciu (more
výživy), abdominálne bolesti, tonizuje tráviace procesy a sexuálne
funkcie, ovplyvuje poruchy menštruácie (Šmirala, 2005).
 R 7 (Fuliu, Napravený tok, Zadný
prúd): je to tonizaný bod, bod Kov.
Posilní Yang obliiek, posilní Qi. L:
2 cuny nad bodom R 3 (Taixi) na
okraji Achilovej š achy.
Balner (2002) navrhuje pri prázdnote obliiek kombináciu: R 7, JM 4
(Guanyuan), VU 23, a LP 6 (Sanyinjiao). Ihly s ponechajú 30 minút
a na na JM 4 sa použije nahrievanie
ihly.
 TM 14 (Dazhui,´da-žuj´, Ve ký
stavec) - pozri v kapitole 7.2.1.1.
6.4. Syndrómy chladu
Pri Stagnácii Chladu nastáva vždy
aj Stagnácii Krvi, nako ko Chlad zablokuje Maternicu a meridiány, ím
bráni riadnemu toku Krvi. Vlastnosti
škodlivého chladu a prejavy sú uvedené v kapitole 3.1.1.
Klinický obraz v gynekológii:
oneskorená menštruácia (oligomenorrhoe), prerušované menštruané
krvácanie, dysmenorea, abdominálna boles ktorá sa zlepší aplikáciou
tepla.
Jazyk je bledý. Ostatné príznaky sa
môžu líši, pod a toho i ide o plný
alebo prázdny škodlivý chlad.
6.4.1. Plný chlad v maternici
Vnútorný Chlad, ktorý vznikol
inváziou externého chladu vedie
k vzniku syndrómu Plného Chladu.
Pod a Maciociu (2012) je brucho na
pohmat tuhé, bolestiam u aví teplo,
ale zhoršia sa tlakom. Pulz je plný
a pevný.
Princíp lieby prázdneho chladu:
zohria maternicu, rozptýli chlad,
regulova menštruáciu.
6.4.2. Prázdny chlad v maternici
Vnútorný Chlad, ktorý vystal z deficitu Slezinného a Oblikového Yangu sa prejaví syndrómom prázdneho
Chladu. Pod a Maciociu (2012) bude
brucho na pohmat nepevné, uvolnené, bolesti brucha zmierni ako teplo,
tak aj tlak (o zodpovedá syndrómu
prázdnoty). Jazyk bude bledý, s hrubým bielym povlakom. Pulz: hlboký,
slabý, pomalý.
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Princíp lieby plného chladu: posilni Yang, vylúi chlad, upravi
menštruáciu.
Akupunktúrne body pre ošetrenie
uvedených syndrómov chladu sú tie
isté. Rozdiel spoíva len v spôsobe manipulácie s ihlou (Maciocia,
2012): Redukný spôsob manipulácie
v prípade plného chladu a metóda posilnenia teda tonizaný spôsob („zobanie moxou“) v prípade prázdneho
chladu. Je nutné použi moxu:
 JM 4 (Guanyuan, Brána pôvodu)
lokalizovaný v centrálnej línii 3
cuny pod pupkom. Ošetrenie bodu
moxou zohrieva maternicu (Maciocia, 2012).
 JM 6 (Qihai, More životnej energie)
je 1,5 cunu pod pupkom v stredovej
iare. Tonizácia bodu v kombinácii
s G 36 a LP 6 je úinná pri únavnosti, celkovej slabosti a hypotenzii
(Šmirala, 2005). Rozhýbe Qi a vylúi chlad (Maciocia, 2012).
Balner (2002) uvádza užitoné porovnanie bodov JM 4 a JM 6 pod a
Maciociu.
JM4: vyživuje Yin a krv,
nemá žiaden vplyv na rozhýbanie
Qi,
ovplyvuje maternicu,
tonizuje Obliky
JM 6: tonizuje Qi a krv,
hýbe Qi, rozpty uje stagnáciu,
ovplyvuje revá,
tonizuje Slezinu
 G 29 (Guilai, Návrat) je 1 cun nad
symfýzou, 2 cuny laterálne od bodu
Ren 3(Zhongji). Je špecifickým
bodom pre ochorenie genitálií a pre
energetický deficit (Šmirala, 2005).
Moxovanie môže vytlai chlad
z maternice (Maciocia, 2012).
 G 36 (Zusanli) tonizuje Qi a pomáha rozptýli chlad.
 TM 4 (Mingmen, Brána života) špeciálny bod sexuality, v interspinóznom priestore L2-L3, vhodný pre
akupunktúrnu hypalgéziu, nepravidelnú menštruáciu, flór (Šmirala,
2005). Výrazne tonizuje Ohe Brány života, je vhodnejší u prázdneho
chladu (Maciocia, 2012).
 VU 32 (Ciliao, Druhá štrbina) je
nad 2.sakrálnym otvorom. Pri priamom použití kónusu moxy vyháa
chlad z maternice (Maciocia, 2012).
Reguluje Qi a podporí menštruáciu
(Lian a kol., 2011).
 G 25 (Tianshu, Nebeský st p) je bod
2 cuny laterálne od pupka, s celkovo
posilujúcim úinkom, s indikáciou
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pre všetky brušné ochorenia (Šmirala, 2005). Kónus moxy pomôže vylúi chlad, môže stimulova Chong
Mai (Maciocia, 2012).
6.5. Hlieny (tan/tchan, angl.
Phlegm)
V. Ando (Ando,2011) oznauje
hlieny (tchan-jin)za chorobné initele
vzniknuté zahustením telových tekutín z rúznych príin. Pojmom tchan
oznauje hlieny hustejšie a väzké,
jin hlieny redšie a svetlejšie. Tchaj-jin zárove však oznauje patogénne
initele pôsobiace v organizme, vo ným okom nevidite né. K zahusteniu
organických tekutín dochádza pod a
neho pôsobením vonkajších škodlivín, emócií, porúch mechanizmu Qi,
alebo funkcií orgánov (p úc, obliiek,
sleziny). Ando delí chorobné hlieny
Tchan pod a prítomnosti a ších
škodlivín na:
Veterné hlieny (feng-tchan): vnútorný vietor vzniká, ke narastá yang
v dôsledku prázdnoty yin). Príklad
príznakov: závraty, hlieny v krku,
stuhnutie jazyka, ochrnutie svalov.
Horúce hlieny (že-tchan): vzniknú,
ke sa prítomné hlieny spoja s horúosou. Príznakom je napr. podráždenos, vykašliavanie žltých hustých
hlienov, zápcha, tmavoervený jazyk,
hladký rýchly pulz.
Chladné hlieny (chan-tchan): zahustenie sa chladu a hlienov. Objaví
sa citlivos na chlad, chlad v konatinách, zvracanie riedkych hlienov,
ažkosti so zdvíhaním konatín,ponorený pomalý pulz. Podobne existujú aj vlhké hlieny (š´-tchan) a suché
hlieny (cao-tchan). Príznaky hlienov
sa líšia aj pod a toho, ktorý orgán je
postihnutý najviac. V prípade svetlých hlienov ide o kombináciu s chladom, v prípade žltých o kombináciu
s horkosou, suché hlieny môžu obsahova prímes krvi.
„Ak sa akumulujú hlieny v dráhach
chi, vyvolávajú pocity brnenia a drevenenia, prípadne vznikajú v podkožných vrstvách na krku aj inde hrudkovité nebolestivé útvary.“59)
Robertson (Robertson,2008) uvádza palpaný nález uzlíka v oblasti
bodu LP 4 (Gong Sun, collateral
point, Luo) ako možný príznak nahromadenia Hlienov v kolaterálach
(´slow´spleen). Obrazový atlas akupunktúry (Liane et al., 2011) znázoruje tento bod v priehlbine, distálne
a inferiórne k báze prvej metatarzál-

nej kosti dolnej konatiny, na hranici
ervenej a bielej pokožky.
Tradiné pouky (Flaws, 2008)
o podstate Hlienov ako škodliviny
hovoria:
 Koreom Hlienov je vlhkos; ak
je prítomná Qi a Ohe, vytvoria sa
Hlieny. (hovorí o tom, že nahromadené tekutiny sa transformovali na
Vlhkos a táto stuhla na hlien, za
prítomnosti Qi a Oha)
 Pretože Hlien je v podstate voda,
jeho pôvod (kore, prame) je
v Oblikách a vrchol (vetvy) v Slezine.
 Slezina je miesto prípravy hlienu.
P úca sú miestom, kde sa hlieny
skladujú.
 Hlien a vlhkos spôsobujú obštrukciu toku Qi, obštrukcia Qi vedie
k stagnácii Qi.
 Hromadenie Hlienu je žriedlom
stovky chorôb. (hlieny spôsobujú
alebo komplikujú mnoho chorôb)
 Tuní udia majú ve a Hlienov
(a teda aj prázdnotu Qi)
 Prítomnos Hlienov v p úcach spôsobuje kaše , v hlave vedie k závratom, v srdci spôsobuje palpitácie,
v chrbáte chlad a v oblasti rebier
vedie k distenzii a pocitu plnosti.
(manifestácia prítomnosti Hlienov
v organizme)
Vo východnej medicíne sa hromadenie Hlienov pripisuje nedostatonej transformanej sile Sleziny alebo
preaženiu elementu Zeme. Hlien sa
pokladá za sekundárny patogén, ktorý
sa usadí v mieste už existujúcej poruchy. Okrem iného predstavuje vhodnú živnú pôdu pre choroboplodné
zárodky. Obranná reakcia organizmu
sa prejaví ako zápal.
„Ohe hlienov: Ak sa z rôznych
príin dlhodobo hromadia hlieny,
vedie to k vzniku horúosti. Je tiež
bežné, že chi stiesnená v dôsledku
emoných porúch môže spôsobi
vznik oha. Ke tento ohe spáli
tekutiny na hlien a potom sa s ním
spojí, môže to naruši myse a následne vies k podráždenosti a silnému nek udu.“60)
6.5.1. Lieba hlienov
Princí lieby: rozpusti hlieny. Ak
je súasne prítomná aj Krvná stagnácia: treba aj oživi a ´zlomi´ Krv,
rozhýba Qi.
Akupunktúra a moxa:
Maciocia (Maciocia, 2009) vyberá
body nasledovne:

 JM 3 (Zhongj), R 6 (Siman), LP 10

(Xuehai), H 3 (Taichong) na oživenie krvi v maternici.
 G 28 (Shuidao,Vodná cesta), JM
5 (Shimen, Kamenná brána), VU
22 Sanjiaoshu), LP 6 (Sanyinjiao),
G 40 (Fenglong, Bolestná plnos)
pre rozpustenie Hlienov v dolnom
žiarii. Pod a Liana (Lian a kol.,
2011) navodzuje celkovú relaxáciu,
uk uduje.
 G 22 (Guanmen, Zatvorené dvere),
JM 11 (Jianli, Posilnenie vnútra),
JM 9 (Shuifen) v kombinácii - na
rozpustenie Hlienov, pri ich akumulácii. JM 11 posilní slezinu, harmonizuje centrum (žalúdok a revá),
podobne ako G 22. Body JM 11 a G
22 ležia v jednej úrovni, 3 cuny nad
pupkom.
 JM 9 (Shuifen, Rozdelenie vody),
1cun nad pupkom, pomáha rozpúša Hlieny všeobecne. Šmirala
(2005) ho uvádza ako symptómový
bod pre edém a ascites.
 P 7(Lieque, Úžina) vpravo s R 6
v avo (Zhaohai): regulujú prednú
strednú dráhu - Dráhu poatia (Jenn
Mo, Ren Mai,Directing Vessel), pomáhajú rozpusti Hlieny.
Pri horúcich hlienoch P.Sionneau
(Sionneau, 2002) volí ošetrenie:
 G 44 (Nejting), H 11 (quchi) a TM
14 (dazhui) spolone preisujú horúos a odstraujú nepokoj.
 G 40 (Fenglong, Bolestná plnos)
premiea hlien a odstrauje nepokoj. Leží 8 cunov nad laterálnym
lenkom a 1,5cun laterálne od hrany
tíbie, je to bod luo. (Lian, 2011).
 PC 8 (Laogong, lao-kung, Palác
námahy) preistí horúos v srdci,
odstráni nepokoj.
Potraviny nápomocné k odvedeniu
hlienov a horúcich hlienov (Heider
de Jahnsen, 2009): Z obilnín je to
pohánka, teplotne je neutrálna a jej
sladká chu vyháa vlhkos z tela.
Strukoviny sú ve mi vhodné k odstráneniou vlhkosti. Hlavne fazu ky
atsuki a mungo.
Na zaiatku lieby sa treba vyhnú
bielej obrúsenej ryži, cestovinám
z bielej múky, chlebu a peivu. Zeleninu pripravova na pare alebo blanšírovanú tak, aby zostala chrumkavá.
Vhodné sú uhorky, púpava a zeler.
Z nápojov zelený aj (má chladnú
povahu, ale pije sa teplý i vlažný),
spolu so slivkami umeboši odvádzajú
z tela toxické látky a hlieny. Na zaiatku lieby sa neobídeme bez seba
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obmedzenia, postupne sa lieebná
diéta môže zmierova.
Tiež jóga a Qi gong môžu podpori
uvolnenie energetických kanálov.
6.6. Akupunktúrne body vhodné
k liebe deficitu krvi:
Syndróm prázdnoty krvi (sue-su-eng) zahruje chorobné stavy
celkového oslabenia následkom nedostatonej výživy organizmu krvou.
Bu sa krv netvorí dostatone, alebo
dochádza k jej stratám(krvácaním
alebo spotrebou z vnútorných príin).
Okrem prázdnoty Sleziny príinou
pod a Anda (2001) môže by krvácanie, emoná stiesnenos, krvné stagnácie a iné. Syndróm prázdnoty krvi
sa prejaví nezdravou bledosou tváre,
niekedy až žltkastou tvárou, bledými
nehtami, búšením srdca, tpnutím rúk
a nôh, závraami,bolesami hlavy,
neplodnosou, zoslabenou menštruáciou. Jazyk je bledý, pulz tenký, bez
sily. Prázdnota krvi sa prenáša aj na
kvalitu Qi. Prázdnota krvi následkom
rýchlej alebo dlhodobej straty krvi
môže vies až k odluovaniu Qi. Klinicky sa prejaví známkami podobnými šokovému stavu (bledos, kvapky
studeného potu, studené konatiny,
mdloby, nepatrný tenký dutý pulz).
Princípom lieby je doplni krv.
 JM 4 (Guanyuan, Brána pôvodu) lo-

kalizovaný v centrálnej línii 3 cuny
pod pupkom. Ošetrenie bodu moxou zohrieva maternicu (Maciocia,
2012), rozširuje a vyživuje zdroj
Qi, reguluje menštruáciu, podporuje diurézu, je kontraindikovaný
v gravidite. Je to bod Mu - poplašný
bod tenkého reva. (Lian, 2011).
Špeciálny bod pre energetický deficit, špecifický bod s tonizaným
pôsobením, centralizaný bod spojenia s dráhami LP, R, H (Šmirala,
2005).
 R 13 (Qixue, Bod životnej sily,
Jaskya Qi) reguluje a dop a
Chong Mai. Nachádza sa 3 cuny
pod pupkom, 0,5 cunu laterálne od
strednej iary brucha (úrove JM
4). Kontraindikovaný je v gravidite.
S výhodou sa používa pri poruchách
menštruaného cyklu a pošvovom
výtoku.
 H 8 (Ququan, Prame v ohybe).
Tonizaný bod, bod voda, bod na
impotenciu (Šmirala, 2005). Uložený na mediálnom zhybe kolena
v priehlbine medzi svalmi. Vyživu22



je krv, reguluje pee, podporuje
obliky a navyšuje esenciu (Lian
a kol., 2011).
 P 7 (Lieque) vpravo a KI 6 (Zhaohai) v avo: sú to body pre ovplyvnenie dráhy Jenn Mo.
 G 36 (Zusanli), LP 6 (Sanyinjiao),
 VU 20 (Pishu), VU 23 (Shenshu),
VU 17 (Geshu): ide o šu body sleziny, obliky a bránice, uložené pri
chrbtici 1,cunu laterálne od stredu
musculus interspinosus. Šmirala
ich oznauje za nebezpené body.
VU 23 (v úrovni L2-L3) reguluje
menštruáciu, leukoreu a lumbalgiu
(Lian a kol., 2011). VU 17 (úrove
Th7-Th8) dopluje a upokojuje krv
(Lian, 2011), je centralizaným bodom pre krv a životnú energiu (Šmirala, 2005). Všetky uvedené body sa
ošetrujú tonizanou technikou.

7. ALŠIE MOŽNOSTI LIEBY A PREVENCIE MYÓMOV
7.1. Modifikácie akupunktúry
v liebe myómov
Z modifikácií akupunktúry sa najviac využíva moxovanie. V našich
podmienkach najbezpenejší spôsob
ošetrenia moxou je lieebné nahrievanie kože moxovými cigarami. Tieto sa približujú 0,5 - 1 cm nad povrch
kože. Vyhýbame sa vzniku p uzgierov a popálenín, hoci tradiní ínski
lekári ich môžu považova dokonca
za žiaduce. Prehrievanie moxovaním
je zvláš vhodné u chronických ochorení, u stavov prázdnoty chi (bližšie
pozri Bangha, 2007). Za jednu z výhod tejto metódy považujem skutonos, že primerane pouená a zaškolená pacientka môže pokraova
v pravidelnom nahrievaní zvolených
oblastí v domácich podmienkach.
Pri pôsobení na akupunktúrne body
sa okrem tepla využíva ešte chlad,
svetlo, tlak, podtlak, elektrický prúd,
ultrazvuk a magnetické pole.
7.2. Mikroakupunktúrne systémy
MUDr. Šmirala (Šmirala, Ondrejkoviová, 2011) ich definuje ako
ohraniené funkne vysoko diferencované oblasti a asti tela s bohatou
inerváciou, na ktorých sa v podobe
homunkula premieta funkný stav
celého organizmu. Jednotlivé asti
tela a orgány tam majú presne topograficky urenú projekciu. Pri
vzniku poruchy sa v príslušnom
mieste pozorujú zmeny citlivosti až
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bolestivos. S ústupom poruchy sa
citlivos zmenšuje. Výhodou je, že
zmeny citlivosti sú zjavné už vo ve mi vasných štádiách ochorenia, o
má uplatnenie aj v diagnostike.
MUDr. Šmirala v Kompendiu akupunktúry (2011) vysvet uje novšiu
hypotézu profesora Zhang-Jing Qin,
tzv. biológiu ECIWO: Embryo Containing Information of the Whole Organism, pod a ktorej živý organizmus
má mozaikovú štruktúru, každá jeho
as v uritom stupni jednoty obsahuje informácie celého organizmu a má
potenciál tejto celosti ako embryonálnu možnos.
7.2.1. Oblas ušnice - aurikuloterapia
Z doteraz známych mikrosystémov
má najširšie využitie mikrosystém
ušnice. Pre terapiu aj diagnostiku
zdravotných ažkostí. Zmena citlivosti kože ušnice sa prejaví ešte
pred klinicky zistite nou zmenou.
Dr.Esler (2003) vysvet uje, že sú to
situácie, ke sa pacient necíti dobre,
ale bežným medicínskym postupom
ešte nevieme odhali príinu tohto
stavu. V projekných miestach postihnutých orgánov na ušnici však
už bývajú zrete né zmeny elektrickej
vodivosti, lokálne zvýšená teplota
a nápadná tlaková citlivos pokožky. alší autori upozorujú, že pri
chronických poruchách tieto zmeny
na ušnici nemusia by zjavné, môžu
sa ale objavi iné, napríklad zmena
pigmentácie (Šmirala, Ondrejkoviová, 2011).
Pri diagnostike aspexiou a sondou
h adáme aktívne body ušnice. Opis
lokalizácie je pre variabilitu ušnice
problematický, využívajú sa nákresy
(mapy ušnice), líniové body a ušná
geometria. Základy položil Nogier.
V prípade problematiky myómov
maternice a s tým spojenou klinikou
prichádzajú do úvahy viaceré body.
Napríklad body (Šmirala, Ondrejkoviová, 2011):
 Maternica (AT 58) vo fossa triangularis
 Panva (AT 56) vo fossa triangularis
- pre algické stavy orgánov malej
panvy
 Vajeníky (AT 23) v incisura intertragica, upravuje poruchy sexuálnych funkcií u žien, normalizuje
stav vegetatívneho systému, má využitie pri poruchách menštruaného
cyklu.
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 Hypofýza, Thalamus pod a Nogiera

(AT 26a, lokalizácia: antitragus)
- bod s celkovým analgetickým pôsobením, pre homolaterálne algické
stavy, kontraindikovaný v gravidite.
 Hypofýza II (AT 28) bod s analgetickým, sedatívnym a endokrinným
úinkom, s využitím aj pri poruchách menštruaného cyklu.
 Mozgová kôra (AT 34, cortex cerebri, v oblasti antitragu) má analgetické, spasmolytické, sedatívne,
protišokové úinky, lebo pôsobí
regulane na obeh krvi.
 Thalamus (Tri asti tela, AT 104,
v concha inferior) významný bod
pri liebe ochorení panvovej, brušnej a hrudnej dutiny.
 Krížová kos a kostr (AT 38, lokalizácia: anthelix) pri bolesti krížov
a kostre.
 Slezina (AT 98, lokaliz.: concha
superior) zvyšuje tonus ciev, má
analgetické spazmolytické a protizápalové pôsobenie, úinný pri
anémii a ochoreniach krvi, celkovo
posiluje v rekonvalescencii.
 Pee (AT 97, lok.: concha superior) pre ke, anémiu, hepatopatiu,
meteorizmus, dyspepsiu, a iné.
 Oblika a nadoblika (AT 95,
v concha superior) je považovaný
viacerými autormi za mimoriadne
dôležitý. Má využitie pri všetkých
ochoreniach
moovopohlavného
systému, endokrinných a nervových poruchách, kolapsových stavoch, šoku, migréne, impotencii.
Esler(Esler, 2003) zdôrazuje vplyv
na vegetatívny systém, na psychiku
a metabolizmus.
 Bránica (AT 82, lokalizácia: crus helicis, radix helicis) je pod a Nogiera
centrálny bod ušnice, centrum ktoré
ovláda celú ušnicu. Pod a ínskej
akupunktúry má analgetický a sedatívny úinok. Šmirala doporuuje
ošetri pri hematologických ochoreniach a poruchách menštruaného
cyklu.
 Bod agresivita (AT 23a,) v incisuraintertragica, využitie pri podráždenosti a agresivite, tiež niektoré
návykové stavy, napr. nikotinizmus.
Esler (2003) uvádza možnos tonizanej stimulácie u pacientov s hypothyreózou, za úelom zvýšenia
psychickej aktivity pacienta.
 Mimoriadne body ušnice (Šmirala,
Ondrejkoviová a kol., 2011):
 Bod Boch - bod libida umiestuje

Dr.Esler nad supratragovú incisuru
asi v jednej štvrtine vzdialenosti
k hornému úponu ušnice. Má využitie pri liebe migrény u žien (Esler,
2003).
 Bod Bourdiola, psychosomatický
bod, bod R (reticulus) je pri hornom
úpone ušnice. Esler (2003) doporuuje stimuláciu z vonkajšej strany
pre vplyv na psychiku. Uk uduje
psychické pnutie aj u dlhodobo
frustrovaných pacientov. Ide o bod
špecifický pre duševnú oblas.
Esler však upozoruje, že pre možnos hlbokého zásahu do psychiky
i možnos obnovenia traumatických
spomienok, nie je vhodné ho ošetrova pri prvom sedení. Tiež nedoporuuje jeho používanie zaínajúcim
aurikuloterapeutom.
 Zóna depresie a bod Jerome - bod
uvo nenia
 Omega body objavil Nogier na
zvislej
priamke
prebiehajúcej
dorzálnym okrajom vonkajšieho
zvukovodu. Omega body majú
pod a Eslera (2003) spoloný mechanizmus: všetko o bráni v realizácii svojho ega sa snažia zmeni,
odsunú, zoslabi až znii. Omega 2 oznauje za bod registrujúci
prostredie, v jeho blízkosti je oblas
alergie. Hlavný bod omega Esler
vyšetruje u všetkých pacientov
s chronickým ochorením, pretože
bod môže ovplyvni kortikálne fixované bolesti.
 Majstrovský bod Genitálií pôsobí
tonizane pri únave, ovplyvuje aj
oné ochorenia, napríklad glaukóm.
 Majstrovský bod Kože ovplyvuje
vegetatívnu rovnováhu, zmieruje
vnútorný nepokoj.
 Mimoriadne dráhy JM a TM Esler
(2003) si myslí, že v európski aurikuloterapeuti sa zhodli v názore
na umiestnenie prednej a zadnej
strednej dráhy na ušnice. Bazálna
línia tragu má predstavova strednú líniu tela. U praváka je potom
predná stredná línia (JM) na pravej
ušnice a zadná stredná línia (TM)
na ušnici avej. Nepoužívame ich
hne v prvom sedení. Bod nula´0´
v strede tragovej línie však použi
môžeme, pomáha vyjasni problém
s lateralitou (podobne bod Omega
hlavný).
 Pod a novších prác je možné na
ušnici zobrazi aj všetky body korešpondujúce s bodmi meridiánov.
(pozri napr. Strittmatter, 2003).

7.2.1.1. Zablokované 1.rebro
Prejaví sa bolesou pri zdvíhaní
paže, niekedy aj v k udovej polohe.
MUDr. Barešová vo svojich prednáškach (2002, Element voda) zdôrazovala, že blokáda 1.rebra môže
´blokova´ úinok aurikuloterapie.
astejšie ju nachádzala v avo. Súasne sa vyskytuje blok kostre (po
pôrode, po páde na zadok) a narušuje
postavenie kostí panvy.
Po
manipulanom
napravení
1. rebra (pozri manipulaný výkon
pod a Lewita, Šmirala, Ondrejkoviová a kol., 2011, str.214), MUDr.
Barešová použila ešte lieebný vpich
do akupunktúrneho bodu VU 35 (Huijang) uložený pol cunu laterálne od
okraja kostre, o mohlo nahradi
manipuláciu kostre per rectum.
Bod vpravo od kostre sa napicháva
obtiažnejšie (kontrakcia m.levator
ani). alším z doporuených bodov
bol VU 60 (Kunlun) - s úinkom
na svalstvo chrbtice, špeciálny bod
pre všetky bolesti a TM 14 (Dazhui,
Ve ké kladivo), v priestore C7-Th1, urých ujúci pasáž Qi smerom
hore. Hovorila aj o jeho vplyve na
kreativitu a schopnos vyjadrovania
sa. Pod a Šmiralu (2005) je to imunostimulaný bod, bod spojenia dráh
Yang, funkný bod pre tonizáciu dráh
Yang.
Beata Strittmatter (2003) popisuje
na ušnici bod pre Blokované 1.rebro:
leží na priamke spájajúcej bod 0 a bod
C7-Th1, na scaphe. Podobný úinok
pripisuje aj bodu „Stellate Ganglion“,
ktorý leží na tej istej priamke, medzi
oblúkom anthelixu a conchou Napichuje sa ešte bod 0.
Šmirala a kol. (2011) píše o stave
inverzie, ke vplyvom dlhotrvajúceho dráždenia ganglion stellatum
sa prevráti pomer vegetatívnej normotónie v oblasti tváre v prospech
sympatika (pri vegetatívnej normotónii za fyziologických okolností ahko
prevažuje parasympatikus). Porucha
je pomerne astá, projekný bod
1. rebra býva pri blokáde homolaterálne citlivý.
7.2.2. Rhinopunktúra
Lieebne využíva mikrosystém
bodov nosovej sliznice. Urogenitálna zóna sa nachádza v oblasti hlavy
dolnej mušle. Stimulácia sa robí vatovým tampónikom na tyinke.
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7.3. Pohybová aktivita
7.3.1. Qi - gong (chi-kung)
Qi gong vo ne prekladaný ako
hýbanie energiou chi, odbornejšie
oznaovaný ako nej-kung (vnútorné kung-fu) je tísícroia používaná
metóda pre zlepšenie a udržovanie
zdravia, a pre nadobudnutie sily
v bojovom umení. Cie om je rozvíja
cirkuláciu energie v tele a naui sa
ju ovláda. Dr.Yangn (Yang, 2001)
ktorý je nielen uite om fyziky ale
aj majstrom a uite om tchai-i,
považuje teóriu chi- kungu za podstatu ínskeho lekárstva. Základom
chi-kungu je aj teória Yin-Yang. Nako ko i v íne vládne ´zmätok´ okolo
chi kungu, Dr.Yang vo svojej práci
vysvetlil 4 hlavné odnože alebo školy
praxe teórie chi-kungu: konfuciáni,
lekári, budhisti a taoisti. Tieto skupiny sa navzájom nevyluujú, ich práce
sa ale odlišujú zameraním. Pokia ide
o lekárov, v ich dielach sa dá pozorova vplyv taoizmu, ich práce kladú
dôraz na dosiahnutie rovnováhy Qi.
Taoisti sa snažili o zdokonalenie
svojho Ja a získanie nesmrte nosti,
v ústraní. Budhisti sa zamerali na
zbavovanie utrpenia z existencie pomocou uvedomenia. Konfuciáni riešili fungovanie udskej spolonosti.
o sa tréningu týka, Dr.Yang(2001)
objasní dve kategórie tréningu: chi
- kung ako bojové umenie a istý
chi - kung pre zdravie, dlhý život
a psychickú výkonnos. Podstatou
cvienia Qi-gong je predpoklad, že
všetko riadi naša myse . Sústredenie
je k úom k úspechu, pretože myse
je schopná riadi tvorbu a cirkuláciu
Qi.
Podrobnejšie využitie chi-kungu
v gynekológii by z h adiska rozsahu
témy mohlo by námetom samostatnej písomnej práce. Cvii by sa,
aspo spoiatku, malo pod vedením
uite a.
7.4. Prevencia
Pod a Anda (2011) predchádzanie
chorobám znamená zladi svoje psychické a fyzické aktivity pod a vyššie
uvedených zákonitostí, by schopný
udržiava sa na zlatej strednej ceste,
bez extrémov. Lebo extrémy narušujú
rovnováhu, ktorá je predpokladom
zdravia. Z poh adu T M je potrebné udržiava si svoju Qi dostatone
silnú na odvrátenie úinkov ´škodlivej chi´. Tradiná ínska medicína
doporuuje posilova organizmus
24



cviením, ktoré zapája všetky asti
tela, udržiava pružnos šliach a k bov a podporuje cirkuláciu Qi. Radí
ako regenerova organizmus a nepreažova ho. V rámci sekundárnej
prevencie doporuuje postupy pre
efektívnu liebu, individuálne prispôsobenú. Využíva fytoterapiu.
Plnohodnotná strava, primeraná
pohybová aktivita, chôdza, pobyt
v prírode, asovo limitované slnenie
(15-20 minút denne), harmonické
vzahy, rodinný život, uspokojivá
sexuálna aktivita, oddych, striedanie
práce a zábavy, rešpektovanie zmeny
roných období, biorytmov, striedania da a noci; spev, tanec, kresba
i iná forma sebavyjadrenia; akupresúra, masáže, preventívne akupunktúrne ošetrenie, preventívne lekárske
prehliadky. To je nieko ko príkladov
primárnej prevencie, ktoré nepriamo
vyplynú z etiológie a patofyziológie
ochorenia. Spolone by sa dali zhrnú
výrazmi životospráva, psycho-hygiena, starostlivos o duševnú i telesnú
stránku. Popri starostiach o iných si
uri as pre seba.
Predchádzanie ochoreniam maternice sa výrazne nelíši od prevencie
ochorení všeobecne. Pod a mojich
skúseností, v oblasti gynekologickej
problematiky sa však s maximálnou
intenzitou odráža vplyv citového
života a vzahov, hlavne vzahov
s opaným pohlavím.
Podobný názor podložený skúsenosami z praxe vyjadruje MUDr.Chvála
(2006) v lánku o psychosomatickej
gynekológii a sexuológii: Hovorí
o premenách vzahového po a, ktoré
ženu poas života akajú. O rodiovstve, ktoré je nezrušite ným vzahom,
priom každý môže by len tak dobrým rodiom, ako dobrého má ved a
seba ´paráka´. Hovorí o množstve
zábavy, ktorá vyplní vo ný as mimo
rodinu a tým odoberá as potrebný
k synchronizácii a koordinácii jedincov vnútri rodiny. Pod a jeho skúseností sú práve ženy ove a citlivejšie
na nedostatok asu stráveného spolu
s partnerom. A v dobe prechodu
medzi 40-50-tkou je žena ešte viac
závislá na kvalite svojho partnerstva,
lebo po odchode detí sa zvýrazní nedostatok emonej podpory a pribudne
neistota z budúcnosti. Objavujú sa
gynekologické krvácania, bolesti hlavy, bolesti chrbtice z napätia svalov,
návaly tepla, úzkos, depresie, karci-
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nómy. Muž na nepriaznivú partnerskú
situáciu reaguje zvýšením agresivity,
únikom vrátane alkoholizmu, srdcovými príznakmi.
Choroby, na ktoré má vplyv nedostatok asu sa nazývajú hypokairózy.
Dr.Chvála píše o náraste depresívnych porúch tam, kde na spoloný
živost s partnerom nezostal as.
O strate motivanej energie, o sexuálnom styku ktorý sa stáva rutinou,
asto vynucovanou, ke na vyladenie
s partnerom nie je as. Mužovi nedostatok vyladenia nato ko nevadí.
Ženy sa do sexu niekedy nútia, snažia
sa vyhovie, predstierajú rados, o
sa im po ase vypomstí alším úbytkom sexuálneho apetítu. Obvykle
nasledujú astejšie návštevy gynekologických ambulancií. Chvála (2006)
pozoruje, že zložitejšia je situácia párov, ktoré nie sú vnútorne separované
od svojich rodiov.
Zdá sa, že zdravie ženy závisí na
udržaní dobrého partnerského života,
pokia možno s otcom svojich detí.
Zosta spolu ako rodiia bez intimity
môže však by, aj pod a MUDr.Chválu, zniujúce rovnako ako rozchod.
Názor, že žena po prechode sa rada
vzdáva sexu považuje tento lekár za
jeden z najhlúpejších predsudkov,
lebo dotyk a kontakt s druhým lovekom je žiaduci po celý život. Tretiu
as svojej práce o psychosomatike
gynekológie a sexuológie uzatvára
myšlienkou, že v oblasti genitálu
sa prejavujú choroby pod a toho,
k akým interakným možnostiam táto
oblas loveku slúži.

8. PRÍNOS AKUPUNKTÚRY
V LIEBE FIBROIDOV
- PREHAD ODBORNÝCH
PRÁC
8.1. Akupunktúrna lieba fibrómov maternice, THE
COCHRANE COLLABORATION - recenzia elektronických databáz61)
Autori preh adu analyzovali 9 elektronických databáz da 21.5.2009, bez
oh adu na jazyk textu. Cie om bolo
stanovi prínos a riziko akupunktúry
u žien s fibroidmi maternice.
Po vylúení duplicitných textov
získali 106 citácií. Všetky štúdie
okrem piatich boli publikované
v ínštine. 95 štúdií nemalo žiadnu
kontrolnú skupinu. Pä štúdií malo
kontrolnú skupinu, ale bez uvedenia
randomizácie. Šes štúdií síce bolo

originálne práce
randomizovaných („randomised control trials), z nich jedna bola nakoniec
vylúená pre riziko zaujatosti (štúdia
nevyhodnotila ved ajšie úinky, autor
nevedel uvies spôsob randomizácie
a zaslepenia). alšia zo štúdií nemala
dostatonú výpovednú hodnotu pre
akupunktúru, nako ko kombinovala
akupunktúrnu terapiu s rastlinnými
prípravkami a porovnávala úinok
s mifepristonom. Zvyšné štyri randomizované štúdie tiež vylúili, nako ko neboli zamerané priamo na liebu
myómov maternice, ale na využitie
akupunktúry po gynekologickej operácii.
Záver: hoci je akupunktúrna lieba
v íne široko využívaná pre liebu myómov, autori nenašli týmto
spôsobom žiadnu dvojito zaslepenú
randomizovanú štúdiu, ktorá by splnila požadované kritériá a mohla by
zaradená do preh adu. Zdôrazujú
potrebu vytvori štúdiu, kde kontrolná skupina by bola bez lieby, alebo
s placebom. (bližšie pozri ZHANG
a kol. Acupuncture for uterine fibroids (Review). Reprint of a Cochrane
review. The cochrane Library, 2010,
Issue 1. [online databáza], zdroj: http:
//www.thecochranelibrary.com)
8.2. Pre prax
Pod a Maciociu (2012), myómy je
možné „rozptýli” len ak sú malé (do
2cm). Naj ahšie sa lieia intersticiálne
(intramurálne) myómy. Najzložitejšia
je terapia subseróznych myómov.
Abdominálne masy zo stagnácie Krvi
sa lepšie lieia kombináciou akupunktúry a fytoterapie. Akupunktúra
samotná je vhodná pre rozptýlenie
Qi tumorov (pohyblivé útvary - napr.
spastický colon, vi. kapitola 3).

9. ZÁVER
„Na zaiatku bolo SLOVO a slovo
telom sa stalo“.
Za základ nielen prevencie ale aj
lieby považujem informovanos ako lekára tak aj pacientky. Dostupné
a strávite né informácie. Pouenie
pacientky primerane jej úrovni chápania problému. Aby došlo k prijatiu
a spracovaniu informácie. Lebo vtedy
sa zvyšuje šanca na úspech lieby, pri
spolupráci pacientky. Zdie am názor
P. Coelho (2007), že uite je ten, kto
Vám ukáže, že je to možné, ukáže
cestu. A že sami najviac pochopíme,
ke uíme iných.
Trpezlivou spoluprácou lekára a je-

ho pacientky sa podarí zisti podstatu
vzniku ochorenia u konkrétnej osoby,
odhali príinu stavu, nájs ´kore
choroby´. asto už toto uvedomenie
si príiny problému otvorí priehrady
a uvo ní blokovanú Qi, aspo naas.
Niektorí autori (napr. Dr.Luule, 2004)
hovoria o potrebe pochopi a odpusti. Nielen iným (pocit krivdy s emóciou smútku, hnevu a všetkými dôsledkami pre kvalitu Qi), ale odpusti
aj sebe - výitky svedomia, pocit
hanby, pocit viny, strach. Akceptova
vlastnú nedokonalos a zárove sa
zdokona ova. Napríklad v duchu
taoizmu, i inej blízkej filozofie.
Správne využi dostupné preventívne a lieebné prostriedky. Zharmonizova svoje telo, svoje vnútro,
uvies seba a svoje potreby do súladu
s okolím.
To vidím ako cestu. Pre seba i pre
svoje pacientky.
***
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BI SYNDRÓM, WEI SYNDRÓM A ICH TERAPIA
Bi syndrómy, Wei syndromy, akupunktúra a tradiná ínska medicína

po najnovšiu literatúru vyskytli, možno
zhrnú do jednej tézy:, Jin, Jang, Qi.

udstvo poas svojej histórie stále
h adalo úinné prostriedky a postupy na
liebu ochorení a predženie udského
života. Postupne sa vytvorila vrstva udí,
zaoberajúcich sa, ako praktickou liebou,
tak aj hlavne neustálym vzdelávaním sa,
s cie om zachovania a rozvíjania jestvujúcich poznatkov medicínskej teórie a praxe.
Teória zdravia a choroby, lieite stva a medicíny, existovala u všetkých predchodcov
súasných národov. Kultúrne oblasti, ktoré
si zachovali národnú a kultúrnu históriu
po stároia prechádzali obažnou cestou
rozvoja. Tento proces stále pokrauje.
Najviac podkladov o teórii medicíny
sa zachovalo v íne, v Indii aj v Starom
Egypte a Mezopotámii. Grécka a Rímska
tradiná medicína a jej teoretické základy
sa stali základom európskej i americkej
medicíny. Pri porovnávaní tradinej ínskej medicíny a jej teoretických základov
s ajurvédskou medicínou sa zisujú odlišnosti, ktoré sú dané etnickou odlišnosou.
Je pochopite né, že z reality komplexného
základu života vôbec a z patofyziologických mechanizmov sú u loveka známe už
viaceré súvislosti. Napokon aj v tých astiach dochádza priebežne ku korekciám,
vaka novým technickým metódam, výskum a vývoj stále pokrauje. Podobne aj
starí majstri v íne a v Indii, obmedzovaní
kultúrnymi a filozofickými poznatkami,
mohli z celého komplexu reality postupne
posklada mozaiku obrazu diagnostiky
a terapie akupunktúrou a vytvori tak logický a vyvážený systém.
Cie om medicíny je integrácia všetkých
prvkov poznania bez oh adu na dobu
a miesto ich vzniku, najmä ak sú prínosom
pre presnejšiu diagnostiku a efektívnejšiu
liebu. Táto integrácia neodrádza od toho,
aby pokraoval výskum v akupunktúre
a v tradinej medicíne s použitím najmodernejších technológií súasnosti a budúcnosti.
ínska prírodná filozofia už pred formulovaním taoizmu ako filozofickej školy,
poznala pojmy Jang a Jin ako vyjadrenie
dualizmu bytia. Dualizmus v chápaní bytia, teda protikladnos v systéme, antagonizmus, ale i partnerstvo, mužskos a ženskos, rivalita a vyváženos, plus a mínus,
de a noc, svetlo a tma, suchos a vlhkos,
chlad a horúava, hore a dolu, patria k udskému poh adu na dynamizmus a komplexnos života. Všetky charakteristiky,
ktoré sa v týchto pojmoch od najstaršej

1. Jin, Jang a Qi
Aktívny Jang a pasívna Jin. Tento podstatný jav možno priblíži nášmu chápaniu
tak, že normálna, teda patologicky nezmenená jangovos i jinovos ktoréhoko vek
miesta tela,ale aj akejko vek funkcie, sa
akoby skladala z dvoch zložiek jej základnej charakteristiky, ktorá je urená
a akceptovaná už dávno, z aktuálneho
postavenia skúmanej položky vo vzahu
k okolitým miestam tela, i súbežne prebiehajúcim funkciám. alším rozmerom
pochopenia dvojice Jang a Jin je ich vzájomná funkná previazanos.
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Jin-jang harmónia a disharmónia

MUDr. Anna Žiaková
AKUBIO s.r.o., Levice
ny a obranyschopnosti organizmu. Už
v dávnej histórii starí majstri na základe
poznania a pozorovania, vylenili šes
vonkajších druhov škodlivín - liu šie.
V alšom pozorovaní sa našlo pä vnútorných škodlivín –nej šeng vu šie. Ich názvy
i nimi vyvolané príznaky sú tie isté ako
vonkajšie škodliviny, len etiopatogenéza
ochorenia je iná a preto musí by iná aj
lieebná taktika. Vnútorné škodliviny sú
znásobené patogenetickým efektom, ktorý
je vyvolaný vonkajšími škodlivinami, o
vedie k obohateniu diagnostických a terapeutických možností.
2. Vonkajšie a vnútorné škodliviny
2.1. Vietor.
Vietor je prvá škodlivina. Je klimaticky
spojený s jarou a prvkom Drevo. Má jangovú charakteristiku, je pohyblivý, vzostupný a premenlivý. Dráha Peene je ním
najviac zranite ná. Patogénne sa prejavuje
asto v kombinácii s inými škodlivinami.
Vietor je najfrekventovanejšia škodlivina.
V rámci patologického procesu vzniká poškodenie dráhy P úc, najmä ich funkcie pri
zhromažovaní a distribúcii Qi a tekutín.
Jin-Jang kolobeh

Zrejme najfrekventovanejším pojmom
v akupunktúre a tradinej teórii je Qi.
Preklad tohto pojmu do európskych jazykov je „energia“, o nie je celkom presné,
a oprávnene vyvoláva negatívne reakcie
fyzikov. Pod a nich totiž každá energia
musí ma urité fyzikálne parametre,
a Qi ich zatia nemá zistené. Aj preto sa
v literatúre aj v akupunktúre stal pojem Qi
technickým termínom a už sa neprekladá.
Qi sa chápe ako výraz pre nosite a
procesov, ktoré fyziologicky zabezpeujú
kompletné fungovanie organizmu loveka.
Akupunktúra je schopná prostredníctvom
Qi upravi jej funkcie, a tým efektívne
zasiahnu do priebehu ochorenia.
Organizmus žije vždy v prírodnom
prostredí, ktoré je dané klimatickými
podmienkami. Za normálnych okolností
sa organizmus prispôsobuje výkyvom
klimatického prostredia, aby bola zachovaná primeraná rovnováha. Ak sú však
zmeny klímy náhle, extrémne, a naviac
organizmus oslabený z rôznych príin,
stáva sa táto zmena vonkajšou škodlivinou
a organizmus sa proti nej musí ochráni.
Vtedy sa spúša patogénny proces, ktorý
je závislý od druhu a intenzity škodlivi-
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Vnútorný vietor vzniká pri poruche
funkcie viacerých orgánových subsystémov, Srdca, Peene, Sleziny a Obliiek.
Najastejšie ide o poruchy Peene. Príiny
sú krátkodobé aj dlhodobé, najmä psychické, škodlivé emócie. Jinová dráha peene
má Jangovú charakteristiku, prítomnú
však v obmedzenej minimálnej miere.
Táto harmónia sa môže naruši vystupovaním záaže v Jangovom zmysle, psychogénne. Negatívnu rolu hrá aj zvýšená
detoxikácia.
Zvýšenie Jangovej aktivity je tu neprirodzené, má tendenciu k degenerácii, transferuje do odchýlky typu Vetra. Ten ako
Jang má tendenciu k vzostupu krvného
tlaku, a k vzniku náhlych cievnych mozgových príhod. Nedostatok Jinu Peene

originálne práce
má za následok nedostatonú innos aj
celkové postihnutie jinovej charakteristiky, o sa prejavuje ako nedostatonos
krvi. Tá sa prejavuje závraami a tremorom, parestéziami a exhaustiou. Vznik
vnútorného Vetra sa tu chápe ako reakcia
na fakt Jinovej nedostatonosti v dráhe
Peene. Vietor však uniká hore, príznaky
nedostatku Jinu zostávajú. Normálny Jang
pri narušení harmónie uniká tiež a disharmónia sa prehlbuje. Tu pomáha len celková stimulácia krvi, teda stimulácia Jin.
2.2. Chlad
alšou škodlivinou je Chlad. Je typický
pre obdobie Zimy. Primerane chladné poasie je primeraným javom. Škodlivinou
sa stáva ak je neprimeraný. Okrem prírodného chladu môže ís aj o arteficiálny
Chlad, napríklad klimatizácia. Všeobecným príznakom napadnutia Chladom je
boles. astá kombinácia Chladu s Vetrom má rýchlejší a razantnejší priebeh
ako pri napadnutí samotným Chladom.
Ide tu o napadnutie Jangu, o vedie popri
nadbytku Jin ku kvalitatívnej zmene Jang,
výraznému oslabeniu jeho ochrannej
funkcie. Pri zasiahnutí a alšom prenikaní
Chladu do hbky, môžu vzniknú bolestivé
kontraktúry.
Vnútorný Chlad vzniká nezávisle od
vonkajšieho prostredia. Vnútorný Chlad
vzniká pri nedostatku jangovej charakteristiky, najmä ak v dráhach Srdca, Sleziny
a Obliiek, prevládne Jin nad svoju sezónnu normu a prakticky potlaí akúko vek
jangovú aktivitu. U starších udí, ktorí si
neudržujú organizmus vo fyzickej a psychickej aktivite, vzniká stav chronického
nedostatku Jangu. U pacientov postihnutých vnútorným Chladom výraznejšie
nastupuje exhaustia, somnolencia, apatia,
bolesti a výrazný pocit ochladenia bolestivého miesta. Exhaustia je typická pre všetky stavy, kde je Jin v nadbytku a v hbke
je nedostatok Jangu, akoby bol v zavretý
v sklade so stratenými k úmi.
2.3. Horúos
Škodlivina Horúos - Su nemá vnútorný variant a je prísne viazaná na letné
teplé obdobie. Osobitosou horúosti je,
že môže zasiahnu ako Jin tak aj Jang,
spolone.
2.4. Vlhkos
Škodlivina Vlhkos - S je typická pre
koniec Leta, vyvolaná vodou, teda vlhkosou, ako pobyt vo vode, v daždi, vysoká
relatívna vlhkos vzduchu. Má Jinovú
charakteristiku, jej pôsobenie sa prejavuje
spoiatku viac v dolných konatinách.
Vlhkos po prieniku do dráh transformuje
Qi v nich tak, že tá stráca dynamiku, stagnuje, a tým brzdí možnosti fungovania ešte
funkných astí Qi. Vlhkos má afinitu
najmä k dráhe Sleziny, kde prítomnú funkciu Jangu transformuje. Zmenený Jang

stráca schopnos stúpa, takže aj ostáva
stagnova dolu. Prejaví sa to opuchmi,
zníženou pohyblivosou kbov, pocitom
ažoby v dolných konatinách, neznášanlivosou chladu, bolesami hlavy. Vlhkos
je najtvrdošíjnejšou škodlivinou, pacienti,
ktorí sú ou zasiahnutí, majú tendenciu
k chronickým ochoreniam. Vnútorná
vlhkos Sleziny, sa vytvára v spojitosti
s dráhou Sleziny, multikauzálnym mechanizmom, o vedie k stagnácii celého
energoinformaného obehu.
2.5. Suchos
Škodlivina Suchos – Cao, je typická
pre Jese, rozde uje sa na vlažnú a studenú suchos, závisí od poasia vo vasnej
a neskorej jeseni. Na túto škodlivinu je
najcitlivejší systém P úc, cez ktorý vniká
do organizmu. Tam najprv vysušuje dýchacie cesty a vyvoláva kaše .
Patogenetické deje sa odohrávajú
na úrovni tekutín. Celkové postihnutie
organizmu spomalením fyziologického
transportu sa premieta i do fungovania Qi,
ktorá stráca jeden zo svojich podstatných
nástrojov na udržiavanie zásobovania
a prevádzky organizmu. Toto narušenie
dráh je výraznejšie pri vnútornej suchosti.
Jej vznik sa dáva do súvislosti s ochoreniami s ve kými stratami tekutín, dehydratáciou stratami krvi, ale aj postupnou
stareckou dehydratáciou.
2.6. Ohe
alšou škodlivinou je Ohe - Chuo.
Vnútorný ohe je dôsledkom dysharmónie
medzi základnými princípmi alebo ich výkonnými zložkami: Qi a krvou. Vlastným
etiologickým inite om sa odpradávna
považuje potláanie emócií. Potláanie
emócií vyvoláva napätie, o je živným
fundamentom pre vznik vnútorného Oha,
teda pre transformáciu Jangu, ktorý je psychoregulane dlhodobo funkne potláaný
na škodlivý vnútorný Ohe. Priamo môže
napomôc i k spomínanej transformácii
vonkajšieho Oha na Vietor v dráhe Peene. Preventívny efekt akupunktúry sa
môže prejavi práve v takých stavoch,
ideálne už pri prvých predklinických znakoch nerovnováhy princípov s tendenciou
zhoršovania.
3. Bi syndrómy a ich terapia
3.1. Syndrómy zablokovania Bi
syndróm - Bi - Sheng
Klinickými prejavmi syndrómov zablokovania sú reumatické bolesti, ako
napríklad boles kbov, ochabnutos
a drevenenie konatín. Môžu sa objavi
ke, zatvrdnutie, až znehybnenie kbov.
Je to spôsobené zablokovaním Vetrom,
Chladom, Horúosou i zo stagnácie krvi.
Najastejšia je veterná škodlivos. Zablokovanie môže by lokalizované do oblasti
kože, ciev, svalov, šliach a kostí. Príina

ochorenia môže by: oslabenie organizmu, prázdnota intersticiálneho priestoru
(couli), jangová Qi nie je pevná, organizmus pod ahne nachladnutiu. Dlhodobý
pobyt v chladnom prostredí, vystupovanie
a zablokovanie Jangu v organizme, zhromažovanie Horúosti vo vrstve couli.
Vonkajšia škodlivina sa transformuje na
vnútornú Horúos.
V strednom aj mladšom veku sa vyskytuje ažší stupe reumatizmu, viac u žien,
medzi 25 až 40 rokom života. Ochorenie
prebieha zdhavo. Typická je slabos
a ochabnutie konatín, nechutenstvo,
chudnutie, brnenie aj pichanie v rukách
aj v nohách, zaervenanie a opuch malých
kbov, opuchy môžu spontánne vymiznú.
Postupne sa zjavia aj príznaky na väších
kboch, opuch, stuhnutie, osová deformácia kbu, bolestivé uzlíky, zdurenie lymfatických uzlín a sleziny, iridocyklitída. Na
rtg obraze je osteoporóza, ktorá sa asom
môže zhoršova, nastáva postupné zužovanie kbných štrbín, až postupná atrofia
kostnej hmoty. Z laboratórneho nálezu
býva pozitívne ASLO, zvýšená sedimentácia, CRP.
ahšiemu stupu reumatizmu obyajne
predchádza streptokoková nákaza, angína
s náhlym zaiatkom a s vysokou teplotou,
bolestivým a opuchnutým kbom niekedy
aj s myokarditídou. V chronickom štádiu
sa objavujú teploty, nechutenstvo, bledos,
krvácanie z nosa, a boles v kbe, najastejšie v kolennom kbe, alebo v ramene,
lakti, alebo zápästí. Po vymiznutí príznakov je kb bez poškodenia. U niektorých
pacientov sú postihnuté malé kby, ruky
alebo nohy. Tým je typický aj starecký
reumatizmus.
3.1.1.Zablokovanie spôsobené Vetrom,
Chladom a Vlhkosou:
Typické príznaky sú bolesti v kboch,
pocit ochabnutia, napätia, bez zaervenania. Pacient je citlivý na chlad, pri chladnom poasí sa príznaky zhoršujú. Jazyk má
biely s tenkým povlakom, pulz je tenký,
pomalý, rozbrednutý. Princípom lieby je
rozohna Chlad a odstráni Vlhkos.
Odporuené body sú:
TM 14 Dazhui, JM 6, QIHAI, JM 4 Guanyuan, JM 8 Shengue.+ lokálne body
Technika ošetrovania akupunktúrou:
pichá sa všade neutrálnou metódou, ihly
sa ponechávajú 20 až 30 min. Môže sa použi moxa na JM 8 Shengue. Týmito bodmi sa obnoví pôvodná Qi, v bode TM 14
Dazhui sa stretávajú všetky jangové dráhy,
nohy a ruky, preto sa ním môže rozháa
vonkajšia škodlivos, a pomáha regulova pohyb Qi v jangových dráhach.
Pri zablokovaní Vetrom, Horúosou
a Vlhkosou sa u pacienta stretávame
s opuchom, zaervenaním, bolesou
a obmedzeným pohybom v postihnutých
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kboch. Kb je horúci, môžu by na koži
ervené f aky, teplota, potenie, toenie
hlavy, suchá stolica, jazyk ervený so žltým
povlakom, pulz kzavý, rýchly. Princíp lieby je ochladi horúos, a odvies vietor.
Odporúané body sú:
TM 14 Dazui, TM 12 Shenzu, IC 11
Qiuchi, + lokálne body.
Technika pichania: IC 4 Hegu sa vypúša, R 7 Fuliu sa dopa. Pri napadnutí
organizmu Vetrom, Vlhkosou a Horúosou, alebo Chladom, sa Chlad transformuje na Horúos,o mení klinický obraz aj
spôsob terapie.
3.1.2. Stáza z hlienov:
Pri stáze z hlienov sú charakteristické bolesti, ktoré sa zhoršujú v noci. Je
prítomný pocit rozpínania, pokožka je
tmavšia. Ve mi astým príznakom sú
kolená žeriava, ktoré sú charakterizované
bolestivými opuchmi kolenných zhybov,
spojené s atrofiou svalstva, stehna, a lýtka.
Ide o stav prázdnoty Jin Obliiek a prienik
chladnej Vlhkosti do oslabených troch
Jangových dráh dolných konatín, o
spôsobuje stagnáciu. Ochorenie sa zaína
nachladnutím, horúkou, opuchom kolena,
ktoré je bolestivé, pri progresii sa opuch,
boles a zaervenanie zvýrazuje, a vytvára sa aj serózny alebo hnisový exudát.
Princípom lieby je rozpusti hlieny, vylúi škodliviny, spriechodni dráhy. Odporúané body VU 17 Geshu, VU 20 Pishu,
LP10 Xuehai, TM 14 Dazui. Technika vo
všetkých bodoch sa vypúša nako ko ide
o blokádu. Ihla sa zavedie plytko, potom
sa jemne manipuluje krútením, následne
sa zapichne hlboko a slabo sa poklepáva.
Vo vzdialených bodoch dráhy sa vypúša,
ale ihla sa ponecháva. Len pri silných
bolestiach sa ihla ponecháva dlhší as
v mieste.
3.1.3. Prázdnota pravej energie - eng
Qi.:
Pri pretrvávaní škodlivín v dráhach
nachádzame u pacienta chronické opuchy, problémy s pohybom a bolesti kbov,
striedanie akútnych fáz s pokojnými fázami, oslabené telo, problémy s pohybom,
ochabnutie svalstva a konatín. Tvár je
bez lesku, výrazná celková únava, apatia,
toenie hlavy, suché ústa smäd, ervený jazyk, bez povlaku pulz je rýchly a prázdny.
Princípom lieby je zavlaži Jin, vyživi
a rozprúdi krv,a spriechodni dráhy. Odporuené body sú: VU 18 Ganshu, VU 23
Shenshu, G36 Zusanli, pri horúke aj C6
Yingxi, a TM 14 Dazhui.
Technika ošetrovania akupunktúrou:
pri edéme kbov sa vypúša, v bodoch
VU 18 Ganshu, a VU 23 Shenshu sa ihla
hne vytiahne, v ostatných bodoch sa
následne dopa. Pri opuchu na prstov sa
vypúša krv z extrameridiánových bodov
EM 48, alebo EM 56 Bifeng. Pri pocite
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chladu sa pridáva moxa.
asto je hlavnou príinou stáza hlienov,
môže sa vyvíja postupne. Ke trvá dlho,
vzniká poškodenie esencie a krvi, esencia
sa hromadí v Oblikách a môže vzniknú
poškodenie Obliiek a Peene. Bod VU
18 Ganshu, VU 23 Shenshu a bod G 36
Zusanli, doplujú krv a esenciu Obliiek,
harmonizujú stred, doplujú postnatálny
kore. Napichnutím lokálnych bodov
sa vypúša krv a zmierujú sa blokády.
Blokády spôsobujú stagnáciu tekutín, tie
sa nerozpty ujú, spôsobujú stagnáciu krvi,
o vedie k opuchom kbov. Ke sa hlieny
nerozptýlia, ani tekutiny necirkulujú normálne, svaly a š achy nie sú dostatone
vyživované a atrofujú. Preto treba najskôr
vypúša, ím sa uvo nia hlieny a blokády, ale následne sa musí dopa, aby sa
harmonizovali dráhy a zmiernili bolesti.
Vypúša sa trojhrannou ihlou, tým sa
uvo uje stagnácia a zauzleniny. V bode
TM 14 Dazhui sa krížia všetky jangové
dráhy tela, preisuje škodliviny, harmonizuje krv, a tým posiluje Jin.
Ušná akupunktúra:
napichávajú sa ihly do bodov Shenmen,
bod Sympatika, bod ACTH, bod Obliiek,
bod Peene a lokálnych bodov pod a postihnutia.
Technika ošetrenia akupunktúrou:
silné napichnutie, ihly sa ponechávajú
15 až 20 minút, aplikujú sa denne alebo
každý druhý de, trvalé ihly sa ponechajú
3 až 14 dní.
3.1.4. Bi syndróm kolena s patelofemorálnym syndrómom, lieba akupunktúrou.
Je všeobecne známe, že vhodné použitie
odpoinku, posilovanie mm. quadriceps
a napínanie svalov a mäkkých tkanív okolo pately je prospešné. Mechanizmus, pomocou ktorého majú tieto lieby pozitívny
efekt, nie je jasný. Pod a T M, lokálna
boles v kolene sa bude diagnostikova
ako obštrukcia (zablokovanie), alebo Bi
syndróm. Obštrukcia Qi alebo krvi bude
zvyšova boles, alebo bolestivos ako
hlavné syndrómy. Znížená je funkcia
pohybových aktivít a asto sa popisuje aj
stuhnutos kolena. Ak bolestivé stavy nie
sú správne lieené, môže to vies k dlhodobým chronickým bolestiam, pohybovému zhoršeniu, celkovému zhoršeniu
telesných funkcií aj k depresiám. Existujú
vnútorné a vonkajšie príiny tohto stavu.
Preaženie, vystavenie chladu, vetru,
vlhkosti, alebo lokálne zranenie, vedie
k obštrukcii Qi alebo krvácaniu. Vnútorné
príiny, ktoré zoslabujú funkciu Sleziny
a Peene, môžu vies k zoslabeniu wei
–qi, ktorá vedie k lokálnej obštrukcii Qi
a krvácaniu z vonkajších príin. Ve a akupunkturistov zaznamenáva dobré výsledky
pri lieení svalovokostrových problémov.

Acupunctura Bohemo Slovaca • bulletin LAS LS JEP a SSA SLS • 2|2015

Akupunktúra ukazuje s ubné výsledky
pri lieení gonartrózy. Patelofemorálny
syndróm bolesti, diagnostikovaný ako Bi
syndróm kolena v T M, vykazuje pozoruhodné, pozitívne výsledky.
Nedávna štúdia posudzovala efekt akupunktúry na tieto stavy, a prezentovala
výsledky v Journal Alternative and Complementary Medicine (dec.2009). Bolo
posudzovaných 70 pacientov vo veku 18
až 45 rokov, z toho 41 bolo žien. Úrove
poškodenia funkcie kolena bola meraná na
základe Cincinnati Knee Rating systému
Bol to íselný systém a posudzoval stupe
bolesti, opuchu a pocit straty funknosti.
Pri tomto teste sa jednalo o vystupovanie
po 12 schodoch hore a dolu, priom každý
schod bol vysoký 17 cm. Po tomto teste sa
hodnotil stupe bolesti v kolenách pod a
íselnej škály. V súlade s teóriami T M
femoropatelárny syndróm bolesti bol klasifikovaný do 4 diagnostických typov:
1. studená boles
2. vlhká boles
3. Wind- bi - zvláštna boles
4. horúca boles - horúkovitá boles.
Studená boles bola diagnostikovaná,
ke sa pacienti sažovali na intenzívnu
boles spojenú s pocitom chladu. Boles
sa môže zintenzívni pri vystavení chladu,
alebo teplotným zmenám.
Vlhká boles bola identifikovaná ako
lokálna boles a pocit ažoby v konatine.
Boles sa môže zvyšova veterným oblaným a daždivým poasím.
Zvláštna boles bola diagnostikovaná,
ke sa lokálna boles presúva z priestoru
kolena, do iných astí konatiny. Boles
môže vyžarova z kolena kraniálnym aj
kaudálnym smerom.
Horúca boles môže by výsledkom
patogénnych zmien. Klinické príznaky
zahajú boles, zaervenanie, opuch,
pálenie a citlivos na dotyk. Tento stav sa
vyskytuje u dlhotrvajúcich, chronických
ochorení, hlavne reumatických, ako je
artritída, osteoartritída, pri nedostatonej
funkcii Obliiek, ktorá vedie k zvýšeniu
bolesti v kolene.
Všetci pacienti boli ošetrovaní akupunktúrou v bodoch G34 Liangqiu LP 10
Xuchai, G 35 Dubi, LP 9 Yinlingquan, a G
36 Zusanli. Ostatné body boli v súlade
s diferenciáciou VU 17 Geshu, VU 18
Ganshu, IC 4 Hegu.
Pre zvláštnu boles sa doporuovali
body VU 20 Pishu, LP 6 Sanyinjiao, pre
vlhkú boles VU 23 Shenshu, IC 4 Hegu
a pre studenú boles R 4 Dazhong. Každé
sedenie trvalo 20-30 minút, po manipulácii
ihlami bol dosiahnutý Deqi fenomén.
Pre studenú a vlhkú boles bol vpich
hlbší a ihly boli stimulované silnejšie
a dlhší as. Akupunktúrne lieenie sa opa-
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kovalo 2x do týžda po dobu 4 týždov.
Výsledky lieenia, subjektívne aj objektívne ukazovatele, na konci lieby vykazovali
zlepšenie stavu. Po 5 mesiacoch po liebe
boli pacienti zlepšení. Tento trend pokraoval aj jeden rok po liebe.
4. Wei syndróm - syndrómy ochrnutia
a ich terapia
„Wei“ v ínštine znamená ochabnutos.
V T M „Wei syndróm“ odkazuje na
syndróm oznaovaný ako svalová ochabnutos, alebo atrofia konatín s poruchou
Qi. Do tejto skupiny patrí široká škála
syndrómov, od ochabnutia a drevenenia
konatín po zápaly nervov, akútne zápaly, poškodenia chrbtice, následky detskej
mozgovej obrny, hysterické parézy a podobne. Po napadnutí Chladom a pri nadmernom potení vzniká prázdnota Qi a krvi. Jin a Jang nie sú schopné zavlažova
a vyživova cievy, o vyvoláva ochrnutie.
Príinami sú ohnivá Horúos, hlienová
Vlhkos, úbytok Qi a krvi, priom istá
Qi stráca schopnos harmonizova. Princípom lieby je rozmnoži tekutiny a rozptýli Ohe, preisti P úca a zavlaži to,
o je suché, doplni Slezinu a Žalúdok,
harmonizova a doplni Pee a Obliky,
oživi krv a rozpusti stázu.
Klinicky sa Wei syndróm môže prejavi len ako slabos konatín na zaiatku,
a nakoniec vedie k svalovej ochabnutosti
a atrofii konatín. V západnej medicíne,
Wei syndróm zaha ve a stavov, ako sú
následky encefalitídy, poranenia miechy,
svalová atrofia v dôsledku detskej obrny,
roztrúsená skleróza (SM), nádory v CNS,
at. Pri Wei syndróme nie je ustálená
lieba. Pre väšinu typov Wei syndrómu
základným smerom terapie je akupunktúra
a bylinná medicína.
4.1. Príiny a patologický mechanizmus poda TM:
Pod a teórie TCM, Wei syndróm môže
by spôsobený bu vonkajšími, alebo
vnútornými faktormi:
1) Horúos v P úcach: Wei syndróm
bol prvýkrát popísaný v kánone vnútorného lekárstva.Ktorý hovorí, že „ak sú
P úca napadnuté horúcou škodlivinou, nastáva vyerpanie telových tekutín, lalokov
P úc, nastáva atrofia - suchý Wei stav,...
ke horúos pretrváva dlhodobo, nastáva
ochrnutie konatín“.
Môže dôjs k poškodeniu P úc-Yin.
Tým je poškodená distribúcia telesných
tekutín, o vedie k podvýžive svalov
a šliach, o sa môže vyvinú v svalovú
ochabnutos a dokonca aj atrofii konatín.
Napadnutie horúcou škodlivinou vyvoláva poškodenie Jin P úc, napr. vysoké
horúky pri vážnejšom ochorení, dlhodobé
vyerpávajúce ochorenia. Tieto stavy spôsobujú úbytok a poškodenie telesných

tekutín s následným nárastom horúosti
v P úcach. Naruší sa rozpty ujúca funkcia P úc, cievy strácajú výživu, o vedie
k ochabnutiu konatín a celého tela.
2) Vlhká Horúos napadá Jin. Vzniká
pri dlhom pobyte vo vlhkom prostredí. Následkom toho Slezina stráca svoju transformanú funkciu a nahromadená vlhkos
blokuje cievy. Z blokád vzniká syndróm
Horúosti, ktorá bráni správnemu pohybu
Qi a krvi, ím š achy a svalstvo strácajú
výživu. Vzniká výrazná blokáda Qi a krvi.
Ak je osoba vystavená vlhkým patogénom
po uritú dobu, svaly budú napadnuté
vlhkosou. Tento stav spôsobuje miestne
znecitlivenie, svalová ochabnutos - Wei
syndróm. Pod a Xia Jin (Canon Xia
dynastie), Wei stav je vždy spôsobený
nadmernou vlhkosou v oblasti životného
prostredia. Klinické skúsenosti, môžeme
pochopi, že Wei syndróm je spôsobený
vonkajšími patogénmi, vlhkosou, alebo
teplom napádajúcim telo, ktoré môžu
poškodi meridiány a telesné tekutiny,
svaly a š achy ktoré nie sú správne vyživované. Avšak, to môže by spôsobené
tým, vnútorným patogénnym pôsobením
vlhkosti a tepla akumulovaného v tele,
pretože z nadmerného príjmu mastných,
alebo horúcich potravín, o vedie k stagnácii Qi a krvi v meridiánoch. Nedostatok
tekutín a krvi poškodzuje svaly a š achy.
Nakoniec sa tento stav môže vyvinú do
svalovej ochabnutosti alebo atrofii konatín, Wei syndrómu.
3) Oslabenie Peene a Obliiek: Pri dlhodobých ochoreniach, pri prepracovanosti sa oslabuje esencia a krv, iže Obliky
a Pee. Pee skladuje krv, a riadi š achy,
Obliky uschovávajú esenciu a dre Obliiek vyživuje kosti. Pri nedostatku esencie
a krvi strácajú cievy a kosti výživu, o
vedie k ochrnutiu. Pod a TCM sa v Peeni
ukladá v krv, a Obliky sú živené esenciu.
Cievne zásobenie a esencia vyživujú všetky tkanivá, vrátane svalov a šliach. Dlhšie
choroby, alebo nadmerná sexuálna aktivita môžu spôsobi nadmernú stratu krvi
a esencie, o vedie k nedostatku výživy
šliach, svalov, kostí a meridiánov, a preto
môže dôjs k Wei syndrómu. Oslabenie
a atrofia väzív je spôsobená oslabením
Peene a vyerpania esencie Obliiek,
ktoré sú spôsobené poruchou životosprávy
a extrémom v sexe.
4) Oslabenie Qi a krvi: Pod a TCM,
oslabenie Qi a krvi je považované za jeden
z hlavných faktorov, ktoré spôsobujú Wei
syndróm, a pod a skúseností je naozaj
dôležitým faktorom. alším faktorom
sú dlhodobé chronické ochorenia, ktoré
vedú k oslabeniu Sleziny a Žalúdka, alebo
nesprávna strava, ktorá spôsobí nedostatok Qi a krvi, o vedie k podvýžive svalov
a šliach, a k Wei syndrómu.

5) Vonkajšie poškodenie ciev. Príinou
je najmä trauma, pád, úder a podobne, ím
vznikne poškodenie ciev, blokády Qi a krvi. Cievy strácajú výživu, preto sa krv a Qi
nemôže normálne rozpty ova Príiny
ochorenia z poh adu západnej medicíny:
infekné a vírusové ochorenia, toxické
látky a západné lieky, porucha výživy,
trauma. Všetky tieto príiny môžu spôsobova zápaly a oslabenie nervov, o vedie
k ochrnutiu. Zápaly nervov sú najastejšou
príinou ochrnutia na periférii. Pacient má
pocit zablokovania ciev a výživy. Prejavuje sa to najmä na konci prstov, kde je
narušená citlivos a funkcia. Pri zhoršení
ochorenia sa príznaky môžu šíri hore
na predlaktie a na predkolenie. Zápaly
nervovej sústavy, vyvolané infekciami,
liekmi a metabolicky: pri akútnom infeknom zápale nervu je pacient napadnutý
vonkajšou Vlhkosou a jedovatosou. Na
zaiatku ochorenia vzniká drevenenie
konatín a strata sily, v neskoršom štádiu
môžu ochrnú všetky štyri konatiny,
môže sa objavi porucha rei, dýchania,
búšenie srdca. Pri metabolicky a toxicky
podmienených poškodeniach sú hlavným
príznakom bolesti v priebehu nervov
v konatinách. Diabetická neuralgia sa
prejavuje drevenením, bolesami svalstva,
ochabnutím lýtka, netoleranciou záaže.
Pri traume ide o priame poranenia
tkanív, vrátane svalov, šliach a kostí, o
má za následok stázu krvi a stagnáciu Qi.
Svaly a š achy nie sú správne živené, meridiány nefungujú normálne, sú poznaené
znecitlivením a neschopnosou, a preto
dochádza k vzniku Wei syndrómu.
Lieba poda TM:
Horúos poškodzuje Jin P úc: príznaky: ochorenie sa zaína horúkou, slabosou v konatinách, smädom, pocitom
sucha v hrdle, málo mou, suchá stolica,
jazyk ervený so žltým povlakom, pulz
tenký a rýchly. Princípom lieby je vyživi Jin, preisti P úca, vyživi a zvlaži
š achy a cievy.
Odporúane body:
Body na horných konatinách: IC 15
Jianyu, IC 11 Quqi,IC 4 Hegu, T5 Waiguan, EM 32 Jiaji, C 5 Tongli.
Body na dolných konatinách: G 31 Biguan, G 32 Futu, G 36 Zusanli, G 41 Jiexi,
VF 30 Huantiao, VF 34 Yanglingquan, VF
39 Xuanzhong, EM 32 Jiaji, P5 Chize, VU
13 Feishu, TM 14 Dazui.
Technika ošetrovania akupunktúrou je
neutrálna, ponechanie ihiel 30 minút.
Vysvetlenie: Dráhy na horných konatinách patria k jang mingu ruky a dráhy
na dolných konatinách k jang mingu
nohy, uzdravujú ochabnutos a odstraujú
Horúos. Ostatné body P5 Chize, TM14
Dazhui, odstraujú horúos v P úcach.
Vlhkos a Horúos napadajú vnútro.
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Na dolných konatinách sa objavuje
brnenie, opuch, bolesti vo svaloch, slabos
a svrbenie. Príznaky sa šíria zdola smerom
hore, chorý má pocit rozpínania v hrudnej
dutine, pri zhoršení sa obmedzuje pohyb,
pacient má problémy s dýchaním, reou,
moením, jazyk je so žltým povlakom
pulz rozbredlý, rýchly.
Princípom lieby je rozptýli Horúos,
odstráni Vlhkos, spriechodni dráhy.
Doporuené body:TM 14 Dazui, TM 4
Migmen, TM 3 Yaoyangguan, EM 32 Jiaji,
IC 11 Quqi, IC 10 Shousanli, IC 4 Hegu,
G 36 Zusanli, LP 6 Sanyinjiao, TM12
Shenzhu, pri problémoch s dýchaním TM
25 Suliao, pri problémoch s reou VU 10
Tianzhu, JM 23 Lianquan.
Technika ošetrovania akupunktúrou:
všade sa vypúša, ihly sa hne vyberajú.
Vysvetlenie: ochorenie sa vyskytuje
najmä v lete a na jese, poas teplých
a vlhkých dní. Preto sa vyberajú body
TM 14 Dazhui, TM 3 Yaoyangguan, TM
4 Mingmen, na spriechodnenie Jangu, aby
sa dostal na povrch. Doplní sa nimi aj Jang
a pôvodná energia a zárove sa odstraujú
Vlhkos aj Horúos z danej oblasti. Body
IC 11 Quqi, IC 10 Shousanli, IC 4 Hegu,
G 36 Zusanli, uzdravujú Slezinu a harmonizujú krv a Qi. LP 6 Sanyinjiao zlepšuje
prepravnú funkciu Sleziny a rozpúša
Vlhkos. TM12 Shenzhu, a TM 25 Suliao
uvo ujú hrudník, a regulujú kolobeh Qi
v hrudníkovej oblasti, navracajú Jang, aby
prúdil v správnom smere. Body VU 10
Tianzhu, a JM 23 Lianquan spriechodujú
dráhy, a cievy v postihnutej oblasti.
Príznaky vyerpania Obliiek a Peene
sú typické pri chronických ochoreniach
a pri vysychaní esencie Obliiek ing.
Zjavná je aj atrofia svalstva na stehnách
a lýtkach so slabosou a zníženou citlivosou. Koža môže by biela až sivá,
sucho v hrdle, smäd, suchá stolica, mo
žltý, jazyk ervený, málo povlaku, pulz
tenký, rýchly. Princípom lieby je vyživi
a podpori Pee a Obliky, zníži horúos a liei ochrnutie. Odporúané body:
VU 18 Ganshu, VU 23 Shenshu, TM 4
Mingmen, JM 2 Ququ, G 36 Zusanli, LP
6 Sanyinjiao, R 3 Taixi, IC 11 Quqi, IC 4
Hegu.
Pri bezvládnosti horných i dolných
konatín T5 Waiguan, VF 39 Xuanzhong,
G 41 Jiexi. Subfebrility možno rieši R 7
Fuliu, C 6 Yinqxi.
Technika ošetrovania akupunktúrou na
trupe doplujúca technika, na konatinách
a pri ochrnutí sa ve mi silne dopluje aj
moxovaním.
Vysvetlenie: body VU18 Ganshu, VU
23 Shenshu doplujú Pee a Obliky
a tým spevujú š achy a kosti. TM 4
Mingmen a TM 3 Yaoyangguan doplujú
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pôvodnú energiu qi a Obliky, spevujú
lumbálnu oblas. G 36 Zusanli, IC 11
Quqi, a IC 4 Hegu, uzdravujú a pomáhajú
Slezine a Žalúdku, zavlažujú a vyživujú
š achy. Body LP6 Sanyinjiao, R3 Taixi, G
41 Jiexi, doplujú Pee a Obliku, spriechodujú 3 jinové dráhy, R7 Fuliu a C6
Yingxi, zavlažujú jin, ochladzujú horúos
a zastavujú potenie.
Vonkajšie poškodenie dráh a ciev
V anamnéze musí by trauma, konatiny brnia, je znížená citlivos, znane
obmedzená, alebo žiadna pohyblivos.
Pulz je zadrhávajúci. Princípom lieby je
uvo ni stázu, rozpusti krv, spriechodni
dráhy, zmierni boles. Odporúaný bod
EM 32 Jiaji, pod a lokalizácie poškodenia,
pri inkontinencii JM 3 Zhongji. Technika
ošetrenia akupunktúrou je neutrálna.
4.2. Náhle cievne mozgové príhody.
Pod a T M sa tieto stavy môžu rozdeli
do dvoch skupín na postihnutie dráh a postihnutie orgánov Zang a Fu. Západná medicína delí tieto stavy na zakrvácanie do
mozgu, nedokrvenie mozgu, zúženie ciev
z dôvodu trombózy alebo embólie.
Príiny ochorení poda TM:
1. Vystupovanie veterného Oha smerom hore
Vyskytuje sa najme u starších udí nad
50 rokov, u ktorých vzniká prázdnota
v Oblikách, alebo u mladších pri nadmernej sexuálnej aktivite, alebo vyerpaní,
ke zane Ohe vystupova hore, Ohe
vysušuje Drevo, a spúša vnútorný Ohe
Peene, ten vyvoláva stúpanie Oha Srdca, ktorý napadá ducha. Výsledkom toho
je zmätený pohyb Jinu a Jangu.
2. Upchávanie dráh veternými hlienmi:
Vyskytuje sa najme u obéznych udí,
ktorí radi konzumujú mastné a sladké jedlá
a alkohol. Táto strava je extrémne jinová,
a spôsobuje silný Ohe Peene. Extrémny
Jin sa mení na extrémny Jang, vzniká stagnácia potravy a náhla tvorba hlienu, ktorý
upcháva dráhy. alšou príinou môže by
to, že hlieny rodia horúos, menia sa
na Ohe, rozhýbavajú Vietor, a nechajú
vystupova Jang smerom hore. Týmto mechanizmom sa spa uje okolie, o vyvoláva
zablokovanie dráh, oslabenie a vyerpanie
Qi a krvi. Vyprázdujú sa cievy, vznikajú
blokády Qi a krvná stáza, cievy strácajú
výživu a tekutiny a to vyvolá mtvicu.
5.1.2. Diferenciálna diagnostika
Wei syndróm môže prebieha pod obrazom 5 klinických foriem:
1) Horúos v P úcach: sa môže prejavi horúkou, kaš om, podráždenosou,
suchom v hrdle, smädom, suchou stolicou
a sporým moenim na zaiatku, potom sa
postupne vyvíja do svalovej ochabnutosti
2) dolných konatín s oslabením Qi,
erveným jazykom so žltým povlakom
a rýchlym a klzkým pulzom.
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2) Vlhká Horúos v tele: svalová
ochabnutos dolných konatín s horúosou a pocitom tiaže celého tela, alebo
sprevádzaná opuchom, s pocitom rozpínania hrudníku a žalúdka, tmavým moom
s pocitom pálenia, erveným jazykom
so žltým povlakom, mäkkým a rýchlym
pulzom.
3) Oslabenie Peene a Obliiek: tento
typ Wei syndrómu sa väšinou vyskytuje
u starších udí. Typické sú príznaky svalovej ochabnutosti konatín, prichádzajúce pomaly, mierna až stredná slabos
v nohách, sprevádzaná bolestivosou
a slabosou bedier a kolien. Bolesti môžu
by sprevádzané závratmi a rozmazaným
videním, impotenciou, alebo polúciou,
bledo erveným jazykom s menším povlakom, nitkovitým a rýchlym pulzom.
4) Oslabenie Qi a krvi: svalová ochabnutos, alebo atrofia konatín, malátnos,
apatia, krátky dych, slabý hlas, potenie po
miernej námahe, závraty, búšenie srdca,
bledý jazyk s bielym tenkým povlakom,
a slabý pulz.
5) Trauma: v anamnéze je trauma, (úraz,
alebo náhla príhoda) objavuje sa ochabnutos, alebo ochrnutie konatín, v sprievode
s inkontinenciou moenia, a defekáciou.
Tmavo purpurový jazyk s bielym tenkým
povlakom, a výrazne oslabený pulz.
4.1.3. Diagnóza v západnej medicíne
Klinicky sú dve ochorenia, ktoré sú
asto diagnostikované a lieené ako Wei
syndróm v TCM.
1) Detská obrna je vírusové ochorenie.
Vírus - poliovírus (PV) vstupuje do tela
ústami, infikovaná je aj revná sliznica.
Vírus môže vstúpi do krvného obehu a do
centrálneho nervového systému, v ktorom
spôsobuje slabos a dokonca ochrnutie.
Výskyt ochorenia výrazne poklesol po
zavedení vakcinácie po roku 1960. Pod a
výskumu, približne 4-8% detskej obrny
prebieha bez klinických alebo laboratórnych príznakov a bez poškodenia centrálneho nervového systému.
2) Roztrúsená skleróza Ide o chronické
neurologické ochorenie, ktoré zaha centrálny nervový systém, najmä mozog, miechu a optický nerv, o spôsobuje problémy
s ovládaním svalov, zrakové poruchy,
poruchy rovnováhy, a duševné poruchy.
Medzi prvé príznaky patrí svalová slabos,
slabos v nohách, ažoba, stuhnutos,
tendencia k závratom, nemotornos a porucha koordinácie. Skorými sú tiež vizuálne príznaky, ako je rozmazané, hmlisté
alebo nejasné videnie, boles oka, slepota,
alebo dvojité videnie. Okrem toho, sa
vyskytujú zmyslové symptómy, ako je
brnenie, „mravenie“, znecitlivenie, zvieranie okolo trupu a konatín. Laboratórne
testy, MRI, lumbálna punkcia, potvrdzujú
diagnózu.
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4.1.4. Lieba v tradinej ínskej medicíne:
1. Akupunktúra
hlavné body pre liebu Wei syndrómu by
mali by vybrané zo meridianu Yangming.
Pri liebe Wei syndrómu, by mal lekár
vyšetri meridián Yangming. Yangming
je zdrojom výživy pre všetky vnútorné
orgány Zang-Fu, iba s touto výživou môžu
š achy, kosti a kby sa vyživova.
Základné akupunktúrne body:
Horné konatiny: IC 2 Erjian, IC 3
Sanjian, IC 4 Hegu, T 5 Waiguan, IC 10
Shousanli, IC 11 Quqi, IC 14 Binao, IC
15 Jianyu
Dolné konatiny: H3 Taichong, G 41
Jiexi, G 40 Fenglong, G 36 Zusanli, G 34
Yanglingquan, LP 10 Xuehai G 31 Biguan,
G 32 Futu
Doplnkové akupunktúrne body:
Pri horúosti v P úcach, pridáva P 5,
Chize, P6 Kongzui, P 10 Yuji, P 11 Shaoshang
Pre vlhkú horúos v tele: LP 6 Sanyinjiao, LP 9 Yinlingquan, VU 20 Pishu, VU
22 Sanjiaoshu
Pri oslabení Peene a Obliiek: H2
Sing-ien, H5 Ligou, R3 Taixi, R 7 Fuliu
Pri oslabení Qi a krvi: VU 15 Xinshu,
VU 13 Feishu, VU 20 Pishu, VU 21 Weishu
Pri traume: Huatuojiaji EM 15 na zodpovedajúcej úrovni chrbtice.
Pre inkontinencii mou: JM 3 Zhongji, JM 4 Guanyuan, JM 6 Qihai, VU 23
Shenshu, VU 28 Pangguangshu
Pre inkontinencii defekácie: G25
Tianshu, VU 25 Dachangshu, VU 32 Ciliao, TM 20 Baihui
Metóda ošetrenia: výber 10-20 akupunktúrnych bodov pre každé ošetrenie
v závislosti na umiestnení svalovej ochabnutosti. Za horúosti v P úcach a vlhkosti
tepla v tele, je vhodný sedatívny spôsob.
Pri slabosti Peene a Obliiek, by mala
by použitá metóda posilnenia. Pri traume,
by sa mala použi silná stimulácia.
2. Bylinné terapia
1) Horúos v P úcach
Terapeutický princíp: odstránenie horúosti z P úc, obnoveniu funkcie konatín.
Qing Zao Jiu Fei Tang / odvar pre istú
suchos, ako ušetri Pluca.
Zloženie:
Dongsangye (Folium Mori) 10g
Shigao (Sadra Fibrosum (decocted prvý)
15g
Renshen (Radix ginseng) 3g
Maimendong (Radix ophiopogonis) 10g
Xingren (Semen Pruni Armeniacae) 9g
Mudanpi (Cortex Moutan radicis) 9g
Xuanshen (Radix scrophulariae) 10g
Zhimu (Rhizoma Anemarrhenae) 9g
Lianqiao (Fructus Forsythiae) 10g
Guala (Fructus Trichosanthis) 15g
Huangqi (Radix Astragalo) 20g

Všetky vyššie uvedené byliny by mali
by zmiešané vo vode 20-30 minút, odvar sa pije napoly, ráno a druhú polovicu
veer.
2) Vlhká horúos v tele
Terapeutický princíp: odstráni vlhkos
a horúos na obnovenie funkcie konatín.
Vzorec: Er Miao San / Prášok dva nádherné Zloženie
Zloženie:
Yiyiren (Sperma Coicis) 20g
Cangzhou (Rhizoma Atractylodis) 10g
Huangbai (Cortex Phellodendri) 10g
Niuxi (Radix Achyranthis Bidentatae) 12g
Fuling (Pori) 10g
Bixi (Rhizoma Dioscoreae Hypoglaucae)
12g
Chishao (Radix Paeoniae Rubra) 10g
Gancao (Radix Glycyrrhizae) 9g
Huangqi (Radix Astragalo) 20g
Všetky vyššie uvedené byliny by mali
by zmiešané a uvarené vo vode 20-30
minút, odvar sa pije napoly ráno a veer.
3) Slabos Peene a Obliiek
Terapeutický princíp: vyživi Pee
a Obliky obnovi Qi konatín.
Hu Qian Wan / Delitescent Tiger Pill.
Zloženie:
Huangbai (Cortex Phellodendri) 9g
Chaozhimu (Rhizoma Anemarrhenae
Praeparatae) 9g
Shudihuang (Rhizoma Rehmaniae Praeparatae) 15g
Chenpi (Pericarpium citri reticulatae) 9g
Baishaoyao (Radix Paeoniae Alba) 15g
Suoyang (Herba Cynomorii) 10g
Ganjiang (Rhizoma zingiberis) 9g
Huangqi (Radix Astragalo) 20g
Danggui (Radix Angelicae sinensis) 10g
Niuxi (Radix Achyranthis Bidentatae) 9g
Všetky vyššie uvedené byliny by mali
by zmiešané a uvarené vo vode 20-30
minút, odvar sa pije napoly ráno a veer.
4) Nedostatok Qi a krvi
Terapeutický princíp: osvieži qi a vyživi krv, obnovi qi konatín.
Shi Quan Da Bu Tang / Pill z desiatich
Výkonný tonika.
Zloženie:
Danggui (Radix Angelicae sinensis) 10g
Chuanxiong (Rhizoma ligustica chuanxiong) 9g
Baishaoyao (Radix Paeoniae Alba) 10g
Shudihuang (Rhizoma Rhemanniae Praeparatae) 15g
Renshen (Radix ginseng) 6g
Baizhu (Rhizoma Atractylodis macrocephalae) 10g
Fuling (Pori) 9g
Zhigancao (Radix Glycyrrhizae Praeparatae) 9g
Huangqi (Radix Astragalo) 20g
Rougui (Cortex cinnamomi) 9g
Shengjiang (Rhizoma zingiberis recens)
2 plátky

Daza (Fructus ziziphi Jujubae) 3 kusy
Všetky vyššie uvedené byliny by mali
by zmiešané a uvarené vo vode 20-30
minút, odvar sa pije napoly ráno a veer.
Pokraova po dobu 3-6 mesiacov.
4.1.5.Životný štýl a výživové poradenstvo
1. Regulané emócie
Pacienti s Wei syndrómom sú náchylnejší na depresívne pocity, ako je pesimizmus, melanchólia a popudlivos vzh adom
k ich postihnutiu. Pre dospelých je vhodné
pre nich zvoli správne psychologické metódy na uchovanie zdravia, ako je ma ba,
hra na gitaru. Pre deti a mladistvých, mali
by sme ich podpori hra sa s hrakami,
ktoré podporuje rehabilitáciu konatín sa
svalovú ochabnutos, rovnako ako reguluje emócie.
2. Zdravotné cvienie
Postupná rehabilitácia za doh adu poas
psychoterapie pod vedením rehabilitaného pracovníka.
3. Diétna lieba
Pri diétnej liebe postupujeme pod a
deficitu vo vzahu Jin Jang a doplujeme
potraviny pod a momentálnej situácie.
5. Moxibuscia – termoterapia
Klasická moxa (nahrievanie, prehrievanie) je spolu s klasickou akupunktúrou
a akupresúrou jednou z najstarších lieebných metód tradinej ínskej medicíny.
V princípe ide o aplikáciu termických
podnetov – sálavého tepla na štruktúry
aktívnych bodov. Názov moxa je odvodený z japonského mogusa. Je to názov
pre aliu obyajnú (Artemisia vulgaris).
Používa sa zmes listov, kvetov a stoniek,
ktorá po zapálení nehorí plameom, ale
tlie. Aplikuje sa na kožu, kde postupne
odovzdáva teplo a prehrieva príslušný
bod, alebo miesto na tele.
Mechanizmus lieivého úinku moxibuscie spoíva v prehrievaní a podráždení
aktívneho bodu so všetkými dôsledkami.
Moxibuscia využíva tie isté body, ako
korporálna akupunktúra (až na výnimky
ako oblas oí, alebo pupka). Stimulujúcim podnetom je predovšetkým pôsobenie
sálavého tepla v aktívnom bode akupunktúry. Experimentálne práce viacerých
autorov (Manaka 1960,Nagajama 1974,
Tojama 1975) dokazujú pôsobenie moxy
v aktívnych bodoch imunostimulane,
zvyšuje sa obranyschopnos organizmu,
jednak priamo (histokinínmi) ovplyvnením nervového a endokrinného systému,
a jednak aktiváciou RES histotoxínmi.
Pri moxibuscii sa tvorí histamín a serotonín a uvo ujú sa proteázy a enzýmy,
ktoré sa zúastujú na tvorbe plazmatických kinínov. Ony stimulujú fagocytózu
a vplyvom na humorálne mechanizmy stimulujú diecenfalické centrá. Prehrievanie
bodov (aj akupunktúrnych) pôsobí aj na

Acupunctura Bohemo Slovaca • bulletin LAS LS JEP a SSA SLS • 2|2015



31

originálne práce
hemopoézu vyvoláva leukocytózu a monocytózu, normalizuje fibrinolityckú aktivitu a tvorbu protilátok. Okrem tepla sa pri
moxe uplatuje aj druhá modalita, ktorou
je pôsobenie dymu vznikajúceho pri pálení
moxy. Dym paliny má pri dvadsa minútovej expozícii ve mi dobrý baktericídny
úinok na rôzne patogénne organizmy. Pri
tomto pálení vzniká infraervené žiarenie
s vlnovou džkou 2,6-3,5nm a s teplotou
550-825 stupov Celzia.
Lieebná aplikácia moxy sa prakticky
vykonáva v mnohých podobách, napr.:
Moxibuscia palinovými cigaretami,
cigarety sú naplnené palinovou drou
s prísadou zázvoru a aromatických rastlín
a olejov. Manipulácia s nimi je jednoduchá: Pri tonizanej metóde sa vykonáva
nahrievanie do hbky, tak že horiaca cigareta sa približuje k povrchu tela, pokožky,
dovtedy, kým pacient pocíti pálivos,
alebo boles, potom sa cigareta oddiali.
Pohyby pripomínajú obajúceho vtáka.
Tonizaná technika je indikovaná pri
mdlobe, kolapse, svalovej atrofii, chabých
obrnách, a pri bronchiálnej astme.
Na dosiahnutie sedatívneho úinku sa
robí povrchové nahrievanie. Cigareta sa
drží nad aktívnym bodom tak, aby mal
pacient výrazný pocit tepla v mieste pôsobenia asi 1-4 cm, v trvaní 5 až 20 minút.
Druhý variant sedatívnej metódy je tzv.
žehlenie. Moxovou cigaretou sa robia horizontálne, alebo krúživé pohyby paralelne
s povrchom tela vo vzdialenosti 2-3 cm,
v trvaní 5-45 minút. Hlavné indikácie sú
kožné a alergické ochorenia, aj alergické
stavy a napätie svalov, šliach a neuralgie.
alšou metódou je nahrievanie pomocou kónusov, kuže ov z paliny. Kónusy
majú rozlinú ve kos 10-12mm. Kónusy
sa dávajú na kožu bu priamo, alebo sa
podložia plátkami chrenu, cibule, cesnaku,
alebo zázvoru. Môže sa používa aj kombinácia akupunktúry s moxou, kedy sa na
ihlu pripevní kúsok paliny, alebo cigarety
a zahrieva sa uritý bod. Na tonizaný
efekt sa používa väšie množstvo kónusov,
ktoré sú väších priemerov.
Moxibusia je kontraindikovaná v aktívnych bodoch na tvári, nad ve kými cievami, u gravidných žien, pri infekných
a horúkových ochoreniach, pri akútnom
a chronickom krvácaní, nervozite, a u žien
poas menštruácie. Výhodou moxy je aj
použitie u oslabených pacientov, prestárnutých pacientov a detí.
6. Záver
Dnešná medicína mnohé zo spomínaných ochorení nie je schopná úinne liei
a asto (najmä v zaiatkoch) ani diagnostikova. Podstatnou súasou dnešných lieebných postupov je farmakoterapia, ktorá
používa množstvo liekov - od látok upoko32



jujúcich i povzbudzujúcich cez lieky pôsobiace proti bolesti až k hormónom, antibiotikám a vitamínom. Ale mnohé z nich,
ak majú by skutone úinné, sa asto
musia podáva v dávkach, ktoré môžu vyvola ved ajšie reakcie, alergiu alebo poškodenie niektorých orgánov. Okrem toho
sa vytvára návyk loveka a núti ho užíva
stále väšie dávky. Vzniká a prehlbuje sa
bludný kruh, dochádza k vystupovaniu
paradoxu dnešnej doby, ke medicína
je oraz dokonalejšia a na stále vyššej
úrovni, lepšie diagnostikuje a liei ale pribúdajú chorí, zväšuje sa poet ochorení,
s ktorými si lekári nevedia dobre poradi.
Logickým dôsledkom je, že dnešný lovek
oraz väšmi túži po pokojnejšom živote
a najmä po úinnej medicíne. Po medicíne, ktorá by ho na druhej strane nepoškodzovala. Jedným z pozitívnych momentov

v boji proti civilizaným chorobám je skutonos, že moderná medicína sa stáva doslova modernou v tom, že sa oraz väšmi
zaujíma o niektoré prírodné a fyziologické
lieebné prostriedky. Návrat k prírodnej
a udovej medicíne v takomto kontexte
nemožno v nijakom prípade považova za
krok spä. Naopak, v súasnom období je
práve nevyhnutnosou alšieho logického
napredovania. To je hlavný dôvod, preo
sa do popredia pozornosti oraz väšmi
dostáva akupunktúra a jej techniky, fytoterapia (lieivé rastliny, aje a extrakty)
a iné metódy udovej východnej medicíny, ktorá neodde uje duševnú a fyzickú
zložku organizmu, pretože ich poníma
ako jeden celok. Takéto poatie medicíny
je v plnom súlade s myšlienkou ve kého
myslite a starej íny Lao´C,: Celok je
viac než súet jeho astí”.
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EAV-Vistron
+ software HOMOPATH®
MČĜení impedance na bodech Vollových drah,
léþba elektrickou stimulací a software k pĜenosu informací.

NejnovČjší model v našem portfoliu, který
vyniká kombinací mČĜení, léþby a pĜenosu
informací. ZapĤsobí na Vás svou novou
technologií, pĜesností a pĜehledným LED
displejem.
• diagnostika
• léþba elektrickou stimulací
• EAV – mČĜení a pĜenos informací
Prodej, zaškolení a následnou podporu Vám zajistí
výhradní dovozce pĜístroje a software pro ýesko,
Slovensko a Polsko.
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