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Milé kolegyně, vážení kolegové,
přátelé akupunktury,

sešel se rok s rokem, už jsme si zvykli psát letopočet 2015
a vstoupili jsme také do roku Dřevěné Kozy či Ovce. Tento
rok je pro nás a naši společnost důležitým rokem kongresovým. Po dvou letech od Znojma náš čeká v červnu kongres
ve Zvolenu, který pořádají naši slovenští přátelé. Snad bude
česká účast na tomto kongresu také tak početná, jako je již
tradičně slovenská na kongresech v České republice, což
jsme mohli naposled vidět ve Znojmě v roce 2013.
Uvnitř čísla najdete množství informací, od odborných po „různé“. Na místě tzv. „otvíráku“ či otvíracího
článku je jako ochutnávka ukázka z připravované knihy
MUDr. Ing. Petra Fialy „Akupunktura ve 21. století“. Podle
tradičně precizně zpracovaného textu s množstvím faktografického materiálu se určitě máme na co těšit.
Jako každý rok, i letos je v naší společnosti množství
jubilantů. I přesto, že jsme tentokrát umístili netradičně
dva medailony, na všechny se podrobně nedostane, ale
jsou kompletně uvedeni ve společenské rubrice. V tomto
čísle je tedy MUDr. Ludmila Kučerová a předseda naší
společnosti, MUDr. Ladislav Fildán, který také dodal vyčerpávající práci o kašli z našeho semináře.
Možná postrádáte texty některých přednášek ze seminářů či kongresu. Doufám, že se nám je postupně podaří
otisknout, od externích autorů jsou přislíbeny v kratším
nebo spíše delším termínu. Zde bych chtěl opět apelovat
na autory výborných přednášek z řad naší společnosti,
jejichž texty nám dosud v časopise chybí…
Ještě bych se chtěl vrátit k minulému číslu a příspěvkům
k devadesátinám dr. Oskara Mastaliera. Byly psány, aspoň
podle mého názoru, velice roztomilou češtinou. Chtěl
jsme je tak ponechat, ale byl jsem nakonec přehlasován…
Takže jsme je upravili.
Nakonec ještě jedna prosba. Každá činnost vyžaduje
zpětnou vazbu. Pokud máte jakékoliv připomínky k časopisu, ať kladné či záporné, náměty k doplnění atd., prosím,
napište nám je. Děkujeme předem.
Přeji vám krásný rok Dřevěné Kozy či Ovce a na shledanou v červnu ve Zvolenu či na podzimním semináři
v Praze.
MUDr. Petr Sedláček

CountryLife |
Kompexní
řešení
zdravého životního stylu
Valdemar Grešík |
Bylinné čaje,
bylinné sirupy,
dobré koření

Za obsahovou a jazykovou formu příspěvku odpovídají autoři.
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AKUPUNKTURA VE SPOJENÝCH STÁTECH
OČIMA EVROPANA
MUDr. Ing. Petr Fiala
Karlova Univerzita, Katedra akupunktury IPVZ, Praha
petrfiala@hotmail.com

Přemýšlím, jak nejlépe popsat
situaci akupunktur y ve Spojených státech. Stěží najdeme
na světě druhou zemi, kde by
akupunktura prodělala tak výrazné proměny. Na jedné straně
ji vědci pozvedli k výšinám jako
málokde jinde, ale ještě předtím
se jiným podařilo téměř ji zadupat do země.
Amerika v očích Evropanů
Abychom tuto ambivalenci a celkový kontext lépe pochopili také
z naší evropské perspektivy, bude
dobré ohlédnout se trochu nazpět
a připomenout si souvislosti, které
by se jinak mohly zdát až nepatřičné. Vynechat tuto kapitolu historie
americké akupunktury by ovšem
bylo ke škodě věci.
Postavení akupunktury ve Spojených státech je specifické a do značné míry odlišné od Evropy. Pro USA
je charakteristická „jednota v mnohosti“. Je do značné míry dána historicky. O Spojených státech se mluví
jako o „tavícím kotli“ („melting pot“)
národů. Ale tím, jak se „taví“ národy,
přetavují se spolu s nimi i jejich
kultury, ideje, zvyky, obyčeje atd.
a – v neposlední řadě – i medicína.
To se projevuje mj. i tím, že v Americe najdeme ve většině oblastí
lidského konání nejširší myslitelné
spektrum lidí. Od konzervativců až
po modernisty, od zavilých fundamentalistů až po přesvědčené libe4

rály, od géniů až po hlupáky. Všichni
dostanou prostor a mohou být vidět
a slyšet. Platí to i o akupunktuře,
kterou ve Spojených státech nelze
vystihnout jedním přívlastkem. Kromě toho, jak známo, bohatá Amerika
neustále nakupuje nové „mozky“
z celého světa, a tak se všechno průběžně přetavuje znovu a znovu.
Na Havaji (stát USA od r. 1959)
a na západním pobřeží Spojených
států se Číňané, Japonci, Korejci
a ostatní národy Dálného Východu
usazovali už někdy od 18. a 19. století
a vytvářeli svébytné, značně uzavřené komunity s prvky původních
kultur, včetně tradičního způsobu
léčení. To se však tehdy ještě zdaleka nestalo všeobecně přijímanou
normou léčby většinové populace.
Hlad po všem novém je ovšem
v Americe obrovský. Tak se ve 2.
polovině 20. století (v nebývalém
blahobytu éry „Amerického snu“)
stala svým způsobem „módní“ také
řada nových disciplín a myšlenek.
Kromě behaviorálního myšlení pronikajícího prakticky do všech oblastí
lidského myšlení patří k nejznámějším hitům oné doby např. psychologie a psychiatrie. Známé celebrity
a po nich každý, kdo chtěl být ve společnosti „in“, měl svého psychiatra,
ještě lépe psychoanalytika.
Počátky akupunktury v USA
Přibližně ve stejné době se stávají
pro širší veřejnost přijatelné i metody tradiční Východní medicíny, a to
zejména díky jejím překvapivým výsledkům. Jejich používání se začíná
výrazně rozšiřovat, tentokrát už také
mezi většinovou populaci. Hlavní tón
ve výzkumu i klinické praxi v této
oblasti tehdy udávala překvapivě
Evropa, nikoliv Čína, a Spojené státy
zůstávaly v této oblasti poměrně
dlouho na okraji dění.
Nicméně postupná globalizace
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spojená s prolínáním kultur a zkoumáním nových jevů, včetně výzkumu
mechanismů akupunktury nakonec
sehrála svou roli i zde. Akupunktura
se díky ní dokonce na určitou dobu
stává „módou“, podobně jako třeba
psychoanalýza. Můžeme samozřejmě
předpokládat i vliv všeobecné osvěty
a reakci obyvatel na kvanta spolykaných prášků a pilulek proti všemu,
na co si lidé vzpomenou. Spojené
státy měly dlouhá léta – a tuším, že
dodnes mají – nejvyšší spotřebu farmak na hlavu na světě.
Těmi, kdo zde tehdy akupunkturu
prováděli, byli povětšinou Asiaté.
Jednak tzv. „bosonozí doktoři“ (tj.
léčitelé), a jednak Západně vzdělaní
lékaři z týchž zemí Východu, kteří
po získání lékařského diplomu
natrvalo přesídlili do USA. Ti často
zjišťují, že zde existuje enormní poptávka po jejich tradiční medicíně,
a tak se na ni přeškolují. Provozují
ji buď spolu se Západní medicínou
jako své „vedlejší povolání“, ale čím
dál víc i jako svou hlavní a velmi životaschopnou profesi.
Tomu přizpůsobují také svou obchodní strategii. Jak známo, zboží
prodává často hlavně jeho obal. Proto
tito „obchodníci“ své zboží balí co
možná nejpřitažlivěji. Spolehlivou
návnadou pro mnoho lidí je v tomto
případě tajemno, mystika nebo záhadné až nevysvětlitelné jevy, třebaže s podstatou akupunktury nemají
nic společného.
Reakce na sebe nenechala dlouho
čekat: kritika a odmítání akupunktury se brzy objevily zejména ve dvou
společenských skupinách.
Společně proti akupunktuře
Na jedné straně to byli američtí
lékaři Západně vzdělaní, ať už to
činili vědomě či z předsudků anebo
jen intuitivně, z obav z konkurence
apod. Zdravotnictví je totiž v USA

mimořádně výnosným odvětvím,
založeným na tržních principech. Jak
je vidět z tabulky, už nyní stojí Američany 17,7 % (2011) z jejich ročního
hrubého domácího produktu (HDP),
který nejvyšší na světě. V příštích
letech se očekává růst jeho podílu
až ke 20 %! Pro srovnání – vyspělé
země EU dosahují srovnatelných
i lepších výsledků v péči o zdraví
s cca 10 – 11 % z HDP, zatímco v České republice si musíme vystačit s cca
7 % našeho hubeného HDP.

řeckým, římským i současným euroamerickým – a přisuzují jim větší
význam, než jim přísluší. Jak jsem
byl ale často svědkem, pohříchu měli
o nich i o akupunktuře jen velmi mlhavé a zkreslené představy – ostatně,
nejinak je tomu také u nás,
Je značně obtížné dopátrat se
pravých důvodů. Mohou být také
zastřené nebo lehce zmatečné. Klíčovou roli však nejspíš hraje faktická
neznalost.

Tabulka č. 1
Výdaje na zdravotnictví a HDP na obyvatele v r. 2011
Výdaje na zdravotnictví

HDP na 1 obyvatele
v tis. USD dle PPP

USA

17,7 %

47,2

Francie

11,6 %

34,1

Německo

11,3 %

36,0

Rakousko

10,8 %

39,6

Velká Británie

9,4 %

34,9

Česká republika

7,5 %

24,9

Země

Zdroj: Eurostat
Druhou výraznou skupinu odpůrců akupunktury formovaly některé křesťanské kruhy, které mají
ve Spojených státech mimořádný
vliv, daleko silnější, než např. v sekularizované Evropě. Předcházejí si je
i prezidentští kandidáti. Je to obtížně definovatelné, značně široké
spektrum lidí, od tzv. „letničních“ až
po tzv. „fundamentalisty“ s řadou
nejrůznějších odstínů a variant.
Tito lidé, snad z obav o svou víru
(jak to někdy tvrdí), snad z jiných,
pragmatičtějších příčin zaměnili
podstatu léčení za jeho už výše zmíněný „obal“ a akupunkturu odmítají principiálně. Považují ji za cosi
okultního, „nečistého“ a pro „dobré
křesťany“ nepřijatelného – vždyť
v Bibli se o ní nikde nepíše.
Někteří se obávali nákazy taoismem, případně jiných odrůd „tajemných východních učení“. Patrně
je považovali a považují za něco víc
než filosoficko-náboženské směry,
podobné všem ostatním, např.

Alternativní medicína
v Americe
To ilustrují mj. i výsledky průzkumu, který v USA proběhl v roce 2004.
Respondenti v něm byli dotazováni,
jaké způsoby „komplementární a alternativní léčby“ používají. Mezi nejfrekventovanějšími se objevily tyto:
Modlitba (43 % respondentů),
Modlitba s druhými (24 %),
Léčivé rostliny a jejich výtažky
(19 %),
Hluboké dýchání (12 %),
Modlitební skupinky (9 %),
Meditace (8 %)
(Zdroj: Konference European Public Health Alliance (EPHA), Brusel,
v Bratislavě v dubnu 2007)
Bez komentáře ponechávám jak
samotné výsledky šetření, tak i vlastní pojem „komplementární a alternativní léčba“, jak je v současnosti
podle průzkumu chápán veřejností
ve Spojených státech.

Někdy začátkem 80. let 20. století,
možná už o něco dříve, se z těchto
kruhů v Kalifornii rozšířila řada spisů
a spisků sepsaných křesťany-laiky
(nikoliv lékařská odborná literatura). V nich varují před používáním
akupunktury a jejích odnoží, kterých
by se křesťané měli vyvarovat z tzv.
„duchovních“ důvodů. Mnohé z nich
se mi dostaly do rukou. Škoda mluvit!
Lze jen spekulovat, co přesně měli
jejich autoři/autorky na mysli…
Můžeme také uvažovat, zda v pozadí nestojí i jiné zájmy a/nebo
lobbistické skupiny, obávající se
ztráty svých výdělků, prestiže, moci,
postavení atd. Po tom, co jsme si už
řekli, nás však sotva může překvapit,
že v USA tyto spisky nalezly živnou
půdu a poté se rozšířily i do obdobně
orientovaných kruhů v Evropě (např.
do Německa, Švýcarka atp.). Nakonec se dostaly i k nám a v některých
komunitách dodnes přežívají.
Analogie ze Starého kontinentu
V této souvislosti stojí za krátkou
zmínku specifická situace v Evropě
i u nás:
V ČR, ale např. i v bývalé NDR i jinde, došlo k velmi pozoruhodnému
jevu spojenému s paradoxem, že
ke společné kritice akupunktury se
svého času spojily dvě jinak velmi
protichůdné, až nesmiřitelné skupiny. Na jedné straně, hlavně dříve,
v dobách „totality“ to byli „marxisté“,
dnes se zpravidla označují za „ateisty“, a na druhé straně některá
uskupení „křesťanů“. Jako by se zde
účelově spojovala tzv. „věda“ a tzv.
„víra“, které se ve své argumentaci
vůči akupunktuře v mnohém prolínají.
Jako každý vědec jsem v pokušení
uvést na tomto místě řadu citací
a jmen. Z praktických důvodů si to
odpustím; v nejbližší době bych neměl na práci nic jiného, než formulovat repliky na jejich reakce.
Někteří „křesťané“ se v otázkách
akupunktury paradoxně dožadují
„vědy“, kterou jindy v otázkách své
„víry“ zcela striktně odmítají, zatímco někteří „ateisté“ jsou naopak rádi,
když se k nim v jejich tažení proti
„pavědecké akupunktuře“ někdo
aspoň na kus cesty připojí, byť to
jsou v tomto případě „věřící“. (Věda
však svými metodami nemůže ani potvrdit ani vyvrátit víru, a ovšem víra,
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je-li založená na důkazech, přestává
být vírou… To jsou paradoxy, není-liž
pravda?)

Rozvoj akupunktury v USA
Přesto akupunktura v USA v 70.
a 80. letech nezadržitelně proniká
na veřejnost. Nemůže být pochyb, že
k tomu výrazně přispěla i přelomová
cesta presidenta R. Nixona do Číny
v r. 1972 spojená se setkáním s Mao-ce-tungem, která neměla jen politické, ale i odborné cíle.
Američtí lékaři v jeho doprovodu
měli možnost vidět na vlastní oči, jak
se prakticky provádí akupunktura
v dnešní „moderní“ Číně a jaké má
výsledky. Navštívili i renomovaná
pracoviště zabývající se akupunkturní analgezií a akupunkturou bolesti.
Tehdy se už i v Číně začalo pracovat
v intencích Západního medicínského myšlení a věd s vrátkovým mechanismem (1967) a opioidními peptidy,
tj. presynaptickou inhibicí (1972);
obecně s fyziologií a patofyziologií
akupunktur y (např. Han-Ji-Šen,
Wang-De-Šen aj.).
V tuto chvíli se americké veřejné
mínění začíná pozvolna obracet.

Spojené státy se do toho ovšem
pustili s vervou a začali Evropu
nezadržitelně stíhat. Akupunktura
i vzdělání v ní začínají být lépe
dostupné jak lékařům, tak
i nelékařům (léčitelům). Organizují se odborné kursy
i korespondenční školení.
Můžeme říci, že počátkem
90. let akupunktura v USA
již zdomácněla a začala být
považována za přijatelný
způsob léčby mnoha chorob. Začalo se jí dožadovat
víc a víc pacientů.
Nebylo proto možné prolongovat dosavadní stav
nouze daný nedostatečným počtem
lékařů a účelovým odmítáním akupunktury, a tak si vždy pragmatičtí
Američané poradili po svém. Učinili
dostupnějším řádné postgraduální vzdělání v akupunktuře nejen
Západně vzdělaným americkým
lékařům, kteří tvořili dosud jedinou
dostupnou lékařskou rezervu, nýbrž
i „léčitelům“.
Konsensus k akupunktuře
V USA mají dobrý zvyk řešit systémově sporné otázky nových medicínských postupů či technologií
pomocí tzv. „konsensů“, zhodnocujících jejich bezpečnost a účinnost.
Takový „konsensus“ s panelem k akupunktuře se konal před šestnácti lety,
v listopadu r. 1998. Jeho výsledky
jsou pro nás inspirující i po delší
době a ukazují, jak si lze prakticky
poradit i v záležitostech ošemetných
a nesnadných.

Malá poznámka na okraj:
Už v tomto roce 1972, kdy americká akupunktura byla teprve v plenkách, provedl rakouský profesor
akupunktury J. Bischko ve vzdálené
Vídni akupunkturní analgezii u operace mandlí, která byla veřejnou
rakouskou televizí ORF přenášena
do celého Rakouska. Byl to jeden
z oněch řídkých okamžiků, kdy
Amerika musela dohánět Evropu
ve vědeckém výzkumu.

Byly posléze publikovány (1998)
v prestižním lékařském časopise
JAMA („Journal of American Medical Association“ – „Časopis americké

lékařské asociace“). V únoru 1999
vyšly i v jeho české a slovenské mutaci (JAMA 2/1999).
Panel byl uspořádán významnými
zdravotnickými institucemi USA –
„Národními instituty zdraví“ („National Institutes of Health“ – „NIH“)
a „Nemocnicí Bethesda v Marylandu“ – „Bethesda Hospital, Maryland“

(nemocniční a výzkumný komplex
na předměstí Washingtonu, kde se
léčí i američtí prezidenti) s jejím
„Úřadem alternativní medicíny“
(„Office of Alternative Medicine“)
a „Úřadem lékařského aplikovaného
výzkumu“ („Office of Medical Application of Research“).
„Úřad alternativní medicíny“ byl
pro tyto účely nově zřízen Kongresem Spojených států několik let předtím, v roce 1992. Jedním z hlavních
výstupů jeho práce bylo konstatování, že akupunktura je považována
za bezpečnou léčbu, účinnou u zcela
konkrétních chorob. Jiná oficiální instituce „Úřad pro kontrolu potravin
a léků“ („Food and Drug Administration“ – „FDA“) tak mohl učinit už
v roce 1996 na základě průběžných
studií, a to dokonce ještě před závěrečným vyhodnocením panelu.
Hlavním cílem panelu bylo poskytnout klinikům i pacientům odpovědné zhodnocení akupunktury
při léčení různých stavů. Panel byl
složen ze 12 členů nevládních a nestranných představitelů z různých
oblastí medicíny. Zprávy jim a 1200
dalším účastníkům panelu předložilo
25 odborníků týchž zkoumaných
oborů. Prozkoumalo se za tím účelem několik tisíc titulů, zpráv, výsledků klinických studií, experimentů
atd. z let 1970 – 1997. Předložená
bibliografie tvořila 2302 literárních
odkazů a 9 časopisů.
Závěry byly víc než jasné:
„Akupunktura je jakožto léčebný postup v USA v praxi
hojně používána… Objevily se
slibné nálezy, např. příznivý
vliv na pooperační nauseu, bolesti zubů. V dalších situacích
může být akupunktura zahrnuta
do komplexního léčebného plánu… u závislostí, v rehabilitaci
po mozkové mrtvici, u bolesti
hlavy, při menstruačních křečí,
dále u tenisového lokte, fibromyalgie, myofasciální bolesti, bolesti v dolní části zad, syndromu
karpálního tunelu nebo u astmatu. Další výzkum pravděpodobně
ukáže ještě jiné oblasti, v nichž
může být použití akupunktury
užitečné.“
To akupunkturu v USA posunulo o hodný kus dopředu a jejímu
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dalšímu šíření již nestálo prakticky
nic v cestě. Brzy v této bohaté zemi
akceleroval vědecký výzkum, přinesl své výsledky a v současnosti zde
akupunktura není – až na některé
výjimky zmíněné výše – nikterak
zpochybňována; stává se součástí
lékařského „mainstreamu“. Ve Spojených státech se v posledních letech
usadila také řada úspěšných evropských akupunkturistů, včetně těch
z bývalých zemí „Východního bloku“.
Dostala se také na univerzity.
Aktuální situace
Nejvýznamnější organizací je tu
dnes nepochybně prestižní lékařská
společnost „Americká akademie
lékařské akupunktury“ („American
Academy of Medical Acupuncture“ –
„AAMA“), sdružující Západně vzdělané lékaře vyškolené v akupunktuře.
Byla založena v r. 1987 a u jejího
zrodu stála skupina absolventů kursu
„Akupunktura pro lékaře“ na Kalifornské Univerzitě v Los Angeles
(„UCLA“). Vedl ji pozdější předseda
„Akademie“ a uznávaný lékař Joseph
Helms.

Tato organizace se brzy rozšířila
po celých Spojených státech a stala
se hlavním motorem lékařské akupunktury. V současnosti má „Akademie“ přes 1300 členů a jejich počet
rychle roste. Jejím prezidentem
je nyní Dr. Sandi Amoilsová, která
vystřídala dr. Reye Ximenes a dr. Richarda C. Niemtzowa. Významnými
členy, kteří se pravidelně zúčastňují
národních i mezinárodních akcí
jsou např. dr. Bryan Frank z Texasu
(aurikuloterapie), dr. Marshall H.
Sager a přibývají další mladší kolegové. dr. Bryan Frank byl v letech
2004 –2006 prezidentem ICMART.
ICMART je zkratkou pro „International Council on Medical Acupunctrue and Related Techniques“

(Mezinárodní rada lékařské akupunktury a přilehlých technik).
Tato organizace sdružující výlučně
lékařské organizace akupunkturistů
byla založena v r. 1983 ve Vídni. Zakládajícím členem za Spojené státy
byl tehdy dr. D. Toriello z Des Moins
v Iowě. Byl prezidentem tehdejší „Severoamerické akademie aurikulomedicíny a akupunkturního výzkumu“ („North American Academy of
Auriculomedicine and Acupuncture
Research“). Dnešní AAMA v té době
neexistovala, do jejího založení v r.
1987 chybělo ještě několik let.
„Akademie“ (AAMA) je dnes jedním z hlavních organizátorů výuky
akupunktury a postgraduálního
vzdělávání lékařů, seminářů, sympozií a konferencí v USA. V dubnu
2006 byl díky jejímu úsilí zorganizován i mezinárodní kongres vědecké
akupunktury ve Washingtonu D. C.
(prezidentem ICMART byl tehdy B.
Frank). Tento první kongres ICMART
na půdě Spojených států ukázal
mezinárodní lékařské veřejnosti
už velmi silné postavení americké
akupunktury. Bylo zřetelně vidět, co
přináší, když se do výzkumu
investují významné finanční prostředky a zapojí se
do něho i univerzity a další
instituce (blíže např. „Sborník kongresu ICMART“,
Washington D. C., 2006).
Dvacáté páté výroční svého vzniku oslavila AAMA
v r. 2013 sympoziem s mezinárodní účastí v Baltimore.
To se neslo již zcela v duchu
akupunktury jako běžné
lékařské disciplíny, která našla své
místo také ve vyspělé severoamerické medicíně. Mj. i proto je v posledních letech zaváděna do armády
Spojených států a AAMA se stala jejím
hlavním odborným garantem.
AAMA vydává i prestižní periodikum „Medical Acupuncture“
(„Lékařská akupunktura“), které
vychází několikrát do roka a je
odebíráno i knihovnou Kongresu
Spojených států.
Sympozium v Baltimore přineslo
ještě jeden nesmírně zajímavý moment. Svým způsobem to byla konfrontace evropského a amerického
pojetí moderní akupunktury a tzv.
„CAM“ (komplementární a alterna-
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se jí důstojně po bok, zejména v klinickém výzkumu. Zda a nakolik Evropu předeženou, zůstává otevřené.
V zájmu akupunktury jako takové ovšem nezbývá, než v tomto běhu popřát oběma kontinentům hodně úspěchů.
Praha, Karlova Univerzita,
leden 2015

tivní medicíny). Německý kolega
dr. W. Weidenhammer z mnichovské
univerzity referoval o výsledcích
šetření evropského projektu „CAMbrella“ (v rámci evropského výzkumného programu EU FP-7).
Tento projekt v letech 2010 – 2012
mapoval situaci komplementární
medicíny vč. akupunktury v jednotlivých státech EU. Ukázalo se, že situace se výrazně liší mezi jednotlivými
zeměmi jak co do pojetí „CAM“, tak
i co do legislativy, systému výuky atd.
Když koordinátor projektu dr. Weidenhammer tuto neuvěřitelnou roztříštěnost v EU prezentoval a demonstroval na množství map a schémat,
američtí kolegové jen nechápavě
vrtěli hlavou a v auditoriu to jen
hučelo. Jak jsme si ale ukázali výše,
Evropané jindy podobně nechápavě
vrtí hlavou nad tím, co je možné jen
v USA.
Je vidět, jak je třeba v obyčejném
životě i v nejrůznějších oborech
lidského vědění snahy po lepším
vzájemném poznávání, naslouchání,
porozumění a tolerance ve všech
koutech a oborech našeho dnešního
globálního světa.
Ve Spojených státech působí i řada
dalších organizací akupunktury,
z nichž si zaslouží připomenout
např. americkou divizi „American
College of Acupuncture and Electro-Therapeutics“ – „Americká škola
akupunktury a elektroterapie“
(„Ameriacan Division of the International College of Acupuncture
and Electro-Therapuetics“), kterou
8

vede prof. Yoshiaki Omura z New
Yorku.
Už nejméně 30 let se podílí na výzkumu mechanismů elektrostimulace akupunkturních bodů. Na své
„alma mater“, Columbijské univerzitě
v New Yorku každé dva roky pořádá
mezinárodní sympozia na nejrůznější zajímavá témata akupunktury a s ní
souvisejících metod a technik.
Nelze opomenout ani „velkého
profesora bolesti“ a akupunktury
Chan Gunna. Tento autor nového
přístupu k léčbě chronické bolesti
působí na několika kontinentech
a na řadě univerzit jako je např.
multidisciplinární centrum bolesti
na washingtonské lékařské fakultě
v Seattlu v USA (profesor anesteziologie), v Cambridgi ve Velké Británii
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Upraveno podle připravované knihy P. Fialy (M.D., Prof.) „Akupunktura ve 21. století“. Autor vede výuku
akupunktury na 1. Lékařské fakultě
Karlově univerzitě (zal. 1348) v Praze v České republice a také Katedru
akupunktury a tradiční medicíny
na Institutu postgraduálního vzdělávání lékařů a farmaceutů v Praze.
Přednáší ji také v řadě dalších zemí
a je členem několika mezinárodních

společností. Současně je zahraničním členem Americké akademie
lékařské akupunktury (AAMA).

nebo ve Vancouveru v Kanadě (lékařský ředitel Kliniky pro léčbu bolesti)
a na řadě dalších míst.
Závěr – nová velmoc vědecké
akupunktury
Dnes se Spojené státy díky své specifické situaci, možnostem výzkumu
na univerzitách, kde se koncentrují
lidské i finanční zdroje a v neposlední řadě díky podpoře svých
prestižních institucí stávají pomalu,
ale jistě novou, nastupující velmocí
akupunktury.
Kdysi dávno chtěl Sovětský svaz
slovy svého prvního tajemníka N. S.
Chruščeva „dohnat a předehnat Ameriku“ ve všech oblastech lidského
života. Dnes jsou to naopak Spojené
státy, které dohánějí vyspělou „Západní akupunkturu“ v Evropě a řadí
Acupunctura Bohemo Slovaca • bulletin ČLAS ČLS JEP a SA SLS • 1 | 2015
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Příčiny chronického kašle

AKUTNÍ A CHRONICKÝ KAŠEL
Z POHLEDU CELOSTNÍ MEDICÍNY
Předneseno na slavnostním semináři ČLAS ČLS JEP
k 45. výročí vzniku lékařské akupunkturistické společnosti 24. 5. 2014, Praha, Lékařský dům
KAŠEL

EPIDEMIOLOGIE KAŠLE

• Kašel je nejčastějším příznakem
onemocnění dýchacích cest
• Je jedním z obranných
mechanizmů organizmu
• Fyziologická úloha kašle
• Patologický kašel – někdy
nelehké stanovení hranice
• Kašel = symptom (diagnózou
je jen u idiopatického kašle)

Kašel je jedním z nejčastějších
příznaků, který přivádí nemocné
k lékařům.

Věk

Dospělí

Děti

Akutní
kašel

< 3 týdny

< 2 týdny

Subakutní
kašel

3 – 8 týdnů

2 – 4 týdny

Chronický
kašel

> 8 týdnů

> 4 týdny

Někdy obtížné stanovení příčiny
i terapie a často více příčin.
Zaměření jednotlivých oborů:
Alergolog – astma, TRN – tumory,
ORL – GER nebo extraezofageální
reflux.

Dělení kašle podle délky trvání

Akutní kašel
Nejčastější příčiny
• Viry: 90 % influenza,
parainfluenza, respirační
syncytiální virus – benigní,
krátký průběh
• Chřipka ČR: 850 000 – 1,5 mil.
onemocnění ročně
• Koronavirus (SARS) – smrtelná
infekce
• Bakterie 10 %
Česká repulbika: 400 – 500 000
epizod kašle za rok.

Chronický kašel
•
•
•

Klesá kvalita života
Až společenské znemožnění
Vyřazení z pohybové aktivity

Zadní rýma – retronazální sekrece (UASC – upper airway cough syndroma)
Onemocnění DC s eozinofilí – astma, atopický kašel, eozinofilní bronchitida (bez astmatu)
Dysfunkce hlasových vazů

MUDr. Ladislav Fildán
Ordinace celostní medicíny Brno
info@fildan.cz
Příznaky akutního kašle
vyžadující akutní provedení
rtg plic
• Hemoptýza
• Dušnost
• Horečka
• Bolest na hrudníku
• Nejasná ztráta na váze

Bronchiolitidy – hnisání bez bronchiektázií – myko, anareobní, fungální, parazitární
Intersticiální plicní procesy –idiopatická plic. fibróza, sarkoidóza,
hypersenzit. pneumonitis
Inhibitory ACE – neselektivní typ I
Aspirace – rekurentní neurologicky podmíněné
– cizího tělesa

• Dospělí: kašel trvající 3 – 8 týdnů
• Děti (do 15 let): 2 – 4 týdny

Endobronchiální léze/tumory hrudníku

a) Postinfekční kašel
• Virová nebo bakteriální
sinusitida
• Bronchitida
• Pertuse
• Parapertuse
• Pneumonie
• Mycoplazma pneumonie –
bronchiální
• hyperreaktivita
• Chlamydie

Alergické astma, alergická rýma, vazomotorická rýma, nealergická rýma
s eozinofilií, atrofická rýma, prurulentní bakteriální rýma, virová inf.
HCD

Revmatologivké příčiny
Postmenopauzální příčiny
Souvislost s dialýzou
b) Subakutní kašel z jiných
příčin „neinfekční“
• Exacerbace předchozích potíží
• Syndrom zadní rýmy
• Astma, chronická bronchitida
• GERD
• Aspirace
• Zvýšené zavodnění
• Plicní sekvestrace, Tourettův
syndrom -tik
Poznámka:
Ústenku by měli nosit všichni
nemocnízejména s kašlem
– nasadit hned při příchodu
do ordinace!

Rozdělení kašle
z praktického hlediska
• Akutní a chronický
• Infekční a neinfekční
• Suchý – neproduktivní
• Vlhký – produktivní

Chronický převážně
neproduktivní kašel
•
•
•
•
•
•
•

Bronchiální astma
GERD
Zadní rýma
Chronická sinusitida
Laryngeální dysfunkce
Intersticiální plicní nemoci
Diabetická neuropatie

Laryngeální dysfunkce:
paradoxní pohyb hlasivek v 50%
spojen s refrakterním kašlem

Pneumonie
Akutní exacerbace CHOPN
Intersticiální plicní nemoci
Inhalace iritačních látek
Laryngofaryngeální reflux, infantilní aspirace, iktus, dysfunkce hlasových
vazů

Léky
Městnavé srdeční selhání
Plicní embolie
10

Bronchiektázie – cyst. fibróza, aspergilus, imunodeficience…..

Lipoidní pneumonitida

Akutní bronchitida (bakteriál. etiol)

Aspirační syndromy a cizí těleso ve zvukovodu

GER, extraezofageální reflux, laryngofaryngeální reflux (GER/EER/LPR)

Subakutní kašel

Časté příčiny akutního kašle
Syndrom kašle horních cest dýchacích

CHOPN
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Intersticiální plicní
onemocnění:
suchý kašel je velmi častý (interst.
fibróza, sarkoidóza)
Bronchiální astma:
• suchý kašel jako jediný příznak
• couhg variant asthma CVA

Kašel u syndromu zadní rýmy
Příčiny:
• alergická rýma
• nealergická rýma
• sinusitida (zejména zadní
etmoiditida)
Terapie:
• obtížná, dlouhodobá (měsíce)
• dekongesční látky – max. týden
• nazální inhalační KS – alespoň 3
měsíce
• antihistaminika, Ipratropium
bromid nazálně
Nazofaryngoezofageální reflux
= reflux žaludečního obsahu až
nad horní jícnový svěrač a dále
do nosohltanu, dutiny nosní
a paranazálních dutin
Refrakterní chronická
rinosinusitida
• součástí léčby - antirefluxní
terapie (inhib. proton. pumpy)
• antirefluxní dieta
Gastroezofageální reflux
a chronický kašel
• 20 % případů chronického kašle
• 50 – 70 % nemocných s GER bez
GIT příznaků
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• Není pálení žáhy – nevylučuje
GER!
• Více let chronický kašel
u nekuřáka snegativním rtg
plic a normální spirometrií =
důvodné podezření na GER

Chronický převážně
produktivní kašel
•
•
•
•

Nejčastější příčiny:
CHOPN
Chronická bronchitida
CHOPN – u většiny
diagnostikována pozdě, až
v těžkém stádiu často již
s dušností
• Kašel je v časných stádiích
bagatelizován

Převážně produktivní kašel
• Bronchiektázie
• Cystická fibróza
• Chronické plicní infekční
nemoci
• Tuberkulóza (imigranti
z Východu)
• Aspirace cizích těles
• Ciliární dysfunkce

Nádory
Chronický kašel – závislost
na lokalizaci v plicích
• (centrálněji – více kašel
i s hemoptýzou)
• (periferní lokalizace – kašel
minimálně)
• Rtg hrudníku u nemocných
s bronchitidou
• pokud nový kašel trvá 3 – 4
týdny
• Pozor na změnu charakteru
kašle u kuřáků

Kašel u onemocnění srdce
Levostranné srdeční selhávání
• dekomp. ICHS
• mitrální stenóza
• nekorigovaná hypertenze
se srdeční slabostí
• dilatační kardiomyopatie
• myokarditida

Plicní embolie
Akutní neproduktivní kašel
• pleurální bolest
• hemoptýza (nebo bez ní)
• dušnost
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KAŠEL Z POHLEDU
CELOSTNÍ MEDICÍNY
EAV – ELEKTROAKUPUNKTURA
PODLE DR. VOLLA
• dráha lymfatická
• plic
• žaludku
• alergie
• srdce
EAV test – nejčastější etiol. příčiny
– nosody:
• Viry
• Bakterie – Haemophillus
influenzae
• Streptococcus haemolyticus
• Staphylococcus aureus
• Pneumococcinum
• Pertussinum
• Chlamydia pneumoniae
• Tuberculinum
• Plísně
– Candida (Monilia) albicans
– penicilinové plísně
(např. Penicillinum
roqueforti Sanum)
– Aspergilus niger (Nigersan
Sanum)
– Helicobacter pylori (preparát
Helicob Joalis)
– Parazitární infekce
• Chemické zátěže
• Tabákový kouř, inhalační drogy

DETOXIKAČNÍ MEDICÍNA
PODLE MUDR. JOSEFA JONÁŠE
Metoda C.I.C.
(Controlled Inner Cleansing –
řízená vnitřní očista)
• novější metoda, využívá
vlastních přípravků firmy
Joalis, lze jimi částečně nahradit
nosody
AURIKULOTERAPIE
– podle Nogiera – nejčastější body:
Shen Men, plíce, průdušky, plexus
bronchopulmonalis, bránice,
plexus solaris, jícen, paranazální
dutiny, alergie, prefrontální kúra
AKUPUNKTURA
– nejčastější body: LU5 – mistrovský
bod kašle LU1, 2, 7, 9, 11, LI4, 11,
CV 17, 18, 19, 20, 21, u GER 14, 12,
10, KI – body v obl. hrudníku, ST
36, 19 (u GER), LR3 (spasmolyticky
na hladké svaly – průdušky), GV20,
14, BL – obě linie v obl. hrudníku
FYTOTERAPIE
• výhodné i bylinné komplexy
HOMEOPATIE
Akutní kašel:
• pravděpodobný virový infekt:
Oscillococcinum 3× denně 4
dny

Teplota do 38,5 °C:
• FERRUM PHOPHORICUM 30 CH
2 × 5 granulí
– kašel suchý, dráždivý,
laryngotracheální šimrání,
bolestivý, eustachitidy, otitidy
Teplota nad 38,5 °C:
• ACONITUM 9-30CH 5 granulí á
1 hod
• BELLADONNA dtto
• GELSEMIUMdtto

Doléčení respiračních
infektů – osvědčená
kombinace
Ráno:
• Sulfur jodatum 9CH
• Ipecacuanha 5-9CH
Poledne:
• Pulsatilla 15-30CH
• Ipecacuanha 5-9CH
Večer:
• Sulfur jodatum 9CH
• Ipecacuanha 5-9CH
Podáváme 7 – 10 dní do odeznění
příznaků 3 – 5 granulí od každého.

KAZUISTIKA
• Muž 65 let
• Od r. 1995 (19 let) záchvaty
štěkavého, dusivého kašle až
15 – 20× denně při námaze
i v klidu, závislost nevysledoval.
Vykašle jen trochu nehnisavého
sputa. Společensky velmi
obtížné.
• Zvládá cyklistiku, pochody
20 km bez dušnosti
• Veškerá dosavadní terapie bez
efektu
• Opak. TRN (bronchoskopie),
alergol.
• 2008 dg. GERD – fundoplikace
– zcela bez efektu
• 3. 12. 2013 poprvé v ordinaci
• EAV – trachea, hrtan,
lehká bronchitida – zátěž
Haemophillus infl. D200,
Monilia (Candida) albicans D30
• Terapie: Pulmo Joalis +
Haemoph. infl. D200 +Monilia
D30 (ampulky nosod)
• CHLAMYNYL (fytoterapeutrický
přípravek s propolisem)
• Coralium rubrum, Cuprum
metall, Spongia tosta –
symptomatická homeopatika
• Střídavě 1× týdně Tuberculinum
15CH a Calcarea phosphorica
15 CH

• Akupunktura 1× týdně
• Za 3 měsíce snížení počtu
záchvatů na 3× denně
• (další th – Respidren Joalis,
Sagradin Diochi, Bachovy
esence se zaměřením na alergie)
• Posl. kontrola 20. 2. 2015 –
trvá zlepšený stav, dochází
1× měsíčně na „udržovací
akupunkturu“.

Osvědčená homeopatika
Homeopatikum

Kašel, jiné příznaky, modality

Drosera 15-30CH

Noční záchvatovitý suchý

Ipecacuanha

Dávivý, obtížně lze odkašlat, nauzea až zvracení
hlenů, astma

Rumex crispus

Svědění v jugulu, suchý, nepřetržitý

Cuprum metallicum

Spastický – pertusse, laryngitida, astma

Kalium carbonicum

Noční kašel s expektorací

Bryonia

Postupný nástup teploty, velká žízeň, suchý,
zhoršení sebemenším pohybem

Spongia tosta

Suchý, pískavý, jako zvuk pily, štěkavý

Coccus cacti

Šimrání v hrtanu, záchvatovitý zejm. po ránu,
vazký hlen

Antimonium tartaricum

Astma s obtížnou expektorací

Blatta orientalis

Astma s chropy a pískoty
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3. BRONCHOGÉNNY
KARCINÓM

AKUPUNKTÚRA V ONKOLÓGII
Špecializačná práca v odbore akupunktúra
MUDr. Zuzana Kovaříková, PhD.
Plicní klinika FN Motol Praha
zkovarikova@centrum.cz
1. ÚVOD
Čínska medicína je jedinečná ucelená sústava charakterizovaná komplexnosťou a detailnosťou výkladu
človeka a jeho zdravia. V tomto
smere je porovnateľná so západným
systémom, a pritom je vo svojej diagnostike a vysvetleniach od základu
odlišná. Aj keď je postoj západnej
vedy voči čínskej medicíne stále
opatrný, nie je možné ignorovať fakt,
že napriek úplne odlišnej filozofii
diagnostiky aj liečby má evidentný liečebný efekt. Akupunktúra ako súčasť
čínskej medicíny je dnes pomerne
široko používaná na celom svete.
Je to interdisciplinárny obor, ktorý
bol uznaný ako samostatný klinický
obor medicíny. Názov akupunktúra
pochádza zo 17. storočia ako spojenie
dvoch latinských slov: „acus“ = ihla
a „punctio“ = nabudnutie. Podstatou
akupunktúry je dráždenie presne
určených miest na tele človeka (aktívnych bodov) s následným lokálnym
ale aj celkovým efektom.
Téma akupunktúry je zo dňa na deň
aktuálnejšia v každom odvetví medicíny, avšak v onkológii je podľa názoru
pacientov, a tiež mnohých lekárov
jej postavenie absolútne nenahraditeľné. Rakovina pľúc je tichý masový
vrah. Aj napriek maximálnemu úsiliu
vedy nie sme zatiaľ schopní liečiť
toto kruté ochorenie, ba často ani
uľaviť od symptómov. Vačšina pacientov s rakovinou pľúc zažíva viacero
symptómov spojených so základným
ochorením alebo s jeho liečbou. Dnes
celosvetovo prežíva po iniciálnej
liečbe rakoviny 45 % pacientov, čím
sa rakovina začína radiť medzi chronické ochorenia. S tým súvisí nárast
požiadaviek na účinnú liečbu symptómov súvisiacich s onkologickou
liečbou ako aj samotného ochorenia.
Akupunktúra ako nechemická
liečba spĺňa tieto požiadavky aspoň
čiastočne. Azda najrozšírenejšia
14

a najdlhšia paliatívna liečba akupunktúrou v Európe prebieha v Londýne
pod vedením dr. Filshie. V miestnej
Oncology Hospital liečia akupunktúrou už viac ako 30 rokov, v úvode
iba bolesť, neskor aj iné príznaky
rakoviny ako dyspnoe a poradiačné
zmeny. Prioritou akejkoľvek liečby je
jej bezpečnosť. Pre tento účel vydal
v roku 2001 kolektív autorov na čele
s dr. Filshie manuál k paliatívnej liečbe akupunktúrou, špeciálne onkologických pacientov. Postupom času
a nadobúdaním skúseností sa manuál
upravil (Filshie 2006) a v budúcnosti
s prehĺbujúcimi sa vedomosťami sa dá
predpokladať ďalší vývoj v prospech
pacienta.

2. MECHANIZMUS
POSOBENIA AKUPUNKTÚRY
Vedecký výskum mechanizmu
fungovania akupunktúry začal okolo roku 1950, kedy bola v Pekingu
rozbehnutá dôležitá farmakologická
štúdia, v ktorej autori demonštrovali, že na vytvorení analgetického
efektu akupunktúry (ktorý nastupuje
po 15 – 20 minútach) sa pravdepodobne podieľajú niektoré chemické
substancie (Research Group of Acupuncture Anesthesia, 1973). Za hlavných kandidátov boli považované
endogénne opioidné peptidy, keďže
sa zistilo, že naloxon (antagonista
opioidného receptora) ruší účinok
analgetickej elektroakupunktúry
(Pomeranz, 1976). Navyše, po elektroakupunktúre bol nameraný vzostup
hodnoty endogénny opioidov v plazme aj v cerebrospinálnom moku
(Sjolund, 1977).
Ďalší veľký pokrok v objasnení
neurochemických pochodov znamenala štúdia Hana z Pekingskej univerzity v roku 2003, ktorý použitím
viacerých metód zistil, že v závislosti
od frekvencie elektroakupunktúry
sa aktivujú rôzne opioidné recepto-
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ry a ich angonisti. Nízka frekvencia
(2 Hz) aktivuje mu- a delta-opioidné
receptory cestou uvoľnenia enkefalínu, beta-endorfínu a endomorfínu
v supraspinálne oblasti CNS, zatiaľčo
efekt vysokofrekvenčnej alektroakupunktúry (100 Hz) aktivuje dynorfín
na kappa oipidnom receptore v mieche. Avšak vzhľadom k tomu, že pacienti liečení za účelom akupunktúrnej
analgézie pocítia efekt akupunktúry
okamžite, musí byť prítomný ešte iný
mechanizmus fungovania akupunktúry. Jeden z možných mechanizmov
prvýkrát popísal Le Bars a kol. v roku
1979 na potkanoch. Zistil, že stimul
aplikovaný v ktorejkoľvek časti tela
môže spôsobiť okamžitú blokádu
prenosu bolesti v neurónoch zadných
miechových rohov. Tento mechanizmus vyžaduje aktiváciu tenkých
aferentných vlákien (A-delta a C
vlákien), ktoré sú aktivované mechanickým, tepelným alebo chemickým
stimulom a sú distribuované v koži,
svaloch a vnútorných orgánoch. Tieto
štúdie naznačujú, že primárnou príčinou a koreňom efektu akupunktúry
je bioelektromagnetizmus a vyššie
popísané biochemické efekty vrátane aktivity opioidných receptorov
sú sekundárne. Dáta z modelových
zvieracích štúdií poukazujú na to,
že efekt akupunktúry je založený na
stimulácii neuroendokrinného
systému vrátane centrálneho aj
periférneho nervového systému.
Recentne boli k objasneniu funkcie
akupunktúry použité neurozobrazovacie techniky (funkčná magnetická
rezonancia a pozitronová emisná
tomografia), ktoré zobrazili mohočetnú kortikálnu, subkortikálnu, limbickú a kmeňovú aktivitu v závislosti
od akupunktúrnej stimulácie. So
zlepšením diagnostických a zobrazovacích techník je mnohostranný
efekt akupunktúry merateľný a objektivizovateľný.

Zhubné nádory priedušiek a pľúc
bývajú súhrnne označované ako
bronchogénny karcinóm. Je to skupina nádorov vznikajúca v pľúcnom
parenchýme, pričom odlíšiť nádory
priedušiek od nádorov vznikajúcich
priamov pľúcnom parenchýme nie je
možné, pretože nádorová masa prerastá z priedušiek do pľúc a naopak.
Preto je celá skupina nádorov epidemiologicky hodnotená spoločne.
Epidemiologicky ide o veľmi časté
a závažné ochorenie vyznačujúce sa
vysokou mortalitou. Bronchogénny
karcinóm má neblahé prvenstvo
v mortalite u mužov a u žien je
na treťom mieste (po karcinóme prsníku a kolorektálnom karcinóme).
Incidencia činí v Európe 30,2/100 tis.
Ovbyvateľov, pročom medzi najzaťaženejšie štáty sveta patrí Maďarsko,
Francúzska Polynézia, USA, Poľsko
a Srbsko. U mužov sú najviac ohrozené populácie stredo- a východoeurópskych štátov, u žien škandinávske
štáty. Bronchogénny karcinóm je
svetovou jedničkou v mortalite onkológie s 1,37 mil. úmrtí v roku 2008
celosvetovo.

3.1 Z pohľadu biologických
vlastností
sa bronchogénny karcinóm delí
na dve základné skupiny – malobunkový karcinom pľúc (SCLC)
a nemalobunkový karcinom pľúc
(NSCLC). SCLC predstavuje asi
20 – 25 % a NSCLC 75 – 80 % ochorení
z celkového opčtu bronchogénneho
karcinómu. SCLC rýchle rastie, veľmi
rýchlo vytvára vzdialené metastázy
a je v podstate vnímané ako systémové ochorenie hneď od stanovenia
histologickej diagnózy. Preto chirurgická liečba tohto typu nádoru nie je
možná. Ochorenie je obvykle veľmi
dobre senzitívne na chemoterapiu
a rádioterapiu. NSCLC obvykle vykazuje v porovnaní so SCLC pomalší rast
a umožňuje teda v prvom rade myslieť
na chirurgické riešenie. Senzitivita
k samotnej onkologickej liečbe je však
nižšia. NSCLC sa ďalej člení na 3 základné typy: adenokarcinóm, ktorý je
najčastejší u žien a jeho incidencia má
stúpajúcu tendenciu, epidermoidný
(skvamocelulárny) karcinóm, ktorý
je najčastejším typom v mužskej po-

pulácii a veľkobunkový karcinom,
ktorý je menej častý u oboch pohlaví.

3.2 Čo sa týka etiológie,
na prvom mieste z exogénnych príčin je fajčenie. Ťažký fajčiar (definovaný ako človek, ktorý fajčí 20 rokov 20
cigariet denně) má 20× vyššie riziko
vzniku bronchogénneho karcinómu
ako nefajčiar.

3.3 Klinický obraz
bronchogénneho karcinómu je
veľmi roznorodý. Neexistujú včasné
varovné signály, ktoré by umožnili
zachytenie choroby v počiatočnom
štádiu. V čase objavenia sa príznakov
je ochorenie už vždy pokročilé. Príznaky bronchogénneho karcinómu
(BCA) je možné rozdeliť na lokálne
a extratorakálne vrátane paraneoplastických.
3.3.1 Lokálne pľúcne
(intratorakálne) príznaky:
• Kašeľ
Kašľom trpí asi 80% pacientov
s bronchogénnym karcinómom.
Preto každý chronický kašeľ (trvajúci
viac ako 6 – 8 týždňov) je indikáciou
ku skiagramu hrudníka. Rovnako
ako aj zmena charakteru kašľa alebo
spúta u fajčiarov s chronickou bronchitídou.
• Hemoptýza
Vykašliavanie krvi, vzniká akonáhle
tumor eroduje bronchiálnu cievu.
Prvým príznakom býva asi u 20 %
pacientov s BCA.
• Recidivujúce pneumónie
Je to pomerne častý príznak, ktorý vedie k diagnostike BCA. Vzniká
v dosledku obturácie alebo extramurálneho tlaku bronchu pri utlačovaní
nádorom, zab prekážkou sa tak veľmi
rýchlo vyvinie infekcia.
• Bolesti na hrudníku
Vznikajú pri invázii tumoru do parietálnej pleury, svalstva, rebier alebo
kože. Obvykle je neurčitého charakteru, ale viazaná na dychové pohyby.
Špecifická je bolesť len pri postihnutí
pľúcneho hrotu, kedy tumor eroduje
plexus brachialis (tento typ nádoru
sa označuej ako (Pancoastov tumor)
a sposobuje kruté boelsti celej hornej
končatiny.
• Chrapot
Veľmi častý prvý príznak lokálne
pokročilého bronchogénneho kar-

cinómu. Vzniká v dosledku parézy
nervus laryngeus recurrens
• Syndróm hornej dutej žily
Vzniká, ak invaduje tumor na pravú
stranu krku a utlačuje v.cava superior
s následným opuchom krku hlavy
a celej pravej strany hrudníka a pravej
hornej končatiny.
• Dušnosť
Býva prítomná u 30 % pacientov
s BCA, predovšetkým u starších. Može
byť dosledkom rastu samotného nádoru, útlakom pleurálneho výpotku
alebo ako následok sekundárnej
anémie. Je to ale príznak veľmi nešpecifický.
3.3.2 Extratorakálne príznaky
• Metastázy do CNS – neurologické
a psychiatrické príznaky
• Metastázy do skeletu – bolesti,
patologické fraktúry
• Metastázy do kostnej drene –
anémie
• Paraneoplastické syndrómy –
hyperkalémia, hyponatrémia,
hypokalémia, dermatomyozitída,
perfiérne neuropatie, myasténie,
migrujúce flebitídy

3.4 Diagnostika
bronchogénneho karcinómu je
založená na histologickom vyšetrení
samotného nádoru. Nevyhnutnpu
podmienkou je teda získanie biologického materiálu. Najčastejšie
formou bronchoskopie, prípadne
(pri periférne uloženom tumore)
transtorakálnou punkciou (obvykle
pod CT kontrolou) alebo priamo
chirurgickou cestou. Po získaní cytologického alebo histologického
(dnes preferované) vzorku je nutná
kvalitné patologické zhodnotenie.
Sanozrejmosťou sa stalo imunohisrtochemické stanovovanie, ktoré dokáže
v drvivej vačšine určiť podtyp nádoru.
V ďalšom slede prichádzajú špeciálne
stanovovania ako je stanovenie EGFR
mutácií, ALK mutácií, atd.

3.5 Liečba
bronchogénneho karcinómu je
slabinou medicíny. Po pomerne
rýchlej a kvalitnej diagnostike sme
pacientovi schopní ponúknuť pomerne málo. Okrem definitívneho
chirurgického riešenia (na ktoré ale
rozsahom nádoru dosiahne menšina
pacientov), máme možnosti chemote-

Acupunctura Bohemo Slovaca • bulletin ČLAS ČLS JEP a SA SLS • 1 | 2015

15

originální práce
rapie, rádioterapie alebo biologickej
liečby. Hudbou neďalekej budúcnosti
je imunologická liečba. Pacienti však
i napriek tomu často trpia v dôsledku základného ochorenia, ako aj
v dôsledku liečby.

4. AKUPUNKTÚRA
V ONKOLÓGII VŠEOBECNE
Od roku 1987 do roku 1997 PubMed publikoval 8 276 článkov, ktoré
mali niečo spoločné s akupunktúrou,
z nich 320 bolo venovaných priamo
akupunktúre v onkológii. V roku
2007 sa už počet publikovaných článkov v tomto obore zvýšil oproti roku
1987 dvojnásobne. Každým rokom
sa množia aj práce zaoberajúce sa
akupunktúrou v onkológii, mnohé
s veľmi sľubnými výsledkami. Za všetky možno v úvode spomenúť prácu
autorov Kasymjanova a kol. z roku
2013. V tejto prospektívnej štúdii
bolo sledovaných 33 pacientov. Vačšina bola v pokročilom štádiu ochorenia (73 %), z ktorých 67 % absolvovalo chemoterapiu, radioterapii alebo
konkomitantne chemoradioterapiu
súčasne s akupunkturou (priemerne
7 ošetrení). Štatisticky významné
zlepšenie bolo zaznamenané v nasledujúcich parametroch – bolesť, apetit,
nauzea, nervozita a celkové zlepšeni
klinického stavu. Signifikantne pozitívna korelácia bola tiež sledovaná
medzi počtom akupunktúrnych ošetrení a zlepšením klinického stavu.
Z údajov vyplýva, že k dosiahnutiu
70 % pravdepodobnosti zlepšenia je
nutné aplikovať minimálne 6 akupunktúrnych sedení.
Množiace sa štúdie s čoraz lepším
dizajnom potvrdzujú, že akupunktúra
prináša benefit onkologickým pacientom s vedľajšími účinkami onkologickej liečby ako je nauzea a vomitus,
bolesť v dôsledku primárneho ochorenia, chemoterapiou indukovaná
leukopénia, xerostómia a odynofágia
ako dôsledok rádioterapie ale aj únava
či dušnosť.

5. BOLESŤ
5.1 Charakteristika bolesti
Všeobecne akceptovanou definíciou bolesti je podľa IASP – International Association for the Study of
16

Pain (Medzinárodná organizácia pre
štúdium bolesti): „Bolesť je nepríjemný zmyslový a emocionálny zážitok
spojený s aktuálnym alebo potenciálnym poškodením alebo sa ako taký
popisuje. Bolesť je vždy subjektívna“.
Bolesť je dlohodobo ťažko ovplyvniteľný symptóm pacientov s rakovinou. Aj po 20 rokoch od vydania doporučení WHO ohľadne analgetickej
liečby, 45 % onkologických pacientov
stále trpí určitou intenzitou bolesti,
ktorá má signifikantný dopad na ich
kvalitu života (van den Beuken, 2007).
Bolesť je možné klasifikovať z viacerých hľadísk.
Z hľadiska trvania bolesti sa delí
na:
• Akútna bolesť: Trvá obmedzenú
dobu a rýchlo odoznieva (hodiny,
dni), trvá menej jako 6 mesiacov.
Bolesť se dá dobre lokalizovať, má
ostrý charakter a ochranný význam, pretože zabraňuje dalšiemu
poškodeniu thaniva.
• Chronická bolesť: Je buď trvalá,
alebo často sa opakujúca. Rozvíja
sa pomaly a trvá dlhšiu dobu (viac
ako šesť mesiacov). Sposobuje
zmeny životného štýlu, narušuje
rodinný a pracovný život pacienta. Obtiažne sa určuje začiatok
bolesti.
Rozdiel v biomedicínskej funkcii
akútnej a chronickej bolesti možno
charakterizovať tak, že zatiaľčo akútna
bolesť napomáha prežiť, chronická
je vačšinou deštruktívnym faktorom
telesným, psychickým i sociálnym.
• Rekurentná bolesť: Tvorí prechod medzi akútnou a chronickou
bolesťou. Zdrojom bývajú oblasti
hlavy a chrbtice. Mení sa v čase –
nastupuje, kulminuje, ustupuje
a po čase se pocit bolesti znova
vracia. Neplní funkciu varovného
signálu a je chápaná ako psychosomatická.
• Nádorová bolest: Je dlouhotrvajúva alebo návratná bolesť, spojená
s kontinuálnym nociceptivním
stimulom a ovplyvnená psychologickými faktormi. Používa sa
pre ňu termín totálna bolesť, čím
sa zohľadňuje jej mnohoraká dimenzia: fyzická, psychologická,
sociálna a duchovná. Prevalencia
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je rozna podľa typu nádoru a štádia ochorenia. V čase diagnózy
a v intermediárnom štádiu má
strednú až silnú bolesť 30 – 45 %
pacientov, v pokročilom štádiu až
75 % pacientov.
Z hľadiska etiologie:
• Nociceptívna bolesť: zapríčinená obvykle zápalovou odpoveďou na škodlivý stimul. Vzniká
následkom aktivácie primárnych
aferentných A–delta a C neurónov
ako odpoveď na noxiózne stimuly,
zodpovídá stupňu poškodenie
tkaniva. Delí sa ďalej na somatickú (povrchová vychádza z kože
a slizníc, hlboká vychádza z pohybového aparátu) a viscerálnu.
Podkategórie somatickej bolesti
sú bolesť superficiálna a hlboká.
Superficiálna somatická bolesť
vychádza z kožných nociceptorov.
Je ostrá, občas pálivá, obyčajne
dobre lokalizovaná. Hlboká somatická bolesť zahrňuje stimuláciu
nociceptorov v svaloch, kostiach,
kĺboch a ligamentách. Je to hlodavá bolesť, je difúznejšia ako
superficiálna. Viscerálna bolesť je
spôsobená stimuláciou nociceptorov v orgánoch, peritoneu a pleure. Je buď ostrá alebo hlodavá,
difúzna a často zle lokalizovaná. Aj
viscerálna bolesť može byť akútna
a chronická. Tá akútna sa prenáša
do somatických štruktúr (napríklad infarkt myokardu do ľavého
ramena). Chronická a návratná
viscerálna bolesť je napríklad
opakovaná obličková kolika, ktorá sa tiž prenáša do somatických
struktur a manifestuje sa bolesťou
kože a svalstva v príslušnej slabine.
Nociceptívna bolesť dobre reaguje
na klasické analgetiká.
• Neuropatická bolesť je definovaná ako bolesť generovaná
nervovým systémom. Na rozdiel
od bolesti nociceptívnej nie je poškodenie tkanica podmienkou jej
vzniku. V bežnej lekárskej terminológii je neuropatická bolesť skor
synonymom pre postihnutie periférneho nervového systému, avšak
neuropatický typ bolesti v širšom
slova zmysle može vznikať aj pri
postihnutí centrálneho nervového

systému. Charakteristickým príkladom sú bolesti sprevádzajúce
polyneuropatiu, postherpetickú
neuralgiu, lézie miechy.

5.2 Liečba bolesti
Dnešná medicína má celú radu prostriedkov jako bolesť tlmiť. Na trhu je
dostupné velké množstvo analgetik.
WHO v spolupráci s IASP vypracovala
štandardné postupy pre medikamentóznu liečbu, známe ako trojstupňový
analgetický rebrík. Základným kritériom pre výber vhodného analgetika
je intenzita bolesti, ktorá je najvýznamnejším parametrom bolesti.

Lieky proti bolesti:
1. Neopiátové analgetiká (nesteroidné antiflogistiká a paracetamol) patria k najčastejšie používaným liekom pre liečbu bolesti
slabej intenzity. Nevýhodou ich
podávania je podráždenie slizníc
tráviaceho traktu a zhoršenie obličkových funkcií.
2. Slabé opiátové analgetiká v porovnaní so silnými opioidmi majú
síce slabší analgetický efekt, ale
menšie nežiadúce účinky. Najčastejšie používané liečivá z tejto
skupiny sú tramadol a kodein.
3. Silné opiátové analgetiká sú
v podstatě nejsilnější léky běžně
užívané proti chronické bolesti.
Patří sem například morfin a fentanyl. Opioidy majú nežiadúci
účinok najmä na tráviacu sústavu
zhoršením jej motility. To sa prejaví nechutenstvom, nevoľnosťou,
zápchou. ďalej tlmia dychové
centrum a spôsobujú poruchy
vedomia.

4. Adjuvantné analgetiká sú liečivá ovplyvňujuce vnimanie a preživanie bolesti. Nie su analgetikami v pravom zmysle slova, ale
samotne alebo v kombinacii s neopioidovymi alebo opioidovymi
analgetikami vyrazne zmierňuju
nociceptivnu bolesť. Niektore
z nich sa využivaju v limbe neuropatickej bolesti. Medzi adjuvantne analgetika patria centralne
myorelaxancia, antiepileptika,
antidepresiva, glukokortioidy
a lokalne anestetika.

5.3 Bolesť a akupunktúra
Akupunktúrna analgézia je v posledných dekádach aktívne študovaná. Viacero prehľadných článkov dokladuje efekt akupunktúry pri liečbe
bolesti u neonkologických pacientov,
a to konkrétne v liečbe bolesti pri osteoartritíde (Kwon, 2006), chronickej
bolesti kolena (White, 2007), bolesti
ramenného kĺbu (Green, 2005), bolesti krčnej chrbtice (Trinh, 2007)
a akútnej bolesti zubov (Ernst, 1998).
Terapia bolesti akupunktúrou nie
je len dôsledkom jednoduchej aktivácie periférnych receptorov, ako
je známe pri nociceptívnej bolesti,
ale podieľajú sa na nej ďalšie neurochemické pochody, ktoré sú stále
ešte predmetom výskumu. O tom, že
akupunktúra zasahuje do neuroendokrinních dejov priniesli dôkazy už
v 70. rokoch viacerí autori. Švédski
farmakológovia v štúdiách zistili, že
u chronickej bolesti je nápadne znížená hladina endorfínov v cerebrospi-

nálnom moku. Významné bolo zistenie, že oktapeptid cholecystokinín
(CCK- 8) funguje v CNS jako neuropeptid s potentnou antiopioidnou
aktivitou. Prekáža opioidnej analgézii
a podporuje opioidnú toleranciu.
Vzťah akupunktury a endorfínov bol
študovaný hlavne pri analgetickom
použití akupunktúry. Ondrejkovičová (1998) cituje viacero prác, ktoré
potvrdzujú, že elektroakupunktúrna
stimulácia (v závislosti od frekvencie)
spôsobuje uvoľňovanie opioidných
peptidov, pričom CCK-8 sa nevylučuje, a to konkrétne pri nízkej frekvencii
2 Hz.
Pre manuálnu akupunkturu používanú na liečenie rozličných symptómov, pri ktorej je nutných viac
sedení a efekt sa dostavuje pomalšie,
sa vžil názov terapeutická akupunktúra. Pri snahe o okamžitý a silný
analgetický efekt začali v r. 1958
v Číne experimenty s elektroakupunktúrou s cieľom úľavy od bolesti
počas operácie. Pre tento typ liečby sa
vžil názov akupunktúrna analgézia.
Terapeutická akupunktúra je v protiklade s akupunktúrnou analgéziou,
vykonávanou elektroakupunktúrnou
stimuláciou. Jej cieľom je okamžitá
a veľmi silná hypoalgia. (V našej literatúre sa používa termín akupunktúrna hypalgézia).
Na poli manažmentu onkologickej
bolesti niekoľko kontrolovaných
klinických štúdií poukázalo na efekt
akupunktúry vo viacerých oblastiach
ako je napríklad chronická konštantná neupatická bolesť po onkologickej
liečbe (Alimi, 2003) alebo pooperačná bolesť po torakotómii u pacientov
s operabilným nemalobunkovým
karcinómom pľúc (Wong, 2006). Autori Choi a kol. (2012) spracovali 15
randomizovaných klinických štúdií,
ktoré splnili nasledujúce kritériá:
akupunktúra bola použitá ako jediná
liečba alebo v kombinovanej terapii
bolesti, výsledky boli porovnávané
s placebo ramenom štúdie, s ramenom liečených konvenčnou analgetickou terapiou alebo s ramenom
bez liečby. Jednotlivé štúdie ukázali
lepšie výsledky akupunktúrnej liečby
alebo kombinovanej liečby oproti
konvenčnej liečbe, avšak metaanalýza neukázala lepší efekt samotnej
akupunktúry oproti konvenčnej analgetickej liečbe (p=0,09). Porovnanie
kombinovanej liečby s akupunkturou
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6.4 CINV a akupunktúra

Tabuľka č. 1. Hlavné rozdiely medzi akupunktúrnou analgéziou
a terapeutickou akupunktúrou
Akupunktúrna analgézia

Terapeutická akupunktúra

Cieľom je okamžitá a veľmi silná
hypoalgia

Okamžitá hypoalgia nie je cieľom.

Veľmi rýchly nástup, ale krátke trvanie

Pomaly indukovaná úľava od symptómov
po množstve liečení.

Minútové účinky po skončení
stimulácie.

Účinky sú postupne zvyšované po viacerých
liečbach.

Krátkodobá (minúty).

Dlhodobá (dni – týždne – mesiace)

Stimulácia je pociťovaná veľmi silno,

Stimulácia je pociťovaná dosť slabo, je
nebolestivá a často relaxujúca.

často je bolestivá a nepríjemná.

Zvyčajné klinické použitie proti bolesti
a niektorým iným symptómom.

Používaná na operačnú i pooperačnú
hypoalgiu.

Suchý, pískavý, jako zvuk pily, štěkavý

Prevzaté: Ondrejkovičová, Paliatívna medicína, 1998
so samostatnou analgetickou liečbou
ale ukázalo jednoznačnú štatisticky
významnú preferenci kombinovanej
liečby (p=0,003). Metaanalýza autorov Zhong a kol. z r.2010 skompletovala sedem publikovaných štúdií (634
pacientov), ktoré porovnávali akupunktúrnu liečbu bolesti s placebom,
liečbou západnou medicínou alebo
s kombináciou akupunktury a metód západnej medicíny. Vzhľadom
k významným rozdielom v dizajne
jednotlivých štúdií bolo hodnotenie
limitované. Vysoko kvalitne dizajnovaná štúdia porovnávajúca ušnú
akupunktúrnu analgéziu s placebom
ukázala jednoznačný významný klinický efekt akupunktury. Ostatných
šesť menej kvalitne dizajnovaných
štúdií poukázalo na určitý, avšak nie
signifikantný efekt akupunktury
priortine pred ostatnými metódami
liečby bolesti. Obdobne metaanalýza
autorov Paley a kol. z r.2011 bohužiaľ
vzhľadom k nedostatečne vhodnému
dizajnu štúdií nepreukázala jednoznačný efekt akupunktury prioritne
k metodám západnej medicíny.
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6. CHEMOTERAPIOU
INDUKOVANÁ NAUZEA
A VOMITUS
Chemoterapiou indukovaná nauzea
a vomitus (CINV – chemotherapy
induced nausea and vomitus) patrí
k najčastejším a pre pacienty najviec
stresujúcim nežiadúcim účinkom
chemoterapie. Před zavedením setronov do liečby sa CINV vyskytovala
asi v 70-80% prípadov

6.1 Príčina
Zvracanie je spúšťané aferentnými
impulzami do centra pre zvracanie
v mieche z chemoreceptorov spúšťacej zóny vo faryngu, gastrointestinánom trakte a mozgovej kore. Zvracanie sa dostaví, ak sú eferentné impulzy
odoslané z centra zvracania v mieche
do centra salivácie, brušných svalov,
dýchania a kraniálních nervov. Hlavné
neuroreceptory, ktoré sa podieľajú
na prenose týchto vzruchov sú serotonínové receptory vyskytujúce sa
převažne v zažívacím trakte a dopaminové receptory. Ďalšími neuroreceptormi sú neurokinínové receptory
(NK-1) nachádzajúce sa v centre pre
zvracanie a vo vestibulárním centre
v mozgu. Zatiaľčo stimulácia NK-1
receptorov vyvoláva akútne zvracanie,
stimulácia NK-1 receptorov vyvoláva
akútne aj oddialené zvracanie.
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6.2 Delenie
6.2.1 Akútna CINV sa objevuje
po dobu 24 hodín od zahájenia
chemoterapie a obvykle sa objevuje
u pacientov liečených cisplatinou.
6.2.2 Oddialená CINV je oveľa
častejšia a objevuje sa 24 hodín
a neskor po zahájení chemoterapie
a može přetrvávat až 5 dní. Objevuje
sa obvykle po kombinácii chemoterapeutik s cisplatinou alebo karboplatinou (drvivá vačšina chemoterapeutických režimov pľúcnych nádorov).
Obe formy sa možu kombinovať.
Okrem týchto základných typov existuje tzv. refraktérna CIMV, ktorá přetrvává aj po záchrannej antiemetickej
liečbe. Može byť dovodom redukcie
chemoterapeutickej dávky, prípadne
zmeny chemoterapeutického režimu.

6.3 Liečivá užívané
k prevenci a liečbe CINV
Setrony (ondansetron – Zofran,
granisetron – Kytril, palonosetron
- Aloxi) sú antagonisti serotonínových receptorov. Účinne posobia
na akutně zvracanie, ale ich účinok
na oddialenú CIMV je variabilný.
Aprepitant (Emend) je antagonista NK-1 receptorov posobiaci cez
substanci P, ktorá sa nachádza predovšetkým v mozgu. Je preukázaný
jeho účinok na oddialenú CIMV, a tiž
zosilňuje účinok setronov na vznik
akútnej nauzeuy a zvracania.
Kortikosteroidy sa využívajú
v prevenci oddialenej CIMV, najviac
je využívaný dexametazon (Fortecortin tbl).
Ďalej sa jako podporná, i keď nešpecifická liečba podávajú prokinetiká
a benzodiazepíny.
Pri uvedenej antiemetickej liečbe
sa možu vyskytnut aj nežiadúce účinky. Najčastejšie sú to bolesti hlavy
a zápcha. Při parenterálním podaní
aj poruchy vizu a závrate. Známym
nežiadúcim účinkom liečby kortikoidmi je vzestup glykémie. Ďalším
problémom uvedenej antiemetickej
terapie je jej interakci s inými liečivami, a to konkrétme s induktormi
alebo inhibítormi CYP3A4 a CYP2C9
(ketokonazol, warfarin, diltiazem,
orálna kntraceptíva atd)

Oproti publikáciám ohľadne liečby onkologickej bolesti sú výsledky
štúdií zaoberajúcich sa akupunktúrnou liečbou chemoterapiou indukovanej nauzey a vomitu o niečo
jednoznačnejšie.
V roku 1997 prebehla NIH (National Institues of Health) konferencia
s cieľom zhodnotenia efektivity
akupunktúry v rôznych odvetviach.
Z Medline boli zhrnuté, prezentované a napokon hodnotené články
týkajúce sa efektivity akupunktúry.
Záverom konferencie bolo, že „sľubné
výsledky sa objavili, napríklad, v účinnosti akupunktúry u pooperačnej
nauzey u dospelých, chemoterapiou
indukovanej nauzey a pooperačnej
bolesti zubov“. Po tejti konferencii
sa rozbehlo viacero štúdií zameriavajúcich sa na CINV. Kontrolovaná
zaslepená štúdia autorov Shen a kol.
z r. 2000 potvrdila antiemetický efekt
akupunktúry na pacientov liečených
chemoterapiou so signifikantnou redukciou epizód nauzey a vomitu (5 vs.
15; P<0.001) v porovnaní so samotnou
farmakoterapiou. Obdobné výsledky
v prospech stimulácie akupunktúrnych bodov oproti štandardnej liečbe
publikovalo v r. 2003 aj Roscoe a kol..
Výsledky publikovaných kvalitne
dizajnovaných štúdií zhrnul Cochraneova prehľadová práca so záverom,
že na CINV má elektroakupunktúra
jednoznačný efekt.

7. CHEMOTERAPIOU
INDUKOVANÁ PERIFÉRNA
NEUROPATIA (CIPN)
Pacienti liečení chemoterapiou
na báze platiny (v pneumoonkológii
je to drvivá vačšina pacientov) začnú
pociťovať po určitom čase liečby
mravenčenie v prstoch na nohách
aj na rukách, necitlivost a problémy
s chdzou. Ide o chemoterapiou indukovanú periférnu neuropatiu (CIPN).
Západná medicína nedokáže tento
nežiadúci účinok dostatočne liečiť
a pacienti často udávajú nepríjemné
pocity ešte dlhé mediace po ukončení liečby. Nie je výnimkou, že určitý
stupeň necitlivosti akier přetrvává
doživotne. Je to symptom, ktorý pacienta neohrozí na živote, ale pomerne
významne zníži kvalitu jeho života.

7.1 CIPN a akupunktúra
Súbor autorov v r. 2011 (Schroeder
a kol.) uverejnil malú štúdiu, v ktorej
bolo zahrnutých 11 pacientov s CIPN.
Z nich 6 pacientov absolvovalo 10
sedení s akupunktúrnou terapiou.
Prehodnotenie stavu po 6 mesiacoch
po liečbe vyšlo absolútne jednoznačne. Zo skupiny, ktorá podstúpila
akupunktúru udávalo 5 pacientov (zo
siestich) subjektívne zlepšeni stavu,
ktoré bolo potvrzené EMG, zatiaľčo
v skupine bez aku terapie udával
subjektívne zlepšeni iba jeden člověk,
dvaja nevideli rozsdiel v intenzite po-

Tabuľka č. 2. Najčastejšie použité body
v štúdiách zahrnutých do Cochraenovej
prehľadnej práce
Akupunktúrne body

Počet

Frekvencia (%)

Zu San Li (ST36)

19

64,5

Nei Guan (PC6)

8

25,8

Ge Shu (BL17)

8

25,8

Fei Shu (BL13)

7

22,6

Guan Yuan (CV6)

7

22,6

Shen Shu (BL23)

6

19,4

tiaží a dvaja udávali dokonce zhoršeni
stavu. EMG u žiadneho z nich nepotvrdilo objektivně zlepšeni.
O niečo menej kvalitne dizajnovaná
štúdia bola na túto tému vydaná tiež
v r.2011 autormi Donald a kol. V štúdii
bolo zahrnutých 18 pacientov s CIPN,
avšak v dizajne štúdie nebola zahrnutá kontrolná skupina pacientov ani
objektívne overenie EMG. V každom
prípade boli výsedky viac než povzbudzujúce. Z 18 pacientov udávalao
po liečbe (6 sedení akupunktúrnej
liečby) subjektívne zlepšenie 14 pacientov, jeden v pokročilom štádiu
zomrel po 6 týždňoch od začiatku
štúdie. Niektorí pacienti dokonca
udávali aj analgetický efekt liečby
a čiasdtočné zlepšenie kvality spánku.
Najčastejšie použité body boli SP6
(n=18), ST36 (n=18) and LV3 (n=14).

8. HEMATOLOGICKÁ
TOXICITA
Ide snáď o najobávanejšiu komplikáciu protinádorovej liečby. Pacienti
liečení chemoterapiou sú v určitom
ohľade imunokompromitovaní.
Systémová chemoterapia vyvoláva
myelotoxicitu, ktorá sa prejavuje
poklesom leukocytov, resp. granulocytov v periférnej krvi. Riziko vzniku
infekcie narastá s poklesom granulocytov pod 1,0 x 10na9/l a je veľmi
vysoké pri poklese pod 0,1 x 10na9/l.
Nnepriaznivým faktorom je tiež doba
trvania neutropenie.
Febrilná neutropénia je charakterizovaná jako vzestup teploty nad
38°C dvakrát za sebou v priebehu 24
hodín, alebo jednorázovo nad 38,5 °C
a súčasne je prítomná neutropénia
s poklesom granuocytov pod 0,5 ×
10na9/l. Tento stav by mal a priori považovať za život ohrozujúci a takto by
mal byť i manažovaný. Vyžaduje okamžité podávanie rastových faktorov
a antibiotik v dvojkombinácii, ideálne
intravenózne. Febrilná neutropénia
je život ohrozujúci stav s pomerne
vysokou mortalitou, ťažkou predvídateľnosťou a neľahkou liečbou ako
aj prevenciou. Preto počet krvných
buniek je počas chemoterapie veľmi
poctivo sledovaný a pokles v ktorejkoľvek krvnej rade je dôvodom
k okamžitej liečbe.
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8.1 Hematologická toxicita
a akupunktúra
V prospektívnej štúdii publikovanej
v roku 2013 bolo sledovaných 33 pacientov. Vačšina bola v pokročilom
štádiu ochorenia (73%), z ktorých
67% absolvovalo chemoterapiu, radioterapii alebo konkomitantne chemoradioterapiu súčasne s akupunkturou
(priemerne 7 ošetrení). Štatisticky
významné zlepšenie bolo zaznamenané v nasledujúcich parametroch
– bolesť, apetit, nauzea, nervozita
a celkové zlepšeni klinického stavu.
Signifikantne pozitívna korelácia bola
tiež sledovaná medzi počtom akupunktúrnych ošetrení a zlepšením
klinického stavu. Z údajov vyplýva,
že k dosiahnutiu 70% pravdepodobnosti zlepšenia je nutné aplikovať
minimálne 6 akupunktúrnych sedení
(Kasymjanova, 2013).
Autori Choi a kolektiv spracovali 15
randomizovaných klinických štúdií,
ktoré splnili nasledujúce kritériá:
akupunktúra bola použitá jako jediná
liečba alebo v kombinovanej terapii
bolesti, výsledky boli porovnávané
s placebo ramenom štúdie, s ramenom liečených konvenčnou analgetickou terapiou alebo s ramenom
bez liečby.
Jednotlivé štúdie ukázali lepšie
výsledky akupunktúrnej liečby alebo
kombinovanej liečby oproti konvenčněn liečbe. Avšak metaanalýza
neukázala lepší efekt akupunktúry
oproti konvenčnej analgetickej liečbe
(p=0,09). Porovnanie kombinovanej
liečby s akupunkturou a samostatném analgetickém liečby ukázalo
jednoznačnú štatisticky významnú
preferenci kombinovaném liečby
(p=0,003).
Metaanalýza 31 štúdií (Chen a kol.,
2013), ktorá sa zamerala na sledovanie imunomodulačného efektu
akupunktúry prezentuje výsledky
viac než uspokojivé. Štúdie ukázali významný vzostup hladiny CD3, CD4 T
lymfocytov aj NK buniek, hladina
CD8 T lymfocytov bola v jednotlivých štúdiách heterogénna, avšak
ani v jednej signifikantne zmenená
po terapii. Obdobne autori sledovali
aj hodnoty hemoglobínu, trombocytov a leukocytov, akupunktúra
posobila preventívne proti poklesu
20

týchto krvných buniek. (Xu a kol.,
2012, Ding, 2011). Zistilo sa, že
vo zvieracích modeloch liečených
imunospresívnou chemoterapiou
akupunktúrna stimulácia napomáha produkcii G-CSF (granulocyte
colony-stimulating factor) a GM-CSF
(granulocyte-macrophage colony-stimulating factor) (Jiang a kol., 1989).
Na tomto podklade autori Zhao a kol.
v r.1999 sledovali hladiny leukocytov
a G-CSF u 7 pacientov s každodennou
akupunktúrnou terapiou po dobu
9 dní. Zaznamenali signifikantný
vzostup hladín G-CSF (p<0.001) ako
aj nárast počtu leukocytov (p<0.01)
v tejto skupine pacientov.

9. GASTROINTESTINÁLNE
KOMPLIKÁCIE LIEČBY
Pomerne častou komplikáciou chemoterapeutickej liečby patinového
derivátu s taxánom (cytostatikum
III. generácie, napr. Docetaxel) je
hnačka. Obvykle sa objavia krátko
po aplikácii chemoterapeutického
cyklu a trvajú niekoľko dní. Možu
viesť k minerálnímu rozvratu a k vzniku sekundárném črevnej infekcie.
Špecifická liečba tejto komplikácie
neexistuje. Doporučujú sa antidiaroiká (loperamid), úprava stravy (vynechanie mliečnych výrobkov), úprava
vnútorného prostredia (dostatek
tekutín obohacených o minerály).
Konkomitantná chemoterapia s rádioterapiou na oblast hrudníku zvyšuje riziko ezofagitídy (mukozitídy
v oblasti pažeráka). Nie je výnimkou,
že závažnosť tohoto nežiadúceho
účinku liečby (predovšetkým rádioterapeutickej liečby) vedie k předčasnému ukončeniu liečby alebo k redukcii
povodne plánovanej liečebnej dávky.
Prejavuje sa torpídnou pálivou bolesťou za hrudnou kosťou, pálením
žáhy, regurgitáciou žalúdočných štiav
a potravy. Bolest při prehĺtaní často
pacientovi zabráni v príjme potravy.
To má za následek nežiadúce chudnutie, zhoršovanie nutričnéhu stavu
a ďalšie oslabovanie imunity. Prevencia prakticky neexistuje, riešením
je skvalitnenie ožarovacej techniky,
široké využívanie stereotaktickém
rádiochirurgie (napr. CyberKnife),
čo však pri drvivej vačšine pľúcnych
nádorov nie je možné kvoli rozsahu
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primárneho nálezu (príliš veľké ožarovacie pole).
Liečba
Pacientom sa odporúča vyhýbať sa
dráždivým jedlám a alkoholu, príliš
horúcim či príliš studeným nápojom.
Aplikujú sa antacidá, inhibítory protónovej pumpy, analgetiká. Existujú
magistraliter analgetické želé, ktoré
pacienti prehĺtajú s čiastočným efektom. V liečbe tohto nežiadúceho
účinku je však najlepším lekárom čas.

9.1 GIT komplikácie
onkologickej liečby
a akupunktúra
V dostupnej literatúre nie sú dohľadateľné zmienky o liečbe poradiačnej
ezofagitídy akupunktúrou, avšak
existuje dostatok štúdií s výborným
výsledkom v prospech akupunktúry pri liečbe gastroezofageálneho
refluxu (Zhao, 2010, Wen, 2010). Čo
sa týka iných poradiačných komplikácií v gastrointestinálnom trakte,
existuje dostatok pozitívnych výsledkov ohľadne liečby xerostómie
akupunktúrou. V deväťdesiatych
rokoch boli publikované pilotné
štúdie, ktoré poukázali na efekt
akupunktúry pri liečbe xerostómie. Blom (1992) publikoval v roku
1992 prvú placebom kontrolovanú
štúdiu, v ktorej akupunktúrna liečba
indukovala perzistujúcu tvorbu slín
u pacientov s ťažkou xerostómiou.
Následné dlhodobé sledovanie (32
mesiacov) týchto pacientov potvrdilo
jeho prvotné výsledky (Blom, 2000).
Johnstone a kol. (2002) u pacientov
po rádioterapii v oblasti hlavy a krku
aplikoval akupunktúru na liečbu xerostómie. Na liečbu odpovedalo 70%
pacientov. Štúdie používajúce magnetickú rezonanciu potvrdili vzťah
medzi stimuláciou akupunktúrneho
bodu Er Jian (LI2) a aktiváciou oblasti
mozgu zodpovednej za produkciu
slín (Deng, 1996).

10. DYSPNOE
Dyspnoe je veľmi častým príznakom pokročilého bronchogénneho
karcinómu. V dostupnej literatúre
na tému efektu akupunktúry na dušnosť u onkologických pacientov sú
však výsledky štúdií rozpačité.

V publikácii z roku 1996 (Filshie
a kol.) boli na 20 pacientoch použité body na hrudníku a Hegu (LI4)
s efektom – 70% pacientov udávalo
subjektívne zlepšenie dušnosti a zníženie počtu dychov za minútu, ale
efekt pretrvával len 24 hodín. Autori
Vickers a kol. v roku 2005 publikovali
štúdiu, podľa ktorej akupunktúra
nemala na dušnosť väčší efekt ako
placebo. Aj keď štúdií ohľadne efektu
akupunktúry na útlm dyspnoe u onkologických pacientov nie sú zatiaľ
dostupné, štúdie ohľadne dyspnoe
pri iných chronický pľúcnych chorobách (chronická obštrukčná choroba
pľúc a bronchiektázie) naznačujú
pozitívny efekt akupunktúry (Maa
a kol., 2007). Aktuálne v Onkologickom centre univerzity v Pensylvánii,
USA prebieha štúdia sledujúca efekt
akupunktúry na dušnosť u pacientov s bronchogénnym karcinómom
po konkomitantnej chemorádioterapii. Výsledky budú spracované
v marci 2015.

11. KAZUISTIKA
68-ročná pacientka, celoživotná
fajčiarka, bola vyšetrovaná pre 2
mesiace trvajúci kašeľ zmeneného
charakteru (dráždivý, bez súvislosti
s dennou dobou, polohou alebo
jedlom) a chudnutie. Akékoľvek iné
obtiaže (hemoptýza, bolesti) negovala. Štandardnými diagnostickými
postupmi bola stanovená diagnóza
nemalobunkového bronchogénneho
karcinómu, histologicky epidermoidného. Podľa endobronchiálneho
a CT nálezu bola stanovená klasifikácia na T4N2M0, štádium IIIB. Ide
o inoperabilné pokročilé ochorenie,
indikovaná bola preto konkomitantná
chemorádioterapia. Pacientke bola
podaná kombinácia cisplatiny s cytostatikom III. generácie (vinorelbine).
Hneď po prvom cykle mala 3. deň
po podaní chemoterapie významnú
nauzeu aj vomitus, setrony len s minimálnym efektom, nauzea napokon
vymizla po 10 dňoch spontánne.
14.deň po chemoterapii bol zazanemaný pokles vo všetkých krvných
radách, preto boli podané rastové
faktory, krvné prevody a kortikoterapia. Pred plánovaným termínom
2.cyklu bola pacientka laboratórne
aj klinicky v poriadku, ale bola veľmi
vyčerpaná, schudla ďalšie 3kg (čo pri
váhe 48 kg pred 1.cyklom nie je ne-

zanedbateľné) a predovšetkým bola
veľmi vystrašená. V tomto momente
jej bola ponúknutá možnosť akupunktúrnej liečby, s ktorou súhlasila. Od 2.
dňa po podaní 2. cyklu chemoterapie
bola aplikovaná akupunktúrna liečba
a moxibuscia obdeň, 10-krát. Bola použitá moxibuscia na Neiguan (PC6)
obojstranne (v tomto konkrétnom
bode pacientka aplikáciu akupunktúrnej ihly odmietla, s moxibusciou
súhlasila). Zároveň bola použitá akupunktúra na Zu San Li (ST36) a San
Yin Jiao (SP6).
Liečba významne pomohla, po 2.
cykle mala slabú nauzeu trvajúcu asi
3 dni, vôbec nezvracala a neschudla.
Rovnako aj každotýždenné laboratórne kontroly dopadli výborne – bez
poklesu leukocytov a hemoglobínu
vyžadujúceho liečbu, len mierna
trombocytopénia s nutnosťou podávania kortikoterapie v neveľkých
dávkach. Príčinu zlepšenia krvného
obrazu však nie je možné pripísať len
akupunktúre, keďže po hematologickej toxicite 4.stupňa (G4 = neutrofily
v rozmezí < 0,5 ×109/l) bol preventívne s 2. cyklom podaný rastový faktor
(figrastim = G-CSF).
Vzhľadom k nečakane dobre znášanej chemoterapii po 2. cykle pacientka začala konkomitantnú rádioterapiu. Táto liečba prebieha ambulantne,
denne v pracovné dni, po dobu 25
dní (á 2 Gy = celková dávka 50 Gy).
S akupunktúrou v popisovanom
dizajne zvládla s menšími obtiažami 3. aj 4. cyklus, avšak udávala, že
denné dochádzanie na rádioterapiu
ju vyčerpáva. Pred piatym cyklom
sa náhle zhoršila dušnosť, takže bola
hospitalizovaná. Diagnostikovala sa
pľúcna embólia a za týchto okolností
bolo nutné onkologickú liečbu prerušiť. Počas hospitalizácie vzhľadom
k novoobjavenému stridoru bola
realizovaná kontrolná bronchoskopia
s nálezom významného endobronchiálneho zhoršenia nálezu, pacientka
indikované zavedenie endobronchiálneho stentu odmietla. V tom
období začala pociťovať bolesti pri
prehĺtaní (ako dôsledok poradiačnej
ezofagitídy), prokainové želé brala
s čiastočným efektom, ďalej chudla
a cítila sa veľmi slabá. Pacientka sa
opäť dožadovala akupunktúrnej
liečby, avšak vzhľadom k antikoagulačnej v terapeutickej dávke nebolo
možné previesť akupunktúru, takže

na žiadosť pacientky bola aplikovaná
moxibuscia (kombinácia bodov Fei
Shu - BL13, Er Jian – LI2, Shen Shu BL23, Zu San Li – ST36). Tentokrát
však bez významnejšieho efektu ako
na dušnosť, tak na odynofágiu, snáď
s miernym efektom na xerostómiu.
Napokon pacientka súhlasila so zavedením stentu do trachey, výkon už
však technicky nebol realizovateľný,
a tak bola ďalej indikovaná len symptomatická liečba, na ktorej pacientka za 14 dní s váhou 35 kg zomrela.
Každý neúspech akupunktúrnej
liečby je veľkým sklamaním, ale stačí
jeden pacient, ktorému akupunktúra
pred očami terapeuta aspoň čiastočne pomôže a všetko zas dostáva
zmysel.

12. ZÁVER
V prvej časti práce boli zhrnuté
základné mechanizmy fungovania
akupunktúry a krátky pohľad na akupunktúru v odbore onkológie. Ďalej
bolo charakterizované onkologické
ochorenie, a to konkrétne bronchogénny karcinóm, jeho základné rozdelenie, klinické príznaky a možnosti
liečby. Vo fundamentálnej časti práce
boli potom rozobraté jednotlivé
klinické príznaky onkologického
ochorenia a nežiadúce účinky jeho
liečby, a to konkrétne bolesť, chemoterapiou indukovaná nauzea a vomitus, chemoterapiou indukovaná
periférna neuropatia, hematologická
toxicita onkologickej liečby, gastrointestinálne príznaky (predovšetkým
poradiačná ezofagitída) a dyspnoe.
Pri každom z týchto príznakov bola
diskutovaná možnosť akupunktúrnej
liečby. V závere práce je prezentovaná
kazuistika pacientky s bronchogénnym karcinómom.
Akupunktúra, jedinečná technika
tradičnej čínskej medicíny sa efektívne využíva v klinickej praxi viac ako
2500 rokov. Celé stáročia sa klinici
pokúšali zistiť podstatu systému meridiánov a fungovania akupunktúry.
Je nutné podotknúť, že tradičná čínska medicína, ako každý medicínsky
systém, je viazaná s kultúrnym dedičstvom, že to nie je len veda, ale
tiež umenie a filozofia. Okrem toho
súčasťou liečebného procesu vždy
boli, a do budúcna by sa to nemalo
zmeniť, morálne princípy, ktoré určujú hodnoty a ovplyvňujú rozhodnutia terapeuta. S tým súvisí medicínska
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etika a filozofia o živote a smrti, ktorá
je vždy viazaná na tú, ktorú kultúru
a nemala by byť násilne oddelená
od medicínskej vedy. S prístupom
k tradičnej čínskej medicíne v pokore
a v úcte k tradíciám a filozofii je pravdepodobné, že časom bude akupunktúra bez okolkov akceptovaná širokou
lekárskou komunitou, a že tak bude
možné pomáhať širokej verejnosti.
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SKRYTÉ NEBEZPEČÍ HLINÍKU
prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc.
anna.strunecka@gmail.cz
Souhrn
Světově nejúspěšnější kov hliník
má zjevný podíl na mnoha lidských
onemocněních. Po uplynulých 100
let se potenciální důsledky iontů
hliníku pro lidské zdraví nebraly
vážně v úvahu. Vystavení člověka
hliníku z prostředí je rozsáhlé a stále
se zvyšuje. Tento přehledný článek
poukazuje zejména na neurotoxické
účinky hliníku spojované s imunoexcitotoxicitou.

Summary
The globe most succesfull metal
aluminum is clearly implicated in
many human diseases. The potential
consequences of aluminum ions for
human health were not seriously
considered for the last 100 years.
Human exposure to environmental
aluminum is extensive and appears
to be growing. This review indicates
that aluminum has neurotoxic effects
connected to the immunoexcitotoxicity.

Úvod
Patřím mezi vědce, kteří upozorňují na skryté nebezpečí hliníku
pro lidské zdraví a pro zdravý vývoj
dalších generací. Oponenti tohoto
názoru opakovaně uvádějí, že hliník
je třetí nejrozšířenější prvek na zemi
a lidstvo přesto v jeho přítomnosti
přežívá po tisíce let svojí existence.
Hliník byl a mnohými stále je považován za bezpečný prvek a tak se
v podobě trojmocných solí vyskytuje v potravinách, v nejrůznějších
potravinových aditivech a dokonce
i v lécích.
Nerosty, které vytvářejí zemskou
kůru, obsahují hliník pevně vázaný
s kyslíkem a křemíkem a jsou relativně inertní. Lidé ho dlouho neuměli
izolovat a stříbrný a lesklý hliník tak
byl po staletí dražší než zlato a stříbro. Teprve v roce 1854 se začala
rozvíjet jeho výroba z bauxitu (Al2O3
xH2O) pomocí hydrolýzy. V roce

1900 se již vyrobilo 8 000 tun hliníku.
V současné době představuje po železe nejpoužívanější kov v mnoha
oblastech průmyslu. Je skoro neuvěřitelné, že výroba hliníku se od roku
1900 zvýšila 13 000krát. V roce 2013
byla světová produkce hliníku 52 milionů tun, tedy asi 7,5 kg na každého
člověka na zemi. Výroba hliníku je
značně neekologická a energeticky
náročná. Při zpracování 4 tun bauxitu vzniknou až 3 tuny odpadu a kromě toho se uvolňuje v hliníkárnách
a jejich okolí do atmosféry plynný
fluorovodík. Postižení zaměstnanců
továren na výrobu hliníku byla také
mezi prvními popsanými toxickými
účinky jak fluoridů, tak hliníku. Lidé
ztrácejí paměť a mají příznaky velmi
podobné Alzheimerově nemoci.
Naproti tomu recyklace hliníku vyžaduje jenom asi 5 % nákladů potřebných k jeho výrobě a tak se v mnoha
zemích až 90 % hliníku recykluje. To
znamená, že přibližně 2/3 hliníku
vyrobeného od roku 1900 se stále
používá.
V důsledku lidské činnosti se hliník
uvolňuje do biosféry. Historii a důsledky kyselých dešťů popisujeme podrobně v Době jedové 2. Hliník dnes
představuje nejrozšířenější ekotoxin.
Profesor Chris Exley z UK, který
se dlouhá léta zabývá nebezpečím
hliníku pro lidské zdraví, proto říká,
že žijeme v době hliníkové (Aluminium Age).

Hliník v lidském těle
Přesto, že je hliník vedle kyslíku
a křemíku nejrozšířenější prvek
na zemi, nebyl v průběhu evoluce použit pro stavbu lidského těla a nemá
v organismu žádnou biologickou
funkci. Zatímco biochemici uvádějí,
že hořčík najdeme na 3 751 vazebných místech v bílkovinách lidského
těla a zinek je stavební složkou více
než 3 000 molekul, vázaný hliník má
pouze škodlivé účinky. Ve své iontové
podobě je hliník vysoce reaktivní.

Dokáže vytěsňovat biologicky důležité kovy z jejich vazeb na organické
molekuly. Váže se například na ATP
103–107krát silněji než Mg, který je
v něm vázán přirozeně a jakmile taková místa obsadí, má silnou tendenci
tam zůstat (Exley, 1994) a nereaguje
ani na různé pokusy odstranit ho
pomocí chelatace. Když v 70. letech
minulého století zkoumali biochemici základní metabolickou reakci
fosforylaci glukózy hexokinázou
v přítomnosti ATP, zdálo se, že alosterickým aktivátorem je citrát, avšak
záhy se zjistilo, že oním aktivátorem
je Al3+, kterým bylo ATP kontaminováno. Již v těchto experimentech zjistil
Exley se spolupracovníky (1994),
že inhibici hliníku účinně zabránil
křemík a tuto možnost – použití
křemičitanů a křemíku při prevenci
toxicity hliníku, sleduje a potvrzuje
po desítky let (Exley, 2014). Kontaminace roztoků Al3+ z chemikálií nebo
ze skla měla klíčovou úlohu v objevu
G proteinů (Strunecká et al., 2007).
V lidském těle najdeme desítky reakcí
a enzymů, které může přítomnost
hliníku ovlivnit a jsou to vždy účinky zničující, patologické a ve své
většině neurotoxické (Exley, 2014).
Hliník ve stopovém množství dokáže
ovlivnit signální kaskády, přenos hormonálních podnětů nebo podnětů
nervových přenašečů přinejmenším
v játrech, krevních buňkách jako jsou
leukocyty, makrofágy, neutrofily,
v červených krvinkách i v krevních
destičkách, v buňkách ledvin, srdce,
plic, kostí i v nervových buňkách,
v astrocytech i gliových buňkách.
Ionty hliníku ovlivňují aktivitu desítek enzymů v nejrůznějších tkáních
(Strunecká a Patočka 1999; Strunecká
et al., 2012).
Protože se hliník velmi agresivně
a silně váže na nejrůznější ligandy,
koncentrace Al3+ v krvi je extrémně
nízká a její stanovení je zatíženo
velkou experimentální chybou v důsledku faktu, že hliník je dnes všu-
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dypřítomný. Argumentace zastánců
neškodnosti hliníku odvolávajících
se na hladinu Al3+ v krvi nejsou proto
relevantní. Obvykle uvádím, že vzhledem k velice složité toxikokinetice
hliník nemůžeme hodnotit pomocí
„kupeckých počtů“. V současné době
můžeme předpokládat, že hliník je
přítomný ve všech kompartmentech fyzických i chemických, tedy
ve všech tkáních lidského těla.

Příjem hliníku v potravě
V roce 2008 určil Evropský úřad
pro bezpečnost potravin (EFSA) jako
tolerovatelný týdenní příjem
(TWI) hliníku ze všech zdrojů 1
mg/kg hmotnosti. JEFCA na 74.
setkání v Římě 2011 stanovil po velmi pečlivém a důkladném zvážení
podmínečný tolerovatelný týdenní
příjem (PTWI) hliníku v množství
2 mg/kg hmotnosti, což znamená,
že dospělý člověk o hmotnosti 60 kg
může přijmout 120 mg hliníku týdně.
Tuto hodnotu akceptoval pro EU
i EFSA (viz http://www.efsa.europa.
eu/en/supporting/doc/411e.pdf).
Yokel se spolupracovníky (2001)
určili, že z potravy se v trávicím
traktu vstřebává pouze 0,04 – 1 % přijatého hliníku a tak se ujal konsensus,
že biologická dostupnost hliníku přijatého ústy je 0,3 % . Zbytek hliníku
vylučují ledviny. Množství hliníku,
které se vstřebá v trávicím traktu,
je však ovlivnitelné dalšími faktory,
jako je například přítomnost fluoridů nebo kyseliny citronové, které
silně zvyšují vstřebatelnost hliníku
ve střevech. Hliník vytěsňuje vápník
z vazebných komplexů a omezuje
tak vstřebávání vápníku ve střevech.
Mléko vytváří s hliníkem nerozpustný
fosfát, který se však ani nevylučuje
ledvinami, ani nevstřebává. Vstřebávání hliníku ovlivňuje hodnota pH:
v kyselém prostředí disociuje hliník
na Al3+, zatímco ve fyziologickém
neutrálním prostředí je ve formě
prakticky nerozpustného hydroxidu
hlinitého. Průměrný příjem hliníku
v potravě u obyvatel Evropy vykazuje
velké variace mezi různými zeměmi
i v různých průzkumech a uvádí se
v rozmezí 1,6 – 13 mg hliníku na den.
Děti mají všeobecně vyšší příjem
než dospělí při přepočtu na tělesnou hmotnost, a tak představují
24

skupinu s největší expozicí hliníku.
Ve Francii stanovili příjem hliníku
u kojenců a batolat na 2,3 mg/kg
za týden, 3 – 15leté děti přijímají
0,7 mg/kg. V UK stanovili příjem
hliníku u 4 – 18letých 1,7 mg/kg.
Hlavní podíl v příjmu hliníku tvoří
cereálie a obilninové produkty a zelenina. 30 % hliníku přijímá mládež
z nápojů. EFSA uvádí, že v Evropě
obsahuje většina nezpracovaných
potravin méně než 5 mg hliníku
na kilogram hmotnosti. Vyšší
koncentrace (5 – 10 mg/kg) se často
nacházejí v chlebu a pečivu, v sušenkách a směsích na pečení. Potravinami s nejnižším obsahem hliníku jsou
v EU pitná voda a olivový olej. Také
mateřské mléko obsahuje pouze zanedbatelné množství hliníku.

Hliník v dětské umělé výživě
Mezi odborníky je všeobecně
přijímáno, že dětský trávicí systém,
ledviny i hematoencefalická bariéra
nejsou plně vyvinuté a mohou tak
vytvářet predisposici pro toxicitu
hliníku vyšší než je tomu u dospělých. Americká akademie pediatrů
upozornila na toxicitu hliníku pro
kojence a dětí již v roce 1996. Zatímco dospělí mohou užívat po léta
antacidy s vysokým obsahem hliníku,
po podání takových látek dětem se
zvyšuje obsah hliníku v jejich krvi,
obdobně jako u pacientů se selháním
ledvin. I proto by neměla dětská výživa obsahovat vyšší množství hliníku.
Bohužel, značný obsah hliníku je obsažen již v dětské umělé výživě. FDA
na základě klinických studií stanovil
maximální denní příjem hliníku
pro novorozence při parenterální výživě 5 µg/kg/den. Badatelé
z Velké Británie opakovaně zjišťují,
že koncentrace hliníku v různých
typech umělé dětské výživy se pohybuje v rozmezí 100 – 430 µg/l. Ještě
vyšší však je v produktech založených
na sójovém mléce (656 – 756 µg/l
(Chuchu et al., 2014). Sója totiž
akumuluje hliník z půdy a potom je
logické, že sójové mléko má nejvyšší
obsah hliníku; může ještě obsahovat melamin a glutamát, takže by
nemělo být pravidelnou součástí
dětské výživy. Hliník je navíc běžnou
kontaminací solí vápníku, které jsou
do dětské výživy přidávány. Podle
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analýz obsahu hliníku je zřejmé, že
výrobci v mezinárodním měřítku
nevěnují tomuto ukazateli kvality dětské výživy pozornost. Problematické
a toxické jsou pro kojence a děti také
veškeré nitrožilní roztoky, které obsahují albumin, soli vápníku a fosfáty,
protože tyto sloučeniny váží hliník
velmi aktivně.
Velmi často se však setkáváme
s tím, že při hodnocení bezpečnosti
hliníku z adjuvans je mechanicky
srovnáváno množství hliníku přijatého potravou s množstvím injikovaným.

Hliníkový adjuvans
Na soli hlinité jsou ve vakcíně adsorbovány částice, které mají vyvolat
tvorbu protilátek. Soli hlinité se používají proto, že podporují a posilují
imunitní odpověď organismu. Jinými
slovy: tělo vytvoří více protilátek,
než kdyby se očkoval pouze samotný
antigen.
Calabro se spolupracovníky (2011)
zjistil, že po injekci hydroxidu hlinitého samotného nebo v kombinaci
s ovalbuminem do musculus quadriceps myší se počet neutrofilů zvýšil
více než 2000×. Zánětlivé monocyty
byly detektovány již hodinu po injekci s nejvyšším počtem (> 60×) 3
hodiny po injekci. Později nalezli
autoři myeloidní dendritické buňky,
eosinofily, T buňky a makrofágy. Podle očekávání se ve všech případech
zvýšila mezi sedmou a 24. hodinou
hladina chemokinů a interleukinů
v séru.
Ostatně to, že v místě vpichu vakcíny dochází k zánětlivé reakci je obecně přijímáno a uvádí se v příbalových
letácích (mohou se objevit více než
1× u 10 dávek vakcíny). Přecitlivělost
na hliník v podobě zarudlých otoků
uvádí například metaanalýza očkování HPV vakcínou. Tam se vyskytovalo
zarudnutí kůže u 59,9 % očkovaných
(Lu et al., 2011).
O iontech hliníku je známo, že
stimulují přirozenou imunitu v nepřítomnosti antigenu a samy fungují
jako antigen. Důkazy o tom, že ionty
hliníku vyvolávají tvorbu protilátek
a dokonce monoklonálních, byly
získány již v 90. letech. Monoklonální
protilátky takto získané jsou schopné
rozpoznávat ionty hliníku ať již volné

nebo vázané na proteiny a mohou
být používány k identifikaci iontů
hliníku ve tkáních jak in vitro tak in
vivo. Je vysoce pravděpodobné, že
právě schopnost hliníku fungovat
jako antigen přispívá k jeho účinnosti fungovat jako adjuvans. To,
že hliník používaný jako adjuvans
ve vakcínách může být příčinou vzniku autoimunitních onemocnění je
v současné době studováno a diskutováno mnoha autory v renomovaných
vědeckých časopisech.
A jako další téměř šokující odhalení
o mechanismech působení hliníku
zapůsobilo další zjištění. Po podání
injekce s hliníkem zabijí ionty hliníku
některé buňky v okolí injekce a přinutí je uvolnit vlastní DNA. Imunitní
systém těla potom odpovídá tvorbou
protilátek na vlastní DNA (Marichal
et al., 2011).

Případy akutní toxicity
hliníku
Intoxikace hliníkem nemá žádný
charakteristický symptom, který by
ji identifikoval a po příjmu hliníku
z potravy se zpravidla neprojevuje
akutně. Jsou popsány hromadné
otravy hliníkem při dialyzační encefalopatii nebo u obyvatel anglického
města Camelfordu, kde došlo v důsledku nehody k vysypání 20 tun
síranu hlinitého do nádrže pitné vody
a tak se překročíla povolená koncentrace hliníku 3 000krát. 20 000 obyvatel města a 8 000 turistů dostávalo
v roce 1988 po několik týdnů pitnou
vodu s vysokým obsahem hliníku (viz
Doba jedová). Symptomy intoxikace hliníkem u nich přetrvávají i 12
let po nehodě i přesto, že hladinu
hliníku v krvi mají již po řadu let
v rozmezí normálních hodnot.
V každodenním životě však nebývají lidé vystavováni takovým dávkám
biologicky dostupného hliníku, které
by vyvolaly akutní otravu. Exley označuje Al3+ jako němého návštěvníka,
kterého zpozorujeme až tehdy, kdy
bude v důsledku jeho přítomnosti
dosažen práh toxicity. Určitým
problémem pro obvinění hliníku
jako viníka, je mnohdy dlouhá doba
od jeho příjmu (lag fáze) po vzplanutí nemoci. Projevy intoxikace se
dostavují po letech ba i po dekádách
jeho hromadění v lidském těle. To je
i příklad Camelfordského skandálu,
kdy lidé trpí demencí a umírají na ná-

sledky hromadění hliníku v mozku
15 – 25 let po nehodě.
Jinak je tomu po podání Al3+ ve vakcínách jako adjuvans. Tam se první
projevy intoxikace hliníkem projevují poměrně rychle.
Injekce 1mg hliníku /kg hmotnosti
dospělým laboratorním potkanům
kmene Sprague-Dawley dokázaly
vyvolat zánět mozku. Shaw a Petrik
(2008) ve svých experimentech zjistili, že pouze dvě podkožní injekce
hliníkového adjuvantu v množství
srovnatelném s očkováním, mladým
samcům myší v rozmezí dvou týdnů
vyvolaly dramatickou aktivaci mikroglií a astrocytů (nástup zánětlivých
procesů), což trvalo 6 měsíců po injekcích. V průběhu této doby zvířata
ztrácela pohyblivost a schopnost
prostorové orientace. V motorických
neuronech bylo možné nalézt aglomeráty hliníku.
V současné době se hliníku ve vakcínách přisuzuje makrofágová myofascitida, pro kterou je typický nález
makrofágů s vysokým obsahem hliníku ve svalech. Tento syndrom se
ve zvýšené míře začíná objevovat až
v poslední dekádě a uvádí se asi 200
evidovaných případů, hlavně ve Francii (Gerardi 2008; Rigolet et al., 2014).
Ve svalech pacientů jsou nacházeny
makrofágy naplněné hliníkem. Tato
nemoc se klinicky projevuje chronickou muskuloskeletální bolestí,
chronickou únavou a kognitivními
poruchami.

Encefalitický pláč
a imunoexcitotoxicita
U kojenců jde však o velice vážný
projev, nazývaný encefalitický pláč.
Je to reakce dítěte na vznikající
zánět mozku v důsledku stimulace
mikroglií pronikajícím hliníkem.
Této problematice jsme věnovali
s neurochirurgem Russellem Blaylockem velikou pozornost v mnoha
našich přehledných článcích. Aktivace mikroglií je vyvolávána již
stopovým množstvím hliníku a bez
ohledu na to, zda rodiče znají či
neznají mechanismus jejího vzniku, pláč dítěte po očkování trvající
dlouhé hodiny, nelze přehlédnout.
Signalizuje otok a zánět mozku. Jako
nežádoucí účinek očkování se uvádí
v jednom případě na deset očkovaných. Chronická aktivace mikroglií
s produkcí zánětlivých cytokinů

je právě tou nežádoucí odpovědí
organismu, který je nadměrně stimulován mnoha antigeny a vysokou
dávkou iontů hliníku. Tento jev
Blaylock pojmenoval imunoexcitotoxicita (Blaylock a Maroon, 2011).
Je to hlavní mechanismus v patologii nejrůznějších poškození mozku,
neurodegenerativních poruch, křečí,
mentální retardace a kognitivních
poruch. Kombinování vakcín může
vyvolávat horečku, aktivaci mikroglií,
uvolňování excitotoxinů a v důsledku toho křeče. Jsou to projevy akutní
stimulace mikroglií, které tvoří první
linii ochrany mozku při dlouhodobé
nebo chronické aktivaci. U autistů je
možné takovou chronickou aktivaci
pozorovat i ve věku 45 let (Tomljenovic a Shaw, 2011).
Tak zatímco dospělý člověk o hmotnosti 70 kg dostane při očkování
proti hepatitidě B 7, 1 µg hliníku /
kg hmotnosti, dostane novorozenec
o váze 5 kg 73,5 µg hliníku /kg hmotnosti a krátce nato ve dvou měsících
dostane 172, 5 µg hliníku/kg hmotnosti. Jestliže vakcíny s hliníkovým
adjuvans mohou být u dospělých
příčinou stavu, který se označuje jako
ASIA (autoimmune/inflammatory
syndrome induced by adjuvants),
můžeme oprávněně pochybovat
o bezpečnosti takové dávky pro kojence (Tomljenovic a Shaw, 2013).
Jak se liší farmakokinetika
hliníku přijatého potravou
a hliníku podaného jako
adjuvant v injekci?
Fakta o rozdílu mezi těmito dvěma
způsoby příjmu hliníku neustále
opakujeme. Zatímco v trávicím traktu
existují bariéry a ligandy, které brání
vstupu hliníku do krve, sloučeniny
hliníku injekčně vpravené do svalu
mohou být prakticky 100% absorbovány. Zatímco z potravy vstřebaných
0,25 % hliníku se vyloučí ledvinami
(močí) během 48 hodin, hliník z adjuvantu má poločas mnohem delší. To
proto, že velikost většiny komplexů
antigen-Al je větší (24 – 180 kDa)
než je propustnost glomerulárních
sít v ledvině (cca 18 kDa). Ostatně,
na tom je založená funkce adjuvantu
a zabezpečení imunogenicity vakcíny – vazbou na hlinitou sůl dochází
jenom k velmi pozvolnému a protrahovanému uvolňování antigenu.
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Hliník ve vakcínách má podobu nanočástic. Hydroxid hlinitý, který se
nejčastěji používá, je tvořený agregáty v nanovelikostech (průměr kolem
13 nanometrů). O těchto agregátech
se dříve předpokládalo, že zůstávají
v extracelulárním prostoru, dokud
se nerozpustí. Ostatně, někteří naši
vakcinologové si to myslí dodnes.
Jenomže nyní se prokázalo, že opak
je pravdou. Buňky imunitního
systému (zánětlivé monocyty) se
rychle dostaví na místo vpichu
a dychtivě a rychle pohlcují agregáty s hliníkem. U pacientů s makrofágní myofascitidou se nacházejí
makrofágy naplněné hliníkem i 12 let
po injekci (Gherardi et al., 2015). Ze
zkušenosti víme, že u člověka nastává v místě vpichu vakcíny místní
zarudnutí a otok, případně místo
zteplá, až zatvrdne. To je známkou
zánětu, který je vyvolán právě hliníkovým adjuvans. V příbalových
letácích vakcín se uvádí, že k takové
reakci dochází velmi často, častěji než
jedenkrát u 10 dávek.
Makrofágy a dendritické buňky
migrují do lymfatických uzlin. Tím
se aktivuje rozsáhlá síť imunitního
systému. Al3+ je imunologicky aktivní
a zahájí aktivaci složek přirozené
imunity a zprostředkuje propojení
se systémem adaptivní imunity.
Působení iontů hliníku jako adjuvans je ve světle nových objevů
přičítáno jejich schopnosti aktivovat
různé typy receptorů označované
písmeny PRR (pattern recognition
receptors), NLRP3 – inflamasomy,
dále TLR a NOD (toll-like a NOD-like
receptors) (Calabro et al., 2011).
Zdá se, že musí existovat jemná regulace rovnováhy mezi účinností
hliníkového adjuvans a jeho
potenciální toxicitou. Neurotoxicita hliníku je podmíněna tím, že se
hliníkové nanočástice dostanou
do mozku. Vzhledem k naprostému
nedostatku informací o distribuci
hliníku po intramuskulární injekci
do svalů při očkování, se spojili
badatelé z významných universit
a ústavů ve Francii a Velké Británii,
aby velmi důkladně a spolehlivě prostudovali distribuci nanomateriálu
obsahujícího hliník po nitrosvalové
injekci u myší (Khan et al., 2013).
Myši dostávaly dávky odpovídající
26

trials. Vaccine 2011:29(50):9289

asi pětinásobku obsahu hliníku
v běžných vakcínách. Tato dávka byla
nezbytně nutná z důvodu citlivosti
používaných technik. V rozsáhlé
studii zjistili, že nanoagregáty hliníku setrvávají v těle pokusných
zvířat po velmi dlouhou dobu.
Například v mozku se obsah hliníkových nanoagregátů postupně
zvyšoval do 90. – 180. dne, avšak ještě
360 dnů po injekci se udržoval
vysoký obsah fluorescenčně značených částic s hliníkem v šedé hmotě.
Důležitý je poznatek, že první buňky
v mozku, kde se nanoagregáty hliníku objevily, byly mikroglie. Právě tyto
buňky mají klíčovou úlohu při vzniku
imunoexcitotoxicity. Obsah hliníku
v mikrogliích byl 180. den po injekci
26krát vyšší než v 21. dnu. Není tedy
správná představa, že hliník neproniká přes hematoencefalickou bariéru.
Badatelé uvádějí, že v kombinaci
s chemokiny se do mozku dostává
jako „trojský kůň“.
• Pro hliník je charakteristická
dlouhodobá akumulace a zcela
minimální biodegradace.
• Na rozdíl od Al3+ přijímaného ústně zůstává téměř 100 % hliníku
podávaného injekčně jako
adjuvans v těle, protože vazbou
s antigenní bílkovinou vytváří
komplex, který nemůže být
vyloučen ledvinami.

Hliníkový adjuvans jako
placebo
Ačkoliv by v ČR takový projekt patrně neschválila žádná etická komise,
ve studiích bezpečnosti HPV vakcín
se u tisíců kontrolních subjektů používal jako placebo roztok obsahující
hydroxid hlinitý (225 nebo 500 µg)
nebo tzv. AAHS, čili Merckův hliníkový adjuvans (fosfát) s podobným
obsahem hliníku. Z toho je zřejmé, že
se tyto dávky hliníku v podobě adjuvans považují za naprosto bezpečné,
aby mohly být injekčně vstřikovány
lidem do svalů. V knížce Jak přežít
dobu jedovou uvádím tabulku s použitím dat publikovaných v různých
studiích HPV vakcinace. Je zřejmé, že
po injekci „pouhého“ a zcela neškodného hliníku, mohou být evidovány
vážné NÚ a že použití hliníkového
adjuvans jako placeba není vhodné
(Exley, 2011).
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Závěrem
Hliník ve stopovém množství dokáže ovlivnit signální kaskády, přenos
hormonálních podnětů nebo podnětů nervových přenašečů přinejmenším v játrech, krevních buňkách jako
jsou leukocyty, makrofágy, neutrofily,
v červených krvinkách i v krevních
destičkách, v buňkách ledvin, srdce,
plic, kostí i v nervových buňkách,
v astrocytech i gliových buňkách.
V případě používání solí hliníku jako
adjuvans ve vakcínách se takových
varování vyskytují desítky.
Jestliže je třeba zabránit intoxikaci
hliníkem, pak doporučujeme pít
minerálky s křemičitany. Sloučeniny s křemíkem snižují vstřebávání
hliníku ve střevech a zvyšují jeho
vylučování ledvinami. Větší množství
křemíku obsahují rostlinné produkty, jako jsou rýže, zvláště hnědá
a neleštěná, protože slupky rýže obsahují až 20 % křemíku v sušině, dále
bulvy červené řepy, cibule, kukuřice, brambory, ječmen, oves,
celozrnná pšenice. Byliny bohaté
na křemík jsou zejména přeslička
rolní (Equisetum arvense), truskavec
ptačí (Polygonum aviculare) a plicník lékařský (Pulmonaria officinalis). Vydatným zdrojem křemíku jsou
i mořské řasy, jako je kelp, dulse,
wakame nebo sladkovodní sinice
spirulina.
V mnoha studiích se opakovaně
uvádí, že velmi účinně odstraňuje
hliník z těla kurkumin, který je
součástí koření kurkuma. Kurkumin
brání zejména neurotoxickým účinkům hliníku.
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Kurz aurikuloterapie dr. Mastalier r. 2000

Velké Losiny 1995
doc. Jandová, dr. Marek, dr. Fildán

VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM –
MUDr. LADISLAV FILDÁN
MUDr. Ladislav Fildán se narodil
10. 5. 1955 v Moravském Krumlově.
V Novém Jičíně absolvoval gymnázium a poté studoval na Lékařské
fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Promoval v roce 1980.
Po promoci nastoupil na ARO
v nemocnici v Novém Jičíně a 1983
složil atestaci I. stupně z anesteziologie a resuscitace. 1984 se s rodinou
přestěhoval do Ivančic, kde nastoupil do nemocnice jako zástupce primáře ARO. O rok později založili se
spolupracovníky RZP a stal se jejím
vedoucím lékařem. 1988 složil úspěšně II. atestaci z ARO a krátce poté byl
jmenován primářem oddělení.
1992 začal provozovat soukromou
ordinaci Biologické celostní medicíny a léčby bolesti, současně ještě
sloužil na RZP a ARO. Od roku 2003
pracuje jen ve své soukromé ordinaci v Brně-Králově Poli.
S akupunkturou se poprvé seznámil jako medik prostřednictvím
článku MUDr. R. Růžičky, CSc.
O léčbě gastroduodenálních vředů
pomocí akupunktury. 1986 založil
v nemocnici ambulanci léčby bolesti a jako nejvhodnější metoda
pro léčbu bolestivých stavů se mu
jevila akupunktura. Věnoval se
proto jejímu intensivnímu studiu,
prošel celou řadou kurzů vedenými
nestory naší i evropské akupunktury tj. MUDr. Barešovou, Umlaufem,
Mastalierem, Debefem, Rouxvillem.
Od roku 1992 je držitelem kreditu II.
stupně pro provádění akupunktury.
K akupunktuře postupně přidával
další metody, které ji doplňovaly,
jako třeba homeopatii. Od roku 1991
absolvoval všechny základní školy tj.
francouzskou, rakouskou, anglickou
a holandsko-indickou. Znamenalo to
mnoho desítek hodin kurzů.
Zásadním posunem v praxi byl
kurz EAV pod vedením rakouského
lékaře dr. K. Werthmanna. Následovaly další a další kurzy u nás
i v zahraničí. V posledních letech se
nadchl pro fyziologickou regulační
medicínu. V praxi kombinuje různé
28

postupy a metody, aby dosáhl co
nejlepšího efektu pro své pacienty.
Od roku 1990 přednáší na různých
kurzech akupunktury, homeopatie,
homotoxikologie, EAV, a to i na seminářích jiných lékařských oborů. Mnohokrát vystoupil v živých relacích
v brněnském rozhlase, několikrát
i v celostátní televizi, vždy na téma
akupunktury a celostní medicíny.
Účastnil se mnoha kongresů u nás
i v zahraničí, opakovaně s aktivní
účastí. Na světovém kongresu ICMART v Budapešti obdržel druhou
cenu za poster na téma Recidivující
a chronické urogenitální záněty
z pohledu celostní medicíny.
Spolu s MUDr. M. Kantorkem
obnovili v roce 2000 přerušené
vydávání časopisu Acupunctura Bohemo Slovaca. Starosti s vydáváním
časopisu mu zabraly spoustu času.
1998 vydal knihu biologická celostní medicína, kterou shrnul své
tehdejší poznatky a terapeutické
postupy.
Od roku 1997 až dosud působí
ve výboru ČLAS ČLS JEP. Nejdříve
jako řadový člen výboru, potom dvě
funkční období jako vědecký sekretář a od roku 2005 je předsedou naší
společnosti.
Organizuje kurzy akupunktury
v Brně, pravidelné semináře v Lékařském domě v Praze a řadu kongresů
naší společnosti. Velkou akcí, na které se významně podílel, byl světový
kongres ICMART 2005 v Praze.
Odborných akcí, které organizačně
zajišťoval, je však daleko více a jen
těžko je možné všechny vyjmenovat
v krátkém článku.
Jubilant je velkým zastáncem spolupráce ČLAS se Slovenskou společností akupunktury. Na Slovensku má
také řadu přátel a příznivců.

profese než jejich rodiče.
Největším koníčkem jubilanta je
určitě sport. Ve 48 letech se začal
pravidelně zúčastňovat triatlonových závodů, také závodí v běžeckém
lyžování, běhu, na horských i silničních kolech. Každý rok absolvuje
kolem dvaceti závodů. Další zálibou
je hudba, hlavně rock, country a „lidovky„.
Z výše uvedeného je patrné, že
oslavenec je neuvěřitelně vitální
člověk s organizačním talentem,
který zasvětil svůj odborný život akupunktuře a celostní medicíně. Pro
naši společnost je velkým štěstím, že
máme mezi sebou takového člověka
a těžko budou jednou naši následovníci hledat adekvátní náhradu.
Mnoho členů naší organizace si
zřejmě myslí, že činnost společnosti
běží jaksi samospádem. Není tomu
tak. Vyžaduje téměř každodenní
drobnou organizační práci, která
není vidět, a které dr. Fildán věnuje
mnoho času a úsilí. Navíc bez nároku
na odměnu.
Jako blízký spolupracovník jubilanta musím vyzdvihnout i jeho
lidské kvality. Dr. Fildán je diplomat,
který nerozděluje, ale spojuje, občas
i usmiřuje, je empatický, solidní bez
podrazů, přátelský, klidný. Dokáže
odlišit podstatné od nepodstatného
a respektuje odlišné názory.
Takže milý Láďo, vše nejlepší k narozeninám, hodně zdraví, životní
pohody a samozřejmě co nejdřív
nějakého vnuka nebo vnučku. To Ti
přejí Tvoji přátelé a spolupracovníci.
MUDr. M. Stránecký

ICMART 2013 Vídeň
doc. Pára, dr. Stránecký,
dr. Filípek, dr. Fiala, dr. Fildán

ICMART 2004 Sydney s doc. Párou
propagace kongresu ICMART v Praze v r. 2005

Seminář v Lékařském domě 2011
(s dr. Barešovou)

Fildánovi ICMART 2008 Budapešť

Závěr kongresu ve Znojmě a předání
symbolického žezla slovenskému
předsedovi (dr. Bangha)

Oslava narozenin doc. Jandové 2013 (s oslavenkyní a dr. Vydrou)

Dr. Ladislav Fildán je ženatý s manželkou Evou, která provádí Bachovu
květovou terapii. Výborně doplňuje léčbu svého manžela zejména
u chronických pacientů. Mají dvě
dospělé děti, které si vybraly jiné
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VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA ČLENŮ ČLAS ČLS JEP
V ROCE 2015

VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM –
prim. MUDr. LUDMILA KUČEROVÁ

Je to neuvěřitelné, ale 31. 5. 2015
oslavíme významné životní jubileum
prim. MUDr. Ludmily Kučerové. Její
i moje narozeniny oslavíme společně
s výborem a několika přáteli koncem
května na Pálavě. Už se na to těším.

Dr. Kučerová prožila pestrý život
a její vyprávění o její cestě k medicíně a akupunktuře je velmi poutavé.
Její dětství bylo poznamenáno častým stěhováním v důsledku války.
V roce 1960 promovala na LF v Brně.
Specializovala se na neurologii,
od roku 1976 byla primářkou neurologického oddělení Rehabilitačního ústavu v Hrabyni. Od r. 1994
dosud zde pracuje na neurologické
ambulanci.
Patří mezi průkopníky akupunktury v ČR, od roku 1970 byla školitelem
akupunktury pro tehdejší Severomoravský kraj, od roku 1980 byla vedoucím základních kurzů akupunktury
při FN Ostrava. Od roku 1983 vedla
přednášky a cvičení v akupunktuře
na Zdravotní a sociální fakultě v Os-

travě, na katedře rehabilitace v předmětu komplementární medicína.
Za prim. Kučerovou stojí bohatá
přednášková činnost v akupunktuře
na celostátních konferencích, účast
na zahraničních kongresech.
Od roku 1995 do roku 2009 byla
členkou výboru ČLAS ve funkci předsedkyně revizní komise. Za tuto svou
činnost a práci pro akupunkturu
byla oceněna titulem čestný člen
ČLAS ČLS JEP, čestný člen ČLS JEP
a mezinárodním kongresu ICMART
2005 v Praze obdržela medaili ČLS
JEP „Za zásluhy“. Svou funkci vykonávala vždy velmi precizně, přispěla
tak k dobré ekonomické kondici naší
společnosti, k jejímu hospodaření,
které bylo vždy dobře hodnoceno ze
strany ČLS JEP. Ve výboru vždy uměla jasně vyjádřit svůj názor podložený letitou praxí a také vždy přinášela
dobrou náladu, humor a přátelský
přístup k ostatním členům výboru.
Milá Lído, přeji Ti za výbor i členy
ČLAS ČLS JEP a za sebe k Tvému
významnému životnímu jubileu
do dalších let pevné zdraví i pro
Tvou rodinu, abys nás mohla dále
obohacovat svými znalostmi a Tvou
laskavou povahou.

– 80 –

– 60 –

– 50 –

MUDr. Kučerová Ludmila

MUDr. Bartošová Nataša

MUDr. Angelisová Alice

MUDr. Novotná Věra

MUDr. Batek Petr

MUDr. Buřičová Ilona

MUDr. Benc Jiří

MUDr. Dědková Radmila

MUDr. Brychtová Vladimíra

MUDr. Habrovanská Emanuela

MUDr. Deutsch Alois

MUDr. Kupková Martina

MUDr. Fabiánová Jaromíra

MUDr. Málek Milan

MUDr. Fiala Pavel

MUDr. Masaříková Věra

MUDr. Fildán Ladislav

MUDr. Nagyová Emöke

MUDr. Gabrhel Jozef, CSc.

MUDr. Nováková Helena

MUDr. Hojač Pavel

MUDr. Peloušková Barbora

MUDr. Kolář Karel

MUDr. Wurstová Ivana

– 70 –
MUDr. Dvořáková Jana
MUDr. Lukeš Jan
MUDr. Pára František, CSc.
MUDr. Soukup Jiří
MUDr. Sudík Miroslav
MUDr. Švrčková Marie
MUDr. Trčka Jaroslav, CSc.
MUDr. Václavíčková Božena
MUDr. Vrbická Zuzana

MUDr. Kopecká Marie
MUDr. Kopecký Viliam
MUDr. Lehnertová Ludmila
MUDr. Novohradský Jindřich
MUDr. Petříková Eva
MUDr. Pohořská Helena
MUDr. Pospíšilová Eva
MUDr. Sedláček Petr
MUDr. Streiblová Ivana
MUDr. Šindelářová Daniela
MUDr. Šteflová Jana
MUDr. Vaňková Růžena
MUDr. Vrba Ivan

Upřímně a s úctou
Ladislav Fildán a spolupracovníci

Všem jubilantům přeje výbor společnosti do dalších let
pevné zdraví a mnoho akupunkturních úspěchů!
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NOVÍ FUNKCIONÁŘI ČLS JEP

Vážený pan
prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.
předseda ČLS JEP
V Brně, 16. 2. 2015
Vážený pane profesore,

Předsednictvo
(15členné, zvolené 28. 1. 2015)
Předseda:

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

Čestný předseda:

prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.

Statutární místopředseda: prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.
I. místopředseda:

prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., Dr.h.c.

II. místopředseda:

prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA

Vědecký sekretář:

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

Pokladník:

prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA

Členové:

prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc.

dovolte, abych Vám jménem členů a výboru České lékařské akupunkturistické společnosti ČLS
JEP poblahopřál ke zvolení do významné a odpovědné funkce předsedy naší ČLS JEP. Za naši
společnost Vám mohu slíbit, že se budeme vždy snažit o velmi dobrou a úzkou spolupráci s vedením
ČLS JEP při udržení tradičních hodnot a dobrého jména ČLS JEP. Dlouhá léta jsme velmi spokojeni
se spoluprací s odděleními ČLS JEP – sekretariátem, ekonomickým oddělením, členskou evidencí
a hospodářsko-technickou správou a nepochybujeme o tom, že tak tomu bude i nadále.
Přejeme hodně úspěchů ve Vaší náročné práci
MUDr. Ladislav Fildán
předseda ČLAS ČLS JEP

prof. MUDr. Petr Broulík, DrSc.
MUDr. Otto Herber
doc. MUDr. Debora Karetová, CSc.
prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.
MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., MPH
prof. MUDr. Jan Švihovec, DrSc.
prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA

Revizní komise
Předsedkyně:

doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc.

Místopředseda:

prof. MUDr. Jan Hořejší, DrSc.

Členové:

prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.
doc. MUDr. Alena Měchurová, CSc.
prof. MUDr. Pavel Calda, CSc.
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zprávy z uskutečněných akcí

ZÁPIS Č. 27 ZE ZASEDÁNÍ VÝBORU ČLAS ČLS JEP
ZE DNE 22. 11. 2014

ECPM V ROCE 2014
MUDr. Ing. Petr Fiala
Karlova Univerzita, Katedra akupunktury IPVZ, Praha
petrfiala@hotmail.com
V roce voleb do Evropského parlamentu (květen 2014) byl znát útlum
ve většině organizací tzv. „CAM“
(Komplementární a alternativní
medicína), včetně ECPM (European
Council for Plurality in Medicine
– Evropská Rada pro pluralitu v medicíně). Důvod je prostý – hlavním
předmětem zájmu je legislativní
postavení jednotlivých oborů CAM
a její praktické provádění, což se bez
jednání s evropskými zákonodárci
neobejde.
Proto se debata členského shromáždění 1. 1. 2014 v Baden-Badenu
soustředila spíš na budoucí aktivity
na tomto poli. Je na co navazovat.
Projekt „CAMbrella“, který skončil
v r. 2012, poprvé zmapoval faktickou
a legislativní situaci těchto oborů
v celé EU. Výsledky jsou zveřejněny
na webu „CAMbrella“. Jsou mimořádně zajímavé a lze všem doporučit

jejich prostudování. Pokračování tohoto projektu z nového výzkumného
programu F-8 je zatím nejisté.
Zjistilo se mj., že v zemích EU
se oborům CAM věnuje přes 145 tisíc
lékařů „dvojího vzdělání“, jednak
v Západní medicíně a jednak v některém z oborů CAM. To je největší
počet od doby etablování těchto
disciplín v Evropě. Nicméně roztříštěnost v jejich postavení, vzdělávání,
uznávání diplomů atd. je znepokojující. Bude třeba se na toto téma dále
soustředit.
Vznikla nová brožura s „cestovní
mapou“ CAM v EU do roku 2020
(je ke stažení na adrese www.cam-europe.eu). Také Světová zdravotnická organizace (WHO) vydala svou
strategii v tradiční medicíně na léta
2014 – 2023. Vše nasvědčuje tomu,
že tyto disciplíny už našly v EU své
pevné místo a je třeba přístup paci-

entů k nim, jakož i vzdělávání lékařů
v nich co nejvíce sjednotit na území
celé EU.
V roce 2015 budou navázány kontakty s novými členy parlamentu,
kteří se CAM zabývají (např. Sirpa
Pietikäinen z Finska, Alojz Peterle ze
Slovinska a další), plánuje se ustavení
„Zájmové skupiny CAM v Evropském
parlamentu“. Předpokládá se uspořádání několika symposií, konferencí
a setkání s představiteli nových evropských institucí, včetně DG Sanco.
ECPM je stále považována za jednu ze tří nejvlivnějších lékařských
organizací tohoto typu v EU. Počítá
se s ní i nadále jak v rámci CAM, tak
i při zásadních jednáních s unijními
institucemi.
P. Fiala, viceprezident ECPM

Lékařský dům, Praha

Přítomni:
Brychtová, Čutová, Fildán, Kalinová,
Sedláček, Stránecký, Strnad
Omluveni:
Vančuříková, Filípek, Kohoutová,
Prokeš
Revizní komise:
Vondřich
Program:
1) Dr. Fildán informoval o dopisu
z MZ ČR s žádostí o stanovisku naší
společnosti k uvažované legislativní
úpravě „alternativních léčebných
metod“. Naše st anovisko bylo
zasláno MZ a předsedovi ČLS JEP,
prof. Blahošovi. Další informace
k této iniciativě nemáme.
2) Dr. Fildán – delegace naší
společnosti se zúčastnila pohřbu
doc. MUDr. Jozefa Šmiraly, PhD.,
dlouholetého předsedy Slovenské
společnosti akupunktury a jednoho
z nejvýznamnějšich akupunkturistů
obou našich republik. Pohřeb
se konal 3. 11. v Bratislavě, za ČLAS
se zúčastnili Fildán, Filípek, Pára,
Fiala.
3) XVII. World Congress ICMART
2015 Bal. V květnu proběhne
světový kongres ak upunktur y,
za ČLAS se zúčastní poměrně velká
skupina členů, připojí se i kolegové
ze Slovenska.
4) XXVIII. Congressus Acupuncturae Slovaciae et Bohemiae
proběhne 12. – 14. 6. 2015 ve Zvolenu.
Informace poskytne Slovenská spol.
akupunktury.
5) Dr. Vančuříková zpracovala
rozpočet ČLAS na příští rok 2015,
ve kterém jsou zohledněny odborné
a vzdělávací akce, vydávání časopisu,
provozní náklady.
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6) Pravidelný odborný seminář
v Lékařském domě proběhne
n a p o d z i m 2 015 , t é m a b u d e
upřesněno.
7) Dr. Fildán zajistil svázání
našich časopisů od počátku
vydávání v roce 1999 do roku
2013. Časopisy jsou svázány do čtyř
dílů a budou dány do inventáře
společnosti, deponovány budou
vždy u předsedy společnosti. Tato
unikátní sbírka mohla vzniknout
jen díky laskavosti MUDr. Ivana
Vo n d ř i c h a , k t e r ý s v ů j a rc h i v
prvních ročníků věnoval k vazbě.
Další výtisky věnovali dr. Fildán,
dr. Ondrejkovičová, Národní lékařská
knihovna Praha.
8) Dr. Sedláček zpracovává
fotoknihu z historie ČLAS,
postupně shromažďuje vhodné
materiály.

MUDr. Jana Sedláčková
interní a cévní, Brno
MUDr. Lucie Černá
praktická lékařka, Praha
MUDr. Dana Čechová
chirurgie, Brandýs nad Labem
MUDr. Róbert Tirpák
anesteziolog, celostní medicína,
Praha
MUDr. Karolína Vašicová
anesteziologie, Opava
MUDr. Silvie Glogarová
neurologie, Opava
MUDr. Beáta Patacká
fyziatrie, Luže-Košumberk
MUDr. Lucie Kinclová
neurologie, Beroun

9) Dr. Kalinová – Přijetí nových
členů. Výbor schválil přijetí 17
členů, které získal dr. Fiala na kurzu
akupunktury. Seznam bude uveřejněn v časopise.

MUDr. Nicol Probstová
endokrinologie, Praha

10) Dr. Kalinová – vyřazení
neplatících členů. Dopisem vyzve
členy, kteří neuhradili členské
příspěvky za 2 roky, k pokračování
v členství a uhrazení příspěvků.
V koordinaci s dr. Fildánem aktualizuje databázi zasílání časopisu.
Dr. Fildán zjistí podmínky zasílání
časopisu prostřednictvím ČLS JEP.

MUDr. Markéta Žáčková
neurologie, Rumburk

Seznam nově přijatých členů
ČLAS ČLS JEP:
MUDr. Miroslav Urban
Medicalhelp pracovně lékařské
služby, ředitel, Praha

MUDr. Renáta Břečková
praktická lékařka, Ostrava

MUDr. Jana Pruklová
infekční, Mělník
MUDr. Taťána Rumpíková
gynekologie, Zlín
MUDr. Regina Konířová
Praha
MUDr. Radana Dymáčková
onkologie, Brno
Zapsal MUDr. Ladislav Fildán

MUDr. Petra Moziková
radiologie, Přerov
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DALŠÍ NOVĚ PŘIJATÍ ČLENOVÉ ČLAS ČLS JEP
2014
MUDr. Alice Vencálková
Žďár nad Sázavou

DOPIS NA MZ ČR – LEGISLATIVNÍ ÚPRAVA
ALTERNATIVNÍCH LÉČEBNÝCH METOD

2015
MUDr. Alexandr Stehlík
UNIVERSIUM THERA s.r.o.,
Vrchlabí
MUDr. Natalja Ladesová
Klinika anesteziologie,
resuscitace a int. medicíny
1. LF UK a ÚVN Praha
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DOPIS NA MZ ČR – POKRAČOVÁNÍ

38
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DOPIS NA MZ ČR – STANOVISKO ČLAS ČLS JEP
K ALTERNATIVNÍM METODÁM
Česká lékařská akupunkturistická
společnost ČLS JEP
MUDr. Ladislav Fildán
předseda
Vážená paní
MUDr. Helena Sajdlová
ředitelka Odboru zdravotních služeb
Ministerstvo zdravotnictví ČR
V Brně, 31. 10. 2014
Vážená paní ředitelko,
reaguji na Váš dopis předsedovi
ČLS JEP, prof. MUDr. Jaroslavu Blahošovi, DrSc., ohledně úvahy MZ
ČR upravit legislativně „alternativní
léčebné metody“ v rámci novelizace
zákona č. 372/2011 Sb., který jsme
dostali.
Akupunktura již dnes obvykle není
řazena mezi „alternativní metody“,
neboť jsou objasněny její základní
mechanismy, fyziologie a patofyziologie z hlediska západní medicíny
(Evidence Based Medicine). Její
postavení v zemích EU se příliš neliší, např. na Slovensku je uznaným
lékařským oborem s atestací, katedrou, hlavním a krajskými odborníky.
Ve většině zemí EU se vyučuje na lékařských fakultách i postgraduálně,
je součástí léčebně preventivní péče
a je v ní vzděláno již kolem 100 tis. lékařů. I v ČR se vyučuje již 25 let na LF
UK a pro postgraduální výuku lékařů
je akreditovaným pracovištěm Katedra akupunktury na IPVZ Praha,
kurzy jsou organizovány i na dalších
pracovištích pod vedením školitelů
v akupunktuře jmenovaných ČLAS
ČLS JEP.
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Provádění akupunktury v ČR je
upraveno Věstníkem MZ ČR z r. 1981,
č.j.: LP/3-201- 28. 11. 1980 („Postup
při provádění akupunktury“). Zde
je akupunktura definována jako
metoda léčebně preventivní péče,
uplatňovaná ve všech oborech léčebně preventivní péče a její provádění
je umožněno pouze lékařům, kteří
získali specializaci v některém z klinických oborů a absolvovali zvláštní
přípravu v kurzech akupunktury,
které v současné době garantuje
ČLAS ČLS JEP. Vzdělávání má stanovenou náplň a rozsah, je rozděleno
do třech stupňů, tedy je možné si
vzdělání zvyšovat.
Postoj ČLAS ČLS JEP je od počátku
užívání akupunktury v ČR – což je
již více než padesát let – neměnný
v tom, že akupunkturu mohou provádět pouze lékaři. Akupunktura
narušuje integritu člověka, proto
patří do rukou pouze erudovaným
lékařům. Za dobu existence akupunktury se u nás v jejím provádění
vyškolilo kolem sedmi až osmi tisíc
lékařů. Patří k velmi bezpečným
metodám, během svého téměř
dvacetiletého působení ve výboru
akupunktury jsme řešili méně než
pět stížností. Konečně akupunktura
nezatěžuje rozpočty zdravotního pojištění, neboť je zákonem č. 48/1997
Sb. vyňata z úhrad z veřejného zdravotního pojištění.
ČLAS ČLS JEP nevidí nutnost jiného legislativní zakotvení akupunktury než je ve výše uvedeném Věstníku,
který bychom jen rádi inovovali v odstavcích o vzdělávání v akupunktuře,
protože některé instituce zde jmenované zanikly po roce 1992.
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Pokud by měla být akupunktura
vyjmenována ve zvláštním paragrafu novelizace Zákona o zdravotních
službách, pak bychom doporučili
uvést pouze větu typu – „Akupunkturu jako metodu léčebně preventivní
péči provádějí pouze lékaři se vzděláním v akupunktuře, které garantuje
odborná lékařská společnost (ČLAS
ČLS JEP) a postup při provádění akupunktury je uveden ve Věstníku MZ“.
Co se týče tzv. „léčitelství“ a „léčitelů“, bylo by třeba nejprve legislativně
definovat tyto pojmy, nicméně domníváme se, že se nejedná o „zdravotní služby“ ve smyslu zákona
č. 372/2011 Sb. prováděné „lékaři“
či „zdravotníky“ ve smyslu zákonů
č. 95 a 96/2004 Sb. Proto v tuto
chvíli doporučujeme se k léčitelství
vůbec ve zdravotnických zákonech
nevyjadřovat. Velmi doporučujeme,
pokud by se tyto pojmy vůbec legislativně ošetřovaly, pak úpravu pouze
v Živnostenském zákoně, neboť
se ve svém důsledku jedná o zabránění daňovým únikům. Rovněž podle
našeho názoru nemá smysl léčitelství zákonem zakazovat, pouze by
se převedlo do ilegality a zcela by se
ztratila možnost kontroly, vedlo by
to k daňovým únikům atd.
Vážená paní ředitelko, děkujeme
za Váš dopis a v případě potřeby jsme
spolu s našimi odborníky připraveni
v této věci s Vámi nadále úzce spolupracovat.
Se srdečným pozdravem
MUDr. Ladislav Fildán

ZAMYŠLENÍ NAD CAM V ČR
MUDr. Věra Dolejšová
Centrum komplexní diagnostiky a terapie Praha 6
v.dolejsova@seznam.cz
Dlouho jsem přemýšlela, co a jak
napsat. Nakonec jsem si řekla, že
trocha historie nikoho nezabije a tak
začínám trochu zeširoka.
Před více než 20 lety jsme nadšeně
vstoupili do nové éry naší republiky.
Změnila se nejen politická scéna, ale
změnil se i oficiální postoj vůči metodám nekonvenční medicíny. A tak
jsme začali budovat systém vzdělávání, vytvářeli jsme si kontakty se zahraničím apod. Za své vlastní peníze
jsme jezdili na kongresy a setkávání,
investovali jsme do vzdělávání zde
(a že nás to stálo hodně peněz!) Byli
jsme ale přesvědčeni, že to je jediná
správná cesta, jak léčit naše pacienty vhodným způsobem v daném
okamžiku v určité fázi jejich nemoci.
Naši zahraniční kolegové nám
dávali ochutnávky, ale mnoho věcí
si nechávali pro sebe – pochopitelně,
chtěli sem dál jezdit a školit nás, proto si nechávali vždy něco pro sebe…
Museli jsme si prošlapávat vlastní
cestu. Pochopili jsme, že Češi mají
svoje specifika a že nemůžeme
bezhlavě přijímat návody jak léčit
Angličany, Italy nebo Indy, protože
ti všichni mají jinou mentalitu a jiný
přístup k těmto metodám. A tak jsme
hledali a našli svoji vlastní českou
cestu.
Navíc se ukázalo, že máme za měsíc
často více pacientů než naši zahraniční kolegové za rok. Tudíž naše
zkušenosti jsou větší a rozmanitější.
Založili jsme výbory lékařských
společností – akupunktury, homeopatie, EAV a pracovali jsme na jejich
oficiálním uznání. Vytvářeli jsme
systémy výuky, zkoušek apod. Byly
to desítky až stovky hodin, kdy
jsme se scházeli a pracovali na tom.
Metody byly ze začátku i hrazeny
pojišťovnami a pacienti o ně měli
velký zájem. Paralelně vznikl spolek
našich odpůrců Sysifos klub v čele

s prof. Heřtem. Psali knihy, kde CAM
odsuzovali, ale vše bylo spíše úsměvné a nikdo se tím příliš nezabýval.
V r. 1997 došlo k zásadním problémům – do čela zdravotnictví
se dostal dr. David, člen Sysifos klubu a zneužil svojí funkce k tomu,
že do všech vedoucích postavení
ve všech vědeckých radách postavil
členy tohoto spolku a nastal boj proti
CAM v ČR. Hrozil dokonce její zákaz,
postavení mimo zákon. Všichni si
jistě pamatujeme akce Lékařské
komory, která dokonce odebrala
oprávnění některým lékařům proto,
že provozují akupunkturu a homeopatii. Nastal útlum ve školení. Lékaři
se začali bát aktivně provozovat tuto
činnost, i když zájem ze strany pacientů trval, respektive narůstal.
Řada našich kolegů ustala v aktivitě
týkající se pokračování boje za uznání, protože teď to již nebylo snadné.
Na jednáních nás uráželi, zesměšňovali, vyhrožovali. Přesto jsme se
nebáli a prošli desítky uliček, které
měly vést k uznání. Mnohdy se ukázalo, že jsou slepé a tak jsme museli
hledat nové a nové cesty. Ve výborech lékařských společností se také
začali objevovat problémy – objevil
se strach , že by např. akupunktura
mohla být spojena s EAV nebo homeopatií a tak byly z lékařské akupunkturní společnosti vyloučeny
EAV a mikrosystémy. Resp. vytvořila
se „potěmkiáda“ – náhradní zastřešení, které mělo dál pracovat s těmito
metodami, ale to se nestalo.
ČLAS intenzivně hlásala neslučitelnost lékařských aktivit s aktivitami nelékařů a vytvořila pravidla,
že nelékař nesmí porušit integritu
pokožky…
Bylo to pochopitelné, protože v ČR
neexistují pravidla pro nelékaře –
každý pacient si nese sám zodpovědnost za své zdraví a tak, když se nechá

léčit nelékařem, je to jeho problém,
pokud bude poškozen.
Dříve jsme se scházeli a věděli
jsme, že jsme na jedné lodi a jde
nám o jednu věc – chtěli jsme, aby
naši pacienti měli možnost léčit se
komplexním způsobem a to legálně.
Postupně ubývalo těch, kteří bojovali a chodili na jednání na Min.
zdravotnictví, kteří jezdili za svoje
peníze do zahraničí a hledali zastřešení pro ČR apod.
Pochopili jsme, že stejně jako
Svatopluk ukázal svým synům, že
zvítězí jen tehdy, když budou držet
dohromady, je nutno, aby metody
CAM drželi pohromadě a vytvořili
jsme Sdružení nekonvenční medicíny. Zastřešili jsme všechny lékařské
společnosti v ČR, které dělají některou z metod CAM. Původně jsme
byli tlačeni parlamentem k tomu,
abychom měli sekci nelékařů a dohlíželi na jejich alespoň základní
medicínské vzdělávání. Cca 2 roky
jsme mapovali situaci nelékařů
v ČR – zjistili jsme, že v ČR máme
cca 39 000 lékařů a 34 000 registrovaných léčitelů, že máme 5 nelékařských homeopatických společností
a 3 společnosti TČM, která také školí
nelékaře. Ukázalo se, že tento úkol je
nad naše síly a tak jsme se soustředili
výhradně na lékaře.
Podařilo se nám po více než 5letém
úsilí docílit toho, že Sdružení získalo
zastřešení ECPM (Evropská rada
pro pluralitu v medicíně). Následně
jsme se rozhodli, že ti, kteří „káru“
táhli dosud jsou již vyčerpaní a že je
potřeba, aby pokračoval někdo další.
Sjednotili jsme metody CAM, zastřešili je, získali zastřešení Evropské
unie, vytvořili jsme systémy školení
odpovídající požadavkům EU. Vytvořili jsme i odpovídající finanční
jištění. Díky tomu všemu se podařilo
i vytvoření komise pro CAM při Min.
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zdravotnictví, ve které jsme byli jmenováni (její činnost byla pozastavena
dr. Rathem, ale komise nikdy nebyla
zrušena a může kdykoliv začít pracovat znovu). Nakonec jsme jako
Sdružení nekonvenční medicíny
získali i vyjádření Min. zdravotnictví,
že akupunktura a homeopatie jsou
oficiálně uznané metody léčebné
péče, pokud jsou v rukách lékařů,
kteří nesou plnou zodpovědnost
za jejich zařazení do léčebného
programu.
Domnívali jsme se, že náš úkol
je splněn. Že se můžeme věnovat
svým pacientům a rodinám, které
po celou tu dobu nás podporovali,
ale trpěli nedostatkem našeho času,
nemluvě o penězích, které jsme
z rodinného rozpočtu čerpali na tyto
aktivity.
Dál jsme chtěli jen předávat naše
dlouholeté zkušenosti a znalosti
svým kolegům, ať již zkušenějším
nebo začátečníkům. Věřili jsme,
že vše bude v pořádku.
Jaká je ale realita? My jsme byli již
unavení až vyhořelí, prožili jsme si
svoje osobní traumata, přes která
jsme pracovali a „bojovali“.

42

Lékařské společnosti jsme předávali v dokonalé funkčnosti, zaběhlé
v systému školení apod. Předali jsme
svoje kontakty, které jsme získávali
klopotně řadu let. Vše jsme předali
na „stříbrném tácu“ a očekávali jsme,
že cesta byla zprůchodněna a bude
se pokračovat dál v přátelském souznění. Jenomže to se nestalo.
Uplynulo několik let, resp. od roku
2011, kdy činnost SNM se odvíjela
pouze od aktivit jednotlivců a nedocházelo k žádnému nebo jen sporadickému předávání informací. To je
ovšem chyba a je nutno ji napravit.
Je tedy potřeba opět navázat na původní činnost – předávat si informace, společně pracovat, rozvíjet
základní myšlenku sdružení a to je,
připomínám: „Medicína je pouze
jedna, máme ale různé možnosti terapie, různé metody, od konvenčních
po nekonvenční. V rukách příslušně
vzdělaných jedinců tato cesta vede
k prospěchu nemocných…“
Doba se mění, stále více přibývá
nemocných, kteří potřebují kombinovanou léčbu a je tedy nezbytné
rozšířit počty lékařů, kteří jsou
schopni toto poskytovat.
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TČM má velmi propracovaný systém vzdělávání, který školí nelékaře. V ČR ale zcela chybí legislativní
rámec, jak jejich aktivity zastřešit.
SNM vysílá do zahraničí specialisty,
kteří spolupracují v rámci EU na jednotných pravidlech hry – a to jak
v homeopatii, tak v TČM. Máme tedy
dostatek informací, které můžeme
v ČR zúročit.
Proto je nutno zvolit nový výbor,
který by řešil tyto naléhavé otázky.
Jedná se o práci nelehkou, ale velmi
zajímavou a prospěšnou.
Prosím tedy všechny, kdo by měli
zájem a chuť pracovat v novém výboru, aby se přihlásili u dr. V. Dolejšové,
e-mail: mudr.dolejsova@seznam.cz,
případně na adrese Dejvická 38,
160 00 Praha 6.
Navrhuji nejprve korespondenční
volby, potom schůzku nového výboru a zahájení jeho činnosti.
Přeji nám všem hodně spokojených pacientů a spolupracující týmy
kolegů.

ROK KOZY (OVCE)
MUDr. Katarína Svitková
katysvitkova@gmail.com
Rok 2015 je rokom Drevenej Kozy.
Koza patrí k jemným tichým zvieratám, je diplomatická, nemá rada
hnev, argumenty a boj, preto by
sme mali byť v roku 2015 k sebe milí
a zdvorilí, nenechajme sa vyprovokovať. V obchodnej oblasti prichádza
viac nových príležitostí, ktoré by sme
mali využiť.
Tento rok, rok 2015, prináša prítomnosť hádok a nedorozumení
v centre, hlavne do vzťahov, avšak
Koza je flexibilná a prístupná kompromisom, preto riešenie problémov
bude o niečo ľahšie ako minulý rok .
Koza patrí elementu Zem. Ukrýva
v sebe ďalšiu jinovú Zem, jinové Drevo a jinový Oheň. Kľúčovým prvkom
je Oheň, ktorý dodáva viac energie
a optimizmu. V čínskej medicíne je
Zem prvkom žalúdka, pankreasu,
svalov, buniek. Absencia vodného
prvku v roku 2015 prináša zdravotné
problémy s obličkami a imunitným
systémom. Drevo bude trpieť a tak
šetrite svoje kosti, kĺby, chrbticu
i krk, ktoré patria k elementu Drevo.
Človek narodený v znamení Kozy
je elegantný, umelecky založený
a zamilovaný sám do seba. Nie je
spokojný so svojím osudom a svojou
náladovosťou znepríjemňuje život
druhým. Je náročný, bezohľadný
a nie je si toho vôbec vedomý. Jeho
nedisciplinovanosť a nedochvíľnosť

ho robia neznesiteľným. Keď chce,
vie byť milý a šarmantný. Rád profituje z iných a niekedy žije úplne
na ich úkor. Je nesamostatný. Vždy
potrebuje nejakú oporu, ale dokáže sa vynájsť v každej situácii, keď
pocíti čo len minimálnu istotu. Je
rád, keď sa mu venuje pozornosť,
rozpráva sa o ňom, keď ho niekto
vedie, radí a pomáha mu. Spolieha
sa na druhých. Pesimizmus mu
veľmi vyhovuje, lebo má len ďalšiu
zámienku pre svoje večné váhanie
a lamentovanie. Správa sa vychovane a jemne, ale za týmto správaním
ukrýva svoje nálady a vrtochy. Miluje
fantastiku a nadprirodzeno. Je ochotný nezištne pomôcť, ale mnohokrát
nerozdáva zo svojho, ale z cudzieho.
Koza sa dá ľahko priviazať, ale potom
strečkuje. Ľudová múdrosť hovorí, že
koza priviazaná na trávnatej ploche
je pokojná a trpezlivá, ale na vyschnutej lúke neprestajne bedáka.

Partnerstvá s inými
znameniami v čínskom
horoskope
Milostný život Kozy je pohnutý
a plný premien, ale bez vážnych ťažkostí. Ak sa spojí s Mačkou, Sviňou
alebo Koňom, bude všetko v najlepšom poriadku. Každý z nich jej môže
poskytnúť pohodlie. Zajac sa bude
na jej vrtochoch zabávať, Sviňa ich
bude znášať – ak nebudú celkom
neznesiteľné – a egoistického Koňa
nebudú rušiť. Žiadne iné znamenie
Kozu dlhodobo neznesie.
V tomto znamení sa narodili hlavne predstavitelia umenia, hudby
a literatúry: Michelangelo, Ferencz
Liszt, Honoré de Balzac, Alexander
Sergejevič Puškin, Heinrich Mann,
Laurence Olivier, ale aj Grigori Yefimovich Rasputin, Benito Mussolini,
Jiřina Bohdalová, Martin Huba, či
František Filipovský.
Želáme Vám úspešný rok 2015,
najlepšie na zelenej trávnatej ploche.

Zamestnanie
Človek v znamení Kozy má talent
a vkus. Hodí sa na technické povolania, kde môže využiť svoju šikovnosť
a inteligenciu. Uplatnenie nájde aj
v oblasti umenia a literatúry. V žiadnom prípade by nemal pracovať
v obchode a nie je stvorený ani pre
armádu. Nie je ani dobyvateľom, ani
vodcom.
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XXVIII. CONGRESSUS ACUPUNCTURAE
SLOVACIAE ET BOHEMIAE CUM PARTITIPATIONE
INTERNATIONALI
Dedicatio in memoriam doc. MUDr. Jozef Šmirala, PhD, D.Sc.

12. – 14. 6. 2015 • Zvolen
Téma kongresu: Akupunktúra v súčasnej a tradičnej medicíne
Prezident kongresu: MUDr. Ondrej Bangha
Generálny sekretár kongresu: MUDr. Dagmar Balková
Miesto konania: Hotel Tenis, Neresnícka cesta 12, Zvolen

XXVIII. CONGRESSUS ACUPUNCTURAE
SLOVACIAE ET BOHEMIAE CUM PARTITIPATIONE
INTERNATIONALI
Rámcový program
Piatok – 12. 6. 2015
14.00 – 14.30
14.30 – 17.00
17.00 – 18.00
18.00 – 19.00

Slávnostné zahájenie kongresu
Odborný program
Členská schôdza
Spoločné zasadnutie výborov

19.00

Hudobný večer

Sobota – 13. 6. 2015
Milé kolegyne, milí kolegovia,
Pozývam vás na XXVIII. Congressus acupuncturae Slovaciae et Bohemiae cum partitipatione internationali. Konštatujem, že záujem o tradičnú a komplementárnu medicínu neustále rastie na celom
svete. Je podporovaný vládami vyspelých krajín, ktoré si uvedomujú jej výhody a podporujú jej výskum
a rozvoj. Náš kongres bude miestom stretnutia odborníkov, stretnutím našich dvoch odborných spoločností, ale tiež by mal byť aj miestom výzvy kompetentným vládnucim autoritám, aby uvoľnili finančné
prostriedky na rozvoj, vzdelanie a výskum v našom odbore.

9.00 – 16.30
17.00 – 17.30
18.00

Odborný program
Ukážka bojových umení
Spoločenský večer

Nedeľa – 14. 6. 2015
9.00 – 12.00
12.30

Odborný program
Ukončenie kongresu

Pozývam Vás na náš kongres s presvedčením, že my akupunkturisti, plníme výzvy nastávajúcich rokov
a desaťročí. Sme v pozícii predvoja, pripraveného v predstihu na úlohy, ktoré očakáva od zdravotníkov
a sociálnych pracovníkov nová realita života.
V 21. storočí nastáva situácia, keď bude viac starších ľudí ako detí. Vo viacerých rozvinutých krajinách
tento stav už nastal. Demografická situácia v najbližších rokoch výrazne zmení vekovú štruktúru obyvateľstva, sociálnu štruktúru v oblasti zamestnanosti, príjmov a výdavkov, zdravotnú starostlivosť ale
aj životný štýl. Aj Slovensko starne. Podľa údajov, ktoré uviedol Štatistický úrad SR, sčítanie obyvateľov,
domov a bytov v roce 2011, v súčasnosti podiel obyvateľov v poproduktívnom veku (65+) je 12,7 %.
Rozširuje sa aj skupina ľudí, ktorí nebudú schopní postarať sa o seba a teda budú vyžadovať komplexnú
starostlivosť. Prevencia sa musí zlepšiť v každej krajine.
Svetová zdravotnícka organizácia vo svojich Strategických plánoch rozvoja tradičnej a komplementárnej medicíny na dekádu 2014 – 2023 podporuje výskum a rozvoj v tejto oblasti. Odporúča uprednostniť
zlepšenie výučby a regulácie tradičných výrobkov, praktík i praktizujúcich špecialistov. Patria medzi
nich aj špecialisti v akupunktúre (AP). Opakovane sa vydokladovalo vo svetovej a aj v domácej literatúre, že potencia AP je v prevencii a riešení stavov dlhodobo chorých, najmä u bolestivých ochorení
a funkčných porúch, kde je moderná medicína nepostačujúca alebo príliš nákladná.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, XXVIII. Congressus acupuncturae, Slovaciae et Bohemiae cum
partitipatione internationali sa bude konať v krásnom, historickom meste Zvolen. Prajem všetkým
účastníkom príjemný pobyt, veľa nových poznatkov na našom kongrese ako i príjemné zážitky na spoločenských stretnutiach našich dvoch odborných spoločností.
MUDr. Ondrej Bangha
Prezident kongresu

A care a.s. ve spolupráci s Českou lékařskou akupunkturistickou společností
ČLS JEP Vás zve na výukový certifikovaný seminář pod vedením
profesora Ph. Dr HONG SEONG GYUN, OMD, Korea

APLIKACE BIODERMÁLNÍCH NITÍ BIO MEYISUN
V AKUPUNKTURNÍCH BODECH VE FYZIOTERAPII
A ESTETICKÉ DERMATOLOGII
TERAPIE SMÍCHEM
18. – 19. dubna 2015
18. dubna 2015 od 10.00 – 17.00 hod.
19. dubna 2015 od 10.00 – 16.00 hod.
Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů
Vinařská 6, Brno 603 00, místnost č. 314
Občerstvení během praktického semináře zajištěno, ubytování
a obědy možno zajistit v místě konání.
Potvrzení o úcasti prosím zasílejte na e-mail: ilona.baxantova@acare.cz
www.nconzo.cz • tel.: + 420 543 559 111
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Pozvánka na seminář

ENERGOINFORMAČNÍ MEDICÍNA
PRO POKROČILÉ
s prim. Teodorem Rosinským, CSc.

16. – 18. dubna 2015
v areálu ÚVN v knihovně oční kliniky, vchod A5, 3. patro
zahájení v pátek 16. 10. ve 13.00 hodin,
zakončení v neděli 18. 10. ve 12.30 hodin
Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů
Vinařská 6, Brno 603 00, místnost č. 314
Přihlášky přijímáme telefonicky na čísle 973 208 282
v úterý a čtvrtek 9 –14 hodin
nebo ve středu ve 13 – 17 hodin.
Potvrzení o úcasti prosím zasílejte na e-mail: ilona.baxantova@acare.cz
www.nconzo.cz • tel.: + 420 543 559 111

Pozvánka na seminář

ENERGOINFORMAČNÍ MEDICÍNA
PRO ZAČÁTEČNÍKY
Ucelené dvouleté studium této tématiky zahájíme, podle počtu zájemců,
letos na podzim. Hlaste se telefonicky nebo mailem. Podrobnosti o jednotlivých
seminářích Vám zašleme následně poštou.
Na společná setkání se těšíme
Za organizátory MUDr. Galina Krejčová a Jindřiška Achtnerová
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Výbor ČLAS ČLS JEP
Funkční období od XI/2013 do XI/2017
příjmení, jméno, titul

pracoviště

kontakt

Fildán Ladislav MUDr.
předseda ČLAS

Ordinace léčby bolesti,
Tyršova 56,
612 oo Brno

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

Filípek František MUDr.
místopředseda ČLAS

Ordinace
Junácká 26 ,
747 05 Opava

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

Stránecký Milan MUDr.
vědecký sekretář ČLAS

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

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

Vančuříková Zuzana MUDr.
hospodářka ČLAS

Homeopatická klinika Praha
Komornická 8, 160 00 Praha 6

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

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

Ordinace
Křižíkova 2110
CZ-256 01 Benešov u Prahy

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

Brychtová Vladimíra MUDr.
členka výboru ČLAS

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

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

Čutová Helena MUDr.
členka výboru ČLAS

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

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

Kalinová Lenka MUDr.
členka výboru ČLAS

Vojtova 23,
639 00 Brno

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

Strnad Michal MUDr.
člen výboru ČLAS

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

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

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

pracoviště

kontakt

Vondřich Ivan MUDr.
předseda revizní komise ČLAS

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

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

Kohoutová Ludmila MUDr.
členka revizní komise ČLAS

Dolní 497,
744 01 Frenštát pod Radhoštěm

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

Prokeš Pavel MUDr.
člen revizní komise ČLAS

Odborná ordinace pro akupunkturu,
manuál. med., EAV, VL.
Kamenická 3633,
276 01 Mělník

Tel./Fax: 315 628 798,
Mobil: 602 334 049
E-mail: md.prokes@tiscali.cz

Acupunctura Bohemo Slovaca
informační a odborný bulletin
ČLAS ČLS JEP a SA oz SLS
Ročník 25/2015
(včetně 3 ročníků Československá akupunktura)

Redakční rada:
vedoucí redaktor | MUDr. Petr Sedláček (CZ)
zást. vedouc. redaktora | MUDr. Alena Ondrejkovičová, PhD.,
(SK)
redaktoři | MUDr. Ladislav Fildán (CZ), MUDr. Milan
Stránecký (CZ), MUDr. Bibiana Bajteková (SK),
MUDr. Gabriel Petrovics (SK), MUDr. Ľuptáková Anna (SK)

Vážení čtenáři!

Adresa redakce ČR:
MUDr. Ladislav Fildán
Ordinace léčby bolesti
a akupunktury
Tyršova 56, 612 00 Brno

Produkce:
Grifart spol. s r.o.
Haasova 37a, 616 00 Brno

Adresa redakcie SR:
MUDr. Alena Ondrejkovičová, PhD.
ACHB a akupunktúry, Poliklinika
Mýtna 5, 811 07 Bratislava

Časopis vychází 4x ročně, příspěvek pro členy ČLAS ČLS JEP 200,- Kč, pro členy SSA SLS 8,- EUR. Pro potřebu ČLAS ČLS JEP a SSA SLSS. ISSN 1335-5627

Redakční rada se rozhodla, že od roku 2015 upravíme počítání ročníků našeho bulletinu na 25.ročník. Zohledníme
tak celou historii vydávání společného časopisu české a slovenské společnosti akupunktury, která začala v roce 1990
vydáváním bulletinu „Československá akupunktura“. Pod tímto názvem byl vydáván 3 roky do roku 1992 a od roku
1993 nese náš časopis název Acupunctura Bohemo Slovaca. Pod novým názvem se k vám časopis dostává tedy již
22 let vyjma roku 1998, kdy bylo vydávání na rok přerušeno a změnila se redakční rada. Původní redakční rada
ve složení MUDr. Jiří Marek a MUDr. Jiří Soukup ukončila svou činnost a štafetu převzala nová rada, jejíž základ tvořili:
MUDr. Milan Kantorek, MUDr. Ladislav Fildán za českou stranu a za slovenskou MUDr. Alena Ondrejkovičová, PhD.
Můžeme být právem hrdí na to, že společný časopis vydáváme již 25 let. Čtvrtstoletí našeho časopisu budeme určitě
bilancovat v některém z příštích čísel.
za redakční radu
MUDr. Ladislav Fildán

Společnost Most ke zdravi, s.r.o., dodavatel širokého sortimentu profesionálního
vybavení v oboru čínské medicíny, Vám jakožto výhradní zástupce značky HuanQiu
pro Českou a Slovenskou republiku nabízí špičkové produkty nejvyhledávanějšího
výrobce akupunkturních potřeb na světě. Firma Suzhou Huanqiu
Acupuncture Medical Applience Co., Ltd s více než šedesátiletou
praxí v oboru produkuje přes 750 milionů jehel ročně. Je největším
vývozcem akupunkturních jehel v Číně a její výrobky
oceňují praktici ve více než 80 zemích světa. Výroba
jehel HuanQiu splňuje náročné standardy, jehly jsou
schváleny pro použití v EU a získaly
řadu čínských i mezinárodních uznání.
Naše společnost Vám garantuje 100%
pravost i výhodné ceny
pro akupunkturisty
a terapeuty TCM.
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