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Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
náš asopis vychádza v novom roku poda ínskeho kalendára. Zaskoil nás tlaiarenský škriatok, a tak sa vydanie asopisu
presunulo do ínskeho nového roku.
V ísle nájdete už tradine uverejované atestané práce.
Teraz si môžete preíta prácu úspešnej absolventky atestanej
skúšky MUDr. Dagmar Iliovej. Osviežením je lánok maarského autora o pohade na charakter loveka a možnos
ovplyvnenie patológie v tejto súvislosti. lánok preložil náš
kolega akupunkturista MUDr. František Draník. Úspenú prednášku Myofasciálne dráhy možnosti diagnostiky a terapie od
autora MUDr. Jozefa Gabrhela, CSc , ktorá odznela na kongrese
v Brne, Vám predkladáme ako lánok s viacerými obrázkami
a skladakou vekosti posteru. Autor lánku nám v júni t.r., ako
je to uvedené v programe odborných podujatí v ísle, prednesie
alšiu zaujímavú tému - Termografická objektivizácia úinkov
akupunktúry pri poruchách pohybového aparátu.
Iste Vás zaujme aj pripravovaný seminár Novší názor na energetické úrovne v súvislosti s akupunktúrnym systémom, s primárom MUDr. Jánom Herdicsom.
V ísle nájdete nielen plány odborných podujatí na celý rok
2018, ale upozorujeme Vás na seminár v Prahe, ktorý sa uskutoní už 14. 4. 2018 na tému Metabolický syndrom. Závislosti.
Možnosti akupunktury. Okrem prednášok organizátori pripravujú aj workshop na tému Obezita. Verím, že sa viacerí zúastníte tohto jarného zaujímavého podujatia.
Na budúci rok pripravujeme na Slovensku jubilejný
XXX.kongres akupunktúry. Pozývame viacerých zahraniných
prednášateov. Jedným z nich je prof. MUDr. Miláni, autor populárneho Milániho trojuholníka a nemenej populárnych Guna
kolagénových injekcií.
Nezabúdame v ísle ani na jubilantov a na úspešných absolventov atestaných skúšok z akupunktúry. Všetkým srdene
blahoželáme.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, verím, že Vás dnešné
íslo nášho asopisu zaujme a možno sa ozvete aj vy a napíšete
nám svoje názory, postrehy i pripomienky k našim asopisom,
alebo pošlete zaujímavý preklad alebo lánok. Na všetky Vaše
príspevky sa tešíme.
Vaša Alena Ondrejkoviová
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Šmiralove dni akupunktúry- druhý roník

PEDIATRIA Z POHADU MODERNEJ ZÁPADNEJ
A TRADINEJ ÍNSKEJ MEDICÍNY
MUDr. Ondrej Bangha
V doch 3. - 4. 11. 2017 usporiadala Slovenská spolonos akupunktúry oz Slovenskej lekárskej spolonosti
v spolupráci s Ústavom Tradinej ínskej medicíny Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity a Sekciou
akupunktúry Slovenskej lekárskej komory v kongresovej sále Ministerstva zdravotníctva SR Limbova 1, Bratislava
pod záštitou Ministra zdravotníctva Slovenskej republiky Tomáša Druckera.
Druhý roník Šmiralových dní
akupunktúry (ŠDA) bol v podstate
už tretí, a ani zvolená nosná téma
nebola dielom náhody . Nultý roník,
a tým aj založenie tradície tematických vedeckých pracovných dní,
bol zasvätený problému ženského
lekárstva a pôrodníctva. Vydaril sa
nad oakávanie. Na škodu veci bola
pomerne skromná úas poslucháov.
Prvý roník zaujal už širšiu akupunkturistickú verejnos. Fyziatria,
balneológia a lieebná rehabilitácia
(FBLR) svojou Katedrou desiatky
rokov zastrešovala akupunktúru (AP)
ako svoju Subkatedru. Legislatívna
pozícia akupunktúry bola v priebehu
rokov na Slovensku neustále menená:
z lieebnej metódy vznikol nadstavbový odbor, potom bola znovu degradácia na metódu terapie, až napokon
po rôznych peripetiách sa vykryštalizoval samostatný špecializaný odbor
medicíny.
Vznikla samostatná Katedra AP
v rámci Ústavu Tradinej ínskej medicíny Lekárskej fakulty Slovenskej
zdravotníckej univerzity. Tradiné
väzby s FBLR však pretrvali a na už
oficiálne prvých ŠDA úas poslucháov bola niekokonásobná a zvýšil sa
aj poet prednášok. Úspech tradície
tematicky zameraných seminárov
ŠDA a zhodou priaznivých okolností
pre usporiadateov máme k dispozícii rozhadených, vzdelaných a skúsených pediatrov - prednášateov,
atestovaných praktikov pediatrie
a akupunktúry a aj pediatrov, pripravujúcich sa na atestáciu z akupunktúry v budúcnosti), logická voba témy
2. ŠDA 2017 s naviazanosou na
predošlé akcie - gynekológia, FBLR
- bola pediatria.
Štruktúra ŠDA sa nemenila :
Náhad na aktuálnu tému z pozície
2



modernej západnej medicíny (MZM)
a tradinej ínskej medicíny (TM)
s úmyslom ich vzájomne približova
na úrovni súasného stavu rozvoja
medicíny s cieom vytvori model
celostnej, integratívnej medicíny.
Pohad modernej západnej medicíny
súasnosti nám priblížil doc. MUDr.
Vladimír Pohánka PhD, MPH, FCC
na vysoko kvalitnej a výborne dokumentovanej prednáške. Je pre nás
vemi dôležité , že poprední predstavitelia rôznych odborností MZM sú
pripravení spolupracova, a tým od
nich dostávame cennú pomoc.
Prednášku Diea v tradinej ínskej medicíne predniesol MUDr.
Boris Ivani, MSc. Kým špecialisti
so vzdelaním a zrunosami MZM
vystaia s uením medicíny hlavného prúdu, odborníci zameraní aj na
TM sú prinútení odvádza výkony
z oboch strán barikády. Spolupráca
oboch zameraní znamená pokrok
a prínos.
Zoznam prednášok a prednášateov sú dostupné pre záujemcov
v našich materiáloch a niektoré
budú publikované aj v asopise Acupunctura Bohemo-Slovaca (ABS).
Kvôli úplnosti ich sem opíšem: Salus
aegroti suprema lex:Patient, klient,
agent. (MUDr. Ondrej Bangha),
DMO a akupunktúra (MUDr. Michaela Hubnerová),
Invazívne a neinvazívne akupunktúrne techniky u detí (MUDrBoris
Ivani, MSc), Enuresis nocturna.
(MUDr. Katarína Svitková),
Ekonomizácia zdravotníckej starostlivosti (MUDr. Vladimír Balogh)
Školní problémy, ADHD, autizmus
(MUDr. V ra Dolejšová), Potravinové alergie v detskom a kojeneckom
veku MUDr. Jana Wankatová), PET
terapia, (MUDr. V ra Dolejšová),
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Problematika okování (MUDr. Jana
Wankatová), Kašel, dá se vyléit?
(MUDr. V ra Dolejšová).
Žijeme v dobe, ktorá vyzdvihuje
a vyžaduje stopercentné výkony. Vieme však od filozofií Juhovýchodnej
Ázie, že udržiavanie maximálneho
výkonu je v dlhodobej perspektíve
nevýhodné - vyžaduje nadmerné úsilie a nasadenie neodôvodnene vea
energie.
Teda naším cieom má by podávanie optimálneho výkonu.
Výkon akupunktúry, zaradenej
v lieebno-preventívnej starostlivosti, vedie týmto smerom, pomáha ku
optimalizácii.
Odborné prednášky našich pediatrov splnili tento cie - patrí im za to
náš záujem a naša vaka.
Mimo špecializanej odbornosti
nesmieme opomenú reálpolitiku.
Ekonomizácia zdravotníckej starostlivosti pouli sme ju v podaní
prednostu ÚTM MUDr. Vladimíra
Balogha), patrí ku kúovým otázkam
nášho života. Zdanlivo nezáživná
a medzi lekármi nie vemi populárna téma zožala v publiku všeobecne
pozitívny ohlas. To ínske vyznanie
lásky mladíka, ktorý svojej vyvolenej
ponúka nielen svoje srdce, ale aj pee, nám môže poslúži ponauením
: k láske pridáva aj hmotné zabezpeenie. V asoch núdze sú nám básnici
nie vemi osožní.
Pokraovaním alších roníkov
Šmiralových dní budeme „ núka
naalej svoje srdce, privítame ale aj
peene“, aby sa táto rados mohla
rozširova a deli .
Usporiadateom, prednášateom
a aj trpezlivým poslucháom akujeme, a prajeme vea podobne dobrých
akcií.
(obrázky z podujatia na 2. strane obálky)

pôvodné práce

BOLESTI LAKA Z POHADU TRADINEJ ÍNSKEJ MEDICÍNY
MUDr. Dagmar Iliová
Súhrn
V súasnosti pribúda bolestivých syndrómov laka,
najmä v súvislosti s opakovaným preažením svalstva
a šliach jednostranným pohybom pri práci (napr. s myšou pri poítai) a jednostranne zaažujúcom športe
(napr. tenis, golf). Lieba najastejších entezopatií lakového kbu (radiálna a ulnárna epikondylitída) západnou medicínou býva asto zdhavá a nie vždy úspešná.
Práca sa venuje jednak pohadu západnej medicíny
– etiológii a predisponujúcim faktorom, klinike a diagnostike, ako aj pohadu tradinej ínskej medicíny
– etiológii, klasifikácii, diagnostike a zásadám akupunktúrnej lieby. Skbenie poznatkov a terapie západnej
medicíny s využitím prostriedkov východnej - tradinej
ínskej medicíny, osobitne akupunktúry, prináša pozitívne výsledky aj v dlhodobom horizonte.
Kúové slová:
západná medicína, tradiná ínska medicína, akupunktúra, tenisový lake, golfový lake, boles

Úvod
V dnešnom pretechnizovanom svete pribúda ochorení, ktoré v minulosti
tvorili len nepatrnú a nevýznamnú
as. Celoplošne výrazným zvýšením
používania techniky, hlavne poítaov a celkove zvýraznením sedavého
spôsobu života, dochádza k statickému preaženiu a jednostrannému
zaaženiu istých svalových skupín,
oho následkom je vznik svalovej

Summary
At present, there is increasing number of elbow pain
syndrome cases, especially related to repeated overexertion of muscles and tendons by one-sided movements
at work (e.g. with computer mouse) and sports with
one-sided burden (e.g. tennis, golf). Treatment of most
frequent elbow joint enthesopathies(lateral and medial
epicondylitis) by western medicine is often long and not
always successful.
The work addresses the western medicine point of
view – aetiology and pre-disposing factors, clinics and
diagnostics, as well as the traditional Chinese medicine
point of view – aetiology, classification, diagnostics and
principles of treatment by acupuncture. Joint findings
and therapy of western medicine with usage of traditional Chinese medicine means, especially of acupuncture,
brings positive results also in the long-term horizon.

dysbalancie, následných degeneratívnych zmien v oblasti k bov a z toho
rezultujúcich ažkostí. Popri náraste
vertebrogénnych ochorení týmto
mechanizmom, v poslednom období
narastá aj poet akútnych a žia aj
chronických ažkostí a postihnutí
k bov, hlavne lakového. Ide asto
o mechanizmus preaženia svalov
a šliach jednostranným opakovaným
pohybom,napríklad pri práci s poíta-

ovou myšou a následne praktizovaním taktiež jednostranne zameraných
športových aktivít, ako je tenis, golf
at., teda hlavne o väší nárast ochorení laka pod názvom entezopatie.
Pribúdanie ažkostí v oblasti laka
spôsobených traumou alebo inými
mechanizmami, ktoré sú popísané
nižšie, nie je až také výrazné oproti
nedávnej minulosti.
Lieba entezopatií(hlavne tzv. tenisového a golfového laka) západnou
medicínou je asto zd havá, niekedy
málo úinná a efekt nie vždy býva
želatene dlhodobý. Dochádza asto
k recidívam a následnej chronicite
ochorenia. Sk benie poznatkov a terapie západnej medicíny s využitím
prostriedkov východnej - tradinej
ínskej medicíny, môže prinies
pozitívne výsledky aj v dlhodobom
horizonte.
Pohad západnej medicíny
Praktická anatómia lakového kbu
Lakový k b predstavuje zložité
sk benie troch kostí v kladkovitom
humeroulnárnom sk bení, guovom
radiohumerálnom sk bení a vo val-
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pôvodné práce
covom proximálnom radioulnárnom
sk bení. Lakový k b spolu s ramenným pletencom umožuje polohovanie ruky a celej hornej konatiny
v priestore. Možnosti vykonania
jednotlivých pohybov závisia na
súinnosti týchto sk bení. Flexia
a extenzia sa realizuje v humeroulnárnom a radiohumerálnom k be,
pronácia a supinácia v radiohumerálnom a v proximálnom radioulnárnom
k be v lakti a súasne v distálnom
radioulnárnom sk bení. Celkový
rozsah flekno-extenného pohybu je
v rozsahu 125°-145°. Hyperextenzia
je minimálna. Pronano-supinanný
pohyb sa odohráva v rozsahu cca
150°. Pri tomto pohybe sa mení vzájomné postavenie rádia a ulny tak,
že rádius obieha okolo ulny. Najviac
prominujúcou štruktúrou laka je
dorzálne olecranon, ktorý pokrauje
distálne v dobre dostupnú hranu ulny.
Z humerálnych kondylov viac prominuje mediálny. Pri fyziologickom
postavení k bu sú v extenzii obidva
epikondyly s olekranonom v jednej
priamke a pri pravouhlej flexii epikondyly s olekranonom tvoria rovnoramenný trojuholník. Hlavika rádia
je asi 1,5-2cm distálne od laterálneho
epikondylu. K bnu plochu distálneho
humeru tvorí trochlea a capitulum
humeri, ktoré artikulujú s ulnou
a rádiom. K bna plocha vytvára bázu
trojuholníka, ktorého odvesnami sú
masívny mediálny a laterálny pilier.
Stred tohto trojuholníka je výrazne
stenený, vpredu fossou coronoidea
a vzadu fosou olecrani. Distálny koniec humeru je ventrálne angulovaný
o 30°. Olecranon vytvára dorzálnu
a kraniálnu as incisura trochlearis
ulnae, ktorá vybieha ventrálne do
processus coronoideus. Proximálna
plocha caput radii je miskovito preh bená do fovea capitis radii pre sk benie s capitulum humeri. Chrupavkou
krytá circumferentia articularis radii
rotuje v incisura radialis ulnae. Významnou štruktúrou je tu ligamentum
anulare radii, pevný väz, ktorý obkružuje nie krok rádia, ale vyššie spomenutú circumferentia articularis radii. Význam anulárneho ligamenta je
u luxácií hlaviky rádia a u syndrómu
4
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bolestivej pronácie. Puzdro lakového k bu je alej zosilnené vonkajším
a vnútorným kolaterálnym väzom.
Cievy a n.medianus prebiehajú pomerne hlboko v mäkkých tkanivách
po ventrálnej strane laka. Nervus
ulnaris preráža mediálne septum paže
a prichádza do sulcus n.ulnaris za mediálnym epikondylom. Tu je prístupný palpácii. Za uritých stavov môže
luxova ventrálne. alej sa distálne
zanára pod pruh, ktorý spája hlavy
m.flexor carpi ulnaris. Nervus radialis pri zostupe obkružuje humerus,
preráža laterálne septum a pokrauje
medzi m.brachialis a brachioradialis.
Tu sa delí na senzitívnu superficiálnu vetvu a hlbokú vetvu, ktorá ako
ramus profundus vstupuje do canalis
supinatorius, kde môže dôjs k bolestivému úžinovému syndrómu.

s ramenným pletencom a to v stoji
a pri chôdzi. Pozorujeme kudové postavenie laka, hodnotíme fyziologickú valgozitu a všímame si prípadné
neobvyklé deformity v oblasti laka.
Taktiež sledujeme opuchy, farbu kože
a prípadných jaziev, trofické zmeny...
Palpácia
Palpáciou najskôr vyšetrujeme
stav mäkkých tkanív v oblasti lakového k bu. Posudzujeme turgor
mäkkých tkanív, prípadnú rezistenciu, jej lokalizáciu, rozsah a kvalitu.
V priestore medzi laterálnym epikondylom, olecranonom a hlavikou
rádia zisujeme prítomnos k bneho
výpotku. alej vyšetrujeme oba epikondyly a suprakondylické hrany,
olecranon a hlaviku rádia. Hodnotíme palpanú citlivos, pri pohybe
možné krepitácie a drásoty a vzá-

Klinické vyšetrenie laka
Anamnéza
Základom je kompletná podrobná
anamnéza, ktorú poznáme zo západnej medicíny, ako: rodinná, osobná,
pracovná, epidemiologická, alergická, terajšie ochorenie at.
Inšpekcia
Pri inšpekcii si všímame podrobne
celú obnaženú hornú konatinu aj

jomný vzah olecranonu a epikondylov v jednotlivých fázach pohybu.
Zisujeme a hodnotíme aj rozsah
a kvalitu pasívneho a aktívneho pohybu. Vyšetrujeme a posudzujeme
obmedzenie hybnosti, kontraktúry,
prípadne stabilitu k bu. Nález vždy
porovnávame s kontralaterálnym k bom, ktorý si tiež vyšetríme. Vhodné
je aj orientané neurologické vyšetre-
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pôvodné práce
nie šachovo-okosticových reflexov.
Pri opuchu a defigurácii lakového
k bu zmeriame aj obvody a porovnáme ich s druhou stranou. Nemali
by sme zabudnú vyšetri aj plecový
pletenec, predlaktie a ruku(Dungl,
2005). Nesmieme zabúda na možnos prenesenej bolesti v lakti, ktorá
môže by spôsobená problémami
krnej chrbtice, hlavne segmentu
C6,C7 a ažkosami s ramenom, ktoré s lakom funkne súvisia(Gross,
2005, s. 269).
Pomocné zobrazovacie metódy
RTG
Na prvom mieste je zhotovenie
RTG snímky v dvoch základných
projekciách – predozadnej a bonej.
Na predozadnej projekcii si všímame
fyziologickú valgozitu, eventuálne
prítomnos nefyziologickej varozity. Na bonej projekcii hodnotíme
olecranon, processus coronoideus
a predný a zadný okraj distálneho
humeru. Pri naplnení lakového
k bu tekutinou, dochádza k posunu tieov tukových vankúšikov vo
fossa olecrani a coronoidea. Na Rtg
snímke má by zachytená minimálne
distálna 1/3 humeru a proximálna 1/3
predlaktia. Menej asto sú používané
axiálne projekcie na kubitálny kanál,
i na oblas fossa olecrani. Za úelom
zmerania osi k bu sú vhodné dlhé
projekcie na premeranie osového postavenia celej hornej konatiny.
alšie pomocné zobrazovacie
metódy
K alším pomocným zobrazovacím vyšetreniam patria: USG, CT,
MR a Scintigrafia. Výhodou USG
vyšetrenia je dnes široká a ahká
dostupnos a umožnenie vyšetri lakový k b vo viacerých rovinách ako
umožuje bežné RTG. Ultrasonografickým vyšetrením je možné dobre diagnostikova zmnoženie vnútrok bnej
tekutiny, zmeny postavenia jednotlivých k bnych štruktúr vrátane luxácie
hlaviky rádia, patologické zmeny
okolok bnych mäkkých tkanív, nápl
v burzách, paraartikulárne heterotopické osifikácie, zmeny v svaloch,
šachách a iné (Dungl, 2005).
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Predisponujúce faktory
Predisponujúce faktory k bolestivým stavom v oblasti laka z pohadu západnej medicíny, môžu by jednak vrodené a jednak získané(Dungl,
2005). Lake nie je nosným k bom,
a preto k najastejším získaným bolestivým stavom sa radia: chronické
preažovanie, zápalové ochorenia
a úrazy (Gross, 2005,s.268).
Vrodené
K vrodeným predispoziným faktorom môžeme priradi: vrodenú luxáciu lakového k bu, vrodenú luxáciu hlaviky rádia, vývojovú luxáciu
hlaviky rádia, vrodenú radioulnárnu
synostózu, vrodenú synostózu laka,
vrodený skrat rádia a tiež ulny, vrodený pak b rádia a tiež ulny. Osové
deformity laka môžu by tiež vrodené, ale astejšie ide o deformity
vzniknuté v detskom a neposlednom
rade aj dospelom veku následkom
úrazov. K osovým deformitám radíme cubitus varus, valgum a rectus(Dungl, 2005)
Získané
Získané predispoziné faktory
môžeme zhruba rozdeli na úrazové a neúrazové (avšak v niektorých
prípadoch sa môžu tieto aj kombinova).
Úrazové
K úrazovým faktorom patria jednak fraktúry v oblasti lakového k bu
a jednak poranenia mäkkých štruktúr
v oblasti laka.
Neúrazové
K neúrazovým môžeme zahrnú:
Aseptické nekrózy v oblasti laka,
ktoré môžu vzniknú na podklade
poruchy cievneho zásobenia epifýz,
apofýz a enchondrálne osifikujúcich
drobných kostí. Kostná nekróza môže
by len v uritom rozsahu, alebo úplná. V dôsledku rozsahu, lokalizácie
a veku v okamihu postihnutia a vplyvom alších faktorov môže dôjs
k plnému vyhojeniu alebo k menšiemu i väšiemu defektu a následnej
deformite (Dungl, 2005, s.713), ktorá
môže skôr i neskôr evokova bolestivé stavy v oblasti laka. Vlastnou
príinou aseptickej kostnej nekrózy
sú poruchy mikrocirkulácie v uritej
oblasti skeletu. asto sa vyskytujú

v uritých lokalizáciách v uritom
veku (Dungl, 2005, s.713). Zaraujú
sa sem:
Morbus Panner- aseptická nekróza
hlaviky humeru, tzv. vrhaský
lake,
Morbus Hegemann I- aseptická nekróza trochley humeru,
Morbus Hegemann II- aseptická nekróza hlaviky rádia (Dungl, 2005,
s. 713).
alšiu skupinu neúrazových faktorov tvoria artropatie v oblasti laka.
Do tejto skupiny zaraujeme pomerne vzácne patologické procesy, ktoré
vedú k deštrukcii k bu. Zvyajne dochádza pomaly k prestavbovým zmenám, ktoré postihujú skelet a mäkké
tkanivá k bu a výsledkom je k bna
defigurácia a nestabilita. Diagnostika
je asto vemi ažká (Dungl, 2005,
s.714). Zaraujú sa sem: hemofilická, diabetická a psoriatická artropatia, ako aj neuroartropatie, ktoré
postihujú rôzne k by. V oblasti laka
sa najastejšie vyskytuje hemofilická
artropatia a Charcotov k b pri neuropatickej artropatii (Dungl, 2005).
Kombinované
Degeneratívne ochorenia laka,
kde zaraujeme artrózu a chondromatózu, predstavujú alšiu skupinu
faktorov spôsobujúcich bolestivé
syndrómy, ktoré môžu by primárne
neúrazové, ale taktiež môžu by sekundárnou komplikáciou úrazov.
Osteoartróza je charakterizovaná ako chronický produktívny
neinfekný proces, ktorý vychádza
z degeneratívnych zmien hyalínovej
chrupavky (Dungl, 2005, s. 714).
Artrózu môžeme rozdeli z pohadu
etiopatogenézy na dva základné typy,
a to primárnu, alebo idiopatickú a sekundárnu artrózu. Primárna artróza
sa zvyajne vyvinie na podklade
metabolických porúch, pri ktorých
dochádza k rozpadu chondrocytov
a k zmene kvality chrupavky. Tieto
zmeny vedú k synovialitíde a následnému zmnoženiu synoviálnej
tekutiny, o má za následok zhoršenú
výživu chrupavky, ktorá takto podlieha alším degeneratívnym zmenám
aj vplyvom následných reparaných
tendencií, akou je subchondrálna
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skleróza a tvorba subchondrálnych
cýst. Vzniknutú k bnu instabilitu sa
organizmus snaží kompenzova tvorbou osteofytov.
Sekundárna artróza vzniká asto
ako následok poúrazových stavovhlavne intraartikulárnych, pri ktorých dôjde ku k bnej inkongruencii.
K takejto zmene však môže dôjs aj
neúrazovým mechanizmom, a to pri
metabolických systémových ochoreniach, pri septickej kostnej nekróze
a pri chronických zápalových procesoch, predovšetkým u reumatikov.
V klinickom obraze dominuje bolestivos k bu hlavne pri pohybe a postupne sa rozvíjajúce obmedzenie rozsahu
pohybu do flexie, extenzie a taktiež
obmedzenie pronosupinaných pohybov. Postupný vznik fleknej kontraktúry laka obmedzuje funkciu
celej hornej konatiny. Niekedy môžu
by prítomné krepitácie a výrazné
zvýšenie náplne v lakovom k be.
Na Rtg snímke nachádzame asto tzv.
osteoproduktívne zmeny – osteofyty
v oblasti olekranonu, zmeny v oblasti processus coronoideus, zúženie
k bnej štrbiny a alšie degeneratívne
zmeny, viditené najskôr v oblasti
proximálneho rádioulnárneho sk benia. Neskôr sa objavujú Rtg zmeny aj
v oblasti rádiohumerálneho sk benia
(vi obr. 3).

Chondromatóza je ochorenie synovie, kde nachádzame mnohopoetné,
iastone osifikované telieska v k be,
ktoré vznikajú metaplastickou prestavbou pri vilóznej synovialitíde.
Chrupavkovité telieska sa nachádzajú
v k bnej výstelke, odkia sa postupne uvoujú a následne kalcifikujú
(Dungl, 2005, s. 716). Takto dochádza
6
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sekundárne k iritácii k bnej výstelky
a následnému zmnoženiu synoviálnej
tekutiny, o sa prejaví zväšením objemu k bu, teda opuchom. Klinický
prejav chondromatózy je zdurenie
k bu, pri pohybe sú typické drásoty,
bolestivé preskakovanie a blokády.
Na Rtg snímke sú viditené kalcifikované telieska.
Zápalové
alšou skupinou algických stavov
v oblasti laka sú zápalové ochorenia,
kde zaraujeme reumatoidnú artritídu, septickú artritídu laka a bursitídu olekranonu, tzv. študentský lake
(Dungl, 2005).
Jedným z najastejších zápalových
postihnutí v oblasti laka, s pomedzi rôznych zápalových afekcií, je
postihnutie reumatoidnou artritídou.
Pri tejto diagnóze patrí práve lake
medzi najastejšie postihnuté k by,
a to približne až v 50%. Poda formy
ochorenia, sa proces môže prejavova
rôznym stupom obmedzenia pohybu, od kontraktúr až po fibróznu,
i kostenú ankylózu. Dominujúcim
príznakom zväša býva boles. K b
býva opuchnutý, asto s výraznou synoviálnou reakciou. Nezriedka býva
prítomná instabilita laka aj s možnou
luxáciou. Vzhadom k vyššie uvedenému dochádza k zhoršeniu funkcie
celej hornej konatiny. V objektívnom klinickom vyšetrení dominuje
tlaková boles, opuch, zaervenanie
a hypertermia kože. Pohyb je algický,
prítomné sú drásoty a obmedzenie
s vytvorením kontraktúr. astou
komplikáciou býva aj iritácia n.ulnaris a niekedy aj n. radialis. V podkoží
môžeme palpova prítomnos reumatoidných uzlíkov.Postupný vývoj
k bnych zmien môže vies až k rozsiahlej deštrukcii k bu, alebo naopak
až ku kostnej ankylóze.
Septická artritída laka vzniká
najastejšie hematogénnou cestou.
alšou, avšak menej astou cestou, je
priamy prestup infekcie z okolitých
mäkkých štruktúr pri ich penetrujúcom poranení, alebo rozšírením
osteomyelitídy. Artritída však môže
vzniknú aj iatrogénne, nie v zanedbatenom percente, pri zanesení
infekcie u intraartikulárneho podania
injekcie. Najastejšími patogénmi sú

Acupunctura Bohemo Slovaca • bulletin LAS LS JEP a SSA SLS • 1|2018

Haemophilus influanzae, Stahylococcus aureus a gram negatívne baktérie.
U detí môže by infekcia spôsobená
aj streptokokmi. Septická artritída
sa v detstve vyskytuje astejšie ako
v dospelosti a môže svojím priebehom vies k vážnemu poškodeniu
k bu. V klinickom obraze zvyajne
dominuje opuch, výrazná palpaná
bolestivos, zaervenanie a obmedzenie pohybu. asto bývajú prítomné aj
príznaky celkovej alterácie.
Bursitis olecrani (tzv. študentský
lake)- ide o zápalové postihnutie klinicky najvýznamnejšej burzy, ktorá
je uložená povrchovo, medzi kožou
a olecranonom. Najastejšie vzniká
väším tupým poranením, alebo
mikrotraumatizáciou. Klinicky býva
prítomná serózna nápl a burza býva
zväšená až na niekoko cm. K b
býva zvyajne teplejší, prítomné je
zaervenanie, bolestivos a zretená
fluktuácia. Terapia spoíva v punkcii
a následnej evakuácii obsahu. Vhodné je aj lokálne podanie antireumatík.
asté bývajú recidívy a potreba opakovaných evakuácií, vtedy je vhodné
lokálne podanie kortikoidov, eventuálne extirpácia burzy. V prípade
jasného zápalu, je potrebné po odbere
punktátu na kultiváciu komplexné
ATB prelieenie.
Entezopatie
alšiu skupinu bolestivých stavov
v oblasti laka predstavujú entezopatie laka. Ich výskyt býva v posledných rokoch vemi astý. Ide
o ochorenie, ktoré postihuje hlavne
úpony svalov a šachy. Pojem „enthesis“ zah a úponovú as šachy,
úponovú as kosti, interponovanú
hyalínovú chrupavku, peritenónium,
ktoré plynule prechádza do perichondria a periostu a prídatné útvary, ako
burzy, sezamské kosti...(Dungl, 2005,
s. 718). Etiopatogenéza entezopatií
je zvyajne multifaktoriálna, kde sa
uplatujú jednak exogénne a jednak
endogénne faktory. K exogénnym
faktorom sa radí hlavne preaženie,
ktoré následne spôsobí arteriálnu
ischémiu, alej mikrotraumatizácie,
prípadne väšia trauma, zachladenie
a toxické poškodenie. Medzi endogénne faktory radíme hlavne cievne,
endokrinné a metabolické vplyvy
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a tiež kostné dysplázie a v neposlednom rade aj stav CNS. astejšie býva
postihnutá dominantná strana, ale
až v 20% prípadov môže ís o obojstranné postihnutie. Najväší výskyt
je v strednom veku bez rozdielu pohlaví. U športovcov sa vyskytuje aj
v mladšom veku pri neadekvátnosti
tréningových procesov a športovej
záaže. Entezopatia môže by akútna, ktorá vzniká bu pri fyzicky
náronej práci, alebo naopak, pri
fyzicky nenáronej, ale stereotypnej
práci v pronosupinaných pohyboch
a chronická, ktorá trvá dlhšie ako 6
týždov a asto recidivuje. Príinou
chronickej formy býva aj nesprávna,
alebo nedostatoná lieba akútneho
stavu, alej dlhodobá traumatizácia,
alebo dlhodobé pôsobenie rôznych
nox. Ako bolo už vyššie spomínané,
treba v diferenciálnej diagnostike
oddiferencova
cervikobrachiálny
syndróm s iradiáciou bolestí asto
do celej hornej konatiny v uritých
dermatómoch, alej periférne kompresné neuropatie, stavy po úrazoch
skeletu hlavne distálneho humeru
a v neposlednom rade aj intraartikulárne poruchy - vnútrok bne telieska,
aseptické nekrózy, generalizované
entezopatie pri metabolických, zápalových a degeneratívnych ochoreniach(Dungl, 2005, s. 718). Dôležité
je hlavne odlíšenie cervikobrachiálneho a úžinových syndrómov s akrálnymi parestéziami pri utlaení hlbokej vetvy n. radialis alebo n. ulnaris.
Konzervatívna lieba je založená
na medikamentóznej a fyzikálnej
terapii. U akútnej formy sa používa
fixácia na 2-3 týždne v úavovej polohe, o znamená 90-stupovú flexiu
a strednú polohu medzi pronáciou
a supináciou.
Najastejšími entezopatiami v oblasti laka sú radiálna a ulnárna epikondylitída, tzv. tenisový a golfový
(resp. oštepársky) lake. U radiálnej
epikondylitídy maximum zmien býva
v musculus extenzor carpi radialis
brevis a alších svaloch preažených
pri pronácii a supinácii. Akútna forma
sa prejavuje bolesou laterálnej strany v oblasti lakového k bu a ventrálnej plochy laterálneho epikondylu.
Chronická forma má boles menej
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ohranienú v oblasti radiohumerálneho sk benia. Boles zvyajne iradiuje
na predlaktie a asto býva spojená aj
s oslabenou svalovou silou. Zvyšuje
sa hlavne pri pohybe, a to pronosupinanom a pri extenzii zápästia a prstov proti kladenému odporu. Aktívny
pohyb zvyajne nebýva obmedzený,
ale bolestivé sú terminálne polohy
ako pri aktívnom, tak pri pasívnom
pohybe. Klinicky môže by prítomný
opuch v oblasti úponu extenzorov,
lokálne zvýšená teplota priahlej
kože a palpaná citlivos ventrálnej
plochy laterálneho epikondylu. Klinicky významný je tzv. „stres test“
pre prostredník, kedy pri extenzii
laka a pronácii predlaktia, pacient
proti odporu extenduje prostredník
(3.prst). alším významným testom
je stisk ruky. Prítomná je boles
v oblasti laterálneho epikondylu.
V diagnostike nám môže pomôc aj
termografické vyšetrenie a vyšetrenie
trojfázovou scintigrafiou, ktoré poukazuje na zvýšenú aktivitu v oblasti
laterálneho epikondylu. U chronickej
formy je asto boles laterálnej strany
rádiohumerálneho sk benia spojená
s bolesou cirkumferencie hlaviky.
Ulnárna epikondylitída, i tzv.
golfový (alebo oštepársky) lake má
maximum zmien hlavne v oblasti
musculus pronator teres na ulnárnom epikondyle a celkove v oblasti
úponov flexorov. Postihnutie býva
spôsobené preažením pri kombinácii flexie a supinácie. Klinicky sa
manifestuje palpanou citlivosou
v oblasti ulnárneho epikondylu a vyžarujúcou bolesou na predlaktie. Pozitívny je obrátený Thomsonov test
– volárna flexia zápästia proti odporu.
Boles sa zvýrazní hlavne pri napnutí
flexorov prstov a ruky a súasnej
supinácii predlaktia. Dôležité je oddiferencovanie úžinového syndrómu n.
ulnaris (Dungl, 2005, s. 719).
Pohad tradinej ínskej medicíny „TM“
Z histórie TM
ínska medicína je u nás známa
hlavne v podobe jednotlivých praktických disciplín, akými sú akupunktúra, moxibuscia, bankovanie a masáže, bylinná lieba a pod. (Ando I,

2009, s. 11). Kto chce porozumie
základom starých medicínskych vied
starovekej íny, potrebuje najskôr
pochopi, respektíve oboznámi sa
s rôznymi filozofickými smermi
a spoloenskými silami, ktoré sú
obsiahnuté v diele zvanom : „Kánon
vnútornej medicíny Žltého cisára“.
Na zaiatku ínskej medicíny boli
praveké lieiteské praktiky, šamanizmus a kúzelníctvo. Tieto nadprirodzené lieebné metódy sa v hrubých
rtách podobali tým, ktoré sú známe
zo starovekého Egypta, Grécka,
Sumeru a západných krajín. K pokraovateom týchto tradícií, ktorí
zohrali v alšom vývoji vedy svoju
úlohu, patrili nasledovníci uenia
o Tao (monistická koncepcia sveta
a všetkých jeho súastí) a uenia ranného empirizmu, alchymisti a astrológovia, ktorí podrobne popísali sled
roných období a nebeských javov.
Podobne ako v západných krajinách,
aj tu existuje vcelku ostrá hranica
medzi ranými predvedeckými lieiteskými praktikami založenými na
nadprirodzených javoch a zaiatkami
racionálneho myslenia a vedeckého
skúmania, ktoré spoíva na skúsenosti a pozorovaní prírodných javov. Dôvera v prírodné princípy tvorí základ
toho, o dnes poznáme ako tradinú
ínsku medicínu v modernom poatí.
Empirické a racionálne prvky postupne prenikali do rôznych škôl, ktoré
boli neskôr zjednotené do prísne humanistického filozofického a politického uenia – konfucionizmu. Práve
konfuciáni v 1.storoí p.n.l. ukudnili
zmätok a zápasy množstva myšlienkových škôl a položili základy pre
neskoršie vedecké skúmanie a vznik
skutone vedeckých disciplín vrátane
medicíny (Tuo, 2001, s.13). TM sa
na loveka pozerá ako na súas celku- vesmíru, ktorý neustále na neho
pôsobí(R žika, 2002).
Jin-Jang a 5 prvkov
Celý vesmír a s ním aj lovek neustále vibrujú medzi dvomi protikladnými pólmi – jinom a jangom, ktoré
sa vzájomne dop ajú a sú spolu späté. Jeden vzniká z druhého a každý
nesie v sebe zárodok toho druhého.
Jeden bez druhého nemôžu existova (R žika, 2002). Princíp Jang,
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symbol erveného draka, oznaovaný
aj ako mužský princíp, nesie v sebe
všetko kladné, aktívne a dynamické.
Jinový princíp je symbolizovaný
zeleným drakom a ide o ženský princíp, ktorý oznauje všetko záporné,
statické a pasívne (Šmirala, 1991, s.
20). Uenie o Jin-Jangu a 5 prvkoch
sú jednými z hlavných a základných
teórií TM (Ando I, 2009, s. 11).
I-ting, Kniha premien, je pokusom
nájs prijatené pravidlá pre prírodu
a udský život vo vzahu k zmenám
vesmíru(Tuo, 2001, s. 21). Objasujú
sa tu základné princípy a mechanizmy chodu celého sveta. Poda tohto
uenia je svet tvorený z chi, o je
prapôvodná substancia-energia, ktorá
sa skladá práve z Jinu a Jangu, dvoch
protikladných substancií navzájom
v sebe obsiahnutých. Ich vlastnosti
a zákonitosti ich vzahov predurujú
správanie sa všetkých vecí a javov
v prírode a celom vesmíre a okrem
iného predstavujú aj podstatu zdravia,
respektíve choroby(Ando I, 2009, s.
12). Aby všetko správne fungovalo, je
potrebné, aby oba princípy boli v rovnovážnom stave. To samozrejme platí
aj o udskom tele, kde sa udržuje rovnováha medzi jednotlivými orgánmi
a celkom prostredníctvom životnej
energie chi, ktorá poda tradiných
názorov cirkuluje v tzv. akupunktúrnych dráhach (R žika, 2002, s. 14).
Poda piatich základných prvkov, tzv.
prvoelementov (drevo, ohe, zem,kov, voda) sa klasifikovalo a vysvetovalo všetko dianie (R žika, 2002,
s. 15). Ich rozrôznením z pôvodne
jednoliatej chi vznikajú všetky alšie formy bytia v rámci pôsobenia
vzahov vzájomného rodenia a ovládania medzi spomenutými prvkami.
lovek stelesnený 5 prvkami má 5
orgánov zvaných Zang (srdce, pee,
slezina, púca a obliky + perikard),
ktoré sa radia k jinovej substancii
a hovoríme o nich ako o plných orgánoch a 5 orgánov jangových, vyluovacích, nazývaných ako dutých, ktoré
v ínskej terminológii nazývame Fu
(tenké a hrubé revo, žlník, moový
mechúr a tri ohrievae), ktoré riadia
chod jeho mikrosveta(AndoI, 2009).
Úlohou jinových, plných orgánov, je
resorpcia, ukladanie a spracovanie
8
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látok. Jangové, duté orgány majú
za úlohu prijíma potrebné látky
(živiny) z prostredia, ich prípravu
na resorpciu a neskôr na evakuáciu.
Avšak každý orgán má poda svojej
fyziologickej funkcie uritý podiel
aj druhej zložky (R žika, 1985,
s.13). K piatim prvkom (živlom) však
v tejto teórii priraujeme okrem už
spomenutých zang a fu orgánov aj
5 roných období, 5 druhov poasí,
svetových strán, chutí, emócií, farieb
at. Všetky tieto vzájomné vzahy
možno vidie v tabuke .1(Šmirala
Praktická, 1991, s. 22). Pochopenie
všeobecných zákonitostí jin-jangu
a 5 prvkov, nám umožuje chápa aj
podstatu innosti loveka a jeho organizmu, a preto toto uenie predstavuje
základnú osnovu teórie ínskej medicíny. Z neho potom vyrastajú všetky
alšie, už špeciálnejšie zamerané disciplíny, ako sú: uenie o vnútorných
orgánoch, uenie o chi, krvi a telesných tekutinách, uenie o sieti dráh,
uenie o príinách vzniku chorôb,
uenie o mechanizme choroby, alej
metódy vyšetrovania, rozlišovacia
diagnostika a prevencia a zásady
lieenia. Z vyššie popísaného vidno,
že základná teória ínskej medicíny
predstavuje obrovskú sumu vedomostí (Ando I, 2009, s. 14). lovek
v poatí tradinej ínskej medicíny je
teda chápaný ako bio-psycho-sociálna jednotka v dynamických javoch
prebiehajúcich na všetkých úrovniach
kozmu (Barešová, 2015, s.12).
Lieba syndrómov tradinou ínskou medicínou
Lekár západnej medicíny, rovnako ako jeho kolega, lekár tradinej
ínskej medicíny, sa vo svojej každodennej praxi stretávajú prakticky
s rovnakými chorobami. Odlišný je
len prístup lieby (Naatoj, 2011, s.
21).
Prístup ínskej medicíny vychádza
z vlastných základov, ku ktorým patrí etiológia ochorenia, diagnostika,
metódy lieenia, receptúry a alšie,
stojace na vlastnej syndromológii.
Neprikladá sa príliš veký význam
konkrétnemu etiologickému initeovi (ako ho chápe západná medicína), ktorý vyvolal u pacienta to i
ono ochorenie. Dôležitý a hlavný je
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stav pacienta v okamihu vyšetrenia.
Pri vyšetrovaní pacienta, ktoré je
komplexné, kladením otázok, pozorovaním, palpáciou a posluchom sa
stanovuje najskôr všeobecná diagnóza. Táto je kombináciou základných
faktorov TM, ako sú: „povrch-vnútro“, „plnos- prázdnota“, „chlad-horúos“ a „jin-jang“. Na základe
tejto osnovy sa postupne syndróm
spresuje a konkretizuje a nakoniec
sa overuje diagnostikou z jazyka
a odobratím pulzu(Naatoj, 2011, s.
22, Šmirala, 2005, s. 235-252).
Príiny chorôb z pohadu TM poda piatich prvkov
V starej íne bolo, poda 5 prvkov,
urených aj 5 antických priehrad,
ktoré sú lokalizované na konatinách
(predlaktie, predkolenie). Každá
z týchto 5 priehrad, mala vplyv na
liebu uritých systémových porúch.
Do prvku dreva, kde môžeme posudzova motorické funkcie, sa radí
energia vetra, priom poruchy sa
môžu prejavova jednak zvýšenou
pohyblivosou až nekudom a k ami
a na druhej strane nechuou k pohybu,
ochabnutím svalstva až chabými obrnami. Vo všeobecnosti môžeme však
poveda, že energia vetra predstavuje
pohyb a je spojená so svalovým systémom. Ak prevažuje vietor, nie je
charakteristická boles, ale mierne
svrbenie a tzv. „sahovanie, alebo
putovanie symptómov“. Z orgánov sa
sem zarauje žlník a pee. Energia
tepla patrí k prvku oha, iže riešime termogénne funkcie. Porucha sa
môže prejavi na jednej strane zápalom, horúkou, krvácaním (patrí sem
aj cievny systém) a na druhej strane
naopak pocitmi chladu. Boles tiež
nie je charakteristická. Z orgánov
sem zaraujeme srdce, tenké revo,
perikard a tri ohrievae. K prvku zem
priraujeme vlhkos a rieši sekretorické funkcie. Poruchy sa prejavujú
na jednej strane zvýšeným vyluovaním sekrétov a exkrétov a na druhej
strane jeho znížením. Patrí sem lymfa
a lymfatický systém a je charakteristická silným svrbením a tupou bolesou. Nadbytok vlhkosti v organizme
sa prejaví opuchmi, nadbytkom tukového tkaniva a pocitmi tiaže hlavne konatín. Ide hlavne o príznaky
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nedostatonej funkcie sleziny, ktorú
spolu so žalúdkom zaraujeme k prvku zem. Elementu kov prisudzujeme
energiu sucha a teda absorpné funkcie. Nedostatoná funkcia sa prejaví
zníženou absorpciou kyslíka do organizmu a z toho rezultujúcou nedostatonosou púc. V oblasti tráviaceho
systému porucha absorpcie plynov
spôsobuje hnaky a zvýšenú plynatos. Poruchou absorpcie vody v oblikách dochádza k zvýšenej tvorbe
mou. Energia sucha je zviazaná
s kožným povrchom a jej poruchy sa
najastejšie prejavujú atrofiami kože
a sklerózou. Je tiež viazaná s klimaktériom. Charakteristické býva silné
svrbenie a tiež neuralgická boles.
Z orgánov k prvku kov radíme púca
a hrubé revo. Do sféry vody patrí
energia chladu a teda akumulané
funkcie. Porucha sa môže prejavi
bu pocitmi chladu, alebo nadmerným potením zo slabosti a úbytkom
hmotnosti. Charakteristická je silná,
ostrá boles. K prvku voda priraujeme obliky a moový mechúr (R žika, 2002, s.16-20).
Ako už bolo vyššie spomenuté,
podmienkou zdravia v poatí TM
je rovnováha jinu a jangu a správna
cirkulácia chi medzi jednotlivými
orgánmi. Vyvolávajúce momenty,
ktoré môžu vies k ich poruche a teda
vzniku choroby delíme na:
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- vonkajšie,
- vnútorné a
- ostatné faktory.
Vonkajšie príiny chorôb
K vonkajším faktorom radíme
energie vetra, tepla, oha, vlhka,
sucha a chladu. Tieto môžu bu
svojou silou a agresivitou alebo pri
oslabení organizmu poškodi povrch
tela a akupunktúrne dráhy. Pri dlhšom pôsobení môžu preniknú hlbšie
a napadnú až vnútorné orgány.
Vnútorné príiny chorôb
Medzi vnútorné faktory zaraujeme pôsobenie emócií, napr.: rados
– napadá srdce, hnev – poškodzuje
pee, smútok a nekud - škodí púcam, obavy a báze - zhubne pôsobia
na srdce, strach - škodí oblikám, premietanie, premýšanie - pôsobí deštruktívne na slezinu (R žika, 1985,
s. 179-180). Pri ich nadmernom,
alebo dlhodobom pôsobení dochádza
rovno k napadnutiu vnútorných orgánov, preto sú ažšie lieitené ako
ochorenia z vonkajších príin. Ide
aj o pôsobenie a vplyv povahových
 t a osobnostných štruktúr loveka.
Napríklad asté rozuovanie, ale aj
potláanie hnevu môže vies k poruche peene a žlníka a naopak,
lovek s ochorením týchto orgánov
býva asto cholerik. Pri dlhodobom
pôsobení niektorých emócií, môže
dôjs aj k poškodeniu viacerých

orgánov. Napríklad dlhodobý stres
a strach postihuje obliky a môže poškodi aj srdce, ktoré je poda Teórie
5 prvkov v jeho opozícii. Následne
dochádza k postihnutiu púc, ktoré sú
v opozícii srdca a kolobeh pokrauje
v postihnutí peene (sú v opozícii
púc) a tie môžu poškodi (oslabi)
slezinu (v opozícii peene) at.- vi
obr. 4.
K ostatným príinám sa zaraujú
úrazy, genetické predispozície, nesprávna životospráva, nevhodné jedlo
a stravovacie návyky a rôzne excesy.
Postihnutie jinových orgánov,
môžeme bada na uritých viditených prejavoch. Srdce sa prejavuje
v tvári a vyživuje krvné cievy, púca
sa prejavujú v telesom ochlpení a vyživujú pokožku, obliky sa prejavujú
vo vlasoch a vyživujú kosti, pee
sa prejavuje v nechtoch a vyživuje
šachy, slezina sa prejavuje farbou
pier a vyživuje svaly (Macioca, 2015,
s. 58).
Tradiná ínska medicína svojou
liebou sa snaží harmonizova pomery medzi vonkajším svetom a telom
a pomery vo vnútri tela medzi jednotlivými orgánmi. K tomu využíva
dvojhodinové maximá a minimá
energie v každom orgáne poda orgánových hodín. Ide o 24 hodinový
cyklus toku energie (R žika, 2002,
s. 20).

Acupunctura Bohemo Slovaca • bulletin LAS LS JEP a SSA SLS • 1|2018



9

pôvodné práce
Základ zdravia poda TM
Základ zdravia tvoria 3 faktory:
- pravidelný tok chi (Qi), ktorá
prúdi dráhami, prepojuje jednotlivé
orgány a oživuje celé telo,
- dobrá práca jednotlivých orgánov,
ktorú chápeme z hadiska chi
a nie z anatomického, o je odlišné
od vnímania západnej medicíny.
Každý orgán totiž patrí k uritému
okruhu a nie je izolovanou materiálnou štruktúrou a
- dobrá kvalita chi , krvi a telesných
tekutín (R žika, 2002, s.20).
Boles z pohadu TM
Boles z pohadu TM všeobecne,
z vyššie uvedeného, môže by na
podklade
- prázdnoty, alebo tzv. nedostatku
(XU) a to nedostatku Qi (QI XU),
krvi (XUE XU) alebo tekutín (Jin
Ye XU), alebo
- plnosti, tzv. nadbytku (SHI) a to
vplyvom škodlivín (XIE QI, kde
najastejšie ide o pôsobenie chladuHAN, horúosti- RE , vetra- FENG
vlhka - SHI, menej asto o pôsobenie sucha – ZAO) a stagnácie (QI
ZHI, krvi, tekutín a potravy), alej
parazitmi a hlienom (TAN).
Poda charakteru bolesti urujeme
jej jednotlivé príiny. Boles z prázdnoty sa zvyajne zmieruje na tlak, je
trvalá a tupá, zmieruje sa zvyajne
v ahu, má pozvoný zaiatok a uavuje sa v kude. Naproti tomu boles
z plnosti sa tlakom zhoršuje, je ostrá,
všeobecne sa zmieruje v sede, jej zaiatok býva náhly a zmieruje sa pohybom. Pri spolupôsobení chladu je
k ovitá a zlepšuje sa teplom, naopak
spôsobená horúosou -RE, je pálivá
a zlepšuje sa naopak chladom. asto
sa uplatuje mechanizmus vyjadrený
poukou, „ke je nepriechodnos,
tak je bolestivos“ (AndoIV, 2009,
s. 167).
Bolesti v oblasti konatín
Bolesti v oblasti konatín sa môžu
týka svalstva, šliach alebo k bov
a tiež dráh, tzv. Jing Luo. Zvyajne
k nim dochádza vtedy, ke vonkajšia škodlivina – vietor, chlad, vlhko
– vniknú do povrchu tela a zablokujú
v om pohyb chi. Pohyb chi môže
zablokova aj vlhká horúos pri
slabosti sleziny a žalúdka, ím dôjde
10
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k nedostatku výživy konatín, alebo
boles môže by spôsobená prázdnotou obliiek a peene, o sa týka
hlavne dolných konatín. Zablokovanie dráh vonkajšími škodlivinami
spôsobuje tzv. syndrómy zablokovania, ktoré sa v TM oznaujú ako
Bi Zheng (AndoIV, 2009). Na vznik
Bi Zheng je potrebné spolupôsobenie
všetkých troch vonkajších faktorov,
a to vetra, vlhka a chladu, alebo chlad
niekedy môže by nahradený horúosou.
Poda prevažujúceho typu vonkajšej škodliviny rozlišujeme tzv.:
- FENG BI (veterné bloky) - pre ne
je charakteristické, že bolestivé
obštrukcie k bov sa premiestujú
z miesta na miesto,
- pri SHI BI (prevažuje vlhko)bolestivé k by bývajú výrazne opuchnuté,
- pri HAN BI (prevažuje chlad) sú
v popredí hlavne výrazné bolesti,
- RE BI (prevaha horúosti) – bolestivé k by sú výrazne zaervenané.
Horúos – RE - môže by zvonku
alebo tiež vnútorná, pri transformácii
chladu na horúos. Ide tu o pôvodne silný vpád chladu + ostatných 2
initeov a následnú transformáciu
chladu na horúos.
Okrem vonkajších škodlivín, tzv.
vonkajšieho napadnutia, alším etiologickým faktorom poda TM sú
nepriame vplyvy, možno ich oznai
ako vnútorné vplyvy, ktoré umožujú vpád škodliviny oslabením tzv.
Zheng Qi. Ide o všetky obranné línie,
mechanizmy organizmu, ako sú WEI
QI, vonkajšia obranná energia nachádzajúca sa okolo nášho tela, ktorú si
možno predstavi aj pod pojmom
energetické pole alebo biopole loveka, alej sem patrí koža, esencia,
telesné tekutiny (Jin Ye), krv (XUE)
a celkove stav tkanív. Vrodená konštitúcia, teda nedostatoný rozvoj
chi, peene, obliiek, at., je ako odtlaok v esencii a spôsobí, že jedinec
sa vyvíja celkove ako slabší imunitne,
teda menej odolný, a tým predisponuje na ahší vpád vonkajších škodlivín
a rozvoj ochorenia, teda Bi Zheng.
K tomuto ochoreniu môže dôjs aj pri
oslabení, respektíve preažení neprimeraným, alebo asto sa monotónne
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opakujúcim pohybom, pri oslabení
kostí a hlavne šliach. Emócie majú
tiež podiel na stagnácii a znížení
množstva Qi a tiež na vyerpaní krvi.
Nevhodné stravovacie návyky môžu
vies k hromadeniu vlhkosti (Tan)
i nadmernej horúosti (Re). Tieto
vnútorné patológiesa potom kombinujú s vyššie uvedenými vonkajšími
škodlivinami. Z týchto dôvodov po
napadnutí k bov TM odporúa aj
potrebné dietetické opatrenia, aby
nedochádzalo k hromadeniu alšieho
vlhka (Shi, Tan) a horúosti (Re).
Posledným etiologickým faktorom
sú príiny, ktoré oznaujeme ako „ani
vonkajšie, ani vnútorné“. Ide najmä
o zranenia a lokálne preaženia, ktoré
spôsobia blokády, a tým opä môžu
uahi vstup vonkajšej škodliviny.
Terapia bolestí v oblasti laka z pohadu TM
Terapia bolestí v oblasti lakového
k bu z pohadu TM sa teda zameriava na odstránenie hlavnej vyvolávajúcej príiny, o je odstránenie
veterného chladu, chladnej vlhkosti,
stagnácie a blokády Qi a krvi (Xue),
alebo vlhkej horúosti. Pri konštitunom oslabení napr. obliiek, peene,
sleziny, nedostatku esencie, Qi a krvi
využíva ako doplnkovú terapiu okrem
akupunktúry, bankovania, moxovania
aj dietetické opatrenia, bylinnú liebu a pohybovo-meditanúliebu- Qi
Gong. Pri Qi Gong sa vykonávajú
presne urené pomalé pohyby zladené s dychovou kontrolou, ktoré sa
navonok javia ako telesné cvienie.
V podstate ide o energetické cvienie, respektíve správne usmernenie
energie Qi a jej hladké a bezproblémové kolovanie vo všetkých dráhach
aj jednotlivých orgánoch. Zjednodušene možno poveda, že Qi Gong je
dlhodobým pravidelným tréningom
ducha a dychu, s ktorého pomocou
možno ovláda celú psychofyzickú
sústavu (Wang, 2004, s. 20).
Pokus nájs všeobecný spôsob lieby
tenisového laka v TM
Bola realizovaná štúdia formou
Delphi procesu s cieom nájs všeobecný spôsob lieby humerálnej
epikondylitídy, hlavne laterálnej,
prostriedkami TM. Štúdie sa zúastnilo 33 klinických expertov z via-
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cerých krajín štyroch kontinentov. Na
prekvapenie autorov štúdie, experti
neodporúali použitie moxibuscie
cez zázvor pri kombinácii stagnácie
Qi a blokády krvi ako vyvolávajúcich
faktorov ažkostí. Namiesto toho
odporúali nepriamu moxibusciu moxovacou tyinkou použitou 3 cm nad
pokožkou alebo kombináciou akupunktúry a moxibuscie. alším prekvapením bolo odporuenie použitia
manuálnej, nie elektroakupunktúry,
pri duálnom nedostatku Qi a krvi.
Vysvetlenie z TM teórie pre tieto 2
neoakávané odporúania je pravdepodobne to, že obe metódy zah ajú
pomerne silný stimul postihnutému
laku, ktorý by bol považovaný za
kontraindikovaný pri stave deficitu
a za príliš „horúci“, alebo pro-zápalový pre blokádu, ktorá je spojená
so znakmi zjavného zápalu (Gadau,
2016).
Zásady akupunktúrnej lieby
Akupunktúrny predpis – výber
akupunktúrnych bodov: Akupunktúrou a tiež aj moxibusciou v podstate
ovplyvujeme urité body nachádzajúce sa na udskom tele, kde využívame ich lieebné úinky. Z tohto
dôvodu je vemi dôležitý správny výber jednotlivých bodov a ich vhodná
kombinácia. Najdôležitejšie je navrhnú princípy, respektíve metódu lieby na základe rozlíšenia syndrómov
a následne zvoli vhodnú kombináciu
bodov.Okrem správnej kombinácie
bodov je potrebné zvoli aj techniku
vpichu. Poznáme 3 základné techniky
vpichu, a to:
- dop aciu (Bu),
- vypúšaciu (Xie),
- neutrálnu (PBPX).
Okrem týchto základných techník,
môžeme použi na ešte väšie doplnenie aj techniku „horúcej ihly“, kedy
aplikujeme na ihlu priamo moxu alebo vypustenie zväšíme použitím
tzv. „krvavej banky“. Ide o použitie
banky priamo na vpichnutú akupunktúrnu ihlu. Samozrejme je dôležitá
aj d žka ponechania akupunktúrnych
ihiel. Platí všeobecné pravidlo, kedy
asovo krátka aplikácia dop a, kým
dlhšie ponechanie ihiel pôsobí vypúšacím mechanizmom. Priemerná
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aplikácia je cca 20 minútová, ktorú
u dospelých jedincov možno považova za neutrálnu. U malých detí
samozrejme postupujeme individuálne, poda schopnosti spolupráce
a zvyajne ihlu po vpichu hne vyberieme. alej je potrebné si stanovi,
ktoré z vybraných bodov napichneme
obojstranne, ktoré len jednostranne
a stanovíme si aj frekvenciu terapie.
Všeobecné pravidlo aplikácie je cca
3x do týžda, aby sme mohli posúdi
zmeny klinického stavu (využitie diurnálneho rytmu poda orgánových
hodín), úinnos lieby a túto poda
potreby aktuálne upravili. Samozrejme z tohto pravidla existujú výnimky,
kedy je vhodná aplikácia aj 2x denne, napríklad u nastupujúcej virózy
(vpád veterného chladu, alebo horúceho vetra, vlhkosti...), alebo naopak,
kedy sa medzi aplikáciami odporúa
dlhšia pauza (napríklad pri použití
mimoriadnych dráh).
Nemenej dôležitý je postup napichávania vybraných bodov, ktorý sa
tiež riadi uritými pravidlami. Najskôr sa aplikujú body na hornej polovici tela, potom na dolnej, najskôr
na chrbte a potom na bruchu. U žien
zaíname pravou stranou, u mužov
vavo. Najskôr aplikujeme tzv. systémové body, potom lokálne, teda
najskôr dôležité a potom pomocné
(Balner, 2002, s. 31).
Systematika aktívnych akupunktúrnych bodov
Bolo vypracovaných niekoko klasifikácií aktívnych bodov, ale najpoužívanejšie a najastejšie rozdelenie
je na:
- aktívne body hlavných dráh,
- aktívne body mimoriadnych dráh,
- centralizané body (body kríženia
a spojenia),
- mimoriadne body,
- zakázané body,
- body mikrosystémov (Šmirala,
2005, s. 91).
Na 14-tich hlavných dráhach sa nachádza 361 aktívnych bodov, z nich
je 52 nepárových, ktoré sú uložené na
prednej a zadnej strednej dráhe a 309
párových, ktoré sú súasou orgánových dráh. Dvanás párových orgánových dráh je uložených symetricky
na pravej a avej polovici tela. Jed-

notlivé orgánové dráhy majú rozliný
poet bodov. Poda nazerania tradinej medicíny a teórie „Zang-Fu“ sa
dráhy a vnútorné orgány považujú za
jeden funkný celok, a preto každý
aktívny bod pôsobí:
- lokálne na tkanivá a orgány uložené pod ním a v jeho bezprostrednej
blízkosti,
- na dráhu, na ktorej sa nachádza
(ovplyvuje orgány a tkanivá v jej
priebehu),
- na riadiaci aj spárovaný vnútorný
orgán svojej dráhy,
- na tkanivá, senzitívne orgány
a funkcie organizmu, ktoré sú
podriadené príslušnej dráhe,
- celkovo – na regulaný subsystém
organizmu (Šmirala, 2005, s. 91).
Tieto pravidlá sa nedajú generalizova na všetky aktívne body rovnako. Prax ukázala, že nie všetky body
možno poklada za rovnako dôležité
a nie všetky sú rovnako úinné. Napríklad body uložené na proximálnych astiach konatín, hlave a tvári,
majú zväša iba lokálny úinok, ich
vzdialené a celkové pôsobenie bu
chýba alebo je nevýrazné (Šmirala,
2005, s. 91). Aj väšina aktívnych
bodov nachádzajúca sa na chrbte
a bruchu pôsobí hlavne na vnútorné
orgány, ktoré ležia v ich blízkosti,
aj napriek tomu, že nepatria k dráhe, na ktorej sú uložené (Šmirala,
2005, s. 91). Naproti tomu sú silne
pôsobiace aktívne body, ktoré majú
rozsiahle úinky aj na vzdialené oblasti aj na vnútorné orgány a pôsobia
aj celkovo. Jedným z takýchto bodov
je napríklad bod Hegu (LI 4), ktorý
leží na dráhe hrubého reva a okrem
pôsobenia na ochorenia hrubého reva a púc, má množstvo alších významných úinkov jednak lokálnych,
jednak celkových.
Každá orgánová dráha obsahuje
niekoko dôležitých aktívnych bodov, ktorými sú:
- tonizaný, ktorý napichujeme za
úelom povzbudenia innosti orgánu príslušnej dráhy, ke je v oboch
(orgáne aj dráhe) nedostatok,
- sedatívny, naopak použijeme vtedy, ak v orgáne a príslušnej dráhe
je nadbytok energie a potrebujeme
ich utlmi. Vo funkcii tonizaného
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pôvodné práce
a sedatívneho bodu sa poda teórie TM striedajú, poda piatich
roných období, viaceré aktívne
body v každej príslušnej dráhe.
Napríklad všeobecne uvádzaný
tonizaný bod na dráhe púc Lu9
(Taiyuan), má tento úinok len na
jese. V lete však nadobúda úplne
opané, až sedatívne pôsobenie. Ak
chceme tieto aktívne body využíva s vyššie uvedenými úinkami,
je vhodné sa riadi príslušnou tabukou (tabuka .1, vi príloha),
ktorá zohaduje pôsobenie v rámci piatich roných období (Šmirala,
2005, s. 94),
- spojovací alebo tzv.bod prechodu
(luo) využívame pri prenášaní,
respektíve presmerovaní energie
z dráhy s nadbytkom chi do spárovanej dráhy, ktorá je v nedostatku
a je funkne zviazaný s bodom pramea spárovanej dráhy (Šmirala,
2005, s. 94). Tieto body nám teda
prepájajú orgány Zang a Fu, teda
inými slovami prepájajú „povrch
– vnútro“. Týmto nám je umožnené, poda teórie TM, vyahova
patológiu z vnútra na povrch, kde
ju môžeme potom ahšie odstráni.
Je ich celkovo 15.
- bod pramea (yuan), môže v závislosti od použitej metodiky podráždenia zvyšova alebo znižova
pôsobenie tonizaného alebo sedatívneho bodu. Všeobecne možno
poveda, že tieto body majú silný
úinok, nakoko majú vzah k Yuan Qi, tzv. pôvodnej, vrodenej energii. Yuan body jinových dráh majú
vzah hlavne k príslušnému orgánu
Zang a následne aj celkový vplyv
na príslušnú dráhu. Naproti tomu
na jangových dráhach je ich úinok
na Fu orgán vcelku zanedbatený,
ale využívajú sa skôr na liebu ažkostí v priebehu príslušnej dráhy.
- poplašný bod (mu), možno využíva ako na diagnostiku porúch
im prislúchajúcich vnútorných
orgánov, kedy sú palpane vemi
citlivé, tak aj na ich liebu. Koncentruje sa v nich prevažne jinová
energia. V praxi sa asto využíva
ich kombinácia so súhlasnými
(shu) bodmi, hlavne u chronických
ochorení.
12
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- súhlasný bod(shu) - body sú uložené na dráhe moového mechúra a to
na jej vnútornej vetve. Majú významný reciprono-relaný vzah
s príslušným vnútorným orgánom,
preto ich stimulácia má priaznivý
vplyv nielen na samotný vnútorný
orgán, ale aj na jemu prislúchajúci
zmyslový orgán (Šmirala, 2005, s.
94). Koncentruje sa v nich hlavne
jangová energia. Pri ochoreniach orgánov Zang – Fusa asto objavuje
ich palpaná citlivos, o možno využi v diagnostike (Balner, 2002, s.
38).
- kúový bod (xi), používame hlavne u akútnych ochorení riadiaceho
orgánu. Možno ich nazva aj bodmi prvej pomoci, práve pre tento
ich úinok(Šmirala, 2005, s. 94).
Medzi dôležité aktívne body radíme
aj systémové body - vplyvné, korešpondujúce, ktoré sa asto používajú pri
liebe príslušných tkanív alebo orgánov (Šmirala Praktická, 1991, s.
282), dôležité distálne body - vzdialené, s celkovým pôsobením, ktoré sú
lokalizované distálne od laka a kolena a ovplyvujú aj urité vzdialené
oblasti(vi tab. 2 v prílohe), antické
body - body 5 priehrad alebo tzv. prepravné, ktoré sú podriadené niektorému z 5 elementov a ich tonizaným
alebo sedatívnym nabodávaním možno úinne ovplyvni energetický kolobeh v dráhach a pôsobi na orgány
Zang –Fu (Šmirala Praktická, 1991,
s. 287), špecificky úinné body (vi
tab. . 3) a iné(Šmirala, 2005, s.94).
U bolestivých stavov využívame
akupunktúrne ovplyvnenie tzv. Ashi
bodov. Sú to body mimo hlavnú dráhu, ktoré sú výrazne bolestivé aj na
palpáciu a pacient asto o nich ani
nevie. Využívajú sa hlavne na ochorenia z plnosti. Pri Bi Zheng platí
pravidlo, kde je boles, tam je Ashi
bod a nie je ideálnejšieho ochorenia
na potvrdenie si ich úinnosti, ako
je Bi Zheng. Ich použitie v tomto
prípade je efektívnejšie ako použitie
bodov z hlavných dráh. Ich výskyt
nám osvetuje podobnos s Mu bodmi - tam, kde je v h bke choroba, je
Ashi bod. asto korešpondujú z tzv.
Trigger point, spúšovými bolestivými bodmi myoskeletálnej medicíny.
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Najastejšie využívané akupunktúrne body pri bolestivých stavoch
v oblasti laka
LI 12 (Zhouliao) – lokálne sa používa pri
ochoreniach a ažkostiach v oblasti laka,
ramena a predlaktia (Šmirala Základy,1991,
s. 83).
LI 11 (Quchi) – bod Zeme, bod 5. priehrady
na dráhe hrubého reva, ktorý preisuje
horúos, ochladzuje krv, vypudzuje vietor
a zastavuje svrbenie. alej reguluje Qi a krv
v hornej konatine. Je najúinnejší homeostatický bod tela, má imunostimulaný a celkove
tonizaný úinok (Šmirala Základy, 1991, s.
82-83), prospieva šachám a k bom (Balner,
2002, s.125).

LI 10 (Shousanli) – je vemi silný bod ktorý
dodáva energiu, reguluje Qi a krv, odstra uje
boles, harmonizuje žalúdok a reváa ovplyvuje bolesti laka. Je to majstrovský bod na
liebu paréz (hlboká punktúra). Používa sa na
celkové posilnenie organizmu, zvýšenie obranyschopnosti a má aj výrazný analgetický
úinok (Šmirala Základy, 1991, s. 82).
LI 4 (Hegu)—je yuan bod dráhy hrubého reva, dôležitý distálny bod (tvár, uši, elo, nos,
oi, zátylok), najúinnejší bod na zmyslové
orgány a boles. Reguluje obrannú Qi (Wei
Qi) a potenie, vyluuje vietor (chladný, teplý,
vonkajší, vnútorný), preisuje dráhy, ukuduje ducha a uvo uje povrch. Spúša pôrod,
preto je kontraindikovaný v gravidite. Má aj lokálny úinok na hornú konatinu. Je majstrovským bodom pre parézy (hlboká punktúra),
všeobecným centralizaným bodom spojenia
dráh Jang a Jin. Je jedným z najdôležitejších
a najastejšie používaných bodov (Šmirala
Základy, 1991, s. 80-81).

pôvodné práce
TE 5 (Waiguan) – je luo bod dráhy troch ohrievaov, ktorý uvo uje povrch a vyluuje vietor,
preisuje horúos a má lokálny úinok pri
bolestiach a ochoreniach laka, ruky a paže.
Je dôležitý distálny bod (hlava, uši, k by), majstrovský a špeciálny protireumatický bod. Je
kardiálnym bodom spojenia s dráhou Yangwie
Mai (Šmirala Základy, 1991, s. 157).

TE 10 (Tianjing) – bod Zeme (5.priehrada),
sedatívny bod, majstrovský bod pre parézy
- hlboká punktúra (Šmirala Základy, 1991,
s. 158). Vyluuje Tan a rozpúša zhluky
v hornom žiarii, reguluje Qi a spúša ju dole,
utišuje ducha, preisuje horúos hlavne
z horného žiaria a zastavuje boles (hlavne
bolesti paže, laka, ramena a lopatky).

PC 6 (Neiguan) – je luo bod dráhy perikardu,
ktorý uvo uje hrudník, prospieva srdcu a ukud uje ducha. Harmonizuje žalúdok a slezinu, zmier uje nauzeu a zvracanie akejkovek
etiológie. Preisuje horúos a v neposlednom rade má aj lokálny úinok – je jedným
z dôležitých a najúinnejších distálnych
bodov na problémy ruky, laka, predlaktia aj
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paže. Je zárove otváracím bodom Yinwei
Mai a združeným bodom Chong Mai.Je funkným bodom úinným pri všetkých poruchách
Jin a špeciálny bod pri ochoreniach perikardu
(Šmirala Základy, 1991, s. 150). Reguluje Qi,
tlmí boles a reguluje a preisuje trojitý ohrieva (Balner, 2002, s.92).
Lu 5 (Chize) –je bodom Vody ( 5. priehrada) na dráhe púc, sedatívnym bodom,
majstrovským bodom pre kaše a dôležitým
analgetickým bodom (Šmirala Základy, 1991,
s. 76). Preisuje horúos púc, sahuje Qi
v protismere(tzv. Qi Ni), stimuluje zostupnú
funkciu Qi púc, vyluuje hlieny z púc, reguluje cesty vody a uvo uje šachy, najmä lake
a koleno(Balner, 2002, s. 152).

Ht 3 (Shaohai)- bod Vody (5. priehrada) dráhy
srdca, symptómový bod na depresiu (Šmirala
Základy, 1991, s. 109). Ukud uje ducha
Shen, premie a Tan a preisuje horúos,
úinkuje v oblasti dráhy srdca na hornej konatine (okrem iného pôsobí na bolesti laka,
paže...)

Samozrejme nepoužívame všetky spomínané
body naraz, ale kombinujeme ich, z jednotlivej dráhy použijeme maximálne 2 body pri
jednom ošetrení. Vemi osvedená a dobre
fungujúca kombinácia na tzv. tenisový, golfový lake je Lu 5 a LI11.
Z alších aktívnych bodov pri ovplyvnení bolesti a ažkostí v oblasti lakavyužívame:
GB 34 (Yanglingquan)- je bodom Zeme
(5.priehrada), je zhromaž ovacím bodom pre
šachy. Vie uvoni šachy, aktivova spojky
a zastavi boles.

GB 31 (Fengshi)- vie vypudi vietor, uvoni
spojky a zastavi boles. Možno ho použi
v kombinácii s GB 34 na potencovanie úinku.

V neposlednom rade pri ošetrovaní
ažkostí a problémov v oblasti laka
využívame aj palpane bolestivé
body – Ashi body v blízkom okolí.
Okrem využitia akupunktúry
v tejto problematike možno úspešne
použi aj alšie metódy TM, a to
moxibusciu a fytoterapiu ( hlavne
u chronických a nedostatkových
stavov). Vekým pomocníkom je
aj využitie špeciálnych lieebných
masážnych techník – Tuina a samozrejme pohybovo-meditatívnej lieby
- Qi Gong. (Qiu, 2014; Golfer’s…,
2016).
Kombinácia využitia poznatkov
a terapie západnej medicínya
TM pri bolestivých stavoch
v oblasti laka
Využitím a vhodným sk bením
lieebných prostriedkov oboch medicínskych smerov možno dosiahnu
pozitívny a aj dlhodobý efekt pri
ošetrení bolestivých stavov v oblasti
laka hlavne u humerálnej epikondylitídy,a to radiálnej alebo ulnárnej
(tzv. tenisového a golfového laka),
ako výraznými algickými afekciami
v tejto oblasti pohybového aparátu,
ktoré limitujú aj bežné aktivity postihnutého loveka a pri chronifikácii
ochorenia týmto celkove ovplyvujú
aj jeho psychický stav. Nehovoriac
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pôvodné práce
o ovplyvnení pracovných a v neposlednom rade športových aktivít loveka. Úinná lieba prináša vrátenie
psychickej pohody a celkovej harmónie a samozrejme možnos výkonu aj
pracovných a športových inností bez
výraznejšieho obmedzenia.
Všeobecnými zásadami terapie
západnej medicíny je využitie medikamentóznej lieby na ovplyvnenie
tzv. sterilného zápalu z preaženia
použitím liekov zo skupiny NSAID
(nesteroidné antireumatiká, antiflogistiká, ktoré okrem protizápalového
efektu majú aj analgetický úinok).
Samozrejmosou je dodržanie kudového režimu a s tým súvisiaceho
zákazu vykonávania inností, ktoré
viedli k spusteniu problému. Využitím epikondylickej pásky, alebo
správne naloženého tapingu pomocou „ tejpovacej pásky“ odahíme
postihnuté šachy a svaly a tým tiež
pôsobíme na zmiernenie bolestí.
Úinkami a pôsobením fyzikálnej
lieby v rámci rehabilitácie, možno
zlepši prekrvenie v danej oblasti,
odstráni opuch a boles a navodi
biostimulaným úinkom reparané
a regenerané procesy. Správne vedeným odborným cviením možno
posilni príslušné svalové skupiny,
ktoré takto budú pripravené zvládnu
aj opakované stereotypné zaaženie
a následne využi prvky relaxácie na
uvonenie takto zaažených skupín
svalstva.
Poda viacerých autorov, lekárov
praktizujúcich len západnú, ale aj
mnohých autorov východnej medicíny- akupunkturistov, i.a. aplikácia
steroidov môže výrazne zlepši, ale aj
zhorši ažkosti v oblasti laka. Poda mnohých akupunkturistov v súlade so zisteniami štúdie Dr.Gunilly
Brattberg zo Švédska, pacienti po i.a.
aplikácii steroidov do oblasti laka
pomalšie reagovali na liebu akupunktúrou než pacienti, ktorí nemali
podané kortikoidy(Liu, 2017).Z tohto
vidno, že niektoré formy ošetrenia západnej medicíny nemusia prinies želatený efekt a z hadiska TM môžu
by skôr kontraproduktívne. Využitie
vhodne skombinovaných prístupov
západnej medicíny a akupunktúry
však môže ma dlhodobý pozitívny
14
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efekt pri bolestivých stavoch v oblasti laka.
Pri spojení a využití aj terapeutických možností TM možno zníži
a obmedzi medikamentóznu liebu
pri využití analgetického pôsobenia
akupunktúry, podpori celkove regenerané a reparané procesy a zníži
percento chronifikácie. Je vemi dôležité z diagnostického hadiska hlavne
pri opakovaní ažkostí myslie aj na
signál vzdialenej poruchy organizmu
(ako bolo uvedené vyššie). Z hadiska západnej medicíny môže ís
o poruchu súhybu v karpálnom k be
postihnutej hornej konatiny (Esler,
2008, s. 55), alebo o prenesenú boles z C chrbtice a ramena. Pohad
východnej medicíny je komplexnejší.
Za bolestivou radiálnou epikondylitídou sa môžu skrýva zmeny látkovej
premeny – teda ažkosti na dráhe
hrubého reva. Bolesti pri ulnárnej
epikondylitíde môžu poukazova na
zmeny na dráhach tenkého reva, srdca a perikardu (Esler, 2008, s. 55).
Poda WHO existuje zoznam ochorení a porúch, ktoré je možné úspešne
liei akupunktúrou a epicondylitis
humeri sem patrí. Samozrejme treba dodrža všetky zásady indikácií
a kontraindikácii a tieto zohadni.
Niekedy sa stáva, že celý správny
komplex využitia metód a techník
západnej medicíny je vemi málo
efektívny pri humerálnej epikondylitíde. asto až využitím akupunktúry
dôjde k želatenému efektu a ústupu
ažkostí. Toto potvrdzujú napríklad
štúdie Mayo Clinic a American Academy of Physical Medicine and Rehabilitation. Obe skúšali akupunktúru
na 22 pacientoch, ktorí boli predtým
lieení všetkými dostupnými metódami západnej medicíny bez požadovaného úinku. V štúdii Mayo Clinic 18
pacientov bolo dlhodobo bez ažkostí
po aplikácii akupunktúry, v druhej
štúdii American Academy of Physical
Medicine and Rehabilitation, bolo
19 pacientov kompletne vylieených a bez ažkostí a 3 mali výrazne
zmiernené ažkosti a mohli bežne
vykonáva všetky obvyklé innosti
denného života(Dupre, 2016).
Vysvetlenie mechanizmov úavy
bolesti u humerálnej epikondylitídy
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akupunktúrou poda British Acupuncture Council:
- stimulovanie nervov lokalizovaných v svaloch a iných tkanivách
vedie k uvoovaniu endorfínov
a iných neurohumorálnych faktorov a mení spracovanie bolesti
v mozgu a mieche
- dodávanie analgézie cez alfa adrenergné receptory
- zvyšovanie uvoovania adenozínu, ktorý má antinociceptívne
vlastnosti
- modulovanie limbicko-paralimbickej- neokortikálnej siete
- znižovanie zápalu podporou uvoovania vaskulárnych a imunomodulaných faktorov
- zlepšenie tonusu svalstva a mobility šliach zvýšením lokálnej mikrocirkulácie, ktorá pomáha rozptýleniu opuchu(Dupre, 2016).
4. Záver
Humerálna epikondylitída (tenisový a golfový lake) je ochorenie
v dnešnej populácii so vzostupnou
tendenciou a pri ich nelieení, respektíve neodstránení ažkostí, negatívne ovplyvujú loveka vo všetkých
sférach života. Pozitívne úinky
akupunktúry a alších metód tradinej ínskej medicíny spomínaných
vyššie vedia prinies úavu a zbavi
ažkostí aj tam, kde západná medicína nemala výrazné úspechy. Spojenie
vybraných metód západnej medicíny,
hlavne rehabilitácie a fyzikálnej terapie, s metódami tradinej ínskej
medicíny, ako sú akupunktúra, moxibuscia, Tui-na, Qi Gong, prináša
vemi dobré výsledky. Ako už bolo
vyššie spomínané, aj WHO zarauje
toto ochorenie do zoznamu tých, ktoré sú akupunktúrou vemi efektívne
lieitené.
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CHARAKTER PODA TM
Dr. E ry Ajándok
Z knihy: A jellemmegtartó er (Sila, ktorá udržiava charakter),
Budapest, Kairosz, 2013, s.54-56
Poda všeobecnej mienky je lovek bu charakterný, alebo bezcharakterný. Viacerí tvrdia, že ako diea
je každý dobrý, ale neskôr sa pod
vplyvom niektorých udalostí stáva
bezcharakterným. Naše iny potom
vyvolávajú reazovú reakciu a stále
viac „klesáme“. Niet cesty spä, kto
je bezcharakterný, ten sa len ažko
vyšplhá spä.
Tradiná ínska medicína si vytýila za svoj cie aj liebu charakteru.
Áno, existuje aj lieebná metóda,
ktorá umožuje sta sa charakterným.
Ale ako?
Kúový bod leží na dráhe Srdca.
Bod sa volá „Brána ducha“ - Shenmen a je 7. bodom dráhy Srdca. Ale
o si vlastne predstavujú íania o
tom, o nazývajú duchom?
Duch, v tomto prípade, je aktívnym „komponentom tela“, ktorý sa
nachádza v Srdci. Odzrkaduje sa v

lesku oí, prejavuje sa v myslení, v
charaktere jedinca a tiež v správnom
myslení a schopnosti rozlišovania.
Duch je kompasom, charakterom a
je usídlený v Srdci. Jeho ochorením
sa môže vyvinú depresia, stratíme
svoj správny vzah k nášmu okoliu a
môžeme urobi aj rozhodnutia, ktoré
nás môžu vážne ohrozi. Ale ako ho
môžeme ovplyvni?
Stimuláciou ihlou, alebo masážou
bodu „Brány ducha“. Tento bod sa
nachádza na zápästí pri malíku.
Je lokalizovaný na radiálnej strane
šachy m. flexor carpi ulnaris, na
proximálnej hrane os pisiformis (obr.
. 1).
V tomto bode sa asto „zablokuje“
chi. Ve denne sa môžeme dosta
do ažkej situácie, asto stojíme pred
vážnym rozhodnutím. Použitie tohto
bodu nám pomôže v krízových situá-

ciách, možno poveda, že v tom, aby
„duch sa v tele cítil dobre“.
Pozn. prekl.: Bod Shenmen: Nepoužíva v prípade nadbytku oha Srdca
a prázdnoty jin.
(Ondrejkoviová A., v Šmirala J. a
kol.: Kompendium akupunktúry 1,
Martin, Osveta, 2005, s. 428 )
S povolením Dr. Eryho preložil
MUDr.F.Dranik.

Obr. 1
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MYOFACIÁLNE DRÁHY - DIAGNOSTIKA PORÚCH
A OŠETRENIE NEINVAZÍVNYMI AKUPUNKTÚRNYMI TECHNIKAMI
Gabrhel J.1, Popracová Z.2, Tauchmannová3 Z., Ondrejkoviová A.4
1. Súkromná ordinácia lieebnej rehabilitácie a akupunktúry, Termovízna diagnostika, Trenín
2. Univerzita Cyrila a Metoda, Trnava
3. Národný ústav reumatických chorôb, Pieštany
4. Katedra akupunktúry UTMLF SZU, Bratislava
Súhrn
Fascia slúži ako ochrana povrchu
svalov a celého tela a zabezpeuje
i komplexnos pohybu. Kolagén
ktorý vznikol pred sedemsto miliónmi rokov umožnil vývoj rôznych
stavebných telesných jednotiek.(2)
Základným morfologickým
znakom všetkých spojivových tkanív
je prítomnos vekého množstva
medzibunkovej hmoty, ktorú produkujú metabolicky aktívne bunky.
Štrukturálne
je
medzibunková
hmota schopná zabezpei mechanickú súdržnos tkanív i plni
komunikané funkcie vo vnútri
komplikovaného mnohobunkového
organizmu. Komunikaná energia
môže prúdi prostredníctvom elektromagnetického poa. Mechanický
stres kolagénových vlákien generuje
piezoelektrický jav, ktorý má vplyv
na fibroblasty a aktiváciu iontových
kanálov. Signály generované piezoelektrickým efektom sú základné
biologické komunikané signály.
Prvý historicky zdokumentovaný popis myofasciálnych dráh je v knihe
Ling-Šu, ktorá je súasou zväzku
Nej- ing napísaného Chuang Ti
(2697-2597 p.n.l.). Od osemdesiatich
rokov minulého storoia sa v diagnostike myofasciálnych spúšových bodov (trigger points) používa
infraervená termografia. Po priradení trigger pointu k príslušnej myofasciálnej dráhe, môžeme na túto
cielene pôsobi vybranými spôsobmi
lieby. Použitím neinvazívnych akupunktúrnych techník generujeme na
stimulovaných bodoch piezoelektrické biologické komunikané signály
a tak pôsobíme regulane na funkciu myofasciálnej dráhy, ím ovplyvujeme poruchy v jej priebehu.
Kúové slová: fascia, kolagén,
medzibunková hmota, myofasciálna
dráha, piezoelektrický jav.
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Úvod
Poda iháka fascia obauje nielen
jednotlivé svaly, ale tiež celé skupiny svalov a povrch každého oddielu
tela (1). Neslúži iba ako ochrana, ale
zabezpeuje i komplexnos pohybu.
Prechádza telom husto od hlavy až po
chodidlá, zvonka dovnútra. Obauje
postupne všetky orgány, revá, srdce,
oi, pee, všetky cievy a dokonca
i mozog. Voné väzivové tkanivo, ako
mazivo medzi jednotlivými vrstvami,
svalmi a orgánmi umožuje pohybujúcemu sa telu harmóniu vnútorného
k zania (4). Z evoluného hadiska
spojivové tkanivá sa vytvorili u stavovcov. Základným morfologickým
znakom všetkých spojivových tkanív
je prítomnos vekého množstva
medzibunkovej hmoty (matrix) ktorú produkujú metabolicky aktívne
bunky. Predovšetkým vlastnosti tejto
hmoty urujú biologické a mechanické vlastnosti jednotlivých typov
spojív. Štrukturálne je medzibunková
hmota schopná zabezpei mechanickú súdržnos tkanív ale i plni
komunikané funkcie vnútri komplikovaného mnohobunkového organizmu (2). Medzibunková hmota-matrix
pôsobí ako polovodi. Frekvencie
vedené medzibunkovou hmotou tvoria v tkanive zmeny na princípe rezonancie. Každý mechanický systém
a každý chemický zväzok má rezonannú frekvenciu. Na rezonannej
frekvencii dokonca malé hybné sily
môžu produkova vemi vekú vibranú amplitúdu. Táto veká vibraná
amplitúda môže spôsobi, že systém
osciluje tak nebezpene, že sa rozbije. Pokia sa spojenia, ktoré držia
zväzky kolagénu pohromade poškodia, kolagén sa rozvinie a pred ži sa.
Priene spojenia sú oddelené a nemôžu sa znova spoji. Koherentný
frekvenný vzor môže meni konfiguráciu vzoru bunkových membránových potenciálov a tak ovplyvova
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bunkovú funkciu. Už v roku 1988
nosite Nobelovej ceny, objavite
aktinomyosinového komplexu a vitaminu C, Albert Szent-Gyorgyi (7)
postuloval, že molekuly sa nemusia
navzájom dotýka, aby mohli navzájom komunikova. Komunikaná
energia môže prúdi prostredníctvom
elektromagnetického poa. Elektromagnetické pole spolone s vodou
formuje matrix života. (5). Poda
Liptona proteinové receptory v bunkovej membráne sprostredkujúce
všetky bunkové funkcie, koordinujú
samoriadiace správanie v odpovedi
na environmentálne signály ako sú
o.i. aj elektromagnetické signály (6).
Základ tkaniva je determinovaný geneticky. Prvé kolagénové vlákna typu
I. už je možné dokáza v zárodku
v 6.-7. týždni vývoja. V priebehu vývoja je vystavený i pôsobeniu epigenetických faktorov: tkanivové mikroklíma, iontová koncentrácia, miestne
piezoelektrické javy (2). Mechanický
stres (pohyb) kolagénových vlákien
generuje piezoelektrický jav, ktorý
má vplyv na fibroblasty a aktiváciu
iontových kanálov. Pre diferenciáciu
väzivového tkaniva má význam predovšetkým izometrický lineárny ah.
Do smeru pôsobiaceho ahu sa orientujú fibroblasty, kolagénové vlákna,
proteoglykanové molekuly medzibunkovej hmoty. Zvyšuje sa tvorba
intermolekulárnych prienych väzieb
tvorených hydroxyprolinom a hydroxylysinom tropokolagénu. Lineárne
orientované asti fascie sú štrukturálne a funkne odlišné od okolitého
fasciálneho tkaniva. Pokia fascia
stratí svoju pružnos a k zavos, napríklad zranením, nedostatoným pohybom alebo preažovaním, následkom môžu by bolestivé syndrómy
– myofasciálne bolestivé syndrómy.
Charakteristickým
diagnostickým
znakom myofasciálnej bolesti sú trigger body. Sú lokálne citlivé a môžu
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spusti boles vo vzdialenej oblasti.
Prvý anatomický atlas väzivového
tkaniva v dejinách vypracovala Carla
Stecco. Zaujímavé je, že fascie sa pri
anatomických pitvách pri bližšom
mikroskopickom zobrazení javia ako
rôznofarebné – belavé, šedé, béžové,
niekedy do ružova, niekedy prestúpené žltými tukovými bunkami alebo
modrými cievami(4). Myofasciálne
dráhy sú súasou akupunktúrneho
systému. Ich priebeh nie je úplne
zhodný s priebehom akupunktúrnych dráh. Priebeh myofasciálnych
dráh bol prvýkrát podrobne popísaný
v knihe Ling-Šu, ktorá je súasou
zväzku Nej-ing napísaného Chuang
Ti (2697-2597 p.n.l.). alší autori,
ktorí sa venovali myofasciálnym
dráham, tento popis reprodukovali.
Z našich autorov vyuovala a v praxi najviac využívala myofasciálne
dráhy Barešová (1990). Najpodrobnejšie popisuje priebeh a funkciu myofasciálnych dráh Ando (1995) (3).
Tento popis používame v našej práci.
Všetky myofasciálne dráhy zaínajú
paraunguálne na prstoch rúk a nôh,
v bodoch studniiek.
Popis a zobrazenie priebehu myofasciálnych dráh
Šlachosvalová dráha Obliiek - cu-šao-jin in-ing
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d žky chodidla. Do d žky chodidla
nezah ame palec. Jeho projekcia
je mediálne od bázy nechta malíka
nohy (obr.1). Prechádza chodidlom,
spolu s dráhou sleziny vstupuje pod
vnútorný lenok, z neho k päte. Tu
sa spája so šlachosvalovou dráhou
moového mechúra, potom postupuje hore cez lýtko k vnútornej strane
kolena, odtia spolone so šlachosvalovou dráhou sleziny postupuje po
vnútornej strane stehna do oblasti
pohlavných orgánov, kde sa vnára do
chrbtice, veda nej stúpa až do šije
a upevuje sa na lebenú spodinu,
kde sa znova spája s dráhou moového mechúra (3). (obr. .2.,3.)
Šlachosvalová dráha Moového
mechúra - cu-tchaj-jang in-ing
Zaína v bode studniky VU67 (
Zhiyin) - laterálne od bázy nechta
malíka nohy (obr..4.). 1.pruh vedie
k lenku a od neho cez predkolenie
k prednej asti kolena.
2. pruh cez vonkajšiu stranu pätnej kosti cez lýtko do podkolenia.
Na lýtku sa z neho oddeuje 3. vetva, ktorá ide paralelne na vnútornú
stranu podkolennej jamky. Obidva
pruhy potom spolone stúpajú zadnou stranou stehna a pripevujú sa
na spodnú as sedacích svalov. Odtia pokrauje popri chrbtici na šiju,
kde 1. rameno odbouje ku koreu
jazyka, 2. pokrauje cez zátylok na
temeno a po ele dole k nosu, kde
sa rozprestiera na horné vieko a na
nosnú a jarmovú kos. Z chrbtovej
asti sa oddeuje 3.alšie rameno,
ktorého 3.1. vetva postupuje šikmo
hore pod lopatku a cez zadnú stranu
podpazušia hore k ramennému k bu.
3.2. vetva prechádza širokým svalom

Priebeh myofasciálnej dráhy Obliiek
Zaína v bode studniky R1. Pri
plantárnej flexii prstov nohy je bod
v jamke na chodidle na spojnici prednej tretiny a zadných dvoch tretín

Priebeh myofasciálnej dráhy
Moového mechúra.

chrbta do podpazušia a z neho krížom
cez prsný sval k nadkúkovej jamke
hore cez hrdlo, na lebku za ucho. Od
chüe-pchenu sa oddeuje ešte 3.3.
krátka vetva cez dolnú eus na jarmovú kos (3). (obr. .5.,6.)
Šlachosvalová dráha Peene - cu-üe-jin in-ing
Zaína v bode studniky H 1(Dadun) - laterálne od bázy nechta palca
nohy. Pokrauje na palci nohy, kopíruje smer riadnej dráhy až k pohlavným orgánom, kde sa prepojuje so
šlachosvalovými dráhami všetkých
dráh (3) (obr..8.).

Priebeh šlachosvalovej dráhy
Peene.
Šlachosvalová dráha Sleziny - cu-tchaj-jin in-ing
Zaína v bode LP1 (Yinbai), mediálne od bázy nechta palca nohy (obr..
9.). Sleduje smer riadnej dráhy. Upína
sa na vnútornú stranu kolena, pokrauje po vnútornej strane stehna, k pohlavným orgánom, od nich pokrauje
k pupku, z neho do brušnej dutiny,
pripevuje sa k rebrám, rozbieha sa
po nich a jej spodné vrstvy sa primykajú k chrbtici (3) (obr..10.).
Šlachosvalová dráha Žalúdka - cu-jang-ming in-ing
Zaína v bode studniky G 45
(Lidui) - laterálne od bázy nechta 2. a 3.prípadne i 4. prsta nohy
(obr..11.). Na priehlavku sa pruhy
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spájajú a pokraujú v dvoch vetvách.
1. vedie po vonkajšej strane lýtka,
kolena, stehna k rebrám, súbežne
s nimi na chrbát, pripojuje sa k chrbtici. 2.vetva pozd ž vonkajšej strany
holennej kosti cez koleno (tu má
prienu spojnicu s vedajšou vetvou),
prednú as stehna k bedrovému
k bu, k pohlavným orgánom, od nich
cez brucho, hru k chüe pchen, po
bonej strane hrdla na spodnú elus.
Tu sa rozvetvuje do troch smerov.
2.1.vetva vedie po oblúku mandibuly pred uši. 2.2. vetva ide cez tvár
k vnútornému kútiku oka, na stranu
nosa a odtia tromi krátkymi odbokami nad hornú peru a pod spodnú
peru (3) (obr..12).

MYOFACIÁLNE DRÁHY - DIAGNOSTIKA PORÚCH A OŠETRENIE NEINVAZÍVNYMI AKUPUNKTÚRNYMI TECHNIKAMI

Šlachosvalová dráha Žlníka - cu-šao-jang in-ing
Zaína v bode VF44(Zuqiaoyin) –
laterálne od bázy nechta 4. prsta nohy
(obr..13.). Vedie priehlavkom k vonkajšiemu lenku. Po vonkajšej strane
predkolenia ku kolenu. Vonkajškom
stehna, kde 1.pruh ide dopredu do
oblasti fu-tchu, 2.pruh od bedrového
k bu dozadu ku krížovej kosti. Priama vetva vedie pod rebrá a cez bok
hrudného koša, do podpazušia, kde
3. kratšia vetva postupuje k prsnej
bradavke, otáa sa hore a upevuje
sa ku kúnej kosti. 4. vetva stúpa
cez jamku nad klaviculou, bonú
stranu hrdla, za ucho, cez kút ela na
temeno hlavy. Potom sa spúša dole
na spodnú eus, vracia sa spä pod
oko k nosnej kosti. 5. krátka vetva
odtia smeruje k vonkajšiemu kútiku
oka (3) (obr..14.).

(obr..17.). Cez chrbát ruky na hornú
stranu predlaktia na lake po zadnej
strane paže na rameno, bonú stranu
hrdla kde sa spája so šlachosvalovou
dráhou tenkého reva. Odtia vedie
1. krátka vetva ku koreu jazyka. 2.
vetva pokrauje cez uhol mandibuly
smerom pred ucho k vonkajšiemu
kútiku oka a koní na okraji vlasov
v uhle ela (3) (obr.. 18.).

Priebeh šachosvalovej dráhy
Perikardu.

Priebeh šlachosvalovej dráhy Sleziny.

Priebeh šlachosvalovej dráhy
Žlníka.
Šlachosvalová dráha Perikardu šou-üe-jin in-ing
Zaína v bode PC 9 (Zhongchong)
- uprostred na špike posledného
lánku prostredníka, alebo radiálne
od bázy nechta prsteníka (obr..15.).
Sleduje vlastnú dráhu k podpazušiu,
kde sa prvou vetvou rozbieha po
hrudnom koši a druhá vetva vniká
do podpazušia a odtia po rebrách až
k oblúku, kde sa pripájajú rebrá na
hrudnú kos (3) (obr..16.).

Priebeh šlachosvalovej dráhy
Žalúdka.
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Šlachosvalová dráha Troch ohrievaov šou-šao-jang in-ing
Zaína v bode TO 1( Guanchong) ulnárne od bázy nechta prsteníka ruky
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Priebeh dráhy Troch ohrievaov.
Šlachosvalová dráha Púc - šou-tchaj-jin in ing
Zaína v bode Lu 11(Shaoshang),
radiálne od bázy nechta palca na
prieseníku priamky, ktorá ide spod-

pôvodné práce
ným okrajom nechta a vertikály,
ktorá ide po laterálnom okraji nechta (obr..19.). Prechádza palcovou
asou dlane kde je pripevnená.
Pokrauje predlaktím, je fixovaná
v lakti, pokrauje po vonkajšej strane
paže. Vniká do podpazušia, vychádza
v oblasti chüe pchenu, pripevuje
sa k prednej strane ramenného k bu,
k chüe pchen a spodná as k hrudníku. Rozptýlene preniká smerom
dole k bránici, pripevuje sa pod
bránicou a dosahuje až k voným
koncom rebier (3) (obr..20.).
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hrudník dole na úrove žalúdoného
vchodu do pupka (3) (obr..26.).

nárne od bázy nechta malíka ruky
(obr..27). Ide cez vonkajšiu stranu
zápästia, pozd ž spodnej hrany lakovej kosti na zadnú stranu laka cez
trojhlavý sval pažný na zadnú stranu
ramena. 1. as sa vejárovito rozširuje
po lopatke až k jej okrajom. 2. hlavný
pruh pokrauje cez vonkajší a horný
okraj lopatky na bonú zadnú stranu
hrdla a za ucho. Tu sa rozvetvuje. 2.1.
krátka vetvika vniká do ucha. 2.2.
vetva pokrauje nad ucho obkružuje
ho a cez spánky sa spúša na dolnú
elus, odtia sa vracia znova hore
a cez tvár vedie k vonkajšiemu kútiku
oka.
3. vetva sa oddeuje pod uchom,
vychádza na uhol mandibuly, pred
uchom smeruje k vonkajšiemu kútiku oka a od neho ku kútiku ela (3)
(obr..28.).

Priebeh dráhy Hrubého reva.

Pokraovanie priebehu dráhy
Hrubého reva.
Priebeh šachosvalovej dráhy Púc.
Šlachosvalová dráha Hrubého reva - šou-jang-ming in ing
Zaína v bode IC 1( Shangyang)
- radiálne od bázy nechta ukazováka
(obr.. 21.). Vedie cez zápästie, predlaktie, upevuje sa k vonkajšej strane
laka, postupuje po vonkajšej strane
paže k bodu ien jü LI15, kde sa rozvetvuje. 1. vetva ide cez trapézový
sval k chrbtici. 2. vetva cez bonú
stranu hrdla na mandibulu a tam sa
rozvetvuje. 2.1. k nosnej kosti. 2.2.
cez spánky ku kútikom ela pokrauje cez lebku na druhú stranu, pozd ž
spánku pred uchom a cez tvár k brade
(3) (obr..22.,23.,24.).
Šlachosvalová dráha Srdca - šou-šao-jin in-ing
Zaína v bode C 9(Shaochong) radiálne od bázy nechta malíka ruky
(obr..25.). ahá sa po vnútornom
zadnom okraji predlaktia, paže do
podpazušia k prsnej bradavke, cez

Priebeh dráhy Srdca.
Šlachosvalová dráha Tenkého reva - šou-tchaj-jang in-ing
Zaína v bode IT 1(Shaoze) - ul-

Priebeh dráhy Tenkého reva.
Projekcia všetkých šlachovosvalových (myofasciálnych dráh MFD)
na muskuloskeletálny model anatomicko – topograficky vo farebnom
rozlíšení na plagáte:
Séria obrázkov . 29. Farebné rozlíšenie MFD: púc – biela, perikardu
– ružová, srdca – ervená, hrubého
reva – tmavohnedá, troch ohrievaov – oranžová, tenkého reva – šedá,
peene – tmavomodrá, sleziny – šedohnedá, obliiek – ierna, žalúdku
– žltá, žlníka – svetlozelená, moového mechúra – svetlomodrá.
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pôvodné práce
Projekcia všetkých MFD na povrch tela anatomicko – topograficky vo farebnom rozlíšení
Séria obrázkov .30. Farebné
rozlíšenie MFD: púc – biela, perikardu – ružová, srdca – ervená,
hrubého reva – tmavohnedá, troch
ohrievaov – oranžová, tenkého reva – šedá, peene – tmavomodrá, sleziny – šedohnedá, obliiek – ierna,
žalúdku – žltá, žlníka – svetlozelená,
moového mechúra – svetlomodrá.
Diagnostika porúch myofasciánych
dráh (MFD)
V prípade poruchy elektromagnetického poa v niektorom úseku
myofasciálnej dráhy nachádzame
v tejto lokalite ložiská s odlišnými
fyzikálnymi vlastnosami, medzi
ktoré patrí i zvýšená emisivita infraerveného žiarenia. Termografia
predstavuje prvý objektívny spôsob
dokumentovania trigger bodov.
Fischer v r. 1984 popísal typický termografický obraz trigger bodu. Je to
lokalizovaná oblas zvýšenej teploty
obvykle 5-10 mm v priemere a asto diskovitého tvaru. Tieto nálezy
koroborujú s lokálnou palpáciou
a kvantitatívne meraným prahom
tlaku v postihnutej oblasti. Meranie
prahu tlaku je definované ako minimum tlaku, ktorý indukuje boles
alebo dyskomfort, ke sa aplikuje
na citlivú oblas. Fischer a Chang
dokázali že prah tlaku bol štatisticky
významne nižší v hot spotoch (19).
Že myofasciálne spúšové body
môžu by zviditenené ako oblasti
zvýšenej teploty a bolestivé šlachové
úpony - entezopatie, sú spoahlivo
diagnostikované meraním kožnej
teploty potvrdil vo svojej práci
i Ring (11). Miranda a Robaina pri
vyšetrovaní väšieho potu pacientov s myofasciálnym bolestivým
syndrómom zistili iba u 15,27% pacientov hotspoty bez bolesti (falošne
pozitívne) (9). Balbinot pri použití
termografie a algometrie preukázal
že termografia je vhodná metóda
pre diagnostiku myofasciálneho
syndrómu m.trapezius (14). V našich
prácach sme potvrdili koincidenciu
medzi citlivosou a zvýšením lokálnej teploty u funkných porúch myoskeletálneho systému (16). Termografia nám umožní odlíši zápalovú
20



MYOFACIÁLNE DRÁHY - DIAGNOSTIKA PORÚCH A OŠETRENIE NEINVAZÍVNYMI AKUPUNKTÚRNYMI TECHNIKAMI

etiológiu low back pain od bolestivých syndrómov reflexného pôvodu,
indukovaných mechanizmami nociceptívnej sympatickej eferencie,
nociceptívnej motorickej eferencie
alebo reflexnou-autómnou reakciou
(15). Ammer dokázal že stanovenie
potu hotspotov termografiou je ako
špecifická tak i senzitívna diagnostika u fibromyalgických pacientov.
Môže asistova v diagnostike fibromyalgie, ale nemôže by nahradená
palpáciou tender pointov (12). Pri
skúmaní reproducibility identifkácie
hot spotov zistil, že sa líši vzhadom
na metódu spracovania termogramov.
Najvyššia je u komprimovaných termogramov, nasledujú nekomprimované termogramy a izotermy (13). Pri
vyšetrovaní hotspotov u pacientov
s fibromyalgiou, je akceptovatená
reproducibilita vizuálnej identifikácie
hot spotov v teplotných obrazoch pri
opakovanom vyšetrovaní rovnakým
vyšetrovateom (10). Poda Barbosu
je termografia v spojení s klinickým
vyšetrením efektívna v alšom dokumentovaní diagnózy fibromyalgického syndrómu a vo vylúení diagnózy
iných bolestivých syndrómov šíriacich sa z miesta bolesti(18). Brioschi
zistil koreláciu medzi klinickým
obrazom fibromyalgie a termografickým obrazom (17).
Príklady detekcie moyfasciálnych hot spotov a ich priradenie
k priebehu príslušnej myofasciálnej dráhy.
Obr..31. Myofasciálny spúšový
bod v C oblasti chrbta posteriorne
vpravo a jeho priradenie k myofasciálnym dráham Tenkého reva a Moového mechúra.
Obr..32. Myofasciálny spúšový
bod v C oblasti chrbta posterolaterálne vavo a jeho priradenie k myofasciálnym dráham Hrubého reva
a Troch ohrievaov.
Obr. . 33. Myofasciálne spúšové
body v posterolaterálnej asti krku
vpravo a jeho priradenie k myofasciálnym dráham Žalúdka a Moového
mechúra.
Obr. . 34. Myofasciálny spúšový
bod v avom hornom trapéze a jeho
priradenie k myofasciálnym dráham
Moového mechúra a Hrubého reva.
Obr. . 35. Myofasciálny spúšový
bod v oblasti angulus superior sca-
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pulae vavo a jeho priradenie k myofasciálnym dráham Tenkého reva
a Hrubého reva.
Obr. . 36. Myofasciálny spúšový
bod v oblasti margo medialis scapulae vavo a jeho priradenie k myofasciálnym dráham Tenkého reva
a Moového mechúra.
Obr. . 37. Myofasciálne spúšové
body v oblasti angulus superior scapulae vpravo a v zadnej asti pravého
pleca a ich priradenie k myofasciálnej dráhe Tenkého reva.
Obr. . 38. Myofasciálne spúšové
body vo fossa suprascapularis vavo
a v zadnej asti avého pleca a jeho
priradenie k myofasciálnej dráhe
Troch ohrievaov.
Obr. . 39. Myofasciálny spúšový
bod v hornej a laterálnej asti pravého
pleca a jeho priradenie k myofasciálnym dráham Hrubého reva a Troch
ohrievaov.
Obr. . 40. Myofasciálny spúšový
bod v prednej asti avého ramena
a jeho priradenie k myofasciálnej
dráhe Púc.
Obr. . 41. Myofasciálny spúšový
bod v sacroiliacálnej oblasti vavo
a jeho priradenie k myofasciálnym
dráham Žlníka a Moového mechúra.
Obr. . 42. Myofasciálny spúšový
bod v sacroiliacálnej oblasti vpravo
a jeho priradenie k myofasciálnym
dráham Žlníka a Moového mechúra.
Obr. . 43. Myofasciálny spúšový
bod v posterolaterálnej asti avého
bedrového k bu a jeho priradenie
k myofasciálnej dráhe Žlníka.
Obr. . 44. Myofasciálny spúšový
bod v anterolaterálnej asti pravého
bedrového k bu (spina iliaca anterior
superior) a jeho priradenie k myofasciálnej dráhe Žalúdka.
Obr. . 45. Myofasciálny spúšový
bod v proximálnej asti avého stehna posterolaterálne a jeho priradenie
k myofasciálnej dráhe Žlníka.
Obr. . 46. Myofasciálny spúšový
bod v oblasti baze pately vpravo a jeho priradenie k myofasciálnej dráhe
Žalúdka.
Lieba porúch myofasciálnych
dráh.
Po
zdetekovaní
bolestivého
myofasciálneho spúštového bodu
termografiou je potrebné tento
správne priradi k myofasciálnej

pôvodné práce
dráhe a následne ošetrova nielen
trigger point ale i celú myofasciálnu
dráhu. V prípade, že sme lokalizovali trigger point a ten sme správne
priradili k príslušnej myofasciálnej
dráhe, alebo v niektorých prípadoch
i k viacerým myofasciálnym dráham,
škála lieebných možností porúch
na myofasciálnych dráhach je široká. Okrem akupunktúrnych techník
zahruje prostriedky fyzikálnej terapie, pohybovej terapie, infiltranej
lieby. Preto v tejto asti uvedieme
iba niektoré osvedené neinvazívne
akupunktúrne techniky používané na
našom pracovisku. Patrí k nim použitie laseropunktúry, elektropunktúry,
magnetopunktúry, presúry, aplikovanej na poiatoné body jednotlivých
myofasciálnych dráh lokalizovaných
paraunguálne na rukách a nohách
- body studniiek. Na body IT18
(Quanliao) a G7 (Xiaguan) na tvári,
z ktorých regulujeme všetky jangové
dráhy horných i dolných konatín.
Na bod JM3 (Zhongji) v oblasti podbrušku, z ktorého regulujeme všetky
jinové dráhy dolných konatín. Na
bolestivé spúšové body v priebehu
dráhy. V prípade, že je potrebné dlhodobo pôsobi na funkciu príslušnej
myofasciálnej dráhy, používame cubopunktúru - aplikáciu cubo guliiek,
prípadne horiných semienok, alebo
semienok vakárie na body studniiek
po dobu i niekokých týždov.
Obr..47. Horné body stretnutia.
Bod IT 18 - priamo pod vonkajším
kútikom oka v jamke pod os zygomaticum. Bod G7 - 1 cun pred tragom
v jamke pod arcus zygomaticus
Obr..48. Dolný bod stretnutia.
Bod JM 3 - 4 cuny pod umbilikom.
Záver
Diagnostika myofasciálnych spúšových bodov so zmenenými fyzikálnymi vlastnosami infraervenou
termografiou a ich priradenie k príslušnej myofasciálnej dráhe, nám
umožní cielené použitie lieebných
techník, ktorými generujeme piezoelektrické biologické komunikané
signály, a tak pôsobíme regulane
na funkciu a štruktúru myofasciálnej
dráhy. Tým ovplyvujeme poruchy
v priebehu príslušnej myofasciálnej
dráhy.
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Spoloenská rubrika

POZVÁNKY NA ODBORNÉ PODUJATIA SSA OZ SLS:
Ústav tradiènej èínskej medicíny LF SZU
v spolupráci so Sekciou akupunktúry Slovenskej lekárskej komory
a SSA oz SLS
organizujú odborný seminár na tému

Novší názor na energetické úrovne v súvislosti s akupunktúrnym systémom.
Lektor. Primár MUDr. Ján Herdics
Seminár sa uskutoèní v Bratislave, poslucháreò SZU, dòa 4.5.2018, zaèiatok o 10.00 hod
Prihlášky: balkovad@gmail.com, tel. 0904533408

Ústav tradiènej èínskej medicíny LF SZU
v spolupráci so Sekciou akupunktúry Slovenskej lekárskej komory
a SSA oz SLS
organizujú odborný seminár na tému

Termografická objektivizácia úèinkov akupunktúry
pri poruchách pohybového aparátu.
Lektor: MUDr.Jozef Gabrhel,CSc
Seminár sa uskutoèní v Bratislave, poslucháreò SZU, dòa 2.6.2018, zaèiatok o 9.hod
Prihlášky: balkovad@gmail.com, tel. 0904533408

Katedra akupunktúry Ústavu tradiènej èínskej medicíny LF SZU
v spolupráci so Sekciou akupunktúry Slovenskej lekárskej komory
organizujú kurz

Pulzová diagnostika pre zaèiatoèníkov
Lektor: MUDr. Boris Ivaniè, MSc
Kurz sa uskutoèní v dòoch 22.-23.9.2018, v Bratislave, v posluchárni SZU
Prihlášky: balkovad@gmail.com, tel. 0904533408

Slovenská spoloènos akupunktúry oz SLS
v spolupráci s Katedrou akupunktúry Ústavu tradiènej èínskej medicíny LF SZU
a so Sekciou akupunktúry Slovenskej lekárskej komory
organizujú

III. roèník Šmiralove dni akupunktúry, na tému Akupunktúra a interná medicína
V dòoch 10.-11.11.2018 v kúpeloch Dudince.
Prihlášky: balkovad@gmail.com, tel. 0904533408

Slovenská spoloènos akupunktúry oz SLS
organizuje

XXX. Congressus acupuncturae Slovaciae et Bohemiae
cum partitipatione internationali
Hotel KONTAKT, Vysoké Tatry v dòoch 14.-16.6.2019
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Odborné semináøe ÈLAS ÈLS JEP, Lékaøský dùm, Sokolská 31, Praha
A) Jarní 14. 4. 2018
Metabolický syndrom. Závislosti. Možnosti akupunktury.
Pøedbìžný program:
1. MUDr. Michal Strnad - Hypertenze a možnosti akupunktury
2. MUDr. Stanislav Horák, PhD.- Metabolický syndrom a jeho vliv na jedince jako celek
3. MUDr.Vìra Dolejšová - Cholesterol – souvislosti
4. MUDr. Karol Hollý (Slovensko) - Problematika závislostí a možnosti akupunktury´
5. Panelová diskuze – praktické zkušenosti s léèbou obezity a závislostí
Finální program do 15. 3. 2018 na www.akupunktura.cz
Pøihlášky online na www.akupunktura.cz od 25. 2. do 25. 3. 2018
B) Podzimní 24. 11. 2018
téma bude upøesnìno do záøí

Jubilea v roce 2018
85
prof. MUDr. Jezdinský Jaroslav, DrSc., Olomouc
80
MUDr. Dobiášová Jaromíra, Bílovec
70
MUDr. Hato František, Šumperk
MUDr. Pospíšil Milan, Vojtanov - Skalná
MUDr. Steidl Karel, Holýšov
MUDr. Ševíková Svatava, Slaviín
Ing. Kyralová Wanda, Praha
60
MUDr. Jirá Josef, Pardubice
MUDr. Rottenborn Zden k, Rokycany
MUDr. Galuszka Jan, Ph.D., Olomouc
MUDr. Kubínková Dagmar, Praha
MUDr. ejglová Zdeka, Kyjov
MUDr. utová Helena, Brno
MUDr. Matoušek Jií, Praha
50
MUDr. Minaík Jakub, Praha
MUDr. Rozmánková Eva, Brodek u Prost jova
MUDr. Kováová Martina, Most

MUDr. Šotková Nad žda, Zlín

MUDr. Málek Pavel, Jihlava
MUDr. Cimický Jan, CSc., Praha
MUDr. Kuerová Miloslava, D ín
MUDr. Peterová Zuzana, Praha

MUDr. ech Jaromír, Valašské Meziíí
MUDr. Petržela Milan, Šumperk
MUDr. Richterová Jana, íany u Prahy
MUDr. Bernardy Anna, Louka u Valašského Meziíí
MUDr. Špoková Veronika, Tinec
MUDr. Plechatá V ra, Kolín
MUDr. Švorcová Dagmar, Liberec
MUDr. Maíková Michaela, Praha
MUDr. Gluvová Lenka, Praha
MUDr. Kydlíková Jana, Plze
MUDr. Ladislav Fildán

Absolventi atestácií 2016-2017
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2016
MUDr. Dubaová Iveta , FBLR Trenín
MUDr. Ivani Boris, anesteziológ, Bratislava
MUDr. Pagáová Alena, FBLR, Bardejov
MUDr. Schmidt Filip, FBLR, Bratislava
MUDr. Žalkoviová Jana, anesteziológ, Bratislava
MUDr. Žiaková Anna, všeobecný lekár, Levice
MUDr . Kováová Eva, FBLR,Slia

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

2017
Adriana Jeníková, FBLR,Modra
MUDr. Valéria Králiková, algeziológ,Poprad
MUDr. Peter Bandura, PhD, chirurg, Prešov
MUDr. Dagmar Iliová, FBLR,Brat islava
MUDr. Reptová Adriana,Ph D,internista. Bratislava.
MUDr. Bauman Eva, psychiatria, Košice
MUDr Imrich Šimig FBLR, Dudince
MUDr. Andrea Dulinová, vš.lek. Michalovce
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Od 16. 2. 2018 4. 2. 2019, poda
ínskej astrológie,
vládne po celý
lunárny rok
zemský Pes
Obrázok: Wikipedia
ínsky kalendár je pravdepodobne najstarší
na svete. Prvé zmienky o om sú staré 5000
rokov. Historicky prvý kalendár bol zostrojený v roku 2637 pred n. l. Nový rok zaína
v íne vždy iným dátumom, ktorý je odvodený
od lunárneho kalendára.
Vláda roku 2018 je personifikovaná energiou a povahou Psa a silami elementu Zem. Pes
je v íne vemi ceneným zvieraom, známym
svojou lojalitou voi rodine. Energický Pes
urýchli iniciáciu všetkých vecí, no zárove tým
prinesie do každodenného života viac tlaku
i stresu, súasne šastie i rozpory.
Pes je znamením organizovanej a harmonickej energie, pretvára neusporiadaný chaos
a nekud na nieo ovea príjemnejšieho a ukuduje situáciu. Týmito silami pôsobí nielen
na svet ako celok, ale vplýva i na jednotlivca.
To samozejm nenahrává velkým ambíciám
a novým projektom, ale skôr kudnému rodinnému životu. Rok zemského Psa nás nauí zabrzdi a oceni prítomnú chvíu. Viac si treba
všíma toho o je teraz, ako to, o by sme
chceli ma. Pracujme na rodinnej pohode, pretože tento lunárny rok k tomu priamo pobáda.
Pes je symbolom vernosti, o umocuje
aspekty, o ktorých sme sa zmieovali vyššie.
Rok 2018 bude preto obdobím stability: rodiny budú viac zostáva spolu, udia budú menej
odchádza zo zamestnania aj ekonomická situácia bude stabilnejšia.
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Ke sa Pes spojí so živlom Zeme, znamená
to rozkvet intelektuálnych schopností a túžbu po zdokonalení sa. Pes nie je priaznivcom
vekých zmien a noviniek, ale pozitívne pôsobí
na schopnos pamäta si a prijíma nové informácie. Rok Psa tak bude pria osobnému
rozvoju a osvojovaniu si nových zruností
a znalostí. Všetko by malo ís ahšie.
Napriek všetkým prednostiam má zemský
Pes aj nedostatky-napríklad tvrdohlavos.
Dávajme si teda pozor, aby sme sa nehnali za
svojou pravdou príliš vytrvalo a neúprosne.
Nasledujúcí rok bude nabáda aj k istému
konzervatizmu. Stabilita a harmónia majú svoje hranice a nesmú sa zvrhnú v zatuchnutos
a neochotu prijíma nové poznatky. Neznáme
veci sú pre Psa na prvý pohad zlé a odmieta
ich, túto tendenciu by sme si nemali osvoji
a treba nové poznatky a skúsenosti prijíma
pozitívne.
Posledným dôležitým aspektom pri znamení
Psa je jeho spravodlivos a poctivos, ktorá
v nastávajúcom roku posilní všetkých udí – aj
to je zmena k lepšiemu pre jednotlivcov i celú spolonos. Ni však neprichádza samo od
seba, treba na sebe pracova, ale vláda zemského Psa nám to urite uahí.
Želáme Vám v ínskom lunárnom roku zemského Psa aby sa Vám darilo v každej situácii,
osobnom živote, v práci i v spolonosti
Vaša redakcia
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Príloha:

Milaniho trojuholník a kolagénové injekcie
Pán profesor, o Vás viedlo k rozhodnutiu zvoli si za svoju profesijnú
kariéru práve neurológiu?
Tento metodický odbor vnímam v širšom chápaní ako neurofyziológiu, ktorá
je dôležitá pre pochopenie mechanizmu
vzniku uritých procesov,popisovaných
v oblasti neurológie. Odpovedá nám
na otázku preo, dáva nám vstupné
informácie a zárove nám aprináša odpovede na urité neurologické procesy,
ktoré prebiehajú v organizme. Lieba
bolesti pred 30 rokmi hadala nové
lieky, ktoré by pôsobili v oblasti bolesti
–t.j. analgetiká. Hadali sa zdôvodnenia,
ako tieto lieky „pracujú“ –zistilo sa, že
majú úinok len u niektorých pacientov,
nie však u všetkých. Skúmalo sa teda,
ako tieto lieky pôsobia na boles, jej
vnímanie, a na funkciu mozgu. Bol
som súasou skupiny neurofyziológov,
ktorí sa zaoberali mechanizmom bolesti
a hadali odpove na to, akým spôsobnom organizmus boles vníma, a ako je
sám schopný boles potlai. Zistili sme,
že boles nie je len vnímaná záležitos,
ale ide o integraný prvok, ktorý má
vysvetlenie v takzvanej psycho-neuro-endokrinno-imunitnej ceste.
Aj ke sa nám zdá tento pohad vemi nový a moderný, musím zdôrazni,
že my sme sa touto otázkou zaoberali
už pred 30 rokmi.
Akú úlohu má poznanie neurológie
pre pochopenie patofyziológie bolesti, a akým spôsobom tieto poznatky
aplikujete vo svojej praxi?
Ak sa pozeráme na boles, nemôžeme poveda, že ide len o organickú
záležitos. Snažíme sa vysledova mechanizmy, ktorými sa boles vyvíja, opísa receptory bolesti a vlákna, ktorými
sa boles šíri, a akým spôsobom boles
vniká do organizmu, a v neposlednom
rade sa tiež snažíme opísa, o sa deje
v mozgu – a to ako v kôrovej, tak aj
v podkôrovej oblasti.
Snažíme sa pochopi, že boles je
vlastne zmyslové vnímanie, a to tak
na periférii, ako aj v centrálnych štruktúrach. Je to uritá sie prepojených
mechanizmov, ktoré prebiehajú hlavne
v kôrovej oblasti a vytvára spätnú kontrolu pre riadenie a vnímanie bolesti.
To, o sa snažíme opísa v liebe
bolesti, je zisti, akým spôsobom sú
vnemy, ktoré sú vnímané a integrované
v organizme, reprodukované ako bolestivý stimul na periférii.
Z akých astí sa skladá lieba bolesti? Zaiste mi potvrdíte, že ide o multidisciplinárny odbor. Vyžaduje si istý
holistický pohad na pacienta?
Boles sa nevníma zmyslami, ani ako
pocit, ale je to množstvo rôznych aferencií. Jednotlivé bolestivé vstupy sú
zaznamenané v mozgu v uritých kategóriách, jednako však mozog vysiela
impulzy ako jeden celok – o je zdôvodnenie holistického prístupu vnímania
bolesti.

Samozrejme, že je vemi dôležitá psycho-neuro-endokrinno-imunitná zložka,
ktorá dáva mozgu príležitos porozumie nízkym dávkam úinných látok
– tým, ktoré sú schopné pracova s bolesou; hovoríme o fyziologických dávkach, aj ke poznáme úinok vysokých
dávok, ktoré sú tiež efektívne, jednako
tieto môžu by zaažené nežiaducimi
úinkami, o predstavuje veký problém najmä pri chronických bolestiach.
Fyziologickými dávkami dáme mozgu
príležitos, aby bol schopný kontrolova
mechanizmy, ktorými boles vzniká.
Akú úlohu zaujíma akupunktúra
v liebe bolesti?
Akupunktúra je poda ma najlepší
spôsob, ako kontrolova boles.Tvrdím
to preto, lebo akupunktúrne miesta nie
sú energetické miesta, ale sú to anatomické body, ktoré sú vybavené nervovými vláknami, a to dvomi typmi: vlákna
A delta a vlákna C. Vlákna A delta sú
väšie, hrubšie a prenášajú nervové
vzruchy rýchlejšie. Vlákna C sú menšie,
bez myelínu a sú schopné vies vzruchy
s menšou rýchlosou. Ihly, ktoré by sa
mali používa, by nemali presiahnu
poet pä až šes, mali by by tenké,elektricky stimulované, s vysokou frekvenciou a s nízkou voltážou. Stimulácia
by sa mala vykonáva 20 až 30 minút.
Na celom svete sa však používa metóda, ktorá nie je vemi vhodná, pretože
sa používa mnoho ihiel, ktoré sú hrubé,
stimulácia je len krátkodobá – 10 až 15
minút, o nie je pre konkrétnu kontrolu
bolesti dobré. Akupunktúra je schopná
vplyvom na spinálnu miechu uvoova enkefalíny, ktoré môžu modulova
aferenciu, a tým v mozgu zablokova
vnímanie primárnej bolesti.
Mohli by ste nám o tzv. „Milaniho
trojuholníku“ nieo poveda?
Do eskoslovenska som prišiel prvý
raz pred 30 rokmi a navštívil som tri
akupunkturistické kongresy – prvý bol
v Brne, druhý po alších dvoch rokoch
v Bratislave a tretí po alších dvoch
rokoch v Prahe. Tu som prezentoval
objav, na ktorom som pracoval 4 roky.
Bola to práca, ktorá popisovala urité
body na ušnom lalôiku. V tom ase
sa skúmali nové veci, ako otázka pamäti, schopnosti a možnosti posilnenia
pamäti.
Som známy tým, že mám vemi dobrú
pamä, a tak som chcel opísa, akým
spôsobom tieto veci fungujú, a ako by
som mohol ui ostatných udí – a tiež
ako ešte viac posilni svoju pamä.
Snažil som sa študova urité body,
ktoré by viedli k želanému posilneniu.
K štúdiu som mal dobrovoníkov zo
strany študentov, ako aj pacientov, ktorí
trpia Downovým syndrómom-aby som
im zlepšil pamä. Opísal som tri body,
ktoré sa prezentujú na ušnom lalôiku:
tu dochádza ku stimulácii krátkodobej,
ako aj dlhodobej pamäti. Táto práca
mala obrovský úspech, a ja som tieto

tri body nazval „Alfa trojuholník“, ktorý
je tiež známy ako „Memory trojuholník“,
alebo trojuholník pamäti. Na celom svete – v USA, Rusku, v Europe, alebo dokonca v Indonézii – sa tento trojuholník
ujal ako „Milaniho trojuholník“.
Ste autorom používania kolagénových MD injekcií a zaiste máte vea
skúseností s ich aplikáciou.
Nápad použi kolagén s nízkou
koncentráciou vznikol tak, že sme si
uvedomovali, že tento hlavný problém
sa predovšetkým nachádza v ochabnutosti extraartikulárnych puzdier, o
vedie k rôznym patologickým situáciám,
ktoré sa potom prejavujú bolesou.
Snažili sme sa tak posilni stabilitu
k bov tým, že používame kolagén
s nízkou koncentráciou. Tieto literálne
údaje sa následne preverili preklinickými a klinickými štúdiami, ke sme
sa snažili suplementova kolagén do
extraartikulárnej matrix na zlepšenie
pozície k bov a na potlaenie zápalovej
asti bolesti. Cieom použitia kolagénových injekcií s nízkou koncentráciou
je tak zvoli správnu pozíciu daného
k bového systému tak, aby bola sprevádzaná aj dostatonou silou, ktorá tento
k bový systém drží. Príina niektorých
algických stavov sa niekedy nesprávne
diagnostikuje, takže za zdanlivou bolesou vertebrogénneho pôvodu sa skrýva
nervosvalový problém.
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