VáÏení akupunkturisté, milí obchodní pfiátelé,
editorial
vítám vás na tradiãní inzertní stránce WANK, kde prezentujeme své firemní informace.
JelikoÏ jste v‰ak ve spoleãenské rubrice Bulletinu mohli zaznamenat mé jméno
ve sloupci jubilantÛ se ‰Èastn˘m ãíslem, dovoluji si vás dnes netradiãnû oslovit osobnûji,
neÏ je v kraji zvykem, tedy jako ing. Wanda Kyralová – vá‰ dvorní dodavatel ...
Firmu WANK jsem založila jen díky osudovému setkání se vzácnou osobností, paní doktorkou Miladou
Barešovou, kterou jsem před 28 lety „náhodou“ doprovodila na jakousi akupunkturistickou akci v Hradci
Králové. Tam jsem předvedla japonské akupunkturní jehly SEIRIN, první jednorázové jehly, které byly
registrovány v SÚKLu. S nárůstem poptávky jsem do firemního dění zapojila i svou dceru Vandu, takže
na seminářích se vám již léta představuje náš rodinný mini-tandem Wanda + Vanda K. jakožto WANK.
Naše firma se specializuje výhradně na značkové akupunkturní pomůcky, zejména jednorázové akupunkturní jehly, jejichž světově známí čínští nebo japonští výrobci mají svá zastoupení na území EU a respektují
tudíž veškeré normy platné pro evropský trh! Firma WANK klade vysoký důraz na etiku podnikání,
serióznost a individuální přístup ke svým preferovaným klientům, tedy vám, lékařům-akupunkturistům!
Podnikatelsky nevstřícné podmínky, ale i „rodinné konstelace“ nás však přivedly k reálné úvaze završit
svou firemní cestu stylově na vrcholu své prosperity a „na vrcholcích hor“– ba přímo Vysokých Tater –
– na jubilejním Akukongresu v červnu 2019 ... Do té doby ovšem budeme běžně existovat. Pro pokračování
dodávek našeho sortimentu i „po Tatrách“ se pokusíme vyhledat v ČR i SR obchodní partnery, odpovídající
co nejoptimálněji požadavkům na dosavadní úroveň zásilkového obchodu firmy WANK, spol. s r. o.
Dnes představujeme:

ES-130 je japonský bateriový stimulátor – nástupce přístrojů IC-1107 od stejného
výrobce (ITO, Ltd.), který používají desítky českých i slovenských akupunkturistů již min.
12 let. Provoz na 1 baterii (9V-blok) a „kapesní velikost“ 95 x 65 x 27 mm umožňuje
používat přístroj i v běžné ordinaci akupunktury.
ES-130 je vybaven 3 páry vodičů s krokosvorkami na 3 páry akupunkturních jehel
s možností individuální regulace. ES-130 generuje střídavý el. proud o frekvencích
1–500 Hz, intenzita je nastavitelná v rozsahu 0–20 mA. Tvar impulsů: kvadratická vlna
max. šíře 100 msec. Přístroj je určen výhradně lékařům-akupunkturistům.
Se souhlasem MUDr. L. Fildána odkazujeme na jeho Originální práci o praktickém využití
elektrické stimulace akupunkturních jehel v tělové akupunktuře:
Bulletin Acupunctura BS č. 3–4/2008, str. 2–3. Naleznete jej v archivu ČLAS JEP na:
http://www.akupunktura.cz/cs/clas-clsjep.
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V rámci optimalizace sortimentu připravujeme na 2. pololetí 2018 definitivní doprodej cca 20 % nejméně
objednávaných položek. Své oblíbené akupunkturní pomůcky si objednejte co nejdříve, po prázdninách
už nemusí být ... Těšíme se na osobní setkání na listopadovém Semináři v Lékařském domě v Praze.
Sledujte prosím průběžně důležitá oznámení v rubrice „Aktuality“ na webu www.wank.cz
a své požadavky či připomínky nám můžete psát na e-mail: info@wank.cz. Děkujeme.

Titulní foto: archiv MUDr. Jiřího Nedělky.
Foto MUDr. Jana Cimického a autorů v hlavičkách článků: Petr Sedláček.
Za obsahovou a jazykovou formu příspěvku odpovídají autoři.

Krásné léto a pfiíjemnou dovolenou vám pfieje
dvorní dodavatel znaãkov˘ch akupunkturních pomÛcek

Není-li uvedeno jinak, fotografie publikované u jednotlivých článků
pochází z archivu autorů těchto článků.

Milé kolegyně, vážení kolegové,
přátelé akupunktury,
nastaly horké jarní, teplotami spíše letní až tropické dny. Horko
je i v některých hlavách, jak je možno sledovat v poslední době.
Na různé protitlaky jsme však za ta léta už trochu zvyklí, někdy je
toho méně, někdy více, což je současný případ.
Ale k radostnějším věcem. V září letošního roku se můžeme
těšit na kongres ICMART u našich sousedů v Mnichově, tedy skoro co by kamenem dohodil (a zbytek došel). Informace už byla
v předchozích číslech. Dala by se tedy očekávat velká účast českých
akupunkturistů, jak se stalo dobrým zvykem i ve vzdálených končinách. Zatím to tak moc nevypadá, ale není všem dnům konec,
třeba nevíme o všech, kteří se na kongres chystají.
Jsem rád, že mohu potvrdit avizovanou informaci z minula.
Vyšel dotisk rozebraného prvního vydání knihy Akupunktura ve
21. století prof. MUDr. Ing. Petra Fialy. V novém přebalu, pevném
obalu, se slíbeným rozšířením a doplněním.
I nás se od tohoto čísla dotýká nový zákon o ochraně osobních
údajů, GDPR (General Data Protection Regulation). Je to asi potřebná věc, týká se citlivých dat. Na druhou stranu opět přibude
administrativa s tím spojená. U nás je to např. písemný souhlas
všech, jejichž jména, adresy, telefony a další údaje jsou uveřejněny v časopise. Platnost nás zasáhla právě v přípravě tohoto čísla,
takže jsme si to už vyzkoušeli i prakticky. Asi jako vždy, je třeba
všeho včetně dané normy s mírou využívat, ale ne zneužívat ad
absurdum.
Podobně to platí u fotografií. Proto budou od tohoto čísla podrobněji popisovány. V souvislosti s fotografiemi možná někoho
napadne otázka nerovnoměrnosti jejich počtu u jednotlivých
článků, především medailonů. Odpověď je lapidárně jednoduchá.
Záleží na tom, jaké fotografie máme v archivu k dispozici. Proto
třeba u některého medailonu zcela chybí. Možná až probereme
bohatý dlouholetý archiv naší zasloužilé členky MUDr. Magdy
Urbanové.
Chtěl bych opět poděkovat všem autorům. Jak osvědčeným
matadorům, tak novým tvářím. Nechci dnes nikoho jmenovat
konkrétně, jsem vděčný všem. Nerad bych to zakřikl, ale toto už
je druhé číslo za sebou, kdy jsem autory nemusel dlouze a opakovaně upomínat. Kéž by to tak vydrželo. Mohlo by to být i tím, že
jsme měli časopiseckou kongresovou přestávku s abstrakty. Ale
přikláním se spíše k lepší variantě a doufám, že autorská invence
nepomine.
Z kultury si v prvním pololetí letošního roku přijdou na své
především rockoví příznivci. Taková žeň tu snad ještě nebyla.
Oscarový Glen Hansard, během necelého měsíce souputníci
a kdysi také životní partneři Joan Beazová a Bob Dylan, dva dny
po sobě velkolepá show Rogera Waterse včetně pinkfloydovského
létajícího prasete. Pro labužníky Zappovi Grandmothers of Invention a opět dvakrát za sebou geniální Robert Fripp a jeho King
Crimson. A pak – během necelých dvou týdnů čtvrtina Beatles
Ringo Starr a pro mnohé vrchol sezóny – po šesté se k nám přivalí
Kameny či spíše Vandráci Rolling Stones. Shodou okolností, ale
jak víme, vše je tak, jak má být, jsou i v obrazové příloze jedné
z otištěných prací. Co víc si může rockerova duše přát.
Přeji všem krásné pohodové léto. Mějte se hezky a něco pro
to dělejte.

Petr Sedláček
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originální práce

SLIZNIČNÍ IMUNITA –
VÝZNAM A MOŽNOSTI JEJÍHO OVLIVNĚNÍ
11. Konference celostní medicíny
20. 4. 2017 Hrubá Skála

MUDr. Jana Wankatová

Ordinace celostní medicíny Praha 6
wankatova@seznam.cz
1. Úvod
Imunitní systém je součástí psycho-neuro-endokrino-imunitního
superinformačního systému, který
je schopen identifikovat nežádoucí změny ve vnějším i vnitřním
prostředí a reagovat na ně s cílem
udržet homeostázu. Imunitní systém lze charakterizovat jako systém
informační. Imunitní soustava je
schopna přijímat podněty prostřednictvím rozmanitých receptorů,
tyto podněty následně kvalitativně
i kvantitativně vyhodnotit a reagovat na ně vhodnou efektorovou
aktivitou. Existuje proto i řada regulačních mechanismů, které brání
nežádoucímu působení imunitní
odpovědi kterou je např. poškozující
zánět vedoucí k oxydativnímu stresu
nebo indukce nádorového bujení.
Výsledkem imunitní odpovědi je
většinou obraně-adaptační reakce,
tj. navození imunity. Nejdůležitější funkcí imunitního systému je
udržování integrity (celistvosti)
a identity (jedinečnosti) organismu
tím, že je schopen rozpoznat vlastní
molekulové struktury od nevlastních, škodlivých nebo vlastních, ale
funkčně pozměněných (odcizených
např. nádorově transformované
buňky nebo viry infikované buňky…)
Tato funkce se projevuje jako:
1. Obranyschopnost – imunitní systém chrání organismus
proti patogenním mikroorganismům a jejich toxickým produktům.
2. Autotolerance – schopnost
imunitního systému rozpoznat
vlastní tkáně organismu a nestimulovat imunokompetentní buňky
k imunitní odpovědi potenciálními
antigeny a udržet vůči nim toleranci.
4

3. Imunologický dohled – je to
funkce imunitního systému, kterou
se zabezpečuje rozpoznání a odstranění poškozených, opotřebovaných,
starých nebo jinak antigenně pozměněných odcizených vlastních buněk.
Tímto mechanismem se likvidují
především nádorové buňky, které
spontánně vznikají během života každého jedince. Imunologický dozor
zabezpečuje dokonalé, bezchybné
a trvalé složení buněk, tkání i celého
organismu jedince, dle jeho jedinečného geonomu.
Z evolučního hlediska můžeme rozdělit imunitní systém na dvě základní
skupiny imunitních mechanismů:
1. Přirozená imunita – nebo též
vrozená či nespecifická, je fylogeneticky původní složka imunity, díky ní
je zahájena imunitní odpověď pouze
na nebezpečné podněty za současné tolerance podnětů neškodných.
2. Specifická imunita – nebo
též získaná či adaptivní imunita, se
dotváří až po narození člověka, její
vlastnosti jsou významně určovány
genetickou dispozicí ale také mírou
a kvalitou expozice mikrobiálním
podnětům, expozice potravním antigenům, faktorům vnějšího prostředí.

2. Slizniční imunita
Slizniční imunitní systém je největší součástí imunitního systému.
Základním mechanismem imunity
na sliznicích je právě imunita přirozená, nespecifická, která chrání
hostitele ihned v prvních minutách
a hodinách po vystavení infekčnímu
podnětu. Slizniční imunitní systém
odděluje vnější prostředí od vnitřního prostředí člověka. Slizniční
povrchy jsou každodenně vystaveny
největší antigenní zátěži – mikro-
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biální, environmentální (zátěže ze
životního prostředí), složky potravy. Slizniční povrchy mají rychlou
schopnost reparace. Avšak, pokud by
odpovídaly na všechny podněty plošnou odpovědí, vedlo by to prakticky
k permanentní aktivaci imunitního
systému a pravděpodobně poškozujícímu zánětu, proto je imunitní
reakce na slizničních površích regulována spíše k neodpovídavosti než
k rozvoji imunitní odpovědi.
Na druhou stranu musí slizniční
imunitní systém vyvinout efektivní
obranu proti invadujícím mikroorganismům. Musí tedy řešit permanentní dilema, jak nalézt vyvážený
vztah mezi imunitní reaktivitou
zaměřenou na ochranu před rozmanitými škodlivinami a zabránit při
tom poškození vlastních tkání.
2.1. Základní úkoly slizničního
imunitního systému
Slizniční imunitní systém zajišťuje
tyto základní úkoly:
1. Antiinfekční úloha – obrana proti patogenním mikroorganismům.
2. Bariérová funkce – zábrana pronikání infekčních a imunogenních
složek přítomných na sliznicích do
cirkulace a tím do vnitřního prostředí organismu.
3. Orální neboli slizniční tolerance
– nereaktivnost imunitního systému
organismu vůči antigenům přítomným na sliznicích.
4. Imunoregulační úloha – udržení
homeostázy na sliznicích,tedy odstraňovat z nich poškozené, mutované,
či v daných podmínkách nevhodné
buňky vlastního organismu.
Slizniční imunitní systém je rozlišován podle anatomické lokalizace na:

• GALT (Gut Associated Lymphoid
Tissue) slizniční imunitní systém
trávicího traktu.
• BALT (bronchus Associated Lymphoid Tissue) slizniční systém
dýchacího traktu.
• NALT (Nasal Associated Lymphoid Tissue) nasální slizniční
systém.
• Slizniční systém močopohlavní
soustavy, prsních žláz a v menší
mířže i konjun ogivální slizniční
systém, slizniční systém středního
ucha a slinných žláz.
• MALT, CMIS (Mucosa Associated
Lymphoid Tissue, Common Mucosal Immune Systém) – slizniční
imunitní systém, společný slizniční systém.
Nejvíce informací je dostupných
o slizničním systému trávicího
traktu, který je také považován za
nejvýznamnější složku slizničního
systému člověka.
2.2. Klinický význam slizniční
imunity
Mnoho chronických chorob je důsledkem narušení bariérové funkce
sliznic nebo změny v imunoregulačních mechanismech slizniční imunity s následným vznikem zánětu.
Jsou to napřiklad:
• recidivujícíc KHCD, záněty středouší;
• potravinové alergie;
• idiopatické střevní záněty (Crohnova choroba a ulcerózní kolitida);
• celiakie;
• diabetes mellitus I. typu;
• nedostatečná funkce lokálních
imunitních mechanismů může
vést k nádorové metaplazii epitelu
a vzniku nádorů z lymfatické tkáně
(lymfomů);
• na druhé straně je velký potenciál a význam slizniční imunity
v prevenci i terapii infekčních
a chronických chorob (SAIT…)
2.3. Základní rozdíly slizniční
imunity oproti imunitě
systémové
• existence specifických populací
lymfocytů- intraepitelové lymfocyty, jsou to prakticky výlučně T lymfocyty především fenotypu CD8,

mají výrazný cytolytický potenciál,
představují jednu z prvních obranných bariér imunitního systému,
významnou populací jsou i dvojitě
negativní CD4-,CD8-buňky, které
jsou v systémovém oběhu vzácné;
• osidlování sliznic a exokrinních
žláz buňkami pocházejícími
z lymfatických folikulů střeva
nebo bronchů (migrace a homing
slizničních lymfocytů);
• převaha sekrečních imunoglobulinů, především izotopu A na
sliznicích a v sekretech – sIgA zastává významnou ochrannou roli
střevního epitelu, plní ochrannou
funkci zejména neutralizací bakterií a antigenů, zabraňuje jejich
adhezi a penetraci a usnadňuje
pohlcování antigenů z lumen střeva M-buňkami střevního epitelu.

3. Epitelové buňky
a slizniční imunitní systém
Hlavní mechanickou barieru sliznic představuje epitelová vrstva
krytá glykokalyxem, který je tvořen komplexními glykoproteidy
a muciny. Epitel většiny sliznic je
tvořený vrstvou navzájem spojených
polarizovaných epitelových buněk
oddělených bazální membránou od
pojivové a podpůrné tkáně, která
obklopuje různé druhy buněk v lamina propria (lymfocyty, makrofágy,
dendritické buňky…).
Největší epitelovou plochu v těle
reprezentuje střevní sliznice (kolem 200 m2) a epitel kryjící dýchací
ústrojí (80 m 2).Vrstva epitelu je
zpevněna těsnými spoji, které jsou
umístěny paracelulárním prostoru
a tvoří propojenou síť. Kromě těsných spojů jsou v membráně epitelových buněk další adhezivní
molekuly, jednou z nejdůležitějších
adhezivních molekul je cadherin.
E-cadherin je schopný vázat molekulu integrinu alfa4beta7, který je
charakteristickým znakem intraepitelových lymfocytů. Tato interakce
udržuje intraepitelové lymfocyty
v příslušné lokalizaci.
Střevní epitelové buňky se aktivně účastní imunitních procesů na
střevní sliznici. Jsou schopny transportovat antigeny do podslizniční
vrstvy, pro transport antigenů do
lamina propria jsou specializovány

epitelové buňky, zvané M-buňky
(microfold cells), které jsou přítomny též ve sliznici bronchů, nosu
i nosohltanu a zajišťují transport
antigenů k APC.
Epitelové buňky jsou v anatomickém i funkčním propojení s intraepitelovými lymfocyty. Na mikrobiální
podnět reagují tvorbou cytokinů
s prozánětovými a chemotaktickými účinky (TNF alfa, GM-CSF, IL-8,
MCP-1). Epitelové buňky aktivně
transportují sekreční imunoglobuliny na slizniční povrchy procesem
transcytózy. Účastní se intracelulární
neutralizace virů pomocí sekrečního
IgA.
Epitelové buňky střevní sliznice
žijí poměrně krátce 3 – 5 dnů, poté
prodělají proces apoptózy a jsou
z povrchu střevního epitelu odloučeny. Takže epitelový povrch střeva
se obměňuje každý 3. – 5. den, tato
rychlá obměna střevního epitelu je
velmi významnou součástí protimikrobiální obrany střevní sliznice.
Mikrob, kterému se podařilo adherovat na epitelovou buňku, je při
jejím odloučení zbaven možnosti
invadovat do podslizniční vrstvy
a odchází tak také z těla.
Obměna střevního epitelu je regulována mírou expozice potravním
faktorům. Podvýživa nebo dokonce
absence potravních podnětů vede
k atrofii epitelové vrstvy spojené
s výrazným omezením jejich úloh
v imunitě. Cave neodůvodněné diety
bezlepkové, eliminační…(autoimunity…). Podobně stimulují proliferaci
epitelových buněk střevní sliznice
i mikrobiální podněty – chybí-li tyto
podněty, nerozvine se slizniční imunitní systém.
Bariérová funkce sliznic je do velké
míry ovlivňována nervovým systémem, cholinergní neurotransmitery
zvyšují pasáž makromolekul těsnými
spoji. Bylo prokázáno, že nervové
podněty stresového charakteru se
přenášejí přímo na žírné buňky
sliznic, které jsou uloženy v lamina
propria pod bazální membránou
a jsou tam v přímém kontaktu s nervovými výběžky.
Důležitou součástí nespecifických
mechanismů sliznic jsou antimikrobní peptidy – defensiny, které
obsahují 30 – 42 aminokyselin, alfa-defensiny HD-5 a HD-6 byly nalezeny
v apikálních granulích sekrečních
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epitelových buněk a defensiny
beta HBD-1 a HBD-2 jsou tvořeny
především v epitelových buňkách
dýchacího ústrojí, gingivální sliznice,
slinných žlazách. Projevují se zejména svojí antimikrobní aktivitou, ale
vykazují i chemotaktickou aktivitu
vůči buňkám T, to znamená, že interagují s adaptivní imunitou.
Komplexní mechanismy přirozené obrany na epitelových površích
jsou základem fungující slizniční
bariéry a její porušení ať již dědičnými defekty nebo infekčními
a dalšími podněty, vede ke zvýšenému
průniku antigenů včetně alergenů
a rozvoji imunopatologických stavů
včetně alergií.

4. Střevní mikrobiota
Většina epitelových povrchů lidského těla (kůže, HCD, urogenitální
trakt, GIT) je kolonizována mikroorganismy, které se souhrnně označují
jako mikrobiota. Jsou to bakterie,
viry, houby a prvoci, kteří vytvářejí
velice složitý ekosystém na sliznicích hostitele, který je metabolicky
aktivní a funguje jako obranný mechanismus.
Nejkolonizovanějším povrchem
lidského těla je GIT. Složení střevní
mikrobioty je ovlivněno již délkou
gestace, způsobem porodu, výživy
a environmentálními faktory.
Celkový počet bakterií ve střevní
mikrobiotě se odhaduje na 10 na
14, jejich celková hmotnost je odhadována na více než 1 kg. Na základě
genových identifikací je prokázáno,
že střevní mikroflóru představuje
zhruba 500 – 1000 mikrobiálních
druhů. Bakterie v trávicím traktu
jsou schopny mezi sebou komunikovat. Využívají k tomu tzv. quorum
sensing, látky podobné hormonům
– autoinducery. Tím jsou schopny synchronizovat svoje chování
a chovat se v mnoha ohledech jako
mnohobuněčný organizmus. Tento
signální systém je schopen do jisté
míry komunikace i s epitelovými
buňkami hostitele. Mikrobiální kolonizace je nutná pro vyzrávání střevní
sliznice, angiogenezu a vytváření
pevných slizničních bariér.
Vztah mezi hostitelem – makroorganismem a střevní mikrobiotou je
vzájemně prospěšný.
6

Střevní mikrobiota se podílí na
řadě fyziologických funkcí: na trávení a vstřebávání živin, syntéze vitaminů, regulaci metabolismu tuků,
ale hlavně významným způsobem
ovlivňuje fungování imunitní odpovědi – homeostáza střevního epitelu, ochrana proti invazi patogenů,
přítomnost fyziologické mikroflóry
omezuje schopnost patogenních
mikroorganismů adherovat na epitelové strukturyovlivnění vývoje
slizničního imunitního systému.
Anatomická diferenciace střeva
lidského plodu je téměř kompletní
ve 20. týdnu gestace a do 29. týdne
jsou přítomny i všechny hlavní součásti slizničního imunitního systému
střeva. Do okamžiku narození je
trávicí trakt i dýchací ústrojí plodu
sterilní. Jeho osidlování bakteriální
mikroflórou začíná během porodu
při průchodu porodními cestami
a velmi intenzivní je zejména v prvních dnech po narození.
Vlastní vývoj střevní mikrobioty
začíná již bezprostředně po narození
masivní mikrobiální kolonizací, ale
zraje a vyvíjí se poté zejména mezi
1. – 3. rokem. Střevní mikroflóra
prodělává v tomto období rychlé
proměny.
První kolonizační vlna – fekální
mikroorganismy rodu Enterobacter,
Streptococcus a Staphylococcus, které mají původv mateřské vaginální
a fekální bakteriální flóře. Tyto bakterie spotřebovávají kyslík a vytvářejí
tak vhodné prostředí pro další vlnu
mikroorganizmů, jež kolonizuje
zdravé dítě, které je kojeno, zhruba
po týdnu od narození.
Druhou kolonizační vlnu představují především bakterie z rodu
Lactobacillus a Bifidobacterium.
Počáteční kolonizace má význam
pro rozvoj slizniční imunity a modulaci biologické aktivity epitelových
buněk.
Třetí klíčové období – pro vývoj
slizniční imunity představuje odstavení kojence a přechod na pevnou
stravu, od tohoto období převládá
striktně anaerobní mikroflóra, pouze
3 % střevní mikroflóry, stejně jako
u dospělého člověka, jsou aerobní
nebo fakultativně anaerobní bakterie.
U uměle živených dětí se v krátkém
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časovém období vytváří komplex
téměř úplného spektra mikroflóry
s dominancí anaerobních bakteroidů
a enterobakterií. U novorozenců
narozených císařským řezem, je nižší stupeň kolonizace prospěšnými
bakteriemi, což umožňuje uchycení
potenciálně nebezpečných mikrobů
z okolí jakými jsou některé kmeny
Escherichia coli, Clostridium difficile. Dále bylo zjištěno že ve střevní
mikrobiální mikroflóře alergických
dětí, je nižší zastoupení bakterií rodu
Biffidobacteriuma Enterococcus.
Naopak jsou u nich ve zvýšené míře
zastoupené bakterie z rodu Clostridium a Staphylococcus. To vedlo také
k úvahám, zda podávání vhodných
probiotik během celého těhotenství
a dále v 1. roce života dítěte může
zabránit rozvoji alergických onemocnění u daného jedince.
4.1. Faktory ovlivňující složení
střevní mikroflory
• Vliv slin (lysosymy), žaludeční
kyseliny, žlučí (lactoferin), pankreatickou šťávou (lipáza).
• Střevní motilita – porušena může
být stázou v divertiklu duodena
či tenkého střeva, při stenozách
v rámci zánětlivých střevních
chorob, ale např. i dlouhodobou
léčbou laxativy.
• Kolonizační rezistence – schopnost fyziologické střevní mikroflór y zabránit uchycení
a proliferaci patogenů obsazením
potenciálních vazebných míst
střevní výstelky (tzv. receptorová blokace), brzdění růstu nebo
usmrcení cizích mikroorganismů,
přímý antagonismus fyziologické mikroflóryvůči mikroflóře
patogenní nebo potenciálně patogenní.
• Regenerační schopnost buněk
střevní sliznice.
• Nemoci a jejich léčba, které ovlivňují střevní ekosystém: např.
redukce slinné sekrece u Sjogrenova syndromu, snížená produkce
žaludeční kyseliny – u perniciózní
anemie, po chirurgických výko-

nech (gastrektomie, bariatrické
výkony…), léčba H2 blokátory či
inhibitory protonové pumpy –
dochází k nárůstu koliformních
bakterií a potenciálně patogenních mikroorganismů, zvýšené
riziko salmonelové, shigelové či
klostridiové infekce.
• Radioterapie, či chemoterapie.
• Malnutriční stavy obecně ničí
buňky střevní sliznice.
• Imunodeficitní stavy včetně HIV
infekce – chybění humorálních
i buněčných obranných mechanismů.
• Antibiotika – cave i léčba během
těhotenství.
• Věk věkem dochází ke snížené
produkci slin, snížené obnově slizničních buněk, obecně zpomalená
buněčná regenerace.

5. Orální tolerance
Významnou součástí slizniční
imunity je orální tolerance, jedná se
o funkční změny imunitního systému, ke kterým dochází za určitých
podmínek po kontaktu antigenu se
slizničním imunitním systémem.
Tímto způsobem je aktivním procesem, místo odpovědi, indukována
specifická neodpovídavost na daný
podnět.
Orální tolerance má navodit snášenlivost vůči antigenním podnětům, kterým je člověk chronicky
exponován, tj. zejména potravním
antigenům. Orální tolerance je jednoznačně určována subsetem Treg
T lymfocytů.
Vlastní orální tolerance je zajišťována především třemi mechanismy:
• klonální delecí;
• klonální anergií nebo delece T
lymfocytů apoptózou;
• funkční supresí – aktivní tlumení
imunitní odpovědi protizánětovými cytokíny TGF beta a IL-10;
K indukci orální tolerance přispívá
přirozená mikrobiální střevní flóra.

6. Z hlediska čínské
medicíny
Za stav a kvalitu sliznic odpovídá
slezina. Úlohou sleziny je vstřebávat

a přeměňovat potravu a tím vyrábět
a rozptylovat čchi, vlhkost a krev.
Slezina ovládá všechny činnosti trávicího traktu počínaje ústy, přes játra,
žlučník a slinivku břišní, tlustým
střevem konče.
Tato orgánová síť má jangovou
část – žaludek, který je teplý a suchý
a posunuje čchi dolů, část jinovou
– slezina, která je chladná a vlhká
a vytlačuje čchi vzhůru. Tyto dvě
složky jsou za fysiologických podmínek v dynamické rovnováze, avšak
do této rovnováhy zásadně vstupuje
potrava, která ji buďto podporuje
nebo naopak ruší.
Funkce sítě sleziny může být poškozena příjmem nevhodné stravy,
přejídáním nebo naopak hladověním, emočními problémy a stresem.
Citem sleziny je přemítání, myšlení,
zádumčivost, jestliže žije člověk
v neustálé obavě a trvale se zabývá
určitými negativními myšlenkami,
oslabuje to slezinu.
Vývodem sleziny jsou ústa – pokud je čchi slezina silná, má člověk dobrou chuť k jídlu a normální rozlišování chutí, je-li čchi
sleziny slabá, projeví se nechutenstvím
a poruchami v pociťování chuti. Kondice sleziny se projevuje na rtech.
Tekutinou sleziny jsou sliny, je-li čchi
sleziny oslabená, zvyšuje se tvorba
slin a dochází k jejich samovolnému
vytékání z úst.
Potraviny vhodné pro orgánovou síť sleziny: zelí, červená řepa,
ředkvičky, jablka, hrušky, houby,
naklíčené obilniny, sladké brambory,
rýže, datle, fíky, kokosové ořechy.
Nezřízená chuť k jídlu je často
důsledek nerovnováhy mezi slezinou a žaludkem. Oslabená slezina
se může projevovat nutkavou chutí
na kávu, čokoládu a alkohol, slezinu
živí sladká chuť. Právě tyto příznaky,
nás mohou upozornit na problém
v orgánové síti sleziny.
EAV
Stav slizniční imunity můžeme
zjistit proměřením:
– Dráhy lymfatické – KMB – Waldeyerův okruh.
– Dráhy tenkého střeva zejména
bod pro Payerské plaky.
– Dráhy sleziny.

6.1. Terapeutické možnosti
posílení slizniční imunity
1) Léčebné houby Agaricus bisporus, Coriolus, Cordyceps, Ganoderma – Reishi.
2) Betaglukany Immunoglukan.
3) Gemmoterapie – Divizna.
4) Energy – Probiosan –sladkovodní řasa, obsahuje inulin a probiotický
komplex, zlepšuje slizniční imunitu,
Revitae – působí pozitivně na sliznice. Imunosan – podpora specifické
i nespecifické imunity, Drags Imun –
podporuje regeneraci obranyschopnost, zvyšuje imunitu proti virovým
i bakteriálním zánětům, Cistu incanus – zvyšuje imunitu zejména sliznic HCD, ze základního pentagramu
je to Komolen, Renol, Gynex.
5) Guna preparáty FRM: Guna-Cell,
Citomix, probiotika: Probacin – indikován u postantibiotické dysmikrobie, Enterina – kombinace probiotik
a prebiotik s borůvkami, Eubiomed
– probiotikum s patentovanou probiotickou kulturou Synbio (vyvinuta
italskou Univerzitou Camerino) je ve
formě mléčné nebo hořké čokolády.
6) Homeopatika to je velmi složitá
a individuální záležitost,dle příznaků, spouštěcích faktorů, psychiky,
konstituce. Neexistuje jednotné
doporučení k ovlivnění slizničního
imunitního systému, ale můžeme
posílit slezinu – Ceanothus, China,
Arsenicum album, Asafoetida,Ranunculus, plumbum, střevo-zejména
Okoubaka, Acidum nitricum, Argentum nitricum, celkově imunitní
systém Echinacea, Engystol.
7) Prebiotika a probiotika. Prvním
přirozeným probiotikem bylo kyselé
mléko – zmínka již v Bibli v kapitole
genesis – Abrahám své dlouhověkosti dosáhl konzumací kyselého mléka,
ale i v dochovaných písemnostech
ve starověku, jsou zmínky o tom,
že pravidelná konzumace kyselého
mléka vede k dlouhověkosti a zdravému životu.
Probiotikum – produkt nebo
preparát, který obsahuje živé, přesně
definované mikroorganizmy v dostatečném množství, které pozitivně
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ovlivňují mikrofloru hostitele.
Prebiotika – jsou nestravitelné
složky potravy, které selektivně stimulují růst a aktivitu prospěšných
bakterií zejména bifidobakterií a laktobacilů. Látky s prebiotickými vlastnostmi jsou součástí tzv. funkčních
potravin a umělé mléčné výživy.
Symbiotika – produkty, které
obsahují směs probiotik a prebiotik.
Na trhu je velké množství preparátů
– nutný uvážlivý přistup ve výběru
a dávkování máme možnost metodou
EAV výběr individualizovat.
Urogenitální trakt je oblast, kde
porucha mikroflor y může vést
k zánětlivým afekcím,proto i zde
hrají probiotika významnou roli.
Existuje riziko předávkování – viz.
Laktobacilóza – nově stanovená
jednotka způsobená přemnožením
některých druhů anaerobních laktobacilů, klinické projevy obdobné
jako u vaginální kandidózy – pálení,
svědění, hustý bílý hlen, kyselé pH,
vzhledem k tomu, že většina probiotik ať již lokálních nebo systémových
je volně prodejná, může se pacientka
dostat do začarovaného kruhu a své
obtíže místo aby léčila, ještě potencuje.
8)Dietní opatření, respektive strava.
Strava novorozence představuje
první antigenní stimulaci se kterou
se dítě po narození setkává. Podílí
se tedy významně na funkčním
dozrávání imunitního systému. Největší význam má pro novorozence mateřské mléko- protilátková
imunita matky proti závažným patogenům je pasivně přenášena
v mateřském mléce prostřednictvím
sIgA, hovoříme o enteromamární
cestě přenosu. Významnou obrannou
barieru poskytují kojenci i další látky,
které jsou obsaženy v mateřském
mléce, jsou to:
• peptidy s antibakteriálními účinky
– defenzívy, lysozym;
• nepřímý negativní důsledek pro
růst bakterií má v mateřském mléce obsažený laktoferin, vyvazuje
ionty Fe3+, které jsou esenciálním
růstovým faktorem bakterií a haptokorin, který vyvazuje vitamin
B12;
8
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• obsah cytokinů IL-6, IL-8, IL-10,
TNF alfa. Prostřednictvím těchto
cytokinů je stimulována přirozená
imunita kojence tak, aby byl optimalizován přesmyk od aktivity
Th2 k aktivitě Th1 lymfocytů;
• růstové faktory, které regulují
proliferaci a diferenciaci epitelových struktur střevní sliznice EGF
(epidermální růstový faktor) a IGF
(insulin-like growthfaktor);
• prebiotické látky – oligosacharidové substance, obsahují krátké
řetězce galaktozy (galakto-oligosacharid) GOS a dlouhé řetězce
fruktozy (frukto-oligisacharid)
FOS fyziologicky v poměru 9 GOS:
1 FOS;
• z hlediska utváření orální tolerance je doporučováno začít
zavádět solidní stravu mezi 17.
– 26. týdnem života dítěte, což
přináší pochopitelně i změny
ve složení mikrobiomu kojence.
Prebiotickou podporu pro udržení optimálního mikrobiomu
tak poskytují přirozené vlákniny
z potravy (obiloviny, banány, cibule, čekanka…), vhodná je zejména
strava čerstvě připravovaná.
Pozn.: průmyslově vyráběné potraviny (včetně kojenecké výživy),
jsou v průběhu celého výrobního
procesu, z důvodu delší trvanlivosti,
téměř „debacilovány“ a člověk je tak
zbaven expozice živými mikroorganismy. Toto je součást hygienické
hypotézy vztahující se k nárůstu
alergických a autoimunitních chorob. Je dokonce navrhován termín
hypotéza mikrobiální deprivace.
Nekojené děti –použít ve stravě patentovanou směs kopírující složení
oligosacharidů v mateřském mléce
Immunofortis, dále inulin a sojové
oligosacharidy. Kojenecká formule
s probiotiky v počáteční i pokračovací výživě – Nutrilon, Nutrilon HA,
Sunar komplex, Sunar Nutradefense,
Hipp Bio Combiotic, Humana.
Potraviny posilující imunitní
systém sliznic:
• zakysané výrobky – kef ír, jo-
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gurt, podmáslí, kyselé ok urky, kysané zelí (pozn.: zelí je
nejstarší kultivovaná zelenina,
pěstuje se více než 4 tisíce let,
používali jej již staří Řekové
a Římani, v 16. století bylo považováno za všelék, známé je jeho
používání mořeplavci (Kryštof Kolumbus, kapitán Cook) k předcházení kurdějím, aktivuje imunitní
systém a pomáhá obnovit střevní
mikroflóru);
papriky;
špenát;
česnek;
červená řepa;
karotka;
kiwi;
šípkový čaj.

9) Bachova květová terapie – pouze doplňkově k ovlivnění stresu
Walnut – ochrana před změnami
a vnějšími vlivy, Mustard, Oak, Wild
Oat, Holly, Crab Apple, Oak

7. Závěr
Slizniční tkáně trávicího traktu
jsou svou plochou ohromné, jejich
povrch je odhadován na několik set
metrů čtverečných. Co do počtu buněk představují největší sekundární
orgán imunitního systému. Postupný kontakt s podněty na sliznicích
trávicího traktu zajistí optimální
nastavení slizničního imunitního
systému. Je dobře prokázáno, že
slizniční imunitní systém má dosah
i na systémovou imunitní odpověď
a celkovou imunitní reaktivitu člověka.Extrémní důležitost pro rozvoj
individuální imunitní reaktivity má
expozice slizničního imunitního
systému GIT potravním antigenům
již v kojeneckém věku dítěte, ovšem
s přihlédnutím k individuelním potřebám jedince.
Další významné postavení ve vývoji imunitního systému má střevní
mikrobiom, na jehož vytvoření se
pozitivně podílí kojení. Deregulace
mikrobiomu vede k abnormitám slizniční i systémové imunity s možným
rozvojem imunopatologií.
Proto je potřeba oblasti sliznic
věnovat velkou pozornost i při volbě
léčivých prostředků.

SMYSLOVÉ ORGÁNY PODLE ELEMENTŮ
12. Konference celostní medicíny
21. 4. 2018 Hrubá Skála
MUDr. Miroslav Holub

Rehabilitační centrum Semily
www.mirhol.cz
V posledních pěti letech jsme přednášeli na Konferenci celostní medicíny v Zámeckém hotelu Hrubá Skála
o pěti elementech. Nyní se zaměříme
na smyslové orgány, které mají na
tyto elementy odpovídající vazby.
První element voda je součástí
energetického okruhu ledviny a močového měchýře. Ledviny řídí vodní
a minerální hospodářství, nadledvinku, pohlavní orgány, bederní páteř,
kosti a kostní dřeň a ze smyslových
orgánů uši. Pozitivní emocí je vůle
a rozhodnost, negativní potlačovanou emocí je anticipační strach,
úzkost a obava. Ucho je orgánem
sluchu. Prostřednictvím sluchu
vnímáme řeč, zvuky, hudbu. Zvuky
rozdělujeme na příjemné (hudba)
a nepříjemné (varovné). Už v kojeneckém věku reaguje dítě na hlas milované osoby. Prostřednictvím ucha
můžeme nejen slyšet, naslouchat, ale
i poslouchat (rodiče, učitele, nadřízeného, ale i naše svědomí). Pokud
trpíme nedoslýchavostí, nechceme
zpravidla něco slyšet, nechceme
naslouchat ani poslouchat. To může
vyústit až v naši hluchotu. Stejně tak
i různé formy tinnitu mají obdobnou
symboliku.
Mezi příjemné zvuky, přijímané
ušima patří bezesporu hudba. Ta
má svou harmonii, melodii, dynamiku, hlasitost, rytmus a tempo. Podle
toho, jaké jsou příslušné energie
vibrace, vlnění a kmity hudby, je
pro nás příjemná nebo nepříjemná.
Příjemné vibrace nás harmonizují,
zklidňují, uvolňují. Mohou způsobit
v našem těle pocity vzrušení, pozitivního napětí, určité euforie, ale
i uvolnění našich emocí a navodit
určitý útlum. To vše v závislosti na
limbickém systému, který je odpo-

vědný za motivaci prožívání díky
hladinám dopamínu.
Poslech hudby je možné využívat i k léčebným účelům. Pak
hovoříme o muzikoterapii. Ideální
k poslechu je využití kvalitních sluchátek, které mohou zprostředkovat
binaurální slyšení. Do jednoho ucha
pouštíme určitou hudbu, do druhého stejnou, ale s posunem o 2 – 2,5
Hz. Tím vytvoříme celkové vnímání
hudebního zážitku „uprostřed hlavy“, což výrazně posiluje terapeutický efekt muzikoterapie. Dochází
tak k usnadnění meditace, uvolnění
stresu, ale i posílení paměti a mentální síly. Léčebné využití k celkové
harmonizaci má i hra na tibetské
mísy a na gongy.
Naše ucho vnímá frekvence v rozsahu 16 Hz až 20.000 Hz. Celková
energetická harmonizace tak souvisí
s frekvencí jednotlivých tónů. Hudba působí na buněčné úrovni,
kde aktivuje naši DNA. Dochází
tak k určité buněčné bdělosti a sensitivitě k navození fyziologických
reakcí se schopností mimosmyslového vnímání. Tohoto jevu využívají
především chorály v chrámech.
Z historie víme, že vládnoucí elity
měly zájem blokovat toto vnímání,
aby bylo obyvatelstvo poslušnější,
lépe ovladatelné a manipulovatelné,
bez schopnosti mimosmyslového
vnímání. Proto byla vytvořena hudební stupnice frekvenčně posunutá. Komorní „a“ mělo kdysi frekvenci
414 Hz, dnes využívá hudba frekvenci 440 Hz. Zcela nepatrný posun,
ale s výraznými negativními fyziologickými účinky. V určitých kruzích
nyní dochází k renesanci a návratu
k původní stupnici. Tyto frekvence
jsou označovány jako solfeggio frekvence. Jde o jemné, harmonizující

frekvence, které zvyšují vyplavování
hormonů a hormonálních látek jako
je známý serotonin, ale i dopamin,
různé endorfiny, melatonin, dehydroepiandrosteron, růstový hormon,
ale i acetylcholin. Jde nejen o čisté
tóny jednotlivých frekvencí, ale i různé akordy. Z nich složená hudba nás
harmonizuje. Vyjmenovat všechny
frekvence s uvedením fyziologických funkcí přesahuje téma tohoto
článku, takže odkazuji na příslušné
webové informace. Zajímavé je
využití těchto frekvencí na aktivaci
šišinky, která nám zprostředkovává
komunikaci s vyššími a jemnějšími
světy.
Druhým smyslovým orgánem je
jazyk a s ním spojené vnímání
chuti. Ten patří pod element
země, tedy pod řídící vlivy žaludku
a sleziny. Slezina spolu se slinivkou
břišní řídí přeměnu energií, trávení,
trofiku svalů, podkoží, mesenchym,
lymfatický a imunitní systém. Ale
také dutinu ústní a jazyk. Negativní
emocí bývají stresy, starosti, úzkosti,
klinicky spojené zpravidla se zažívacími poruchami.
Jazyk má naprosto výjimečné
postavení. Je to jediný sval v našem
těle, který má pouze jeden úpon.
Je smyslovým orgánem chuti,
která je nutná pro naše přežití. Jazyk je vyslancem jater. Chuť na jídlo
značí kondici jater a určité volání
při deficitu některé součásti stravy,
zpravidla minerálů nebo stopových
prvků. Tyto chutě bývají výraznější
v graviditě, při menstruaci či ovulaci,
při kojení. Vnímání chutí je naopak
oslabeno u kuřáků. Chuť je navíc
spojena s čichem.
Jazyk je důležitý orgán, čehož využíváme k diagnostice v rámci tradiční
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čínské medicíny. Jeho jedinečnost
dále spočívá ve vazbě prakticky na
všechny elementy. Přestože patří
k elementu země, tedy k okruhu
sleziny, slinivky a žaludku, což jsem
uvedl výše. Ale také k elementu dřeva, tedy k játrům, jako jejich vyslanec.
Díky tomu, že je jazyk lokalizován
do dutiny ústní, je pokrytý sliznicí,
je také řízen elementem kovu, tedy
plícemi a především tlustým střevem. Jazyk je hmatovým orgánem,
jehož prostřednictvím vnímáme
přijímanou stravu, takže je ovlivňován elementem ohně. Jazyk je důležitý jako orgán lásky. Vlhkost jazyka,
využívaná především v diagnostice
tak spadá pod element vody a řízení
ledvinou a močovým měchýřem.
Chuť vnímaná na jazyku je opět
rozdílná podle jednotlivých elementů. Ledvina – chuť slaná, slezina –
chuť sladká, plíce – chuť ostrá či
pikantní, játra – chuť kyselá a srdce
– chuť hořká. Přes vnímání těchto
chutí můžeme jednotlivé orgánové
systémy harmonizovat, čehož se využívá při léčebných dietách.
Chuť k jídlu je důležitá k přežití. Hladové srdce touží po cukru
a sladkostech. Touha po jídle stoupá
v graviditě, při kojení, v době menstruace díky proměnlivým hladinám
serotoninu. Naše chutě se mění i se
střídáním ročních období, vlivem
zimy, tepla, ale i vlivem různých
emočních stavů.
Třetím elementem je kov, jemuž
odpovídají orgány plic a tlustého
střeva, ze smyslových orgánů potom
nos a čich. Plíce řídí dýchací procesy v těle, kůži a ochlupení, nervy,
mozek, hlasivky, mandle, ale i nos
jako orgán čichu. Negativní emocí plic je smutek, pláč, žal, pasivita.
Čich je zprostředkován orgánem
nosu, jde však o rudimentární smyslový orgán. Čich má dva významy.
Upozorňuje na nebezpečí – zkažené
potraviny, nevhodná jídla, odpuzující látky, kouř, plyn, požár. Pozitivní
vjemy jsou vnímány především spolu
s jídlem. Chuť jídla je z jedné třetiny tvořena čichem. Proto máme
oslabené vnímání chuti, když máme
rýmu. Čichem pozitivně vnímáme
milovanou osobu, její parfém, ale
i vonné tyčinky, aromatické oleje,
10

příjemná může být i vůně Slunce,
hlíny, přírody.
Čtvrtým elementem je dřevo
s energetickými projevy na játrech
a žlučníku. Játra řídí všechny metabolické pochody v těle, vazivo, šlachy,
motorickou funkci svalů. Také nehty,
na kterých můžeme sledovat kondici
jater. Játra jsou řídícím orgánem vigility. Smyslovým orgánem jsou
oči. Negativní emoční stavy jater
se projevují jako hněv, vztek, zloba,
vznětlivost, zášť, závist či žárlivost.
Oči jsou nejdůležitějším smyslovým orgánem, které nám prostřednictvím zraku zprostředkují
barevné vnímání našeho okolního
světa. Oči mohou být využívány pro
diagnostiku, nazývanou irisdiagnostika. Pro dobrý zrak je důležitá kondice jater. Víme, že játra harmonizuje
zelená barva, čehož využíváme při
konzumaci zeleniny, zvláště té listové, zelené. Ale i pobyt v přírodě s pohledem do různých odstínů zelené
barvy, zvláště na jaře, kdy mají játra
svou maximální aktivitu z hlediska
ročního biorytmu. Ke zlepšení zraku
využíváme na jaře i různé očistné
a detoxikační kúry.
Oči jsou důležitým smyslovým orgánem, ale mají také svou duchovní
symboliku. Oko je do duše okno,
oko je určitým zrcadlením naší duše,
na očích můžeme vnímat i různé
stupně vědomí. Spánek, útlum, bdělou aktivitu, pozornost, ale i excitaci
a vzrušení. Z očí vyčteme i nálady,
jako je hněv, strach, zlost, lítost,
starost, ale i radost, spokojenost, či
lásku. Oči zprostředkují i ovlivnění našeho myšlení, pak hovoříme
o vhledu, pohledu, výhledu, přehledu, náhledu, ale i nadhledu. Poruchy očí spojené se strachem před
vnějším světem, realitou a s neochotou pohledu do budoucnosti nás
povedou ke krátkozrakosti. Dalekozrakost vypovídá o strnulosti postojů
a neochotě vidět podstatné, ale i běžné detaily. Zánět spojivek nás přivádí
k neřešenému konfliktu, zelený zákal
k neřešenému vnitřnímu tlaku a šedý
zákal k ustrnutí a neochotě vidět věci
jasně, zřetelně.
Velice důležité v našem životě je
vnímání barev. Člověk má schopnost vidět barevně, což umožňuje
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i určitou pestrost vnímání okolního světa. Barvy nás tak obklopují
a spoluvytváří náš svět. Mohou na
nás působit negativně či pozitivně.
Důležitá je pro nás barva oblečení,
barva stěn bytu a pracoviště, obkladů, dlaždiček, fasády domu, ale i barva obrazů, nábytku, květin, rostlin,
kamenů a okolního prostředí. Volba
barvy našeho oblečení jako vizitka
našeho nitra zpravidla odráží i naši
náladu a náš emoční stav. Význam barev se uplatňuje jak v diagnostice, tak
i v terapii, zvláště u labilních emočních stavů či psychických poruch.
Černá barva je barva smuteční.
Symbolizuje touhu „nechci být viděn“, což se uplatňuje třeba u obézních lidí. Zračí náš smutek, stesk,
strach, úzkost. Naopak bílá barva je
barva jasnosti, čistoty, koncentrace,
věrnosti, klidu a míru. Uplatňovaná
v oblečení lékařů, terapeutů, ale
i duchovních. Posiluje imunitu (bílé
ovoce a zelenina). Bílá barva je smuteční u buddhistů a hinduistů.
Ale náš svět je barevný, černá
a bílá tvoří jen určitý rámec. Barev využíváme k harmonizaci jednotlivých
čaker, tedy energetických center
v našem těle. Červená je barva tepla, ohně, zralosti, která zachovává
a šíří život (krev). Symbolizuje srdce
a lásku, je to barva bezpečí a ochrany,
barva léta. Harmonizuje všechny orgány ohně, imunitu, ale i první čakru.
Oranžová je barva vycházejícího
Slunce, vděčnosti, nadšení, radosti,
sebedůvěry a nezávislosti. Harmonizuje druhou čakru. Žlutá je barva
Slunce, středu našeho těla, denního
světla, vigility, která stimuluje nejen
třetí čakru, ale i hormonální systém
a tvorbu serotoninu. Zelená je barvou, harmonizující čtvrtou čakru,
tedy čakru srdeční. Je to barva zelené
přírody, která nás zklidňuje a celkově
harmonizuje. Proto při nadměrné
emoční, zvláště stresové zátěži jdeme
na procházku do lesa a do přírody,
abychom se zklidnili. Barva očisty,
detoxikace a posílení jater. Modrá
barva symbolizuje oblohu, vesmír,
poznávání, cestu vpřed. Barva dálek,
cestování a hledání naší cesty vpřed.
Harmonizuje pátou čakru, symbolizující naši komunikaci mezi vnitřním
a vnějším světem, stejně tak i štítnou
žlázu. Fialová barva má symboli-

ku jasnosti, projasnění, zklidnění,
zduchovnění. Působí na celkovou
harmonizaci, upevňuje naše zdraví a pomáhá otevření duchovním
hodnotám. Purpurová barva nese
symboliku vyvážení hmotného
a duchovního světa, indigová vyšších forem bytí. Poslední tři jmenované barvy harmonizují čakru šestou
a sedmou. Hnědá je barva hlíny,
půdy, symbolizující spojení se zemí.
Barva písku, dřeva, kamenů, posilující jistotu pozemské existence.
Harmonizuje především třetí čakru.
Harmonie různých barev na talíři
při konzumaci pestrého jídla může
významným pozitivním způsobem
ovlivňovat různé energetické systémy našeho těla. K tomu je třeba využívat pestré nabídky přírody (ovoce,
zelenina, byliny) v souladu s ročním
biorytmem.
Pátým elementem je oheň, jehož
energetické projevy vidíme na srdci,
osrdečníku, oběhu, tenkém střevě
a na hormonálním systému prostřed-

nictvím meridiánu tří ohňů. Srdce
řídí cévy, nervy, krev a lymfu, ale
orgány ohně i hormonální regulace,
procesy trávení a imunitu. Pozitivní
emocí elementu ohně je otevřenost,
radost, smích, spokojenost, pocity
štěstí a především láska. Negativní
emoce pak označujeme jako uzavřenost, úzkost, ale i sklon k depresím.
Smyslovým orgánem je hmat.
Ale do určité míry i jazyk. Smyslovým orgánem vnímáme hmat jako
určitou formu výživy, dotek je projevem komunikace s určitým, přesně
stanoveným cílem. Hmat využíváme
především přes kůži, ale i přes sliznice. První dotyk kojence s prsem
matky slouží nejen k výživě, ale i jako
prostředek komunikace. Využíváme
dotyků fyzikálních, prostřednictvím
vody (vířivka, hydromasáže), větru,
tepla, Slunce. Dotek rukou může být
projevem lásky, ale i prostředkem
terapie (masáže). Dotek na úrovni
sliznic při polibku či při sexu jako
projev lásky. Již zmiňovaný dotek
s potravou prostřednictvím jazyka.

Dotek jako projev lásky na úrovni
srdce při objetí s určitou formou
přenosu energie. Ale i další doteky,
zprostředkované našimi smyslovými
orgány, jako je zrak, sluch, čich nebo
chuť.
Základní smyslové orgány nám
zprostředkovávají komunikaci
s okolním světem prostřednictvím
zraku, sluchu, čichu, chutí, ale i hmatu. Vždy v závislosti na určité úrovni,
která je ovlivněna našim emočním
stavem. Významnou řídící roli v tomto vnímání hraje limbický systém.
Všechny tyto uvedené souvislosti
jsou podrobně zpracovány a publikovány v knize Mozaika souvislostí,
kterou jsem vydal v loňském roce.
Pro tisk použita zkrácená verze
přednášky na Konferenci celostní
medicíny v Zámeckém hotelu Hrubá
Skála v dubnu 2018.
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PORUCHY SMYSLOVÝCH ORGÁNŮ
Z POHLEDU OTORINOLARYNGOLOGIE
11. Konference celostní medicíny
21. 4. 2018 Hrubá Skála

Primář MUDr. Zdeněk Kučera

ORL oddělení nemocnice Jablonec nad Nisou
zdenek.kucera@nemjbc.cz
Tento článek vznikl jako přepis podkladů pro přednášku na
12. Konferenci celostní medicíny
v Českém ráji. Mým záměrem i cílem
bylo nahlédnout na problematiku
pohledem nejen akutní medicíny,
vypíchnout praktické zkušenosti
z léčby pacientů až pokusit se o jisté
zobecnění v úrovni psychosomatické oblasti, opakujících se příčin,
snad i náhled do filozofické roviny
problému.
Náš obor chirurgie hlavy a krku
a otorinolaryngologie v sobě poměrně osvíceně historicky zahrnuje péči
o prostory hlavy, kde se smyslové
orgány nacházejí, a s tím související
dutinové prostory cest dýchacích
a polykacích. Není jistě náhoda, že
dokonce zahrnujeme péči nejen
„o detekci“, ale i tvorbu hlasu, tvorbu
něčeho tak důležitého pro komunikaci a tok informací, hlasový orgán.
(Jistě podíl mají kolegové foniatři).
V současné atomizaci medicíny nám
v záplavě patologických jednotek
a jejich detailní znalosti trošku zaniká běžný pohled např. na sluch
či chuť jako na smysl, i když se o ně
staráme, zkusme to vzít od začátku.

Smyslové vjemy
Vědci obvykle definují smysl jako
fyziologickou schopnost organismu
získávat (detekovat) informace pro
další zpracování.
Trochu jemněji řečeno smyslové
orgány jsou branami vnímání. Jimi
jsme spojeni s vnějším světem. Okna
do našeho vědomí.
Pět smyslů nám přisoudili již antičtí filosofové, mezi nimi Aristoteles.
Každé malé dítě ví, že lidé mají pět
smyslů: zrak, sluch, čich, chuť a hmat.
Jistě, jedná se o detekci hrubohmotného světa. Můžeme se jednoduše
zeptat a co šestý smysl? Tedy ona žitá
12

intuice, nebo třeba vnímání času?
Jistě najdeme další nomenklatury
a dělení dalších dovedností, podržme se přece jen didakticky rámce
ORL. A nechybí nám někdo do rodiny? Rovnováha. Představuji si, že
schopnost udržování rovnováhy jaksi
splynula do pojmu sluch, ucho, kdo
ví. Jenže udržování rovnováhy je výslednicí funkce smyslových orgánů,
bezvadné asociace vjemů v ústředí
i schopnosti reaktivity. Proto mě napadá paralela s gotickou katedrálou,
jako jedním z vrcholných projevení
tvůrčího ducha ve hmotě, spojení
všech druhů umění, malířství, hudby,
sochařství, rétoriky, vybroušeného
stavitelství…Určitě pak rovnováha
se stává tématem symbolicky nejvíce přesahujícím do mnohých rovin
života a jeho směřování (obr. A viz 3.
strana obálky).
Obecně ještě dodám, smyslové orgány dokáží přeměnit podnět z okolního světa – fyzikální – mechanickou
energii či elektromagnetické vlnění
nebo přítomnost chemické látky na
elektrický signál, na ně navazující
dráhy (senzorické části hlavových
nervů) a převedou do příslušných
center CNS, kde se tyto kódované
informace asociují s funkcí dalších
oddílů mozku (superpočítače) (obr.
č. 1).
Obrázek č. 1
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Čich a chuť
Jsou smysly, které výrazně ovlivňují
naše stravovací zvyky i chování. Jedná se o chemosenzorickou percepci.
Čidlo čichu je fylogeneticky nejstarší smyslové ústrojí. Není bez
zajímavosti napojení korového čichového centra s amygdalou – emoční
složka a spojení s entoriální kůrou
– paměťové procesy. Na vedení
vzruchů se účastní I. a V. hlavový
nerv. Základní funkce čichu souvisejí
s příjmem potravy, upozornění na
nebezpečí, sociální komunikace,
česky lze říci výběr (sexuálního)
partnera.
Poruchy čichu pak rozlišujeme
kvantitativní – anosmie, hyposmie,
kvalitativní-dysosmie. Konduktivní
poruchy jsou (transport pachových
látek orto- a retronasálně), kde dominuje podíl nitronosní patologie
(rhinitidy, sinusitidy, deviace nosního septa, polypy, tumory), extranasální – adenoidní vegetace, tumory
nosohltanu.
Senzorineurální – patologie receptorové čichové buňky (atrofické rinitidy, inhalace toxických látek),dráhy a centrum – úrazy, nádory,
ateroskleróza, neurodegenerativní
onemocnění).
Diagnostika: psychofysikální testy
– parfémované fixy,elektrofysiologické evokované potenciály, MR.
Pro léčbu poruch smyslových
orgánů v ORL oblasti platí že, nejlepších výsledků dosahujeme tam,
kde můžeme samotný orgán či jeho
bezprostřední okolí uvést do fyziologického nebo aspoň podobného
stavu. Konzer vativně dominují
kortikoidy a antibiotika a nespočet
chirurgických (endoskopických
a otomikroskopických) metod.
U čichu zejména léčba příčiny, ideálně sanace horních cest dýchacích,

dále medikamentosně – kortikoidy,
topicky i celkově. Rehabilitace a nácvik dýchání nosem.

ho, života anebo nemít. Tedy být při
chuti. Opakem ať je nechuť. A hanlivý
pojem nechutný nerozvádějme.

Chuť

Sluch

Chemosenzorickou percepcí nazýváme komplexní vjem složený
z vjemu čichu, chuti a trojklaného
nervu. Samotná funkce chuťového
ústrojí je zajišťována součinností
hlavových nervů VII, IX, X, začíná
na chuťových pohárcích, papilách,
utvářejících mapu jazyka.
Chuťový vjem je spouštěč reflexů
– produkce slin, žaludečních šťáv,
sekrece pankreatu.
Funkce ovlivňuje stravovací návyky – solení, sladění – „aby z toho
něco měli“.
Rozlišujeme pojmy chuťová kvalita (slaná, sladká, hořká, kyselá,
umami – masová), vedle chuťového
vjemu – vnímání kombinace kvalit.
Počitek chuti je syntéza chuťových,
čichových i vizuálních podnětů, roli
hraje i paměť.
V patologii rozlišujeme kvantitativní poruchy hypogeusie a ageusie,
kvalitativní parageusie – pachuť.
Mezi nejběžnější příčiny patří epiteliální v místě – poruchy slinné
produkce, stomatitidy, zubní obtíže
(protetika), aktinoterapie, léky, záněty slinných žláz, kouření, gastroezofageální reflex. Dále poruchy nervů
a centrální jevy – úrazy, chirurgické
výkony, tumory, neuropatie.
Celkové – karence prvků a vitamínů, renální insuficience, hepatopatie, hypothyreóza.
Vyšetřování je gustometrie: elektro- a chemo- podle stimulu. Patří
sem i chuťové evokované potenciály
a MR.
Podle pestrého a různorodého
souboru příčin, by se pak měla odvíjet léčba.
Určitě lze zmínit i přenesené významy pojící se s touto oblastí. Mít
na něco nos… tys to čichal, zavětřit
(odkaz na instinkt). Pohádkové
a výstižné bývá jít za nosem. Cítit
a necítit, cítění,cit,emoce možná rezonuje s výše zmíněnou strukturou
amygdaly. Ale také nemoci někoho
ani cítit. Krásná je vůně domova,
a i milenci si musí vonět.
U chuti jde vesměs o příjemné
požitky, chutné jídlo a pití, dobrá
nálada a pak tedy mít chuť do něče-

Znalosti o anatomii a funkci ucha
jsou opravdu rozsáhlé, omezím se
jen na stručnou charakteristiku.
Rozlišujeme zevní a střední ucho
zodpovídající za převodní složku
sluchu a vnitřní – percepční funkce,
toto berme za periferní část ústrojí
a centrální jsou sluchové dráhy
a sluchové temporální centrum
s mnohými spoji dále. Sluchová funkce je opravdu výkonná – vnímáme
tóny 16-20000Hz, se značným dynamickým rozsahem od sluchového
prahu 0 až 120 dB.
Převodní ústrojí mění zvukovou
energii vzduchu do tekutin vnitřního ucha a vláskové buňky zajišťují
tvorbu elektrických potenciálů odváděných do centra.
Patologie ucha-sluchu rozdělujeme
na převodní: Externí otitidy, akutní
záněty středního ucha, tubotympanální katary a jejich následky, významný rozdíl je dětský věk oproti
dospělému. Přechod do chronického
zánětu nabízí další škálu postižení.
Společným jmenovatel je postižení
sluchové funkce. Dokonce těžší
prudší záněty např. mastoiditida mohou vést až k vážným komplikacím
celkové stavu – nitrolební komplikace, meningitidy atd… Nezapomeňme
zkostnatění třmínku v oválném
okénku – otosklerózu a celou řadu
patologických stavů způsobenou
traumaty, frakturami. Léčba je medikamentózní od protizánětlivých
postupů, ATB, kortikoidy, přes stále
účinnou paracentézu, ventilační
trubičky až k sofistikovaným otomikroskopickým výkonům ve středouší
a plastik bubínku souhrnně zvanou
kofochirurgie.
Mezi patologie vnitřního ucha patří vrozené vady sluchu (vývojové, ale
podmíněné noxami např. rubeola),
zde bych zdůraznil českou vymoženost – plošný screening novorozenců na bázi OAE – otoakustických
emisí! Obecně lze připomenout,
že nedoslýchavost až hluchotu od
dětského i pozdějšího věku lze řešit
sluchadly a dokonce kochleární implantací. Svou incidencí je významná
nedoslýchavost z hluku (pracovní

lékařství) a presbyakuze, prodlužující se věk v populaci (obr. B viz 3.
strana obálky).
Náhlá percepční nedoslýchavost
mívá rozmanitý původ: záněty vnitřního ucha – labyrinthitis, meningitis, infekčně-toxické (influenza),
exogenně toxické (ATB, alkohol),
přetížení hlukem, tlakem, otřesem,
fraktury. Dominující příčina zahrnuje postižení prokrvení vnitřního
ucha (a. labyrinthi). Je významná
právě frekventovanou incidencí.
Nezřídka se pojí s tinnitem. Ten
považujeme spíše za příznak než
onemocnění, pravý šelest je pouze
subjektivní vjem a považujeme ho za
signalizaci poruchy ve vnitřním uchu
(snad korelát bolesti, vnitřní ucho
nebolí). Často se pojí vertebrogenní
obtíže v oblasti C pateře a šíje, v předchorobí dohledáváme stres, únavu,
vyčerpání. Léčba je klidem, tichem,
koncentrací na problém, přispívá
komunikace – pohovor (ideálně
v německých sanatoriích i psycholog, skupiny atd…). Medikamentózně
kortikosteroidy, tolik diskutovaná
a přesto používaná stále vazodilatační léčba – infuze,vitaminy B řady, hyperbarická komora, obvykle v druhé
době rehabilitace – fyzioterapie.
Příčiny a symboly poruch sluchu
jsou v rovině psychosomatiky velice
široké: Uši jako antény do vnějšího
světa, stále otevřené, až fenomén
směrování boltců jako u zvířat, jejich
tvar prozradí o člověku mnohé vlastnosti (např. extrovert, introvert). Tvrdí se (WHO), že hluchota je horší než
slepota, přesto se nedoslýchavým
smějeme, slepé však litujeme vždy.
Důsledek je neblahý – izolace
od vnějšího světa. Dyskomunikace vede k prohloubení propasti
a odstup mezi postiženým a okolím,
ostatními. Častá je pak rozmrzelost,
hašteřivá povaha.
Vyloučení se – pak svět připadá
absurdní (surditas / lat. / = hluchota).
Značí držet si svět od těla, nechtít
naslouchat, nikomu nepropůjčit
sluch. Oproti dopřát někomu sluchu, po-slouchat, být po-slušný…
proti „Neslyšíš“? Když špatně slyší,
nechce poslouchat. Děti, starší muži
– selektivní slyšení. Pozor slyším, ale
nerozumím, neurologická porucha
zpracování v centru.
Nedoslýchavý pacient slyší jen
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silné a nápadné zvuky. Unikají jemné nuance i mezitónů života, ztráta
schopnosti diferenciace.
Zvláštní kapitola je akutní středoušní otitida: Agresivní konflikt na
tématech slyšení, dospělého nebo
dítě bolí něco, co musí poslouchat.
Už to nemůže poslouchat! Bolesti
ucha mají něco společného s poslušností (hlas svého svědomí nebo hlasy
ostatních). Připomíná realizovat se
sám podle sebe, a ne podle přání
a očekávání jiných, jímž dopřává sluchu. Naslouchat vnitřnímu hlasu, ale
též ho následovat! Hluchým se stává
ten, kdo je k němu dlouho hluchý.
Tinnitus pak může značit nezvládnutý stres, který pronikl dovnitř
těla, hluk přijatý dovnitř (poplašné
zvonění), člověk se nepostavil na
odpor. Cestou k uklidnění může být
zastávat svůj názor, názor ze sebe
a také darovat si ticho, být v souladu
s vnitřní hudbou.
Presbyacusis – vnější svět zvolna
ustupuje od člověka, může přicházet
orientace na vnitřní svět.

Rovnovážná funkce
Rovnovážný smysl je zajišťován
propriocepcí, vestibulární a zrakovou funkcí, jejich vzájemným anatomickým i funkčním propojením
(mozeček), významná je pak vazba na
motorický i autonomní systém.

Obrázek č. 2
Čivým orgánem jsou ampuly
a polokruhovité kanálky, dochází
k dráždění smyslových buněk pohybem
s lineárním a úhlovým zrychlením
(v gravitačním poli). Obrazně řečeno
jde o hmat vnitřního ucha (obr. č. 2).
Rozlišujeme patofyziologické jednotky z poruchy tvorby a vstřebávání
perilymfy/endolymfy.
Morbus Menieri, relativně vzácná
jednotka, ale dnes častěji menierský syndrom, vyznačující se ušní
14
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trias – percepční nedoslýchavost,
tinnitus a rotační vertigo, vegetativní
příznaky. Není obecně známo, že
např. Vincent van Gogh trpěl Menier.
chorobou (spíše než schizofrenií).
Jeho zoufalství přicházející typicky
v záchvatech vyústilo v uříznutí ušního lalůčku. Samostatná periferní
vestibulární ataka je charakterizována
horizontálním nystagmem, úchylkami paží, pády, rotačním vertigem,
stav je označován jako periferní
harmonický vestibulární syndrom.
Patří sem opět oběhové poruchy,
infekčně toxické (herpes zoster
oticus, rubeola), stav beztíže, potápěním frekventovaná dekompresní
poranění, průnik studené vody skrz
bubínek (princip kalorizačního testu). BPPV benigní paroxysmální vertigo, spouštěné třeba jen záklonem
hlavy na bázi dislokovaných otolithů
v polokruhovytých chodbičkách. Nutné zmínit neurinom statoakustiku,
projevující se iniciálně jedním či více
příznaky ušní trias. Pro diferenciální
diagnostiku je nutné uvážit i centrální
příčiny – centrální vertigo – disharmonické jevy (CMP, tumory).
Zásady terapie. Medikamentózně:
sedativa, hypnotika, antiemetika,
antivertiginóza, vazoaktivní látky,
nootropika, kortikoidy, ATB, vitamíny B,A,E. Prevence relapsů : nalezení
a odstranění vnitřních i vnějších příčin, psychické i fyzické stresy, životní
styl, abusus, dieta. RHB, rovnovážný
tělocvik, chůze v mechu a lese. Léčí
klid a čas.
Poruchu rovnováhy zmíníme
v symbolech. Nestát pevně na zemi.
Nebýt si vědom vlastní situace, mýlit
se, příliš rychlé pohyby pro vlastní
vědomí. Nevěří vlastním očím, je
vyveden z rovnováhy. Kolísá, váhá
mezi dvěma rozhodnutími, závrat je
otec pádu. Slast se závrati a klamání,
tančení valčíku a kolotoče civilizační
nadstavba od 19. století (obr. č. 3).
Jako rozvedení závratě a významů
lze využít kinetózu. Jedná se o konflikt
vjemů přicházejících do centra z očí
a vestibula, klid horizontu a kymácení podlahy. Terapeuticky využíváme
uvedení informací do souladu, vědomě vyvíjet aktivitu, chodit po palubě
a vnímat pohyby.
Nebo zavřít oči a vyloučit je jako
zdroj chyb. Svěřit se kymácení
a kývat se spolu s ní oddat se situaci,
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LÉČBA MYOFASCIÁLNÍ BOLESTI
OBLIČEJE AKUPUNKTUROU
Praktický manuál postupu rozpouštění trigger points
v musculus pterygoideus lateralis z intraorálního přístupu
Obrázek č. 3
přizpůsobit. Svěřit se danostem, najít
novou rovnováhu, rozhodovat se na
nové realističtější úrovni, situaci nahlížet vlastním pohledem, vnitřním
zrakem…
Místo závěru ocituji darovaný text
pořízený automatickým písmem,
z dob kdy jsem rovnováhu hledal.
Dodnes je to hozená rukavice, co
v životě hledat a nalézt.
Rovnováha jako princip života
Uši, sluch a vestibulár jsou jako
orgán schopny zajistit rovnováhu,
propojením se zrakem – funguje
ORIENTACE. Člověk, který nevidí
a neslyší se neorientuje a ztrácí rovnováhu. Vodorovná linie je pomyslná
čára oddělující svět ducha od světa
hmoty a jejím společným znakem je
cit. Uši zde znázorňují, komu a čemu
člověk = vědomí naslouchá!
Zatímco sebeláska a sebedůvěra
udržují cit v rovnováze, sebepochybnost a přizpůsobivost cizím energiím
tuto rovnováhu narušují. Energie peněz rovnováhu vyvažuje. Čím více sebepochybností a přizpůsobivosti tím
větší nerovnováha v energii peněz.
SAMA ROVNOVÁHA =
SPRAVEDLNOST.
Rovnováhu získám tím, že si sám
zaplatím (čím vším platím, a za co
platím) (obr. č. 4).
Obrázek č. 4

MUDr. Jana Stodůlková
Klinika Gemini Zlín
jana@stodulkova.cz

1. Úvod
Myofasciální bolest obličeje
(MBO), ať už jakékoliv etiologie, je
často doprovázena existencí spoušťových zón ve žvýkacích svalech.
Trigger point je hyperiritabilní
uzlík – taut band, napjaté svalové
vlákno svalu, který je v hypertonu.
Vzniká v dysfunkčních svalech a je
zdrojem neuralgiformních bolestí.
Vlivem ischemizace je v těchto místech nízké pH, vysoká hladina mediátorů zánětu jako je tumor necrosis
faktor alfa a acetylcholin. Ty dráždí
nervová vlákna a vzruch je veden
jako bolest do vyšších etáží nervové
systému.

2. Dry needling
V akupunktuře je známa metoda
dry needling, která dokáže triggery doslova ze svalu vymazat. Po její
aplikaci razantně klesá hladina mediátorů zánětu, dochází k analgézii
v léčené oblasti a k myorelaxaci
svalu.
Metoda pracuje na principech
reflexní terapie a využívá neurohumorální mechanismy účinků akupunktury. Říká se jí také tzv. západní
akupunktura. Využívá však východní
akupunkturní jehlu, která nenese
anestetikum jako při metodě wet
needling za injikace anestetika do
triggeru.
Dry needling metodě vystačí jehla suchá a mechanismus zavádění
jehly pod různými úhly a v různých
směrech. Jehla by neměla být při
proceduře z povrchu tkáně zcela
vytažena ven.
Navíc pracujeme s jehlou, která
není dutá, a proto riziko poškození
nervově cévních svazků a tkáňových
struktur je minimalizováno.
Dry needling opakujeme v inter-

valech 6-8 dní, aby se svalová tkáň
stačila zregenerovat. Maximálně po
deseti sezeních je efekt zafixován.

3. Fascie a winding
Každý dysfunkční sval má ztluštělou fascii. Přímoúměrně změnám
napětí a délce trvání těchto změn.
Všechny žvýkací svaly obličeje fascii
mají. Fascie se nenachází na mimických svalech kromě musculus
buccinator.
Fascie je zestrukturalizovaná extracelulární matrix. ECM je dějištěm
mechanismů účinků akupunktury.
Je to pojivová tkáň především z kolagenních vláken. Fascie je periferní
organizace, senzorická autonomní
síť, schopná reakcí nezávisle na
CNS. Pulsuje 8 – 12 x za minutu
a žene tím tekutiny v cévách, kterým
vytváří obaly.
Má řadu dalších funkcí. Je tensegritální, schopna reagovat na změny napětí. Fascie přechází ve fascii
a tvoří tím prostupnou a tkáněmi
prostupující integritu. Fascie je
representant tkáňové kontinuity.
Obrázek č. 1. Navinutá fascie
v mikroskopu

Vezmeme-li v potaz, že dle nejnovějších výzkumů fasciální roviny korelují
s průběhem akupunkturních drah,
může i to být jedno z vysvětlení,
jak funguje účinek akupunktury na
vzdálená místa těla.
Jestliže budeme pracovat s fasciemi, budeme působit nejen místně.
V případě triggerů po úvodním dry
needling potřebujeme uvolnit sval
ze sevření patologicky pozměněné
fascie. Jedině tak může sval zmyorelaxovat a nabýt svého fyziologického
objemu.
Děje se to metodou winding, kdy
díky viskoelasticitě fascie se tato tkáň
při rotaci jehly na ni navine. Jestliže odrotujeme v opačném směru,
vystrečovaná fascie se „rozžehlí“ na
povrch svalu (obr. č. 1).

4. Mikrosystém dutiny ústní
v léčbě MBO
V dutině ústní je znám mikrosystém, který objevil a pojmenoval německý akupunkturista J. Gleditsch.
Ve vestibulu jsou zubům přiřazeny
páry drah. Projikují se do míst, kam
se promítá jejich apex na povrch
a tato místa se využívají zejména
v diagnostice (obr. C viz 3. strana
obálky).
Pro léčbu myofasciální bolesti obličeje slouží retromolární prostory,
kterými se dostaneme do musculus
pterygoideus medialis a musculus
pterygoideus lateralis. Přístup
k laterálnímu pterygoidálnímu
svalu skrze retromolární prostor
v horní čelisti je unikátní přístupové místo k léčbě trigger points
této struktury. Pterygoideus lateralis
začíná na skalní kosti a upíná se disk
a kloubní pouzdro. Má přímý vliv
na pozici kloubu. Je velmi zásadní
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v léčbě myofasciální bolesti obličeje.
Anatomie orofaciální oblasti nedovoluje, aby se prsty toho nejšikovnějšího fyzioterapeuta ke spoušťovým
zónám v m. pterygoideus lateralis
spolehlivě dostaly, vyhledaly je
a následně rozmasírovaly. Akupunkturní jehla je prostředek, který trigger umí ve skrytém a malém svalu
nejen vyhledat. Umí jej i léčit.

5. Postup léčby trigger
points v m. pterygoideus
lateralis
Sumarizace postupu práce se
svalem při léčení trigger points
v m. pter ygoideus lateralis
z intraorálního přístupu:
1. zavedení jehly do vestibula
		a kontrola centrace;
2. dry needling;
3. winding;
4. přiložení fascie;
5. vytažení jehly z dutiny ústní.
1. Krok
Jehlu zavádíme do projekční oblasti
dráhy TB (TE), která leží bukálně od
retromolární oblasti (obr. č. 2, 3).

ústní v retromolární oblasti horní
čelisti
Čyřcentimetrovou jehlu velikosti 0,22 zavedeme do vestibula
již v oblasti první, druhé stoličky
a směřujeme ji paralelně s podélným
průběhem svalových snopců (tak se
triggry správně a účinně rozpouští).
Kontrolu provedeme extraorálně.
Jehla má směřovat k tragu a k meatus
acusticus externus. To je dostatečný
monitoring správného centrován
(obr. č. 4).
2. Krok
Jehlu zavedeme téměř k dříku (dle
konstituce pacienta). Pak začneme
s metodou dry needling. Jehlu nevytahujeme z těla zcela ven, pomalu
a v různých směrech a úhlech ji zavádíme a povysouváme.
Ve chvíli, kdy se dostaneme přímo
do triggeru, dojde k lokální záškubové odpovědi – local twitch response.
Jehla se „zasekne“ na několik sekund.
Nemůžeme ani tam, ani zpět. Jednoduše posečkáme, až stah svalových
vláken povolí a jehlu „pustí“. Poté
pokračujeme v suchém jehlování.
Dry needling děláme po dobu maximálně jedné minuty.

Obrázek č. 2. Mikrosystém dutiny
3. Krok
Winding. Navíjení
fascie na akupunkturní
jehlu. Jehlou rotujeme
ve směru hodinových
ručiček. Pohyb ukončujeme pohybem zpětným.
Tak fascii odmotáme

z jehly. Děláme jen dva cykly rotace.
Po více než dvou cyklech odpověď pojiva na navíjení slábne. Za
těchto mechanismů dochází také
k tažení kolagenních vláken z periferie
k jehle a k remodelaci cytoskeletu fibroblastů. Včetně mobilizace
tropokolagenu do ECM a k jeho
polymeraci v kolagen. Dochází
k nápravě patologických změn napětí
v pojivové tkáni. Fascie je vystrečována a může povolit myorelaxovanému,
triggeru zbavenému svalu (obr. č. 5).
4. Krok
Jehlu zasuneme hlouběji a tak
fascii ke svalovému bříšku „přiložíme“ zpět.
5. Krok
Jehličku vytahujeme z povrchu
ven. Nesmíme pociťovat žádný tah
či napětí. Tkáň musí být úplně volná!
(obr. č. 6)

6. Léčba ostatních žvýkacích
svalů

že by si ji zasloužila. Můžeme se tudy
dostat k m. pterygoideus medialis,
můžeme i navíjet. Je možné zde akupunkturou léčit neuralgii třetí větve
trigeminu. Pak jehlu zavádíme blíže
ke kosti a nenavíjíme.
Jako lokálních bodů pro uvolnění
spasmu m. temporalis využíváme Tai
Yang (průsečík prodloužených linií
obočí a dolního okraje okraje orbity). Nenavíjíme pro široké větvení
a. temporalis superficialis povrchového svalu.
Pro masseter slouží bod ST 5 (spodní a ventrální okraj m.masseter), ST
6 (místo největšího vyklenutí m.
masseter). Můžeme navíjet.
Nezapomínáme na paralelní zavádění jehly s podélným průběhem svalových vláken směrem k arcus zygomaticus (obr. D viz 3. strana obálky).

8. Závěr
I když máme k dispozici výběr
bodů z celého arsenálu 361 bodů na
drahách a dalších bodů extradráhových, lokální intervence do triggerů
je pro jejich léčbu stěžejní.
Přístup k musculus pterygoideus
lateralis z úst je unikátní a uvedený
postup v kombinaci s klasickou akupunkturou zajišťuje 90% úspěšnost
léčby MBO.
Úspěšnost léčby jsme mapovali se
studenty Fakulty zubního lékařství
na LF UPOL. Byla jsem garantem
této práce a v rámci SVOČ a studenti
v listopadu tohoto roku v celostátním kole získali druhé místo
a studie zazní na evropské konferenci studentských vědeckých prací
v Groningenu v únoru 2018.

Obrázek č. 5. Navíjení (winding)

Musculus pterygoideus medialis
je z retromolárního prostoru dolní
čelisti přístupný. Jehla se zde ovšem
zavádí nekomfortně pro pacienta
i pro lékaře. Proto jsem volila přístup
extraorální, kam se ve stomatochirurgii (traumatologii) zavádí anestesie
na třetí větev trigeminu. Toto místo
se nachází na prst od úhlu dolní čelisti na její hraně (obr. č. 7).
Více než 90 procent lidí zde má
prohlubeň. Dá se jednoduše vypalpovat. Tato anatomická struktura,
fovea, nemá žádný název. Jsem si jistá,

Obrázek č. 6. Vytažení jehly
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Vzdálené body jsou v léčbě myofasciální bolesti obličeje velmi důležité. Postupujeme dle pravidel TČM.
Protože napětí šíjového svalstva
a svalstva obličeje podléhá limbickým vlivům, využíváme mikrosystém
ucha.
Myorelaxujeme na bodech SI 3
(proximálně od hlavičky V. metakarpu na konci kožního ohybu) a BL 62
(pod vnějším kotníkem).
Bod LI 4 (mezi prvním a druhým
metakarpem) využíváme jako hlavní
analgetický bod pro hlavu a obličej.

Obrázek č. 4. Zavedená jehla ve vestibulu

Obrázek č. 3. Centrace
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7. Využití vzdálených bodu
v léčbě MBO

Obrázek č. 7. Zavedená jehla k m. pterygoideus
medialis extraorálně
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Souhrn
Cílem textu je přiblížit problematiku metabolického syndromu a hlavně jeho vliv na jedince
v komplexním pojetí biopsychociálního konceptu jedince. Jedná
se o syndrom, jehož existence byla
opakovaně zpochybňována, naštěstí
neúspěšně, neboť jeho přítomnost
znamená pro jedince významnou
a značně rizikovou zdravotní zátěž.
Metabolický syndrom přináší tichou
smrt. Dílčím cílem práce je dále poukázat nejen na možnosti komplexní
terapie syndromu, ale i specifické
terapie jednotlivých složek.

Klíčová slova
Diabetes; hypertenze; cholesterol;
metabolický syndrom; obezita; triacylglyceroly.

Úvod
Metabolický syndrom (MS) je
celospolečenským problémem současnosti. Poprvé jej v roce 1988
představil americký endokrinolog
Reaven jako tzv. syndrom X. Tento syndrom popsal jako společný
výskyt inzulínové rezistence, hyperinzulinémie, porušené glukózové
tolerance, zvýšení triacylglycerolů
(TAG), snížení HDL cholesterolu
a arteriální hypertenze (Reaven,1988). Následně přibyly další
faktory, jako mikrovaskulární změny nebo zvýšení hladiny inhibitoru
aktivátoru plazminogenu 1 (PAI-1)
s následnou poruchou fibrinolýzy.
MS je jedním z nejvýznamnějších
rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění a diabetu 2. typu.
Prevalence tohoto syndromu se ce18

losvětově neustále zvyšuje. Zásadní
podíl zde hraje sedavý způsob života,
vysokokalorická strava a progrese
prevalence obezity (Bošanská, 2010).

Definice MS
Dle WHO
• DM 2. typu, IFG (impaired fasting
glycaemia, porušená glykemie
nalačno) nebo
• inzulinorezistence (HOMA – homeostasis model assessment)
a nejméně 2 další:
• Poměr pas: boky > 0,9 u mužů
a > 0,85 u žen
• TAG>1,7 mmol/l nebo HDL-C ≤ 0,9
mmol/l u mužů a 1,0 mmol/l u žen
• Exkrece albuminu močí > 20 ug/l
• TK ≥ 140/80 mmHg
Dle NCEP, ATP III (National
Cholesterol Education Program
of High Blood Cholesterol in
Adults (Adult Treatment Panel
III))
Minimálně 3 z následujících
kritérií:
• Obvod pasu >102 cm u mužů
a > 88 cm u žen
• TAG v séru ≥ 1,7 mmol/l
• HDL-CH ≤ 1,04 mmol/l u mužů,
≤ 1,3 mmol/l u žen
• Zvýšený TK ≥ 130/85 mmHg
• Glykemie na lačno ≥ 6,1mmol/l
Dle EGIR IRS (European
Group for the Study of Insulin
Resistance)
• Hyperinzulinemie nalačno a alespoň 2 následující:
• Glykemie na lačno ≥ 6,1 mmol/l
• Krevní tlak ≥ 140/90 mmHg nebo
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léčena hypertenze
• TAG ≥ 2 mmol/l nebo HDL-C
≤ 1 mmol/l nebo léčená hyperlipidemie
• Obvod pasu > 94 cm u mužů, > 80
cm u žen (Bloomgarden, 2004)
Jako základní faktor MS je dle Mezinárodní diabetologické federace
(IDF) považována centrální obezita.
Vlastní MS je poté definován centrální obezitou (obvod pasu u mužů
> 94 cm, > 80 cm u žen) a přítomností
minimálně dalších dvou faktorů: triacylglycerolémie (TAG > 1,70 mmol/l)
nebo specifická hypolipidemická
léčba, snížení HDL cholesterolu
(muži < 1,0mmol/l, ženy < 1,3 mmol/l) nebo specifická hypolipidemická
léčba, krevní tlak nad 130/85 mmHg
(nebo antihypertenzní léčba) a glykémie nalačno nad 5,6 mmol/l nebo
přítomnost diabetes mellitus (DM)
2. typu (Zeman et al., 2007).

Epidemiologie MS
Srovnávání prevalence MS je komplikováno díky mnohým definicím
syndromu. Prevalence MS je významně ovlivněna věkem sledované
populace. Celosvětový nárůst prevalence je dáván do souvislosti s vyšším
výskytem obezity a také se zvyšujícím
se věkem populace (Grundy, 2008).
Odhaduje se, že MS trpí až 20–
30 % dospělé evropské populace (při
použití NCEP kritérií kolem 15–25 %,
při použití přísnějších kritérií IDF
25–30 %) a s věkem roste prevalence
až ke 40 % (Bošanská, 2010).

Patofyziologie MS
Všeobecně je za pilíř, resp. základní

faktor, MS považována inzulínová
rezistence. Velmi důležitá je i distribuce tukové tkáně a její funkce, svalová a jaterní depozice TAG, poruchy
regulace insulinu a glycidového metabolismu (Grassi et al., 2009). Asociace obezity a inzulínové rezistence
je prokázána. Důležitým faktem je,
že viscerálnímu tuku je přisuzována
vyšší metabolická a také prozánětlivá
aktivita. Řady studií ale poukazují na
změny jak viscerální, tak i podkožní
tukové tkáně (Bošanská, 2010).
Významnou roli v patofyziologii
hraje dysfunkce tukové tkáně a také
porucha imunitní regulace. Obě vedou ke kumulaci makrofágů, které
následně stimulují chronický zánět
v tukové tkáni. Navíc buňky tukové
tkáně, ale i její další součásti (např.
makrofágy), jsou zdrojem prozánětlivých působků (TNF-alfa, IL-6)
a hormonů (adipokiny) (Maury,
Brichard, 2010). Navíc dochází
k redukci ochranného adiponektinu,
fungujícího jako inzulínový senzitizér. Dnes, v souvislosti s obezitou,
inzulínovou rezistencí či aterosklerózou, mluvíme o metabolicky
indukovaném zánětu (metabolically
triggered inflammation) (Anděl et
al., 2009).
Významné jsou také změny regulace krevního tlaku a homeostázy
sodíku. Zde hlavní roli hrají systém
renin-angiotenzin-aldosteron a dále
kardiální natriuretický systém. Je
přítomna zvýšená aktivita reninu,
zvýšená hladina angiotenzinogenu
i angiotenzinu II. Tuková tkáň může
být sama zdrojem angiotenzin-konvertujícího enzymu nebo angiotenzinogenu. Angiotenzin II, vznikající
lokálně, ovlivňuje a retrográdně
reguluje procesy v tukové tkáni (Sarzani et al., 2008). Charakteristickým rysem hypertenze asociované
s obezitou je, mimo jiné, aktivace
sympatiku a renin-angiotenzinového
systému s retencí sodíku (Re, 2009).
Na základě souhrnných dat z 37
studií (celkem více než 170 000
pacientů) bylo u MS prokázáno
dvojnásobné riziko onemocnění
koronárních arterií. Byl také zjištěn
nárůst rizika jaterní steatózy, CMP
a rakoviny (Gami et al., 2007; Giovannucci, 2007).
Někteří autoři tvrdí, že zvýšený
výskyt kardiovaskulárních onemoc-

nění pacientů s MS má souvislost
jen s některými faktory nebo jejich
kombinacemi (hyperTAG, porucha
glukózové tolerance, obezita atd.)
a ne s přítomností vlastního syndromu jako takového (Bayturan et
al., 2010). Rostoucí počet složek MS
vede k nárůstu kardiovaskulárního
rizika. Toto se následně liší, individuálně, i podle intenzity manifestace
jednotlivých složek, přítomnosti
diabetu či jiných rizikových faktorů,
které nemusí být ani součástí MS (nikotinismus, věk, pohlaví) (Bošanská,
2010).

Klinická manifestace MS
Je dána vyjádřením jednotlivých
složek syndromu, a tedy i jejich
klinickým obrazem. Hlavní složkou,
jak již bylo zmíněno výše, je abdominální obezita. Přidává se hypertenze,
hyperglykemie, HyperTAG a dále
snížení HDL cholesterolu.
Bolesti na hrudi nebo dechové
potíže jsou již prediktory kardiovaskulárních a jiných komplikací, dále
bývá přítomna acanthosis nigricans,
hirsutismus, periferní neuropatie
a retinopatie u pacientů s inzulínovou rezistencí a hyperglykemií nebo
u pacientů s diabetem, přítomnost
xantomů nebo xantelazmat u pacientů s těžkou dyslipidemií (Wang,
2014).

Diagnostika
Diagnostika MS vychází z výše
uvedených kriterií a hodnot, které
definují MS, jsou stěžejní pro jeho
diagnostiku a tato z nich vychází.
Je nutné uvést, že by se měly hledat
i další faktory, které jsou příčinou
nebo vedou k MS. Zde je vhodné
zmínit onemocnění související se
spánkem - syndrom spánkové apnoe
(SAS). Jeho důležitost vzrůstá a SAS
se stává stále častěji zmiňovaným rizikovým faktorem MS (Tasali, 2008).
Navíc je SAS vysoce rizikový pro
kardiovaskulární systém. Je definován jako dechové pauzy nad deset
sekund více než desetkrát za hodinu.
Fyziologicky dochází ke změnám
dýchání v závislosti na stádiu a fázi
spánku. Usnutí je provázeno snížením svalového napětí (svalová relaxace) a to vede ke zvýšení odporu
v dýchacích cestách. Dochází také
ke snížení bazálního metabolizmu

s útlumem dechového centra prodloužené míchy. Dojde ke snížení
minutové ventilace a také k lehkému poklesu saturace krve kyslíkem
(<3 %). Uvedené změny jsou akcentovány u obézních, u osob s onemocněním plic, srdce, svalů a centrálního
nervového systému (CNS). Nejčastěji
se jedná o tzv. obstrukční typ SAS
(90 %), dále neobstrukční a smíšený
typ. U obstrukčního typu dojde ke
kolapsu dýchacích cest, což vede
k obstrukci orofaryngu a následuje
apnoická pauza. Dochází ke snížení parciálního tlaku kyslíku (pO2)
v krvi, naopak zvyšuje se parciální
tlak oxidu uhličitého (pCO2). Aktivace parasympatiku vede ke snížení
krevního tlaku i tepové frekvence.
Snížení pO2 a vzestup pCO2 má za
následek aktivaci chemoreceptorů
oblouku aorty, karotického sinu
a spinální míchy. To vede k reflexní
hyperventilaci, následuje „mikroprobuzení“ a hlasité chrápání při
otevření dýchacích cest. Vše je doprovázeno tachykardií a akcelerací
krevního tlaku při sympatikotonii
(Sovová et al., 2004).

Terapie MS
Terapie MS musí být komplexní.
Přístup musí být cílen hlavně na prevenci diabetu a kardiovaskulárních
komplikací. Uplatňují se postupy
farmakologické i nefarmakologické
(pohyb, dieta). Níže budou zmíněny
základy terapie jednotlivých složek
MS.
Důležité je, že dlouhodobá změna
životního stylu je i u dobře spolupracujícího pacienta obtížná (Hainer et
al., 2011).

Dyslipidémie
Léčba dyslipidémie má mimořádný
význam. Využívá se monoterapie
nebo terapie kombinační. Hlavními
léky jsou statiny a fibráty, do kombinační léčby se pak přidávají hlavně
ezetimib, niacin, ale i polynenasycené mastné kyseliny (polyunsaturated
fatty acids, n-3 řady (PUFA n-3) (Zeman et al., 2007).
Pro léčbu zvýšení LDL cholesterolu
(LDK-C) se využívají hlavně statiny,
které mají pozitivní vliv na lipidový
profil a vedou také k pleiotropním
benefitům (Towne, Thara, 2008).
Ve výběru léku a jeho dávky je nutný
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individuální přístup a titrace dle požadovaných výsledných hodnot.
Terapie snížení HDL cholesterolu
je kontroverzní. Na začátku by měla
být kombinace adekvátního pohybu
a diety. Statiny v tomto případě zatím
nejsou obecně rozšířenou indikací,
ale lze předpokládat jejich efektivitu. Jsou zkoumány inhibitory CETP
(cholesteryl-ester-transferáza) jako
potencionální látky zvyšující HDL-C.
Výsledky studie ILLUSTRATE bohužel
vyvrátily původní domněnky, že CEPT
inhibitor torcetrapib vede ke zvýšení
HDL-C (Nissen et al., 2007). Na druhé
straně u anacetrapibu byla prokázána
tendence k redukci kardiovaskulárních potíží (Cannon et al., 2009).
Fibráty jsou důležité v terapii pacientů s nadváhou, zvýšením TAG
a snížením HDL-C (aterogenní dyslipidémie) (Barter, Rye, 2008).
Pokud nejsou pokusy o úpravu
životosprávy efektivní, pak terapie
hyperTAG spočívá ve farmakoterapii
včetně podání fibrátů a niacinu. Snížení TAG dále pomáhá i přidání omega-3
mastných kyselin (Chan et al., 2002).

Hyperglykemie
Terapie hyperglykemie u MS typicky
začíná nasazením inzulínových senzitizérů (metformin). Podle některých
literárních zdrojů je tento schopen
příznivě ovlivnit patofyziologické
změny u MS. Optimální je kombinace
se změnou životního stylu, fibráty
a thiazolindiony. Každý z uvedených
postupů může, v rámci monoterapie
u MS, vyvolat pozitivní metabolické
účinky (Derosa et al., 2007; Bragt,
Popeijus, 2008).

Hypertenze
Hypertenze, vysoký normální krevní tlak a syndrom bílého pláště bývají
často spojeny se zvýšeným obvodem
pasu a inzulinovou rezistencí. Současná přítomnost hypertenze a metabolických poruch vede ke zvýšení
globálních rizik pro pacienta. Zatím
chybí důkazy, že by antihypertenziva
pozitivně ovlivnila kardiovaskulární
funkce u jedinců s MS a vysokým
normálním tlakem (DREAM Trial Investigators, 2008; The NAVIGATOR
study Group, 2010).
V rámci terapie hypertenze je nutno uvést, že MS bývá považován za
20

Dieta a stravování
„pre-diabetický“ stav. Proto jsou zde
preferovány látky, jako jsou blokátory RAS a antagonisté vápníku, neboť
potenciálně zlepšují (nebo alespoň
nezhoršují) senzitivitu k inzulínu.
Naopak beta-blokátory (BB), kromě
vasodilatačních BB, a diuretika by
měly být použity pouze jako doplňková terapie a v malých dávkách. Při
podávání diuretik by se měla paralelně podat i látka šetřící draslík (Celik
et al., 2006; Stears et al., 2012). Existují
totiž důkazy o tom, že snížená hladina
kalia zhoršuje glukózovou toleranci
(Shafi et al., 2008).
Obecně se u pacientů s MS doporučuje změna životního stylu, hlavně redukce váhy a zvýšení fyzické aktivity,
což následně vede nejen ke zlepšení
krevního tlaku, ale i metabolických
parametrů, čímž se oddálí případný
nástup diabetu (Cornelissen et al.,
2005).

Obezita – farmakoterapie
Na antiobezitika jsou kladeny vysoké požadavky, protože je nutno
je brát dlouhodobě a navíc většina
potenciálních uživatelů jsou jinak
zdrávi (Owen, 2012). Medikamentozní léčba se doporučuje u pacientů
s body mass indexem (BMI) > 30,
v případě, že selže konzervativní
terapie a pokles hmotnosti během
tří měsíců je nižší než 5 % původní
hmotnosti. Další indikací jsou pacienti
s BMI 27-30, u kterých jsou přítomna
kardiometabolická rizika související
s obezitou. Výběr léků je značně omezený, respektive v současnosti je pro
dlouhodobé užívání k dispozici na
trhu pouze Orlistat. Tento preparát
snižuje aktivitu střevní lipázy (vazbou
na serin), což vede k cca 30% snížení
resorbce tuků ve střevě. Jeho systémová expozice je minimální, neboť se
ve střevě nevstřebává (Hainer, 2011;
Vlčková, 2010).
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Obezita – bariatrická
chirurgie
Tato se týká hlavně těžkých forem
obezity. Jedná se o efektivní a bezpečné postupy, které vedou nejen
k výraznému, ale hlavně k dlouhodobému poklesu hmotnosti. Dle
literatury více jak 80 % operovaných
redukuje o více než 40 % původní
hmotnosti a důležitým faktem je
to, že si tuto redukci udrží minimálně deset let. Indikačním kritériem pro bariatrický výkon je, mimo
jiné, BMI nad 40, popř. BMI nad 35
s přítomností dalších komorbidit,
u nichž se dá předpokládat, že redukce hmotnosti povede k jejich zlepšení
či vyléčení (Fried, 2008).
V rámci bariatrie jsou dnes běžně
používány restriktivní zákroky, vedoucí ke zmenšení žaludeční kapacity. To
následně vede ke snížení příjmu potravy. Příkladem je adjustabilní bandáž
žaludku, sleeve resekce žaludku nebo
proximální žaludeční bypass. Druhou
variantou jsou výkony, které vedou
k omezení resorbce, jako je biliopankreatická diverze. Používají se i kombinované metody, využívající jak zmenšení žaludeční kapacity, tak i omezení
resorbce. Příkladem je distální žaludeční bypass či biliopankreatická diverze
s duodenální výhybkou (Braunerová, Hainer, 2010; Vlčková, 2010).
Pouze u žaludečního bypassu Roux
en Y bylo prokázáno, že dokáže
přeměnit obezitou navozené změny
v hormonální i centrální reakci na jídlo. Tento fakt by mohl vysvětlit, proč
jedině bariatrická chirurgie dosahuje
v terapii obezity dlouhodobé výsledky
(Haskins, 2015).
Nejčastěji používané výkony jsou
zobrazeny na obrázku číslo 1.
Obrázek č. 1. Bariatrické výkony
(zdroj: http://www.obklinika.cz/
lecba-obezity)

Studie prokázaly výraznou asociaci
vysokého rizika rozvoje MS a západního stylu stravování (Yoneda et al.,
2008). Naopak diety bohaté na ryby,
mléko, mléčné výrobky a obilná zrna
mohou vést ke sníženému riziku
vzniku MS (Ruidavets et al., 2007;
Mattei et al., 2013).
Meta-analýza několika populačních
studií prokázala cca 30% snížení rizika kardiometabolických poruch,
včetně ischemické choroby srdeční,
úmrtí, diabetu a mozkové mrtvice
u konzumentů čokolády (Buitrago-Lopez et al., 2011). Zde hraji patrně pozitivní roli polyfenoly v kakaových produktech. Dále
epidemiologické studie (hlavně
u mužů) naznačují, že i mírný příjem
vína může mít protektivní vliv proti
rozvoji i komplikacím MS. Ochranný
účinek lze také přičíst polyfenolům
(např. resveratrol) v červeném víně
(Liu et al., 2008).
I když se glykemické zatížení nezdá být předurčujícím faktorem pro
rozvoj MS, může vést vyhýbání se
potravinám s vysokým glykemickým
indexem u pacientů s MS ke zlepšení
některých metabolických parametrů (např. aterogenní dyslipidémie)
(Vrolix et al., 2008).
V současné době jsou dietní režimy
obětí módy a médií. Komerční diety
jsou testovány pouze na bezpečnost,
ne na účinnost (Owen, 2012). Důležité je také to, že stravovací návyky jsou
ovlivněny dostupností a vlastnostmi
potravin, ale i osobnostními charakteristikami spotřebitele (Müllerová,
Matějková, 2002).
V počátečních fázích terapie je
cílem navození negativní energetické bilance s následným poklesem
hmotnosti. Následuje druhá fáze,
dlouhodobá, s cílem nastavit novou
energetickou rovnováhu a tím redukci hmotnosti udržet (Hainer et
al., 2011).
Dietní doporučení by měla vycházet z analýzy aktuálního jídelníčku
a stanovení příjmu energie a bílkovin. Následně by měl být příjem
snížen o 10-20 %. Je ale nutné dbát na
dostatečný příjem bílkovin, protože
tyto v kombinaci s komplexními cukry a vlákninou navodí pocit sytosti
při omezeném příjmu energie.
Je nutné si uvědomit, že energetic-

ky bohatá jídla usnadňují pozitivní
energetickou bilanci, ale sama o sobě
obezitu nezpůsobují. Základem je
nepoměr mezi vysokým příjmem
energie na jedné a nízkým výdejem
energie na druhé straně. Proto také
redukční režim nemůže být založen
jen na výčtu zakázaných a doporučených potravin (Owen, 2012).
Ideální dieta je taková, při niž se pacient netrápí a vlastně „nedrží dietu“,
ale pouze upraví stravovací návyky,
aby se staly samozřejmou součástí
každodenního života (Owen, 2012).
V redukčním režimu by tuky neměly přesáhnout 30 %, cholesterol
300 mg, nasycené mastné kyseliny
10 %, kuchyňská sůl (s jodem)
5–6 g za den. Doporučuje se zvýšit
denní příjem vitaminu C (100 mg),
vlákniny (30 g) a také antioxidantů
(vápník, zinek, selen, vitamin E, jod
atd.) (Dostálová, 2003; Dostálová et
al., 2012).
Ideální dieta respektuje biopsychosociální model člověka.

Fyzická aktivita
Fyzická aktivita a obecně úprava
životního stylu směrem ke zvýšení tělesné aktivity je jedním ze stěžejních
faktorů komplexní terapie.
Doporučuje se 150 minut pohybu
týdně na úrovni 40 – 60 % maximální
aerobní kapacity (střední intenzita
zátěže). To vede ke zlepšení metabolického profilu a zvýšení zdatnosti.
Pro snížení hmotnosti je doporučena
aktivita střední intenzity, 250 – 300
minut za týden. Cvičební jednotka
má cca 30 – 45 minut. Pro udržení
redukované hmotnosti se doporučuje cvičení 400 – 500 minut týdně.
Zvýšené odbourávání TAG ve svalech vlivem zátěže, ale i po ní, může
mít významný vliv na inzulinovou
rezistenci obézních (Hainer, 2011).
Je nutné cvičit pravidelně a hlavně dlouhodobě. Studie Batemana
a spolupracovníků poukázala na to,
že nejúčinnější způsob ke zlepšení
kardiometabolické výkonnosti je
aerobní trénink (Roberts et al., 2013;
Bateman et al., 2011).
Naopak jiné výzkumy prokazují,
že nadmíra sezení a obecně chování
s nízkou aktivitou a výdejem energie
mohou mít za následek specifické
buněčné odpovědi, přispívající
k rozvoji MS (Hamilton et al., 2007).

Pouhé zvýšení fyzické aktivity vede
sice jen k malé redukci hmotnosti,
ale zlepšuje celkový metabolismus
a zdatnost jedince. Navíc je nepostradatelné pro zachování redukované
váhy (Matoulek, Šupová, 2008).
Důležitým poznatkem je, že již jednorázové aktivní zatížení může snížit
insulinovou rezistenci a toto snížení
může přetrvávat 1-3 dny po skončení
aktivity. Mechanismus snížení inzulinové rezistence není zcela objasněn.
Předpokládá se komplexní působení
s významnou úlohou celkových účinků fyzické aktivity na sval (zvýšení
svalové hmoty, zvětšení množství
mitochondrií, efektnější prokrvení, zvýšení aktivity lipoproteinové
lipázy, akcentace degradace TAG ve
svalech) (Hainer, 2011).
Prospektivní studie prokázaly
efekt pohybu u obézních na zvýšení
stimulované lipolýzy (Stich, Berlan,
1999; Stich et al., 2004). U obézních
totiž dochází ke snížení citlivosti
buněk tukové tkáně na lipolytické
podněty. Naopak pohyb podle některých studií vede u obézních k redukci aktivity lipoproteinové lipázy, což
má za následek snížení lipogeneze
v tukové tkáni (Hainer, 2011). Navíc je prokázáno, že fyzicky aktivní
obézní jsou zatíženi menším rizikem
nemocí a úmrtí než jedinci sice s normální hmotností, ale s nízkou fyzickou aktivitou (Poděbradská, 2011).
V rámci léčby, tak, jak se zlepšuje
výkonnost jedince a snižuje se jeho
hmotnost, je nutné postupně zatížení zvyšovat (Owen, 2012). Samozřejmostí je volba optimální pohybové
aktivity, hlavně zpočátku (voda, kolo,
trekové hole či nordic wallking),
abychom předešli poškození pohybového aparátu.

Ostatní metody
Významnou roli v komplexní
terapii MS má léčba SAS (Wang,
2014). Terapie SAS spočívá v aplikaci
kontinuálního pozitivního přetlaku
v dýchacích cestách (CPAP, continuous positive airway pressure).
Význam prokazuje studie z roku
2011, kdy bylo u pacientů s minimálně středně těžkou formou SAS, kteří
používali terapii CPAP po dobu tří
měsíců, prokázáno jednoznačné,
a hlavně signifikantní, zlepšení metabolického profilu, včetně redukce
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originální práce
krevního tlaku, LDL-C, TAG a glykovaného hemoglobinu. Bylo provedeno
i porovnání s placebem a změny
v parametrech MS byly u skupiny
léčené CPAP výraznější (13 %) proti
skupině s placebem (1 %) (Sharma
et al., 2011).
Alternativní medicína a doplňkové
přípravky mají zatím jen omezené literární podklady. To je v současné éře
EBM značně znevýhodňuje. Jedná se
o metody založené na praktickém
efektu. V rámci terapie akupunkturou jsou stanoveny léčebné postupy
např. u hypertenze či obezity, stejně
tak je možno využít reflexoterapie
(plosky, ruce), akupresury, gemoterapie, fototerapie a dalších metod.
Terapie jednotlivých složek metabolického syndromu ve finále ovlivňuje
celého jedince, jeho metabolismus,
a vlastně kompletní zdravotní stav.
Je prokázáno, že ženšen, berberin
a hořká tykev vykazují určité příznivé
metabolické účinky. Bohužel k ověření účinku a bezpečnosti je potřeba
větších klinických studií (Yin et al.,
2008).
Balneoterapie a psychoterapie se
uplatňují hlavně v terapii jednotlivých složek MS, především obezity.
		V rámci lázeňské léčby je tedy
přístup komplexní a zahrnuje jak
pohybovou terapii, tak i dietní režim
a edukaci.
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Významnou roli při vzniku a udržení obezity hraje psychika. Častou
příčinou přejídání jsou např. přelomové životní situace. Stejně tak tyto
situace mohou být příčinou snížení
pohybové aktivity a následného vzniku obezity (Owen, 2012).
V rámci psychoterapie, která by
měla být součástí komplexní terapie
obezity, se využívá přednostně kognitivně-behaviorální terapie, která
předpokládá, že nevhodné pohybové
a stravovací návyky jsou naučené a je
možné je odnaučit. Pacient se pod
vedením psychologa učí rozumět
svému myšlení, technikám sebepozorování a kontroly, a následně i měnit
své chování (např. nekompenzovat
stres zvýšenou konzumací potravy,
ale najít jinou alternativu jak se s danou situací vyrovnat). Pro adekvátní
efekt je nutné stanovení dílčích cílů
léčby a systém odměn za splnění
(Braunerová, Hainer, 2010; Vlčková,
2010).

Závěr
Přítomnost metabolického syndromu je pro jedince významným
rizikem. Je to „němý“ a velmi nebezpečný nepřítel, který přináší
pomalu a tiše smrt. Proto je důležitá
prevence jeho vzniku, popřípadě
jeho včasná diagnostika a hlavně
komplexní terapie – tedy terapie jed-
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notlivých složek. Stěžejní složkou MS
je obezita. Je nutné si uvědomit, že
se nestačí jen vážit, ale významný je
hlavně obvod pasu, popř. poměr pas/
boky. Tyto ukazatele nás informují
o množství viscerálního tuku, který
je metabolicky aktivní a výrazně
rizikový (ve srovnání s tukem podkožním). I malé snížení množství
viscerálního tuku snížení (5 – 10%)
výrazně zlepší celkový zdravotní stav
i životní prognózy. Dojde zároveň
i ke zlepšení metabolického profilu.
Závažnost komplexního ovlivnění
jedince tímto syndromem je významná. Narůstá s navyšující se prevalencí
syndromu. Je to válka na mnoha
frontách a jen komplexní terapeutický přístup s adekvátní adherencí
pacienta může vést příznivým výsledkům.
Literatura u autora

VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA NAŠICH ČLENŮ
Prof. MUDr. Jaroslav
Jezdinský, CSc. 85 let
V květnu se dožil významného
životního jubilea náš dlouholetý
člen a příznivec akupunktury, prof.
MUDr. Jaroslav Jezdinský, CSc.
Jeho profesní život je spojen
s Farmakologickým ústavem Lékařské fakulty Univerzity Palackého
v Olomouci, kde působil od 90. let
dlouhá léta jako jeho přednosta.
Již mnohem dříve se začal zajímat
o akupunkturu. V r. 1978 byl společně s ing. J. Hálkem spoluautorem
přístroje algesimetru pro objektivní
hodnocení bolesti u laboratorních
zvířat a sledování analgetického
účinku léků (byl patentován v řadě
států včetně USA). V té době se setkal
s MUDr. R. Růžičkou, CSc. a společně pak provedli studii s tímto přístrojem, který potvrdil analgetický
efekt akupunktury i u zvířat. Studie
pak byla publikována i přednesena
mj. na našem kongrese v Bratislavě.
Je autorem stati o analgetickém
mechanizmu účinku akupunktury
v učebnici akupunktury dr. Růžičky.
V 80. letech pak spolu s ing. Hájkem
pokračovali v expertním hodnocení
analgetického účinu akupunktury,
což bylo publikováno. Ve FN Olomouc prováděl akupunkturu u pacientů, které mu posílali přednostové
různých klinik, nejvíce alergologie,
u kterých nebyla účinná konvenční
terapie. Akupunktura se ukázala
i rezistentních případů jako velmi
účinná. Akupunkturní analgezii prováděl společně se stomatochirurgy,

a to především při extrakcích zubů
u pacientů alergických na všechna
dostupná lokální anestetika. Mnohokrát se účastnil seminářů ve Velkých
Losinách jako přednášející.
Jako hlavní autor nebo spoluautor
publikoval nebo přednášel např.:
• Analgetická účinnost laserového
paprsku při aplikaci do akupuntkturních bodů v pokuse na
zvířeti
• Význam endorfinů pro reflexoterapii
• Faktory ovlivňující účinek akupunktury v pokuse na zvířeti
• Elektroakupunktura u neuralgií
I. a II. větve trigeminu
• Akupunktura a endorfiny
• Značenije endorfinov dlja analgetičeskoj dějatělnosti akupunktury
(Vilnius, Litva)
• Analgesic effect of electric stimulation (electropuncture) on acupuncture points in inflammatory
pain studied in animal experiment
• Zánětlivá a deaferentační bolest
• Analgetický efekt laseru v akupunkturních bodech u zánětlivé
bolesti u zvířat – mezinárodní teoreticko-praktický seminář, Itálie
spolu s dr. Růžičkou

MUDr. Jaromíra Dobiášová
v březnu oslavila své významné životní jubileum v plné síle a stále v práci.
Patří k průkopníkům a nadšeným
příznivcům akupunktury, kterou bohatě využívala a stále používá ve své
praxi praktické lékařky v Bílovci na
severní Moravě. Účastnila se mnoha
kurzů, kongresů doma i v zahraničí,
legendárních seminářů ve Velkých
Losinách a Jeseníku.

Ing. Wanda Kyralová
oslavila své významné životní jubileum v květnu t.r. Od sametové revoluce je úzce spjata s naší společností
jako naše hlavní dodavatelka zdravotního materiálu. Velmi si ceníme, že
vždy dbala na kvalitu a spolehlivost
v zajištění zdravotnických prostředků pro akupunkturu a přidružené
techniky.
Dovolte, abychom všem jubilantům popřáli zejména pevné
zdraví a síly do další práce.
Za ČLAS ČLS JEP, výbor a za sebe
MUDr. Ladislav Fildán

Děkujeme oslavenci za jeho teoretickou i praktickou práci pro
akupunkturu, kterou využíváme
pro neustálé obhajování akupunktury, přejeme oslavenci pevné
zdraví a věříme v jeho trvalou
přízeň akupunktuře.
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bory. Z francouzské poezie překládal
především Préverta, Marcenaca
a Géraldyho.
Jeho vlastní verše vyšly v pěti sbírkách (Psychoterapie slov, Stopami
dláždění, Lásko šílená, Rákosová flétna a Pro tebe, má lásko… Jan Cimický
také vydal několik psychiatricky
zaměřených publikací pro širokou
veřejnost (Neznáme my se odněkud, Našinec v ohrožení, Psychiatr
v kapse a Minimum o stresu), poutavě zpracoval napínavé líčení literatury faktu (Atentáty na de Gaulla)
a vydal i půvabnou knížku vzpomínání na klukovská léta (Jak se z básníka
stává psychiatr a naopak).
Velký úspěch slavily jeho relaxační
kazety, které vydal s Daliborem Jandou (Harmonie zvěrokruhu a Keltský

MUDr. JAN CIMICKÝ, CSc. 70 LET
Jubilant se narodil 23. února 1948
v Praze. Roku 1972 dokončil studia
na Fakultě všeobecného lékařství
University Karlovy v Praze, od té
doby pracuje jako lékař, psychiatr.
O pět let později obhájil doktorát
na universitě v Paříži a stal se jejím
zahraničním asistentem, v roce 1983
pak obhájil kandidátskou práci na
lékařské fakultě v Praze.
Po promoci, od roku 1972 působil
v Psychiatrické léčebně v Bohnicích,
od roku 1981 do roku 1996 jako primář. V témže roce otevřel Centrum
duševní pohody Modrá laguna, kde
působí dodnes.
Odborně se věnuje především
psychiatrické rehabilitaci, relaxačním technikám a od roku 1987, kdy
absolvoval kurz, používá v léčbě
duševních chorob a poruch úspěšně
i akupunkturu. Je absolventem
jednoho z prvních kurzu MUDr.
Barešové.
Sám o tom říká:
„K akupunktuře mne dovedla
paní dr. Barešová. Ošetřovala ve FN
Vinohrady mého bratra, kterýž byl
po těžké autohavárii (3 zlomené
obratle) a podařilo se jí zbavit ho
bolesti a pomoci hybnosti do té míry,
že dodnes je plný sportovní energie.
A tak jsem se vydal i touhle cestou,
k akupunktuře. Mnohdy jsem si totiž
nebyl jist, jestli jen náš „západní“ pohled na terapii je opravdu ten jediný
správný. A akupunktura mi rozšířila
rozhled a vlastně rehabilitovala
medicínu, protože teprve v jejím spo-
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jení se mi splnila má představa, aby
pacient aktivně cítil změny a uměl
je i formulovat. Když tedy přijde
některý, je při nabídce akupunktury
rozpačitý a říká – já tomu nevěřím,
odpovídám - zkuste to na vlastní kůži
a uvidíte, to není záležitost víry, ale
vlastní zkušenosti... Takže dělám
akupunkturu u vhodných případů
už 31 roků.“
Veřejnosti je MUDr. Cimický znám
také jako básník a spisovatel. Vydal
čtyři básnické sbírky, povídky i romány. Celkový počet publikovaných
titulů již přesáhl padesátku. Překládá
také z francouzštiny.
První literární pokusy publikoval
od třinácti let časopisecky. V době
středoškolských studií byl členem
i autorem divadelního amatérského
souboru.
Z lékařské praxe psychiatra čerpají jeho četné prozaické příběhy,
nejednou motivované detektivní zápletkou, mimo jiné Případy doktora
Dvořáka, Klíč k pachateli, Křižovatky,
2 x v Paříži, Anonym, Vražda na ostrově a další.
Za romány „Dívka z přehrady“,
„Oddychový čas“ a „Vražedná past“
mu byly uděleny Ceny Jiřího Marka.
Příběh Klíč k pachateli vyšel ve francouzském překladu v nakladatelství
Miroire v Lille a tři z jeho novel se staly podkladem televizních inscenací.
Velkou čtenářskou pozornost vzbudily mimo jiné romány Oběti života,
Útěk do klece, Cizí světy, Mansarda
v podkroví či Srdce a skalpel.
Již 11x navštívil Čínu, která ho
okouzlila. Z těchto pobytů čerpá velice úspěšná kniha reportáží „Nefri-
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rok), za něž získal dvě „Zlaté desky“
i spolupráce s Pavlem Drešerem
(Relaxace I-IV).
Je čestným dlouholetým předsedou České sekce Světové asociace
autorů detektivní literatury, prezidentem české sekce frankofonních
psychiatrů, členem Obce českých
spisovatelů a Česko - čínské společnosti.
V příštím roce se připravuje velká
obrazová publikace fotografií K.Benického „Číňané“ s jeho textovým
doprovodem.
V současné době překládá z francouzské mutace povídky čínských
autorů „Duhový most“ a sbírá materiály pro knížku pohádek a legend
z Číny.
Jeho žena Marcela Cimická se

narodila v roce 1951 a pracuje jako
manažer v hotelu Belvedere v Praze,
kde zajišťuje mimo jiné i ubytování
zahraničních delegací. Je propagátorkou cvičení Tai chi a dalších metod tradiční čínské medicíny.
Jen vše dobré, pevné zdraví
a hodně elánu do dalších let
za sebe, výbor a všechny členy ČLAS
přeje
Petr Sedláček
K přání se připojuje za Českou lékařskou akupunkturistickou společnost
MUDr. Ladislav Fildán, předseda
ČLAS

tový drak“, kterou vydalo v roce 1999
nakladatelství Baronet. V roce 2001
vydal sbírku veršů „Rákosová flétna“,
která je holdem poezii čínských básníků, krajině i lidem. V tomto roce
vyšla také knížka „Harmonie vaření
a lidské duše“, kde autor přibližuje
tajemství čínské kuchyně.
Velký zájem čtenářů vzbudila také
biografická sága o osudech jeho
předků Nekonečná pouť.
Posluchači rozhlasu ho znají z řady
pravidelných populárně vědeckých
pořadů, zejména zaměřených na dospívající mládež (Mikrofórum, Rádio
na polštář), diváci televize si ho spojují s poradnou Co mám dělat, když…
Z francouzštiny přeložil několik
próz a hlavně řadu divadelních her
(Annouilh, Thomas, Giudicelli, Romains, které byly otištěny ve Světové
literatuře v letech 1981 – 1990 a realizovány různými divadelními sou-

Literární večer v Benešově.
Zleva MUDr. Jan Cimický, spisovatel Mgr. Pavel Hoza, (profesor českého jazyka
na gymnáziu a pořadatel), básník Jiří Žáček.
Foto: Petr Sedláček
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AKUPUNKTURA A TRADIČNÍ ČESKÁ
(NE ČÍNSKÁ!) MEDICÍNA
MUDr. Peter Olšák

Rehabilitační oddělení fakultní nemocnice Olomouc
Akupunkturní ambulance a rehabilitace Petr Konečný s.r.o., Mošnerova 3, Olomouc
peter.olsak@gmail.com
V posledním období jsem zaregistroval, že v časopisu ČLK Tempus
medicorum je věnována velká pozornost tzv. tradiční čínské medicíně,
která má snahu se implementovat,
dle mého názoru naprosto nevhodným způsobem, do zdravotnictví.
Jsem toho názoru, že bychom měli
být velmi obezřetní v tom, jakou
metodu v léčení pacientů použít.
Mělo by platit, že o způsobu léčby by
měl rozhodnout odborně erudovaný
lékař, který má nejlepší celostní přehled o tom, jaké léčebné možnosti
pacientovi současná medicína nabízí. V tom se lékař významně liší od
terapeuta tradiční čínské medicíny.
Ve své praxi a na svých přednáškách
se často setkávám s tím, že nejenom
laická veřejnost, ale i nemalá skupina lékařů nemá přehled o tom, jaké
možnosti léčebného zásahu akupunkturou a tradičními metodami
máme v naší republice etablované
a kterých se s úspěchem využívá
v řadě medicínských oborů. Původně
jsem odeslal tento článek, ve kterém
byla i část článku již v našem časopise
publikovaná ohledně tzv. medicíny
založené na důkazech (EBM), do časopisu Tempus medicorum. Proto se
předem omlouvám, že zde vysvětluji
i některá akupunkturistům již dobře
známá fakta. Na rozdíl od členství
v České lékařské akupunkturistické
společnosti (kde si ho můžeme svobodně zvolit), jsme v České lékařské
komoře povinnými členy, a o to více
by se mělo jednat o instituci, která
hájí zájmy svých lékařů. Bohužel jak
bude z článku patrné, někteří přední
představitelé jednají vůči ČLAS velmi
nekorektně. Jinak si jejich práce samozřejmě vážím, protože se pro nás
snaží vyjednat rozumné pracovní
podmínky, právně nás chránit apod.
Postoj ČLK mi zůstává záhadou.
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Navzdory tomu, že hájíme vesměs
společné zájmy (aby akupunkturu
aplikovali kvalifikovaní odborníci,
aby zde neléčili čínští léčitelé vydávající se lékaře apod.), tak jasný postoj
k aplikaci akupunktury dosud chybí.
Nedávno jsem četl rozhovor, kde
se prezident ČLK MUDr. Kubek vyjadřuje následovně k akupunkturní
léčbě:
Jak vysvětlíte prokazatelné
úspěchy akupunktury na zlepšení stavu nebo vyléčení ve zcela
doložitelných případech? Například dlouholetá činnost lékařů-akupunkturistů v ČLAS má těžko
zpochybnitelné výsledky.
Říká se, že u opravdu špičkového
akupunkturisty, tedy u takového,
který si nechá platit minimálně 100
euro za sezení, je úplně jedno, kam
jehlu zabodne. Vždycky to pomůže.
Nevím, z čeho pramení vaše tvrzení,
ale já jsem nikdy neviděl žádnou
seriózní vědeckou studii, která by
prokázala větší efekt akupunktury
v porovnání s placebem a sugescí.
Kolegům, kteří s vědomím limitace
možností této metody akupunkturu
zodpovědně provádí, však přeji, ať
se jim daří. Ostatně ani placebo
komora nezatracuje, i využívání
placebo efektu je součástí medicíny.
Z mého pohledu je to velká neúcta
k poctivé práci řady starších českých lékařů - akupunkturistů, kteří
se této metodě dlouhodobě věnují
a pravidelně organizují odborné kurzy
a semináře. Pokud by platila výše uvedená tvrzení, nebyl by zřejmě rozdíl,
jestli pacientce, která má spinální
lézi s paraparézou a není schopna nakročit, budu aplikovat akupunkturní
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jehly na podporu hybnosti do krku či
do postižené končetiny. Asi bych měl
předpokládat stejný efekt. Myslím, že
i laikovi, natož odborně erudovanému lékaři, je jasné, že se jedná o holý
nesmysl. Vše lze samozřejmě doložit
videoukázkami (možnost vyžádat
u autora článku), či přímou klinickou praxí. Jako ilustraci přidávám
fotografie, kde pacientka (78let),
která původně ležela na lůžku LDN
s paraparézou po exstirpaci benigního tumoru v Th páteři, dokáže
po akupunkturní stimulaci ihned
výrazně změnit hybnost končetiny
a následně tohoto efektu využít
v chůzi a provést nákrok, který před
započetím akupunkturní léčby nebyl
možný. Dnes, po více než roce od
léčby, pacientka chodí samostatně,
dokonce bez berlí!
Obrázek č. 1. 78 letá pacientka
s paraparézou: chůze v závěsu s asistencí fyzioterapeutky s podporou
chodítka před aplikací akupunktury

Obrázek č. 2. 78 letá pacientka
s paraparézou: hybnost PDK před
aplikací akupunkturních jehel

Obrázek č. 3. 78 letá pacientka
s paraparézou: hybnost PDK v průběhu
aplikace akupunkturních jehel

Obrázek č. 4. 78 letá pacientka
s paraparézou: hybnost PDK po
aplikaci akupunkturních jehel

Obrázek č. 5. 78 letá pacientka s paraparézou:
pacientka je po aplikaci akupunkturních jehel
schopna provést nákrok paretickou PDK

Obrázek č. 6. 78 letá pacientka
s paraparézou: hybnost PDK 2. den
po aplikaci akupunkturních jehel

Obrázek č. 7. 79 letá pacientka s paraparézou:
po roce od intenzivní rehabilitace včetně aplikace
akupunkturních jehel – samostatná chůze bez
pomůcek, soběstačná v ADL činnostech
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Podobný efekt lze dokumentovat
i u traumatických pacientů, viz další
fotografie jiné pacientky (rovněž lze
na vyžádání doložit i videoukázky
okamžitého efektu akupunktury).
Samozřejmě že ne všechny účinky
akupunktury lze tak snadno dokumentovat. Příkladem je další fotografie, kde pacientka po traumatu
kolene absolvovala již několik medicínských postupů ke zlepšení bolestí
s malým účinkem. Po několika měsících přetrvávajících bolestí s nutností pravidelné analgetické medikace.
Po 3 provedených akupunkturních
aplikacích bolesti poklesly z VAS 7
při zátěži na VAS 1. Po dalším měsíci
téměř plně vymizely.
Poslední klinický příklad je šestiletý chlapec po dvou plastických
operacích očního víčka, které bránilo vizu, kdy došlo k výraznému
oslabení m. levator palpebrae superioris, který není přístupný konvenční
elektrostimulaci. Po akupunkturní
stimulaci se výrazně zlepšila jeho
funkce a došlo ke klinicky významnému zlepšení funkce horního víčka,
která mu zlepšila kvalitu vizu.
Občas se setkávám také z obecně
rozšířeným názorem některých laiků,
a dokonce i lékařů, že akupunktura
funguje jenom u lidí, kteří jí věří,
případně mají nějaký psychosomatický zdravotní problém, a že
nefunguje u starých lidí, seriózně
nemocných lidí, či dětí apod. Proto
jsem zvolil ukázky účinků právě
u těchto pacientů. Mnoho dalších
léčebných účinků akupunktur y
neprezentuji pro omezený rozsah
článku. Tyto výsledky již řadu mých
kolegů - lékařů překvapily. Následně jsme mohli společně diskutovat
o diagnózách, u kterých by bylo vhodné akupunkturu použít jako metodu
první volby (např. periferní nervové
parézy, laterální epikondylitis… atd.).
Jedinou námitkou kolegů, se kterou
se setkávám, je absence vlastních
zaslepených randomizovaných studií
jako důkaz účinnosti. Tato námitka
je v současné době bohužel pouze
akademická, protože každý, kdo se
v dané problematice orientuje, může
potvrdit, že by to bylo finančně
natolik nákladné, že není v našich
možnostech tyto studie provést.
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Obrázek č. 8. Pacientka po traumatologickém výkonu v oblasti HK před
aplikací akupunkturních jehel

Obrázek č. 9. Pacientka po traumatologickém výkonu v oblasti HK při
aplikaci akupunkturních jehel, kde je v průběhu aplikace patrný antiedematózní efekt, který je vidět na „vtahování“ jehel při regresi otoku už
přímo při aplikaci

V neposlední řadě nutno podotknout, že takzvanou „sham“ akupunkturu u nás žádná pojišťovna nepojistí.
Jako nekolegialitu vůči lékařům
akupunkturistům vnímám výrok,
že pan prezident ČLK neviděl nikdy
žádnou seriózní vědeckou studii,
která by prokázala větší efekt akupunktury v porovnání s placebem
a sugescí. Nejenom že existuje
nesčetné množství studií, které prokazují efekt akupunktury v určitých
diagnózách, ale dokonce už i „tvrdá
data“ EBM v řadě případů metaanalýzami (nejsilnější míra průkaznosti
dle EBM) prokazují efektivitu léčby
v porovnání s placebem. Uvádím
jenom několik příkladů, další lze bez
problémů najít ve všeobecně uznávaných databázích Pubmed, Cochrane,
Dynamed, atd., které vesměs bohužel
zohledňují hlavně metodiku EBM.
Shin HC1, Kim JS2,3, Lee SK1, Kwon
SH2,3, Kim MS4, Lee EJ2,3, Yoon YJ2.
The effect of acupuncture on postoperative nausea and vomiting
after pediatric tonsillectomy:
A meta-analysis and systematic review. Laryngoscope. 2016
Aug;126(8):1761-7. doi: 10.1002/
lary.25883. Epub 2016 Feb 10.
Liang FF, Chen WY, Chen B, Xu QG,
Zhan HS. Effect of acupuncture
therapy on patients with low back
pain: a Meta-analysis. Zhongguo
Gu Shang. 2016 May;29(5):449-55.

Obrázek č. 10. Pacientka po traumatologickém výkonu v oblasti HK –
regrese otoku 30 min. po aplikaci akupunkturních jehel
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Chen N1, Wang J2, Mucelli A3, Zhang
X4, Wang C1. Electro-Acupuncture is Beneficial for Knee Osteoarthritis: The Evidence from
Meta-Analysis of Randomized
Controlled Trials. Am J Chin Med.
2017;45(5):965-985. doi: 10.1142/
S0192415X17500513. Epub 2017
Jun 28.
Je samozřejmé, že lze najít i mnoho
metaanalýz, které efekt akupunktury
v jiných diagnózách zatracují. Je pak
otázkou, zdali je to opravdu naprostou neúčinností metody, špatně
zvolenou metodikou posuzování
účinnosti, či tím, že je akupunktura
v těchto diagnózách opravdu neúčinná. Dále nutno zohlednit skutečnost,
že např. na akupunkturní elektrostimulace nervových paréz ještě žádné

metaanalýzy nejsou k dispozici,
i když klinický efekt na našem pracovišti je výrazně vyšší proti konvenčním elektrostimulacím, kde je již
efekt dávno prokázán. Dalším zajímavým pohledem může být zhodnocení
studií, které porovnávají účinek akupunktury s některými běžně užívanými léky. V řadě onemocnění se ukazuje, že má akupunktura minimálně
stejnou účinnost jako standardní
perorální léčba a někdy i významně
vyšší. Udivuje mě, že navzdory, podle
některých lékařů údajné neúčinnosti
akupunktury, léčím ročně touto
metodou stovky zdravotníků a jejich
počet se neustále zvyšuje. Podobně
jsou na tom i další kolegové věnující
se akupunktuře.
Domnívám se, že racionální pohled
na současnou léčbu v medicíně, dává
spíše za pravdu vyjádření prof. Pavla
Koláře, které rovněž vyšlo v tisku:
„Když chcete zjistit, co ovlivňuje
funkce květiny, můžete ji celou rozřezat a zjistit, že je v ní chlorofyl,
různá vlákna a tak dále. K funkci se
dostanete tak, že ji rozpiytváte. Anebo ji můžete zalévat a pozorovat,
a po určité době zjistíte, že jí třeba
nevyhovuje tolik zálivky nebo světlo
nebo chladnější vzduch, a postupně budete zjišťovat, co jí prospívá
a co ne. A to je behaviorální přístup
k onemocnění. Snažíte se funkci
pochopit. Takhle to dělali Číňané
třeba s akupunkturou. Nevěděli, že
existuje nějaký mozek a nějaké chemické děje v organismu, ale prostě
vypozorovali přes tep a další projevy
působení jehliček na organismus.
A to využili k tomu, aby léčili. Takže
máte dva přístupy, které se ale nesmí
oddělovat a musí se propojovat.
V medicíně je víc spíš toho pitvání.
Je ale chybou nevnímat přístup
symptomatologický. Oba přístupy
se musí postupně spojit, protože obohacují myšlení a způsob myšlení.“
Dalším častým argumentem, se
kterým se setkávám, je to, že akupunktura nemá přesně vysvětlený
mechanismus účinku. I když se v této
oblasti již podařilo nemálo prokázat,
stále to některým kritikům nestačí.
Na druhé straně nám vůbec nevadí, že např. velmi často používané
analgetikum metamizol (Noval-

gin) má v databázi AISLP uvedeno:
„Mechanismus účinku není zcela
objasněn.“ Podobně jsme na tom
i s dalším masivně předepisovaným analgetikem – paracetamolem.
I přesto jsem nenašel žádného lékaře,
který by o účinku výše zmíněných
analgetik pochyboval. V současné
době je snaha prokazovat účinky
akupunktury na funkční magnetické rezonanci podobně, jako je
tomu např. v západní medicíně po
aplikacích botulotoxinu. Pokud se
jedná o botulotoxin, jehož aplikace je
v porovnání s akupunkturní léčbou
výrazně nákladnější, nemá vůči jeho
použití v různých diagnózách většina
lékařů námitek. I když se v nedávné
době prokázalo, že bez adekvátní
rehabilitační následné léčby nepřinese samotná aplikace botulotoxinu
u spastické parézy klinicky významný účinek, což praxe potvrzuje.
U některých akupunkturních aplikací je rovněž k dobrému efektu nutné
navázat následnou fyzioterapií.
Příkladem může být akupunkturní
hypalgezie u pacientů s omezenou
hybností ramenního pletence. Na
fotografiích je vidět rozdíl v hybnosti
v rameni při abdukci před aplikací
akupunkturní hypalgezie, samotná
aplikace jehel a poslední obrázek
ukazuje hybnost v rameni po aplikaci
a následné fyzioterapii. Nutno dodat,
že předchozí dny, kdy pacientka
intenzivně rehabilitovala, se podobného účinku nepodařilo samotnou
fyzioterapií dosáhnout (obr. E a F viz
3. strana obálky – pacientka omezenou hybností pravého ramenního
pletence před aplikací akupunkturní
hypalgezie a zlepšení hybnosti po 45
minutách od aplikace akupunkturní
hypalgezie a následné fyzioterapie).
Při posuzování tradičních českých
metod léčby, které jsou v řadě případů účinnější než čínský přístup,
(např. v lázeňství) je to obdobné. Na
jedné straně jsme ochotni jednoznačně uznat účinek diuretik, na druhé
straně se díváme přes prsty na to,
že by měla studená voda aplikována
na dolní končetiny vyvolat diuretické účinky (což samozřejmě vyvolá
a každý se o tom může na vlastním
těle přesvědčit).
Současný stav je takový, že na některé diagnózy a symptomy je její
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aplikace jednoznačně indikována,
zatímco na další skupinu diagnóz,
doposud není jasný průkaz její
účinnosti – vše lze najít na stránkách WHO, kde je uveden seznam
diagnóz, které jsou pro akupunkturu
vhodné a kde byl již efekt četnými
studiemi prokázán. Samozřejmě
velkou skupinou diagnóz tvoří ty,
ve kterých má akupunktura velmi
sporný nebo vůbec žádný efekt.
Jelikož ve své praxi používám akupunkturu jenom jako jednu z metod
vedle standardních konvenčních
způsobů léčby (obstřiky kloubů,
tíhových váčku - burs, nervové blokády, epidurální blokády, blokády
sympatických ganglií, infiltrace
spoušťových bodů, fyzikální léčba…

oznámení a různé
atd.) mohu porovnávat efekt jednotlivých metod v různých diagnózách
a zvolit nejúčinnější způsob léčby,
kterého lze v řadě případů dosáhnout kombinací více metod (např.
použití akupunkturní hypalgezie
a infiltraci subakromiálního prostoru lokálním anestetikem).
Doufám tedy, že kompetentní lékaři, kteří se rozhodli pozastavit kredity
na vzdělávání lékařů v akupunktuře,
své rozhodnutí ještě znovu zváží.
Přál bych si, aby se v tomto ohledu,
co možno nejvíce seriózně a věcně
diskutovalo, a že další fungování oboru, na kterém se podíleli a podílejí
významní docenti a profesoři (jako
příklad uvedu prof. Barešovou, doc.
Páru, doc. Jandovou, prof. Fialu),

nebude kompetentním lékařům
lhostejné. Z mého pohledu by bylo
nejrozumnějším řešením situace
návrh předsedy České lékařské akupunkturistické společnosti MUDr.
Fildána, a to uznání akupunktury
jako lékařského oboru, jako je tomu
např. na Slovensku. Tímto by se
jasně zamezilo nelékařům tuto metodu provádět a tím zamezit jejímu
neodbornému provádění. Následně
by mohla lékařská akupunktura mít
nadále v medicíně postavení, které
ji právem patří. Česká lékařská akupunkturistická společnost již před
více než dvěma lety přislíbila v této
věci ČLK spolupráci.
Jazyková korektura Petr Sedláček

Obrázek č. 11. Pacientka s výrazným
gonalgiemi po úraze, ukázka
moxování na jehle a aplikace
akupunkturních jehel s následným
analgetickým efektem

AKUPUNKTURNÍ LÉČBA BOLESTÍ ZAD
v našich podmínkách a v Čínském Kunmingu
z pohledu rehabilitačního lékaře

MUDr. Jiří Horníček

Rehabilitační oddělení Fakultní nemocnice Olomouc
JHornicek@seznam.cz
Je to již více než rok, co jsem se
vrátil ze šestitýdenní stáže/workshopu z Kunmingu, kde jsme pobývali
s kolegy na klinice Tradiční čínské
medicíny (TCM), respektive na klinikách TCM, neboť jsou zde tři velké
nemocnice.
Kunming se nachází v jižní Číně,
v provincii Yunnan. Žije zde přes 6,5
mil. obyvatel. Jedná se o neuvěřitelně
rostoucí město/aglomeraci. Podnebí
je zde mírné. Obecně o čínském
zdravotním pojištění: zdravotní
pojištění není jednotné, existuje
několik stupňů pojištění. Navíc se
zde klade větší důraz na spoluúčast
pacienta. Na každém rohu jsou vidět
skupinová cvičení Tai-Chi, či jen tak
se „protahující se“ obyvatele. Nikdo
se nepozastavuje nad tímto úkazem.
Další zajímavostí, oproti našim podmínkám, je stravování. Prakticky
všechny pokrmy jsou nějak tepelně
zpracovány (kromě ovoce). Místo
PET lahve si lidé s sebou nosí malou
termosku s čajem, v níž je nejčastěji
Phu-erh, který nemalou stránkou
přispívá ke zdraví. Dokonce i v restauracích se podává teplá voda.
Po dobu naší stáže jsme pobývali
většinou ve „staré nemocnici“, která
stojí uprostřed města. Dochází zde
většina pacientů. Na okraji města
v roce 2008 byl vybudován velký
komplex TCM, kde se nachází i nejmodernější diagnostické přístroje

(od „meridiánové kamery“ přes přístrojovou pulzovou diagnostiku až
po západní přístroje typu RTG a CT).
Díky této stáži jsem mohl porovnat
poněkud odlišné přístupy k vyšetřování a akupunkturní léčbě bolestí
zad. Krátce bych připomenul pohled
západních lékařů. Jinak odebíráme
anamnézu, ptáme se nejčastěji na
vyvolávající moment, respektive co
bolesti předcházelo. Velký důraz
klademe na klinické vyšetření. Máme
možnost odeslat pacienta na zobrazovací techniky, které však, jak mnozí
ví, ne vždy korelují se symptomy pacienta. V tom případě se v prvé řadě
řídíme klinickým vyšetřením (zvláště
v případě hernie disku). Podle typu
bolesti zad a její příčiny poté volíme
adekvátní terapii.
Co se týče pohledu TCM na bolesti
zad, tak odlišnosti jsou již v diagnostice, kdy největší důraz se klade na
jazykovou a pulzovou diagnostiku.
Stále aktuální je i makroskopické
hodnocení moči. Na bolesti zad je
pohlíženo jako na „lumbago“. Na
rozdíl od našeho pohledu tedy nerozlišují kořenovou a nekořenovou
symptomatiku. Každý lékař TCM
má určitou svoji empirii a paletu
terapie. Setkal jsem se např. s prakticky vždy aplikovanými„9 paláci“.
Dále s metodou žhavé jehly, která
se používá mimo jiné na bod Bl40,
na který se následně přiloží baňka.

Také jsem viděl v TCM běžně používanou metodu se včelím bodnutím.
V areálu nemocnice mají vlastní úl.
Tuto metodu také často používají
při terapii parézy faciálního nervu.
V neposlední řadě je zde Tuina
masáž. Také u nás máme tradici
manuální a myoskeletární medicíny.
Podle mého názoru je náš způsob
pro pacienta bezpečnější, neboť drtivou většinu mobilizací provádíme
v trakci.
Při srovnání přístupů západní
a TCM jsou jistě patrné podobnosti,
zvláště ve volbě akupunkturních
bodů. Akupunktura má dlouhou
historii i u nás. V rozdílech spatřuji
odlišnou diagnostiku s přihlédnutím
k aktuální zdravotní situaci pacienta
(např.u zánikové motorické symptomatiky), v neposlední řadě pak náš
šetrný přístup k pacientovi. Pacient
v našich podmínkách již po aplikaci
15.akupunkturní jehly se cítí nesvůj,
natožpak počet jehel přesahující 30
i 40. Nebo bych si nedovedl představit co by způsobil byť jen pohled na
rozžhavenou jehlu…
Akupunktura jako taková přispívá
nemalou měrou k léčbě pacienta,
nejenom v oboru Rehabilitačního
lékařství. Je potřeba ale respektovat
populační/národní zvyklosti a individualitu pacienta.

Obrázek č. 12. Akupunkturní
stimulace u 6ti letého pacienta
s výrazným oslabením m. levator
palpebrae superioris
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ČÍNA 12. – 21. 10. 2017
Prim. MUDr. Jiří Nedělka

Rehabilitační centrum a ambulance léčby bolesti, Žufanova 1113, 163 00 Praha 6
nedelka@rehabilitacenedelka.cz
Na pozvání firmy BTL, v současnosti již největšího světového výrobce
zdravotnické techniky, jsem byl již
poněkolikáté požádán o provedení
série přednášek a praktických seminářů na téma aplikace rázové vlny
při léčbě poruch a bolestivých stavů
pohybového ústrojí.
Tato akce byla velmi dobře zorganizována zástupkyní firmy BTL paní
Janou Kaperdanovou a mojí průvodkyní byla fyzioterapeutka Lily.
Organizace jednotlivých akcí byla
následující- nejdříve přednáška o teorii účinku rázové vlny na podkladě
principu transdukce, historie léčby,
indikace, kontraindikace a aplikační
schémata.
Po příletu do Kunmingu přes
Peking 13.10.17 začala série přednášek a seminářů v Nanhua Hospital of
Traditional Chinese Medicine.
Dalším místem pro přednášky
a semináře byl po přejezdu autem
14.10.17 Lufeng People‘s Hospital
of Honhge Prefecture, následoval
15.10.17 Yunnan Sports Hospital.
16.10.17 – po přeletu z Kunmingu do
Fuzhou přednáška a seminář
17.10.17 – ve Fujian Medical Provicial
University.
18.10.17 – Přelet z Fuzhou do Shijazhuang.
19.10.17 – Přednáška a praktický
seminář v Habei Medical University
Forth Affilitated Hospital
20.10.17 – Přelet z Shijiazhuang do
Qinngdao.
21.10.17 – přednáška a praktický
seminář v Qingdao Central Hospital:curing pain and start healing of
Locomotive system, including SWT‘s
indications and case.
22.10.17 – let z Qingdao do Pekingu
byl pro mlhu zrušen, byla zvolena
32

náhradní doprava rychlovlakem,
rychlost kolem 315 km/hod. Zajímavým momentem při vstupu na
nádraží mi byla z kufru zabavena
bezpečnostním pracovníkem manikůra, švýcarský nůž byl přehlédnut.
V této době probíhal v Pekingu
19.sjezd Komunistické strany Číny
spojený s velkými bezpečnostními
opatřeními, které přinášely řadu dopravních a dalších omezení na celém
teritoriu hlavního města Pekingu.
Na rozdíl od obdobných sjezdů naší
minulosti, které byly s despektem
přehlíženy, tento vzbuzoval velký
zájem široké veřejnosti.
Úvodem svého sdělení jsem chtěl
nastínit časový harmonogram své
cesty, který byl velmi naplněn přednáškami a praktickými semináři na
téma použití rázové vlny při léčbě
pohybového ústrojí a léčbě bolesti.
Přes časovou náročnost a celkovou
vytíženost této akce pobyt v Číně
byl velmi zajímavý. Čínští lékaři jsou
velmi vděčné a komunikující auditorium s živou a vstřícnou reakcí
na sdělované informace a praktické
ukázky.
Své přednášky jsem koncipoval na
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principu seznámení se s teorií a praktickým využitím rázové vlny v léčbě
bolestivých stavů, na prezentaci vyšetřovacích technikách podle prof.
Jandy, které mají trvalou klinickou
hodnotu při diagnostice funkčních
a strukturálních poruch pohybového
ústrojí. Po teoretické části následuje
praktická část seminářů na pacientech, často velmi protekčních, s velkým očekáváním úspěšnosti léčby.
Ve svých prezentacích jsem čínské
lékaře seznámil i s dalšími léčebnými
technikami jako je vysoce výkonný
laser firmy BTL, který je velmi efektivní při léčbě pohybového ústrojí.
Po vyšetření pacienta a určení
diagnózy následuje seznámení s technikou reflexního manuální kontaktu
na uvolnění svalových spasmů, jako
začátek léčby rázovou vlnou ve formě dynamické myofasciální terapie.
Tato dynamická forma nízkoenergetické rázové vlny je aplikovaná
vícesegmentově, kombinuje se se
stimulací akupunkturních bodů,
v pojetí tradiční čínské medicíny i se
stimulací jednotlivých akupunkturních drah. Tato metoda je originální
a vysoce účinná při léčbě poruch
pohybového ústrojí.

Zajímavým momentem je i konfrontace našich léčebných postupů
v centrech tradiční čínské medicíny, kdy jsou prezentováni pacienti
léčení technikami tradiční čínské
medicíny, u kterých léčba není přiliš
úspěšná. Zde se ve většině případů
prokazuje úspěšnost české medicíny
s kombinací s aplikací rázovou vlnou
a prvky akupunktury. Toto platí
i u špičkových čínských sportovců. Je
možno konstatovat, že léčba tradičními čínskými technikami vyžaduje
dlouhodobější aplikační schémata,
našimi technikami, díky kombinaci
manuálních technik a rázové vlny
lze dosáhnout léčebného efektu

v podstatně kratší době.
Největším paradoxem je, když český lékař, což se mi podařilo, aplikuje
akupunkturu čínskému generálovi
v centru tradiční čínské medicíny ve
Vojenské nemocnici v Pekingu a odborníci na tradiční čínskou medicínu
si toto fotografují (foto na obálce).
Nezbytné je se i zmínit o zájmu Číňanů o jídlo, který je téměř rituální.
Podle sdělení není otázka, jak se máš,
ale už jsi jedl?
Neopomenutelný je bohatý oběd
a ještě bohatší večeře, kde se projednává většina potřebných záležitostí. Během večeře se přípitkem
projevuje úcta nadřízenému a hostu,

působí to velmi neformálně, nikoliv
servilně.
Ćínu již mnoho akupunkturistů
navštívilo, každý má své subjektivní
pocity, co já osobně obdivuji je dynamika rozvoje, přes všechny kontrasty
s tímto spojené.
Dominuje zájem Číňanů, aby jejich
země byla důstojným hráčem na celosvětové platformě.
Trochu mě překvapilo, že jsem
obdržel další pozvání na rok 2018,
ale asi je to tím, že my Češi máme co
světu ukázat a dokázat.
Jazyková korektura Petr Sedláček
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ZÁPIS Č. 35 ZE ZASEDÁNÍ VÝBORU ČLAS ČLS JEP
DNE 14. 4. 2018 V LÉKAŘSKÉM DOMĚ PRAHA
Přítomni:
Bláhová, Brychtová, Fildán, Filípek,
Kalinová, Olšák, Sedláček, Vančuříková
Omluveni:
Čutová, Halada, Kohoutová
Program:
1) Dr. Fildán: informace o jednání s ministrem zdravotnictví
dne 1.3.2018 – informace ministra
o stanovisku ČLAS a Lékařské homeopatické asociace k postavení
metod CAM používaných lékaři v ČR.
• Zásadní je legislativně upravit
postavení lékařů CAM ve zdravotnickém systému podobně, jako je
tomu v zemích EU.
• Stanovisko bude uveřejněno
v časopise na jiném místě.
2) Diskuse o dalším postupu výboru vzhledem k neudělení kreditů
ČLK na seminář:
• informace výboru o zdůvodnění
neudělení kreditů;

• odvolání na ČLK a ČLS JEP – Fildán.
3) Návrh na funkční kurz akupunktury (a přidružení techniky?)
– zpracuje Fildán, spolupráce Fiala.
4) Členská základna:
• Nově přijatí od minulého zasedání
– doplní dr. Kalinová, odešle dr.
Sedláčkovi k uveřejnění v časopisu.
5) Zakoupení 5 knih prof. Fialy
Akupunktura 21. století. Knihy budou předávány významným členům
k jejich významnému životnímu
jubileu nabo při významných příležitostech – schváleno.
6) Kongresy
a) ICMART Mnichov 7. – 9.9. – účast:
Fildán, Sedláček, Fiala – Fildán odeslal abstrakt, čeká na přijetí.
b) III. Kongres integrativní medicíny
26.10. Praha – příspěvek akup. společnosti 20 000,- Kč – spolupořadatelství – Clarion hotel.

c) Seminář: Olšák Petr – 19. – 20.10.
– Elektrostimulace akup. bodů.
d) III. Šmiralove dni 10. – 11.11. Dudince Akupunktura a interná medicína.
e) Seminář podzim: 24.11., téma, smysly? – zajistí Olšák, Vylam, Bláhová,
Fildán.
7) 2019 – 50. výročí založení ČLAS
– návrh na slavnostní seminář na
podzim 2019.
– 14. – 16.6.2019 XXX. Congressus
acupuncturae Slovaciae et Bohemiae
Vysoké Tatry.
8) ICMART světový kongres 2019
by se měl konat v Austrálii – můžeme
opět zorganizovat skupinu – termín
zatím není znám.
Zapsala
MUDr. Daniela Bláhová

STANOVISKO K POUŽÍVÁNÍ METOD TZV. KOMPLEMENTÁRNÍ
(INTEGRATIVNÍ) MEDICÍNY (CAM) V ČR
Představitelé níže uvedených institucí vyjadřují následující stanovisko k současné situaci v používání některých
metod tzv. komplementární (integrativní) medicíny:
1. Tyto metody patří výhradně do rukou lékařů, kteří mají kromě lékařského „západního“ vzdělání také státem garantované vzdělání v příslušném oboru „komplementární“ medicíny. Lékaři nesou za své pacienty plnou
a výlučnou zákonnou zodpovědnost v diagnostice i v terapii (tzv. lege artis medicinae).
2. Odmítáme, aby tzv. léčitelé v těchto postupech nahrazovali řádnou lékařskou péči. Pokud působí v některých ze zemí EU, nemají ani statut, ani práva lékařů nebo zdravotnických pracovníků.
3. Považujeme za nešťastné přijetí novely zákona č. 96/2004 Sb. ve znění zák. č. 201/2017 Sb. z 8. 6. 2017,
upravující nabývání odborné způsobilosti k výkonu povolání tzv. „terapeuta“, resp. „specialisty“ TČM. Stali
jsme se tak jedinou zemí v EU, kde se léčitelé staví na roveň lékařů nebo zdravotnických pracovníků. Plně podporujeme zákonnou iniciativu Senátu PČR, který požaduje, aby byly tyto dvě „specializace“ z citovaného zákona
vyjmuty.
4. Obor akupunktura má dnes již dvě své všeobecně uznávané interpretace – vedle tradiční čínské
také i západní (evropskou), podloženou morfologií, fyziologií a patofyziologií, tj. medicínou založenou na
důkazech (EBM).
5. Konstatujeme, že vzdělávání v lékařské akupunktuře a přidružených technikách se v posledních desetiletích
přesunulo nezadržitelně z Číny na západní univerzity jak v EU, tak i v USA, přičemž postgraduální vzdělávání
v lékařské akupunktuře v ČR co do obsahu i délky odpovídá zemím EU.
6. Konstatujeme, že v EU i v ČR se zákonně používají homeopatické léky, zapsané v lékopisu a je v zájmu nás
i pacientské veřejnosti, aby povinnosti a práva spojená s jejich používáním byla svěřena pouze do rukou lékařů
s garantovaným vzděláním v lékařském oboru homeopatie v souladu s normou EN 168722016, schválenou
EP 8. 6. 2016, platnou v celé EU včetně ČR, která se na její tvorbě též podílela.
V Praze dne 1. 3. 2018
MUDr. V. Dolejšová,
předsedkyně České lékařské společnosti integrativní medicíny
MUDr. L. Fildán,
předseda České lékařské akupunkturistické společnosti ČLS JEP
Prof. MUDr. Ing. P. Fiala,
vedoucí Katedry akupunktury a tradiční medicíny IVPZ Praha, Viceprezident ECPM, Brusel
MUDr. I. Ludvíková,
předsedkyně Homeopatické lékařské asociace
MUDr. T. Karhan,
spoluautor státní technické normy pro homeopatii, místopředseda ČLSIM
MUDr. H. Wankatová,
místopředsedkyně České lékařské společnosti integrativní medicíny
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ČLSIM Vás zve

PROGRAM

na odborné sympózium

INTEGRATIVNÍ MEDICÍNA V ONKOLOGII
které se bude konat dne

26. října 2018 v hotelu GRANDIOR
Na Poříčí 42, Praha 1
Záštitu nad Symposiem převzali senátor Ing. Petr Hejma
a zastupitel hlavního města Prahy Ing. Miloš Růžička.
Onkologická problematika je čím dál více aktuální a dotýká se našich pacientů i nás. Počty nemocných
neustále stoupají, a i když klasická medicína činí veliké pokroky v diagnostice i léčbě, nedokáže všem
pomoci. Na Sympoziu Vám přední odborníci představí širokou paletu možností, jak může integrativní
medicína přispět k léčbě nádorových onemocnění, snížit nežádoucí účinky chemoterapie a radioterapie
a jakou může mít roli v oblasti paliativní medicíny.
Přednášet budou naši lékaři s různých oborů integrativní medicíny jako i zahraniční
host Dr. med. Johannes Wilkens, lékař, antropozof, homeopat a teolog, lékařský
ředitel Alexander von Humboldt Klinik v německém Bad Stebenu, kde se mu podařilo spoluvytvořit naprosto unikátní centrum propojující integrativní, rehabilitační
a klasickou medicínu se zaměřením na geriatrii.
Vystudoval nejprve teologii v Marburgu a Tübingenu a následně také lékařskou fakultu v Erlangenu. Ve své diplomová práci se zaměřil na Arniku a její homeopatické ředění.
Pozitivní účinky homeopatické Arniky na zmírnění komplikací při hojení ran dokázal prakticky prozkoumat ve své chirurgické praxi, za což mu byla udělena cena nadace Karla a Veroniky
Carstens.
Dalším jeho projektem je výzkum doplňkové homeopatické léčby cévní mozkové příhody, kde dokázal,
že cílené užívání homeopatických léků zlepšuje úspěšnost rehabilitačního procesu. Tato práce získala
cenu Continentale Krankenversicherung.
V současné době se věnuje především léčení pacientů s onkologickým onemocněním a na toto téma
také publikoval řadu knih a článků.
Dr. Wilkens je stálým členem BfArm (Spolkový úřad pro bezpečnost léčiv) a členem výboru GAAD
(Společnost antropozofi ckých lékařů v Německu). Svoje zkušenosti se zapojením integrativní medicíny
v léčbě onkologických onemocnění od dětství po stáří představí řada našich zkušených lékařů a lékařek.

Přihlášky posílejte na adresu: toomasrada@gmail.com
Další informace se dozvíte na stránkách: www.clsim.cz
Věříme, že Vás připravované téma zaujme, za přípravný výbor sympózia se na Vás těší
MUDr. Věra Dolejšová, MUDr. Jana Wankatová, MUDr. Eva Kettmannová,
MUDr. Andrea Málková, MUDr. Tomáš Rada a MUDr. Lenka Radková.
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8.00 – 8.30 			Registrace
8.30 			Hudební vystoupení – Musica Quinta Essentia
8.45 		 Úvodní slovo MUDr. Věra Dolejšová a vědecká rada sympozia
9.00 		 Dr. med. Johannes Wilkens, lékař, antropozof, homeopat,
				lékařský ředitel Alexander von Humboldt Klinik v Bad Steben:
			Význam jmelí a Helleboru v onkologické terapii a praxi
10.00 		 MUDr. Andrea Málková:
				
Přínos anthroposofické medicíny v paliativní péči
10.30 – 11.00 		Coffee break
11.00 			MUDr. Anna Loskotová: Diferenciální diagnostika poruch
				lymfatického systému v komplexní terapii onkologických pacientů
11.25 			MUDr. Danuša Siveková:
				
Nádory děložního čípku a možnosti homeopatie
11.50 		 MUDr. Bohdan Haltmar:
				
Diagnoza C 50 – zhoubné nádory prsu. Jiná volba pacientky.
12.15 – 13.30 		Obědová pauza
13.30 		 MUDr. Zdena Růžičková: Varicela u onkologického pacienta
				a možnosti podpůrné homeopatické léčby
13.50 		 MUDr. Jana Wankatová:
				
Hematoonkologické onemocnění a celostní přístup
14.15 		 MUDr. Květoslava Kacířová: Homeopatie v dětské paliativní péči
14.45 			MUDr. Ilona Ludvíková: Homeopatické provázení pacienta konvenčně
				léčeného na karcinom hltanu – od stanovení diagnózy po remisi
15.15 – 15.45 		Coffee break
15.15 			MUDr. Dagmar Komárková: Možnosti TČM u onkologických pacientů
16.15 			MUDr. Jana Stodůlková: Paréza n. VII. jako důsledek chirurgické léčby
				tumoru a možnosti akupunktury
16.40
		

		PharmDr. Lucie Kotlářová:
		Využití fyziologické regulační medicíny u onkologických pacientů

17.00
		MUDr. Věra Dolejšová:
			Může integrativní medicína pomoci v prevenci nádorových procesů?
17.20 			Slavnostní ukončení sympozia
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Ilustrativní foto: prim. Dr. Kučera – Poruchy smyslových orgánů

Výbor ČLAS ČLS JEP
Funkční období od XI/2017 do XI/2021

A

příjmení, jméno, titul

pracoviště

kontakt

Fildán Ladislav MUDr.
předseda ČLAS

Ordinace léčby bolesti
Tyršova 56
612 00 Brno

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

Filípek František MUDr.
místopředseda ČLAS

Ordinace
Junácká 26
747 05 Opava

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

Bláhová Daniela MUDr.
vědecká sekretářka ČLAS

City Med s.r.o.
Vocelova 7
120 00 Praha 2

Mobil.: 606 605 026
E-mail: dr.blahova@email.cz

Vančuříková Zuzana MUDr.
hospodářka ČLAS

Most ke zdraví s.r.o.
Nádražní 17a
150 00 Praha 5

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

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

Ordinace
Křižíkova 2110
CZ-256 01 Benešov u Prahy

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

Brychtová Vladimíra MUDr.
členka výboru ČLAS

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

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

Čutová Helena MUDr.
členka výboru ČLAS

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

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

Kalinová Lenka MUDr.
členka výboru ČLAS

Vojtova 23
639 00 Brno

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

Olšák Peter MUDr.
člen výboru ČLAS

Fakultní nemocnice Olomouc
oddělení rehabilitace
I.P. Pavlova 6
779 00 Olomouc

Mobil: 776 275 863
E-mail: peter.olsak@gmail.com

B

Foto: Dr. Stodůlková – Léčba myofasciální bolesti obličeje

C

D

Foto: Dr. Olšák – Akupunktura a tradiční česká (ne čínská!) medicína

Ordinace FBLR Petr Konečný s.r.o.
779 00 Olomouc

E

F

Revizní komise ČLAS ČLS JEP
Funkční období od XI/2017 do XI/2021
příjmení, jméno, titul

pracoviště

kontakt

Kohoutová Ludmila MUDr.
předsedkyně revizní komise ČLAS

Dolní 497
744 01 Frenštát pod Radhoštěm

Tel. prac.: 556 836 909
Mobil: 608 824 868
E-mail: lidikohout@centrum.cz

Halada Petr MUDr.
člen revizní komise ČLAS

Porodnická a gynekologická klinika FN
Hradec Králové
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové

Mobil: 777 237 486
E-mail: halada.petr@post.cz

Vylam Petr MUDr.
člen revizní komise ČLAS

Nemocnice Jihlava, chirurgické odd.
Vrchlického 59
586 33 Jihlava

Mobil: 777 237 732
E-mail: p.vylam@seznam.cz
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1. škola tradiční čínské medicíny – TČM® – založena 1990

STUDIUM A SEMINÁŘE
tradiční čínské medicíny (TČM®)
Postgraduální semináře

akupunktura • aurikuloterapie • masáže tuina a guasha • baňkování
a moxování • diagnostika • mykoterapie • fytoterapie • dietetika
→ www.tcm.cz/seminare

Základy TČM®

1. ročník teoretických základů tradiční
čínské medicíny a jejich uvedení do praxe.
→ www.tcm.cz/zaklady

Akupunktura,
Fytoterapie a Tuina

Navazující specializace v oborech
tradiční čínské medicíny včetně praxe.
→ www.tcm.cz/studium

skolaTCM

+420 723 555 313

www.tcm.cz

info@tcm.cz

1.skola_TCM

1. škola tradiční čínské medicíny – TČM® – založena 1990 — Dělnická 54, 170 00 Praha 7, Česká republika
tcm-inzerat-abs-210x148.indd 1
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FYTOTERAPIE • HOUBY • AKUPUNKTURA • KOSMETIKA • VÝŽIVA
Bylinné přípravky —
doplňky stravy
MRL — MYCOLOGY RESEARCH LABORATORIES | Houbová výživa se zachovanou enzymatickou aktivitou
v přírodní (nekoncentrované) podobě v tabletách či volném prášku
GIOVANNI MACIOCIA | Západu
přizpůsobené tradiční přípravky
v koncentrované podobě tablet
nebo rozpustných granulek

Kosmetika

SINECURA | Tradiční směsi
v podobě koncentrovaných
tablet „pian“
WANXI | Tradiční čínské
bylinné směsi zejména
ve formě koncentrovaných
pokroutek „wan“

IB COSMETICS | Kosmetika sestavená na základě poznatků TČM

Akupunkturní pomůcky

Zdravá výživa

HUAN QIU | Kvalitní čínské
akupunkturní jehly ze Suzhou
SEIRIN | Špičkové japonské
akupunkturní jehly

COUNTRYLIFE | Kompexní řešení
zdravého životního stylu
VALDEMAR GREŠÍK | Bylinné čaje,
bylinné sirupy, dobré koření

TIANHE | Čínská bylinná náplast
„hřejivé uvolnění“
YBE | Regenerační krém a olej

N E J O B L Í B E N Ě J Š Í T R I T O N - M R L DOPLNĚK STRAVY
Složený účinek: ÖCordyceps | ÖReishi | ÖShiitake

NAŠÍ PRIORITOU
JE PRVOTŘÍDNÍ KVALITA

Zabýváme se prodejem přírodních potravinových doplňků, akupomůcek,
odborné literatury a dalších produktů vycházejících z poznatků tradičních
medicín. Jako ocenění naší dlouhodobé snahy o soustavně kvalitní přístup
k tradiční čínské medicíně vnímáme, že si nás několik věhlasných kapacit
a renomovaných výrobců vybralo jako své zastoupení v České republice.

