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Milé kolegyně, vážení kolegové,  
přátelé akupunktury,

pomalu se nám chýlí ke konci letošní 
rok zemského vepře, v němž se konaly 
jubilejní události. Na jaře jsme si na 
slavnostním semináři připomněli padesát let od založení naší 
společnosti, celým jménem České lékařské akupunkturistické 
společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně 
a v květnu se konal v krásném prostředí Vysokých Tater jubilejní 
třicátý ročník kongresu, opět celým názvem XXX. Congressus 
acupuncturae Slovaciae et Bohemiae cum participatione inter-
nationali. Obě akce jsou podrobněji zhodnoceny uvnitř časopi-
su. Zde bych rád alespoň zdůraznil historickou skutečnost, že byl 
poprvé udělen grant výzkumnému úkolu v akupunktuře, který 
získali naši kolegové z olomouckého pracoviště. Myslím, že se 
již můžeme těšit na další kongres v roce 2021. Podle pravidla 
střídání ho bude pořádat naše společnost a bude se konat v "za-
hradě Evropy", Lednicko-valtickém areálu, a to přímo v Lednici. 
Na podzim se dále konal čtvrtý ročník Kongresu integrované 
medicíny, i o něm je krátký text uvnitř čísla.

Mezinárodní akce pak vyvrcholily celosvětovým kongresem 
ICMART, tentokrát u protinožců v Austrálii – ve městě Gold 
Coast státu Queensland. Doufám, že zprávu z této významné 
akce si budeme moci přečíst v příštím čísle.

Další odborné akce, jako Šmíralovy dny na Slovensku, jsou 
avizovány v tomto čísle. Jsme si vědomi toho, že je pravděpo-
dobné, že v okamžiku doručení časopisu do vašich poštovních 
schránek už některá data nebudou aktuální, ale zařadili jsme 
všechny akce pro úplnost. Chtěl bych poprosit organizátory, zda 
by mohli posílat oznámení o akcích pokud možno s co největším 
časovým předstihem, protože časopis má poměrně dlouhou 
výrobní lhůtu. Vím, že to není vždy možné, ale snad dosáhneme 
takového stavu, aby všechna data byla aktuální.

Snad se také můžeme těšit na obohacení akupunkturistické 
literatury, a to o připravovanou knihu MUDr. Milana Stránecké-
ho Tradiční čínská medicína. Ukázku z ní jsme také zařadili do 
časopisu. V současné době je kniha ve fázi hledání nakladatele. 

Z kultury bych připomněl fenomenální trio Cream, první 
rockovou tzv. superskupinu. Necelých pět let po svém spoluhrá-
či na baskytaru a zpěvákovi Jacku Bruceovi a necelý týden po 
Karlu Gottovi nás opustil její bubeník Ginger Baker, v překladu 
krásné jméno "Zázvor Pekař". Naštěstí se můžeme již dnes také 
těšit na posledního žijícího člena, Erica Claptona, který k nám 
potřetí zavítá v květnu příštího roku. 

Z radostnějších událostí to byl například koncert k 75. naro-
zeninám vynikajícího baskytaristy Vladimíra Gumy Kulhánka. 
V době, kdy píši tyto řádky, jsou v plném proudu oslavy šedesáti 
let divadla Semafor, v jehož čele od začátku dodnes stojí úžasná 
osobnost naší kultury, Jiří Suchý. Kromě jiného mu vyšla další 
kniha, kterou neúnavně podepisoval, a samozřejmě také vystu-
poval, na srazu Jonáš klubu (dříve Klub spřízněných duší při 
divadle Semafor).

Přeji vám klidné pohodové Vánoce, šťastné vykročení do 
nového roku a dobrý celý tento rok kovové krysy.

Petr Sedláček
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VáÏení akupunkturisté, milí obchodní pfiátelé,

pfiipomínáme zde pfiehled akupunkturních jehel a pomÛcek, které jsme vám s láskou
a péãí dodávaly cel˘ch 28 let jako firma WANK, s. r. o. (ing. Wanda a Vanda Kyralovy).

Nyní je výhradním dodavatelem tohoto sortimentu e-shop ArgoMed a. s. – www.argomed.cz
(info@argomed.cz), kam můžete zasílat všechny své nové objednávky nebo dotazy.

Dûkujeme za vá‰ zájem a tû‰íme se na nové objednávky. 
Pfiejeme v‰em pohodov˘ a úspû‰n˘ rok kovové Krysy.

Pro přístup do sekce „Akupunktura WANK“ 
je však nutné se na webu předem zaregistrovat
(nebo přihlásit) jako lékař/zdravotnické zařízení.
Pracovnice klientského centra vám ochotně pomůžou
vyřídit Vaši registraci i objednávku zboží také na 
objednavky@argomed.cz, nebo na tel. 323 630 630.
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Úvod 

Na oslavách je nás tady několik, 
kteří prožíváme vedle univerzitní 
medicíny již přes 40 – 55 let okouz-
lení jiným medicinským myšlením  
v denní praxi. Když jsme začínali- 
množili jsme si různě sehnané mate-
riály na lihových strojích, doposud 
jsme vděční všem českým a sloven-
ským kolegům za jakékoliv materiály 
z tehdejších dob, opisovaly se ručně 
nebo na psacím stroji „Remington“ 
přes kopíráky atp. Osobně si proto 
nesmírně cením knihy prof. Dr. Ing. 
Petra Fialy, Ph.D., kterou by měli 
prostudovat povinně všichni lékaři  
manažeři ČLK, MZČR, ČLS JEP, lékaři 
neurologové, rehabilitační, revma-
tologové, algeziologové a prakticky 
lékaři všech klinických oborů.

Lékaři – absolventi kurzů myos-
keletální medicíny a fyzioterapeuti 
znají podrobně učení prof. MUDr. 
Karla Lewita, DrSc., Doc. MUDr. 
Evy Rychlíkové, CSc., prim. MUDr. 
Jiřího Marka a jejich následovníků  
o reflexních zpětnovazebních vis-
cerovertebrálních/vertebroviscerál-
ních vztazích. Rehabilitační lékaři se 
jim učí v předatestačních kurzech. Po 
prostudování Fialovy učebnice dobře 
víte, že Vám nemám téměř co říci. 
Fiala [7] publikoval biokybernetickou 
koncepci akupunktury, regulace 
informačních systémů, biofotony,  
u meridiánů uvedl ŠU-body, které 
jsou důležité právě pro reflexní ver-
tebroviscerální vztahy a velmi pěkně 
zpracoval body mimo dráhy. Z no-
vých přístupů (postupů) – na prvním 
místě v myšlení – nás posunul svým 
sdělením v časopise Acupunctura Bo-
hemo Slovaca (3/2017) MUDr. Theo-
dor Rosinský, CSc. [13] a to otevřením 

(či upozorněním) možností změny 
hmoty usměrněným myšlením tera-
peuta. A osobně chci vyzdvihnout 
a jen děkovat kolektivu: Gabrhel 
J., Popracová Z., Tauchmannová Z.  
a Ondrejkovičová A. – za popsané 
biosignály u piezoelektrických jevů  
u neinvazivních technik ošetření 
myofasciálních drah (ovlivnění fib-
roblastů, aktivaci iontových kanálů…
atp.) [8]

Ovšem v rámci oslav mi dovolte 
věnovat dnešní přednášku Vám všem, 
malinko víc kolegyním a kolegům:  
prim. MUDr. Lídě Kučerové, MUDr. 
Magdě Urbanové, MUDr. Zinaidě 
Saidové, prim. MUDr. Václavovi Vy-
drovi, prim. MUDr. Jánkovi Capkovi 
– kteří svůj profesní život zasvětili 
akupunktuře, přestože o tom ve své 
skromnosti moc nehovoří a už vů-
bec neprezentují své nejzajímavější 
neuvěřitelné mimořádné léčebné 
úspěchy. 

Osud Lídy Kučerové a můj se pro-
fesně prolínaly na několika úrovních: 
obě jsme neuroložky, elektromyo-
grafistky (už z roku 1966), obě jsme 
skončily po r. 1968 na rehabilitaci těž-
ce neurologicky postižených nemoc-
ných, obě jsme společně akceptovaly 
akupunkturu již v r. 1969 – lépe 
řečeno: poprosily jsme akupunkturu  
o pomoc, když jsme neměly na našich 
pracovištích ani potřebné léky (řada 
z nich tehdy ani neexistovala) ani fi-
nance (přísné plánování…) pro léčbu 
našich pacientů hemiparetiků, kvad-
ruplegiků či paraplegiků. Na lůžková 
zařízení jsme přijímaly na léčení pří-
mým překladem z nemocnic stavy: 
po  dilacerujících kraniotraumatech, 
nemocné po neurochirurgických 
operacích mozku (pro nádory, stavy 

po subarachnoidálním krvácení, po 
těžkých neuroinfekcích) a to v době, 
kdy neexistovaly spinální jednotky 
ani iktová centra a v řadě nemocnic 
ani včasná ani následná lůžková 
rehabilitace, dokonce neexistovaly 
ani  ambulance RZP. Naváži našimi 
zkušenostmi a proto mi dovolte  
malý odklon od nadpisu přednášky. 
Všichni jsme se učili a učíme kon-
traindikace klasické tělové jehlové 
akupunktury (a aurikuloterapie atp.). 
Vyjmenuji následně jen některé stavy 
úzce související s funkcí vnitřních 
orgánů: Akupunktura je kontraindi-
kována pro:
• Osoby ovlivněné alkoholem,  

drogami, jedy, některými léky
• Osoby s jakýmkoliv metabo-

lickým rozvratem, selháváním  
kardiorespiračním a parenchy-
mových orgánů tj. s dysfunkcí či 
lézí viscerálních orgánů 

• Osoby s akutní vyčerpaností 
• Osoby v akutním psychotickém 

stavu, s motorickým neklidem
• Osoby se zhoubným onkologic-

kým nálezem (do nádorové tká-
ně), léčené chemoterapií a ra-
dioterapií, osoby v terminálním 
stavu maligních onemocnění

• Osoby léčené systémově korti-
kosteroidy

• Neúčinná bývá akupunktura  
u dívek a žen při podávané anti-
koncepci aj. stavy…

• Za dřívějších dob (před r. 1989) 
se dokonce „směla“ akupunk-
tura provádět jen u osob spolu-
pracujících, s důrazem na jejich  
prožitek vjemu „čchi“… (Uzná-
vala se jedině materiální neuro-
fyziologická reflexní teorie aku-
punktury).

AKUPUNKTURA  
A VERTEBROVISCERÁLNÍ VZTAHY 
Slavnostní seminář ČLAS u příležitosti výročí 50 let  
od založení Československé lékařské akupunkturní společnosti,  
člena České lékařské společnosti J. E. Purkyně 
25. 5. 2019 Praha

Akupunktura a viscerální 
orgány u neurologických 
těžce nemocných pacientů

Při hlubším zamyšlení nad kontra-
indikacemi byla svého času klasická 
jehlová tělová akupunktura de facto 
kontraindikována u všech neurolo-
gických těžších nespolupracujících  
pacientů, navíc u pacientů mnohdy 
s kompletní afazií, s výpadky všeho 
čití, s chronickými zpravida febril-
ními infekty a samozřejmě nespo-
lupracující. U nich se přitom vždy  
jedná současně o porušení viscero 
viscerálních reflexních vztahů (zvl. 
u míšních lézí jde o dysfunkce or-
gánů mezi sebou, včetně chybných 
regulací endokrinia). Z hlediska 
neurofyziologie a kybernetiky jde  
o porušenou či zcela přerušenou 
zpětnovazební regulační funkci vis-
cerálních orgánů a tělních systémů 
s řídícími strukturami centrální ner-
vové soustavy (CNS). Zpravidla je ne-
funkční či přinejmenším dysfunkční: 

1. osa: hypotalamus – hypofýza 
– glandula thyreoidea – nad-
ledvinky

2. dysfunkce hypotalamu a z něj 
plynoucí dysregulace: auto-
nomního nervového systému 
(ANS), dysregulace imunitní-
ho sytému, sebezáchovných  
a roduzáchovných funkcí 
(nově sem musíme počítat  
i enterobiom a jeho poruchy), 
dále dysregulace vztahů hy-
potalamu s limbickým systé-
mem a rovněž s nc. amygdalae  
a nc. coeruleus (emoce, afek-
ce, kognice) a dalšími jádry 
mezimozku, mozečku apod. 
(kognice, paměť, deprese aj..).

Pan Doc.. MUDr. František Véle, 
CSc.  měl pro nás – své žáky elektro-
myogafisty a akupunkturisty – sou-
kromé vynikající přirovnání: „… že se 
u těžce postižených neurologických 
pacientů jedná o schizofrenii: jednak 
hemisfér mezi sebou jednak mozku 
ve vztahu k viscerálním orgánům  
a viscerálních orgánů mezi sebou“.

Primářka MUDr. Ludmila Kuče-
rová doposud pracuje v RÚ Hraby-
ně s klientelou jak s nadějemi na 
uzdravení v rehabilitačním ústa-
vu (RÚ-200 lůžkové zařízení), tak  
s velmi náročnou klientelou ÚSP 
(ústavu sociální péče) a s klientelou 

s tzv. „ambulantní rehabilitací„ tj.  
s pacienty zpravidla imobilními na 
vozíku (myopati, paraplegici atp.), 
kteří žijí v domě Lidového bytového 
družstva přímo postaveném v Hra-
byni – ve vlastních bytech se svou 
rodinou a dětmi a byli zaměstnáni  
v METĚ (družstvo invalidů). Já jsem 
pracovala ve Velkých Losinách a bylo  
nám oběma mnohokrát záhadou, 
že akupunktura funguje u velmi 
těžce neurologicky postižených 
osob – včetně osob s koma vigile.  
Klinicky po klasické tělové jehlové 
akupunktuře nebo moxování –  
u nich docházelo: k poklesu febri-
lií, k úzdravě bronchopneumonií  
a uroinfektů, k vymizení hypertenz-
ních krizí (zvl. u paraplegiků s lézi  
v úrovni Th 4 – Th 6), k obnově pro-
pojení visceroviscerálních reflexů 
v gastrointestinálním traktu (GIT), 
k zmírnění či vymizení ventriku-
lokardiálního reflexu, k zmírnění 
patologických doprovodných vege-
tativních symptomů u meteorismu 
či zácpy (hypertenzní krize, arytmie 
srdce, tachykardie atp.). Někdy se 
dařilo až akupunkturou odstranit 
obstipaci a naučit nemocné pravi-
delnému dennímu vyprazdňování  
v určitou stabilní hodinu. Co bylo 
pro nás a pro fyzioterapeuty obzvláš-
tě velkou úlevou – docházelo u nich  
po klasické jehlové akupunktuře  
k poklesu spasticity, k částečnému 
uvolnění kontraktur svalů a pojiva, 
u ztuhlých kloubů při pasivním ev. 
aktivním cvičení ke zvýšení rozsahu 
pohybu, byly i případy výjimeč-
né, kdy došlo k obnově reflexní  
a postupně i spontánní motoriky  
(samozřejmě v komplexu procedur- 
individuální léčebné tělesné výchovy  
na neurofyziologickém podkladě 
= metoda Vojtova, PNF manželů 
Kabatových, postupy dle Bobatha či 
Brunckovové atp.). Vždy docházelo 
k zlepšení trofiky kůže a podkoží 
(hojení/prevence dekubitů), zvláště 
pak v pozdějších létech při ovlivnění 
akupunkturních bodů a meridiánů 
postupně se rozvíjející laserovou 
terapií. Obnovila se rytmicita menses 
u paraplegiček, některé pacientky 
paraplegičky dokonce otěhotněly  
a porodily zdravé děti.

Problémem byly a jsou v této oblas-
ti důkazy. Jako elektromyografistky  
známe evokované potenciály (EP) 
somatosenzorické (SSEP), motorické 

(MEP), vizuální/optické (VEP apod.),  
ale z fascií či jater nebo z obalu led-
vin snímat evokované potenciály 
z autonomních nervových vláken  
neumíme. Relativně nové jsou EP  
(r. 2013): EGG – elektrogastrogram, 
který monitoruje elektrickou aktivitu 
žaludku, elektrohysterogram – EHG, 
který sleduje elektrickou aktivitu 
dělohy. [12]

Zažily jsme ovšem na tu dobu 
sedmdesátých a osmdesátých let  
nepopiratelné důkazy akupunktury:   
např. při elektrostimulaci akupunk-
turního bodu pro motilitu žaludku 
na ušním boltci koně v celkové nar-
kóze, což prováděl s kamerovými zá-
znamy zavedenými do žaludku koně 
MVDr. Štourač s kolektivem prof. 
MVDr. Dušana Holého, DrSc. rektora 
VŠ veterinární v Brně – dokázali tak  
již v létech osmdesátých efekt ušní 
akupunktury

O průkaz analgetického efektu tě-
lové akupunktury na laboratorních 
krysách se zasloužili v Ústavu kli-
nické farmakologie UP v Olomouci  
sofistikovaným způsobem kolektiv 
prof. MUDr. Jiřího Lenfelda, DrSc.  
a jeho pokračovatelé prof. ing. Jan 
Hálek a profesor MUDr. Jaroslav 
Jezdinský a kolektiv (cca 1982–
1987).

Poznámky k autonomnímu 
nervovému systému – 
obecně známé, pouze  
k připomenutí:

Sympatikus je prakticky všude  
v těle – i v kůži, kostní dřeni, v thy-
mu, v lymfatických uzlinách, [4] kro-
mě anatomie viz popisy fyziologie  
a patofyziologie imunitního systému.  
Nervy autonomního nervového sys-
tému jsou přitom smíšenými nervy, 
vedou i mnoho sensitivní aference  
a obsahují i nervová visceromotoric-
ká vlákna. 

Enterální nervový systém je za  
určitých stavů relativně samostatný, 
inervuje orgány od kardie žaludku 
až po m. sfinkter ani internus včetně. 
Kombinují se v něm vlákna vagu se 
sympatickými nervy a vlastním en-
terálním systémem, který se dělí na 
viscerosenzitivní a visceromotorická 
vlákna. Enterální systém inervuje  
i orgány přímo se zažíváním souvi-
sející např. játra a slinivku. (podrob-
nosti viz Čihák R. Anatomie 3tí díl). [4]

doc. MUDr. Dobroslava Jandová 
3.LF UK a FN KV KRL Praha, VŠ PALESTRA s.r.o. Praha

Dobroslava.Jandova@seznam.cz
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Parasympatikus inervuje hlavně 
viscerální orgány, není všude v těle. 
Vasokonstrikce cév svalů a kůže 
se děje poklesem tonu sympatiku 
(řízení cévní hladké svaloviny sym-
patikem). V případech vyřazení 
mozku nebo míchy je lidský organi-
zmus obdařený určitou autonomií 
viscerálních orgánů pro zachování  
základních biologických funkcí do 
doby reparace řídících struktur/re-
gulačních okruhů CNS (mícha, kmen 
mozkový, mozek, mozeček…).

Osobně se řadu let domnívám, že 
se informace z akupunkturních bodů 
šíří u kvadruplegiků a paraplegiků 
právě cestou sympatiku kolem cév  
přes truncus thoracicus centripetál-
ně i centrifugálně (de facto mimo 
míchu) – vstup informací intrace-
rebrálně se možná děje s cévami 
jdoucími do mozku, kde se předávají 
informace do tkání a buněk kolem 
cév (např. komunikace s glií). U pa-
raplegiků, kvadruplegiků je mozek 
zpravidla intaktní, pokud současně  
neprodělali polytrauma včetně po-
škození mozku.

Jiná situace je ovšem u osob po 
těžkých lézích mozku – po rozsáh-
lých neurochirurgických operacích 
s odstraněním např. celé jedné 
hemisféry pro nádor, stavy po dila-
cerujících kontuzích mozku s poško-
zením obou hemisfér, u otevřených 
poranění hlavy, aj. Klinicky se jedná 
o osoby mnohdy s kompletní afasií, 
poruchou čití všech kvalit, kvad-
ruparézam resp. kvadruplegiemi, 
obleněným vědomím. Tady lze ve 
vztahu k účinkům jehlové tělové 
akupunktury uvažovat o mechaniz-
mu tenzegrity. Je potřeba vysvětlit, 
že na přelomu 2. a 3.tisíciletí se  
v rehabilitaci zvl. pohybového sys-
tému upřela pozornost k pojivové 
tkáni. Ve světě objevů fibronektinu, 
aktinu, myozinu, dyneinu, integrinů 
a různých polymerů jak v extrace-
lulární (ECT) tak v intracelulární 
tekutině (ICT), látek prostupujících 
membrány buněk ( integriny), vznik-
ly nové poznatky o molekulárních 
motorech cytoskeletu buněk apod. 
Vnesly se tak do medicíny úvahy  
o pojivu jako o specifické samostatné 
informační struktuře organizmu. 
Přibližně od r. 1991 se v ČR hovoří  
o možném konceptu nikde nekon-

čící informační pojivové tkáně/sítě 
– coby informační struktuře. [5,10,11]

V akupunktuře jsou popisy chová-
ní pojiva velmi pěkně popsány v kni-
ze Petra Fialy a v Brně na akupunk-
turním kongresu 2017 jsme viděli 
dobře dokumentovanou přednášku 
o reakcích pojivové tkáně na vpich 
akupunkturní jehly s videozáznamy 
kolegyně MUDr. Stodůlkové z Olo-
mouce. Připomínám obecně známou 
skutečnost z anatomie a histologie, 
že pojivo nemá vlastní cévní záso-
bení, ale je velmi dobře inervované 
sensitivními vlákny A beta, A delta, 
vlákny B, tenkými málo myelinizo-
vanými vlákny C (volná nervová 
zakončení ). [4] V další části mých 
úvah musím nejdříve provést odboč-
ku na tenzegrity a vysvětlit je. Pan 
docent MUDr. František Véle CSc. 
by byl nadšený naukou o tenzegrity 
(tenzegritách..) – o systému pružné 
konstrukce známé z architektury  
i výtvarných děl. Tenzegrity je obec-
ný název pro struktury, v nichž se 
uplatňují obdobné konstrukční prin-
cipy „pevných tyčí“ a „pohyblivých 
lan“. U uměleckých děl umístěných 
v parcích se jedná skutečně o pro-
pletence pevných tyčí a pohyblivých 
lan, v architektuře (třeba při stav-
bách mostů) se nově rovněž uplatňu-
jí principy pevných a „pohyblivých“ 
prvků. Jejich obdoba je zvažována  
a potvrzována  ovšem i ve struktuře  
cytoskeletu v živých buňkách, ve 
tkáních, vnitřních orgánech, nejvíce 
v pojivu. 

Charakteristika tenzegrity: 
• Vliv vnitřního pnutí u tenzegrity 

převládá nad vlivem gravitace. 
• Tenzegrity lze otočit vzhůru no-

hama a s jeho tvarem se vlastně 
nic nestane.   

• Lokální tlak vložený zvenčí se 
rozloží po celé struktuře, takže 
nakonec netrpí přetížením jedi-
né místo ( ICT).  

• Tlakový impulz se z jednoho 
místa tenzegrity bleskově rozne-
se do všech jeho „koutů“(ECT).

Tenzegrity v lidském těle
Kandidáty na tenzegritové „kabely“ 

v buňce jsou stažlivé mikrofilamenty 
z molekul aktinu. Roli cytoplazma-
tických “tyčí“ hrají mikrotubuly, 

vznikající orientovanou polymerací 
tubulinů a velké svazky vzájemně 
propojených mikrofilamentů. Třetí 
složka cytoskeletu – intermediární 
filamenty – ta propojuje mikrofi-
lamenty, mikrotubuly a buněčné 
membrány navzájem. Jde o jakési 
„distanční dráty“, které udržují  mj. 
jádro ve správné poloze uvnitř buňky. 
Prostřednictvím integrinů mohou 
být uvnitř buněk aktivovány různé 
signální molekuly a růstové faktory 
asociované s cytoskeletem. Přenos 
mechanických stimulů do buňky 
může regulovat biochemickou od-
pověď buňky na vnější mechanické 
podněty a to specificky podle toho, 
jak a kudy byl podnět přenesen. Me-
chanický tlak tak může nakonec vy-
ústit v biochemickou reakci, např. ve 
specifickou fosforylaci. Úchyty tenze-
grit propojují cytoskelet s obdobnou 
trámčinou jak vně buňky tak v jádře 
(s extracelulární a jadernou matrix). 
[3,15] Tenzegrity sítě mohou tudíž slou-
žit cílenému specifickému přenosu 
signálů předepsanými směry – připo-
míná to přenosy kabelovou televizí. 
Přenos chemickými působky, které 
difundují, připomíná spíše televizi 
bezdrátovou, která je založena na 
specifické recepci naladěním příjmu 
na určitou vlnovou délku. Obě tyto 
strategie mají své výhody i nevýhody, 
a není tedy divu, že v živých systé-
mech existují souběžně. Postrčení či 
zatahání za některý konec soustavy 
sice celou strukturu rozkomíhá, ale 
soustava se  může snadno a rychle 
vrátit do původní podoby. [3,5,15]

Obrovský pokrok přinesl vývoj 
přístroje, který umožnil ovládat vněj-
ším magnetickým polem magnetické 
částice, specificky navázané např. 
na integrinové kotvy cytoskeletu  
v cytoplazmatické membráně. Krou-
cení částicemi vyvolalo změnu napětí 
mikrotubulinových vláken a došlo 
buď  k celkovému ztuhnutí buněk 
(tkáně) nebo k relaxaci/povolení 
napětí buněk – respektive celé tká-
ně. Buňky reagovaly podobně jako 
odpovídající tenzegritové modely. [3]

Tenzegrity se vracejí do výchozího 
stavu, některé jsou však schopny 
dlouho stabilně kmitat. V živé tkáni 
jsou pak zdrojem dlouhodobé stimu-
lace/irritace/zdrojem informace. Po-
jivové regulační sítě mohou reagovat 

na „postrčení“ či „zatahání“ zvenčí až 
dramaticky, jak to známe z klinických 
efektů terapie technikami měkkých 
tkání u funkčních poruch motoriky 
při interakci terapeut x subjekt,  
z fyzioterapie při postizometrické 
relaxaci (PIR), ošetření trigger po-
intů (TrPs), ošetření jizev a z nád-
herné doktorandské práce MUDr. 
Anny Loskotové PhD. „Sekundární 
funkční lymfedém u popálenino-
vého traumatu a jeho terapeutické 
ovlivnění: Myofasciální manuální 
lymfodrenáž /M-MLD/(2016).“ Upou-
tal mne článek MUDr. Halyáka  
z r. 2008, [9] kde se věnoval průměru 
a histologii akupunkturních bodů.  
V rámci oslav 50-tiletého výročí 
založení lékařské společnosti aku-
punktury se sluší připomenout, že 
již v r 1981 přednášel anatom MUDr. 
J. Novotný (spolupracovník MUDr.  
R. Umlaufa) v Brně na mezinárodním 
kongresu téměř totéž, co uvádí Dr 
Halyák o Kellnerovi, který zjistil: že 
akupunkturní body v kůži a podkoží 
„…. majú priemer 5–7milimetrov  
a obsahujú viac receptorov a efek-
torov = teliesok Vatera-Pacciniho, 
Ruffiniho, Krauseho, Golgiho-Ma-
zzoniho a Meissnera ako ich okolie. 
Obsahujú aj nahromadenie hladkých 
svalových vlákien, žírnych buniek. 
Rabinschong a spol. dokázali zmeny 
kolagénových vlákien a špirálových 
cievnych sieťovín v podkoží pro-
jekcie akupunkturného bodu (AB).  
V oblasti niektorých AB sa nachá-
dzajú zaujímavé voľným okom vi-
diteľné makroskopické útvary. Ide 
o nervovocievne zväzky, ktoré sa  
skladajú z opuzdreného nervového 
vlákna spojeného s cievkami do jed-
ného zväzku a prenikajúceho cez po-
vrchovú fasciu do riedkeho väziva.“ 
(DJ dodávám: tj mezi pojivová vlákna 
neboli tenzegrity. Popsali vlastně, že 
v AB je propojení periferních sen-
sitivních aferentních nervů + cév 
-spekulativně v.s. s reakcí sympatic-
ké pleteně kolem cév + pojivových 
tenzegrit. Budoucnost nám přinese 
další poznatky).

Zpět k viscerálním orgánům 
a neurologickým nemocným

V mimořádně náročných situacích  
u neurologických nemocných jsme  
s prim. Dr Kučerovou (každá na svém 
nebo spolupracujívím pracovišti) 

použily klasickou jehlovou tělovou 
akupunkturu jako ultimum refugium 
terapie, což u 3–5měsíců trvajícího 
koma vigile a podobných stavů tomu 
tak bylo. Každé ošetření akupunktu-
rou bylo originální skladbou bodů 
podle aktuálního stavu. Osobně 
jsem mohla použít originální čínské 
zlaté a stříbrné jehly (tenkrát jako 
dar od MUDr. Miroslava Procházky  
z jeho cest po Tibetu).

Pokud lze zobecnit, použily jsme  
u nejtěžších stavů podle MUDr. Ra-
domíra Růžičky CSc. [14] na prvním 
místě podporu pro ZDĚDĚNOU 
energii (z dráhy Tří ohřívačů 5 bod je 
základním bodem mimořádné  dráhy 
Iang – Oe = dráha opatrovatele Yan-
gu a bylo potřeba posílit ZÁKLADNÍ 
ENERGII  z orgánu ledviny, (bez které 
se nemůže transformovat Yang a Yin)  
a z ní tj. ze základní energie následně 
obnovovat VITÁLNÍ energie. Vitální 
energie jak uvádí Růžička [14] je tří 
druhů: 
• Energie orgánů (stavba, trofika)
• Energie vnitřností (viscerálních  

orgánů)
• Energie meridiánů (ČCHI)

Růžička [14] a Barešová [2] nás  
v kurzech učili charakteristiku  
a symptomy ledviny a energií násle-
dovně: 
• YIN LEDVINA uchovává zdědě-

nou zárodečnou hmotu (ledvina 
= orgán), 

• YANG LEDVINA tj. energie 
se podílí na činnosti zárodeč-
né hmoty, je v přímém vztahu  
k mozku, míše, kostem, řídí ko-
loběh vody. Energie Yang led-
viny je původcem všech trans-
formací energie v těle, přímo 
ovlivňuje všechny orgány, zvl. 
duté orgány, ovlivňuje oplodně-
ní, narození, stárnutí a smrt. Při 
nedostatku Yang ledviny (málo 
energie) je pulz hluboký, poma-
lý, prázdný.

Vnitřní orgány dle Bachmana – jak 
to jednoznačně formuloval ve své 
učebnici [1] – ovlivňují mimořádné 
dráhy. Mimořádné dráhy jsou regu-
lačním mechanizmem při selhání 
meridiánů, jsou upotřebitelné při 
dlouhotrvající poruše organizmu  
a při neschopnosti obnovy energetic-
kého stavu meridiánů. Dle Bachmana 

jsou pro obnovu funkcí viscerálních 
orgánů a s nimi tvorbu energií  
a ovlivnění funkcí mozku indikovány 
body mimořádné dráhy Inn-Tsiao 
–Mo, která má název „dráha budiče 
Yinu“. Základním bodem je 3. bod 
meridiánu ledvin (jeho funkcí je: 
budič Yinu, je indikovaný rovněž 
proti  všem stavům se stagnací Yinu). 
Druhým bodem je 8. bod z dráhy led-
vin  a následuje jej 1. bod z meridiánu 
močového měchýře, který propojuje  
mimořádnou dráhu Inn- Tsiao- Mo  
s mimořádnou dráhou Iang – Tsiao- 
Mo, která nese název „dráha budiče 
Yangu“ (hlavním bodem této dráhy 
je 62. bod meridiánu močového 
měchýře – m.j. jej známe také pod 
pojmenováním „Pán bolesti“), rády 
jsme používaly delší jehly a propo-
jovaly jsme 3 bod dráhy ledvin a 62 
bodem dráhy močového měchýře.

Indikace mimořádné dráhy Inn-
-Tsiao-Mo dle Růžičky: poruchy 
funkcí mozku, bezvědomí, poruchy 
krvetvorby, snížená oxidace krve, 
změny chemizmu v krvi a de facto 
v celém těle, překrvení intrakraniál-
ně, záněty nervové tkáně. Sdružený 
bod této mimořádné dráhy je 7mý 
bod z meridánu plic, který má podle 
Bachmana spojení na další mimořád-
nou dráhu a to: na 2 bod meridiánu 
přední střední dráhy (Jen- Mo) (která 
má název dráha přijímání a použí-
vá se vždy při nedostatku/minusu 
energie). Na Inn-Tsiao-Mo navazují 
z dráhy ledvin body 2, 6, 8 (indikace 
u epilepsií, při změnách vědomí,  
u ochrnutí- centrálních lézí), z dráhy  
žaludku body 9, 12 (jsou součástí  
bodů sdružených pod „okno nebe“),  
které mají propojení na meridiány: 
žlučník, tlusté střevo, tenké střevo, 
tři ohřivače a na zadní střední dráhu,  
všechny jsou indikovány při nerov-
nováze Yang a Yin energií. Posled-
ním bodem indikovaným do sestav  
s Inn-Tsiao-Mo je z dráhy močového 
měchýře bod 1. (který podporuje 
Yang, je indikován u dysfunkce všech 
viscerálních zažívacích orgánů a pro 
kardiovaskulární oběh). 

U nejtěžších neurologických ne-
mocných lze použít i body ze sys-
témů „Důležitých bodů meridiánů“  
(jak popsali – v abecedním pořadí 
uvádím: Bachman, Barešová, Esler, 
Růžička)
• Tonizační bod meridiánu ledvi-

originální práce 
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ny 7 je indikován u poruch cen-
trálního nervového systému, 
je s výhodou používán i u dětí  
s DMO.

• Oblastní bod orgánů – z meri-
diánu žlučníku bod 39 určený 
primárně pro míšní léze.

• Oblastní bod meridiánu jater 13 
je určený k posílení všech 6 YIN 
orgánů.

• Oblastní bod zadní střední drá-
hy 13 a 19 jsou pro posílení 
všech 6 YANG orgánů.

• Z dráhy slezina-slinivka 6 bod 
podporuje mimořádnou dráhu 
Inn-Tsiao-Mo.

• Z meridiánu žaludku body 4,7 
mají (uskutečňují, zesilující 
vliv) propojení na mimořádnou 
dráhu Yang-Tsiao-Mo.

• Mezi speciální body náleží 
obecně známý bod z meridiánu 
žaludku 36 s mnohočetnými in-
dikacemi.

• U neurologicky těžkých přípa-
dů je vždy prioritní a dominant-
ní dráha ledvin, ke které jak nás 
všechny učil prim. Dr. Kajdoš 
nutně musíme přidat vždy je-
den yangový bod.

Omlouvám se za určité nedodr-
žení nomenklatury – používám pro 
mne zvyklé označení meridiánů  
a bodů dle Bachmana (německé 
značení drah a bodů..), v tomto 
článku převážně v češtině číslo 
bodů a pojmenovnání meridiánů… 
a přepodkládám, že mi kolegové 
odpustíte a věřím, že každý dokáže 
nalézt odpovídající pojmenování dle 
současné platné nomenklatury. 

V klinické praxi denní rutiny jsme  
s primářkou Lídou Kučerovou měni-
ly individuálně sestavy akupunktur-
ních bodů u těch nejtěžších neurolo-
gických nemocných téměř při každé 
aplikaci. Sestavy byly nejen individu-
ální, ale při každé aplikaci jiné podle 
změn klinického obrazu, podle 
reaktivity úměrné věku nemocných, 
podle polymorbidit – přidružených 
chorob a stavů, dle průběhu, kom-
plikací, podle ročních dob atp. Vždy 
jsme začínaly mimořádnými dráhami 
a aplikací minima akupunkturních 
bodů a pokud možno jsme se snaži-
ly co nejrychleji dosáhnout úpravy 
funkcí viscerálních orgánů tj. co 
nejdříve upravit dysfunkci logistiku 

organizmu zvl. pak s dopadem pro 
trofiku a okysličení  CNS.

Za 14 dní po Pražském setkání aku-
punkturistů se koná oslava 50 let vý-
ročí založení lékařské akupu nkturní 
společnosti u našich přátel v SR, 
kde vzpomenou všech slovenských 
kolegů, které jsem nestihla jmenovat  
v tomto materiálu, se kterými jsme se 
po desetiletí setkávali, vyměňovali si 
zkušenosti a společně jsme předklá-
dali tvrdě materialistickému myšlení 
té doby důkazy efektů akupunktury.

V závěru sdělení přeji za sebe  
i za nás všechny starší, vám všem, 
a tím míním jak české tak sloven-
ské přátele akupunkturisty, abys-
te se nebáli použít akupunkturu  
i v mimořádně náročných situacích. 
Akupunktura Vás nezklame. Klasická 
tělová akupunktura se svým řádem  
a kombinace s aurikuloterapií pro-
vázaností funkcí mně osobně pře-
kvapila mnohokrát a léčebné efekty 
mně mnohdy překvapují dodnes. 
Osobně očekávám budoucí výzkum  
v akupunktuře směrem k informa-
tice a kvantové medicíně, protože 
celá biologie zatím probíhajícího 21. 
století je neoddělitelně spojena s pro-
dukcí map sítí – vztahů – souvislostí.    
Matematické modelování vlastností 
tenzegrity se může stát zajímavým 
nástrojem biologického výzkumu  
a jedním z mnoha důkazů působení 
akupunktury.

Jak je psáno Petrem Fialou: „Dlou-
ho známe start a cíl, ale neznáme 
ani trasu pochodu ani účastníky“. 
(Dodávám – zatím…)
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originální práce 

U příležitosti 50. výročí založení 
České (i slovenské) lékařské aku-
punkturistické společnosti ČLS JEP 
byl 25. 5. 2019 uspořádán seminář 
s tématem „Nejúčinnější postupy  
v akupunktuře“. A využití akupunk-
tury pro ovlivnění bolesti je jedno-
značně její nejčastější indikace. Proto 
jsem zvolil téma „Akupunktura pro 
tlumení bolest“, kde jsem se snažil 
popsat akupunkturní postupy pro 
tlumení bolesti z mé běžné denní 
praxe.

Při akutní bolesti většina pacien-
tů použije pro její útlum většinou  
s dobrým efektem analgetika, která 
jsou okamžitě běžně dostupná. Aku-
punktura u silné akutní bolesti nemá 
vždy jednoznačný a rychlý efekt, ale 
často je také úspěšná, zejména u paci-
entů, kterým analgetika napomáhají. 
Známe také vzácný tzv. sekundový 
fenomén akupunktury, kdy dojde  
k okamžitému ústupu bolesti. V dlou-
hodobé praxi jistě alespoň jednou za 
profesní život tento fenomén zažije 
každý akupunkturista.

Zcela jiný je však účinek analgetik 
ve srovnání s akupunkturou, přede-
vším u bolestí pohybového systému.

Jak prokázal Machado a kol.  
v r. 2012 ve velké meta-analýze  
a systematickém přehledu používá-
ní nesteroidních protizánětlivých 
analgetik u spinální osteoartrózy, 
tak NSAIDs jsou účinná v redukci 
bolesti, ale nejsou signifikantně účin-
nější než placebo. Podle výsledků 
této studie musí být léčeno NSAIDs  
6 pacientů, aby se u 1 dostavil klinic-
ký benefit v krátkodobém horizontu.

Akupunktura má právě u chronic-
kých bolestí pohybového aparátu, 
především vertebrogenních, překva-
pivý až 75% efekt, což ji řadí téměř 

na první místo mezi všemi metodami 
užívanými v těchto diagnózách.

Na úvod stručný pohled do historie 
výzkumů v oblasti bolesti i akupunk-
tury.

Vrátková teorie bolesti 
V roce 1965 publikovali Ronald 

Melzack (Kanada) a Patrick Wall (An-
glie)  vrátkovou teorii bolesti, která 
poprvé vysvětlovala efekt akupunk-
tury na tlumení bolesti západním vě-
deckým přístupem. Tato teorie byla 
pravděpodobně zásadní pro přijetí 
akupunktury západní medicínou. 
Teorie se však později nepotvrdila, 
nicméně akupunktura již byla pevně 
v západní medicíně ukotvena a nyní 
máme nové teorie vysvětlující efekt 
akupunktury. Vrátková teorie je dnes 
neplatná, protože se nepodařilo 
zopakovat výsledky pokusů a tedy 
neplatí ani pro akupunkturu.

Rozpor vrátkové teorie
Pozorováním u akupunkturní 

hypalgezie při operacích bylo 
zjištěno, že je nutná prestimula-
ce 20 – 30 min. před operací, což 
neodpovídá vrátkové teorii, podle 
níž by mělo po bolestivé stimulaci 
(např. akupunkturní stimulaci) dojít  
k rychlému uzavření vrátek.

Nocicepce
Důležitá pro vedení bolestivých 

vjemů jsou rychlá silnější aferentní 
vlákna a slabší pomalá aferentní 
vlákna a další struktury centrální-
ho nervového systému: substantia 
gelatinosa Rolandi v zadních rozích 
míšních, kde se signály z periferie 
přepojí (nebo nepřepojí) do zadních 
rohů míšních a dále do mozku (ces-
tou tractus spinothalamicus).

Poté nastupuje centrální kontrola, 
která moduluje vnímání bolesti a její 
prožívání.

Endorfiny a jejich receptory
V 70-letech došlo k převratným ob-

jevům endorfinů a jejich receptorů:
1971 – objev opiodních receptorů 

v nervovém systému (Goldstein) 
předcházel objevům endorfinů

1972 – objev humorálního přenos 
hypalgezie (Čang) a presynaptické 
inhibice = endorfinová teorie 
(Pomeranz, Han jin-šen)

1974 – enkefaliny (Kosterlitz, 
Huges)

1975 – endorfiny (Kosterlitz, Hu-
ges) – beta-endorfin (200 – 300x 
účinnější než morfin)

Později – dynorfin

Bylo prokázáno, že při přenosu 
vzruchu z presynaptického (exci-
tačního) neuronu přes synapsi na 
postsynaptický neuron hrají zásadní 
roli neurotransmitery a inhibič-
ní interneuron (klinicky němý), 
produkující metenkefalin, který 
zablokuje tvorbu vzruchu v postsy-
naptickém neuronu.

Postupně byla objevena celá řad 
nových neuropeptidů a mediátorů, 
působících na zadní rohy míšní:

a) Budivé  
• substance P
• neurotenzin
• glutamát
• cholecystokinin – vysoká hladi-

na brání analgetickému účinku 
akupunktury (čímž by se dali 
vysvětlit nonrespondenti) 

b) Tlumivé:
• serotonin
• GABA
• glycin

originální práce 

AKUPUNKTURA PRO TLUMENÍ BOLESTI
Slavnostní seminář ČLAS u příležitosti výročí 50 let  
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• enkefalin
• dynorfin

Poslední léta se při výzkumu aku-
punktury používá tzv. sham – faleš-
ná – akupunktura, kdy jen zdánlivě 
dochází ke vpichu.

Objektivně bylo zobrazovacími 
technikami mozku (fMRI) proká-
záno, že při srovnání stimulace 
akupunkturního bodu s „falešnou 
akupunkturou (sham)“dochází  
k podstatně širšímu působení z aku-
punkturního bodu než z „nebodu“.

Teorie působení 
akupunktury

Ani významné objevy na poli 
opioidních receptorů a samotných 
endogenních opioidů nevysvětlují 
zcela působení akupunktury.

Doc. Jozef Šmirala uvádí ve svém 
Kompendiu akupunktury 24 teorií 
akupunktury. Mnoho teorií vzniklo 
před objevy endogenních opioidů 
(období 1974 – 1975).

Na našem kongrese v Jindřichově 
Hradci nám neurofyziolog prof. Ri-
chard Rokyta shrnul další poznatky 
ve výzkumu teorie působení aku-
punktury a zařadil akupunkturu mezi 
psychosomatické metody. Osobně se 
domnívám, že akupunktura skuteč-
ně patří mezi významné psychoso-
matické metody. Odůvodněním pro 
toto zařazení je to, že existuje blízký 
vztah mezi psycho-neuro-endokrino-
-imunitním systémem a akupunktu-
rou, že endorfinový mechanizmus se 
dotýká i psychologického působení 
akupunktury (podobně jako i jiných 
psychologických intervencí), že  
i placebo efekt způsobuje výrazné 
krátkodobé uvolnění endorfinů.

Ukazuje se, že stresory přerušu-
jí všechny fyziologické regulační 
mechanizmy a z toho plyne, že až 
80% všech nemocí je indukováno 
stresem.

Akupunktura snižuje efekt stresu, 
což je také jeden z efektů jejího psy-
chosomatického působení.

Biokybernetický  
koncept akupunktury

Nejnovějším konceptem akupunk-
tury, stavícím na objektivních důka-
zech, je koncept biokybernetický.
• Podstatou účinku akupunktury 

z hlediska biokybernetické kon-
cepce je její regulační působení 

na informační systém v organiz-
mu s cílem znovu nastolit naru-
šenou dynamickou rovnováhu  
s prostředím nebo uvnitř něho.

Z mé denní praxe se mi jeví nej-
větší útlum bolesti těmito postupy:
• elektrická stimulace jehel
• účinná manipulace jehlami – 

méně praktické a méně spoleh-
livé např. u operací

• aurikuloterapie – u akutních 
bolestí (někdy se dostaví tzv. 
sekundový fenomén)

Elektrická stimulace 
akupunkturních bodů

Výzkumem bylo prokázáno, že při 
různých frekvencích proudu vznikají 
různé endorfiny
• do 4 Hz – met-enkefaliny – lze 

zrušit naloxonem
• kolem 200 Hz – dynorfiny – ne-

lze zrušit naloxonem
• nízkofrekvenční dráždění – 

uplatňují se neurochemické 
mechanizmy

• vysokofrekvenční dráždění – 
uplatňují se neurohumorální 
mechanizmy

Zásadní podmínky elektrostimu-
lace:

 tyto podmínky jsou tři:
1. Volba intenzity – do 20 mA 

– intenzitu zvyšujeme nejvýš 
jen do vzniku bolesti, pak ji 
musíme ihned snížít – stimula-
ce nesmí bolet! Nedocházelo 
by k vedení akupunkturního 
vzruchu, ale k vedení bolesti, 
což se děje jinými neurofyzio-
logickými pochody

2. Volba frekvence – 0 – 500 Hz 
a více – výhodné je mnoho 
možností volby frekvencí a je-
jich variací

3. Šířka impulzu – obvykle ko-
lem 0,5 msec (u jednodušších 
přístrojů bývá většinou fixně 
nastavena, složitější přístroje 
umožňují volbu šíře impulzů)

Frekvence
• nízké 4 – 6 Hz – pozorujeme 

jednotlivé záškuby v okolí aku-
punkturní jehly – opět záškuby 
nesmí působit bolest

• střední 20 – 100 Hz – brnění
• vysoké nad 100 do cca 500 Hz – 

ještě vnímáno jako brnění 

U vysokofrekvenční stimulace 
jehly musí být povrchově (podkož-
ně), pokud jsou jehly zabodnuty ve 
svalu, pak vysoká frekvence vyvolá 
jeden trvalý stah a mohlo by dojít  
k vyvolání bolesti.

Bolest
• Akutní (bolest dává smysl – 

obrana, ochrana před poškoze-
ním)

• Chronická

Další dělení:
– nádorová
– nenádorová

Chronická bolest
– samostatná jednotka – bolest 

nedává smysl
• Okolí ani mnozí terapeuti pa-

cienta s chronickou bolestí ne-
poznali, že bolest a utrpení se 
staly součástí komunikace 
pacienta

• Bolestivé chování
• Musí se najít nikoliv léčba, 

ale cesta k zařazení do nor-
málního života

• Současný koncept EBM řeší pa-
cienta jako objekt a nedoceňu-
je jeho subjektivní prostor. Ten 
hraje v síle a charakteru projek-
ce bolesti zásadnější roli, než 
jakou ji dává současný přístup 
k léčbě

• V léčbě a v přístupu k pacien-
tovi je potřeba zhodnotit – vliv 
prostředí, civilizační vlivy, před-
chozí zkušenosti, pochopení 
příčin a důsledků choroby, 
emoční stavy, kulturní faktory, 
sociální postavení a mezilidské 
vztahy. To vše hraje roli ve vní-
mání bolesti a utrpení pacienta.

Akupunktura – hypalgezie 
Často hovoříme o akupunkturní 

analgézii, což je úplné vymizení bo-
lesti, ale ve skutečnosti k úplnému 
vymizení bolesti nedochází. Tedy 
správně bychom měli uvádět hypal-
gézie.

Nejúčinnější akupunkturní 
postupy v tlumení bolesti
Obecně:

Aurikuloterapie – provádím ji 
standardně vždy společně s těles-
nou akupunkturou, což se mi velmi 
osvědčilo (v souladu s literaturou, 

kterou jsem studoval ve svých za-
čátcích používání akupunktury). 
Při aurikuloterapii může vzniknout 
sekundový fenomén, který jsem zažil 
za více než třicet let praxe 3x – jed-
nou pro ischias, 2x pro akutní bolest 
zubů. Vždy po jedné jehle do ucha 
došlo k okamžitému podstatnému 
vymizení bolesti. Těchto fenoménů 
by jistě mohlo být více, kdyby byla 
možnost aplikovat akupunkturu co 
nejdříve po vzniku bolesti. Mnohem 
častěji však pacienti přicházejí den  
i více po objevení se bolesti. 

Tlumení bolesti jednotlivých 
oblastí těla

Horní polovina těla od bránice 
nahoru:

LI 4 – PC 6 (NFEA)
Základní dvojice bodů pro nízko-

frekvenční elektroakupunkturu 4 – 6 
Hz (dále NFEA), kterou velmi často 
používám. V některé literatuře je 
toto použití uváděno, jako kontrain-
dikovaná kombinace pro elektroaku-
punkturu, což ale v jiné literatuře je 
naopak doporučeno a praxi se mi 
nepochybně osvědčilo.

Dolní polovina těla od bránice 
dolů:

ST 36 – SP 6 (NFEA)
Pozn. – na videích z operací s po-

mocí akupunktury jsem viděl použití 
dlouhých podkožně zavedených je-
hel paraincizionálně, stimulovaných 
vysokou frekvencí. Platí jak pro ope-
race břicha, tak i hrudníku.

 K tomu byla používána i akupunk-
tura výše popsaných bodů s nízko-
frekvenční stimulací. Použití při 
operacích již samo prokazuje velký 
hypalgetický potenciál těchto dvojic 
akupunkturních bodů.

A) Tlumení bolesti zadní strany 
těla

1. Týlní část hlavy, atlantook-
cipitální skloubení, krční páteř

SI3 – TE5 (NFEA)
• (místní body: „okcipitální sesta-

va“ – GB20, BL10, GV 15 (16)
• oblast trapézů – TE 15
• m. suprascapularis – SI 12

• mm. rhomboidei – SI 13, 14, 15
• výhodná je elektrostimulace 

vysokou frekvencí (VFEA), jeh-
ly ovšem musí být aplikovány 
povrchověji, např. lze i propojit 
body jednou jehlou

2. Hrudní páteř
BL 60 – 40 (NFEA)

• lokální body – BL I. a II. větev, 
GV – mezi trnovými výběžky

• Hua Tuo body – 0,5 c paraver-
tebrálně 

• propojit dlouhými jehlami
• Th p – elektrostimulace střední  

(kolem 20 Hz) a vysoké frekven-
ce (100 Hz a výše)

Obecně – vysokou frekvenci 
stimulace lze použít kdekoliv na 
hlavě a vertebrální oblasti – jehly 
musejí být aplikovány povrchověji

3. Bederní a křížová oblast, 
SI skl.

BL 60 – 40 (NFEA) – nízkofre-
kvenční elektroakupunktura

• segment S1 (+ SI skl.) – BL 60 – 
40, 36 – 54 – dvojice bodů spo-
jených kabelem elektrostimulá-
toru

• segment L5 – GB 41 – 34,  31 – 30
• lokální body – BL 53 (nad SI 

skl.), BL28
• někdy se využívají i tzv. zadní 

jámy – 4 body BL 34, 33, 32, 31 
oboustranně 
Hua Tuo body – 0,5 c paraverte-

brálně – propojit dlouhými jehlami  
– elektrostimulace střední a vysoké 
frekvence 

B) Tlumení bolesti přední 
strany těla

 
1. Obličej, čelisti, oblast očí

LI4 – PC6 (NFEA)
(nejúčinnější analgetické působení 

od bránice nahoru na přední straně 
těla – např. při operacích)
• lokální body: GB14, Ex3 Jin-

-tang, LI19, 20, SI18, ST 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8

• elektrostimlulace – VFEA – v lo-
kálních bodech hlavy, jehly nut-
no aplikovat povrchověji

• neuralgie trigeminu – v litera-
tuře se uvádí aplikace na druhé 

straně obličeje než je bolest, ale 
toto je diskutabilní

Bolesti v oblasti hlavy – obličej, 
zuby, dutiny

LI4 – LI 11 (NFEA)
• někdy účinnější než LI4 – PC6 

pro tyto přední oblasti hlavy  
a sliznice hlavy

Bolest v oblasti uší
LI4 – TE5 nebo TE3 – TE5 (NFEA)

2. Přední strana hrudníku, 
krku

LI4 – PC6 (NFEA)
• CAVE – KI elektrostimulace  

u kardiostimulátoru
• lokální body: CV 17 – 21, dráha 

KI, ST 13, LU1, 2

3. Břicho, podbřišek, malá 
pánev 

ST36 – SP 6 – NFEA 
(nejúčinnější analgetické působení 

od bránice dolů na přední straně těla 
– např. při operacích)

(bránice u muže – v úrovni prsních 
bradavek)
• lokální body – CV, KI, ST, SP, GB

Klouby – horní končetina
• aplikujeme body v drahách pro-

bíhajících bolestivou oblastí
Syndrom karpálního tunelu  

(VFEA) – kratší jehly povrchově nad 
oblastí karpálního tunelu

Klouby – dolní končetina
• aplikujeme body v drahách pro-

bíhajících bolestivou oblastí
• (kyčel – časté bolesti v tříslech 

– vhodné je VFEA – aplikujeme 
delší jehly povrchově v průbě-
hu třísla)
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Platon (427 – 347 př.n.l.)
Léčení jakékoliv jednotlivé 

součásti by nemělo probíhat 
bez ošetření celku. Neměli 

bychom se pokoušet léčit tělo 
bez duše a má-li být zdravé 

tělo i hlava, musí léčení začít 
duší. Neboť to je velký omyl 

naší doby při léčení lidského 
těla, že lékaři napřed oddělí 

duši od těla. 

Od té doby uplynulo mnoho  
a mnoho času, ale tento výrok slav-
ného filosofa je i v dnešní době 
stále aktuální. Proto jsem se rozhodl 
zařadit do přednášek na konferenci 
informace o základních principech 
celostní medicíny. 

Pojem celostní medicína je 
velmi široký a zahrnuje mnoho dia-
gnostických a léčebných metod, ve-
doucích k terapii pacientů v širších 
souvislostech. Do celostní medicíny 
tak můžeme zahrnout akupunktu-
ru, jako součást tradiční čínské me-
dicíny, se všemi metodami diagnos-
tiky, terapie i prevence, vycházející  
z energetického pojetí člověka. 
Včetně metody EAV, která význam-
ně rozšiřuje možnosti především  
v diagnostické oblasti. Rozhodně 
do této oblasti patří i homeopatie 
a Bachova květová terapie jak  
v léčebném, tak i preventivním 
pojetí. Využíváme poznatky bio-
rytmologie, známé v akupunktuře 
jako orgánové hodiny, ale i měsíční 
a roční biorytmy se vztahem ke  zna-
mením zvířetníku. Nedílnou součástí 
je i bylinná terapie, zapomínat 
nemůžeme ani na optimální životo-
správu, zvláště na vhodné stravo-
vání. Zařazena může být i reflexní 
terapie, různé formy prověřeného  
a kvalitního léčitelství. Nedílnou 
součástí jakékoliv léčby musí být 
vždy psychoterapie. V různých 

formách podle typu konkrétních 
obtíží. Od působení psychologa, 
kineziologa, regresního terapeuta či 
léčebného působení systemických 
konstelací. Okrajově se zmíním také 
o nově se rodící karmické medicí-
ně, která se opírá o poznatky gene-
tiky. Do celostní medicíny může být 
zařazeno více metod, ale není účelem 
tohoto sdělení vyjmenovat všechny, 
snad jen ty nejzákladnější. 

Nyní si uvedeme základní desa-
tero celostní medicíny: 

1. Každý pacient je jednotou 
duše, mysli a těla. 

2. Každý člověk je originál, jedi-
nečný na tomto světě.

3. Je třeba vždy léčit člověka, ni-
koliv nemoc.

4. Každá nemoc má svůj určitý 
vývoj.

5. Celostní medicína respektuje 
zákon harmonie.

6. Celostní medicína zkoumá 
příčinu.

7. Především neškodit.
8. Zájem pacienta je vždy na prv-

ním místě.
9. Využívat vždy všech možností 

k terapii.
10. Nutná je vždy aktivní spolu-

práce nemocného.

Akupunktura jako součást tra-
diční čínské medicíny je známá  
v základních rysech všem čtenářům 
tohoto časopisu. Proto se omezím 
pouze na sdělení, že se využívá  
v léčení především všech algických 
stavů, funkčních poruch, k ovlivnění 
psychiky a negativních emočních 
stavů a při poruchách imunity. Její 
indikace i kontraindikace, výběr 
vhodných bodů k terapii a techniky 
aplikace podle principů východní 
filosofie zná každý absolvent základ-
ních kurzů. 

Homeopatie je velice šetrná lé-

čebná metoda využívající podávání 
léčebných prostředků rostlinného, 
živočišného či minerálního původu 
k ovlivnění různých patologických 
stavů podle principů podobnosti 
ředěných podle určitých pravidel. 
Ovlivňuje vždy informační tělo, tedy 
řídicí systémy. Základem vyšetření 
je vždy podrobná anamnéza, kdy cí-
lenými dotazy zjišťujeme informace  
a především určité souvislosti, které 
klasická medicína zpravidla opomíjí. 
Hledáme vždy takzvaná „zlatá zrna“, 
tedy upřesňující sdělení pacienta, 
kterými nám umožní optimální 
výběr homeopatického přípravku. 
Terapie homeopatiky může být 
symptomatická, ale i konstituční. 
Vždy se snažíme o podání léku podle 
podmínek celostní medicíny, tedy  
v souladu s biorytmy, s přihlédnutím 
k psychickým a emočním stavům 
konkrétního pacienta. Principů 
homeopatické filosofie využívá i an-
throposofická medicína, používající 
potencované a dynamizované prepa-
ráty v souladu s principy tohoto filo-
sofického systému. Další je možnost 
podávání preparátů Bachovy květové 
terapie. 

Pokud se nyní podíváme na mož-
nosti klasické školské medicíny, 
tak ta využívá především chemické 
preparáty, ne příliš přesně nazývané 
léky. Filosof Voltaire (1694-1778) již 
ve své době napsal: 

Lékaři používají léky, o nichž vědí 
málo, aby vyléčili nemoci, o kterých 
vědí ještě méně do člověka, o němž 
nevědí vůbec nic.

Jako příklad mohu uvést chro-
nický únavový syndrom. Podle 
klasické medicíny jde o závažné one-
mocnění nejasného původu s přesně 
definovanými příznaky (celková 
únava, vyčerpanost, zvýšená teplota, 
bolesti v krku, bolesti svalů a kloubů, 
bolesti hlavy, nespavost, neuropsy-
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Závěr

Kombinace 
• aurikuloterapie
• tělesná akupunktura
• elektrická stimulace akupunk-

turních jehel
• (aplikace MD kolagenových 

injekcí GUNA – často do aku-
punkturních bodů) 

Kombinaci těchto postupů 
považuji za nejúčinnější analge-
tické  (hypalgetické) působení 
akupunktury v mé běžné denně 
praxi.

The acupuncture for Pain Supre-
ssing

The pain clinic and acupuncture, 
Brno, info@fildan.cz

In the introduction there is the 
summary of the latest opinions 
about mechanism of pain, neu-
rophysiological processes in acu-
puncture, theories of acupuncture, 
biocybernetic conception, influence 
of acupuncture on psycho-neuro-en-
docrino-immune system. The basic 
principles of electroacupunture 
(electric stimulation of needles) 
used for increasing of the analgetic 
effect of acupuncture.

In the next part there are introdu-
ced the most effective acupuncture 
processes for supressing of pain 
especially from the own practice of 
the author.
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chické poruchy). Subjektivně je 
pacient nemocen, mnohdy vyžaduje 
i PN, ale objektivně nenachází lékaři 
žádné patologické nálezy. Tedy z po-
hledu klasické medicíny je pacient 
zdráv, i když je mnohdy připouštěn 
určitý emocionální stres. Pokud se 
na celou problematiku podíváme 
pohledem celostní medicíny, tak 
je tato nemoc zařazena jako psycho-
somatické civilizační onemocnění. 
Vždy zjišťujeme poškození jater s je-
jich následným přetížením, vedoucí 
k poruchám imunitního systému. 
To vše je dáváno do souvislosti  
s nevhodným životním stylem, jako 
jsou různé stravovací excesy, ale  
i nadměrné užívání léků, stimu-
lancií a třeba i alkoholu. Nesmíme 
zapomínat ani na poruchy tenkého  
a tlustého střeva, což opět vede  
k souvislosti s nevhodným stravová-
ním. Důsledkem je oslabená imunita.  
O játrech víme, že jsou centrem vigi-
lity, tedy bdělosti. Pokud dojde k je-
jich přetížení, dochází naopak k úna-
vě a snadné a rychlé unavitelnosti. 
Z duchovních příčin jsou to vlivy ve 
vztahu k práci, kterou člověk právě 
dělá, zpravidla s nedostatkem lásky 
a dostatečné smysluplné motivace. 
Chronickým únavovým syndromem 
nikdy neonemocní člověk, který 
vykonává svou práci jako koníčka, 
přináší mu uspokojení a vidí v práci 
určitou smysluplnost svého konání. 

Další část sdělení bude praktická, 
z mé základní odbornosti, kterou je 
fyziatrie a rehabilitace, kde více než 
v jiných oborech uplatňujeme prin-
cipy funkčního myšlení. Víme, že 
strukturální změny jsou zpravidla 
druhotné a to, co nejvíce trápí pa-
cienta, je porucha funkce se všemi 
svými důsledky. Základním klíčovým 
steskem pacienta bývá bolest, proje-
vující se na fyzickém těle. Je to určitý 
příznak, určitá informace, kterou 
nám naše tělo sděluje a varuje, že je 
něco v nepořádku. Volání těla o po-
moc. Je nutné rozlišit, co je příčina 
a co důsledek. Pokud toto sdělení 
těla odmítám, využívám analgetic-
kou léčbu medikamenty, infuzemi, 
obstřiky. Pokud informaci přijímám, 
tak začínám analyzovat a zjišťovat, 
proč mi tělo tuto informaci posílá. 
Pokud odstraním příčinu, logicky mi 

odeznívá důsledek, tedy bolest. Vždy 
je ale nutná určitá změna v myšlení, 
jednání, chování, stravování. Bolest 
vzniká zpravidla na podněty fyzické 
zátěže, vynucených poloh, ale i jako 
důsledek metabolických změn ve 
smyslu překyselení. V úvahu přichá-
zejí i negativní vlivy energetické, 
jako je průvan, vítr, prochlazení, 
vlivy změn počasí nebo působení 
geopatogenních zón. Zapomínat 
ale nikdy nesmíme na negativní 
emoční stavy, kde příčina zpravi-
dla začíná. Stres, smutek, žal, strach, 
úzkost, obava, starosti, deprese, hněv, 
zloba, zlost a jiné negativní emoce, 
jejichž potlačování se nám projeví 
na fyzickém těle. Nejlépe to může-
me objasnit působením emočních 
stavů v oblasti páteře. Při bolestech 
v oblasti krční páteře se zaměřuje-
me na negativní působení stresu  
a psychického napětí, které někdy 
označujeme jako tvrdošíjnost díky 
neústupným postojům. Ale také tím, 
že už neunesu, co mi nakládají. Hrud-
ní páteř je obvykle projekcí našich 
nadměrných stresů, smutku, žalu, 
úzkosti a depresí. Do bederní oblasti 
si projikujeme svoje starosti. O něco 
se starám, o někoho se starám, mám 
toho na svých bedrech moc. Pokud 
dochází k propagaci z bederní páteře 
do křížové oblasti a dolních konče-
tin, jde o negativní emoce strachu, 
úzkosti a obav, co by se mohlo stát, 
kdyby. Tedy anticipační úzkost  
z toho, co ještě nenastalo. Mnohdy  
i ponížení a ekonomické strachy.

Naopak pozitivní emoční stavy, 
jako je radost, spokojenost a pocity 
štěstí prostupují všechny orgánové 
systémy ve formě lásky.

 
Základní příčiny nemocí můžeme 

posuzovat z pohledu klasické školské 
medicíny, nebo z pohledu medicíny 
celostní. Projevy nemocí a příznaků 
jsou vždy na fyzickém těle, se kterým 
pracuje právě klasická medicína. Ale 
vyvolávající příčiny bývají na úrovni 
psychiky, tedy negativních emočních 
stavů, mnohdy potlačovaných, se 
kterými neumíme pracovat, a ty se 
potom projevují na fyzickém těle 
ve formě určitých konkrétních pří-
znaků. S nimi pracuje energetická 
medicína vycházející z principů 
východní filosofie, jako je třeba 

akupunktura. Snažíme se ale odhalit  
i příčiny duchovní, spočívající  
v přísné individualitě člověka, které 
nám tělo sděluje. Hovoříme o řeči 
našich orgánů, kterými se zabývá 
etikoterapie a karmická medicína.

Dostáváme se na pole psycho-
somatiky. Což jsou určité vztahy 
mezi naším fyzickým a psychickým 
tělem, které se vzájemně ovlivňují. 
Psychika významně ovlivňuje naše 
tělo. Projevuje se mimovolně napří-
klad strachem s bledostí, vysycháním  
v hrdle, třesem, zčervenáním, poce-
ním, husí kůží, bušením srdce, ale 
třeba i vzrušením v případě fyzické 
přitažlivosti. Aniž bychom tyto re-
akce dokázali ovlivnit. Problémy fy-
zického těla zase ovlivňují psychiku 
prostřednictvím našich nálad. 

René Descartes (1596–1650), vý-
znamný francouzský filosof položil 
základy duálního pohledu s prefe-
rencí materialistického a je pokládán 
za duchovního otce současné vědy, 
která stále staví na těchto principech, 
preferujících především smyslové 
poznání. Formuloval tak zásady 
vědeckého poznání a materialistic-
kým myšlením tak ovlivňuje vědecký 
svět více než 300 let. Oddělil tak duši 
od těla ve vědě, což se negativně pro-
jevuje především v medicíně.

Je třeba si uvědomit, že myšlenka 
je vždy prvotním zdrojem našich 
emocí. Je důležité sjednocení po-
hledu a vzájemné propojení hmoty 
a energie v jeden celek, díky pojetí 
kvantové fyziky. Snaha duality vždy 
směřuje k principu sjednocení do 
systémového celku. Mysl je proud 
určité energie, který není závislý 
na materiálních strukturách, tedy 
především na činnosti mozku. Což 
dokládají vzpomínky na zážitky 
blízké smrti, jak jsou popisovány 
v literatuře. V tom okamžiku totiž 
náš mozek nefunguje, neboť jsme 
v bezvědomí, ale plně fungující je 
naše mysl a paměť. Důkazů o tomto 
tvrzení existuje celá řada, především 
v literatuře. Známá je kniha americ-
kého lékaře Ebena Alexandera, neu-
rochirurga, který vždy věřil pouze 
na materiální podstatu mozku, se 
kterou se setkával v průběhu opera-
cí, které prováděl. Když onemocněl 
meningitidou a byl dlouhé týdny  

originální práce 
v bezvědomí, objevil řadu souvislos-
tí, které nebyly vázány na strukturu 
mozku, ale na paměť. Po návratu vě-
domí zcela přehodnotil svůj pohled 
na mozek a jeho funkci a vnímal vše 
v širších souvislostech.

Dále se zmíním o léčebných kó-
dech. Autory této metody, popsané 
v roce 2001 v USA jsou lékař Ben 
Johnson a kněz, psycholog a natu-
ropat Alexander Loyd. Základním 
principem metody je možnost 
ovládání energie proudící v našem 
těle, což pokládají autoři této metody 
za budoucnost medicíny. Základní 
myšlenky metody lze shrnout do tří 
oblastí. První postulát předpokládá, 
že existuje pouze jediný zdroj ne-
mocí, a tím je energetický rozvrat  
v důsledku stresu. Ten se projevuje 
na buněčné úrovni a prostřednic-
tvím vegetativního nervového sys-
tému se díky oslabení imunity podílí 
na vzniku nemoci. Druhá teoretická 
rovina udává, že příčinou tohoto 
buněčného stresu jsou energetic-
ké problémy v těle, projevující se 
energetickým deficitem na buněčné 
úrovni. Tím je ovlivněna buněčná pa-
měť prostřednictvím DNA. Energie 
tady triumfuje nad genetikou, což 
přesně odpovídá principům kvan-
tové fyziky. Třetí teoretická oblast 
se zabývá srdcem a jeho léčebným 
mechanizmem. Všechny negativní  
a destruktivní buněčné vzpomínky 
na úrovni nevědomí a podvědomí lze 
léčit na úrovni srdce, kdy necháme 
každou buňku našeho těla prozářit 
láskou. Problémy našeho srdce jsou 
problémy naší duše. Čemu věříme 
srdcem, tomu věříme ve skuteč-
nosti. Víra v srdci je základ našeho 
jednání. Pokud se střetává srdce  
s mozkem, vždy bychom měli dávat 
prioritu tomu, co cítíme srdcem. 
Pokud vyléčíme buněčné vzpomín-
ky, vyléčíme stres. Pokud vyléčíme 
stres, vyléčíme své problémy. Tím 
se dostáváme k tomu podstatnému. 
Léčení příčiny, nikoliv důsled-
ku. Praktické provádění metody je 
detailně popsáno v knize, která vyšla 
v českém překladu v nakladatelství 
BETA v roce 2012. Technika využívá 
aktivaci naši vlastní energie prstů, 
soustředěné na hormonálně aktivní 
a řídící energetická centra v oblasti 
hlavy. Ovlivňujeme tak postupně 

hypothalamus, hypofýzu, epifýzu, 
amygdalu, hipocampus a thereoideu. 

Ještě se zastavíme u problemati-
ky DNA a genetiky v souvislosti se 
vznikem nového směru, který nazý-
váme karmickou medicínou. I ta 
by se měla stát součástí celostního 
pohledu na člověka při léčení růz-
ných nemocí. 

Dědičnost a její zákonitosti jsou 
známé díky genetice, oboru medicí-
ny, která je nedílnou součástí výuky 
na lékařských fakultách. Dědičnost 
se projevuje určitými zákonitostmi, 
které známe z každodenní praxe. 
Barva očí, kůže, velikost a typ posta-
vy. Díky genetice odhalujeme různé 
dědičné choroby a vrozené vady.  
I když je genetika v patogenezi mno-
ha nemocí důležitá, nesmíme opo-
míjet ani významné vlivy prostředí 
v průběhu našeho života. Mnohdy 
uvádíme určité choroby do souvis-
losti s dědičností, ale vliv prostředí 
může hrát daleko významnější roli. 
Celostní pohled by měl vždy od-
halovat multifaktoriální příčiny 
mnoha nemocí.

Již ze školních let víme, že nosite-
lem dědičnosti je naše DNA (kyseli-
na desoxyribonukleová). Objeviteli 
dvoušroubovice DNA byli v roce 
1953 Watson a Crick, za což dostali 
oba vědci Nobelovu cenu. Enzyma-
tické řízení pomocí endonukleáz 
objevili Nathans a Smith, rovněž 
oceněni Nobelovou cenou. Třetí 
objev se stejným oceněním obdržel 
za zmapování celého genomu jako 
nositele genetického kódu Mullis. 

Objevení genetického kódu  
a jeho zmapování však odhaluje pou-
ze 4% struktury DNA. Ostatní DNA 
je vědci současného světa označena 
jako „balastní DNA“. Proč bychom ale 
měli mít takové procento DNA, které 
nevyužíváme? Víme, že ve 23 párech 
chromozomů je obsaženo asi 23.000 
genů. Genetický kód obsahuje asi 
3 miliardy párů. Výzkumy v USA 
prováděné NASA a zároveň v Rusku 
vykazují prakticky stejné výsledky. 
Již v roce 1995 publikovali Poponin 
a Garjajev výsledky své práce, ve kte-
rých uvádějí, že asi 90 % DNA je vy-
užíváno ke komunikaci. O tomto 
principu rezonance s okolím hovořil 
v jistém smyslu už v roce 1935 sám 
Einstein. Dále bylo zjištěno, že DNA 

můžeme ovlivňovat naším myšlením 
a především nejsilnější energií, kte-
rou máme k dispozici, a tou je láska. 

Pokud se zabýváme současnou 
vědou, využíváme pouze lineární 
chemickou genetiku 3D. Ale  
v celostní medicíně bychom měli 
využívat multidimenzionální pojetí 
genetického kódu, které je součástí 
genetiky informační, nazývané 
také karmická. Jako příklad si uve-
deme jednovaječná dvojčata, s téměř 
shodným genetickým kódem v 3D, 
žijící ve stejném prostředí. Jedno 
z dvojčat umí zahrát na klavír ve 
čtyřech letech Bethovenovu sonátu, 
je vnímavé, chytré, snadno se učí. 
Druhé ale tyto schopnosti ani osob-
ní vlastnosti nemá. Podle principů 
lineární genetiky by tomu tak být 
nemělo. Ale určité dovednosti, vlohy 
a intuice ať už negativní či pozitivní 
jsou součástí karmické genetiky, 
která je přísně individuální. Jde  
o informační genetiku naší duše, 
která pracuje na principu multidi-
menzionality nejen na úrovni naší 
DNA, ale i naší vrozené buněčné 
inteligence, nazývané innate. K nim 
se řadí i akášické záznamy, které nás 
formují jako jedinečnou bytost na 
této planetě. Pro vývoj naší duše je 
důležitá karma, která v sobě zahrnuje 
nedokončené události a především 
vztahy v našem okolí. Důležitý je  
i význam cesty naší duše, kdy splně-
ním osobních úkolů a karmických 
životních lekcí posunujeme vývoj 
naší duše o stupeň výše.

DNA hraje také velice důležitou 
roli při střetu srdce s mozkem, vyu-
žívající především naši intuici. Tady 
učiním jen odkaz na léčebné kódy, 
popsané v předchozích odstavcích. 
Innate je vrozená inteligence 
našeho těla na buněčné úrovni. 
Co je pro nás potěšitelné, že reaguje 
na akupunkturu. Zřejmě cestou 
neurovegetativních regulací, které 
lze touto léčebnou metodou ovlivnit. 

Intuice je určitým mostem k naší 
vrozené innate, je situována do srdce 
a blokována našim mozkem. Ten pra-
cuje vždy na principech spojených 
s našimi zkušenostmi a prožitky  
z minulosti. Akáša je universální 
informační pole, jakási knihovna. 
My využíváme především tu osobní, 
přísně individuální, která je v našem 
životě zahalena určitou rouškou, 
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kterou se snažíme poodhrnout.  
S naší osobní Akášou souvisejí nejen 
talenty, vlohy a nadání, ale i určité 
strachy či fobie.

Nositelem určitých osobních 
vzpomínek je naše krystalická 
mřížka, která komunikuje s krys-
talickou mřížkou Země, nositelkou 
vzpomínek na jiné úrovni. Krysta-
lická mřížka Země je propojena  
s vědomím lidstva, na které rea-
guje. Magnetická mřížka Země 
je jakousi anténou naší planety, 
která je propojena s okolím, tedy  
i s magnetickou mřížkou naší duše.  
V okamžiku našeho narození na 
tento svět dochází k určitému pře-
krytí těchto mřížek Země a jedince,  
a proto můžeme konstatovat, že kaž-
dý jedinec na tomto světě je napros-
tou jedinečnou individualitou. Proto 
jsou dávány do určitých souvislostí 
jedinci narození v určitém znamení, 
vykazující obdobné vlastnosti, reak-
ce v chování a temperament. Toho 
můžeme preventivně využívat v ce-
lostní medicíně díky znalosti oslabe-
ných míst, na která můžeme léčebně 

působit. Datum našeho narození je 
pod vlivem působení gravitačních 
a magnetických vlivů Slunce, čímž 
se vytvářejí multidimenzionální 
šablony. To je základem schopnos-
ti naší duše komunikovat na této 
úrovni díky naší krystalické mřížce. 
Magnetická mřížka naší DNA je 
naší individuální šablonou. DNA 
je tedy určitý vysílač, ale i přijímač 
schopný komunikace na úrovni 
akášických informací tvořící paměť 
naší duše s vybavováním určitých in-
formací z minulosti na úrovni našeho 
podvědomí. 

Jsem přesvědčený, že tento text je 
pro mnoho čtenářů jen těžko pocho-
pitelný, neboť většina z nás přemýšlí 
pouze ve třech dimenzích a využívá 
informací získaných především 
smyslovými orgány. Ale toto jsou po-
hledy multidimenzionální, jen těžko 
popsatelné srozumitelným jazykem 
současnosti. Osobně se domnívám, 
že to je budoucnost našeho dalšího 
myšlenkového vývoje. K dalšímu 
studiu doporučuji knihy Kryona, 

především „Dvanáct vrstev DNA“ 
nebo knihy autorky Moniky Muranyi 
„Lidská Akáša“ či „Vliv Gaii“ a v nepo-
slední řadě od stejné autorky knihu 
„Lidská duše odhalena“. 

Cílem celostní medicíny by tedy 
mělo být určité propojení pohledu 
na fyzické tělo, psychiku, emoční 
stavy, faktory zevního prostředí  
s využitím mnoha rovin poznání 
a pohledů na zdraví a nemoc se 
správnou interpretací a naprosto 
individuálním přístupem. 

Pro tisk použita zkrácená verze 
přednášky na Konferenci celostní 
medicíny v Zámeckém hotelu Hrubá 
Skála v dubnu 2019.

Použitá literatura

Poruchy čichu a chuti, kolektiv 
autorů, edice  medicína hlavy  
a krku 
Terapie TČM, Philippe Sionneau, 
Lü Gang

Už od antiky víme, že své okolí 
vnímáme pomocí smyslů. Smyslové 
vnímání je to, co odděluje zvířata od 
rostlin. Lidský organismus získává 
pomocí smyslových orgánů infor-
mace z okolního prostředí, které 
dále zpracovává a tím umožňuje 
na ně reagovat. Smyslová soustava 
je samostatná orgánová soustava, 
která velice úzce souvisí s nervovou 
soustavou. 

V tradičním pojetí se lidských 
smyslů uvádí pět: zrak, čich, sluch, 
hmat a chuť. Smysly si tedy můžeme 
v obecné rovině představit jako sen-
zory určené k měření nebo detekci 
různých typů informací.

Diagnostika poruch čichu a chuti 
má být vedena lékařem se specializa-
cí v otorhinolarygologii. 

Anatomie čichu:  
periferní část – nos, 
centrální část – lebka

Periferní část: čichová sliznice, 
nervová vlákna až k hranici bulbus 
olfaktorius.

Centrální část vzniká spojením 
bulbus olfaktorius s čichovou ků-
rou.

Čichová kůra se dělí na:
• primární čichová kůra: jádra 

amygdaly, piriformní kortex;
• sekundární čichová kůra: ento-

rinální kortex, orbitofrontální 
kortex, parahipokampální kůra, 
insula.

Čichový epitel

Obsahuje čichové bb., basální 
bb. a podpůrné bb.

Čichové bb. jsou podle posled-
ních výzkumů schopné obnovy  
i v dospělosti.

Axony receptorových bb. se na-
zývají fila olfactoria, procházejí 
přes lamina cribriformis do bulbus 
olfactorius, obsahují glomeruly což 
jsou synapse receptorových bb. a bb. 
mitrálních.

Čich je nutný k příjmu potra-
vy, upozorňuje na nebezpečí, je 
prostředek sociální komunikace, 
nutný pro výběr partnera.

Ten zprostředkovává Jacob-
sonův orgán, která se nachází 
na pravé straně septa nosního 
basálně.

Spojení čichového epitelu  
s čichovým bulbem

Fila olfactoria – axony recepto-
rových bb. procházejí přes lamina 
cribriformis do bulbus olfactorius, 
obsahuje glomeruly, což jsou synap-
se receptorových bb. a bb. mitrálních

ČICH A CHUŤ: MOŽNOSTI LÉČBY 
XXX. Congressus acupuncturae Slovaciae et Bohemiae  
cum participatione internationali 
14. – 16. 6. 2019 Stará Lesná  

originální práce 

MUDr. Helena Čutová 
Ordinace ORL a akupunktury Brno

cutova@cmail.cz

Periferní část: čichová sliznice, nervová vlákna až k hranici bulbus 
olfaktorius. 
Fila olfactoria – axony receptorových bb. procházejí přes lamina cribri-
formis do bulbus olfactorius, obsahuje glomeruly, což jsou synapse recep-
torových bb. a bb. mitrálních
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Čichové dráhy spojují 
bulbus olfactorius  
s čichovou kůrou

tractus olfactorius
trigonum olfactorium
stria olfactoria lateralis

Fysiologie čichu:

Pachové látky se k regio olfacto-
ria dostanou ortonasálně: přičich-
nutím a retronasálně: při polknutí 
stravy přes nosohltan. Pachové látky 
jsou hydrofobní molekuly, musí se 
spojit v nose s bílkovinou odorant 
binding protein, tak se pach dopra-
ví k cilím čichových bb. V genech 
čichových receptorů dochází ke 
kódovaní pachových látek:

• jeden receptor může stimulovat 
více pachů

• jedna pachová látka může sti-
mulovat více receptorů

• jedna čichová buňka projikuje  
svůj axon do jednoho glomerulu 

Při zpracování pachu vzniká po 
určité době

1. ADAPTACE: přítomnost pachu 
přestává být po určité době vnímaná, 
vzniká na úrovni PERIFERIE – čicho-
vý neuron a KORTIKÁLNÍ – v oblasti 
piriformní kůry.

2. HABITUACE: po určité době ig-
norujeme známý a bezpečný podnět.

Čich upevňuje vztah matka a dítě, 
ženy mají čich lepší jak muži, souvisí 
se zrakem, sluchem, výběrem part-
nera, ochraňuje embryo, s věkem se 
kvalita čichu zhoršuje/60 let.

Výběr partnera je zprostřeko-
ván feromony + látky v axile + 
pach genetické výbavy imunit-
ního systému /MHCkomplex/.

Čichová komunikace je nastartová-
na pachovým podpisem: pach axi-
lární /vzniká činností mikroflóry/ + 
produkty kožních žláz. 

Pachový podpis: se skládá z pa-
chu genetického + pachu prostředí, 
podílí se na něm strava, důležitá je  
i preference jídla, které vnímáme 
už jako embryo v děloze, dále je to 
pach onemocnění. Je známo, že ženy 
s hormonální antikoncepcí preferují 
jiný typ mužů, jak ženy bez této me-

originální práce 

Čichové bb, jsou schopné obnovy i v dospělosti 
Podpůrné bb. + basální bb. 

Primární čichová kůra: jádra amygdala, piriformní kortex
Sekundární čichová kůra: entorinální kortex, orbitofrontální 
kortex, parahipokampální kůra, insula 

dikace, na synchronizace menses se 
zřejmě také podílí čich.

Na čichovém vjemu se podílí  
i n. trigeminus, který má sensitiv-
ní i motorickou složku, která nemá 
význam pro čich, zakončení n.trige-
minus v dutině nosní mají receptory 
pro bolest, mechanoreceptory, ter-
moreceptory, chemoreceptory.

1. periferní část n. trigeminus 
– vystupuje z pontu, pak vytváří 
ganglion trigeminale /gasseri/, 
které leží v prohlubni pyramidy mezi 
2 listy tvrdé pleny mozkové dendrity 
z ganglia vchází do n. opthalmicus, 
n. maxilaris a n. mandibularis  
k zajištění čichu slouží sensitivní 
vlákna n. etmoidales ant a poste-
rior /n.opthalmicus/, a n. nasales 
interni a posteriores /n. maxilaris

2. centrální část – obsahuje trige-
minová jádra, dráhy spojující jádra  
s thalamem, dráhy spojující thala-
mus s kortexem, jejich zakončení je  
v temenním laloku v gyrus poscent-
ralis, /Brodmanova area/ kde pro-
bíhá centrální zpracování informace. 
Trigeminus prochází přes talamus, 
informace si uvědomujeme inten-
zivněji, než jen z čichových nervů.

Většina pachů stimuluje jak 
čichový nerv, tak n. trigeminus, 
informace z obou nervů jsou 
zpracovávány společně. Čich 
stimuluje pouze sirovodík, růže 
a vanilka. N. trigeminus pouze 
oxid uhličitý, formaldehyd.

Poruchy čichu
Sinonasální: akutní, chronické 

rinosinusitidy /s polypy/ alergické ri-
nitidy: chirurgie, nasální kortikoidy.

Poúrazové stavy: sensoriální 
porucha, úplná ztráta čichu, pora-
nění regio olfaktoria, fila olfaktoria, 
kontuse čichových center.

Vrozené vady: atrofie choan, 
kongenitální poruchy čichu – aplasie 
čichových bulbů. 

Nádory: chirurgické řešení, cave - 
vyšetření čichu před operací.

Toxická porucha čichu: expo-
sice těkavými látkami: organické, 
anorganické.

Virová porucha čichu: vitaminy, 
vincentka, antivirová léčba – guna 
prevac, guna flam, paragripe, oscilo.

Neurodegenerativní choroby: 
Alzheimerova demence, Parkinso-
nova choroba.

Psychiatrické choroby: schizo-
frenie – léky nemají vliv na zlepšení. 

Vyšetření čichu
Sinonasální: akutní, chronické 

rinosinusitidy /s polypy/ alergické 
rinitidy: současná léčba pomocí chi-
rurgie nebo nasální kortikoidy.

Poúrazové stavy: vzniká senso-
riální porucha, úplná ztráta čichu, 
poranění regio olfaktoria, fila olfak-
toria, kontuse čichových center.

Vrozené vady: atrofie choan, 
kongenitální poruchy čichu-aplasie 
čichových bulbů. 

Nádory: chirurgické řešení, cave 
– vyšetření čichu před operací

Toxická porucha čichu: expo-
sice těkavými látkami: organické, 
anorganické.

Virová porucha čichu: vitaminy, 
vincentka, antivirová léčba-guna 
prevac, guna flam, paragripe, osci-
lococinum.

Neurodegenerativní choroby: 
Alzheimerova demence, Parkinso-
nova choroba.

Psychiatrické choroby: schizo-
frenie – léky nemají vliv na zlepšení.

Ztráta čichu z pohledu TČM
Prázdnota plic a sleziny vzniká 

jako následek chronické nemoci, 
nepravidelného stravování nadměr-
ného přemítání, slezina není schop-
na poslat plicím esenci z potravy  
a tekutin, vzniká prázdnota plic, 
nos není vyživován, ztrácí čich, sou-
časně i ucpaný nos s bílým lepivým 
hlenem, únava, rozpínání v břiše, 
krátký dech, střídavé zlepšování  
a zhoršování stavu.

LI 20 + jintang harmonizace čchi  
a krve v nose k uvolnění otvorů.

LU 9 + ST 36 + BL 20 pishu +  
BL 13 feishu posiluji zemi, aby 
rodila kov.

LI 4 tonizačně doplní čchi, disper-
sně uvolní povrch.

Stagnace čchi a krevní stáze při 
dlouhodobém setrvávání škodlivin  
v nose nebo při traumatickém zraně-
ní, nos není vyživován, ztráta čichu, 
rýma, tlak v hlavě, kašel, tmavý jazyk 
s petechiemi.

LI 20 + jintang odstraňují stagnaci 

a rozptylují stázu.
LI 4 + GB 20 rozptylují a vylučují 

škodliviny.
BL13 feishu + BL 20 pishu pod-

pora a harmonizace čchi a krve.
Prázdnota čchi a krve při vel-

ké ztrátě krve, při slabosti sleziny  
a žaludku, konstituční prázdnotě je 
nos nedostatečně vyživován, vzniká 
ucpaný nos se ztrátou čichu, závratě, 
palpitace, krátký dech, nedostatek 
síly, bledý jazyk.

LI 20 + jintang oživují síť spojnic  
a vlásečnic pro uvolnění otvorů.

SP 6 + BL 17 + BL 13 + BL 15 + BL 
20 + ST 36 doplňuji a posilují krev 
a čchi.

Větrné horko v dráze plic se 
objeví po napadení vnějším větrným 
horkem nebo větrným chladem, 
dojde k narušení rozptylovací funce  
plic, ztrátě čichu, často s ucpaným 
nosem, je kašel s velkým množstvím 
hlenu, červený jazyk.

LI 20 + BL 7 rozšiřují a uvolňují 
otvory nosu.

LI 4 + LU 5 + LU 1 rozhánějí vítr  
a pročišťují horko v plicích.

Horkost ze stísnění v dráze 
žlučníku je to následek narušených 
emocí, hněv frustrace nebo vnější 
horko se změní v oheň a ten stoupá 
podél dráhy žlučníku přes parana-
sální dutiny do nosu a dochází ke 
ztrátě čichu, současně rýma s kalným 
páchnoucím hlenem, horečka, bolest 
hlavy, hořko v ústech sucho v hrdle, 
červený jazyk s žlutým povlakem.

LI 20 pročištuje a uvolňuje čchi  
v nose, uvolňuje otvory nosní.

GB 40 + GB 20 + LIV 2 pročištění  
a odvedení horka ze žlučníku.

Vlhká horkost v dráze sleziny 
vzniká při napadení sleziny vnějším 
vlhkým horkem nebo vlhkem nebo 
při špatném stravování, které vytváří  
vlhko a posléze vlhkou horkost, ta 
oslabí slezinu, která není schopna 
zvedat čistou čchi a nechat sestupo-
vat kalné, kalná jin pak ucpává nos  
a dochází k ztrátě čichu, současně 
je rýma s lepivým hlenem, bolesti 
hlavy, kašel se žlutým hlenem, tlak 
v žaludku a břiše, nechuť k jídlu, 
obtížné vyprazdňování, tmavá moč, 
červený jazyk s mastným povlakem.

LI 20 + LI 19 pročišťují horko  
v dráze jang ming.

ST 44 + Sp 6 + SP 9 pročišťují  
a vylučuji vlhkost a horkost.
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ALERGIE nejznámější 
akupunkturní body:

LI 4 + LI 11 uvolňují vítr a horkost, 
malý a velký sanorinový bod.

LI 20 uvolňuje vítr, horkost, obno-
vuje čich, zlepšuje rýmu.

EX HN 8 obnovuje čich.
LU 5 pročišťuje horko a hleny  

v plicích, zastavuje kašel.
P 7 zlepšuje stav alergických sliz-

nic, pročišťuje horkost.
BL 12 brána větru, rozptyluje vítr, 

chlad, větrnou horkost reguluje plic-
ní čchi a zastavuje kašel.

BL 40 ochlazuje horko v krvi, sni-
žuje svědění u ekzému.

SP 10 pán krve, protialergický bod, 
mírní svědění.

LIV 13 MU sleziny, odstraňuje 
stagnaci jaterní čchi, posiluje čchi 
sleziny a žaludku.

LIV 8 bod vody, vypuzuje vlhko  
z dolního TW, reguluje tok krve, 
čchi.

LIV 14 MU jater, harmonizuje 
čchi jater.

GB 41 vládce očí, odstraňuje vlhko 
a horko s dolního TW, harmonizuje 
jaterní čchi.

CHUŤ:  
máme 5 základních chutí

• sladká 
• umami (chuť mateřského mléka 

/glutamát sodný, maso)
• slaná 
• kyselá 
• hořká

Vnímání chuti rozdílné – rasa, ži-
vočišné druhy.

Vyšetření chuti:

Opět provádí ORL lékař:
• Anamnesa, FA, PA, funkce hlavo-

vých nervu II, V, VII, VIII, IX, X, 
stav sliznice ústní, stav slinných  
žláz

• Stěr z jazyka, vyšetření chrupu, 
reflux

• Gustometrie: stranové testy 
prahové – tbl, proužky, elektro-

gustometrie neurčuje chuť, ale 
srovnává stranovou a regionální 
chuť

• Rhinoskopie a vyšetření čichu
• KO, hormony štítnice, U, KT, JT, 

hladiny B12, kyseliny listové, Fe, 
Zn, A, D vitamin, hořčík

• Neurologické vyš, MR, psychia-
trie

• Glosodynie, pálení úst, Sjogre-
nův sy, zubní náhrady 

Hlavové nervy vedoucí chuťové 
podněty

Součinností 3 hlavových nervů:
CHEMOSENSORICKÝ ORGÁN
VII. facialis
IX. glossopharyngeus
X. vagus

1. neurony z chuťových papil 
vedou do 
• ganglion geniculi n.VII
• ganglion superius et inferius  

n. IX
• ganglion jugulare n. X končí  

v medulla oblongata

Chuť ovlivňuje příjem potravy, 
dietní návyky, preference „domácí  
chuti”.

Na percepce chuti a dráždění jíd-
lem se podílí i n. trigeminus 
• skořice čich
• vanilka, banán – čich, sladká 

chuť
• česnek – čich, pálení trigemi-

nus

originální práce 
Vnímání chuti

Periferní část: chuťové pohárky se 
seskupují do jazykových papil

Papily houbovité nejvíce v před-
ní části jazyka.

Aferentní vlákna začínají jako n. 
lingualis, n. mandibularis, n. 
trigeminus, pak se z něj oddělí  
a cestou chorda tympani se ve střed-
ním uchu připojí k n. facialis, při 
přerušení dochází k atrofii papil na 
jazyku.

Papily hrazené leží před sulcus 
terminalis inervace n. glossopha-
ryngeus.

Papily listovité maximum na 
hranách střední části jazyka, vnímání 
kyselé a hořké chuti cestou n. glo-
ssopharyngeus.

Papily nitkovité difuzně po celém 
jazyku vnímají teplotu, texturu stravy 
cestou n. trigeminus.

Chuťové pohárky měkkého 
patra netvoří papily, vjemy vede n. 
maxilaris /trigeminus / do gangli-
on pterygopalatinum z kterého 
přechází do n. facialis v ganglion 
genikuli.

Kořen jazyka – n. glossopharyn-
geus.

Hypopharynx + horní část 
jícnu n.laryngeus superior, n.
vagus.

Chuťová dráha

1. neurony z chuťových papil 
vedou do ganglion geniculi n.V, 
ganglion superius et inferius  
n IX, ganglion jugulare n X a kon-
čí v medulla oblongata

2. neurony leží v přední části 
nucleus gustatorius, odtud pak 
pokračují axony druhého neuronu 
cestou fasciculus longitudinalis 
medialis a tractus trigemino-
thalamicus do nucleus ventralis  
posteromedialis thalami. 

3. neurony leží v nucleus ven-
tralis posteromedialis thalami  
a ipsi a kontralaterálně přechází do 
primárního chuťového centra  
v insule a v gyrus poscentralis pa-
rietálního laloku a do secundár-
ního centra chuti v orbitofron-
tálním komplexu, kam přichází 
vjemy se zrakového centra, amygdaly 
a hypotalamu.

Kvalita chuti
Vnímání chutí je závislé také na 

kvalitě a množství sliny. Malé slinné 
žlázy trvalá sekrece, velké slinné 
žlázy aktivací parasympatiku mají  
i pulsní sekreci, sekrece je stimulová-
na čichem, chutí a představou jídla, 
emocemi.

G.parotis stimuluje n. glosso-
pharyngeus, submandibulární 
žlázu n. facialis.

Kompletní ztráta chuti není úplně 
možná, kompletní regenerace papil 

po 100 dnech, hypersensibilitou ve 
zdravých oblastech jazyka, inervace 
3 hlavovými nervy a fenomén inhi-
bice na úrovni mozkového kmene 
zajistí při výpadku jednoho nervu  
zvýšenou citlivost nepoškozených  
části chuťového systému a také 
propojení s jinými smysly, zrakem, 
čichem a pamětí a umožnuje kom-
penzaci při poruše chuti.

Poruchy chuti
Kvantitativní hypogeusie, ageu-

sie, hypergeusie.
Kvalitativní parageusie, fantoge-

usie, /rozlišení pomoci H2o/ chu-
ťové halucinace, ageusie specifická 
Fantogeusie poškození periferního 
nervu – tonsilektomie, přerušení 
chorda tympani. 

Periferní – stomatitidy, slinné 
žlázy, aktinoterapie, léky ,karence 
vitamínů, neuropatie, úrazy, chirur-
gické výkony

Centrální – úrazy, nádory ,dege-
nerativní a demyelisační onemoc-
nění.

Chuť z pohledu TČM
MDLÁ CHUŤ – pacient není scho-

pen rozlišit chutě u chuť na jídlo je 
snížená.

Prázdnota sleziny a žaludku – 
nejlépe moxa, čchi nestoupá nahoru, 
pocit mdlé chuti, mentálně emoční 
nespokojenost, plnost v žaludku  
a břiše způsobena konstitučně nebo  
špatnou stravou.

CV 12 – harmonizuje čchi žaludku 
– moxa

ST 36 + SP 4 + BL 21 posiluji slezi-
nu a žaludek a podpoují čchi – moxa

BL 20 pishu – moxa.

Vlhkost zahrazující střední zá-
řič pochází z nesprávné stravy nebo 
dlouhodobého působení vlhkosti, 
lepivé sliny, tíseň na hrudi a v epigas-
triu, protitok čchi – zvracení, nauzea.

P 6 + CV 12 harmonizuji střední 
zářič.

ST 36 + Sp 6 probouzí slezinu  
a přeměňují kalné.

Počáteční stadium napadení 
vlhkým teplem, nejprve napadne 
slezinu, hromadí se uvnitř, čchi ne-
proudí nahoru ani dolů, mdlá chuť, 
slizkost v ústech, horečka s odporem 
k chladu, plnost v hrudi a podžebří, 
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originální práce 

únava, malátnost.
LU 6 + LI 4 pročišťuji a přeměňují 

vlhké teplo a uvolňuji povrch
CV 6 + ST 36 posilují slezinu, 

harmonizují žaludek, odvádějí dolů 
kalné.

TW 6 uvolňuje a pročišťuje čchi  
TW, přeměňuje vlhko a teplo

HOŘKÁ CHUŤ subjektivní chuť, 
bez toho, že by něco jedl, pil.

Horkost jater a žlučníku, škod-
liviny ze zranění chladem, které 
nebyly vypuzeny z drah taijangu  
/dráha LI, BL/ vstupuji do shaojangu 
/dráha GB, TW/ tam se; přemění  
v horkost, dochází k odpařování 
žluče, objeví se hořká chuť v ús-
tech, točení hlavy, sucho v hrdle, 
plnost v hrudi a střídající se horečka  
a zimnice.

TW 4 + P 6 kombinace povrchu 
a nitra, uvolňují čchi v dráze shao 
jang ruky, harmonizace čchi žaludku, 
harmonizace a uvolnění shao jangu.

GB 40 + LIV 5 kombinace povrch 
nitro, zesiluji harmonizaci a uvolnění 
shao jangu.

GB 20 bolesti hlavy.
GB 34 sníží hořkost v ústech, zprů-

chodní žlučové cesty.

Horkost ze stísnění jater  
a žlučníku, játra řídí zprůchodňování  
a rozptylování, deprese a nadměrné 
emoce se přemění v oheň, ten stou-
pá vzhůru s žlučí, objeví se hořko  
v ústech. podrážděnost, vztek, boles-
ti, točení hlavy, červený obličej a oči, 
vaginální výtok, svědění genitálu, 
močení kalné moči po kapkách.

GB 34 pročišťuje horkost v dráze 
žlučníku, bod na hořkost v ústech

LIV 14 + LiV 3 uvolňují stísnění
CV 16 + GB 43 pročišťují horkost  

a plnost v játrech a žlučníku.
GV 20 + GB 20 závratě a točení 

hlavy.

SLADKÁ CHUŤ patří slezině
Sálání horkosti ze sleziny a ža-

ludku, mastná + sladká potrava se 
může přeměnit ve vnitřní horkost, 
ve slezině dochází k stoupání čchi 
nahoru a objeví se sladko v ústech, 
sucho v ústech, chuť pít, suchá stoli-
ce, vřídky na jazyku a rtech.

ST 45 + St 44 + ST 41 + SP 2 vypouš-
tí a pročišťuje horko ze žaludku.

SP 6 + KI 3 doplňují jinové teku-
tiny

ST 37 zácpa
P 8 červený oteklý, bolestivý jazyk
Současná prázdnota čchi a jinu 

sleziny a žaludku, při prázdnotě 
jinu vzniká vnitřní horkost, při prázd-
notě čchi sleziny se voda a obiloviny 
hromadí a rodí se vlhkost, při odpa-
řování vlhkosti směrem nahoru se 
objeví sladká chuť v ústech, suchá 
ústa bez žízně, malátnost rozpínaní  
břicha a žaludku, červený jazyk.

CV 6 + CV 4 vyživuji a podporují 
čchi

ST 36 + CV 12 + SP 6 posilují slezi-
nu, harmonizují žaludek vyživují jin

BL 20 pishu + BL 21 weishu posi-
luje slezinu a žaludek čchi a jin

BL 24 + BL 26 podporují čchi 

SLANÁ CHUŤ náleží ledvinám, ob-
jeví se při prázdnotě ledvin, stárnutí, 
poškození ledvin nemocí z důsledku 
protitoku tekutin ledvin.

Prázdnota jinu ledvin – jin je 
oslaben, jang stoupá vzhůru a unáší 
tekutiny s sebou, slaná chuť, slané 
sliny, tinitus, závratě, slabost v bed-
rech, horkost 5 srdcí, červený jazyk.

Ki 3 + KI 2 rozhojňují jin ledvin, 
snižují oheň, přivádějí tekutinu 
zpátky.

Sp 6 rozhojňuje jin, snižuje horkost
BL 23 shen shu + GV 4 ming men 

doplňují čchi ledvin/posilují sex fce. 
Prázdnota jangu ledvin, te-

kutiny se přelejí směrem vzhůru, 
nava a nedostatek síly, obava z chla-
du, nedostatek čchi, časté močeni  
v noci bledý, tlustý jazyk s otisky 
zubů studené bolesti v bedrech  
a kolenou

KI 7 + KI 3 získávají jang z jinu
BL 23 + GV 4 doplnění jangu led-

vin
CV 6 moxa
Neschopnost sleziny přeměňo-

vat vlhkost vzniká z napadení vněj-
ším vlhkem, nebo při nevyvážené 
stravě, slezina je zahlcená vlhkostí, 
nemůže přeměňovat vodu, slaná 
chuť v ústech, lepivost a slizkost  
v ústech, nechuť k pití vody, těžké 
končetiny, časté močení malého 
množství vody.

CV 9 + SP 6 + SP 9 odstraňují vlh-
kost

CV 12 + ST 36 probouzejí slezinu  
a přeměňují vlhkost

KYSELÁ CHUŤ souvisí s játry, 
chuť je bez příčiny, v závažnějších 
případech z úst vychází i kyselý 
zápach.

Horkost jater, narušené emoce, 
vztek, který se přeměňuje v horkost 
nebo oheň. V ústech kyselá + hořká 
chuť, točení hlavy, tinitus, červený 
obličej, oči, neklid, plnost, bolest  
v hrudi podžebří, suchá stolice, tma-
vě žlutá moč.

GB 34 + GB 38 pročišťuje játra 
zprůchodňuje žlučník.

LIV 3 + LIV 14 zprůchodnění jater, 
uvolnění stísněnosti.

GB 43 pročištění horkosti z plnosti 
jater a žlučníku.

Prázdnota sleziny, játra utlačují 
slezinu, při její prázdnotě ji ovládají, 
kyselá chuť v ústech, řídká stolice, 
časté vzdychání.

GB 24 + LIV 14 regulace a zprů-
chodnění jater, GB 24 snižuje ky-
selou chuť

Bl 20 pishu + BL 21 weishu +  
SP 4 posiluji slezinu

ST 36 únava, k posílení organismu

Stagnace potravy v žaludku, při 
nadměrném příjmu potravy dojde 
k její stagnaci, poškození žaludku 
a následně sleziny, voda a obilniny 
nemohou být přeměněny a dopra-
veny správně, kyselá chuť, tíseň  
v žaludku zácpa nebo průjem, pách-
noucí stolice

St 36 + CV 10 + ST 21 rozptyluje  
a uvolňuje stagnaci potravy

ST 25 + ST 44 regulace čchi, pro-
čisťuji horkost ze stagnace potravy

ST 36 + ST 25 + ST 44 body na ky-
selou chuť v ústech

PÁLIVÁ CHUŤ subjektivní dojem 
pálení a štípání v ústech. Vzniká 
sáláním horkosti z plic, vzniká z na-
padení zevními škodlivinami, které 
se v nitru přemění na horkost, ta se 
hromadí v plicích a začíná stoupat 
vzhůru, pocit pálení na jazyku, kašel, 
zánět v nose, rychlý až páchnoucí 
dech, žízeň, červený jazyk.

LU 10 + LU 5 + BL 13 feishu +  
BL 17 pročistění plic a vypuštění 
horka 

BL17shu bránice, pán krve + to-
nizace celého organizmu.

LI 4 + LI 11 pročisti plice, vypuště-
ní horkosti plic, vypustí škodliviny  
z organismu.

LU 1 kašel
GV14 horečka  

BODY NA HLAVĚ používané  
v ORL praxi 
Uvolnění nosu:

LI 20, LI 19, JINTANG, BL 7, GV 
25 + polypy, TW 17, TW 22, TW 23.

Afty, stomatitidy, zuby: 
GV 27, GV 28
Ovlivnění n. facialis: 
TW 17, TW 22, TW 23
GB 2, GB 3, GB 4, GB12, GB 14
ST 3, ST 4, ST 6, ST 7, CV 24
Ovlivnění n. trigeminus:
ST 1, ST 7, GB 3, LI 19, LI 20, SI 18,  

SI 19.
Fila olfactoria – spojení axonu 

receptorových bb, scres lamina cri-
vriformis do bzlbus olfactorius. Ten 
obsahuje glomeruly což jsou synapse 
synapse receptorvých bb a bb mit-
rálních zajištuji centrální aferebtaci 
z čichocvého bulbu. 

Čichová centra  
a jejich projekce

Tractus olafctoruius vygcázi  
z bulbudo trgonum olfactoriusz 
neho pak cestoz stria olafaktorius 
latralis a medialus do čichocé kury.

Čichová kura ptroimární – jasdra 
amygdaly piriformní krotex.

Secukndární entoriální kura, para-
hipkalmální kura a části limbického 
systemu.
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Motto:  
Optimální řešení universálních 

problémů mají zákonitou  
tendenci konvergovat.

Paralely
Třebaže za pravlast akupunktury 

je stále ještě převážnou většinou 
populace považována Čína, případně 
přilehlé oblasti Východní Asie, je víc  
a více zřejmé, že tento názor je 
dlouhodobě neudržitelný. Ve světle 
nových objevů a poznatků je čínský 
původ akupunktury stejně po-
chybný, jako pravost nám Čechům  
a Slovákům dobře známých Rukopi-
sů královédvorského a zelenohorské-
ho („Běda ptákům, k nimž se zmije 
vplíží, běda mužům, kterým žena 
vládne!“).

Tehdejší víc než jedno století starý, 
ryze česko-český souboj vykazoval 
stejné rysy jako ten dnešní, jež je však 
svým dosahem mezinárodní. Byly 
„rukopisy“ pravé anebo se jen jako 
pravé tvářily? To druhé byla pravda. 
Naši předci měli za to, že pokud se 
chce český národ vyrovnat svými 
literárními památkami německé kon-
kurenci (třeba Písni o Nibelunzích 
ze 13. století), lze tak učinit i za cenu 
padělků. (Obr. 1)

Obávám se, že něco podobného 
se právě dnes odehrává přímo před 
našima očima ve světě akupunktu-
ry – bez přemýšlení a kritického 
pohledu se stále dokola opakuje 
obehrané klišé o čínském původu 
akupunktury („Však kde jinde měla 
vzniknout, když ne v Číně, není-liž 
pravda?“). Asi nikoho nepřekvapí, 
že se svého prvenství nebudou chtít 
vzdát sami a dobrovolně Číňané  

z „Říše Středu“ (Čung-kuo) – jak sami 
svou říši dodnes nazývají – avšak my 
bychom bez kritického odstupu 
zůstat neměli. (Obr. 2)

Mohlo by nám v tom pomoci  
i krátké nahlédnutí do dávného my-
šlení starých evropských a čínských 
myslitelů. Není vyloučeno, že jsme se  
s následujícími, často až překvapi-
vými podobnostmi dosud nesetkali, 
neboť srovnávací studie v odborné 
literatuře mají svá rozsáhlá bílá místa. 
Stojí za to připomenout si některá 
citáty a aspoň zkusit hádat jejich 
autory:

 
1.  

„Svět je složen z nepatrných  
částic „c'“ a je v neustálém  

pohybu a proměně…“

Ti, kdo ve škole dávali aspoň tro-
chu pozor, si nejspíš vzpomenou na 
atomy, tj. dále nedělitelné částice 
a přiřknou je některému řeckému 
filosofovi. Jenomže autorem citátu 
je čínský materialistický myslitel 
Jang-ču (440 – 360 př. n. l.). My o 
„atomech“ víme od Démokrita z Ab-
dér (460 – 370 př. n. l.): „Atomy jsou 
… neviditelná, nedělitelná… tělíska, 
ze kterých se vše skládá (od bohů 
přes hvězdy, zemi, živočichy až po 
člověka a duši). Ve svém pohybu se 
vzájemně střetávají a spojují, čímž 
vznikají viditelná tělesa a věci.“  
Tito dva učenci se nemohli nikdy po-
tkat, neboť obě civilizace dělila vzdá-
lenost dvou rozsáhlých kontinentů 
a neměly tehdy žádný vzájemný 
kontakt. A přesto – jejich „hardware“ 
i „software“ pracoval překvapivě 
podobně, a to velice „up-to-date“  
i z hlediska našich dnešních vědo-
mostí! (Obr. 3)

originální práce 

AKUPUNKTURA JAKO SPOLEČNÉ DĚDICTVÍ  
XXX. Congressus acupuncturae Slovaciae et Bohemiae  
cum participatione internationali 
14. – 16. 6. 2019 Stará Lesná

prof. MUDr. Ing. Petr Fiala 
Karlova Univerzita, Katedra akupunktury IPVZ, Praha

petrfiala@hotmail.com

Obr. 1. Pobití Sasíků pod Hrubou 
Skálou, velkolepé plátno M. Alše  
a spol. vzniklo v r. 1895 na moti-
vy Rukopisu Královédvorského. Bi-
tva se ovšem nemohla nikdy odehrát  
a Rukopis, pokud by byl pravý, by  
o ní tudíž nemohl psát, neboť Hrubá 
Skála byla založena až více než jedno 
století po ní… Podobných historických 
„omylů“ je v Rukopisech mnohem víc, 
a to byl jeden z důvodů pochyb o jejich 
pravosti.

Obr. 2. Čínská tradice uvádí, že těch-
to devět typů kovových jehel přinesl 
svému lidu bájný císař Fu-si. Je to ov-
šem jen stěží možné, neboť měl žít už  
v letech 2852 – 2737 př. n. l., tj. nejméně 
půl tisíciletí předtím, než ve staré Čině 
uměli zpracovávat železo… Problémy  
s pravostí „historických pramenů“ mají 
kromě Čechů, jak je vidět, i Číňané.

2. 
„Užívej dneška, vychutnávej,  

co máš teď a nezatěžuj se myš-
lenkami, co bude po smrti…“

To už jsme také někde slyšeli, nej-
spíš na nějakém večírku a v dobré 
náladě. Musel to doporučit některý 
z latinských klasiků, proč mu tedy 
nedat za pravdu. Jenomže autorem 
citátu č. 2 je opět Jang-ču, čínský 
materialistický filosof. Ani on se ne-
mohl nikdy potkat s tím, koho nejspíš 
myslíme, totiž s římským Horatiem  
a jeho výrokem „carpe diem“. Jednak 
proto, že žil o několik staletí dřív  
a pak proto, že první styky mezi starý-
mi Evropany a Číňany jsou doloženy 
až v r. 166 n. l.: „Neptej se, není třeba 
vědět, co mně či tobě osud přichys-
tá… jen dej si doušek vína, zapomeň 
marných přání, užívej dne a hoduj 
dosyta…“. Říman Horatius (65 př.  
n. l. – 8 n. l.) nechal tyto verše zaznít 
ve svých Zpěvech (Óda XI.).

3. 
„Vědět, že nevím, to je nadevše…“

Prakticky každý z nás zná větu 
„Vím, že nic nevím“, připisovanou 
řeckému Sókratovi (469 – 399 př. n. 
l.) jeho žákem Platónem. Obtěžoval 
své spoluobčany nepříjemnými 
otázkami tak dlouho, až ho nakonec 
přinutili vypít číši bolehlavu. Jenže 
uvedený citát opět pochází z dru-
hého konce světa a je připisován 
slavnému, svéráznému filosofovi 
Lao-c´ (patrně 6. – 5. stol. př. n. l.). 
Toho nikdo nenutil sáhnout si na 
život, ale když už mu jeho životní úsilí 
přišlo jako „marnost nad marnost“, 
sedl na buvola a zmizel, neznámo 
kam: „Vědět, že nevím, to je nadevše. 
Nevědět že vím, to je nemoc! Kdo 
poznává v nemoci nemoc, přestává 
už být nemocný.“ (Tao-te-t'ing –  
O cestě a její síle – zpěv 71, překlad 
Bohumil Mathesius). Mimochodem, 
toto „poznání své nemoci“ dnes naši 
psychiatři označují jako „náhled na 
nemoc“ a považují za první a nezbyt-
ný předpoklad pacientova vyléčení. 
Tedy opět „nihil novi sub sole“.

4.
„Bylo nebe a země, až potom 
se zrodily všechny věci…“

Kdo z nás by neznal počáteční 

slova Bible: „Na počátku stvořil Bůh 
nebe a zemi. Země pak byla nesličná 
a pustá, a tma byly nad propastí…“ 
(Genesis 1,1 – 2, vznik 10. – 2. nebo 
15. – 13. stol. př. n. l.). Podobná slova, 
opět ve správném časovém sledu 
nacházíme ovšem i ve staročínském 
I-t´ingu (Kniha proměn): „Bylo nebe 
a země, až potom se zrodily všechny 
věci. Byly všechny věci, až potom 
byl muž a žena. Byl muž a žena, až 
potom byl manžel a manželka. Byl 
manžel a manželka, až potom byl 
otec a syn. Byl otec a syn…“ (Seřazení 
trigramů II, autor neznámý, vznik 18. 
stol. př. n. l.).

5.
„Kdo nakládá se světem  
chtěje ho získat, vidím,  

že neuspěje…“

Znalci opět usoudí na citát z někte-
rého evangelia a budou mít přibližně 
pravdu: „Neboť kdo by chtěl zachrá-
nit svůj život, ten o něj přijde; kdo 
však přijde o život pro mne a pro 
evangelium, zachrání jej.“ (Marek 8, 
35 – 36, vznik 40 – 70 n. l., ekumenic-
ký překlad). Náš starý známý Lao-c' 
(Starý mistr) ovšem pronesl shora 
citovaná slova nejspíš už o pět století 
dřív: „Kdo nakládá se světem chtěje 
ho získat, vidím, že neuspěje. A kdo  
s ním tak nakládá, prohraje.  
A kdyby se jej zmocnil, ztratí jej!“ 
Tao-te-t'ing, zpěv 29, překlad Bohu-
mil Mathesius, vznik asi 6. – 5. stol. 
př. n. l. (Obr. 4)

Nad vznikem a původem 
akupunktury

Při přemýšlení nad uvedenými 
citáty se nelze ubránit vcelku logic-
kému dojmu, že pokud se takto mo-
hou blížit myšlenkové pochody 
brilantních mozků dvou dávných 
civilizací z opačných konců světa, 
není důvod, aby se aspoň v hrubých 
rysech nepodobaly také jejich 
představy o zdraví a nemoci, 
případně jejich léčení. Tím spíše 
bychom mohli nalézt tento důvod  
v naší dnešní době, tedy poté, co se 
v r. 1991 v Tyrolských Alpách našla 
mumie Muže z ledu – Ötziho, na 
jehož těle bylo do dnešní doby identi-
fikováno na 61 vytetovaných značek  
a čar tam, kde i dnešní akupunkturis-
té umísťují „své“ akupunkturní body. 
(Obr. 5, 6)

Obr. 3. Čínský materialista Jang-
-ču (440 – 360 př. n. l.) učil, že svět 
je složen z nepatrných částek „c’“  
a je v neustálém pohybu a proměně. 
Přibližně ve stejné době, ale na opač-
ném konci světa tvrdil prakticky totéž 
i Démokritos z Abdér (460 – 370 př.  
n. l.). Ony nepatrné částečky ale nazýval 
„atomy“, neboť se domníval, že už je 
nelze dále dělit. Je prakticky vyloučeno, 
že by se tito dva mohli setkat, a přesto – 
jejich „software“ pracoval stejně, a tak 
dospívali k identickým závěrům…

Obr. 4. Jedna z možných podob Starého 
mistra (Lao-c’). Je považován za otce 
taoismu, ale jeho myšlenky o návratu 
k přírodě najdeme i u J. J. Rousseaua 
v 18. století a v dnešní době také v pro-
gramech nejrůznějších hnuti zelených.
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Nelze přitom vyloučit, že k po-

dobnému objevu došlo ještě úplně 
někde jinde a možná i dříve. Pokud 
bychom přijali teorii o putování 
dnešního lidstva z Afriky (koncept 
Out-of-Africa), pak by zárodky této 
dovednosti mohly mít své prvopo-
čátky už tam. Mimochodem, v od-
lehlých oblastech Afriky, ale i Indie 
se podle antropoložky Fleckingerové  
(t. č. ředitelky Archeologického 
muzea v Bolzanu, kde je umístěna 
mumie Ötziho) tato technika dodnes 
používá nezávisle na našich evrop-
ských či čínských vědomostech. 
Existují ovšem i jiné teorie o vzniku 
lidstva, např. „multicentrická“, podle 
níž dnešní lidstvo mohlo vzniknout 
nezávisle v několika „ohniscích“. 
Pak by se akupunktura zcela logicky 
mohla vyskytovat třeba i současně 
na několika místech na světě, a to  
v závislosti na stupni vývoje té či oné 
civilizace.

Nelze přehlédnout ani další fakt: 
Na americkém kontinentu nejsou 
doložena žádná historická fakta  
o používání akupunktury ani jiné 

podobné techniky. Může to doklá-
dat např. skutečnost, že v době, kdy 
z Východní Asie putovali Asiaté do 
Ameriky přes zamrzlou Beringii, tedy 
někdy před 12. – 15. tis. lety, tamní 
populace (která by ji s sebou mohla 
přinést) ještě tuto techniku nezna-
la a neovládala. To by ovšem spíš 
podporovalo domněnku, že pravěcí 
lidé si tuto dovednost osvojili až na 
určitém stupni vývoje a systémového 
myšlení, jehož dosáhli zhruba před 
5 – 10 tis. lety. (Obr. 7)

Interpretace akupunktury
Z neznámých důvodů se aku -

punktura na evropském kontinentu 
nedochovala – někteří hovoří např. 
o možné genocidě kmenů, které ji 
ovládaly. Naproti tomu na čínském 
kontinentu se dochovala, přičemž 
jedním z dobrých důvodů může být  
i to, že tamní medicína byla jako 
celek „zavzata“ do jejich způsobu 
myšlení a uvažování (tj. do někdy  
i svérázné filosofie, jako např. Laa-c') 
a jako nová „virtuální realita“ byla  
i s ním znovu objevena na přelomu 
19. a 20 století v Evropě a zejména 
ve Francii, kde jí vdechli nový život 
takové osobnosti jako Soulié de Mo-
rant, Roger de la Fuye aj.

Tak či onak, v praktickém medi-
cínském životě je dnes akupunktura 
interpretována buď podle čínské 
tradice v rámci tzv. „tradiční čín-
ské medicíny“ (TCM) anebo po-
dle našich dnešních západních 

představ (anatomie, fyziologie, 
patofyziologie).

Tradiční čínská interpretace, 
jak se k nám dostala prostřednictvím 
jejich dávných medicínských kánonů 
(ať už pocházejí z třetího tisíciletí 
před naším letopočtem anebo až  
z mnohem pozdější doby), byla ve 
své době zcela mimořádná a špičko-
vá. Nikde v našem starověkém světě 
Evropy či Blízkého Východu takový 
systém neměli. Za problém lze ovšem 
považovat, že se prakticky přestala 
vyvíjet. Zdá se totiž, že své víceméně 
ustálené podoby dosáhla už někdy  
v prvních staletích našeho věku  
a pak z neznámých důvodů její vývoj 
do značné míry ustrnul (až na někte-
ré detaily, které celý systém dolaďu-
jí). Mohli bych mít pro to pochopení 
např. v případě, kdyby tehdejší učen-
ci či císaři tvrdili, že ji dostali do vín-
ku třeba „božským vnuknutím“ nebo 
jako zvláštní „zjevení“. Nic takového 
ovšem netvrdí, a mluví o přirozených 
změnách vývojem. Měla by se tedy  
i nadále vyvíjet a rozvíjet, jak káže 
taoistický zákon „neustálých změn“, 
což ale nepozorujeme. Vyčerpala 
tedy už svůj potenciál pro další 
rozvoj?

Moderní „západní“ intepreta-
ce se objevily až koncem 20. století 
poté, co se nade vší pochybnost po-
dařilo prokázat objektivní klinic-
ké účinky akupunktury a objasnit 
řadu jejích mechanismů pomocí 

originální práce 

Obr. 5. Technika „tetování“ objevená 
u Ötziho, který žil cca před 5100 – 5500 
lety. Jedná se o naříznutí kůže v místě 
akupunkturního bodu a následné vetře-
ní dřevěného popela do rány, patrně za 
účelem prodloužení léčebného efektu.  
V Číně se objevila až ve 4. stol. př. n. l. Na-
jdeme ji např. na mumii „Skytského jezd-
ce“ nalezené na archeologickém nalezišti  
v altajském Pazyryku. 

Obr. 6. Otázku, kdy a kde vznikla akupunktura, dnes nedokážeme jednoznačně 
odpovědět. Zajímavé je, že nejstarší přímé důkazy o stimulaci akupunkturních 
bodů-míst za léčebným účelem pocházejí z Evropy a jsou jimi vytetované značky 
na Ötzim. Žádný tak starý přímý důkaz v Číně neexistuje. Tyrolská akupunktura 
je dokonce ještě o několik tisíc let starší než nejstarší čínské záznamy či zkazky, 
např. v kánonu Nei-t´ing-su-wen (Kniha o vnitřních chorobách). 

moderní medicíny. Navazuje tedy 
na vše dobré, co se podařilo objevit 
na Dálném Východě a pokračuje dál  
z pohledu našich dnešních přírod-
ních a medicínských věd. Je špičková 
i ve 21. století a představuje další skok 
v používání metod a technik, které 
byly v době před několika tisíci lety 
na Dálném Východě nedostupné. 
Zavzata nyní do západní medicíny, 
má spolu s ní nepochybně značný 
„rozvojový“ potenciál. A co víc, 
může při svém bádání navazovat i na 
to, co naše biomedicína dosud nezná 
a pokusit se o objasnění z pohledu 
současných věd.

Střet civilizací? Nikoliv. Jde  
o plodnou spolupráci obou škol ku 
prospěchu pacientů.

Budoucnost  
a vize akupunktury

Jakou má akupunktura budouc-
nost a perspektivu? Není ve světle 
nejmodernějších metod biochemic-
kých, zobrazovacích, genetických  
a dalších už tak trochu „mimo mísu“? 
Dle mého soudu nikoliv a pro lepší 
názornost jsem se pokusil o její roz-
dělení na několik „generací“, z nichž 
vyplývá další možný vývoj a rozmach 
akupunktury.

Akupunktura svou 1. generací 
vstoupila do Evropy a oblasti západ-
ní medicíny na počátku 20 století. 
Nejprve zde zdomácněla a posléze, 
zejména v jeho 2. polovině byla 
podrobena zevrubnému medicín-
skému zkoumání. Tím, že se poda-
řilo objasnit její základní mechanis-
my a účinky, posunula se koncem  
20. století o jednu generaci dál. 
Období největších objevů si jako 
pamětník dovolím umístit mezi  
60. – 80. léta.

Kde bychom mohli spatřovat její 
potenciál ve století jednadvacá-
tem? Vidím jej jak v oblasti diagnosti-
ky, tak i terapie. Nesmírnou výhodou 
akupunktury ve srovnání se všemi 
ostatními obory, metodami i tech-
nikami medicíny spatřuji zejména  
v tom, že nezatěžuje náš organismus 
žádnými cizorodými látkami a svý-
mi metodami buď pouze detekuje 
místa patologie (diagnostika) nebo 
je případně ovlivňuje svými, tělu 
vlastními molekulami látek, které 
se po jejich vyplavení a použití opět 
ukládají ve svých depech v mozku 
(např. endogenní opiáty) anebo  
v séru (hormony aj.) atp.

V diagnostické části jsme ješ-
tě zdaleka nevyčerpali potenciál  
v elektrické detekci a měření tře-
ba diskrétních změn v časných 
stádiích malignit (např. u Ca ma-
mmy), s nimiž jsme začínali koncem  
80. let. Zdá se, že možnosti existují  
i u detekce některých neurologic-
kých a kognitivních poruch (Alzhei-
mer), snad i v dalších oblastech (ALS 
apod.). Domnívám se, že ani „atlas 

akupunkturních bodů“ podle je-
jich biochemických, fyziologických 
či patofyziologických účinků nemusí 
být v dohledné budoucnosti z říše 
snů.

V terapeutické části nelze přehlí-
žet teorií ještě zdaleka neobjasněné, 
ale klinicky vděčné úspěchy u po-
ruch hybného systému (na úrovni 
CNS i periferie), u svalové dystrofie 
různé etiologie, u demyelinizačních 
chorob. Teoretickým podkladem 
by mohly být např. synaptické by-
-passy v CNS (např. u CMP, DMO), 
ale bylo by záhodno je prokázat  
a lépe s nimi pracovat. Klinické 
úspěchy slavíme např. u alergií, 
hormonálních poruch, u poruch 
chování, v neurologii a prakticky ve 
všech oborech klinické medicíny. 
Jenomže řadu z nich nedokážeme 
zatím teoreticky zdůvodnit, což by 
bylo zapotřebí zejména kvůli lepší 
pomoci našim pacientům. 

V současné době akupunktura 
zcela jistě ještě neřekla své poslední 
slovo.
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Tab. 1, Generace akupunktury. Zdroj: Akupunktura ve 21. století

AP 1.  
generace

Přijímá a přebírá i dnes tradiční čínskou akupunkturu a TCM  
v teorii a praxi v její původní asijské podobě. AP zhruba  
do poloviny 20. století v Asii i v Evropě.

AP 2.  
generace

AP je postupně přejímána i do oblasti západní medicíny a její me-
chanismy (fyziologie, patofyziologie) jsou zkoumány podle jejích 
metod (cca od 2. půle 20. stol.). Pozorujeme její zřetelný posun  
v teorii i praxi a do jejích mechanismů je postupně přibírán  
i CNS. S ním TCM prakticky nepočítala.

AP 3.  
generace

Od počátku 21. století dále. Akcentováno pojetí AP jako odpovědi 
CNS, snad i jiných struktur na periferní podněty z akup. bodů.  
Roste role CNS v AP při vytváření nových spojů v mozku, zkoumá 
se i jiná transmise signálů atd. AP jako informační medicína.

Obr. 7. Důkazy o tom, že Amerika byla osídlena Asiaty cestou přes za-
mrzlou Beringovu úžinu („Beringii“) v období před 15 – 12 tis. lety přinesl  
v r. 1912 český antropolog Aleš Hrdlička.
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Krátky náčrt na túto tému som 
predniesol na našom jubilejnom 
kongrese. Tématika je však zložitejšia 
a postupne s novými poznatkami 
fyziky i ďalších odborov ukazuje viac 
možností pre pochopenie funkcie 
aktívnych bodov i metodiky ich čin-
nosti. Je preto vhodné už úplnejšie 
prezentovať doterajšie poznatky 
odbornej akupunkturistickej verej-
nosti.

Koncom roka l98l z iniciatívy bý-
valého ministra školstva vtedajšej 
ČSSR prof. Kahudu, matematika, ale 
záujemcu o výskum i v oblastiach 
nazývaných vtedy psychoenergetika, 
sa mal rozbehnúť výskum, ktorého 
krycí názov „Anomálne javy v prí-
rodných vedách“ vymyslel, aby sa 
tak zakryla možnosť, že výsledky 
nebudú v súlade s vtedajšou ofici-
álnou dialekticko-materialistickou 
ideológiou. Naviac krytím bol i fakt, 
že taký výskum sa vo vtedajšom ZSSR 
už robil dávnejšie a i u nás sme mali 
už dosť skúseností s jeho oficializo-
vaním od roku l967.

Rozhodlo sa, že výskum potrvá dva 
roky, teda l982-3 a bude pozostávať  
z 12 samostatných výskumných úloh. 
Nebol na to žiadny konkurz, uspori-
adateľ sám vybral svojich známych 
na tieto úlohy. Zo Slovenska vtedy 
požiadal len mňa. Zvolenie témy už 
bola vecou povereného výskumom. 
Samozrejme, z viacerých možných 
úloh som si vybral niečo, čo by sa 
týkalo akupunktúry. Zhodou okol-
ností práve v tom čase som mal 
pracovné kontakty s človekom, ktorý 
bol inštruktorom spevu, uznávaným 
znalcom na výber talentov a súčasne 
sa vyznal v problematike, všeobecne 
neznámej a to existencie síce zried-

kavej, ale existujúcej schopnosti člo-
veka prejaviť vlastnou vôľou spuste-
ný jav nazvaný hlbinným vnímaním. 
Išlo o schopnosť sústredenia sa na 
akoby zrakové /akoby = bez účasti 
zraku/ vnímanie mikroskopických 
dejov s postupným posunom k stále 
mikroskopickejšímu vnímaniu, ktoré 
predbiehalo možnosti elektronic-
kých či iných nových typov mikro-
skopov o viac rádov. Také sledovanie 
diania v aktívnych bodoch bolo teda 
ideálnym nápadom na výskum. Zho-
da časových okolností bola priaznivá, 
pretože práve vtedy mal v Bratislave 
prebehnúť výber vhodných talen-
tov pre spevácke súbory spomedzi 
vysokoškolákov a spomenutý zná-
my bol hlavným posudzovateľom 
ich talentu. Zaviazal sa, že súbežne  
s tou jeho viditeľnou funkciou urobí 
svojimi zaužívanými postupmi aj zis-
tenie možností hlbinného vnímania  
u účastníkov tej súťaže. Mojou pod-
mienkou bolo len to, že to by nemali 
byť poslucháči medicíny, pretože 
teoreticky mohli v tej dobe už mať 
nejaké vedomosti o akupunktúre, 
čo by bolo subjektívnou prekáž-
kou objektivity výskumu. Z asi 900 
účastníkov tej súťaže sa ukázalo ako 
obdarených spomenutou schop-
nosťou deväť, číže jedno percento.  
Z nich sedem bolo ochotných sa zú-
častniť  výskumu. Išlo o poslucháčov 
prírodovedeckej fakulty, jazykovedy  
a umeleckých predmetov.

Metodika
Počas dvoch rokov sme urobili asi 

l00 sedení. Pri nich subjekti mali 
popisovať a nakresliť to, čo videli pri 
zameraní sa na aktívny bod. Väčšinou 
išlo o bod IC 4 samotného subjektu. 
Dostal teda inštrukciu aby v hĺbke 
na príslušnom mieste projekcie toho 

bodu postupne popisoval a stále viac 
miniaturizovane sledoval dianie. 
Do príslušného stavu sa dostával 
za účasti spomenutého odborníka  
a podľa jeho usmernenia, postupne 
to už každý dokázal sám a veľmi rých-
lo. Stačilo sadnúť si, relaxovať, zavrieť 
oči vediac kam sa má „pozrieť“ a už 
to išlo. Také sedenia trvali priemerne 
l5 – 20 minút. Každý pracoval sám  
a až po skončení sa porovnali výsled-
ky. Ak boli vo väčšine zhodné, čo 
bývalo pravidlom, brali sme to ako 
relevantné. Len zriedka niekto bol 
indisponovaný a jeho výsledky boli 
nekorelujúce s inými, tie sme nebrali 
do úvahy.

V priebehu doby sme pre kontrolu 
použili i iné body u subjektov, najprv 
každý vlastné, potom i iných ľudí, 
prítomných i neprítomných s pou-
žitím fotografie ako navádzacieho 
prostriedku na indivíduum. Žiadne 
rozdiely sa pri tom nezaznamenali. 
Vždy však išlo o ľudí, ktorí nemali 
žiadne chorobné príznaky, lebo nám 
išlo o zistenie čo sa deje v aktívnom 
bode pri jeho bežnej funkcii.

Pomenovanie výskumu sme si na 
radu usporiadateľa vymysleli – slo-
vo „morfoenergetika“ znie vedecky  
a pre vtedajšiu situáciu nepodozri-
vo. naviac do určitej miery vlastne  
i zrozumiteľne ako hľadanie tvaru,  
v ktorom sa nejaká energia prejavuje, 
i keď v problematike akupunktúry už 
dnes radšej tak veľmi pojem energe-
tiky neužívam, viac ide o informácie, 
ktoré sa tiež môžu ako následok 
prejavovať v nejakom tvare.

Počas výskumu sme sa dozvedeli, 
že výskum je utajený, nič z neho sa 
nesmie zverejniť, po ukončení budú 
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všetky výskumné témy preskúmané 
komisiou Vysokej školy chemicko-
-technologickej a schválené výsled-
ky budú uverejnené v skriptovom 
zborníku, ktorý výjde v náklade 20 
výtlačkov a bude prísne tajný po 
dobu 10 rokov.

Výsledky
Okrem popisu predkladám i výber 

ilustrácií, zhotovených subjektami 
bezprostredne po vnímaní diania. 
Mali inštrukciu zachytiť tak jednot-
livé úrovne mikroskopickosti po-
stupne k stále menším. Nie je možné 
vyčísliť pomer zväčšenia, ale pri tých 
už hraničných hodnotách išlo zrejme  
o milióntiny milimetra. Vzhľadom na 
to, ako hlásili, že všetko sa deje stále  
v rýchlom slede a zmene, len niek-
toré štruktúry najmä pri ich ex-
trémnom zväčšení mali stálejšiu 
podobu, bolo nutné aby si zvykli 
akoby zastaviť čas a vidieť a nakresliť 
situáciu v určitom momente. Naviac, 
to čo vnímali, bolo farebné a preto 
i kresby sú farebné, čo zodpovedá 
presne vnímanému. Také ilustrácie 
sa postupne nazbierali vo veľkom 
množstve, takže bolo možné z nich 
urobiť výber postupného vnikania 
do stále detailnejších javov v aktív-
nom bode.

Jednotlivé obrazy ukazujú postup-
ne bod zvonka a jeho jednotlivé de-
taily a potom už bod zvnútra a taktiež 
postupnú detailizáciu. Popis bude 
čo najpodrobnejší, i keď kompletná 
interpretácia ešte nie je možná. Je 
síce pravda, že mnohé sa v priebehu 
tých vyše 35 rokov odvtedy lepšie 
podarilo pochopiť, ale iste veľa ešte 
ostáva nedoriešeného. Možno niekto 
z kolegov nájde súvislosti, ktoré sme 
si nevšimli a podelí sa s nami novými 
poznatkami.

Na obrázku 1 (viz titulná strana  
obálky) je pohľad na aktívny bod 
zvonka akoby priamo cez kožu. 
Veľkosť bodu sa dala odhadnúť  
v rozmedzí od 3 do 5 milimetrov  
v priemere, pričom body na periférii 
končatín a teda i na konci či začiatku 
dráh boli menšie, body v priebehu 
dráhy niečo väčšie. Ich obraz však ne-
bol odlišný. Tak ako je to znázornené, 
nad povrchom bodu vidieť priliehaj-
úce množstvo stále sa pohybujúcich, 

najmä rotujúcich malých elíps vo veľ-
kosti okolo desatiny milimetra v dlh-
šej osi. Zhruba polovica sa ukazovala 
v modrej farbe, polovica v červenej. 
Pri pohľade na bod z opačnej strany, 
teda akoby zospodu bol obraz zhod-
ný, pohľady zboku taktiež ukazovali 
to isté, samozrejme z jednej strany 
len modré a z druhej len červené 
elipsy. V miestach kontaktu týchto 
dvoch farebných druhov bol zistený 
len minimálny úkaz ich miešania. 
Samotné vnútro bodu v strede mi-
nimálne presvitalo modrou farbou, 
tak ako je to znázornené. Nejaký obal 
či kapsula bodu tu nebola zistiteľná. 
To dvojfarebné,  vcelku prekvapivé 
zistenie,  automaticky napovedalo na  
rozlíšenie jangu a jinu.

Na obrázku 2 (obrázky 2 – 10 
viz 3. strana obálky) je znázor-
nené to, čo sa zistilo pri pohľa-
de na izolovanú modrú elipsu. 
Presnejšie na malý kúsok z nej na 
pozdĺžnom reze. Všetko ostávalo  
v modrej farbe, ale išlo o odlišný tvar 
elementov v strede a na okrajoch. 
Možno to chápať ako stredný pruh  
a jeho obal, pričom šírka jednotli-
vých vrstiev, teda strednej a von-
kajšej,  bola rovnaká. Odlišnosť tu 
bola viditeľná len vo forme menšie-
ho či väčšieho náklonu vrstvičiek  
v tých dvoch tvarových druhoch. Pri 
ďalšom zmenšovacom postupe sa 
objavili na styku tých dvoch vrstiev 
v menšom množstve akoby malé 
ohraničené útvary, akési zrnká. Ich 
podrobnejší výskum však neukázal 
žiadnu štruktúru, ostali akoby kom-
paktné útvary slúžiace na premoste-
nie tých dvoch vrstiev.

Zmienka z predchádzajúceho od-
stavca o odlišnom tvare elementov  
z tých dvoch vrstiev sa zdala byť prehna-
nou, ale ďalšia miniaturizácia pohľa-
du tomu dala za pravdu. Na obrázku 
3 sa analyzovali samotné elementy  
z tých dvoch vrstiev, teda ide o časť 
tam viditeľnej menej naklonenej 
akoby čiarky z vonkajšej vrstvy, 
znázornené vľavo. Vpravo je to isté  
z vnútornej  vrstvy. Ako vidieť, nejde 
o nejakú celistvú „čiarku“ ako sa to 
zdalo pri menšej miniaturizácii, ale 
rozdiel medzi obomi vrstvami je 
tu veľmi zreteľný. To meandrovité 
prepletenie v elemente vonkajšej 

vrstvy elipsy nemalo ďalšie miniatúr-
nejšie zložky. Naproti tomu, element 
vnútornej vrstvy bol zložitejší. Jeho 
častice boli priamo poprepájané 
nejakými hutnejšími združovacími 
bodmi a vytvárali tak akoby jednotli-
vé trsy. Samozrejme nás to podnietilo 
ísť ďalej a preskúmať tie body. To si 
vyžiadalo u subjektov dosť námahy, 
pretože išlo o viacstupňový postup 
do hlbín priestoru a ako sa ukázalo 
v tejto fáze skúmania aj hraničný – 
ďalej to už nešlo. Aj tak však výsledok 
bol prekvapivý. Dovtedy zistené 
tvary boli vcelku jednoduché a pri 
ich stálej pohyblivosti akoby tomu 
pohybu prispôsobené. Tu však išlo 
o dokonalé kocky s ihlanovými ná-
sadcami, pričom naviac ich hrany 
vykazovali modrú farbu, ale bodové 
spojenia boli červené – to bol prvý 
prípad vzájomnej spolupráce modrej 
a červenej, teda asi jangu a jinu. Ďalej 
to už ani tu nešlo.

Prešli sme k skúmaniu červenej 
elipsy. Ukazuje ju obrázok 4. Tá sa 
ukázala ako niečo celkom iné. Bola 
akoby vzdušnejšie tvarovaná – vcel-
ku tak by sme si vedeli predstaviť 
jangovú funkciu na rozdiel od kom-
paktnejšej jinovej. Ďalší výskum 
jednotlivých zložiek červenej elipsy 
neukázal nič nového, išlo vcelku  
o tie isté elelementy, ako pri ďalšom 
výskume. Tie znázorníme v popise 
vnútra aktívneho bodu.

Počas sústredenia sa subjektov na 
dianie na povrchu bodu zachytili 
malé záblesky. Podrobnejší pohľad 
na ne ukázal, že je to vlastne určitý 
vzájomný stret modrej a červenej 
elipsy. Znázornenie je na obrázku 5. 
Frekvencia týchto zábleskov ako uka-
zovateľov aktivity vzájomného kon-
taktu bola rôzna podľa toho, či bol 
bod aktívnejší podľa denného rytmu 
dráh alebo bol v útlmovej cirkadi-
ánnej fáze. Vcelku však pri porovnaní  
s dianím vo vnútri bodu je to zrejme 
len pobočná aktivita, akoby pridaná 
hodnota. Nepodarilo sa však zistiť, 
či po takom jednorázovom kontakte  
a teda výmene i na energetickej úrov-
ni, sa s elipsami udeje nejaká zmena 
oproti predchádzajúcemu stavu. 
Technicky vzaté sa pri tom rýchlom 
pohybe elíps nepodarilo okamžite 
zafixovať tie, ktoré sa takého kontak-
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tu zúčastnili a hneď si ich vo vnímaní 
fixovať a detailne ich preskúmať. 
Bežný pohľad na elipsy ako je na 
obrázku 1 však nevykazoval nejaké 
rozdiely medzi nimi, takže asi taký 
kontakt nezanecháva žiadne stopy 
nejakých zmien na úrovni celej elip-
sy, i keď zmeny len niektorých častí, 
ktoré boli v kontakte bezprostredne, 
by sa mohli udiať.

Dostávame sa z pohľadu zvonka 
už priamo do aktívneho bodu. Na 
obrázku 6 je to pohľad na rozreza-
ný bod pozdĺžne, teda tak ako je  
v priestorovej väzbe na dráhu. I tu 
prevládala modrá a červená, ale obal 
bodu či jeho vonkajšia vrstva nebola 
nejako farebne charakteristická, 
preto je znázornená čiernou, čo sa 
vyjasní na ďalšom obrázku. Tu je 
typická taktiež vnútorná dvojvrst-
vovosť diania a morfológie. V strede 
– a i v tých častiach, ktoré slúžia ako 
spojenia na dráhu – je zložité modré 
nahromadenie pohyblivých zložiek 
tvaru vlniek. Ten pohyb je však nie-
čo miernejší ako u vonkajších elíps. 
Spolu vytvárajú tvarovo niečo ako 
rozrezanú kapustnú hlávku. Druhou 
zložkou na periférii bodu je množ-
stvo červených iskričiek s vysokou 
frekvenciou mihotania smerom  
k vonkajšej stene bodu.

Tu by som urobil ešte malú, obráz-
kami neznázornenú, ale bezproblé-
movo predstaviteľnú exkurziu do 
priestoru vedľa bodu, presnejšie do 
dráhy, ktorá do bodu ústi a z neho 
zasa vychádza. Pohľad na jej hori-
zontálny rez ukázal čosi, čo nám pri-
pomínalo pohľad zhora na mestskú 
ulicu s jednosmernou prevádzkou. 
Rozdiel je len v tom, že aj prevádzka 
po obojstranných chodníkoch je 
jednosmerná a to v opačnom smere 
ako v strede. K predstave stačí obraz 
v strede smerom k bodu – a teda  
v smere pohybu v dráhe – rýchlo sa 
pohybujúcich modrých častíc a po 
okrajoch niečo pomalšie pohyby 
červených menších častíc, Je z toho 
zrejmé, že ak si dráhu predstavujeme 
ako hadicu, v strede sa pohybuje 
jedna zložka obalená inou zložkou  
s opačným pohybom. Samozrejme, je 
to dôkaz existencie a funkcie dráhy 
čiže meridiánu.

Obrázok 7 ukazuje pohľad na 
štruktúru steny bodu. Je tvorená 
piatimi vrstvami a to jednou úzkou, 
obklopenou z oboch strán dvomi 
širšími. Každá z nich sa prejavovala 
inak farebne a teda tu možno vidieť 
istú zhodu s farebnou symbolikou 
základných piatich elementov aku-
punktúry. Z posúdenia metodiky 
funkcií bodu je isté, že ide o štruktú-
ru, ktorá je priechodná pre podnety 
z bodu do okolitých tkanív už či tie 
podnety budeme predpokladať ako 
energetické alebo iné.

Obrázok 8 je zameraný na charak-
teristiku vnútorných periférnych 
javov v bode, teda tých červených 
iskričiek, ktoré v neustálom pohy-
be premosťujú dianie zo stredné-
ho spletenca s vonkajškom bodu. 
Pri podrobnejšom pohľade každá 
pozdĺžna iskrička pozostáva z vi-
acerých miniiskričiek, ktoré sa  
v samotnej pohyblivej iskričke samo-
statne pohybujú v šikmom smere.  
V dolnej časti obrázku je pohľad mik-
roskopickejší a to na jedinú z tých šik-
mých zložiek iskričky. Ukázalo sa, že 
je taktiež ešte zložená z mnohých mi-
niiskieriek, tentoraz však v rámci nej 
pozdĺžnych. Všetko to spolu ukazuje 
na nesmierne zložité deje v nepre-
tržitom a rýchlom pohybe doslova  
v mikrosvete.

Logicky sme sa potom zamerali 
na analýzu situácie v tej najbohatšej 
stredovej časti bodu. Tam bol zis-
tený najpomalší pohyb, len veľmi 
pomalé miesenie modrých vlnoviek, 
akoby prepúšťali medzi sebou už 
neviditeľné čosi, čo potom vytláčali 
na perifériu bodu v podobe tých 
spomenutých červených iskričiek. 
Na obrázku 9 je vidieť zloženie 
modrej vlnky pozdĺžne. Pripomína 
to zloženie modrej elipsy, ale ide len 
o dve vrstvy, teda to nie je taký hadi-
cový tvar ako u elipsy. Niečo širšia 
je časť s máličko redšími súčasťami  
a druhá je časť užšia, ale s hustejším 
obsahom  rovnakých súčastí. Pohyb 
vnútri vlnky bol taktiež podstatne  
s menšou frekvenciou ako pri vyššie 
spomínaných útvaroch. Určitá po-
dobnosť bola i pri ďalšej miniaturi-
zácii pohľadu. V oboch vrstvách tej 
vlnky sa pri analýze jednej čiastoč-

ky, a to rovnako či išlo o čiastočku  
z redšej alebo hustejšej časti, zistilo, 
že sú v nej také útvary, ako vidieť na 
pravej strane obrázku. Pripomínajú 
útvary znázornené na obrázku 2, ale 
je predsa vidieť určitý rozdiel, i keď 
je možné, že ich veľkosť je v oboch 
prípadoch rovnaká. Tamtie z elipsy 
boli akoby niečo plnšie a vyzerali ako 
nie  celkom pravidelné kocky, tieto 
sú menej objemné a tvarovo bližšie 
k trojuholníkom. Naviac vidieť i malý 
rozdiel v plnosti ich obalov, tieto sú 
menej naplnené tým vnútrajškom 
ako tamtie z elipsy.

Rozdielnosť sa ukázala najjasnejšie 
až pri pohľade na taký útvar, čo zná-
zorňuje obrázok 10. Tu išlo naozaj 
o trojuholník. Na prvý pohľad to 
vyzeralo dvojrozmerne, ale keďže 
vlastne išlo o najmenej štyri rôznofa-
rebné trojuholníky zoradené v sebe, 
pričom paradoxne dva z nich boli 
červené, núkal sa pokus pokročiť 
v miniaturizácii ešte ďalej a vyšlo 
to. Tie tri farebné trojuholníky boli 
trojrozmerne zložené z častí, ktorých 
rezy sa javili ako hranoly. Každý  
z nich mal však iné zloženie. Červe-
ný vyplňovali na sebe poukladané 
platničky, v zelenom boli len riedke 
malé iskričky a v modrom sa javili 
steny šikmo štvorčekované a vnútro 
akoby prázdne. Snaha ísť ešte ďalej 
k jednotlivým elementom však už 
bola márna, naši subjekti už boli na 
hranici možností ďalšej miniaturizá-
cie vnímania.

A ešte dva body na doplnenie –  
a rozmýšľanie. Jeden z našich sub-
jektov bol poslucháč matematiky na 
Prírodovedeckej fakulte. Spontánne 
sa ponúkol, že vnímané a zazname-
nané sa pokúsi matematicky cha-
rakterizovať. Jeho popis vo forme 
rovníc nakoniec obsiahol 5 strán 
formátu A4. Samozrejme, nikto z nás 
ostatných tomu nerozumel a tak som 
požiadal dvoch známych vedúcich 
katedier matematiky na univerzitách 
o analýzu – obaja profesori nezávisle 
to posúdili ako matematicky správny 
elaborát, ale nemali tušenie ako to 
interpretovať. Vtedy u nás existovala 
len jedna katedra neurokybernetiky 
na Ostravskej univerzite a tak som 
to skonzultoval s vtedajším pred-
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nostom katedry. Dlho to študoval, 
menil farby a nakoniec mi povedal, 
že oni na katedre sa už dva roky 
snažia matematicky charakterizovať 
dianie medzi neurónmi v mozgu, 
najmä prenos signálov synapsami  
a prípadne i priamo informačne, ale 
zatiaľ nedospeli k želateľnému úspe-
chu – a teraz má v ruke kompletné 
riešenie. Bol som z toho samozrejme 
vedľa. Až postupne sa ukázalo, aké je 
toto vyjadrenie dôležité pre pocho-
penia diania v organizme. Veď ak 
také doteraz vzdialene chápané javy 
ako je fyziologické dianie v mozgu  
a mechanizmus  aktívnych

bodov majú rovnakú metodickú 
podstatu matematicky jasne vyja-
driteľnú, tak je hypoteticky možné  
chápať celkové dianie v organizme 
ako metodologicky rovnaké. Bez 
ohľadu, či ide o samostatne chápané 
funkcie s celotelovým dosahom, ale-
bo možno i lokálne deje, všetko to je 
metodicky jednotné a preto i prísluš-
né zásahy do diania treba chápať už 
nie symptomaticky, ale celostne. Tu 
však naozaj ide o dlhodobú potrebnú 
snahu prekonať zaužívané spôsoby 

myslenia i v medicíne a to je zasa len 
úloha pre ďalšie generácie.

A aby sme sa nepovažovali za 
prvoobjaviteľov: Počas študijného 
pobytu v Inštitúte akupunktúry  
v Hanoji v r. 1986 som na konfe-
rencii miestnych akupunkturistov 
predniesol prednášku o tomto na-
šom výskume. Bolo to síce obdobie 
utajenia, ale nepredpokladal som, že 
by práve v spriatelenom Vietname  
a na odbornej konferencii bol nejaký 
tajný dohliadač na zachovanie tajom-
stva. Bol som však prekvapený, keď 
na rozdiel od iných miestnych refe-
rátov na môj nebola žiadna diskusia. 
Tak som sa potom opýtal šéfa ústavu 
prof. Nguyen Thai-to prečo. Jeho 
odpoveď citujem v preklade:

“ Som rád, že ste u Vás dokázali 
realizovať taký výskum a tým 

rozšíriť svoje poznanie podstaty 
akupunktúry. My však  

o tom nemusíme diskutovať,  
poznáme to už niekoľko storočí.“ 

Takže, naozaj pod Slnkom nič 
nového.
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Úvod
Atestačná práca sa zaoberá naj-

častejšími poruchami gastrointesti-
nálneho traktu. Jej cieľom je obozná-
miť aj čitateľa, ktorý sa nestretol  
s teóriou TČM, aby mohol porozu-
mieť filozofii čínskej medicíny a jej 
základným parametrom. Vďaka tomu 
je možné lekárom, ktorí nemajú zá-
klady teórie TČM, lepšie porozumieť 
následným textom, ktoré prezentujú 
prístupy tradičnej čínskej medicíny. 

V úvode práce je popis anatómie, 
fyziológie orgánov zažívacieho trak-
tu, ďalej vysvetlenie systému Cang-Fu 
orgánov, vrátane popisu meridiánov, 
teoretické základy akupunktúry, 
Qi, Jin a Jang, teória 5 elementov.  
V tomto článku sú, z kapacitných 
dôvodov, uvedené len základné pa-
rametre teoretických základov TČM. 

Druhá časť práce je venovaná kli-
nickej časti, kde sú popísane štúdie 
zaoberajúce sa jednotlivými vybratý-
mi poruchami gastrointestinálneho 
traktu z pohľadu západnej medicíny 
a štúdiami s použitím len farmakolo-
gickej terapie, ktoré v tomto článku 
rovnako neuvádzam z kapacitných 
dôvodov. V tejto časti sú uvedené 
aj štúdie, ktoré sú buď porovnaním 
akupunktúry s farmakologickou lieč-
bou alebo len liečbou akupunktúrou.

Témy klinickej časti sú nasledovné: 
• Dyspepsia, 
• Syndróm dráždivého čreva, 
• Motilita žalúdka, tenkého a hru-

bého čreva, 
• Funkčná zápcha a 
• Gastroezofageálny reflux.

Popis funkcie vybratých orgánov 
Cang a Fu v súvislosti s trávením (pri-
amo alebo ako párový orgán súvisiaci 
so zažívaním).

originální práce 

GASTROENTEROLOGICKÉ PORUCHY  
(PORUCHY TRÁVENIA)  
A AKUPUNKTÚRNA LIEČBA
Atestační práce

MUDr. Daniel Daráš 
daras.daniel@gmail.com

Cang orgány: 
Funkcie sleziny

Hlavné funkcie Normálny stav Chorobný stav

Slezina riadi  
prepravovanie  
a premieňanie

(1) Preprava a premieňanie 
potravy: dobré trávenie, dostatok 
výživnej esencie a krvi.

(2) Preprava a premieňanie 
tekutín: bezporuchový príjem, 
spracovanie a vylučovanie potra-
vín, správna vodná bilancia

(1) Poruchy trávenia, nadúva-
nie, hnačka, chudnutie, chudo-
krvnosť.

(2)  Poruchy spracovania  
a kolobehu telesných tekutín: za-
hradzovanie vodných ciest, hnač-
ky, vodnaté opuchliny, nadúvanie

Slezina riadi  
rodenie  
a ovládanie krvi

Rodenie krvi: priebežná ob-
nova krvi, dostatok zdravej krvi.

Ovládanie krvi: krv prúdi  
v patričných dráhach a nevylieva 
sa mimo nich.

(1) Poruchy krvotvorby: nedo-
statok, prázdnota krvi.

(2) Poruchy ovládania krvi: 
krv sa vylieva mimo svojej dráhy, 
krvácanie z nosa, podliatiny, atď.

Slezina riadi  
vzostup čistého

(1) Výživná esencia sa dostáva 
do hornej časti tela a odtiaľ do 
celého organizmu.

(2) Vnútorné orgány si udržujú 
stabilnú polohu.

(1) Prázdnota sleziny, nedosta-
tok výživnej esencie, zhoršená 
tvorba krvi, oslabnutie, závrate, 
hnačky, nadúvanie.

(2) Pokles vnútorných orgánov 
(žalúdok, maternica a iné).

Funkcie pečene

Hlavné funkcie Normálny stav Chorobný stav

Pečeň riadi  
priechodnosť

(1) Regulovanie celkového du-
ševného rozpoloženia: vnútorná 
uvoľnenosť, celková uvoľnenosť, 
čchi a krv prúdia bez prekážok.

(2) Napomáhanie tráveniu: 
slezina a žalúdok môžu riadiť 
vzostup čistého a zostup kalné-
ho, tvorba a vylučovanie žlče sú 
normálne.

(3) Podpora pohybu čchi, 
krvi a vody: mechanizmus čchi 
je neporušený, krv a voda voľne 
prúdia.

(4) Regulovanie dráh Čchung-
-maj a žien-maj: pravidelná men-
štruácia, tehotenstvo a pôrod bez 
ťažkostí.

(1) Zmena duševného nalade-
nia: pri stagnácii čchi depresie, 
pri pohlcovaní jangu nervozita, 
bolesti hlavy.

(2) Poruchy trávenia: pri napad-
nutí sleziny nadúvanie a hnačka; 
pri napadnutí žalúdka grganie, 
zvracanie, porucha tvorby žlče.

(3) Poruchy obehu čchi, krvi a 
vody: pri stagnácii čchi sa zráža 
krv a stagnujú tekutiny, vznikajú 
odtoky, nadúvanie, uzliny.

(4) Poruchy menštruácie, pro-
blémy s oplodnením, neplodnosť, 
gynekologické problémy.

Pečeň riadi uscho-
vávanie krvi

(1) Uschovávanie krvi: do-
statok krvi, normálne funkcie 
riadenia priechodnosti.

(2) Regulovanie množstva krvi: 
pri pohybu dodávania krvi podľa 
potreby.

(1) Nedostatok krvi v pečeni: 
oslabenie funkcii šliach, očí, slabá 
menštruácia.

(2) Pečeň neuschováva krv: cha-
otický tok krvi, krvácanie z nosu, 
silná menštruácia.

Funkcie pľúc

Hlavné funkcie Normálny stav Chorobný stav

Pľúca riadia čchi

Pľúca riadia dýchanie čchi: Vdychujú čisté a vydy-
chujú klané, dýchacie ústrojenstvo je čisté.

Pľúca riadia čchi celého tela: krv je dobrej kvality 
a orgány sú plné čchi.

Poruchy dýchania: kašeľ, dusenie sa, lapanie po dychu.

Prázdnota čchi: nedostatok čchi, únava, tichý hlas, 
bezvládnosť končatín.

Pľúca riadia  
pohyb vody

Tekutiny zavlažujú celé telo, dráhy sú priechodné, 
normálne potenie a močenie.

Poruchy obehu tekutín: nedostatočné potenie, vodnaté 
opuchliny, zahusťovanie hlienu.

Pľúca sú dvoranmi všet-
kých ciev

Pľúca pomáhajú srdcu riadiť krvný obeh a dopl-
ňovať krv.

Poruchy krvného obehu: búšenie srdca, zmodrenie 
perí.

Pľúca majú na starosti 
reguláciu

Pľúca regulujú: dýchanie, pohyb čchi, pohyb  
a premenu tekutín.

Poruchy dýchania a obehu čchi, krvi a telesných 
tekutín.

Funkcie srdca

Hlavné funkcie Normálny stav Chorobný stav

Srdce riadi krv a cievy

Riadenie pohybu krvi: silná čchi srdca udržuje 
pravidelné pulzovanie, krv sa dostáva do celého tela.

Rodenie krvi: esencia z potravy zmiešaná s čchi zo 
vzduchu sa premiešava v srdci do krvi a doplňuje ju.

Pri nedostatku čchi srdca sa pulz oslabuje a zhoršuje 
sa prekrvenie organizmu.

Nedostatok krvi, zrážanie krvi a tým vyvolané bolesti 
v srdci.

Srdce riadi ducha šen

Psychika je bez porúch, vnímavosť na vonkajšie 
podnety.

Harmónia srdca sa odráža na vyváženej činnosti 
ostatných orgánov.

Poruchy psychiky, pri pálení v srdci pomätenosť, 
delírium.

Strata rovnováhy medzi činnosťami orgánov cang a fu.

Fu orgány: 
Funkcie žalúdka

Hlavné funkcie Normálny stav Chorobný stav

Žalúdok riadi príjem  
a skladovanie potravy

Žalúdok je morom potravy: chuť do jedla, dobrý 
príjem potravy.

Poruchy prijímania potravy: nechuť k jedlu, pocit 
plnosti, bolesti v žalúdku

Žalúdok riadi rozklad 
potravy

Počiatočná rozklad potravy, vytváranie vyživujúcej 
esencie.

Poruchy trávenia: zrážanie stravy v žalúdku, stagnácia 
čchi, grganie, nechuť ap.

Žalúdok riadi  
priechodnosť a klesanie

Strava zostupuje plynule do tenkého čreva, uvoľ-
ňuje sa miesto pre príjem novej potravy

Tráviace poruchy: potrava nezostupuje dole, nadúva-
nie. Stúpanie čchi hore, grganie, zvracanie, blokovanie 
stredného žiariča a tým aj mechanizmu čchi

Funkcie tenkého čreva

Hlavné funkcie Normálny stav Chorobný stav

Riadi príjem a napĺňanie 
sa, a riadi transfiguráciu 
vecí

Čiastočne strávená strava zostupuje zo žalúdku do 
tenkého čreva, kde prechádza trávením: vytvára sa 
z nej „čistá“ vyživujúca esencia potrebná pre chod 
organizmu.

Poruchy trávenia, bolesti brucha, nadúvanie a pod.

Riadi vylučovanie, riadi 
oddeľovanie čistého od 
kalného

Čisté sa vstrebáva a rozptyľuje do organizmu, 
kalné klesá dolu, premieňa sa na stolicu a moč a je 
vylučované von

Poruchy stolice a močenia, čisté sa nevstrebáva a voda 
nepresakuje do močového mechúra, preto je málo moču 
čo spôsobuje hnačku.
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Teoretické základy 
akupunktúry

Definícia akupunktúry
Akupunktúra je v súčasnom chá-

paní rozvinutý systém diagnostiky, 
prevencie a liečby, ktorý nachádza 
uplatnenie vo všetkých odvetviach 
klinickej medicíny. V našich podm-
ienkach (v Slovenskej republike) je 
samostatným interdisciplinárnym 
nadstavbovým odborom a tvorí 
súčasť komplexnej liečebnej a pre-
ventívnej starostlivosti. Využíva bo-
haté empirické a klinické skúsenosti 
a sústavným výskumom sa dostáva 
na čoraz pevnejšie vedecké základy. 
Seriózne a otvorene hovoriť o pro-
blematike vedeckosti akupunktúry 
znamená uvedomiť si aj skutočnosť, 
že kým sama akupunktúra je sta-
rá niekoľko storočí, jej moderne 
koncipovaný vedecký výskum sa 
vykonáva iba niekoľko rokov. Je teda 
samozrejmé, že v priebehu tohto 
pomerne krátkeho času, sa nemohlo 
podariť úplne objasniť všetky mecha-
nizmy jej pôsobenia najmä preto, 
že akupunktúra predstavuje veľmi 
zložitú problematiku.

Akupunktúra predstavuje celkovú 
liečbu, ktorá má ďalekosiahle účinky 
na celý organizmus. Zasahuje nielen 
nervový, ale aj endokrinný systém  
a systém bunkového milieu v inter-
pretácii Pischingera (1956, 1965). 

Okrem toho výrazne ovplyvňuje 
energeticko-metabolickú sústavu, 
zasahuje do procesov adaptácie a pô-
sobí aj na imunitný systém. Mechani-
zmy jej pôsobenia na rôzne riadiace 
a regulačné systémy sú preto zložité.

V chorom organizme sú pomery 
ešte komplikovanejšie, mechanizmus 
pôsobenia akupunktúry musí zod-
povedať rozdielnym patologickým 
procesom založeným na rozličných 
princípoch, veď ako je známe, aku-
punktúra je účinná pri mnohých 
ochoreniach. Sú to napríklad nielen 
ochorenia spôsobené bolesťou, 
ale aj zápalové, nervové, alergické 
ochorenia, poruchy funkcie rôznych 
orgánov a orgánových systémov  
a pod.. (Šmirala, 2011)

Akupunktúra je metóda (odbor) 
používajúci stimulácie presne urče-
ných miest na pokožke a v ďalších 
štruktúrach organizmu s použitím 
systému dráh a bodov k diagnostic-
kým a preventívnym účelom, ďalej 
pri funkčných, teda reverzibilných 
poruchách, ako kauzálna terapia, 
pri iných poruchách symptomaticky  
s celkovým prístupom k pacientovi 
a nadhľadom na jeho stránku bio-
logickú, psychologickú a sociálnu. 
(Barešová, 2015)

Filozofia akupunktúry
Akupunktúra je súčasťou (jednou 

z metód) tradičnej čínskej medicíny 

(TČM). TČM filozoficky vychádza, 
respektíve je súčasťou taoizmu. Naj-
väčším pojmom v hierarchii taoizmu 
a TČM je TAO a to nás učí celkovému, 
komplexnému pohľadu na pacienta. 
Pacient v tomto poňatí je biopsycho-
sociálnou jednotkou, ktorého jednot-
livé súčasti sa nedokážu oddeliť. 

Podľa monistickej teórie sveta 
– svet je len jeden, ale je polárne 
orientovaný (symbol monády), jed-
no nemôže existovať bez druhého, 
protiklady si pomáhajú, jedno pre-
chádza v druhé. 

TAO rodí čchi – to je prvotná ener-
gia, ktorá je prvopočiatkom všetkého 
a je to pojem pre všetky druhy ener-
gie (aj v zmysle informačnom, kedy 
energia = informácia), je inherentný 
všetkému, čo je okolo nás („v každej 
štruktúre je pohyb“). 

Čchi je teda súčasne silou, ktorá 
iniciuje vznik a zánik, je to pojem pre 
všetky dynamické deje prebiehajúce 
na všetkých úrovniach (aj mikro  
a makro).

Jin a Jang sú komplementárne sily, 
ktoré si navzájom pomáhajú, prechá-
dzajú jedna do druhej, ale zároveň sú 
voči sebe antagonistické. 

Pojmy jin – jang by mali byť chá-
pané funkčne, silovo, energeticky, 
pretože hmota a energia sú jedno, 
sú to dve stránky toho istého javu. 

Rovnováha jin a jang je základná 
rovnováha dôležitá pre zdravie. 

originální práce 

Funkcie hrubého čreva

Hlavné funkcie Normálny stav Chorobný stav

Riadi prepravu kalov
Normálne posúvanie strávenej potravy, jej pravi-

delné vylučovanie
Poruchy vylučovania stolice, hnačka, zápcha

Riadi telesné tekutiny
Vstrebávanie vody je normálne, stolica sa zahusťuje 

podľa potreby
Pri prázdnote a chlade v čreve: hnačka, škvŕkanie.  

Pri teple vysušovanie čreva, suchá stolica, zápcha

Funkcie žlčníka

Hlavné funkcie Normálny stav Chorobný stav

Žlčník riadi uschovávanie 
a vylučovanie žlče

Žlč vzniká v pečeni z prebytku jej čchi, uskladňuje 
sa v žlčníku, pomáha tráviť potravu, podporuje sle-
zinu a žalúdok.

Poruchy vylučovania žlče: pri stúpaní žlče hore – hor-
kosť v ústach, zvracanie; pri vylučovaní žlče mimo tenké 
črevo – zožltnutie pokožky, očí, žltačka; pri blokovaní 
vylučovania – bolesti v pravom boku, nevoľnosť, poruchy 
trávenia, žlčové kamene.

Žlčník riadi rozhodnosť
Dostatok rozhodnosti a odvahy, vysoká odolnosť 

voči psychickým stresom.

Podliehanie psychickým stresom; pri prázdnote čchi 
bojazlivosť, nepokojný spánok, pri pálení žlčníka podráž-
denosť, náchylnosť k šokom.

Pokiaľ nie je jin a jang v rovnováhe, 
človek je chorý. (Barešová, 2015)

Pôvod akupunktúry
Akupunktúra vznikla pravdepo-

dobne ako inštinktívna analgetická 
metodika, kedy tlak na bolestivé 
miesto zmiernil problémy pacienta.

Tlak pôsobil buď lokálne, v centre 
bolesti a bol ostrý, alebo sa používal 
tupý tlak na miesta vzdialené, kto-
rými sa tlmila bolesť a obnovovali 
sa funkcie príslušnej oblasti (napr. 
systém 13 démonov).

Najstaršou uloženou písomnou 
pamiatkou je čínska liečebná kniha 
o akupunktúre „Kniha o prírode  
a živote“. Tvorí ju 18 zväzkov, v kto-
rých je popisovaná predovšetkým 
anatómia, fyziológia, patológia, 
prírodná medicína a vyšetrovacie 
metódy. V diele sú popísané základné 
princípy čínskej medicíny. Obsahu-
je aj zmienky o akupunktúre a jej 
využití pri liečbe rôznych chorôb. 
V knihe je mimo iného uvedených 
deväť druhov tradičných kovových 
ihiel a popísaných 365 liečebných 
bodov na povrchu ľudského tela. 
(Ružička, 2003)

Najväčší rozkvet akupunktúry  
v Číne nastal v 7. storočí, za vlády 
dynastie Tan, kedy sa stala samostat-
ným odborom čínskeho liečiteľstva 
vedľa vnútornej medicíny, chirurgie, 
farmakológie a pediatrie. Bola zria-
dená Veľká lekárska škola s fakultou 
akupunktúry. (Ružička, 2003; Vo-
gralik, 1992)

Od doby mongolskej nadvlády až 
po obdobie imperialistického podru-
čia Číny bolo používanie akupunk-
túry obmedzené. K opätovnému 
rozšíreniu došlo až behom oslobo-
deneckej vojny, kedy bola využívaná 
pri liečbe zranených. V 60. rokoch 
20. storočia bol v Pekingu založený 
výskumný ústav tradičnej čínskej 
medicíny, jeho súčasťou sa stal aj 
inštitút akupunktúry. V dôsledku 
rozširovania hospodárskych a ob-
chodných stykov Číny s ostatnými 
krajinami sa začala akupunktúra už 
v 6. storočí šíriť do Japonska, Kórei, 
Vietnamu, Mongolska a neskôr ešte 
ďalej. (Šmirala, 1991)

Do Európy sa dostali prvé zm-
ienky o akupunktúre v 13. storočí, 
pravdepodobne s Markom Polom.  
V 17. storočí, s návratom misionárov, 

kupcov a pútnikov z „východných 
zemí“, prichádzajú iba ojedinelé 
správy o tejto liečebnej metóde, čo 
neviedlo k zaradeniu do „klasickej 
medicíny“, a tak bola akupunktúra 
na čas zabudnutá. K jej rozvoju došlo 
najskôr v prvej polovici 20. storočia 
zásluhou Georga Soulia de Moranta 
a Rogera de la Fluya. George Soulie 
de Morant založil sekciu akupunk-
túry pri parížskej Akadémii vied a je 
považovaný za zakladateľa súčasnej 
akupunktúry v Európe. Roger de 
la Fuye založil ústav akupunktúry  
a stal sa predsedom Medzinárodnej 
spoločnosti pre akupunktúru (SIA). 
Z Francúzska sa akupunktúra veľmi 
rýchlo rozšírila prakticky do celej 
Európe. (Ružička, 2003; Šmirala, 
1991; Vogralik, 1992)

Za zmienku stojí ešte prehlásenie 
WHO z roku 1980, v ktorom táto 
organizácia uznáva akupunktúru za 
vedecky podloženú metódu a odpor-
úča jej zaradenie do lekárskej praxe. 
(Vogralik, 1992) (Barešová, 2015)

QI (ČCHI)
Qi je zrejme najfrekventovanejším 

pojmom v akupunktúre a samozrej-
me v tradičnej teórii. Nebudeme sa 
zaoberať ani etymologických vývo-
jom tohto pojmu a príslušného čín-
skeho písomného znaku, ani jeho fy-
ziologickou interpretáciou. Preklad 
tohto pojmu do európskych jazykov 
je bez výnimky ,,energia” , čo je nie 
celkom presná a vyvoláva oprávne-
ne negatívne reakcie fyzikov, ktorí 
síce uznávajú, že množstvo druhov 
energie ešte fyzika nepreskúmala, 
ale každá energia musí mať určité 
fyzikálne parametre a qi ich nemá 
zistené. Je síce fakt, že čínski vedci už 
zistili fyzikálnymi metódami určité 
charakteristiky fungovania akupunk-
túrnych dráh i aktívnych bodov, to 
však fyzici po svete nevedia, a tak nie 
je rozumne používať pojem energia. 
Aj preto sa v literatúre o akupunktú-
re stal pojem Qi technickým termí-
nom a už sa neprekladá. Pracovne 
didakticky, bez nároku na úplnosť, 
sa chápe Qi ako výraz pre nositeľa 
procesov, ktoré fyziologicky zabez-
pečujú kompletné fungovanie orga-
nizmu človeka. V prípade patologic-
kých stavov, keď je narušená práve 
funkcia tohto činiteľa buď primárne,  
a stáva sa teda etiopatogenetickým 

spolupôsobiteľom ochorenia, alebo 
je narušená sekundárne ako dôsle-
dok ochorenia vyvolaného inými 
príčinami, je akupunktúra schopná 
prostredníctvom Qi upraviť jej funk-
cie a tým efektívne zasiahnuť do prí-
behu ochorenia. Takéto komplexné 
pôsobenie si prirodzene vyžaduje 
štruktúrovanú, programovateľnú  
a systémovú podstatu Qi. Starí maj-
stri postupne vypracovali určité kla-
sifikačné schémy Qi podľa viacerých 
kritérií. Z nich vyberáme tie, ktoré by 
mohli najnázornejšie osvetliť aspoň 
základnú predstavu. (Šmirala, 2011)

Jin a Jang
Učenie o polarite javov a vecí  

a súčasnej komplementárnosti a an-
tagonizme tejto polarity, tj. učenie  
o jin a jang, je výrazom nutnosti 
rovnováhy a harmónie vo svetle  
a v živote, je výrazom nutnosti exis-
tencie rovnováhy a harmónie vo 
svete a živote. Je nutné, aby sme jin 
a jang rovnako chápali silovo, ener-
geticky, ako dve stránky toho istého 
javu, vychádzajúceho z Einsteinovho 
vzorca E=mc2, teda z faktov, že ener-
gia a hmota sú jedno. (Barešová, 
2015)

Priestorové rozloženie jinových 
a jangových charakteristík v tele 
človeka má síce určené regióny, 
ale je tu tiež ďalšia vrstva relativity. 
Tak napríklad, horná časť je jango-
vá, dolná jinová, povrch jangový, 
vnútrajšok jinový, nie je tu však 
správna, nám blízka, interpretácia 
jasnej hranice, napr. v oblasti pása 
alebo podobne, ale všetko nižšie, či 
hlbšie, je viac jinové oproti vyššie-
mu či povrchovejšiemu jangovému 
i v rámci regiónu charakterizované 
jedným z princípov. V zásade tento 
podstatný jav možno priblížiť nášmu 
bežnému chápaniu tak, že normálna, 
teda patologicky nezmenená ,,jan-
govosť” či ,,jinovosť” ktoréhokoľvek 
miesta tela, ale i akejkoľvek funkcie, 
sa akoby skladala z dvoch zložiek – 
jej základnej charakteristiky určenej  
a akceptovanej už dávno a z aktuál-
neho postavenia skúmanej položky 
vo vzťahu k okolitým miestam tela, 
či súbežne prebiehajúcim funkciám. 
Na prvý pohľad je to zložité a nee-
xaktné, ale skúsenosť je i tu tým naj-
podstatnejším učiteľom. Efektívnosť 
takého prístupu v diagnostickom 
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procese, ako jeho základ, sa prejavila 
ako samozrejmá. Ďalším rozmerom 
teoretického pochopenia dvojice 
jang-jin je ich vzájomná funkčnosť 
a  previazanosť. Klasické vyjadrenie 
hovorí o jinovej schopnosti udržať 
jang na povrchu za účelom ochrany 
organizmu pred škodlivinami a pre 
zabezpečenie všetkých aktuálnych 
funkcií organizmu a rýchle reagova-
nie na potreby a zmenené situácie, 
ako kotva udržuje loď a jangovej 
schopnosti udržať jin spustený do 
hĺbky organizmu tak, aby tam opti-
málne udržoval zásobovanie a ma-
nažovanie metabolizmu, ako žeriav 
udržuje bremeno. Nedostatočne 
upevnená či schopná kotva neudrží 
loď, a tá unikne, slabý žeriav neudrží 
bremeno, a to sa ponorí. Funkčné 
úlohy si tak nesplní ani jeden člen 
dvojice a patologický stav je opäť tu. 
(Šmirala, 2011)

Svet je jeden a polárne orientova-
ný. Výrazom tejto polarity v jednote 
je MONÁDA. V každom okamihu sú 
vždy prítomné obidve kvality, nikdy 
sa nevyskytuje jedna kvalita sama  
o sebe, mení sa iba ich pomer. Pritom 
silové prejavy organizovanej živej 
hmoty registrujeme ako EKG, EMG, 
EEG, v detaile sa potom dá registro-
vať dokonca aj akčné potenciály jed-
notlivých buniek. Je treba si pritom 
uvedomiť premenlivosť a dynamiku 
týchto kategórii, pretože na rôznych 
úrovniach kategorizácie sa totiž tá 
istá štruktúra či funkcia dostáva raz 
medzi fenomény jangové, druhýkrát 
medzi fenomény jinové.

Dôležité je stále vedieť, že ako-
koľvek jin a jang sú princípy pro-
tikladné, sú tiež komplementárne, 
teda nemôžu existovať sami o sebe,  
a preto si vzájomne pomáhajú a vzá-
jomne sa v sebe transformujú. Keď 
pohyb dosiahne maximum, vzniká 
kľud a keď kľud dosiahne maximum, 
vzniká pohyb. Rovnováha medzi 
nimi je v stave trvalého vyvažovania  
a premeny a je základnou podmien-
kou zdravia. (Barešová, 2015)

Teória piatich prvkov
Väčšina filozofii a etnomedicín 

rozlišuje štyri prvky, alebo svet patrí 
nám, ľuďom, a pohľad dopredu, do-
zadu, doprava a doľava obsiahne celý 
svet. Na ďalekom východe je prvkov 

päť, pretože tam sa mudrci a ostatní 
ľudia považovali za súčasť vesmíru  
a svoje stanovisko – Zem – považovali 
za stanovisko prostriedku. 

Zem na stanovišti v prostriedku 
má priamy vzťah ku všetkým ostat-
ným prvkom. Pomocou zeme sa dá 
ovplyvniť ktorýkoľvek iný prvok.

„Zrovnoprávnením“ všetkých 
prvkov sa dostáva zem medzi oheň  
a kov a sú ustanovené cykly materské 
a otcovské, ktoré sú cykly podpory  
a kontroly. (Barešová, 2015)

Drevo
Drevo je prvok jari, pre jangovú 

charakteristiku qi znamená obdobie 
vzrastu, pre jinovú zase prípravu 
pre zostup do vnútra organizmu.  
V ročných i v cirkadiálnom rytme 
sa Drevo, z pohľadu ním charak-
terizovaných dráh, prejavuje (ro-
zumej vždy pri takom tradičnom 
vyjadrovaní, že v skutočnosti sa tak 
prejavuje danosť dynamiky zmiešaná  
s danosťou príslušného orgánového 
subsystému a tento druh prejavo-
vania má kódové označenie Drevo 
či iný prvok) vcelku ako iniciátor 
postupného rozrastania sa jangovej 
charakteristiky qi v jangových drá-
hach i všeobecne v ochrannej funkcii 
jangu. V jinových dráhach mu patria 
najperiférnejšie antické body, v kto-
rých sa začína bez ohľadu na smer 
číslovania bodov, a teda hypoteticky 
smer toho qi vlastné prejavovanie 
fungovania dráhy. Zdanlivá nelogic-
kosť. Základnou funkčnou náplňou 
jin je anabolizmus, regenerácia síl, 
udržiavanie zásob a vytváranie ,,do-
máceho zázemia” pre fungovanie jan-
gu vrátane jeho ochranných aktivít. 
(Šmirala, 2011)

Oheň
Oheň je prvok charakterizujúci 

leto, a teda maximum funkčnosti 
jangu spojené s minimom funkč-
nosti jinu. Znamená to, že vyššia 
teplota prostredia v lete si vyžaduje 
prispôsobenie organizmu, určitý 
súzvuk. Ten je možné dosiahnuť, 
len ak sa organizmus bude správať 
konformne, teda ako by zapadol do 
prírody, sledoval výkyvy podnebia 
a sám bol taký, ako je ona v danom 
čase. Možno to povedať aj tak, že 
keď je cela biosféra i neživá príroda 

v stave viac jangovom, musí takým 
byť i človek, aby ho prípadný rozdiel 
medzi prostredím a ním nezoslabo-
val až nezraňoval. Toto pochopenie 
vyústilo do praktického postupu 
zisťovania, či pacient má konkrétne 
v lete tzv. letný pulz, teda či jeho drá-
hy sú preukázateľne vo vzájomnom 
pomere prevahy jangu, najmä dráhy 
charakterizované Ohňom a s menšou 
výraznosťou jin, najmä jinová dráha 
Vody, teda dráhy obličiek. Jin v obdo-
bí charakterizované Ohňom je síce 
v defenzíve, neznamená to však, že 
je vyjadrený alebo odstavený. Jeho 
základná funkcia uchovávania je  
v tomto období samozrejme znížená, 
ale je to prirodzené, veď v pred-
chádzajúcom období ,,nahromadil 
zásoby” práve preto, aby mal čo  
v tomto období poskytnúť jangu, kto-
rý ich pre svoju náročnejšiu činnosť 
potrebuje. Jin a spôsob fungovania 
v období dolnej polovice sínusoidy 
svojho pôsobenia sa teda v období 
Ohňa musí správať tiež konformne, 
aby bol celý organizmus v harmónii 
s prostredím. (Šmirala, 2011)

Zem
Prvok Zem je živelný prvok Ohňa. 

Toto tvrdenie vychádzajúce zo zara-
denia Zeme za Oheň v kruhu pen-
tagonály, symbolicky vysvetľované 
popolom, ako pozostatkom Ohňa, 
má skúsenostné pozadie, ktoré vlast-
ne viedlo k zmene pôvodnej koncep-
cie Zeme umiestnenej v strede a jej 
umiestneniu do kolobehu ostatných 
štyroch prvkov. Predstavy starej poľ-
nohospodárskej kultúry, kde pocho-
piteľne zem mala podstatnú úlohu,  
a teda aj ich predstavy o pohybe živo-
ta a síl, ktoré ho sprevádzali, predsta-
vovali a riadili, sa premietli i do takej 
oblasti, ako je teória medicíny. A tak, 
keď sme si v súlade s tou starou pred-
stavou charakterizovali Drevo ako 
rozrastajúce sa qi, Zem je v súlade so 
svojou sémantikou charakterizovaná 
vytváraním predpokladov pre bud-
úci rast ešte skôr, ako sa predchádzaj-
úci úplne skončil. Koniec leta je teda 
nielen doznievaním predchádzajúcej 
úrody pred jej odkladaním do zásob, 
ale už aj zakladaním novej úrody pre 
budúcnosť. Pri premietnutí takého 
chápania tohto prvku na organizmus 
ide o nové vzplanutie aktivity (babie 

originální práce 
leto) po zdanlivom ukončení maxi-
málnej aktivity, a to nie pre okamžitý 
efekt, viac pre vytvorenie podkladov 
pre budúcnosť (zase analógia využi-
tá stred jesene na zasiatie ozimín). 
Stručne by sa teda dalo povedať, že 
ide o strategické naprogramovanie 
qi. Dráhy charakterizované prvkom 
Zem by mali zodpovedať takej úlohe. 
Ide o dráhy - jangovú dráhu žalúdka, 
jinovú dráhu sleziny, ktoré (obidve) 
sú nastavené na najvyššie stupne 
funkčných prejavov svojich charak-
teristík a z hľadiska kolobehu qi je 
predchodcom dráhy žalúdka rovna-
ko naplno jangová dráha hrubého 
čreva, čo zabezpečuje určitú zhodno-
sť, a tým pre dráhu žalúdka i menšiu 
záťaž, ktorá je vyššia pri dráhach, 
ktoré musia meniť druh alebo aspoň 
intenzitu funkčnosti svojej základnej 
charakteristiky. (Šmirala, 2011)

Kov
Prvok kov má za úlohu zhromažďo-

vať qi a držať ju v komplexnom stave. 
Nejde ešte o jej ukladanie na zimu, 
len akoby symbolicky zber posled-
ných častíc úrody a jej prípravu na 
konzervovanie a prezimovanie. I tu 
sa opäť nachádzajú vďačné analógie 
na pochopenie. Dráhy pľúc a hrubé-
ho čreva, ktoré majú charakteristiku 
Kovu, reprezentujú rovnomenné 
organové subsystémy. Pľúca vylučujú 
do vydychovaného vzduchu i vlhkosť 
v podobe pary, čiastočne produkujú 
spútum, hrubé črevo slúži i ako za-
husťovač črevného obsahu, vysušo-
vanie teda vlastne môžeme brať ako 
aktivitu, ktorá ladí s konzervačným 
zmyslom aktivity tohto prvku. Tuto 
predstavu umocňuje navyše i fakt, že 
špecifickou škodlivinou prvku Kov, 
najmä meridiánu pľúc, je suchosť, 
teda to, čo sám prvok vyvoláva. 
Suchosť navyše a zvonka ho však 
zraňuje, lebo jeseň ako časť ročné-
ho cyklu je práve charakteristická 
vlhkosťou, dažďami a hmlami, na 
ktoré sa organizmus musí adaptovať 
v súlade s Kovom, ktorý nevysušuje 
organizmus, len to, čo je v ňom ako 
prebytočná vlhkosť odstraňuje. I keď 
sa to bežne nedeklaruje, vieme, že na 
rozdiel od leta, kde sa organizmus 
znižuje, rozdiel medzi povrchovou 
telesnou teplotou a teplotou prostre-
dia práve zvýšením povrchovej teplo-
ty, v jeseni vlhkosť dobre pôsobí na 

vysušenú pokožku či sliznice, teda na 
povrch, ktorý už nie je v tom období 
zvlhčovaný potom a suchosť prostre-
dia vlastne pôsobí proti prirodzenej 
potrebe organizmu. Suchý vzduch 
sa zle dýcha a sliznice bolia. Jesenná 
vlhkosť v prirodzenom množstve 
pôsobí na organizmus blahodarne. 
Kov zhromažďuje qi jednak prevzatú 
od Zeme ako prísľub budúcej jari, 
jednak získanú z tohtoročnej aktivity 
a pripravuje ju na uloženie. Napomá-
ha teda priamo na jin, ale súčasne  
i možnosti transformácie plnohod-
notného jangu. (Šmirala, 2011)

Voda
Bežne sa charakteristika Vody 

chápe ako zrkadlový protiklad Ohňa. 
Tak ako Oheň a leto sú doménou 
jangu, je Voda a zima doménou jinu. 
Nemožno však mechanicky chápať 
situáciu tak, že všetko, čo sme spo-
mínali o Ohni, je možné s opačným 
znamienkom tvrdiť o Vode. Je to 
skôr obdobie maxima funkčnosti 
jin, a teda najintenzívnejšej činnosti 
jinových dráh a súčasne i dráh pri-
radených Vode, čo sa prejavuje na 
zimnom type impulzu, ale rozdiel-
nosť jinovej funkcie pri porovnaní  
s jangovou ukazuje, že Voda a ňou 
charakterizované osobitosti fungo-
vania qi a organizmu, nie sú protikla-
dom Ohňa. Viac sa núka, ako analó-
gia, porovnanie funkcie sympatiku 
a parasympatiku, ktoré tiež nie sú 
v antagonizme. Voda pôsobí tak, že 
ukladá qi zakonzervovanú Kovom 
na prezimovanie, a tak všetko, čo utl-
mený jang nepotrebuje, chráni pre 
neho na obdobie jeho aktivizácie.  
V starých spisoch sa takto uložená qi 
opisuje ako vnútorné teplo, ktoré sto-
jí ako protiváha vonkajšiemu chladu 
a bráni jeho preniknutiu do organi-
zmu a narušeniu jeho normálneho 
fungovania. Je to vlastne pre toto 
obdobie akási konštantná podpora 
ochrannej aktivity oslabeného jangu, 
i keď jednostranne orientovaná, ale 
v tomto období predsa len orien-
tovaná na najbežnejšie ohrozenia. 
(Šmirala, 2011)

Materský a otcovský cyklus
Každý prvok je matkou prvku 

nasledujúceho po obvode v smere 
hodinových ručičiek. Matka rodí, živí 
a podporuje svojho syna. Každý pr-

vok je otcom prvku ob jeden prvok. 
Otec dohliada a kontroluje svojho 
syna, aby sa nedostal do veľkého 
nadbytku. (Príklad: Drevo je matkou 
ohňa, otcom zeme).

K piatim prvkom boli potom prira-
dené všetky stavy a javy, takže prvky 
predstavujú detailizáciu v systéme 
jin – jang.

K prvkom sú priradené aj orgány – 
ku každému prvku patrí jeden orgán 
plný = CANG a jeden orgán dutý = 
FU, s výnimkou ohňa – k tomu patria 
dve dvojice. Dvojice orgánov pariace 
jednému prvku sú orgány združené. 
(Barešová, 2015)

Substancia a energia
Mentálna energia SHEN – nadria-

dená všetkým, súhrn všetkých fyzio-
logických aktivít organizmu.

• Má jinovú stranu – podvedo-
mie, emócie, aferencie

• Má jangovú stranu – vedomie, 
myslenie, eferencie

V organizme: jin je substancia, 
esencia, jang je energia.

Prenatálne, dedičné, primárne: sú 
obhospodarované obličkami (KI)

Postnatálne, získané:
• Nebeské – prostredníctvom 

pľúc (LU)
• Zemské z potravy – prostred-

níctvom sleziny (SP) a žalúdku 
(ST) energie sa miešajú dohro-
mady.

Zmiešaná energia sa delí na:
• YUAN je prvopočiatočná, pô-

vodná, originálna, nachádza sa 
v celom tele

• ZONG je osnovná energia – pre 
dýchanie a cirkuláciu krvi

• YING je vyživovacia energia, 
cirkuluje v 14 dráhach 50x za 
24hod., z časti energie Ying sa 
tvorí krv

• WEI je ochranná energia – cir-
kuluje mimo dráhy, zariaďuje 
termoreguláciu a ochranu pred 
vnútornými vplyvmi, cirkuluje 
25x za 12 hod. – cez deň z očí 
exteriérom do rúk, kde sa vyžia-
ri, a do nôh, odkiaľ sa vracia do 
obličiek, v noci v interiéri. (Ba-
rešová, 2015)
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Systém orgánov – orgány CANG 
a FU
• funkčný okruh KOV – jeseň: pľ-

úca, hrubé črevo
• funkčný okruh VODA – zima: 

obličky, močový mechúr
• funkčný okruh DREVO – jar: pe-

čeň, žlčník
• funkčný okruh OHEŇ – leto: tri 

ohne, tenké črevo, srdce, peri-
kard

• funkčný okruh ZEM – neskoré 
leto: žalúdok, pankreas – slezina

• mimoriadne duté orgány 

V čínskej medicíne sú orgány vní-
mané ako funkcie pod tieto orgány 
spadajúce a sú k ním priradené jed-
notlivé tkanivá a symptomatológie.

Duté orgány (FU): prijímajú po-
travu, spracovávajú, vylučujú zbytky  
a získavajú energiu a substanciu. 
Duté orgány sú dielne, spracova-
teľské orgány, skladiská, vyrábajú 
energiu, ktorú dávajú plným orgá-
nom, s ktorými sú združené. 

Plné orgány (CANG): pracujú 
s energiou a substanciami, ktoré 
získavajú od FU, zaisťujú funkcie 
organizmu a hospodária s energiou. 
(Barešová, 2015)

Klinická časť

Dyspepsia a jej definícia
Dyspepsia predstavuje častý klinic-

ký problém predovšetkým pre prak-
tických lekárov a gastroenterológov. 
Pod pojmom dyspepsia obvykle ro-
zumieme spoločné označenie súbo-
ru polymorfných tráviacich ťažkostí, 
ktoré sú väčšinou prejavom rôznych 
gastrointestinálnych chorôb, vysky-
tujú sa však často aj ako sprievodný 
jav pri ochoreniach iných orgánov. 
Podľa prevažujúcej lokalizácie ťaž-
kostí môžeme dyspepsiu rozdeliť 
na dyspepsiu hornú (bolesť alebo 
diskomfort lokalizované do epigas-
tria alebo okolia pupku), a dyspep-
siu dolnú (bolesť alebo diskomfort 
v celom bruchu, ktoré sú obvykle 
spojené s poruchou vyprázdňova-
nia). V anglosaskej literatúre sa pod 
termínom dyspepsia myslí obvykle 
dyspepsia horného typu, pričom je 
definovaná prítomnosťou jedného 
alebo viacerých z nasledujúcich 
symptómov: bolesť v epigastriu, pá-
lenie v epigastriu, pocit plnosti po 

jedle, pocit včasnej sýtosti . Príčinou 
dyspeptických ťažkostí môžu byť 
organické abnormality tráviaceho 
systému (napr. peptický vred, re-
fluxová choroba pažeráka (GERD), 
ochorenia žlčníka, pankreasu, čriev, 
malignity, poliekové zmeny a pod.) 
alebo jeho funkčné poruchy. Dife-
renciálna diagnóza dyspeptických 
ťažkostí je rozsiahla a etiopatogenéza 
je heterogénna.

Funkčná dyspepsia (FD)
Funkčná dyspepsia (FD) je bež-

ný, ale nedostatočne rozpoznaný 
syndróm zahŕňajúci opakovanú 
postprandiálnu plnosť, skorú sýtosť 
alebo epigastrickú bolesť/pále-
nie. Epidemiologicky existujú dva 
klinicky odlišné syndrómy FD (aj 
keď sa tieto klinicky často prekrý-
vajú): syndróm postprandiálneho 
núdzového stavu (PDS, zahŕňajúci 
skorú sýtosť alebo plnosť súvisiacu 
s jedlom) a syndróm epigastrickej 
bolesti. Príznaky gastroezofageálnej 
refluxnej choroby sa prekrývajú  
s FD viac ako sa očakávalo; podsku-
pina má patologický reflux kyseliny. 
Predbežná pravdepodobnosť FD  
u pacienta, ktorý vykazuje klasické 
symptómy FD a žiadne poplachové 
funkcie, je vysoký. Súčasné pálenie 
záhy by nemalo viesť k vylúčeniu 
FD ako diagnózy. Jedným z najzau-
jímavejších pozorovaní v FD bolo 
konzistentné zistenie zvýšenej duo-
denálnej eozinofílie, najmä v PDS. 
Do krvného obehu boli detegované 
malé bunky T buniek, ktoré signali-
zujú zápal čriev a zvýšené cytokíny, 
a zvýšené hladiny nekrotizujúceho 
faktora-α boli významne korelované 
so zvýšenou úzkosťou. Postinfekčná 
gastroenteritída je rizikovým fak-
torom FD. Terapeutické možnosti 
zostávajú obmedzené a poskytujú 
vo väčšine prípadov len príznaky. 
Je známe, že iba jedna terapia mení 
prírodnú anamnézu eradikácie FD-
-Helicobacter pylori. Liečba duo-
denálnej eozinofílie je predmetom 
vyšetrovania.

Akupunktúrne štúdie ohľadom 
FD

Táto štúdia je jednou z väčších 
randomizovaných kontrolovaných 
štúdií zahŕňajúcich akupunktúru 

na liečbu FD, a je to prvá štúdia na 
preskúmanie špecifikácie akupuntu 
v rôznych aspektoch. Ako prokinetic-
ký liek bol považovaný za nadradený 
itoprid ako placebo pri liečbe FD.  
V tejto štúdii, itoprid bol stanovený 
ako pozitívna kontrolná skupina na 
určenie účinku akupunktúry. Po 4 
týždňoch liečby, 55,46% čínskych 
pacientov s FD, užívajúcich itoprid, 
boli bez symptómov alebo sa výrazne 
zlepšili, čo je v súlade s výsledkami 
RCT Holtmann. V porovnaní s ito-
pridom bola miera odpovede vyššia 
u akupunktúrnej skupiny A, a nižšie 
u placebo akupunktúre, a podobné 
rozdiely sa zaznamenali pri zlepšo-
vaní príznakov. Výsledky naznačujú, 
že aj keď obe skupiny akupunktúry  
a itoprid môžu zlepšiť dyspeptické 
príznaky, akupunktúra na konkrét-
nych akupuntoch žalúdka ukázala 
lepší účinok, najmä pri zlepšovaní 
kvality života. Z dôvodu nedostatoč-
ného pozorovania gastrointestinál-
neho traktu alebo gastrointestinál-
nych hladín hormónov, nemôžeme 
určiť presný dôvod pre vyššiu účin-
nosť. Avšak na základe predchádzaj-
úcej štúdie, napriek stimulačnému 
účinku, na gastrointestinálnu moti-
litu, akupunktúra (najmä bod ST36) 
má pravdepodobne anti-nociceptív-
ny účinok na viscerálnu hypersenzi-
tivitu, ktorú môže vysvetliť rozdiel 
v účinku. 

Porovnávali sme randomizovanú 
kontrolovanú štúdiu, pre dve od-
lišné metódy umiestnenia mimo 
akupuntu a konečne definovanú sku-
pinu bez akupunktu. V našej skúške  
v placebo akupunktúrnej skupine, 
bolo iba 34,76% pacientov bez sym-
ptómov alebo sa ich stav výrazne 
zlepšil, čo bolo omnoho menej ako 
u akupunktúrnych skupín A, B, C  
a itopridu. Výsledky ukazujú, že hoci 
akupunkt a prepichnutie mimo aku-
punktu prinieslo úľavu od symptó-
mov a zlepšenie v QOL, akupunkt bol 
účinnejší. Rozdiely v účinnosti medzi 
akupunktami boli tiež detekované.  
V porovnaní s akupunktom na meri-
diáne žlčníka (skupina D) a nešpeci-
fikovaným akupunktom meridiánu 
žalúdka (skupina B), akupunktúra 
na konkrétnych akupuntoch meri-
diánu žalúdka (skupina A) ukázala 
lepší účinok pri zlepšovaní kvality 

originální práce 
života a zmierňovaní príznakov, kto-
ré sú v súlade s teóriami meridiánov 
a akupunktúr. Výsledky naznačujú 
existenciu relatívnej špecifickosti 
akupunktúr, a sú v súlade s nedávny-
mi štúdiami neuroimagingu. Napriek 
našim očakávaniam však skupina C 
(kombinácia špecifických akupunk-
túr na bruchu) nepreukázala lepší 
účinok ako skupiny D a B, čo nazna-
čuje účinok akupunktov proximálne 
nad žalúdok, ktoré sa líšia od tých 
na končatinách pozdĺž meridiánu. 
V našej štúdii boli obmedzenia. Po 
prvé, kvôli účelu nášho skúšania  
a s ohľadom na dodržiavanie paci-
entov, nebola navrhnutá kontrolná 
skupina, čo nemôže vylúčiť samo-
-liečenie z terapeutického účinku. 
Po druhé, stav úzkosti u pacientov 
nebol meraný v našej štúdii, ktoré 
môžu mať vplyv na výsledky hodno-
tenia. Ďalšie skúšky by mali zvážiť 
vplyv úzkosti a vykonávať analýzu 
podskupín. Stručne povedané, aku-
punktúra je účinná pri liečbe z FD  
a preukázala nadradenosť v porovna-
ní so slepou akupuntkrúrou. Okrem 
toho, táto štúdia poskytla dôkazy 
pre existenciu špecifickosti medzi 
akupunktúrami na rôznych meridi-
ánoch. (Ma, 2012)

Sedem štúdií zahŕňalo 542 účastní-
kov s FD-212 mužov a 330 žien. Vek 
účastníkov sa pohyboval od 18 rokov 
do 70 rokov. Trvanie symptómov 
FD pred náborom sa pohybovalo od 
troch mesiacov (Tang 2006) do 480 
mesiacov (Jin 2011). Na diagnostiku 
FD sa použili kritéria Rome II v troch 
pokusoch (Park 2009, Tang 2006, 
Zhou 2005) a kritériá Rím III pre 
ostatné štyri pokusy (Chang 2010, 
Jin 2011, Shi 2009, Yang 2009). Dve 
štúdie jasne opisujú, že sa pred zača-
tím liečby alebo počas liečby snažili 
vyhnúť príjmu liekov. Spoločnosť 
Yang 2009 poučila účastníkov, aby 
upustili od užívania akýchkoľvek 
gastrointestinálnych liekov najmenej 
15 dní pred nástupom, a Zhou 2005 
požadovala, aby účastníci týždeň 
pred začiatkom liečby akupunktúrou 
odstúpili od liečby anticholinergic-
kými, antikonvulzívnymi, emetický-
mi alebo H-receptorovými antagoni-
stami. Okrem toho sa od účastníkov 
Tang 2006 vyžadovalo, aby mali 
symptómy trvajúce najmenej jeden 

mesiac pred registráciou. Vylučuj-
úcim kritériom bolo tehotenstvo 
uvedené v štyroch štúdiách (Chang 
2010, Jin 2011, Shi 2009, Yang 2009).

Intervencie a kontroly môžu byť 
zhruba rozdelené do dvoch skupín: 
manuálna akupunktúra, elektroaku-
punktúra alebo manuálna elektro-
akupunkcia oproti liekom (cisaprid, 
domperidón alebo itoprid); a aku-
punktúru verzus akustickú akon-
táciu. Opisná analýza bola použitá 
vo všetkých skúškach akupunktúry 
oproti liekom, kvôli malému počtu 
pokusov a ich klinickej heteroge-
nite sa pri akupunktúre a liekoch 
nezistil žiadny významný míľnik 
pri znižovaní skóre FD symptómov  
a frekvencie FD - výskytu závaž-
nejších príznakov. V štúdiách aku-
punktúry, oproti placebo akupunk-
túre, všetky výsledky opisnej alebo 
kvantitatívnej analýzy naznačovali, 
že akupunktúra zlepšuje skóre sym-
ptómov FD, skóre NDI a SF-36, SAS  
a SDS významne než placebo aku-
punktúra. Okrem toho, opisná 
analýza pri liečbe FD naznačila, že 
akupunktúra môže priniesť menej 
vedľajších účinkov ako liečivo cisa-
prid (Shi 2009). (Lan, 2014)

Všetkých 16 článkov bolo zverejne-
ných v období od roku 2006 do roku 
2015 a vykonávali sa hlavne v Číne 
a Južnej Kórei. Dve čínske štúdie 
boli publikované v anglických časo-
pisoch registrovanej podľa indexu 
vedeckej citácie (SCI).

16 RCT prijímalo celkovo 1436 
jedincov s FD (vrátane 558 mužov  
a 878 žien), pričom veľkosť vzorky sa 
pohybovala od 48 do 354. Účastníci 
boli zapísaní ako ambulantní pacien-
ti (alebo spolu s pacientmi) v nemoc-
ničných zariadeniach. Všetky skúšky 
obmedzili vekové rozpätie a užívanie 
liekov účastníkmi; okrem toho vo 
všetkých zahrnutých štúdiách boli 
vylúčené štrukturálne abnormality, 
tri štúdie vyžadovali predchádzajúcu 
gastroskopiu.

Intervencie zahŕňali klasickú  aku-
punktúru alebo elektroakupunktú-
ru. Najčastejšie používané akupunk-
túrne body boli ST36 (15 štúdií), 
PC6 (osem štúdií), CV12 (osem 
štúdií), ST25 (šesť štúdií) a LR3 (šesť 
štúdií). Všetky okrem piatich štúdií 
vyžadovali vznik post stimulujúceho 

pocitu "de-qi", ktorý je rozhodujúcim 
faktorom pre účinnosť liečby aku-
punktúrou. Pokiaľ ide o kontrolné 
skupiny, v šiestich štúdiách bola 
použitá placebo akupunktúra sama 
o sebe a deväť pokusoch sa používala 
ako kontrola. Pokiaľ ide o realizáciu 
placebo akupunktúry, vo všetkých 
relevantných štúdiách sa použili 
neakupunktúrne body, ktoré sa vy-
berali v rôznych oblastiach inervácie  
z akupunktúrnej skupiny. Okrem 
toho sa ako kontrolné vzorky použili 
prokinetické činidlá (vrátane Itopri-
du, Mosapridu a Domperidonu).

Záverom, na základe súčasných 
klinických dôkazov, tento systema-
tický prehľad naznačuje, že liečba 
akupunktúrou (vrátane manuálnej  
a elektroakupunktúry), dosiahla šta-
tisticky významný vplyv na zlepšenie 
celkových symptómov a kvality živo-
ta pacientov s FD v porovnaní s fik-
tívnou akupunktúrou. (Pang, 2016)

Zahrnutých bolo 30 pacientov  
s FD. Skupiny boli prispôsobené 
vo vzťahu k pohlaviu, rodinnému 
stavu a vzdelaniu. Priemerný vek 
pacientov v GI bol signifikantne nižší 
ako GII (34,1 ± 11,3 vs 46,5 ± 9,7, P = 
0,003). Pokiaľ ide o typ FD, 11 paci-
entov (36,7%) bolo klasifikovaných 
ako DP dyspepsia a 19 (63,3%) ako 
EP (P = 0,705). Úzkostná porucha 
bola častejšia u pacientov s GI (93,3% 
oproti 46,7%, P = 0,005), zatiaľ čo 
prítomnosť depresívnej poruchy 
nepreukázala žiadny rozdiel (46,7% 
vs 26,7%; P = 0,256). Priemerná hod-
nota indexov gastrointestinálnych 
symptómov (55 ± 12 vs 50,5 ± 10,2, P 
= 0,276) a kvalita života (93,4 ± 7,3 
vs 95 ± 6,7, P = 0,412) bola podobná 
v oboch skupinách

Vzhľadom na vyššie uvedené 
poznatky je zrejmé, že asociácia 
špecifickej akupunktúry s bežnou 
farmakoterapiou u pacientov s FD 
poskytla účinnejšie výsledky vo všet-
kých ohľadoch (gastrointestinálne 
symptómy, úzkosť, depresia a kvalita 
života) aj po 3 mesiacoch sledovania. 
Akupunktúra, ako doplnková liečba, 
môže byť dôležitou stratégiou pri 
hľadaní integrovanejšej individuál-
nej liečby, najmä pri chronických  
a rekurentných ochoreniach, ako je 
napríklad FD. (Lima, 2013)
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Syndróm dráždivého čreva

Definícia syndrómu 
dráždivého čreva (IBS)

IBS alebo aj „syndróm dráždivého 
čreva“, či ľudovo „črevná neuróza“, 
je ochorenie, ktoré postihuje až 
20 percent ľudí. Najčastejšie sú to 
mladé ženy, čo však neznamená, že 
muži ním nemôžu trpieť. Hlavným 
príznakom IBS je bolesť brucha. 
Bolesť je sprevádzaná striedavými 
zmenami konzistencie stolice a čas-
tými návštevami toalety. Niekedy sa 
vyskytuje zápcha a niekedy zas riedka 
stolica. Typické je aj nafukovanie 
brucha či nadmerná plynatosť. Tento 
stav zvyčajne trvá niekoľko mesiacov  
a príznaky sa objavujú, približne raz 
týždenne. Bolesť brucha (obvykle 
jeho dolnej časti) často, ale nie vždy, 
vyústi do návštevy toalety a môže 
trvať aj niekoľko hodín. Nie je vždy si-
tuovaná na jednom mieste a zvyčajne 
prechádza celým bruchom. Príznaky 
IBS môžu byť u každého iné a aj  
u jedného človeka sa môžu po neja-
kom čase zmeniť. Neexistuje žiadne 
jednoznačné pravidlo. Môžeme však 
pozorovať, že prevláda jeden prí-
znak, ktorý sprevádza bolesť brucha. 

Najčastejšie to je: 
• Riedka stolica alebo hnačka 
• Zápcha 
• Nafukovanie, plynatosť.

Akupunktúrne štúdie ohľadom 
IBS

Na piatich pokusoch (Xue 2009; 
Shi 2010; Zeng 2010; Chen 2011; Sun 
2011), ktoré porovnávali akupunktú-
ru s farmakologickými terapiami pre 
IBS sa zistilo, že účastníci, ktorých 
liečili akupunktúrou, zaznamenali 
výrazne väčšie zlepšenie závažnosti 
symptómov ako účastníci farmako-
logických terapií. Osemdesiatštyri 
percent pacientov liečených aku-
punktúrne zaznamenalo zlepšenie 
závažnosti príznakov v porovnaní  
s 63% pacientmi vo farmakologickej 
liečbe (RR 1,28, 95% CI 1,12 na 1,45, 
449 pacientov). Tri štúdie (190 pa-
cientov) hlásili závažnosť príznakov 
ako súvislý výsledok. Pacienti liečení 
akupunktúrne mali signifikantne 

nižšie priemerné skóre príznakov 
symptómov ako pacienti v skupine 
farmakologickej liečby (WMD - 0,72, 
95% CI -1,02 až -0,43).

Dve štúdie (181 pacientov) porov-
návali akupunktúru s probiotikami 
(Liu 2010). Neexistoval žiadny štati-
sticky významný rozdiel v zlepšení 
medzi liečenými pacientmi s aku-
punktúrou a probiotikami (Bifido-
bacterium). 60 % akupunktúrnych 
pacientov sa zlepšilo v porovnaní so 
71% pacientov užívajúcich probioti-
ká  (RR 1,07, 95% CI od 0,90 do 1,27;). 
Účastníci, ktorí boli akupunktúrne 
liečení, nemali väčšiu pravdepodob-
nosť negatívne reagovať na liečbu, 
ako pacienti liečení psychoterapiou 
(Liu 1997). 84% pacientov v skupine 
s akupunktúrou sa zlepšili sympto-
maticky v porovnaní s 80% pacientov 
v skupine s psychoterapiou (RR 1,05, 
95% CI 0,87 až 1,26, 100 pacientov).

Akupunktúra je jednou z najvý-
znamnejších metód v Európe ako 
integratívna medicína, ktorá bola vy-
skúšaná na rôzne poruchy tráviaceho 
traktu. Môže ovplyvniť viscerálny 
systém stimuláciou somatického sys-
tému v súlade s  viscerálnou teóriou 
hyperalgézie centrálneho nervové-
ho systému. Metaanalýza šiestich 
randomizovaných kontrolovaných 
štúdií naznačuje, že akupunktúra 
zlepšuje príznaky IBS vrátane bolesti 
a nadúvania brucha, pocit neúplnej 
defekácie, časy defekácie za deň  
a stav stolice. Vypracovala sa jedna 
štúdia,  že akupunktúra môže modu-
lovať bolesť v IBS pri dvoch akciách:

(1) modulácia sérotonínovej dráhy; 
(2) modulácia nálady a náklon-

nosti vo vyššom kortikálnom centre 
prostredníctvom vzostupnej dráhy  
v pulvinar a mediálneho jadra tala-
mu.

V metaanalýze je päť zo šiestich 
článkov vysokej kvality a nedošlo  
k žiadnej predpojatosti zverejňova-
nia. Použili sme dva rôzne operačné 
systémy na vykonanie analýzy a obe 
ukázali významné rozdiely. Žiadne 
závažné nežiaduce udalosti súvisiace 
s akupunktúrou neboli v článkoch 
popísané. Mechanizmus účinku 
akupunktúry pre IBS je v súčasnosti 
nejasný. Na väčšine zvierat bol expe-
riment s mechanizmom účinku po-

mocou elektro-akupunktúry. Avšak 
jedna štúdia ukázala, že zlepšenie 
bolesti v IBS bolo pozitívne spoje-
né so zvýšeným parasympatickým 
tonusom v akupunktúrnej skupine. 
(Chao, 2014)

Motilita
Definícia motility

Motilita je definovaná ako mi-
movoľná pohyblivosť ľudských 
trubicovitých orgánov. K efektivite 
trávenia potravy je potrebné zaistiť 
prítomnosť účinných enzýmov, posun  
a premiešavanie natrávenej potravy 
(chymu) počas prechádzaním trávia-
cou trubicou. Tomuto účelu v GIT 
vyskytujú dva typy pohybov:
• Hnacie pohyby
• Miešacie pohyby (mixážne).

V skutočnosti obidva typy pohy-
bov využívajú rovnaké mechanizmy  
a často do seba zapadajú.

Akupunktúrne štúdie ohľadom 
motility

Počas posledných desaťročí boli 
vykonané početné štúdie na vyše-
trenie účinkov a mechanizmov aku-
punktúry alebo elektroakupunktúry 
(EA) pri liečbe gastrointestinálnej 
motility u pacientov s funkčnými 
gastrointestinálnymi ochoreniami.

Akupunktúra alebo EA majú výho-
dy neinvazívnej a praktickej práce 
po mnoho rokov. V súlade s tým sú  
k dispozícii dostatočné klinické údaje  
o aplikácii EA na liečenie rôznych 
porúch. Pokiaľ ide o jeho aplikácie 
na liečbu ochorení gastrointesti-
nálnej pohyblivosti, existuje však 
niekoľko problémov: 1) väčšina 
dostupných metód použitých na 
hodnotenie gastrointestinálnej mo-
tility nie je neinvazívna, čo je menej 
uskutočniteľné pre základný a klinic-
ký výskum; 2) pacienti s funkčnými 
gastrointestinálnymi poruchami sú 
heterogénni s nejasnými patofyzio-
lógiami alebo patogenézou a preto 
výsledok liečby týchto pacientov je 
typicky kontroverzný nielen s EA, 
ale aj s inými terapiami; 3) na zákla-
de nášho preskúmania literatúry, 
sú tu aj otázky, vrátane metodiky 
EA, štúdie návrhu a merania výsled-

kov. Na vykonávanie akupunktúry 
boli použité rôzne metódy, vráta-
ne ručnej akupunktúry, EA, TEA  
a akupresúry, a tieto rôzne metodiky 
komplikujú porovnanie účinnosti 
EA. V niektorých štúdiách sa pa-
rametre EA, ktoré sú dôležité pre 
úspech terapie (Han, 2003), neboli 
uvedené alebo vhodne určené; zatiaľ 
čo v iných štúdiách experimentálne 
návrhy boli v celku adekvátne.

Veríme, že EA má veľký terapeutic-
ký potenciál na liečbu porúch gas-
trointestinálnej motility a funkčných 
gastrointestinálnych ochorení. Bud-
úce klinické štúdie s EA by sa mali 
riadiť prísnymi vedeckými návrhmi, 
optimalizovať metodiky a uplatňo-
vať špičkové opatrenia. Vo väčšine 
klinických štúdií sú symptómy (sub-
jektívne) primárnymi koncovými 
bodmi, a preto musí byť experiment 
kontrolovaný a zaslepený, ak je to 
možné. Pri realizácii EA by sa malo 
vynaložiť úsilie na výber akupunktúr 
a stimulačných parametrov, trvania 
a frekvencie EA. Okrem toho by sa 
mali v klinických štúdiách vykonať 
aj fyziologické merania s cieľom 
porozumieť možným mechanizmom  
a dráham spojeným s EA. (Yin, 2010)

Siguanová akupunktúra sa používa 
na rôzne stavy, vrátane respiračné-
ho zlyhania, syndrómu chronickej 
únavy, primárnej dysmenorrheálnej 
choroby a najmä pri poruchách trá-
viaceho systému. Skreslenie motility 
gastrointestinálneho traktu môže 
viesť k symptómom GI motility, ako 
je bolesť brucha, zápcha a hnačka. 
Siguanová akupunktúra sa tiež pova-
žuje za čiastočne spojenú s autonóm-
nym nervovým systémom. V štúdii 
na zvieratách s použitím potkanov 
stimulovala akupunktúra pomocou 
akupunktúrnych bodov na predných 
končatinách a častiach postihnutých 
GI motilitou prostredníctvom modu-
lácie nervus vagus a sympatických 
nervov. Preto sa predpokladá, že te-
rapeutické mechanizmy Siguanovej 
akupunktúry na GI motilitu modu-
lujú pohyblivosť GI traktu.

Na základe našej série štúdií sme 
skúmali hypotézu, že Siguanová 
akupunktúra pôsobí moduláciou 
na GI motilitu v závislosti od stavu 
jej aktivity. Predbežná štúdia bola 
vykonaná na dospelých pacientoch,  

u ktorých bol pozorovaný vplyv na 
GI motilitu pri Siguanovej akupunk-
túre a zlepšenie potlačenej motility 
GI s loperamidom. V súčasnej štúdii 
sme skúmali, či Siguanová akupunk-
túra potláča aktivitu GI motility za 
podmienok GI hypermotility.

Hlavným cieľom akupunktúry je 
vyváženie a normalizácia telesných 
funkcií v tradičnej meridiánovej teó-
rii. Naše sériové štúdie silne nazna-
čujú, že Siguanová akupunktúra má 
tendenciu normalizovať abnormálny 
stav pohyblivosti GI. Navrhujeme že 
naše výsledky sú dôkazom všeobec-
ného mechanizmu akupunktúrnej 
akcie. Sú potrebné ďalšie štúdie 
na potvrdenie účinkov Siguanovej 
akupunktúry u pacientov s rôznymi 
stavmi GI motility, ako je zápcha, 
hnačka a syndróm dráždivého čreva. 
(Shin, 2013)

Funkčná zápcha
Definícia funkčnej zápchy

Funkčná zápcha (FC) je jednou 
z najčastejších funkčných gastro-
intestinálnych porúch (FGID). Je 
to celosvetový chronický problém 
s priťažujúcimi príznakmi, ale nie 
životom ohrozujúcimi. FC je stav 
charakterizovaný prostredníctvom 
príznakov čriev, či už primárne alebo 
sekundárne k základným ochore-
niam, vrátane ťažkostí alebo zriedka-
vého prechodu stolice, konzistencie 
tvrdých stolíc alebo neúplnej evaku-
ácie stolice. V klinickej praxi lekári 
pravidelne definovali zápchu ako 
neuspokojivú defekáciu so zníženou 
frekvenciou stolice, zatiaľ čo pacien-
ti definujú stav zápchy založený na 
príznakoch, ako je napínanie, tvrdé 
stolice, ťažkosti s defekáciou atď.

Akupunktúrna štúdia ohľadom 
funkčnej zápchy

FC môže mať škodlivé účinky na 
pacienta. Bolo hlásené, že akupunk-
túra má pozitívne účinky na samore-
gulačné poruchy a funkčné choroby. 
Hoci v mnohých klinických štúdiách 
bola testovaná akupunktúrna terapia 
pre FC, málo systematických recenzií  
v angličtine komplexne vyhodnotilo 
účinky akupunktúry na FC. Avšak 
táto štúdia ukázala, že u pacientov  
s FC, mala akupunktúra väčšiu krát-

kodobú aj dlhodobú účinnosť než 
lieky. Navyše krátka liečba akupunk-
túrou počas dvoch týždňov stačila na 
získanie týchto výhod.

Účinnosť/neplatnosť a údaje o CCS 
komplexne vyhodnotili klinické 
príznaky u pacientov s FC, vrátane 
frekvencie stolice, konzistencie sto-
lice a súvisiacimi príznakmi. CCS je 
kvantitatívne meradlo efektívnosti, 
ktoré môže lepšie odrážať výsledky 
liečby. Okrem toho sa uvažuje o CCS 
objektívnejšie ako účinnosť/neplat-
nosť, pričom obsahuje konečné krité-
riá a stupeň FC založený na siedmich 
typoch klinických príznakov.

CTT je ďalší objektívny parameter, 
ktorý meria čas prechodu stolice 
hrubým črevom a môže indikovať 
stupeň zápchy. Naša metaanalýza za-
hŕňala päť štúdií a odhadla účinnosť 
pomocou CTT.

Akupunktúra sa považuje za všeo-
becne bezpečnú, s nízkym výskytom 
vedľajších účinkov. Na rozdiel od 
toho pacienti dostávajú rôzne lieky, 
ktoré spôsobujú rôzne gastrointes-
tinálne poruchy, ktorých vedľajšie 
účinky sú: nevoľnosť a zvracanie, 
nadúvanie, bolesť brucha, ľahká 
hnačka. Ani jeden z pacientov lie-
čených akupunktúrou v žiadnej zo 
zahrnutých štúdií nezaznamenal 
závažné nežiaduce účinky. Tieto 
zistenia naznačujú, že akupunktúra 
môže byť bezpečnejšia ako lieky. 
(Tao, 2016)

Gastroezofageálny reflux
Definícia gastroezofageálneho 
refluxu

Gastroezofageálny reflux (GERD), 
tiež známy ako reflux kyseliny, je 
dlhodobý stav, kedy sa obsah žalúdka 
vráti do pažeráka, čo má za násle-
dok určité príznaky a komplikácie. 
Príznaky zahŕňajú chuť kyseliny  
v zadnej časti úst, pálenie záhy, bolesť 
na hrudníku, vracanie, problémy  
s dýchaním a opotrebovávanie zu-
bov. Komplikácie zahŕňajú ezofagi-
tídu, pažerákové škvrny a Barrettov 
pažerák.

Gastroezofageálny reflux je spô-
sobený zlým uzatvorením spod-
ného pažeráka (spojenie medzi 
žalúdkom a pažerákom). Diagnózy, 
pri ktorých sa nezlepšia symptómy 
jednoduchými opatreniami, môžu 
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zahŕňať gastroskopiu, monitorova-
nie pH pažeráka alebo manometriu 
pažeráka. Medzi rizikové faktory 
patrí obezita, tehotenstvo, fajčenie 
a užívanie určitých liekov. Medzi 
liečivá patria antihistaminiká, bloká-
tory kalciového kanála, antidepresíva  
a lieky na spanie.

Liečba je zvyčajne prostredníc-
tvom zmeny životného štýlu, liekov 
a niekedy aj operácií. Zmeny život-
ného štýlu môžu zahŕňať zníženie 
hmotnosti, vyhýbanie sa určitým dru-
hom potravín a zastavenie fajčenia. 
Lieky zahŕňajú antacidá, blokátory 
receptorov H2, inhibítory protóno-
vej pumpy a prokinetiká. Chirurgic-
ké zákroky môžu byť možnosťou pre 
tých, ktorým sa nezlepšia príznaky 
inými opatreniami.

Akupunktúrna štúdia ohľadom 
Gastroezofageálneho refluxu

Autori tejto štúdie zaregistrovali 30 
dospelých pacientov s trojmesačnou 
históriou symptómov súvisiacich 
s gastroezofageálnou refluxovou 
chorobou napriek štandardnej dáv-
ke inhibítorov protónovej pumpy 
(PPI) (omeprazol 20 mg denne).  
Aby sa minimalizovala variabilita 
obidvoch skupín, kvôli malej veľkosti 
vzorky, vedci zoradili účastníkov do 
skupín podľa veku, pohlavia a BMI. 
Pacienti boli náhodne vybraní, aby 
počas štyroch týždňov dostávali, buď 
dvojitú dávku omeprazolu alebo 10 
akupunktúrnych sedení, pričom 
pokračovali v štandardnej dávke PPI. 
Akupunktúrna liečba pozostávala  
z piatich bodov vybraných na "upo-
kojenie" alebo "reguláciu" žalúdka 
(CV 12, 17, PC6, SP9 a ST36). Aku-
punkturisti boli poučení, aby mini-
malizovali interakciu s pacientmi. 
Naplánovali 10 sedení, ktoré boli 
rozmiestnené tesne za sebou, aby zis-
tili pravdepodobnosť placebo účin-
ku. Zvolili dvojitý fiktívny prístup 
používajúci placebo akupunktúru 
pre pacientov užívajúcich omeprazol 
a placebo omeprazol pre skupinu 
liečenú akupunktúrne.

Jediný sporný bod bol ten, že 
vyšetrovatelia použili štatistické 
testy, o ktorých sa predpokladá, že 
nie sú vždy platné pre malý počet 
pacientov.  V tejto krátkodobej štúdii 

pridania akupunktúry k liečbe štan-
dardnou dávkou PPI výrazne znížilo 
príznaky denného a nočného pálenia 
záhy, regurgitácie kyseliny, dysfágie 
a bolesti na hrudníku, pričom nedo-
šlo k žiadnej zmene pri liečbe PPI  
s dvojnásobnou dávkou omeprazolu. 
Kvalita života, hodnotená na konci 
štúdie s použitím všeobecného 
zdravotného dotazníka SF-36, bola 
výrazne zlepšená v skupine s aku-
punktúrnym liečením v porovnaní 
so skupinou so zvýšenou dávkou 
omeprazolu. (Dickmann, 2007)

ZÁVER
V práci, na základe uvedených 

faktov, možno konštatovať, že liečba 
porúch trávenia z pohľadu tzv. západ-
nej medicíny má skôr farmakologic-
ký základ, zatiaľ čo liečba východnou 
medicínou je zameraná na aplikáciu 
akupunktúry podľa schém ako je 
určené terapeutom  podľa účinných 
bodov pre dané diagnózy. 

V klinickej časti je porovnanie 
účinnosti liečby západným a aku-
punktúrnym spôsobom terapie naj-
častejších diagnóz zažívacieho traktu  
vyskytujúcich sa v praxi. V práci 
chcem poukázať na možnosti liečby 
tých istých diagnóz rôznymi metó-
dami liečby s podobným výsledkom. 

Stručne povedané, akupunktúra je 
účinná pri liečbe z FD a preukázala 
nadradenosť v porovnaní s placebo 
akupunktúrou. Okrem toho táto 
štúdia poskytla dôkazy pre existen-
ciu špecifickosti medzi akupunktúra-
mi na rôznych meridiánoch.

Pri ďalšej štúdii bol popísaný efekt 
pri liečbe FD, ktorá poukazuje na 
to, že akupunktúra môže priniesť 
menej vedľajších účinkov ako liečivo 
cisaprid.

Na základe súčasných klinických 
dôkazov, tento systematický prehľad 
naznačuje, že liečba akupunktúrou 
dosiahla štatisticky významný vplyv 
na zlepšenie celkových symptómov 
a kvality života pacientov s FD v po-
rovnaní s fiktívnou akupunktúrou.

Metaanalýza šiestich randomizova-
ných kontrolovaných štúdií ukazuje, 
že akupunktúra zlepšuje príznaky 
IBS vrátane bolesti a nadúvania bru-
cha, pocit neúplnej defekácie, časy 
defekácie za deň a stav stolice.

Čo sa týka motility zažívacieho 

traktu, naše sériové štúdie preuka-
zujú, že Siguanová akupunktúra má 
tendenciu normalizovať abnormálny 
stav pohyblivosti GI.

Funkčná zápcha (FC) je jednou 
z najčastejších funkčných gastro-
intestinálnych porúch a práve tu sa 
akupunktúra považuje za všeobecne 
bezpečnú, s nízkym výskytom vedľaj-
ších účinkov na rozdiel od skupín pa-
cientov liečených farmakologickou 
liečbou, kde boli zistené nežiaduce 
účinky a následný vznik samotnej 
FC. Tieto zistenia naznačujú, že 
akupunktúra môže byť bezpečnejšia 
ako lieky.

Na riešenie gastroezofageálneho 
refluxu bola použitá akupunktúrna 
liečba s použitím PPI aj placeba na-
miesto PPI. V tejto krátkodobej štúdii 
pridanie akupunktúry k liečbe štan-
dardnou dávkou PPI výrazne znížilo 
príznaky denného a nočného pálenia 
záhy, regurgitácie kyseliny, dysfágie 
a bolesti na hrudníku, pričom nedo-
šlo k žiadnej zmene pri liečbe PPI  
s dvojnásobnou dávkou omeprazolu. 
V tejto štúdii použili na hodnotenie 
všeobecný zdravotný dotazník SF-
36, a v skupine s akupunktúrnym 
liečením v porovnaní so skupinou so 
zvýšenou dávkou omeprazolu bola 
výrazne zlepšená kvalita života vďaka 
akupunktúre.

Akupunktúra sa ukazuje ako efek-
tívny spôsob liečby, ktorý môže byť 
správnym doplnkom komplexného 
riešenia a liečenia pacienta v dneš-
ných moderných medicínskych 
prístupoch.

DRUHÝM POKLADEM JE ČCHI 
Ukázka z připravované knihy "Tradiční čínská medicína"  
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prim. MUDr. Milan Stránecký 
Rehabilitační oddělení nemocnice Havlíčkův Brod

straneckymilan@gmail.com 

Termín čchi má ve východním myš-
lení výsadní postavení. Vše v přírodě, 
v kosmu a v našem těle lze popsat  
v termínech čchi. Čchi vše prostu-
puje, člověk je jen zhuštěná čchi. Je 
čchi sezóny, klimatu, zvířete, kame-
ne, rostliny, hory, vše má společný 
původ v čchi.

Rovněž emoce, společenské vztahy 
jsou manifestací pohybu čchi. Např. 
zamilovanost je stav  nadbytku tepla 
nebo žáru u „postiženého“. I slovo je 
forma čchi, vždyť z fyzikálního hle-
diska jde o vlnění, vibrace. Dokonce 
i bohové a démoni byli ve staré Číně 
vnímání jako forma čchi.

Dalo by se pokračovat dále, např.  
i myšlenky jsou formou čchi.

Toto všeobjímající pojetí reality 
je zcela v duchu kvantové fyziky. 
Podle ní se všechny věci v celém 
vesmíru /včetně nás/, které se jeví 
oddělené, jsou ve skutečnosti částeč-
kami propojené jednolité organické 
struktury.

Plně definovat čchi není možné. 
Vždyť 28 dílné čínské kompendium 
znaků srovnatelné s Oxfordským 
významovým slovníkem angličtiny, 
udává 23 různých definic čchi.

Jakožto jeden ze tří pokladů je 
čchi tvořena hmotou, energií, du-
chem a informací v různém poměru.  
V lidském těle je esence ťing nej-
hustší formou čchi, tvoří se z ní vše 
fyzické – např. buňky, krev a ostatní 
sekrety, naopak v šenu, který je je-
mnohmotnou čchi je nejvíce infor-
mace a ducha.

Čínský znak pro čchi prodělal his-
torický vývoj. Skládá se ze tří vlnovek 
uložených horizontálně nad sebou. 
Představují vlnící se páry, které vzni-
kají ze země a nahoře tvoří mraky. To 
znamená, že čchi může být pára, ale  
i pevná hmota tj. voda, může se proje-
vovat na materiální, ale i společenské 
a duchovní úrovni včetně emocí.

Číňané připodobňují čchi k páře, 

která stoupá při vaření rýže. Rýže, 
voda i oheň jsou také formy čchi, 
vařením rýže dochází k interakci  
a přeměně čchi. Podobně se popisuje 
vznik ledvinné čchi vařením vody  
v kotli, ze kterého stoupá pára.

Primárním významem pojmu čchi 
je uspořádání a změny v časoprosto-
ru. Univerzální dech, nádech a vý-
dech, vznikající v prázdnotě vytváří 
svým cyklickým pohybem prostor  
a čas. A prostor vyplňuje čchi. Jinak 
řečeno čchi vzniká interakcí jinu  
a jangu v prostoru.

Je nutné stále dokola opakovat, 
že překlad čchi jako energie je 
chybný, neboť energie je jen jed-
nou složkou čchi. Čchi je daleko 
komplexnější. 

V době, když pojem čchi vznikl, 
rozhodně neexistovaly pojmy jako 
energie, hmota, informace. Ty patří 
naší západní společnosti. Za původce 
chybné koncepce čchi jako energie 
se považuje Soulie de Morant /1878 
– 1955/. Tento člověk má na svědo-
mí pojmy jako meridiány, což podle 
něho jsou linie bodů mezi nimiž 
proudí energie, akupunkturu defi-
noval jako vědu ovlivňující vitální 
energii a meridiány podle něho jsou 
dalším oběhovým systémem kromě 
nervového, krevního a lymfatické-
ho. Má toho na svědomí ještě více  
a je označován za podvodníka. Lze 
to pochopit z ducha doby, ve které 
de Morant žil. Léčil bohaté klienty 
a umělce, kteří milovali ezoteriku, 
vyvolávání duchů, přizpůsobil tomu 
i akupunkturu a teorii čínské medi-
cíny. 

Ostatně západní pojem energie je 
podobně jako čchi vágní, nejedno-
značný, znamená schopnost konat 
práci. Energii zavedli fyzici 19. století 
k popisu různých fyzikálních stavů.  

Z hlediska terminologie současné 
fyziky pro termín čchi asi nejlépe 

vyhovuje pojem „fyzikální pole“, 
konkrétně elektronové pole. Ve 
fyzikálním poli se indukuje energie, 
současně elektronové pole kolem 
každého hmotného tělesa vytváří 
hustotu látky. Takže i když většinu 
atomu tvoří prázdnota, přesto nepro-
strčíme ruku deskou stolu. Hmota, 
na kterou přísahají materialisté, je  
v podstatě iluzí. Dalším problémem 
je to, že i teorie o fyzikálních polích 
se ukazuje jako pouhý konstrukt 
mysli.

Čchi ale nelze zredukovat na fyzi-
kální veličiny, neboť v případě elek-
tronového pole chybí třetí zásadní 
složka čchi, a to složka informačního 
pole, emocí a spirituality. Spirituali-
tou myslím to, co nás přesahuje náš 
život i logické chápání. Zato infor-
mace není jen „nějaký“ abstraktní 
pojem, ale souvisí s hmotou a ener-
gií podléhající běžným fyzikálním 
zákonům.

Některý hloubavý čtenář si položí 
otázku jaký je rozdíl mezi TAO a čchi. 
Ve Velkém komentáři se říká doslova: 
„To, co je nad tvarem, nazývá se TAO, 
to, co je pod tvarem, nazývá se čchi.“ 
Tao je tedy výš než každá věc či jev, 
je nad a za věcí v její parciálnosti, 
vydělení z celku. Stručně se dá říct, 
že je cesta TAO a čchi je její nástroj. 
Číňané jsou od počátků své civilizace 
přesvědčeni, že za vším v pozadí je 
TAO. Tao ale nepatří do jevového 
světa, není relativní, nemění se, ani 
se nehýbe, nemá tvar ani časové 
ohraničení. Jedním z projevů Tao 
ve světě jevů je čchi, subtilní cosi, 
co tvoří a spojuje všechny živé 
tvory s neživou hmotou i celým 
vesmírem. U člověka čchi propo-
juje fyzické tělo s myslí a duší.

Dobrým příkladem je umění ka-
ligrafie, což je psaní piktografů. Její 
zvládnutí trvá léta. Při kaligrafii je 
nutné dostat se do stavu jednoty těla 
a mysli, jen tak bude každá čára a bod 
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vyvážený z pohledu jin a jangu. Jde  
o mistrovský zápis čehosi neposti-
žitelného. Výsledné dílo není dílem 
toho, kdo píše, ale samotné čchi.

Univerzální, prapůvodní dech  
nemá určitou formu, je nekoneč-
nou potencialitou forem. Jeho 
dalším cyklickým pohybem vzni-
ká vše ostatní v kosmu. Jde tedy  
o tvoření a stvoření bez stvoři-
tele.

A máme tu opět zásadní herme-
neutický problém. V západních 
jazycích nelze čchi a univerzální 
dech definovat, tj. říci, co je čchi, ale 
pouze: čchi je jako, např. něco jako 
energie, dech, tedy řada přirovnání, 
které jen neúplně odrážejí jeho pod-
statu. Skeptici potom křičí, co je to za 
energii, kterou dnešní fyzika nezná! 
Termín dech také neobstojí.

Můj názor je ten, že čchi není něja-
kou „neznámou vitální energií“, 
jde prostě o kvalitativně jiný po-
hled na stejný svět, který všich-
ni sdílíme. Nikdo neví přesně  
a jednoznačně, co je TAO nebo 
čchi. Ale v Číně to na rozdíl od 
západu nikomu nevadí. Do myšle-
ní Číňanů se dostává čchi tak říkajíc  
s mateřským mlékem.

Jiný pohled, který vznikl v od-
lišné kultuře, je odlišný od vědy. 
Přitom věda má v „náplni práce“ 
totéž, co například čínská me-
dicína. Zkoumá interakce mezi 
jinem a jangem v časoprostoru.  
Liší se pouze metody a termino-
logie.

Na přírodu, kosmos se Číňané díva-
li jako na dýchající organismus. Ná-
dech a expanze je spojena s jangem, 
výdech a kontrakce s jinem.

Mezi nebesy a zemí není nic dů-
ležitějšího, mocnějšího, než dech 
přírody a kosmu, tedy interakce mezi 
jinem a jangem. Dech vstupuje do 
každé rostliny, zvířete, člověka, hory. 
To kvůli jeho pulzování a cyklickým 
změnám se den mění v noc, mění se 
počasí, roční doby, fáze měsíce, ro-
tace hvězd, jsou různé fáze lidského 
života atd. až do nekonečna.

V lidském těle vznikají sice růz-
né druhy čchi, ale čchi je jenom 
jedna. 

Stejně jako fyzické tělo, tak veš-
keré procesy v lidském těle jsou 

různé stavy čchi. Podle čínských 
názorů člověk vzniká zahuště-
ním čchi, po jejím rozpuštění 
umírá. Čchi nemizí, pouze se 
přemění v další formu. To je ale 
názor neokonfuciánů, podle 
taoistů čchi vzniká z prázdnoty 
wu-ťi a v ní také zaniká.

Je třeba připomenout, že na světě 
není nic pouze jinové nebo jangové. 
I v maximálním jinu je třetinová pří-
měs jangu. To je graficky znázorněno 
v trigramech. I jangový oheň má dvě 
čáry jang a jednu jin! Každá částečka 
vesmíru má jinjangovou povahu.

Číňané od počátku uznávají uni-
verzální, prapůvodní dech, 
aspekt yüan šenu, který je nadřa-
zen různým druhům čchi v jevovém 
světě. Jak Číňané přišli na vzduch? 
Podle starých čínských představ jsou 
vesmír, nebesa tvořena vzduchem. 
Hvězdy, Slunce, které září, jsou kon-
denzovaným vzduchem. A vzduch 
proudí dýcháním, všude se dostane. 
Dech, který do nás proudí nosem, 
obsahuje čchi.

Univerzální dech má řadu různých 
charakteristik. Uvedu ty nejdůleži-
tější.

Univerzální dech je zdrojem 
pohybu, aktivity, změny. V našem 
světě je vše relativní, vše podléhá 
neustálé změně. Symbolem změny, 
pohybu, času je vítr. Vítr v přírodě 
také vzniká interakcí jin jangu tj. 
prouděním vzduchu mezi tlakovou 
výší a níží. O vztahu jinu a jangu vy-
povídá trigram větru, sun, který ob-
sahuje základní čáru jinovou a nad ní 
jsou dvě čáry jangové. Interakcí mezi 
jinem a jangem vznikají dvojice jako 
vchod – východ, nádech – výdech, 
kondenzace – disperze, stoupání – 
klesání atd., které jsou protikladné 
jen  zdánlivě na základě nedokona-
losti řeči. Ve skutečnosti jde o změnu  
podílu jinu nebo jangu.

Další charakteristikou uni-
verzálního dechu je to,  že  
v časoprostoru  proudí určitým 
směrem, který je předvídatelný  
a ostatní pohyby v přírodě se k němu 
vztahují. 

I pro zdraví člověka je velmi důle-
žitý vztah mezi dýcháním a čchi. Při 
správném dýchání je tok čchi v těle 
plynulý, bez stagnace.

Pohyb čchi ve směru univerzální-
ho dechu se označuje jako proud, 
tok, čínsky šun, protipohyb ni. Čchi  
v těle, která se pohybuje ve směru 
univerzálního dechu, je správná, 
čcheng čchi, zatímco čchi tekoucí 
proti tomuto směru, je rebelující  
/sie/ čchi. Pohyb čchi ve směru 
univerzálního dechu přináší zdraví  
a vitalitu, protipohyb nemoc a smrt. 
Šun jednání člověka znamená, že 
dotyčný zkrotil své ego a emoce, 
jednání Ni je opak, tedy ego jedná 
aktivně proti Cestě. Konfuciáni sa-
mozřejmě vztahovali termíny Šun  
a Ni i ke společenským vztahům. Být 
šun znamenalo být konformní, být 
Ni znamenalo odporovat zavedeným 
pořádkům, což hrozilo chaosem.

Ještě z jiného pohledu čchi, která 
je na svém místě, kde má být, je po-
važována za čcheng, když ne, je sie. 
Stav se přirovnává ke státu a armádě. 
Za čcheng stavu je stát funkční a ar-
máda na svém místě, při nedostatku 
armáda opustí svá stanoviště a její 
místo okamžitě zaujmou cizí vojska. 

Uvolnit tok čchi v těle ve směru 
univerzálního dechu je vlastním 
smyslem léčení včetně akupunk-
tury.

Také dráhy ťingluo mají průběh 
ve směru univerzálního dechu, 
čchi. Ale čchi se podle Číňanů může  
i v prostoru jedné dráhy pohybovat 
různými směry. Prostě musíme při-
jmout myšlenku, že čchi se může po-
hybovat různými směry za různých 
podmínek, rozhodně se nepohybuje 
jen v rozsahu drah, tj potrubím  
s proudící čchi.

Pohyby univerzální dechu se dají 
předvídat, protože univerzální dech 
v sobě obsahuje princip LI. Princip 
LI je dle neokonfuciánů vyjádřen 
v jevovém světě číslem, SHU. Opět 
vidíme enormní důležitost nume-
rologie v čínské kultuře. Na tomto 
místě lze citovat čínského myslitele 
Ču-si /1130 – 1200/, který napsal:  
„Jin a jangový dech se projevuje 
jako princip a číslo.“ Typickým 
příkladem principu a čísla je růst 
stromu. Strom začíná růst jako malý 
výhonek, až se z něj stane malý kmí-
nek, který se začne větvit, z každé 
větve vyrůstá další, na konci větví se 
objeví listy. Strom tedy roste nahoru, 
směr jeho růstu je předvídatelný 

na základě principu s rostoucím 
stupněm numerické komplexnosti. 
V západní terminologii se mluví  
o fraktálech.

V Číně rozlišovali čtyři základ-
ní směry univerzálního dechu 
– směr sestupný/vzestupný  
a směr zevně/dovnitř neboli 
smršťování = gravitace a rozpí-
nání.

Směr vzestupný patří jangu, sestup-
ný jinu, Jang stoupá, jeho stoupání 
omezuje jin, stejně jako jang omezuje 
klesání jinu. Směr dovnitř, smrš-
ťování odpovídá jinu, excentrický 
pohyb ven jangu. Příkladů může být 
nekonečně mnoho. Například vznik 
hvězdy z mezihvězdného prachu je 
příkladem pohybu koncentrického, 
po vzniku hvězdy jang odpovídá za 
zažehnutí termonukleární reakce. 
Po vyčerpání paliva se hvězda buď 
zhroutí do sebe nebo se roztrhne 
jako supernova. Dalším příkladem 
jsou vodní skupenství od ledu po 
vodní páru.

Další možností směru pohybu je 
pohyb po směru hodinových ruči-
ček, který patří jinu a proti směru 
hodinových ručiček odpovídá jangu.

Velmi zajímavá paralela mezi čín-
ským myšlením a moderní vědou je 
poznatek Pounda a Rebky z r. 1960, 
že libovolné děje se směrem od Země 
zrychlují. Tedy hodiny libovolné 
konstrukce na vrcholku hory jdou 
nepatrně rychleji než ty samé, co 
zůstanou na povrchu. Země je jin  
a směrem od Země se zvyšuje podíl 
jangu, který zrychluje čas!

Gravitační síla má jinový charak-
ter. Jin klesá, Země proto všechny 
předměty přitahuje. K překonání 
gravitační síly Země je třeba jangové 
palivo, jehož spalováním se kosmic-
ká loď urychlí na třetí kosmickou 
rychlost. Jedině tak lze gravitaci 
překonat. Současná fyzika nahlíží 
na gravitaci jako na zakřivení, tedy 
určitou kontrakci časoprostoru 
hmotným tělesem.

Staří Číňané byly gravitační silou 
fascinovaní, v Tao Te ťingu se mluví 
o magické síle údolí, o síle, která se 
nikdy nevyčerpá, která směřuje do 
nějakého nejhlubšího místa na světě, 
k samotným kořenům nebe a země. 

Při zúžení pojmu čchi na medicínu 
lze rozlišit šest funkčních aspektů 
čchi:

1. Čchi transformuje – pře-
měňuje vše, co do organismu 
vstoupí.

2. Čchi transportuje – přepra-
vuje živiny, odstraňuje odpad.

3. Čchi drží – drží krev v cé-
vách, ostatní tekutiny v těle. 
Proto příznaky nedostatku 
čchi se projevují např. mo-
čovou inkontinencí, varixy, 
spontánním pocením.

4. Čchi zvedá – drží orgány na 
svém místě, příznaky nedo-
statku čchi se projeví jako 
haemorrhoidy, pokles dělohy 
nebo plodu.

5. Čchi chrání – odpovídá za 
imunitu.

6. Čchi zahřívá tělo – je zdro-
jem metabolického tepla.

V západní terminologii čchi udržu-
je homeostázu organismu.

V čínské medicíně se od pradáv-
na mluví o tzv. mechanismu čchi, 
který prostupuje celým tělem. Jde  
o pojem vyjadřující pohyby tekutin 
a ostatních fyziologických substan-
cí v těle čtyřmi směry, které lze 
popsat stejně jako pohyb univer-
sálního dechu tj. mechanismus 
stoupání, klesání, vstupování  
a vystupování. Jsou-li v celkovém 
chodu překážky, které narušují ply-
nulý pohyb čchi, užívá se pojem „me-
chanismus čchi je neprůchodný“. 
Život závisí na čtyřech základních 
pohybech čchi, porucha znamená 
rozpojení jinjangu a chorobu event. 
smrt. Je třeba také uvážit to, co řekl 
velký lékař z 13. stol. n.l. Džen-juan-
-sen „žádný pohyb čchi není stejný, 
identický. Staré a nové časy jsou 
rozdílné. Co fungovalo dříve na nové 
nemoci nepůsobí.“

Směr pohybu čchi a mechanismus 
čchi v lidském těle je záležitost au-
tomatická, podvědomá. Na mecha-
nismu čchi se podílejí hlavně dva 
faktory – dýchání a rotace dolního 
tantchienu. Dolní tantchien označo-
vali taoisté jako „vodní kolo“, které 
se roztáčí a řídí mechanismus čchi.

Pohyb vzestupný, odpovídá jangu, 
prvku dřeva, pohyb sestupný odpoví-
dá jinu a kovu. Pohyb dovnitř neboli 

vsakování vodě a pohyb zevně, který 
lze přirovnat k sálání ohně. Vsako-
vání dovnitř znamená průnik zevní 
čchi do interiéru, to ale neznamená 
nezbytně, žo se zevní čchi vsákne až 
do středu těla. Stejně tak pohyb ven  
z interiéru do exteriéru. Ovšem po-
hyb dovnitř a ven můžeme pozorovat 
jen u orgánů cang/fu, které mají 
vztah k exteriéru. Jde o plíce, ST, BL 
a LI. U ostatních lze pozorovat pouze 
pohyb čchi nahoru dolů.

Je zajímavé, že u cangů nahoře tj. 
srdce a plic je převažující směr čchi 
dolů, u LR a KI směrem vzhůru, čchi 
SP a ST zvedá a současně klesá. SP  
a ST jsou uprostřed jako pivot.

Pohyb dřevo – kov
Čchi plic se rozšiřuje do všech  

4 směrů, pohyby se často kombinují. 
Pohyb zevně se často kombinuje 
se zvedáním čchi, nasávání čchi  
s klesáním. Ale klesání plicní čchi je 
nejdůležitější funkcí plic. V čínské 
medicíně se uvádí, že čchi jater 
zvedá vlevo, čchi plic stahuje 
čchi dolů vpravo. Tyto dva pohyby 
pomáhají čchi sleziny stoupat a čchi 
žaludku klesat. Přeprava, rozptylová-
ní a cirkulace osnovné čchi se děje 
díky pivotální funkci plic a jater. 
Játra zvedají čchi do hlavy a horních 
orificií, čchi plic stahuje čchi dolů do 
orgánů cang/fu, šlach a kostí. Plíce  
a játra mají tedy stejně důležitou 
funkci při zvedání a klesání jako  
SP/ST s tím rozdílem, že SP/ST jsou 
iniciátory těchto pohybů.

Pohyb srdce – ledviny
K harmonii mechanismu čchi je 

nezbytná rovnováha mezi ohněm, 
jangem srdce a jinem, vodou ledvin. 
Ledvinný jin se musí zvedat, aby 
mohl kontrolovat oheň srdce na-
opak srdeční oheň musí klesat, aby 
kontroloval vodu ledvin. Tento stav 
popisuje předposlední hexagram 
63 Ukončení. Voda, která nestoupá 
a oheň, který neklesá, znamená pa-
tologii. Voda ochlazuje oheň a oheň 
zahřívá vodu a tak se vzájemně pod-
porují ve svých funkcích.

Považuji za nutné zdůraznit, že 
mechanismus všech orgánů cang/
fu je koordinován do jednoho celku. 
Např. čisté z potravy zvedá nejen 
čchi sleziny, ale podporuje ho i čchi 
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jater a naopak klesající čchi žalud-
ku podporuje čchi žlučníku. Navíc 
pokud je čisté dostatečně zvedáno, 
je normální i klesání turbidní čchi. 
Při poruše zvedání bude porušeno  
i klesání a naopak.

Nečisté je více jin, takže je vylu-
čováno směrem dolů, čisté musí 
stoupat nahoru, v plicích se míchá 
s čchi ze vzduchu a srdcem je krví 
roznášena do celého těla. Podobné je 
to s výživou šenu, stoupáním čistého 
a výživou krví bohatou na glukozu  
a kyslík. Tyto staré názory souhlasí 
s moderní medicínou, pouze termi-
nologie je jiná.

Střední zářič je uzlovým mís-
tem, odkud se mechanismus 
čchi roztéká opačnými směry. 
„Když slezina zvedá, potom zvedají 
i ledviny a játra, takže se čchi jater 
nezahušťuje. Pokud žaludek spouští, 
potom spouštějí i srdce a plíce, takže 
kov a oheň se nesrážejí. Když oheň 
klesá, potom voda dole se příliš ne-
zchlazuje a když voda stoupá, tehdy 
oheň nerozpaluje příliš směrem 
nahoru. To všechno je dáno dobrým 
pohybem prostřední čchi“.

Pokud čchi středního zářiče 
stagnuje, slezina nezvedá, čchi 
žaludku se obrací do protipohy-
bu vzhůru a dochází k celkové 
poruše mechanismu čchi.

Poruchy sleziny způsobují vlhkost, 
později vznik hlenu, selhání a slabost 
ostatních orgánů, zatímco nemoci 
žaludku jsou podkladem pro toxický 
vnitřní oheň. Poruchy mechani-
smu čchi tj. zvedání a klesání 
je podkladem mnoha těžkých 
nemocí.

Nemoci vnitřního původu sou-
visejí s poruchou stoupání a klesání, 
zatímco poruchy vstupování a vystu-
pování čchi jsou spojeny s nemoce-
mi z vnějších příčin.

Je přirozené, že disharmonie ve 
vertikálním proudění ovlivňují 
negativně i proudění horizontální 
a naopak. Takže u každé nemoci 
bude přítomné zasahování do me-
chanismus čchi ve všech směrech. 
Příkladem je kašel při nachlazení  
z větrného chladu. Vnější patogen se 
vtlačí do pokožky, zablokuje potní 
otvory a tok wej čchi, čímž naruší 
mechanismus vstupování a vystupo-
vání, nepropustná pokožka zastaví 

tok čchi v plicích, které nemohou do-
statečně rozptylovat a filtrovat, takže 
porucha vstupování a vystupování 
přivodí i poruchu stoupání a klesání.

Přílišné stoupání vzhůru se nazývá 
„protichůdný pohyb čchi, ne-
dostatečné stoupání oslabené čchi 
vzhůru vede k propadání čchi, 
nedostatečný sestup čchi se jmenuje 
„nesestupování“. Přílišný pohyb 
ven z těla se nazývá „odlučování 
čchi“, při nedostatečném výstupu  
z těla a zadržování čchi uvnitř se 
mluví o „zauzlení čchi“ až „zablo-
kování čchi“

Poruchy stoupání a klesání lze 
rozdělit do 3 skupin:

1. Nedostatečné stoupání  
a klesání – jangová čchi ne-
zvedá a nedostatečně roz-
ptyluje, jin tj. výživa se proto 
nedostane v dostatečném 
množství k orgánům, potrava 
nebude moci být přijímána  
v plném množství a zbytky 
nebudou včas vylučovány. Na-
příklad zauzlování čchi jater, 
která pak nevystupuje vzhůru 
nebo zahrazení čchi plic, kte-
rá nemůže sestupovat dolů. 
Při velkém nedostatku čchi 
může dojít k propadání čchi,  
které se klinicky projevuje zá-
vratěmi, prolapsem různých 
orgánů – např. dělohy, anu-
su, pocitem tíhy celého těla, 
duševní i fyzickou únavou, 
krvácením s tvorbou modřin, 
častým močením, ochablým 
držením těla, slabým pulzem. 
Příčinou potíží je nedostatek 
jangové čchi, která nezvedá 
vzhůru nejčastěji z nedostat-
ku čchi středu tj. sleziny. Při 
léčbě je důležitá moxa na GV 
20 a CV 6, moxa soli na pupek.   

2. Nadměrné stoupání a kle-
sání – například šlehání jater-
ního jangu vzhůru. Opakem 
jsou průjmy, které jsou pro-
jevem přílišného klesání čchi 
žaludku.

3. Opačné stoupání nebo kle-
sání, tedy protipohyb čchi 
– příkladem je kašel, kdy čchi 
plic místo dolů stoupá nahoru 
nebo zvracení, které vzniká  
v důsledku stoupání žaludeč-
ní čchi.

Jak tedy chápat termíny nadby-
tek, nedostatek a stagnace čchi? 
Vždy jako současnou poruchu  
hmoty a funkce. Použiju příklad 
s čchi žaludku. Když čínský lékař 
řekne, že u pacienta je nedostatek 
čchi žaludku, znamená to, že je osla-
bena schopnost rozkládat potravu tj. 
transformovat ji z jednoho stavu do 
druhého. Když stagnuje žaludeční 
čchi, znamená to, že je porušena peri-
staltika žaludku a natrávená potrava 
se neposouvá do tenkého střeva. Při 
nadbytku čchi dochází k zánětu žalu-
deční stěny a k event. k protipohybu 
čchi, kdy pacient zvrací. Vzhledem  
k mnoha korespondencím, které pla-
tí v čínské medicíně, ovlivní porucha 
čchi žaludku řadu jiných tělesných 
funkcí včetně psychiky. 

Shrnutí převažujících pohybů 
čchi orgánů cang/fu:

Játra zvedají, žlučník klesá, čchi 
srdce klesá stejně jako čchi SI, SP 
zvedá, čchi žaludku klesá a je i po-
hyb dovnitř, plicní čchi se rozšiřuje 
všemi směry, protože jde o „generála 
čchi“, čchi LI klesá dolů a zevně, KI 
jang klesá, KI jin stoupá, čchi BL se 
pohybuje zevně.

Ještě z jiného pohledu lze na 
pohyby čchi v těle pohlížet na 
vertikální a horizontální cesty 
čchi. Na těchto cestách se nalézají 
místa, které lze považovat za strate-
gické oblasti, kde se shromažďuje 
čchi v dané oblasti těla. Vertikální  
a horizontální cesty čchi odpovídají 
představám taoismu o korelaci Nebe 
a Země s lidský tělem. Stejně jako 
je zeměkoule rozdělena obratníky  
a poledníky.

Teorie cest čchi vychází z Nejťingu. 
Rozlišují se čtyři místa, kde se kon-
centruje čchi – v hlavě, hrudníku, 
břichu a dolních končetinách od 
kolen dolů.

Vertikálním průběhem drah 
je propojena hlava s dolními kon-
četinami. Platí, že body na dolních 
končetinách ovlivňují procesy čchi 
v hlavě, ale naopak to neplatí. Čím 
distálněji je bod na DK uložen, tím 
výše sahá jeho účinek. Takže na oči 
funguje LR 2, na dutiny a horní čelist 
ST 44, zatímco účinek ST 36 dosahuje 
jen k epigastriu. Vertikální cesty čchi 
jsou známé po celém světě jako aku-
punkturní dráhy.

Horizontálním průběh cest 
čchi se vzájemně ovlivňují orgány  
a body na přední a zadní straně těla  
a hlavy. Například oči vpředu lze 
ovlivnit body vzadu GB 20, BL 10, 
GV 17.

Dalším příkladem je funkční pro-
pojení bodů CV 22 a GV 16. Na hrud-
níku horizontální GB 22, 23, GV 11 
a BL 14, 15. Příkladem bodů na břiše 
je 9 bodů od pupku až k GV 4. Také 
bod BL 18 má mnoho indikací pro 
potíže na přední straně v epigastriu 
a hypogastriu, ale i na hrudníku jako 
např. kašel s bolestmi na hrudi. Na 
břiše v spolu souvisejí  horizontálně 
SHU body a body čchung maj.

Horizontální dráhy čchi a jejich 
použití v léčení patří k tajným nau-
kám taoismu a nejsou veřejně známé. 
Jedinou obecně známou horizontál-
ně probíhající dráhou je opasková 
dráha.

Na dolních končetinách jsou stra-
tegickými místy čchi oblast kolem  
ST 30, BL 57 a kolem kotníků kolem 
SP 6. V bodu ST 30 se vynořuje na 
povrch čchung maj. Tento bod 
stimuluje klesání čchi do dolních 
končetin, harmonizuje jinjang na 
dolních končetinách a je počátečním 
bodem cesty, kterou klesá jang ledvin 
do dolních končetin. Tento bod po-
užívám často, pocit te čchi musí být 
do dolní končetiny.

OBSTRUKCE  
A STAGNACE ČCHI 

Obstrukce je termín označující 
překážku volného proudění čchi  
s následným vznikem stagnace ne-
boli stázy čchi, tj. ke zpomalení až 
úplnému zadržování toku čchi v or-
gánu nebo dráze se vznikem bolesti. 
Jak říkají Číňané: obstrukce a stáza 
způsobuje bolest, od bolesti ulevuje 
uvolnění volného toku čchi.

V Číně existuje přísloví, které říká, 
že tekoucí voda se, na rozdíl od sto-
jící, nekazí.

Mezi důležité příznaky stagnace 
patří pocit bolestivého napětí, které 
mění intenzitu i lokalizaci, úlevu 
přináší pohyb a před přeměnou 
na horkost i nahřátí nebo masáž. 
Právě při nedostatku čchi přináší 
úlevu masáž, znehybnění a nahřátí, 
elektroléčba, ultrazvuk. Po transfor-
maci na horkost ty samé procedúry 

prudce bolesti zhorší. Při stagnaci 
čchi vznikají v průběhu drah měkká 
zduření, která po nějaké době mizí  
a objevují se jinde.

Protože jde o důležitou informaci, 
tak ještě jednou. Jakékoli napětí  
v těle znamená stagnaci! Spasmus 
tedy zvýšené napětí svalů zvýší i psy-
chické napětí. A naopak při psychic-
kém stresu se napnou různé svaly, 
zejména horní trapezy. Uvědomme 
si, jaké svalové napětí v oblasti krku, 
hlavy, hrudníku vyvolá třeba obyčej-
ná rýma.

Dalším banálním příkladem je oční 
akomodace. Při stárnutí oka musí 
postižený při zaostřování bez brýlí, 
např. při četbě malých písmen, hod-
ně akomodovat tj. zapínat oční svaly. 
To vyvolá jejich spasmus, oko slzí, 
spojivky zarudnou, svaly oblasti hla-
vy a krku se zapnou, pacient začne 
trpět tensními bolestmi hlavy. Jde  
o projevy stagnace čchi v dané oblas-
ti. V dnešní době je častou příčinou 
stagnace čchi v této oblasti práce 
na počítači a mobilním telefonu. 
Takových příkladů lze popsat mnoho 
např. pocit napětí v hrudníku, pocit 
cizího tělesa v krku atd.

Čínský termín Yu znamená ne-
jen depresi, ale i stísnění, stagnaci. 
Znak pro Yu má dle Wang Ju-ji více 
významů, hlavní jsou pro nás hustý 
les nebo hustý mrak, tedy nahroma-
dění jinu nebo silné aroma. Přirov-
nává stagnaci k pocitům v místnosti  
s nedýchatelným vzduchem a ved-
rem bez oken. V současnosti se jako 
Yu označuje změněný psychický stav, 
pocit melancholie nebo deprese.

Stagnace se v TCM definuje 
jako postižení dynamiky čchi, 
která vede k nerovnováze mezi 
pěti cangy. 

Co se týká vrstvy postižení, nej-
častějším místem stagnace čchi 
jsou LUO dráhy. Z šesti vrstev 
jsou stagnací nejčastěji posti-
ženy pivoty tj. šaojang a šaojin  
a dále vrstva yüejin.

Čang ťing-yüe v období Ming dy-
nastie napsal, že stagnace je buď 
příčinou nebo následkem dalších 
nemocí. Například stagnace jaterní 
čchi může progredovat v mnoho 
dalších potíží. Stagnace emocí 
vychází vždy ze srdce.

Důležité je léčit stagnaci jako 

první. Pokud např. při nedostatku 
čchi začneme tonizovat bez uvolně-
ní stagnující čchi, stav pacienta se 
zhorší! Lze to přirovnat k přikládání 
do kamen, když je ucpaný komín. Po 
mnoholetých zkušenostech považuji 
výše uvedené jako základ při výběru 
bodů. Vždy začínat jangovými body 
k proražení „zátky“, teprve potom 
použít jinové body k tonizaci. A to 
i když je nedostatkový puls a bledý 
jazyk! Musíme ale posílit jang moxou.

Příčiny stagnací: dle součas-
né TCM jsou příčiny dvě. Zevní 
příčinou je stres a emoční ne-
rovnováha, příčinou vnitřní je 
porucha cang orgánů. V průběhu 
čínských dějin byly stagnace 
spojovány s pěti prvky, 6 kli-
matickými vlivy, s pěti cangy  
a 6 stagnacemi /tj. vlhkost, krev 
atd. viz dále/.

Stagnace lze dělit na nadbytkové  
a nedostatkové.

Příčinou nadbytkových obstrukcí 
s následnou stagnací čchi a jangu 
může být: sedm emocí, dále napade-
ní zevními patogeny, které zablokují 
čchi na různých úrovních těla třeba 
na úrovni LUO, šlachosvalových drah 
se vznikem bolestivého obstrukč-
ního bi syndromu. Nadbytková ob-
strukce je typická pro pivot šaojang.

Příčiny nedostatkových stagnací 
vycházejí z nedostatku čchi a krve, 
která se dá připodobnit nedostatku 
vody v řece. Může jít o nedostatek 
čchi a krve /jako příklad bolesti 
při ischemické chorobě dolních 
končetin/ nebo spotřebování těles-
ných tekutin při nedostatku jinu. 
Nedostatkovou stagnací trpí hlavně 
pivot šaojin. V této vrstvě bývá často 
nedostatek srdeční krve a oslabený 
KI jang.

Hlavním problémem při diagnosti-
ce i léčbě je to, že u jednoho pacienta 
bývá současně namíchán nadbytek, 
nedostatek, stagnace čchi i krve  
a někdy lze těžko rozlišit, co vlastně 
převládá, kde začít. V případě po-
chybností je výhodné začít s uvolně-
ním stagnace v pivotech /např. TE 
6 – GB 34/ s následnou harmonizací 
vertikální osy vztahu mezi srdcem  
a ledvinami /např. HT 7 a KI 9/.

Z jiného pohledu se rozlišuje 
šestero stagnací – stagnace čchi, 
krve, vlhkosti, hlenu, horkosti 
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a stravy. Častou příčinou stagnace 
jsou přílišné emoce, přičemž emoce 
postihne nejvíce oslabený orgán. 
Například záchvat vzteku má postih-
nout játra, ale pokud je plicní čchi  
nedostatečná, napadne plíce a dosta-
ví se astmatický záchvat. Na emoční 
ladění má zásadní vliv vyladění PC 
a LR. Oba orgány jsou barometry 
emočního stavu, neboť obhospoda-
řují krev se šenem a chunem

Stagnace způsobuje, že čchi ne-
může volně proudit, hromadí se, 
nemůže se zvedat, klesat a promě-
ňovat se. Každá stagnace se dříve 
nebo později přemění na plnou 
horkost event. na oheň. Můžeme 
si představit čchi jako plyn, který 
když se stlačuje, zvyšuje se v něm 
teplota. Proces přeměny stagnující 
čchi do horkosti se vztahuje nejčas-
těji k játrům, postihuje ale i plíce, 
srdce, dokonce i slezinu. Při delším 
trvání horkosti se vyčerpá jin tj. 
jinové tekutiny včetně krve  
a nadbytková horkost se změní  
v nedostatkovou.

Horkost je velmi častý syndrom  
v praxi. V Maciociově praxi ve Velké 
Británii z 2 500 pacientů mělo 48% 
červený jazyk, jen 32% jazyk bledý. 
V zemích s horkým klimatem je inci-
dence horkosti ještě větší. Z tohoto 
pohledu by bylo zajímavé vyšetřit 
indickou populaci, kde je velmi hor-
ké klima, a Indové navíc konzumují 
extrémně pálivá jídla.

Tři hlavní příčiny vzniku plné 
horkosti na podkladě stagnace 
čchi

1. Emoční stres: emoční stres 
nejdříve postihne čchi, způso-
bí buď nedostatek nebo stag-
naci čchi nebo obojí. Některé 
emoce jako starosti, nadměr-
né přemýšlení, zlost, strach, 
stud, pocity viny způsobují 
stagnaci čchi. Nedostatek 
čchi, hlavně plic, způsobuje 
smutek a velké hoře. Smutek 
oslabí čchi plic, nekontroluje 
čchi dřeva, stagnuje jaterní 
čchi a tím se zhorší cirkula-
ce čchi v hrudníku, řádově 
po několik týdnech stagnace 
vzniká horkost, což se v pří-
padě plic projeví na jazyku za-

rudnutím v oblasti horního zá-
řiče nebo jen červených teček  
v této oblasti. Všechny nadby-
tečné emoce zasahují srdce  
a šen, dojde proto k zčervená-
ní špičky jazyka. Když řeknu 
„jsem naštvaný“ jde o posti-
žení jater i srdce, neboť šen 
umožní, abych si tuto emoci 
uvědomoval.

2. Dieta: hlavně nadbytek al-
koholu. Čím větší procento 
alkoholu, tím více je tekutina 
horká. Takže slivovice je více 
horká než pivo nebo víno, 
horké je dále maso, v našich 
podmínkách hlavně hovězí  
/jehněčí jí asi málokdo/. Hor-
ká jsou masa divokých zvířat. 
 Stagnaci s následnou hor-
kostí způsobuje nadbytečné 
používání koření např. chilly, 
kávy, drog.

3. Zevní patogen, který pro-
nikl do interiéru: po pře-
konání tajjangu přechází ze-
vní patogen do jangmingu se 
vznikem reaktivní horkosti.

Zevní horký vítr nebo letní horkost 
mají větší sílu k proniknutí až do in-
teriéru. Vzniklá vnitřní plná horkost 
postihuje často plíce. Po léčbě anti-
biotiky není zevní patogen vypuzen 
z těla a zůstává tzv. reziduální horkost 
plic hlavně u dětí. Poznáme to na ja-
zyku, kde je zarudnutí nebo červené 
tečky v oblasti horního zářiče. Zevní 
patogen může proniknout do drah  
a způsobit Bi syndrom.

Klasická čínská medicína i moderní 
psychologie nabízejí jiný pohled na 
primární příčinu stagnace čchi. Po-
dle těchto směrů a tradic je primární 
příčinou stagnace čchi disharmonie 
vertikální osy tj. vztahu srdce a led-
vin, šenu a ťingu s oslabením esence. 
Je porušena komunikace mezi šenem 
a ťíngem, šen je obrácen směrem ven 
a soustředěn na uspokojování žádostí 
ega např. hromadění majetku.

Pokud hledáme paralelu mezi 
jungovskou psychologií a čínskou 
medicínou, tak ego se dá nejspíše 
připodobnit směsi ledvinného 
jangu s šenem. Ledvinný jin si 
můžeme představit jako nevědo-
mí, svět duše Po a instinktů. 

Číňané rozlišují od nepaměti dvě 

Já. To první přibližně odpovídá 
egu v západním smyslu, má význam 
falešného já a tzv. „pravdivé“ Já  
/čínsky čeng-uo/, pro člověka ze 
západu duše. Pravdivé Já není závis-
lé na emocích, světských hodnotách, 
sociálních kontaktech, je zakotveno 
v nebesích s jejich zákony a informa-
cemi. U drtivé většiny lidí je falešné 
Já tak nafouknuté, že zcela vytlačuje 
pravdivé Já. Falešné já tj. ego přebý-
vá v minulosti a budoucnosti. Nutí 
člověka stále donekonečna pitvat 
svou minulost a nastavuje touhy do 
budoucnosti. Proto všechny nábo-
ženské systémy východu tolik zdů-
razňují život v přítomnosti.

Pravdivé Já odpovídá magické síle 
Te z Tao te ťingu, tedy z Pojednání 
o Tao a síle Te. Sílu Te pochopíme 
lepší z čínského znaku pro Te. Ve 
znaku jsou dva lidé propojení srd-
cem. Platí, že když u člověka narůstá 
síla Te, omezuje vliv ega a naopak 
hypertrofické ego zcela potlačuje 
Te. Sebekultivace jedince pěstuje Te.  
V praxi to znamená především kont-
rolu emocí a vášní. Konfuciáni, kteří 
uznávali především mravní aspekt 
Tao, překládali sílu Te jako ctnost.

Přístup buddhismu k Já je zcela 
jiný. Podle buddhistů je realita, celý 
svět jen iluzí, májou a své usilí smě-
řují proto buddhisté k rozpuštění 
svého Já. Je jedno jestli falešného 
nebo pravdivého. Hlavní metodou je 
meditace vippasaná, která při úspěš-
ném provádění vede k odvrácení od 
existujících jevů a ke stavu nirvány.

Podle Číňanů  je náš kontakt  
s okolním světem zažehnut jiskrou 
z mingmenu, jinak řečeno úlohu ja-
kéhosi stvořitele našeho „ega“ hraje 
oheň mingmenu, který v souhře s še-
nem umožňuje uvědomování si sama 
sebe, okolí, vnímání emocí, tvorbu  
a hierarchii hodnot, sociálních kon-
taktů a všeho ostatního v lidském 
životě.

Pokud ego vidí příčinu bolestí těla 
i duše venku, mimo tělo, znamená 
to, že šen ztratil spojení s ťingem  
a ohněm mingmenu a vertikální osa 
je narušena. Při dysbalanci vertikální 
osy je zásadním způsobem oslabena 
imunita se vznikem těžkých chorob 
jako jsou rakovina, psychiatrické ne-
moci, autoimunní choroby. Z hledis-
ka čínské medicíny diagnostikujeme 

dysbalanci manžel – manželka, obs-
cese, nahromadění agresivní energie 
a jiné poruchy.

Člověk je přímo „stvořen“ ke stag-
naci čchi brzy po narození v důsled-
ku vývoje ega odděleného od TAO, 
od okolního světa, od ostatních lidí 
zvířat, rotlin i neživé přírody. Lze 
říct, že se naplňuje starý mýtus o vy-
hnání Adama a Evy z ráje, konkrétně  
z bezpečí dělohy. Od narození se 
stává životním cílem snaha co nejvíce 
se od ostatních oddělit a vyniknout, 
vybudovat si silné sebevědomí. Od-
dělené ego pohlíží na své tělo jako 
na stroj, který se dá opravit, a co je 
zásadní, brání samoléčebným 
schopnostem organismu. 

Na internetu jsem četl rozhořčený 
článek psychologa, který označil ego 
jako to nejcennější, co člověk má pro-
ti např. zvířatům. Kritizoval východní 
nauky za snahu „rozpustit“ ego.

U odděleného hypertrofované-
ho ega lze dle Greenwooda po-
zorovat čtyři druhy „rozštěpu“ 
vedoucí ke stagnaci:

1. Existencionální úzkost, 
která se objevuje brzy po 
narození. Člověk se rodí do 
nebezpečného chaotického 
světa. Teď se máš dobře, za ho-
dinu můžeš být mrtvý. Získat 
pocit aspoň určité jistoty a uti-
šit úzkost lze dvěma způsoby. 
Buď se identifikovat tj. uvěřit 
určité ideologii, která do cha-
osu přináší řád – např. nábo-
ženství, vědě, ale i marxismu 
leninismu, nebo si postupně 
vytvořit hypertrofické odděle-
né ego. Ovšem za oddělení hy-
pertrofického ega se platí po-
citem opuštěnosti, „odcizení“, 
samotou. To je hlubinná pří-
čina úzkosti člověka a nejčas-
tější příčinou mnoha nemocí, 
např. nespavosti, abuzu drog, 
anorexie a bulimie, hyperten-
ze, a tak se dá dlouho pokračo-
vat. Ideálem je harmonické Já, 
na kterém ale musíme praco-
vat. Často lidé v rozvojových 
zemích jsou chudí, ale šťastní. 
 Je tragédií, že existencionál-
ní úzkost se snažíme léčit ještě 
větším oddělením, vyhledává-
ním „adrenalínu“. Jedině tyto 

zážitky, kdy jsme přímo ohro-
žení na životě, nám přinášejí 
chvilkovou úlevu od úzkosti. 
K dosažení efektu je ale nut-
né dále nebezpečí stupňovat. 
Většinou to končí smrtí např. 
při sjíždění vysoké hory, když 
se uvolní lavina.

2. Strach ze smrti je další pří-
činou úzkosti člověka. Čím je 
člověk starší a smrt se blíží, tím 
větší je úzkost a tím výraznější 
jsou ostatní příznaky. Ovšem 
příznaky úzkosti se příčítají 
jiným nemocem a zvyšuje se 
polypragmazie. Západní spo-
lečnost je typická tím, že si 
neumí poradit s příchodem 
na svět i s umíráním. Západ-
ní medicína pracuje pod tla-
kem příbuzných, lékařů a ze 
strachu z právního postihu se 
snaží smrt maximálně oddá-
lit a bere ji jako svou prohru. 
 Takový způsob umírání se 
velmi prodraží, protože se in-
dikují drahá vyšetření a ope-
race, ordinují se léky. Co bude 
platné budoucím generacím, 
že bude průměrný věk dožití 
100 let, když bude člověk od 
80 let ležet dementní v posteli. 
 Umírání patří pod prvek 
kov a tudíž i duši PO, které 
mají za úkol zbavit tělo jedů 
a vůbec všeho nepotřebného 
včetně celého těla. U starých 
lidí dochází k velkému úbytku 
jangu, postupně k rozpojení 
jinjangu, k obsesivnímu cho-
vání, problémům se střevy, 
depresím.

3. Rozštěp těla a mysli vede 
také k úzkosti. Nenávidíme 
své tělo, které nás zklamalo, 
snažíme se od něho co nej-
více odpoutat, naše ego nás 
nabádá, abychom ignorovali 
řeč těla. Svaly se stáhnou, ob-
jeví se bolesti, hlavně v kříži  
a v kloubech. Protože spo-
třebujeme na boj s vlastním 
tělem hodně energie, jsme 
vedle úzkosti i trvale unavení. 
Při tomto druhu rozštěpu je 
energie zablokovaná v pánvi 
a nestoupá vzhůru, což vyvolá 
příslušné potíže.

4. Rozštěp mezi personou  

a stínem vede k přesvědčení, 
že někdo jiný je zodpovědný 
za naše potíže, naši nemoc. 
Jsou to viry, bakterie, alerge-
ny, zkorumpovaní politici, ne-
schopní lékaři, prezident atd. 
Západní člověk si většinou ne-
připustí, že on sám je příčinou 
potíží, že on sám je nemoc  
a předstírá, že s nemocí nemá 
nic společného. Ostatně to 
není úplně jeho problém. Od 
toho jsou jiní, kteří ho mají 
vyléčit. Stejně jako je pacient 
oddělený od své nemoci, tak  
i lékaři jsou často oddělení od 
svých pacientů. Jejich primár-
ní snahou není pacienta léčit 
nebo vyléčit, ale zbavit se ho. 
Tedy odeslat ke kolegovi jiné-
ho oboru, odeslat na různá vy-
šetření, do lázní atd. 

Oddělené hypertrofické ego 
je primární příčinou stagnace 
čchi, která neproudí plynule mezi 
nebesy, člověkem a zemí, srdcem 
a ledvinami, šenem a ťingem s ná-
sledným vznikem úzkosti. A úzkost 
je příčinou mnoha tzv. psychosoma-
tických potíží.

Asi před 2 000 lety Ke-chung, slav-
ný alchymista, popsal roli bránice, 
její  vliv na vznik horkosti, stagnace  
a protipohybu čchi. Bránice je hra-
nicí mezi zevním a vnitřním v těle, 
při poruše této hranice stagnuje 
jaterní čchi a vzniká horkost bránice. 
Výsledkem je hyperreaktivita, vnitřní 
napětí a četné potíže typické pro 
dnešního člověka v nejisté době.  
K léčení používal devět květů, al-
chymistických stádií, devíti bodů  
v oblasti bránice. Základem je CV 14 
Mo bod srdce, v jedné linii jsou body 
KI 21 a ST 19. Nad nimi je dvojice 
bodů KI 23 a KI 19.

Principy léčení stagnace a ob-
strukce čchi akupunkturou:

Koordinátorem všech mechanis-
mů čchi jsou cesty san ťiao. Proto při 
poruchách mechanismu čchi je třeba 
zprůchodnit tento systém. 

Vynikající efekt na uvolnění ja-
kékoli stagnace mají SHU body na 
zádech
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Schéma často používaných 
bodů k léčení šesti druhů stag-
nace:

1. Stagnace čchi: 4 brány, TE 6 – 
GB 34, vynikající kombinace 
GV 20 – CV 17 – CV 6, LR 13, 
14, HT 8 – GB 34

2. Stagnace krve: SP 6, 8, 10, BL 
17, SP 4 – PC 6, moxa na SP 21

3. Stagnace vlhkosti: SP 3, 9, LR 
8, CV 3, 6, 9, LI 6, BL 20, 21

4. Stagnace potravy: ST 25, 36, 
CV 10, 12, 13, BL 21

5. Stagnace hlenu: CV 10, 12, PC 
5, ST 40, BL 20, 21

6. Stagnace ohně: LI 11, LI 4, BL 
14, 15

Závěrem se dá říci, že stagnace čchi 
jako fundamentální pojem čínského 
myšlení i medicíny vysvětluje vznik 
mnoha problémů.

Na tomto místě je vhodné si pro-
brat zdánlivý rozpor názorů dvou 
slavných lékařů čínské historie. Ču 
dan - si /1281 – 1358/ se inspiroval 
názory svého předchůdce Liu Wan 
- sü /1120 – 1200/ a tvrdil, že jinu je 
vždy nedostatek, jangu vždy nadby-
tek, nadbytek a stáza čchi se vždy 
přemění v horkost a následně v oheň. 
O jin je třeba pečovat od narození do 
konce života.

Taoisté od pradávna mluvili o fa-
lešném jinu nebo jangu. Vnímali je 
jako extrémní kvality jinjangu, jejich 
dysbalanci. Uváděli je v souvislosti  
s dalšími podobnými polárními poj-
my jako je slabost - agrese, závislost 
- asertivita, ležérnost - výbušnost atd.  

Naopak Čang ťie - pin /1563 – 1640/ 
tvrdil, že jangu nikdy nemůže 
být nadbytek, naopak vzhledem  
k tomu, že je základem života, je často 
v nedostatku a musí být doplňován.

Netroufám se stavět do role soud-
ce, ale myslím si, že oba však hovořili 
o jiném jangu. Ču dan-si o nadbytku 
jangu z ministerského ohně, který 
vzniká na základě šesti stagnací  
a Čang o fyziologickém jangu ming-
menu jako základu života, kterého 
po čtyřicítce opravdu ubývá, neboť 
je spotřebováván životními procesy.

Nyní podrobněji k vlivu 
měsíčních cyklů na 
pozemskou čchi:

Význam oběhu Měsíce kolem Země 
byl od pradávna vyjádřen ve starém 

čínském kalendáři. Měsíc obíhá Zemi 
proti směru hodinových ručiček  
a odráží sluneční světlo. Slunce je 
čistý jang, jang vydává světlo a jin ho 
přijímá, jinak řečeno odrazem jan-
gového slunečního světla se světlo 
Měsíce stává jinovým. /Podobně muž 
jako jang vydává sperma a žena – jin 
ho přijímá/. Z toho vyplývá vliv fází 
Měsíce na příjem a výdej tělesných 
tekutin. Tělo lze přirovnat k houbě. 
Nasává, tedy přijímá tekutiny s nárůs-
tem jinové aktivity od novu k úplňku 
a naopak od úplňku k novu se houba 
ždímá a tekutiny vydává.

Po novolunní s přibývajícím měsí-
cem postupně narůstá jin, dochází  
k tvorbě hmoty a energie, k nasávání, 
absorpci, ukládání energií, sbírání sil 
a zotavování. Operace se doporučuje 
podstoupit právě po novolunní, kdy 
je lepší hojení a reparace. Na Zemi 
působí stále větší gravitační síla mě-
síce, která působí např. slapové jevy.   

V úplňku je gravitační působení na 
Zemi největší, aktivita jin, toku krve 
a duše CHUN jsou na maximu. Mě-
síc přijímá nejvíc slunečního světla. 
Hlavně horní část těla, nejvíce hlava, 
jsou plné čchi a krve. Takže v úplňku 
se mohou zhoršit některé mentální 
nemoci, dojít ke krvácení do mozku, 
epileptickému záchvatu, mohou se 
zhoršit bolesti hlavy.

Po úplňku jin začne ubývat, přibý-
vá jangu, organismus se vyplachuje, 
vypocuje, vysouší a vydává energii. 
Jin a čchi se přesunují dovnitř těla 
a dolů. V Novu je jang na maximu.

V čchi-kungu se učí, že během 
úplňku se krev a čchi hromadí v GV 
20, v novu v oblasti 

CV 1. Energie a čchi totiž putují 
spolu s měsícem po malém nebes-
kém okruhu po drahách CV a GV. 
Dva týdny směrem nahoru od CV 1  
k GV 20 do úplňku a dva týdny dolů 
od GV 20 zpět k CV 1 k novu. Pro 
praxi z toho vyplývá rozdílný účinek 
bodů CV a GV v různých fázích mě-
síce. Kolem úplňku by měl být efekt 
GV 20 větší než v období novu. Od 
úplňku k novu preferovat body před-
ní střední, od novu k úplňku spíše 
body dráhy zadní střední.

Měsíční rytmus je důležitý hlavně 
pro kolísání hormonální aktivity,  
u žen řídí menstruační cyklus. Men-
struační krvácení by mělo proběh-

nout v novolunní. Jak říkají taoisté,  
v této fázi Měsíce nejlépe teče ne-
beská voda. Plodnost tedy přijímání 
semena, ovulace by potom připadla 
na úplněk. Lidé počatí v úplňku jsou 
vitálnější, silnější. Jinová esence ťing 
je uložena v hloubce a bývá jí více. 
U lidí počatých v novolunní je to 
naopak.

Velké problémy v přechodu sou-
visejí s dlouhodobým nesouladem 
ženy s měsíčním cyklem.

Při léčení přechodových potíží je 
nutné tento vztah upravit. Rozhod-
ně to nespraví obvyklá kombinace  
HT 7 – KI 7, jak doporučuje TCM.

V době úplňku je větší krvácení 
při operacích, kvůli převaze jin jsou 
častější akutní záněty např. akutní 
appendicitida nebo dojde k relapsu 
chronického zánětu třeba zubu, je 
větší tonus svalů i ostatních měkkých 
tkání. Měsíční fáze totiž významně 
ovlivňují úroveň svalového napětí. 
Také mozkové funkce mají sklon  
k excitaci. Proto jsou kolem úplnku 
častější epileptické záchvaty, bývají 
i poruchy spánku. Bylo prokázáno 
experimentálně, že během úplňku 
je delší doba usínání, kratší celkový 
spánek a o 30% kratší tzv. NREM fáze 
hlubokého spánku.

Porodníci dobře vědí, že v období 
úplňku bývá větší počet porodů  
s častějšími komplikacemi.

Měsíční cyklus ovlivňuje i počet 
jehel, které je vhodné během ošet-
ření aplikovat. Stručně řečeno 
kolem úplňku nejvíce jehel, ko-
lem novolunní minimum jehel 
nebo jehly vůbec nepíchat a jen 
moxovat, jinak nebudou dobré 
výsledky. Toto pravidlo již řadu 
let dodržuji.

Na závěr shrnutí: 
čchi rozhodně není žádná chi-

méra nebo překonaný myšlenkový 
konstrukt. Čchi je všudypřítomná. 
Lze ji vnímat a procítit, uchopit, 
koncentrovat, více či méně ji ovlád-
nout a použít k léčení, v bojových 
uměních, kaligrafii či jinde. K tomu 
je ale potřebný dlouhodobý usilovný 
trénink. Vědeckému zkoumání je ale 
čchi přístupná jen nepřímo.

Literatura u autora.

společenská rubrika

MUDr. ZINAIDA SAIDOVÁ – VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM

V květnu t.r. jsme oslavili se vzác-
ným člověkem, MUDr. Zinaidou 
Saidovou, její významné životní 
jubileum. MUDr. Saidová patří  
k průkopníkům akupunktury v naší 
republice. Narodila se v Tádžikistá-
nu, po vystudování lékařské fakulty 
se provdala za Čecha, který byl ve 
střední Asii na dlouhodobém služeb-

ním pobytu a poté se přestěhovala 
natrvalo do Čech. S akupunkturou 
se seznámila v Mongolsku, kde do-
provázela manžela na služební cestě, 
a tato metoda jí učarovala natolik, že 
se jí věnuje celý život. Dlouhá léta 
pracovala v Brně jako anesteziolog  
a přitom se dále vzdělávala a rozvíjela 
akupunkturu. Spolu s dalšími kolegy 
a inženýry byla u vývoje přístroje 
VESA v Metře Blansko, kterým bylo 
možno stimulovat akupunkturní 
body zejména na ušním boltci při 
operacích. Ve studii na velkém sou-
boru pacientů prokázala významnou 
účinnost této metody na snížení vní-
mání peroperační bolesti, což bylo 
dokumentováno i některými labora-
torními parametry. Rovněž prokázala 
přetrvávání snížení vnímání bolesti 
v bezprostředním pooperačním 
období a snížení množství podáva-
ných opioidních analgetik při a po 
operaci. Bohužel špičkami oboru 
anesteziologie a resuscitace nebyla 
tato úspěšná metoda podpořena.  
V posledních letech se intenzívně 
začala zajímat o metodu Su Jok, kte-

rou i přednášela. Dvě funkční období 
byla členkou výboru ČLAS. Přeložila 
několik publikací z ruštiny do češ-
tiny. Zúčastnila se mnoha našich  
i některých zahraničních kongresů, 
často i aktivně. Je čestnou členkou 
ČLAS ČLS JEP. 

Kdo z kolegů se měl možnost  
s ní seznámit, určitě velmi ocenil 
její zlaté čestné srdce a dobrotu, ale 
také její neustálé nadšení pro obor 
akupunkutura a novinky v něm. Toto 
nadšení jí určitě pomohlo v překo-
nání nelehkých zdravotních potíží 
a udržení humoru i svěžího ducha. 

Milá Zino, přeji Ti za všechny 
naše členy, výbor i za sebe hlav-
ně pevné zdraví a ať Ti vydrží 
Tvoje nadšení pro akupunkturu 
co nejdéle.

MUDr. Ladislav Fildán 



52 53Acupunctura Bohemo Slovaca • bulletin ČLAS ČLS JEP a SA SLS • 3 – 4 | 2019 Acupunctura Bohemo Slovaca • bulletin ČLAS ČLS JEP a SA SLS • 3 – 4 | 2019

společenská rubrika

MUDr. PAVEL PROKEŠ – 70 LET –  
VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM

V červnu tohoto roku jsme oslavili 
významné životní jubileum MUDr. 
Pavla Prokeše, význačného zástupce 
našeho oboru, který se zapsal do 
jeho historie. Jeho profesní život je 
spojen s Mělníkem, kde dlouhá léta 
působil. Patří také k prvním genera-
cím lékařů-průkopníků, kteří začali 
používat akupunkturu a následně 
i EAV a zaváděli ji do léčebně pre-
ventivní péče. Mnoho let vykonával 
funkci 1. místopředsedy výboru naší 
společnosti, je nositelem medaile Za 
zásluhy ČLS JEP a čestným členem 
ČLAS ČLS JEP. Odborně se zabýval 
především rozvíjením metody EAV, 
byl v určitém období předsedou sek-
ce EAV našeho výboru. Specializoval 
se pomocí EAV na testování zubních 
materiálů a zjištění jejich kompatibi-
lity u konkrétních pacientů, což mu 
bylo blízké, protože jeho manželka 
je stomatolog a měli praxe společně 
ve svém objektu. Přednášel také mj. 
o urologické problematice z hledis-
ka akupunktury a EAV a publikoval  
v našem časopise. Aktivně se zúčast-
nil několika zahraničních a řady naši 
kongresů. Podílel se na přípravě svě-
tového kongresu ICMART v r. 2005  
v Praze. Byl školitelem v akupunk-
tuře a školil kolegy v kurzech IPVZ 
(dříve ILF). 

 

Milý Pavle, dovol abych Ti jmé-
nem našich členů, výboru a za 
sebe poděkoval za práci, kterou 
jsi vykonal pro naši lékařskou 
akupunkturu. Co nejvíce Ti mů-
žeme přát do další let než zdraví.

V tomto roce oslavila své významné 
životní jubileum i MUDr. Jaromíra 
Prokešová, manželka MUDr. Prokeše, 
rovněž členka naší společnosti, vy-
nikající a vyhledávaná stomatoložka 
nejen v oblasti svého působení.

Milá Jaromíro, přejeme Ti také 
pevné zdraví a hodně energie do 
dalších let.

MUDr. Ladislav Fildán 
za výbor ČLAS ČLS JEP

společenská rubrika

JUBILANTI V ROCE 2020

85
MUDr. Kučerová Ludmila   
Ostrava

80
MUDr. Stehlík Jiří  
 Jablonec nad Nisou  
MUDr. Rusňák Štěpán  
Luže
MUDr. Pěchula Václav  
 Jihlava 

75
MUDr. Václavíčková Božena  
Štěnovice 
MUDr. Soukup Jiří  
Praha
MUDr. Lukeš Jan  
Chrudim 
MUDr. Trčka Jaroslav CSc. 
Úpice
doc. MUDr. Pára František CSc. 
 Hradec Králové 
MUDr. Dvořáková Jana  
Šumperk 
MUDr. Švrčková Marie  
Znojmo 
MUDr. Vrbická Zuzana  
Praha 

70
MUDr. Effler Josef  
Praha
MUDr. Pracná Ludmila  
 Střelice u Brna
MUDr. Svoboda Lubomír  
 Varnsdorf 

MUDr. Hnídek Ladislav  
Česká Lípa 
MUDr. Debef Tomáš  
Kobylí na Moravě
MUDr. Valenta Jindřich  
 Jaroměř
MUDr. Kubínek Josef  
Křižany
MUDr. Nedělka Jiří  
Praha 
MUDr. Janská Helena  
Třeboň
MUDr. Navrátilová Ludmila  
Nový Bydžov
MUDr. Doušová Jana  
Blovice
MUDr. Loskotová Anna  
Vysoké Mýto
MUDr. Krejčová Galina  
Praha
MUDr. Lengalová Eva  
České Budějovice 

60
MUDr. Bazgier Milan  
Strakonice
MUDr. Bohaboj Pavel  
Zásmuky
MUDr. Vlasák Zdeněk  
 Bečov nad Teplou
MUDr. Hoffmann Petr  
 Lišov u Českých Budějovic
MUDr. Greguš Igor   
Most
MUDr. Michalková Galina  
 Teplice
MUDr. Sedláčková Irena  
 Nový Bor

MUDr. Kolářová Milena  
Beroun 
MUDr. Kohoutová Ludmila  
Frenštát pod Radhoštěm
MUDr. Žďárská Eva  
Brno 
MUDr. Kalinová Lenka  
Brno 
MUDr. Zámečníková Jana  
Roudnice nad Labem 
MUDr. Vozarová Mirka  
Nový Jičín
MUDr. Kukuczová Hana  
Karviná 

50
MUDr. Sztefek Jiří  
Krnov 
MUDr. Štěpán Jan  
Mladá Boleslav 
MUDr., RNDr. Shakkour Bibiana   
Sankt Vith
MUDr. Školoudíková Iva 
Ostrava 10
MUDr. Hájková Hana
 Rájec-Jestřebí
MUDr. Stehlíková Dana
Horoměřice 
MUDr. Rozvadovská Anita
Znojmo 2
MUDr. Pappová Simona
Vyškov 1
MUDr. Szabová Renáta 
Šestajovice
MUDr. Sekyrová Alena 
České Budějovice 1
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Naše společnost se pyšní již pade-
sátiletou tradicí. Nadšením mnoha 
kolegů, kteří již mnozí nejsou mezi 
námi, se akupunktura stala vyhledá-
vanou a většinou ostatních kolegů 
uznávanou součástí léčebně preven-
tivní péče v naší republice. Je nutné 
si tuto tradici připomínat a navazovat 
na práci našich zakladatelů, aby aku-
punktura mohla stále více pomáhat 
našim pacientům.

Uspořádání semináře významně 
podpořila Česká Nadace 2000 velko-
rysým finančním darem, za což velmi 
děkujeme.

Zasloužila by si pevnější legislativní 
ukotvení ve zdravotnických záko-
nech, což se nám dosud příliš nedaří. 
Ale jistě i toto se časem vyřeší. 

Tématem semináře byly Nejú-
činnější postupy v akupunktuře  
a historie akupunktury v Českoslo-
vensku, následně v obou samostat-
ných republikách a  seminář měl část 
odbornou a společenskou.

V odborné části jsme nejprve 
vyslechli přednášku doc. Františka 
Páry, CSc. Historie akupunktury  
v bývalém Československu a v samo-
statné ČR. Doc. Pára vykonal jedi-
nečnou práci při zdokumentování 
začátků akupunktury u nás, což by 
z nás ostatních zřejmě nikdo nebyl 
takto důkladně zpracovat schopen. 
Přednáška byla jako vždy velmi peč-
livě, detailně a přehledně zpracovaná 
a je a bude velkým zdrojem informací 
a inspirace pro následující generace.  
Určitě by bylo velmi přínosné mít 
tuto přednášku i v tištěné podobě, 
např. jako zvláštní číslo časopisu.

Přednášku o počátcích akupunk-
tury na Slovensku História akupunk-
túry v spoločnom štátě Čechov a Slo-
vákov – pohľad zo slovenskej strany 
nám přednesl MUDr. Milan Môcik, 

dlouholetý člen výboru Slovenskej 
spoločnosti akupunktúry Slovenskej 
lekárskej spoločnosti. Vzpomenul 
některé další průkopníky akupunk-
tury a na svém profesním životě 
dokumentoval rozvoj akupunktury 
na Slovensku.

Přednáška Akupunktura a vertebro-
viscerální vztahy – účinky akupunk-
tury na funkční poruchy orgánů, byla 
přednesena doc. MUDr. Dobroslavou 
Jandovou. Práce byla prezentována 
vynikajícím způsobem, jak již jsme  
u paní docentky zvyklí, a je uveřejně-
na v tomto časopise.

Prof. MUDr. Ing. Petr Fiala nám 
v přednášce Současné nejnovější 
výzkumy k průkazu účinnosti aku-
punktury shrnul vývoj na poli výzku-
mu účinků akupunktury. Tato práce 
bude jistě stát za uveřejnění v časo-
pise, abychom se k ní mohli vracet. 

Neurofyziologické změny při růz-
né stimulaci akupunkturního bodu 
nám přednesl MUDr. Michal Strnad. 
Popsal všechny způsoby manipulace 
s akupunkturní jehlou, význam a cíl 
toho působení. Máme snahu i tuto 
práci získat v písemné podobě do 
časopisu, protože by byla vlastně stu-
dijním materiálem pro nás všechny.

Vzhledem k tomu, že tématem 
semináře byly nejúčinnější postupy 
v akupunktuře, jsem zvolil přehled 
svých praktických zkušeností při 
ovlivnění bolesti, zejména pohybové-
ho aparátu, také s využitím elektrické 
stimulace akupunkturních jehel. 
Pacienti vyhledávají akupunkturu 
nejčastěji z důvodů bolesti. Přednáš-
ka Akupunktura při tlumení bolesti 
je rovněž uveřejněna v tomto čísle ča-
sopisu a v úvodu jsem velmi stručně 
popsal historii výzkumů na poli léčby 
bolesti a jejich význam pro uznání 
akupunktury v západní medicíně.

Na závěr zazněla přednáška MUDr. 
Petera Olšáka Akupunktura v neuro-
logických diagnózách, nejčastější in-
dikace s nejlepší klinickou účinností, 
ve které demonstroval i na videích vy-
nikající výsledky využití akupunktury 
a elektrické stimulace jehel různými 
typy proudů při závažných neurolo-
gických diagnózách, zejména paréz 
se špatnou prognózou.  Tato práce 
je mimořádně významná tím, že jde 
o první výzkumných úkol v akupunk-
tuře v ČR, kterému byl udělen grant.

Společenská část slavnostního 
semináře se odehrála v ikonické 
pražské restauraci Nebozízek na sva-
hu Petřína s fantastickým výhledem 
na starou Prahu, Vltavu a její mosty. 
Navíc nám přálo krásné počasí, které 
zážitek umocnilo a mezi kolegy jsem 
zaslechl jen chválu na výběr místa. 
Je jen škoda, že se nezúčastnilo více 
členů naší společnosti. Restauraci 
jsme sice v hlavním prostoru, který je 
koncipován jako zimní zahrada, zcela 
zaplnili, ale ještě by se nás dost vešlo 
do vedlejších restauračních míst-
ností či ven pod stan. Taková akce se 
musí plánovat dlouho dopředu, není 
snadné odhadnout počet účastníků, 
od čehož se pak všechny rezervace 
odvíjejí, např. množství jídla, které 
pak zbylo. Škoda. Vždy apeluji na naše 
členy, aby svou účastí podpořili naše 
odborné i společenské akce, protože 
tím by prestiž akupunktury stoupala  
i v očích ostatních kolegů a vedení 
ČLS a ČLK. Další významné výročí 
bude až za pět či deset let.

Doufám, že na našem kongrese, 
který se bude konat v roce 2021  
v Lednici, nás bude víc.

SLAVNOSTNÍ SEMINÁŘ K 50. VÝROČÍ 
ZALOŽENÍ ČESKÉ LÉKAŘSKÉ  
AKUPUNKTURISTICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP 
25. 5. 2019 Lékařský dům Praha

MUDr. Ladislav Fildán
Ordinace léčby bolesti a akupunktury, Brno

info@fildan.cz

Autor fotografie: MUDr. Viktor Vojtěch

Autorka fotografie: MUDr. Magdalena Urbanová

Autorka fotografie: MUDr. Magdalena Urbanová

Autor fotografie: MUDr. Viktor Vojtěch

Autor fotografie: MUDr. Viktor Vojtěch
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Ve dnech 14. – 16. 6. 2019 proběhl 
jubilejní 30. kongres našich odbor-
ných společností, který se konal  
v roce významných 50. výročí zalo-
žení obou našich odborných společ-
ností. Obě vznikly zpočátku společně 
v roce 1969.

Kongres se konal v krásném pro-
středí Vysokých Tater ve Staré Lesné 
s úchvatným výhledem na Lomnický 
štít. Také se povedlo počasí, které 
bylo na poměry Vysokých Tater téměř 
tropické. Úroveň obou hotelů, ve 
kterých se kongres konal a ve kterých 
jsme byli ubytováni byla také  velmi 
vysoká.

Kongres byl opět po delší době  
s mezinárodní účastí a byl ozdoben 
účastí několika zahraničních kolegů 
z Maďarska, Itálie a Číny. Především 
prof. MUDr. Gabrielou Hegyi, Ph.D., 
předsedkyní Maďarské lékařské spo-
lečnosti akupunktury a dlouholetou 
přítelkyní obou našich odborných 
společností.

Dále zde byl kolega z Libanonu, dal-
ší z Maďarska a několik z Číny. O těch 
se jistě dozvíte z hodnocení kongresu 
slovenskými kolegy.

Na úvod jubilejního kongresu  
a při příležitosti významného 50. 
výročí založení našich společností 
byla udělena řada ocenění. Zmíním 
se o našich oceněních slovenských 
kolegům. 

ČLAS ČLS JEP udělila poctu MUDr. 
Milady Barešové a prim. MUDr. Ri-
charda Umlaufa, CSc. těmto našim 
slovenským kolegům za dlouholetou 
vynikající spolupráci s naší odbornou 
společností a práci pro akupunkturu 
v obou republikách:

MUDr. Alena Ondrejkovičová, Ph.D. 
MUDr. Teodor Rosinský, CSc
MUDr. Milan Mocik 
MUDr. Rastislav Korman 
MUDr. Vladimír Balogh 
MUDr. Dagmar Balková 
MUDr. Danuše Siveková 
MUDr. Valéria Králiková

Odborně byl kongres jako již tradič-
ně na velmi dobré úrovni, k čemuž 
přispěly i přednášky českých lékařů. 
Zhodnocení odborné úrovně se bude 
jistě věnovat pořádající společnost. 
Kongres s mezinárodní účastí sebou 
přináší problém s tlumočením. Slo-
venští kolegové mají moji poklonu, 
protože jsem zažil a organizoval 
řadu kongresů s mezinárodní účastí 
a vím, jaké s tím jsou velké problémy 
a zejména náklady, které vždy nejsou 
vynaloženy adekvátně. My jsme se 
již před lety rozhodli, že kongresy  
s mezinárodní účastí a simultánním 
překladem organizovat nebudeme.

Společenská část kongresu se také 
velice vydařila. Fenomenální kouzel-
ník a vynikající folklorní hudebně 
taneční skupina nás skvěle pobavili.

Tradičně se na kongresech sejdou 
oba národní výbory, abychom potvr-
dili další spolupráci našich společnos-
tí v následujících letech. Po zkušenos-
tech z mnoha kongresů jsem navrhl 
určitou změnu v programu kongresu. 
Kongresy obvykle pořádáme v atrak-
tivních lokalitách, mnohdy docela 
vzdálených pro většinu účastníků, ale 
přitom účastníci z těchto lokalit nic 
nemají, protože kongres má nabitý 
program. Toto jsem si nejvíce uvě-
domil při kongresu na Slovensku ve 
Vyhních. Cesta tam náročných pár set 
kilometrů, lokalita v horách a z celého 
místa kongresu jsem poznal jen hotel 
a parkoviště. Můj návrh tedy byl věno-
vat sobotní odpoledne společenské 
části s poznáním atraktivních míst 
lokality kongresu. Odborný program 
tomu přizpůsobíme. Příští kongres 
pořádá česká strana a rozhodli jsme 
se pro jihomoravskou Lednici. Nepro-
hlédnout si tuto výjimečnou oblast by 
byla velká škoda.

XXX. CONGRESSUS ACUPUNCTURAE  
SLOVACIAE ET BOHEMIAE CUM  
PARTICIPATIONE INTERNATIONALI 
Stará Lesná, Vysoké Tatry

MUDr. Ladislav Fildán
Ordinace léčby bolesti a akupunktury, Brno

info@fildan.cz

V pátek 25. října letošního roku se 
v Praze na Žofíně konal čtvrtý ročník 
Kongresu integrované medicíny. Byl 
jako obvykle naplněn zajímavými 
přednáškami z celostní, resp. inte-
grované medicíny. Pro nás je jistě 
zajímavé, že tři přednášky zazněly  
v podání členů naší společnosti. Nej-
prve to byl místopředseda vědecké 
rady kongresu MUDr. Ladislav Fildán 
– Akupunktura při tlumení bolesti  
a dále dva mladí lékaři z olomoucké 

fakultní nemocnice, kteří dokonce 
jako první dostali na akupunktu-
ristickou práci grant. MUDr. Jiří 
Horníček – Možnosti objektivizace 
terapie periferních paréz pomocí 
akupunktury, MUDr. Peter Olšák 
– EBM výhody a úskalí léčby touto 
metodou. První práce je již v tomto 
čísle a o dalších dvou předpokládám, 
že budou otištěny v brzké době.

Program kongresu byl obohacen 
kulturní vložkou, ale ne ledajakou. 

Přišla se na nás podívat sama Marta 
Kubišová. Samozřejmě s podporou 
canisterapie, o níž velmi zajímavě 
povídala.

A k tomu bylo, jak říká jeden zná-
mý, "pravé kongresové počasí".

Myslím, že se můžeme těšit na pátý 
ročník v příštím roce 2020.

Petr Sedláček

KONGRES INTEGROVANÉ MEDICÍNY –  
OHLÉDNUTÍ A FOTOREPORTÁŽ

zprávy z akupunkturistických akcí
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OBRAZOVÝ ATLAS AKUPUNKTURY
Ilustrovaný manuál akupunkturních bodů

Upozorňuji na novou užitečnou knihu pro každého akupunkturistu. Na 350 stranách naleznete přehled a vy-
obrazení všech meridiánových akupunkturních bodů a také extrabodů. Odbornými radami přispěli MUDr. Doris 
Danielová, MUDr. Ludmila Bendová a MUDr. Ladislav Fildán. 
(Cena na internetu od 680 do 800 Kč).

Ladislav Fildán

Yu-Lin Lian a kol.,  
přeložil MVDr. Mgr. Leoš Landa, Ph.D.

Nakladatelství Grada a.s. vydalo v r. 2019

OZNÁMENÍ O ZVÝŠENÍ ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU

Z důvodů neustále se zvyšujících nákladů na provoz odborné společnosti výbor schválil zvýšení členského 
příspěvku od roku 2020 na 500 Kč. Zvyšují se náklady na poštovné, tisk materiálů, údržbu a inovace webových 
stránek, občerstvení na seminářích a další. 

37. ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU ČESKÉ LÉKAŘSKÉ  
AKUPUNKTURISTICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP
ZE DNE 25. 5. 2019 V LÉKAŘSKÉM DOMĚ V PRAZE

Výbor se konal v rámci slavnostní-
ho semináře k 50. výročí založení 
lékařských akupunkturistických 
společností v Česku a na Slovensku.

Zhodnocení a dojmy ze slavnostní-
ho semináře budou v samostatném 
příspěvku.

Přítomni:
Bláhová, Brychtová, Čutová, Fildán, 
Filípek, Kalinová, Olšák, Sedláček, 
Vančuříková

Revizní komise: 
Kohoutová

Omluveni: 
Halada, Vylam

Hosté: 
MUDr. Milan Mocik, MUDr. Rastislav 
Korman

Program:
1. dr. Kalinová:
Členská základna k 18. 10. 2018 – 524 
členů – do 30 let 2, nad 60 let 264

Nově přijatí členové:
MUDr. Jiří Szeliga
Pracoviště: FN Ostrava, Klinika úra-
zové chirurgie

MUDr. Reka Popelová
Pracoviště: Nemocnice Nové Město 
na Moravě

MUDr. Soňa Hájková 
FIMEDKAR s.r.o., Český Těšín

2. XXX. Congressus acupunctu-
rae Slovaciae et Bohemiae, Stará 
Lesná, Vysoké Tatry
– za výbor ČLAS ze zúčastní – Blá-
hová, Fiala (vedoucí katedry akup. 
IPVZ), Fildán, Filípek, Olšák, Pára 
(čestný předseda ČLAS).
 
3. Časopis – 3. a 4. číslo bude při-
pravovat česká strana.

4. Kurz 2. elektroakupunktury 
proběhl v Olomouci – pod vede-
ním dr. Petera Olšáka a mgr. Josefa 
Urbana, lektora fyzikální terapie.

5. Web stránky – informuje dr. Vy-
lam – po jednání o ceně a rozsahu 
inovace našich webových stránek 
jsme pověřili firmu TRE s.r.o., která 
naše stránky vytvořila a dosud spra-
vuje, k jejich inovaci, protože kon-
cepce našich stránek je již zastaralá 
a mj. se musí přizpůsobit mobilním 
zařízením.
Pro jednání s firmou a dotažení ino-
vace dokonce byl pověřen dr. Vylam 
a dr. Fildán

6. Kongres ICMART – říjen, Aus-
trálie – náš zástupce s aktivní účastí 
– prof. Fiala

7. Seminář v Lékařském domě 
podzim – 23. 11. 2019:
Téma: Chronická onemocnění a aku-
punktura – bude víceoborové
zajišťují Olšák, Fildán, Bláhová, ob-
čerstvení Brychtová.

8. XXXI. Congressus acupunctu-
rae Bohemiae et Slovaciae se 
bude konat 11. – 13. 6. 2021 (pátek 
až neděle) v Lednici v hotelu Galant. 
Dr. Fildán jednal s vedením hotelu  
a provedl předběžnou rezervaci. 
Konkrétní jednání začne na jaře  
r. 2020.

9. Zvýšení členského příspěvku.
Výbor projednal a schválil zvýšení 
členského příspěvku od roku 2020 
na 500 Kč měsíčně. Důvodem jsou 
neustále se zvyšující náklady ze-
jména na poštovné, tisk pozvánek, 
údržbu a inovace webových stránek 
a další.

Zapsal dr. Fildán
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SEMINÁŘ EIM  
s prim. MUDr. T. Rosinským pro pokročilé  

8. 11. – 10. 11. 2019 

Vážení přátelé,

Dovolujeme si Vás tímto pozvat na seminář  
pro pokročilé zájemce a studenty předcházejících kurzů EIM,  

který se koná v termínu 8. 11. – 10. 11. 2019  
v posluchárně E, 1. patro ředitelství ÚVN Střešovice.

PROGRAM: 
Nové poznatky o mechanismu EIS.

Kazuistiky
Začátek: pátek 8. 11. ve 13 hodin

Závěr: neděle 10. 11. ve 12.30 hodin

Prosíme o potvrzení účasti mailem nebo telefonicky –  
kontakt paní Vilma Krejčová: vilma.krejcova@seznam.cz, mobil 721 330 366 

a MUDr. Galina Krejčová: galina.krejcova@seznam.cz, mobil 777 169 278

Cena za víkend 2 500 Kč, platba převodem na náš účet nebo na místě.
č.ú. 1097240012/3030, v.s. 420 do zprávy pro příjemce, jméno účastníka.

Připravujeme pro vás občerstvení a na sobotu oběd v jídelně ÚVN ve variantě masité  
i bezlepkové, proto potřebujeme co nejdříve přehled o počtu zájemců.

Kdo má zájem šetřit životní prostředí, může si vzít vlastní hrneček na nápoje.
Podrobnosti o dalších termínech najdete na našich stránkách www.homeopatiecz.com.

 
Těšíme se na vás s pozdravem od přednášejícího za organizátory

MUDr. Galina Krejčová a Vilma Krejčová.

Slovenská spoločnosť akupunktúry o.z. SLS Vás pozýva na: 

4. ročník Šmiralových dní akupunktúry

AKUPUNKTÚRA V ZUBNOM LEKÁRSTVE 
GASTROENTEROLÓGII

Program 16. 11. 2019

Platba: 

členovia SSAozSLS a členovia ČLAS ČLS J. E. Purkyně – 30€ 
nečlenovia – 50€

9.00  Zahájenie 4. ročníka Šmiralových dní akupunktúry / MUDr. Ondrej Bangha

9.05 – 9.35  Pocty jubilantom / MUDr. Bangha Ondrej, MUDr. Svitková Katarína

9.45 – 10.15  Novinky v stomatológii / doc. MUDr. Ivan Erdelský, CSc.

10.15 – 10.45 Možnosti využitia akupunktúry v zubnom lekárstve / 

  MUDr. Emília Janská Ph.D., MUDr. Katarína Svitková

10.45 – 11.10 Rezervovaná téma / MUDr. Boris Ivanič, MSc. 

11.10 – 11.30 Skúsenosti z pobytu v Číne / MUDr. Peter Bandura, CSc.

11.30 – 12.00 Diskusia

12.00 – 13.00 Obed

13.00 – 13.30 Novinky v hepatológii / prof. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc., Dr. SVS. 

13.30 – 13.45 Bolesti brucha u detí / MUDr. Gabriel Petrovics

13.45 – 14.00 Kazuistika / MUDr. Rastislav Korman

14.00 – 14.20 Energetika stravy podla elementov / MUDr. Andrea Dulinová

14.20 – 15.00 Gastroenterologické diagnózy v akupunktúrnych štúdiách  
   za posledné desaťročie / MUDr. Daniel Daráš

15.00 – 15.30 Diskusia

15.30  Záver a zhodnotenie / MUDr. Ondrej Bangha
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oznámení a různé

GUASHA – ČÍNSKA MASÁŽ 
Prednášateľ: MUDr. Katarína Svitková

Program 17. 11. 2019

9.00 – 12.00  Teória metódy čínskej masáže Guasha, 
   Indikácie, kontraindikácie

12.00 – 13.00 Obed 

13.00 – 16.00 Využitie čínskej masáže Guasha v kozmetike

  Využitie čínskej masáže Guasha pri bolestivých  
   a spastických patológiách

  Praktické využitie, kazuistiky 

Platba členovia SSA oz SLS a ČLAS ČLS J. E. Purkyně – 80€ 
Nečlenovia spoločnosti – 100€

V Bratislave 10. 9. 2019     Organizačný výbor: 

         MUDr. Dagmar Balková,

         MUDr. Daniel Daraš,

         MUDr. Alena Ondrejkovičová, Ph.D.

Kontakty: balkovad@gmail.com, aondrejk@hotmail.com, daras.daniel@gmail.com

 CHRONICKÁ ONEMOCNĚNÍ A MOŽNOSTI  
PSYCHOTERAPIE, DALŠÍCH NOVÝCH METOD  

A AKUPUNKTURY PŘI JEJICH OVLIVNĚNÍ

Program:  
(v programu mohou nastat menší časové změny)

9.00 – 9.55  Využití léčebné muzikoterapie u chronických nemocí,  
   současné výzkumy a indikace / PhDr. Markéta Gerlichová, Ph.D.  
   Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN, Praha

10.00 – 10.30 coffee break, výstava firem 

10.30 – 11.25 Psychologie a bolest? / PhDr. Jaroslav Raudenská, Ph.D.  
   FN Motol a 2 LF.UK Praha

11.30 – 11.55 název přednášky upřesní… / MUDr. Eva Kynclová  
   ambulance léčby bolesti Medecinecare s.r.o, Brno, 
   ARO SurGal clinic, Brno, ARO Úrazové nemocnice, Brno

12.00 – 13.00 občerstvení, jednání výboru ČLAS ČLS JEP, výstava firem

13.00 – 13.55 Ovlivnění migrény akupunkturou / MUDr. Daniela Bláhová  
   City Med s.r.o., Praha, Dr. Med. Guan Xin, Ph.D.,  
   Shuguang Hospital affiliated to Shanghai University  
   of Traditional Chinese Medicine, Shanghai, ČLR 

14.00 – 14.25 Elektroakupunktura u chronických nemocí v Číně a v ČR  
   MUDr. Peter Olšák  
   Rehabilitační oddělení FN Olomouc,  
   Ústav lékařské biofyziky LF UP Olomouc

14.30 – 14.45 přestávka

14.45 – 15.45 Využití akupunktury u některých chronických plicních onemocnění 
   MUDr. Michal Strnad,  
   Ordinace vnitřního lékařství a angiologie,  
   Škola TČM Longmen, Hradec Králové

16.00  předpokládaný konec semináře

Česká lékařská akupunkturistická společnost ČLS JEP pořádá odborný seminář

23. 11. 2019    Lékařský dům, Sokolská 31, Praha

Přihlášky online na www.akupunktura.cz od 1. 11. 2019

Přihlašujte se jen, pokud máte skutečný zájem o účast na semináři. Organizátoři vycházejí  
při objednávání kreditů a občerstvení z počtu přihlášených.

za výbor ČLAS ČLS JEP  
MUDr. Ladislav Fildán
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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

Křižíkova 2110
CZ-256 01 Benešov u Prahy

Mobil: 776 253 713
E-mail: petrbauer6@seznam.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

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

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

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

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

MORFOENERGETIKA  
AKTIVNYCH BODOV AKUPUNKTÚRY

prim. MUDr. Teodor Rosinský, CSc. (str. 28)
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1. škola tradiční čínské medicíny – TČM® – založena 1990

29 LET ŠÍŘÍME POZNATKY
tradiční čínské medicíny (TČM®)

1.skola_TCMinfo@tcm.czwww.tcm.cz+420 723 555 313skolaTCM

1. škola tradiční čínské medicíny – TČM® – založena 1990 — Dělnická 54, 170 00 Praha 7, Česká republika

Základy TČM®

Pochopíte teoretické základy tradiční čínské 
medicíny a naučíte se je prakticky používat.

Akupunktura, 
Fytoterapie, Tuina
Zaměříte se na navazující specializace 
v oborech tradiční čínské medicíny.

Postgraduální 
semináře
Rozšíříte si znalosti v metodách TČM®: 
akupunktura • akupresura • aurikuloterapie 
masáže • baňkování a moxování • diagnostika 
fytoterapie • mykoterapie • dietetika

WWW.TCM.CZ/ZAKLADY

WWW.TCM.CZ/STUDIUM

WWW.TCM.CZ/SEMINARE
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