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O přihláškách a programu budete zavčas informování
Za výbor ČLAS ČLS JEP
MUDr. Ladislav Fildán

XXXI. Congressus acupuncturae XXXI. Congressus acupuncturae 
Bohemiae et Bohemiae et SlovaciaeSlovaciae

11. - 13. 6. 2021 11. - 13. 6. 2021 
Lednice, hotel GalantLednice, hotel Galant

Vážené kolegyně a kolegové,

doufáme, že příští rok se situace s virem zklidní a že budeme schopni uspořádat 
náš společný kongres.

Kongres proběhne v krásném prostředí jihomoravské Lednice v hotelu Galant, 
ve kterém máme zatím rezervovánu veškerou ubytovací kapacitu. 

Kromě odborného programu, který je to hlavní, co od kongresu očekáváme, 
plánuji také zábavný a zajímavý společenský program. V pátek by měla proběhnou 

ochutnávka vín s cimbálovou muzikou a v sobotu prohlídka zámku, 
plavba po kanálech v zámeckém parku a večer posezení a případně i tanec.
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Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dostávate do rúk tretie 
tohoročné číslo nášho časopisu, ktorého obsah je venovaný 
aj spomienkam na našich kolegov. Spomíname na primárku 
MUDr. Ludmilu Kučerovú, ktorá bola jednou zo zakladateliek 
akupunktúry v Československu a členkou výboru a predsedníč-
kou revíznej komisie v Českej akupunkturistickej spoločnosti 
ČLS J.E.Purkyně.

Odišiel navždy aj výskumník, neúnavný prednášateľ a autor 
odborných kníh i populárnych a odborných článkov v časopi-
soch, dr. Eőry Ajándok, maďarský akupunkturista. Jeho odborné 
články čítať ste mohli a môžete aj v tomto čísle nášho časopisu 
a prednášku ste mohli počuť na konferencii v Prešove v r. 2002 
i na našom jubilejnom XXX. kongrese akupunktúry v Starej Les-
nej v minulom roku .

Máme však aj optimistickejšie správy pre Vás. Na konci mi-
nulého školského roku atestovalo šesť kolegýň v medicínskom 
odbore Akupunktúra. Uverejňujeme prvé tri atestačné práce, aj 
keď z priestorových dôvodov ich v našom časopise nemôžeme 
uviesť v plnom znení, uvádzame aspoň časti, venované akupunk-
túre a tradičnej čínskej medicíne. Všetky práce sa venujú svojej 
problematike ako z pohľadu lekára západnej medicíny, tak aj 
z pohľadu východnej tradičnej čínskej medicíny. Pre záujemcov 
o celú špecializačnú prácu uvádzame pod menom autoriek aj ich 
emailové kontakty.

Ďalšia výborná, optimistická správa je, že v auguste 2020 
obhájili dizertáciu naše kolegyne, členky výboru Slovenskej 
spoločnosti akupunktúry o. z. SLS, MUDr. Katka Svitková, PhD 
a MUDr. Bibiána Bajteková, PhD. Obom kolegyniam úprimne 
gratulujem. 

Jubilejný V. ročník Šmiralových dní akupunktúry sme museli 
presunúť na jar 2021, nakoľko sa rozšírila druhá vlna pandémie 
COVID-19 a v dobe, keď vydávame náš časopis, má ešte stále 
stúpajúcu tendenciu jej infekčnosť v oboch našich krajinách. 

XXXI. kongres Českej a Slovenskej akupunktúry je plánova-
ný na jún 2021. Verím , že sa uskutoční, pozvánku uverejňujeme 
na druhej strane obálky nášho časopisu.

Prajem Vám do ďalších dní dobré zdravie, dostatok síl a ener-
gie v tomto náročnom, núdzovom stave nášho zdravotníctva 
a verím, že Vám náš časopis bude robiť dobrého odborného 
spoločníka aj naďalej 

Alena Ondrejkovičová
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Pozdravujem vás, kolegovia aku-
punkturisti.

V tomto viróznom marazme, v kto-
rom orientovať sa je dosť zložité ale 
je tiež potrebné mať, jednoznačne, 
zdravý rozum.

Klobúk dole, ak ste liečili a lieči-
te aj teraz v takýchto podmienkach 
a snažíte sa úspešne zdolávať zdra-
votné problémy vašich pacientov.Tiež 
ste vlastne svojim pričinením boli, 
a ste v prvej línii, no neviem, či do-
stanete aj nejaké odmeny z tých mi-
liónov eur, určených pre obetavých 
bojovníkov proti Covid-19. 

Napriek rôznym opatreniam a ich 
prísneho dodržiavania, podarilo sa 
nám na našej „alma mater“ realizo-
vať celkom dobré kroky v rozvoji 
akupunktúry a tradičnej čínskej me-
dicíny. Žijeme aktívne, o čom svedčí 
aj odborný pozdrav z ČLR, hneď 
v začiatkoch krízy, vo forme „Odpo-
rúčania Tradičnej čínskej medicíny 
pre prevenciu a terapiu COVID -19“ 
od prof. Jing Zhao MD., PhD, z TCM 
Clinic Institut of Basic Research in 
China Medicine, China Academy of 
Chinese Medical Sciences, Beijing. 
Vďaka MUDr. Alenke Ondrejkovi-
čovej PhD, ktorá zabezpečila jeho 

preklad a editáciu cez SLS, ste sa 
dostali aj vy k jeho preštudovaniu 
a možno aj k využitiu niektorej 
kapitoly. Samozrejme, že som túto 
publikáciu dal k dispozícii aj vede-
niu SZU. Veľvyslanec SR v ČLR 
Ing. Dušan Bella nám tiež zaslal 
materiály využiteľné pre naše akti-
vity. Ďalším úspešným krokom boli 
v júni t. r. „atestácie,“ špecializačné 
skúšky zo špecializačného odboru 
Akupunktúra, ktoré absolvovali naše 
kolegyne. Perfektne vypracované 
písomné práce, ale i suverénne zod-
povedaná ústna skúška sú výsledkom 
ich poctivej práce a vynikajúcim dô-
kazom prepojenia modernej západnej 
medicíny s tradičnou čínskou medicí-
nou. Absolventky trojročného štúdia 
akupunktúry, ukončené záverečnou 
skúškou sú - MUDr. Semanová Zuza-
na,PhD z Košíc, s témou záverečnej 
práce Ochorenia štítnej žľazy z po-
hľadu západnej medicíny a z pohľa-
du tradičnej čínskej medicíny, ďalej 
MUDr. Vladárová Martina z Lučen-
ca na tému Akupunktúra v liečbe 
insomnie a iných porúch spánku, 
MUDr. Bellová Eugénia z Martina 
spracovala aktuálnu problematiku 
Liečba COVID 19 tradičnou čínskou 

medicínou, MUDr. Horák Takácsová 
Marcela prezentovala svoju závereč-
nú prácu na tému Tinnitus z pohľadu 
západnej a klasickej čínskej medicíny 
so zameraním na jeho ovplyvnenie 
akupunktúrou, MUDr. Gallová Mi-
riam, PhD z Martina, prezentovala 
svoju prácu Obstipácia a možnos-
ti jej ovplyvnenia akupunktúrou 
a MUDr. Pavelková Katarína zo Ži-
liny s témou Integrácia akupunktúry 
podľa tradičnej čínskej medicíny do 
liečby akútnej a chronickej rinosinu-
sitídy.

Toto obdobie sa podarilo zavŕšiť 
veľmi efektívnym krokom v auguste 
2020.

Naše dve kolegyne obhájili na 
FVZ SZU svoje dizertačné prá-
ce - MUDr. Bibiana Bajteková na 
tému : Rizikové faktory výskytu 
myómov v ambulancii gynekológa 
a MUDr. Svitková Katarína na tému: 
Bolesť chrbtice u ekonomicky aktív-
nej časti populácie. 

Obe kolegyne získali vedecko-
-akade mický titul „philosophiae 
doctor“ - PhD.

Som veľmi rád, že môj príspevok 
môžem uzavrieť slovami Veľká Vďa-
ka a Gratulujem!

POZDRAV LEKÁROM AKUPUNKTURISTOM
 MUDr. Vladimír Balogh

Prednosta ÚTČM LF SZU a akupunktúry, Lekárska fakulta, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava

pôvodné práce

skúšobná komisia MUDr. Bajtekovej

MUDr. Bajteková - obhajoba

MUDr. Svitková - obhajoba

skúšobná komisia MUDr. Svitkovej
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NOVÁ AKUPUNKTÚRNA METÓDA
vypracovaná Dr. Eőry Ajándokom

 MUDr. František Drančík
drancikfrantisek@stonline.sk

Venované pamiatke Dr. Eőry Ajándoka

pôvodné práce

Nasledujúci text je voľne spraco-
vaný výber z knihy Dr. Eőryho (10) 
a z jeho prednášky na vlaňajšom 
jubilejnom kongrese v Starej Lesnej 
(3), ostatné zdroje sú uvedené v zo-
zname literatúry. Pripojené sú krátke 
poznámky autora článku - z pohľadu 
neurológa.

Úvod
Dr. Eőry - vychádzajúc z biofyzi-

kálnej úvahy - došiel k predpokladu, 
že blokáda „čchi“ v meridiánoch sa 
dá ľahšie odstrániť pomocou vodivé-
ho drôtu natiahnutého medzi dvoma 
zavedenými akupunktúrnymi ihlami. 
Teoretické vysvetlenie nachádza v 
tom, že použitý medený drôt (nakoľ-
ko je izolovaný) ako anténa zosilní 
okolo tela sa nachádzajúce žiarenie 
- včítane vyžarujúceho z tela. Takáto 
anténa dokáže žiarenie vychádzajú-
ce z tela (informáciu z meridiánov) 
„previesť“ cez miesto blokády. Že 
skutočne ide o žiarenie vychádzajúce 
z tela, podporuje pokus vo Faraday-
ovej klietke. Pocity pokusnej osoby 
zodpovedali účinku na nej už opako-
vane vykonaného toho istého lieče-
nia aj vo Faradayovej klietke, ktorá 
zatieni vonkajšie elektromagnetické 
žiarenie. 

Metodika
Na spojenie dvoch akupunktúr-

nych ihiel sa používa medený drôt. 
Najviac sa osvedčil drôt hrúbky  0,4 
mm. Konce na potrebnú mieru od-
strihnutého drôtu navlečieme sluč-
kou na zavedené akupunktúrne ihly. 
Dávame pozor, aby v priebehu drôtu 
nevznikli slučky (obr. 1.). V dráhe 
drôtu nesmie byť zavedená „tretia“ 
ihla. Smú sa spájať len body ležiace 
na jednom meridiáne, bez ohľadu na 
ich vzájomnú vzdialenosť. Výnimku 
tvorí jedine bod Baihui TM (GV) 
20, ktorý možno spojiť s bodom na 
meridiánoch ktorejkoľvek strany tela. 
Niekedy postačuje (napr. u detí), ak 
sa koniec drôtu len priloží a pripevní 

na miesto akupunktúrneho bodu (ná-
plasťou). Spojené ihly ponechávame 
zavedené približne 20 minút. Pri 
spojení dvoch osôb treba čas liečby 
upravovať aj podľa aktuálnych zmien 
stavu oboch osôb. Počet ošetrení je 
individuálny.

Úprava poruchy v organizme pri 
začiatočných procesoch nádorového 
ochorenia

V úvode predstavená metóda (kto-
rú vypracoval dr. Eőry v spolupráci so 
Sándorom Murvaym) bola prvýkrát 
použitá na odstránenie tlakovej citli-
vosti „rakovinového“ extrameridiá-
nového bodu Xindaxi (obr. 2.). Tento 
bod sa využíva v Číne na skorú dia-
gnostiku rakoviny - Guocia Gai, 1978 
(11). Podľa doterajších skúseností má 
táto diagnostika 74 -75%-nú špeci-
fickosť a senzitivitu. Odstránenie 
tlakovej citlivosti bodu „indikujúcu 
poruchu“ - Xindaxi sa vykonalo jeho  
spojením s bodom Baihui TM (GV) 
20. Bod TM (GV) 20 - „miesto stret-
nutia sto bodov“ - je vhodný na to, že 
otvorí bránu informácie pre mozog 
o potrebe odstránenia chorobných 
procesov. Dr. Eőry predpokladá, že 
vymiznutie citlivosti bodu Xindaxi 
môže znamenať úpravu poruchy v or-
ganizme pri začiatočných procesoch 
nádorového ochorenia. Analógiu 
nachádza v prípadoch, kedy kom-
plexná mentálna aktivita spúšťajúca 
neurobiologické mechanizmy lieči 
bolesť (5). Liečba je kontraindikova-
ná u pacientov s bolesťou hlavy. Táto 
oblasť novej metódy (úspešná už u 
vyše 1000 pacientov) nastoľuje viac 
otázok - viď článok v našom časopise 
4/2016 (1).   

Odstránenie bolesti
Všeobecne - spojenie bodu TM 

(GV) 20 s bolestivým bodom odstra-
ňuje bolesť v locus dolendi. 

1.Stuhnutý krk
Odporúča sa spojenie bodov TM 

(GV) 20 a TM (GV) 14. Dr. Eőry 

zrejme tu má na mysli nielen  ver-
tebrogénnu príčinu, ale aj cervikálnu 
dystóniu (torticollis spastica), lebo 
hovorí o preklenutí prekážky aj na 
úrovni mozgu. Je potrebné vylúčiť 
jej sekundárne formy (12). Ďalej je 
nutné odlíšiť stuhnutosť krku pri me-
ningeálnej iritácii. 

2.Coxalgia
Okrem spojenia lokálneho bolesti-

vého bodu s bodom TM (GV) 20 sa 
osvedčilo spojenie blízkych bodov na 
meridiáne prebiehajúcom bolestivým 
miestom. Osvedčilo sa spojenie bo-
dov  VF (GB) 29 a VF (GB) 30.

3.Bolesti hlavy
Pacienti pociťujú bolesť najčastej-

šie v bodoch na meridiáne Žlčníka. 
Pomôcť môže spojenie bodu VF 
(GB) 20 napríklad s bodom VF (GB) 
8 -  na strane bolesti.  Podľa popisu 
Dr. Eőry pravdepodobne mal na 
mysli Žlčníkovú migrénu (4). Veľmi 
dôsledne treba vylúčiť sekundárne 
bolesti hlavy. Nevyhnutné je ciele-
ne sa pýtať na „červené zástavky“ 
pre rizikové bolesti hlavy  (6,17)  a 
uvedomiť si, že prvá „migréna“ v ži-
vote nemusí byť migrénou a aj to, že 
pacient s dlhotrvajúcimi primárnymi 
bolesťami hlavy môže mať súčasne aj 
inú (často aj život ohrozujúcu) sekun-
dárnu bolesť hlavy. Je potrebné  veľ-
mi zodpovedné stanovenie diagnózy 
cervikogénnej/vertebrogénnej bolesti 
hlavy.  

Srdcovo - cievne ťažkosti
Dr. Eőry tu mal na mysli (po vy-

lúčení závažnejšieho ochorenia) ťaž-
kosti prejavujúce sa búšením Srdca, 
bolesťou pri Srdci, pocitom nedo-
statku vzduchu, ktoré sú následkami 
každodenného distresu. Osvedčilo 
sa spojenie bodov  JM (CV) 17 a JM 
(CV) 14. Liečba priniesla náhlu úľa-
vu a ústup ťažkostí, znížil sa aj počet 
extrasystol. Podrobnejšie viď článok 
v našom časopise  3/2018 (2). Spoje-
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pôvodné práce
NOVÁ AKUPUNKTÚRNA METÓDA vypracovaná Dr. Eőry Ajándokom

nie týchto bodov bolo použité v úvo-
de spomenutom pokuse vo Faraday-
ovej klietke, vykonanom na Katedre 
mikrovlnného žiarenia Technickej 
univerzity v Budapešti (umožnené 
Ferencom Lénártom).  

Prenos energie medzi dvoma oso-
bami spojením zavedených ihiel

Spojenie akupunktúrnych bodov 
medzi dvoma osobami dáva príleži-
tosť spojenia energie dvoch osôb. V 
súvislosti s tým sa prirodzene vynára 
otázke, že koho s kým je možné a 
odporúča sa spojiť? K zodpovedaniu 
tejto otázky môže ponúknuť pomoc 
systém čínskeho Wu Xing - „piatich 
fáz“ (alebo ako sa to predtým volalo 
„učenie o piatich prvkoch“) a k fázam 
(prvkom) priradené dátumy narode-
nia. Vo svetle  tohto poznatku mu-
síme brať do úvahy poradie piatich 
fáz (Oheň, Zem, Kov, Voda, Drevo), 
ktoré je určené ich vzájomným pôso-
bením (7). Tabuľka 1. obsahuje dátu-
my narodenia patriace  jednotlivým 
fázam. Podľa tohto možno priradiť 
narodených v rokoch končiace sa 
číslom 6 a 7 k fáze Oheň, končiace 
sa číslom 8 a 9 k fáze Zem, končiace 
číslom 0 a 1 k fáze KOV, končiace sa 
číslom 2 a 3 k fáze Voda a končiace 
sa číslom 4 a 5 k fáze Drevo. (Situ-
áciu môže mierne komplikovať, že 
nový rok v Číne priraďujú k fázam 
mesiaca a napríklad ak sa niekto na-
rodí  na začiatku januára  s dátumom 
narodenia končiacim sa číslom 6 , nie 
fáza OHEŇ , ale fáza DREVO  bude 
určujúca v jeho živote). Pri použití 
metódy spojenia akupunktúrnych bo-
dov v prvom rade prichádza do úvahy 
spojenie osôb rovnakej fázy a/alebo 
osôb, ktoré podľa dátumu narodenia 
patria k predchádzajúcej fáze. Zvlášť 
výhodné je spojenie osôb, ktoré sú v 
blízkom rodinnom vzťahu. Môže sa 
stať, že spojenie energií dvoch ľudí 
môže oslabiť  energetický systém 
oboch osôb. V takomto prípade pôso-
bia „brzdiace“ spojenia.

1.Stroke (cievna mozgová príhoda  
- CMP)

V prípade CMP spojením bodov 
TM (GV) 20 vieme dosiahnuť rýchle 
zlepšenie. Aktivita chorého sa môže 
skoro navrátiť. Chorý sa stáva agi-

tovaným, veľa rozpráva, tým môže 
rušiť ostatných pacientov v izbe. Toto 
môžeme riešiť uložením do izby, 
kde je sám, ale v žiadnom prípade 
sa nesmie „stíšiť“ sedatívami, lebo 
to môže vyvolať zhoršenie stavu. 
Druhou stranou mince je, že osoba 
dávajúca energiu sa môže ponosovať 
na slabosť a bolesť hlavy. Treba jej 
vysvetliť, že to o chvíľu prejde.

Vedľajšie účinky tejto liečby môžu 
nastať, ak „donor“ je príliš silný, 
alebo príliš dlho ponecháme spoje-
nie. Liečbu musíme mať pod stálou 
kontrolou.

Dr. Eőry spomenul, že mal už do-
hodnutý výskum tejto metódy s prof. 
Dr. Zoltánom Nagyom  v Celoštát-
nom centre cievnych ochorení mozgu 
v Budapešti, ten sa však napokon 
nerealizoval.

Metóda môže mať význam hlavne 
v období včasnej rehabilitácie. Aj 
v dobe stále sa vyvíjajúcich liečeb-
ných možností (hlavne ischemických 
CMP) - po zavedení mechanickej 
trombektómie,  vylepšovaním mož-
ností diagnostiky zobrazovacími vy-
šetreniami, až po začínajúci prienik 
robotiky do neurointervenčnej tera-
pie (18) a tým aj zmeny paradigmy 
v liečbe (14), je stále rozhodujúcim 
faktorom čas (od vzniku ischemickej 
CMP po rekanalizáciu, ale aj pri vy-
radení aneuryzmy z obehu pri suba-
rachnoidálnom krvácaní). TIME IS 
BRAIN, čiže najdôležitejším je, čím 
skorší prevoz pacienta na špecializo-
vané pracovisko. 

2.Sinusitída
Pri liečbe sinusitídy spojením 

bodov TM (GV) 20 otca a chorého 
chlapčeka došlo s vyliečeniu po nie-
koľkých ošetreniach. Treba pozna-
menať dôležitosť vyšetrenia otorino-
laryngológom  s posúdením potrebnej  
liečby (až po moderné endoskopické 
operácie) - aj v záujme prevencie 
často závažných neurologických a 
očných komplikácií (najmä v prípade 
menej častej a ťažšie diagnostikova-
teľnej izolovanej sfenoidálnej sinusi-
tídy) (16). 

Stav bol sledovaný aj pomocou 
termovízie/termografie (spolupráci 
s Tiborom Moróm). Zobrazený je 
termografický obraz pred liečbou 

(obr. 3.) a po ukončení liečby (obr.4.). 
Možno pozorovať zohriatie v oblasti 
sínusov chlapčeka (8).

Dr. Eőry venoval menšiu publiká-
ciu aj termovíznym vyšetreniam pri 
liečbe akupunktúrou (8). Počas liečby 
pozoroval oscilácie teploty tela - vy-
chladnutie na začiatku liečby, potom 
zohriatie a opätovné vychladnutie 
- kým sa znovu dostavila východis-
ková teplota tela. U väčšiny ochorení 
uzdravenie bolo spojené so zahriatím, 
ale napríklad v prípade pacientky s 
pocitom únavy a slabosti svalstva 
bolo pozorované po týždni úspešnej 
liečby vychladnutie v oblasti lumbál-
nej chrbtice.

Termovízia je metóda s pomerne 
vysokou objektivitou, treba však 
zohľadniť faktory ovplyvňujúce pa-
rametre signálu a artefakty (13).

Záver
Po vykonaní vyše 100 000 liečeb-

ných zákrokov akupunktúrou (9) Dr. 
Eőry začal uvažovať o novej metóde 
liečby akupunktúrou. Spojením ve-
domostí akupunkturistu a biofyzika 
navrhol predstavenú metódu. Na prvý 
pohľad sa môže zdať príliš revolučná, 
ale vo svetle hypotézy  vysvetlenia 
účinku (keď izolovaný drôt pôsobí 
ako anténa) nadobúda reálne kontúry.

Viacročné (poctivo hodnotené) po-
zitívne skúsenosti úspešnosti liečby, 
jej jednoduchosť (používajú sa len 
dve ihly), dôkaz účinku vo Faraday-
ovej klietke a termografické zmeny 
zaznamenané počas liečby sú dosta-
točnými dôvodmi na vyskúšanie tejto 
novej metódy, samozrejme pri zacho-
vaní doteraz známych poznatkov pri 
liečbe akupunktúrou - hlavne kontra-
indikácií (všeobecných a pre použitie 
v  jednotlivých bodoch) (15).   

Dr. Eőry plánoval krátkodobé 
školenia pre lekárov, to mu však už 
nebolo dopriate. Tento článok vzni-
kol hlavne preto, že možno niektorí 
slovenskí a českí akupunkturisti v 
rámci svojej praxe túto novú metódu 
vyskúšajú, a tak prispejú k posúdeniu 
jej účinnosti a možno aj k rozšíreniu 
možností jej využitia.  

Aku_2-2020.indd   4 8. 10. 2020, 19:24:26



Acupunctura Bohemo Slovaca • bulletin ČLAS ČLS JEP a SSA SLS • 3|2020  5

pôvodné práce
NOVÁ AKUPUNKTÚRNA METÓDA vypracovaná Dr. Eőry Ajándokom

1. Acupunctura Bohemo Slovaca, 
2016, č.4, s. 19-20

2. Acupunctura Bohemo Slovaca, 
2018, č.3, s. 20

3. Acupunctura Bohemo Slovaca, 
2019, č.2, s. 11-25

4. Barešová M.: Možnosti aku-
punktury u migrén, In: Barešová 
M., Dolejšová V., Loskotvá A., 
Wankatová J.: Bolesti hlavy, Li-
tomyšl, HRG, 2010, s. 63-65

5. Benedetti F., Mayberg H.S., et 
al.: Neurobiological mechanism 
of the placebo effect, Journal of 
Neuroscience 25(45), 2005, s. 10 
390-10402

6. Dolejšová V.: Bolesti hlavy - 
úvod, In: Barešová M., Dolejšo-
vá V., Loskotová A., Wankatová 
J.: Bolesti hlavy, Litomyšl, HRG, 
2010, s. 9 -10

7. Eőry A.: A test és fülakupres-
szúra tankönyve, Budapest, Bíró 
family Nyomda és könyvkiadó, 
2014, s. 100-108

8. Eőry A.: Hőkamerával az aku-
punktúra nyomában, Budapest, 
Kairosz Kiadó, 2015, 53 s.

9. Eőry A.: AKUPUNKTÚRA Be-
vált és különleges pontkombiná-
ciók, Budapest, Kairosz Kiadó, , 
2017, s. 11

10. Eőry A.: Új utak az akupuktúrás 
gyógyításban, Budapest, Kairosz 
Kiadó, 2018, 61 s.

11. Guocai Gai (1978). Akupunktúr-
ne body na diagnostické účely 
(Xue wei ya tong bian zhen bing 
Duan fa) New York: AMS Press. 
Detecting Signals of Distress 
from Tumors in Unbelievable 
Cures and Medicines from Chi-
na, New World Press, Beijing, 
1997, 133-138

12. Kaňovský P.: Cervikální dysto-
nie, Cesk Slov Neurol N, 2007, 
70/103 (4), s. 358-370

13. Kováč M.: Termovízia v diagnos-
tike periférnych neuropatií, Brno, 
Tribun EU s.r.o., 2009, 118 s.

Kov Voda Drevo Oheň Zem

19.2.1901 8.2.1902 16.2.1904 25.1.1906 2.2.1908

10.2.1910 18.2.1912 26.1.1914 3.2.1916 11.2.1918

20.2.1920 28.1.1922 5.2.1924 13.2.1926 23.1.1928

30.1.1930 6.2.1932 14.2.1934 24.1.1936 31.1.1938

8.2.1940 15.2.1942 25.1.1944 2.2.1946 10.2.1948

17.2.1950 27.1.1952 3.2.1954 12.2.1956 18.2.1958

28.1.1960 5.2.1962 13.2.1964 21.1.1966 30.1.1968

6.2.1970 15.2.1972 23.1.1974 31.1.1976 7.2.1978

16.2.1980 25.1.1982 2.2.1984 9.2.1986 17.2.1988

27.1.1990 4.2.1992 10.2.1994 19.2.1996 28.1.1998

 4.2.2000    

14. Kucharik M., Unčovská E. et al. : 
Zmeny v paradigme liečby ische-
mickej cievnej mozgovej príhody, 
Vask. med., 2018, 10 (2-3), s. 81-
85

15. Ondrejkovičová A.: Indikácie a 
kontraindikácie liečby akupunk-
túrou, V: Šmírala J. a kol.: Kom-
pendium akupunktúry 1., Martin, 
Osveta, 2005, s. 426-432

16. Schalek P., Hahn A., Kalvach P.: 
Izolovavaná sfenoidálna sinusiti-
da - možná príčina bolesti hlavy 
a závažných komplikací, Cesk 
Slov Neurol N, 2012,75/108 (4), 
s. 477- 479

17. Špalek P.: Bolesti hlavy, Via 
practica, 5, 2008, (S4), s. 24-29 

18. Vališ K., Cimflová P. et al.: 
Akutní léčba ischemické cévní 
mozkové příhody - mechanická 
trombektomie, Neurológia pre 
prax, 2020, 21 (3), s.167-172

Obr.1

Obr.2

Obr.3 Obr.4

Tabuľka 1

Literatúra

Aku_2-2020.indd   5 8. 10. 2020, 19:24:27



6  Acupunctura Bohemo Slovaca • bulletin ČLAS ČLS JEP a SSA SLS • 3|2020
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SO ZAMERANÍM NA JEHO OVPLYVNENIE AKUPUNKTÚROU.

MUDr. Marcela Horak Takácsová, mtakacsova@ousa.sk

pôvodné práce

Úvod
V tejto práci sa budem zaoberať 

tinnitom ako symptómom s rôznoro-
dou etiológiou, hlavne však tinnitom 
idiopatickým, pretože sa zjavná príči-
na jeho vzniku zväčša nedá odhaliť. 

Tinnitus je pre pacienta mimoriad-
ne nepríjemné, obťažujúce, obme-
dzujúce ochorenie. Vyskytuje sa sa-
mostatne, ale býva často sprevádzané 
aj nedoslýchavosťou, vertigom, 
psychickými problémami, depresiou, 
nespavosťou, únavou a môže viesť až 
k sociálnej izolácii pacienta. 

Tinnitus je pomerne bežným ocho-
rením, avšak doteraz neexistuje ove-
rený spôsob liečby, ktorý by vykazo-
val jednoznačný pozitívny efekt. 

Pacient s tinnitom má byť v pr-
vom rade dôkladne vyšetrený, najprv 
praktickým lekárom, a ak to stav vy-
žaduje, aj otorinolaryngológom, neu-

rológom alebo angiológom a pod. na 
vylúčenie organického postihnutia. 
Ak sa jeho príčina zistí a je odstráni-
teľná, nasleduje kauzálna liečba. 

Pri diagnostike idiopatického tin-
nitu je ďaľší postup multidisciplinár-
ny. Zahŕňa intervenciu neurologickú, 
ORL, rehabilitačnú, psychiatrickú, 
psychologickú, alternatívnu. Vzhľa-
dom na to, že liečba je obtiažna a čas-
to neefektívna, je vhodná spolupráca 
viacerých odborníkov a používanie 
viacerých metód liečby, ktoré by 
v súčinnosti pacientovi dokázali 
zlepšiť stav.

Tinnitus, zdá sa, je crux medico-
rum. Existuje veľké množstvo štúdií 
tohto javu, snahy o zavedenie rôz-
nych nových druhov liečby okrem 
medikamentóznej, ale na základe 
skúseností z mojej praxe praktického 

lekára, prevážna väčšina pacientov 
viac alebo menej trpí naďalej. 

Na nasledujúcich stranách priná-
šam stručný prehľad možností liečby 
tinnitu so zameraním na akupunktúru 
ako jednu zo súčastí tradičnej čínskej 
medicíny. Nebudem sa zaoberať 
presnou lokalizáciou bodov, ktoré sa 
v liečbe používajú, skôr sa zameriam 
na syndrómy, ktoré k vzniku tinnitu 
vedú a k ich cielenému ovplyvneniu, 
významom a účinkom použitia da-
ných bodov.

Tradičná čínska medicína nie je 
žiadna ezoterická oblasť. Má pevne 
stanovené diagnostické pravidlá aj 
liečebné postupy zodpovedajúce di-
agnostickému zisteniu. V konečnom 
dôsledku, stojí na pilieroch, ktoré 
siahajú minimálne do 3. tisícročia 
pred Kristom.

ABSTRACT
Individuals who hear ringing or other similar sounds in 

their ears or in their head experience a symptom commonly 
known as tinnitus. The sounds originate in the patients’ he-
ads and do not arrive from an exterior source. According to 
various studies, tinnitus prevails in 3-25% of the population. 
It is considered a serious problem by 1-7% of those affected 
by the symptom. As heterogenous as its etiology, the efforts 
of its treatment are just as diverse. They include medical 
treatment, psychiatric and psychological care (especially 
cognitive-behavioral therapy), various acoustic compensati-
ve tools, hyperbaric oxygen therapy, acupuncture, and other 
methods. According to recent studies, the most approved 
treatment is the combination of several of these techniques. 
When treating with acupuncture, an improvement is frequ-
ently observed, however it is not conclusive and has not been 
performed in big controlled studies. The first few weeks of 
the treatment with acupuncture should be intensive, followed 
by maintenance therapy. A combination of manual local and 
distal therapy has proved to be efficient. The choice of the tre-
ated acupuncture points is guided by a detected syndrome, of 
an organ or a meridian, from the point of view of traditional 
Chinese medicine. Commonly used points in the treatment of 
tinnitus are T 21 Ermen (TE 21), IT 19  Tinggong (SI 19), VF 
2 Tinghui (GB 2), T 17 Yifeng (TE 17), VF 20 Fengchi (GB 
20), VU 23 Shenshu (UB 23), H 3 Taichong (LV 3), R 3 Taixi 
(KI 3), Du Mai 20 Baihui (GV 20).

Key words: tinnitus, acupuncture

Abstrakt:
Tinnitus – zvonenie, či iné zvuky, ktoré pacient vníma 

v ušiach, ale neprichádzajú z vonkajšieho prostredia, je 
symptóm. Podľa rôznych autorov prevalencia tinnitu je 
3-25%, za závažný problém ho považuje 1-7% postihnu-
tých. Tak ako heterogénna je jeho etiológia, tak rôznorodé 
sú aj pokusy o terapiu. Tá zahŕňa medikamentóznu liečbu, 
psychiatrickú a psychologickú pomoc (najmä kognitívnu 
behaviorálnu terapiu), rôzne akustické kompenzačné 
pomôcky, hyperbarickú oxygenoterapiu, akupunktúru a 
iné metódy. Podľa doterajších štúdií sa najviac osvedčila 
kombinácia viacerých druhov liečby. Čo sa týka úspeš-
nosti akupunktúry, isté zlepšenie sa zväčša pozorova-
lo, nebolo však presvedčivé a realizované vo veľkých 
kontrolovaných štúdiách. Liečba akupunktúrou by mala 
byť niekoľko týždňov intenzívna a následne udržiava-
cia. Osvedčila sa najmä kombinácia manuálnej lokálnej 
akupunktúry s distálnou akupunktúrou. Výber ošetrených 
akupunktúrnych bodov sa riadi zisteným syndrómom, 
orgánovým alebo meridiánovým, z hľadiska tradičnej 
čínskej medicíny. Najčastejšie používané body v liečbe 
tinnitu sú T 21 Ermen (TE 21), IT 19  Tinggong (SI 19), 
VF 2 Tinghui (GB 2), T 17 Yifeng (TE 17), VF 20 Fengchi 
(GB 20), VU 23 Shenshu (UB 23), H 3 Taichong (LV 3), 
R 3 Taixi (KI 3), Du Mai 20 Baihui (GV 20). 

Kľúčové slová: tinnitus, akupunktúra

(Pozn. red.: Obrázky z článku sú zopakované vo farbe na 3. strane obálky)
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Definície tinnitu
Tinnitus aurium - z latinského 

tinnire - zvoniť, auris - ucho, teda 
zvonenie v ušiach. 

Diagnóza H 93.1 v 10. medziná-
rodnej klasifikácii chorôb sa oficiálne 
nazýva tinnitus aurium, ale keďže 
zvonenie vnímame výlučne sluchom, 
môžeme používať skrátený názov 
TINNITUS.

Z encyklopédie (29) ako tinnitus 
alebo ušný šelest sa označuje počutie 
zvukov - hučania, šumenia, zvonenia, 
pískania, klopania a podobne v uchu, 
iných než tých, ktoré prichádzajú 
zvonka. Zvuky môžu v rôznych inter-
valoch silnieť alebo slabnúť. 

Podľa Savaga z 2013 (26) sa 
pod pojmom tinnitus v užšom slova 
zmysle rozumie percepcia zvukov 
v uchu alebo v hlave, ktoré nemajú 
svoj pôvod vo vonkajšom prostredí 
ani v tele pacienta a nejedná sa ani 
o sluchové halucinácie spojené so 
psychiatrickými chorobnými jednot-
kami. 

Moller v 2016 (22) definuje tinni-
tus ako zvuk bez fyzikálneho korelá-
tu. Závažný senzorineurálny tinnitus 
je fantómovým vnemom, často spre-
vádzaný efektom, ktorý sa najlepšie 
popisuje termínom utrpenie pacienta. 
Podobá sa tým neuropatickej bolesti, 
pacient nemá viditeľné známky ocho-
renia, nie je to ani život ohrozujúca 
choroba, hoci mení kvalitu života 
a spôsobuje pacientovi útrapy. 

Takisto podľa Bauerovej v 2018 
(3) tinnitus je vnímanie zvuku, kto-
rý nemá svoj pôvod vo vonkajšom 
prostredí. Tento vnem je zväčša 
popisovaný ako zvonenie v ušiach, 
v jednom alebo oboch, ale niekedy aj 
ako zvuk v hlave alebo mimo hlavy. 
Kvalitatívne býva popisovaný aj ako 
hučanie, tonálne zvonenie, syčanie, 
burácanie alebo ako zvuky podobné 
cikádam. 

Stručná anatómia sluchového 
orgánu (3)(7)

Ide o párový orgán. Anatomicky, 
vývojovo i funkčne sa skladá z von-
kajšieho, stredného a vnútorného 
ucha. Odtiaľ smeruje VIII. hlavový 
nerv až do príslušných oblasti cen-
trálnej nervovej sústavy.

Vonkajšie ucho (auris externa) sa 
skladá z ušnice, vonkajšieho zvu-

kovodu a blany bubienky. Ušnica 
(auricula) - jej základ tvorí elastická 
chrupka a je potiahnutá tenkou kožou 
pokrytou jemnými chĺpkami, neobsa-
huje podkožné tukové tkanivo, preto 
sa nedá posúvať. Chrupkový základ 
nemá len ušný lalôčik. Ušnica má 
typický tvar, ale veľa individuálnych 
variácií. Otvorom v ušnici sa začína 
vonkajší zvukovod (meatus acusticus 
externus), v horizontálnej rovine má 
esovitý priebeh, lumen zvukovodu 
je ventrodorzálne sploštený, má tvar 
nepravidelnej elipsy. Koža zvukovo-
du obsahuje chĺpky a žliazky, ktorých 
produktom je ušný maz (cerumen). 
Bubienok (membrana tympani) 
uzatvára vonkajší zvukovod, tvorí 
hranicu medzi vonkajším a stredným 
uchom. Má sivú farbu, je elipsovité-
ho tvaru, hrúbky cca 0,1 mm. Stredná 
časť bubienka je mierne vtiahnutá 
dovnútra, čo je podmienené zrastom 
bubienka s rukoväťou kladivka.

Stredné ucho (auris media) je tvo-
rené bubienkovou dutinou, sluchový-
mi kostičkami a sluchovou - Eusta-
chovou - trubicou. Bubienková dutina 
(cavum tympani) je tvaru bikonkáv-
nej šošovky, sú v nej uložené tri slu-
chové kostičky, kladivko (malleus), 
nákovka (incus) a strmienok (stapes). 
Tieto sú medzi sebou spojené v dvoch 
pohyblivých kĺboch, kladivko je pri-
pojené na blanu bubienka a strmienok 
nalieha na vnútorné ucho v oblasti fe-

nestra vestibuli. V stredoušnej dutine 
sa nachádzajú dva najmenšie priečne 
pruhované svaly ľudského tela, napí-
nač bubienka (musculus tensor tym-
pani) a strmienkový sval (musculus 
stapedius). Zo stredoušnej dutiny 
vychádza Eustachova trubica (tuba 
auditiva), ktorá ústi do nosohltanu. 

Vnútorné ucho (auris interna) je 
uložené v pyramíde spánkovej kosti 
a pozostáva z kostnej časti a v nej 
uloženej blanitej časti. Kostnú časť 
tvorí dutinka (vestibulum), polkruho-
vité kanáliky (canales semicirculares 
ossei) a slimákový kanál (ductus 
cochlearis osseus). Blanitú časť ulo-
ženú v kostnom labyrinte tvoria dva 
vačky (utriculus a sacculus), polkru-
hovité kanáliky a slimákový kanál 
(pars membranacea ducti semicir-
culares et cochleae). Vo vestibule je 
okienko (fenestra), na ktoré nasadá 
zo strany stredoušnej dutiny strmie-
nok. Zo slimáka vedie do centrálneho 
nervového systému sluchový nerv, 
z labyrintu rovnovážny nerv. 

Stručná fyziológia sluchového 
orgánu (3) (7)

Zvukový podnet z vonkajšieho 
prostredia sa cez sluchový orgán do-
stáva až do mozgu, kde sa vyhodno-
cuje ako sluchový vnem. 

Zvuk počuteľný ľudským uchom 
sa dá definovať ako pozdĺžne mecha-
nické vlnenie v látkovom prostredí 

pôvodné práce
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Obrázok č. 1 – anatómia sluchového orgánu
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s frekvenciou 16Hz až 20000 Hz. 
(29) Nižšie frekvencie - infrazvuk 
a vyššie frekvencie - ultrazvuk nie 
je ľudské ucho schopné vnímať. Vo 
vákuu sa zvuk nešíri. 

Ušnica usmerňuje zvuky z vonkaj-
šieho prostredia do vonkajšieho zvu-
kovodu. Vonkajším zvukovodom sa 
akustický podnet dostáva k bubienku, 
kde sa vlnenie mení na vibrácie blany 
bubienka, ktoré sa ďalej prenášajú 
stredoušnými kostičkami k vnútor-
nému uchu. Sluchová trubica má za 
úlohu vyrovnávať tlak v stredoušnej 
dutine. Vnútorné ucho je vyplnené 
tekutinou - endolymfou. Vibrácie 
ďalej zapríčinia, že sa endolymfa vo 
vestibulokochleárnom aparáte rozhý-
be. Pohyb endolymfy ohýba vláskové 
bunky, ktoré vystieľajú vestibulo-
kochleárny aparát. Tie sú vo vačkoch 
uložené kolmo na seba a obsahujú 
kryštáliky uhličitanu vápenatého. 

Prostredníctvom vestibulárne-
ho aparátu vnímame zmenu smeru 
a rýchlosti pohybu hlavy a celého 
tela v priestore pri pohybe priamočia-
rom aj kruhovom. Kanáliky (predný, 
zadný a bočný) - vnímajú zrýchlenie, 
vačky vnímajú polohu tela. 

Vibrácie oválneho okienka vnútor-
ného ucha rozvlnia endolymfu v sli-
máku (kochlee), podráždia vláskové 
bunky v Cortiho orgáne, kde sa tvorí 
nervový signál, ktorý zbiera slucho-
vý nerv. Vláskové bunky na jednom 
konci kochley zachytávajú nízko-
frekvenčné zvuky a bunky na druhej 
strane kochley vysokofrekvenčné 
zvukové informácie.

VIII. hlavový nerv, nerv vestibu-
lokochleárny alebo statoakustický sa 
skladá z dvoch samostatných nervov, 
rovnovážneho a sluchového, ktoré 
prijímajú vzruchy v podstate z dvoch 
rôznych zmyslových orgánov (z la-
byrintu a zo slimáka). 

Sluchový nerv začína na recepto-
rových vláskových bunkách kochley, 
kde dochádza k transformácii zvu-
kových vĺn na elektrické signály. 
Prvý neurón začína v špirálovom 
gangliu v slimáku, utvára sluchový 
nerv a vystupuje z pyramídy cez 
vnútroný zvukovod, končí v prednom 
a zadnom jadre mozgového kmeňa. 
Druhé neuróny sluchovej dráhy sa 
čiastočne krížia. Homolaterálna časť 
utvára lemniscus medialis zakončený 

v colliculus inferior, kde sa naň napá-
ja tretí neurón. Ten smeruje do corpus 
geniculatum laterale. Tu sa prepája 
na neuróny sluchovej dráhy vedúce 
do primárnej sluchovej kôry, ktorou 
sú Heschlove závity v temporálnej 
oblasti. 

Vestibulárny nerv, jeho prvý neu-
rón, začína v ganglion vestibulare na 
dne meatus acusticus internus, sploč-
ne s kochleárnym nervom prechádza 
cez vnútorný zvukovod a končí v 4 
jadrách, strednom, hornom, bočnom 
a dolnom. Tu sa prvý neurón prepája 
na druhý, ten vytvára vestibulárne 
dráhy vedúce k motoneurónom pred-
ných rohov miechy, do formatio reti-
kularis, do mozočka, k jadrám hlavo-
vých nerov (hlavne okohybných) a do 
temporoparietálnej oblasti mozgu. 
Oba nervy vstupujú do mozgového 
kmeňa spoločne v mostomozočko-
vom uhle. 

Tinnitus ako symptóm a jeho 
výskyt

Za chorobný príznak všeobecne 
možno tinnitus považovať vtedy, po-
kiaľ ho počas dňa postihnutý pociťuje 
nepretržite dlhšie ako 10 minút a po-
kiaľ sa vyskytuje počas prevažnej 
väčšiny dní v týždni. (13)

Podľa trvania sa tinnitus rozdeľuje 
na akútny (do 3 mesiacov trvania), 
subakútny (3-6 mesiacov) a chro-
nický (viac než 6 mesiacov trvania). 
Chronicita tinnitu je však uvádzaná 
rôzne, od 3 do 12 a viac mesiacov 
trvania. 

Podľa etiológie a patogenézy sa 
tinnitus delí na objektívny a subjek-
tívny. Objektívny tinnitus je zried-
kavý a je možné ho riešiť kauzálne. 
Väčšina štúdií a článkov sa zameria-
va na subjektívny tinnitus. 

Tinnitus sa môže vyskytovať sa-
mostatne, ale aj ruka v ruke s nedo-
slýchavosťou, závratmi, poruchami 
spánku, depresiou, úzkosťou, úna-
vou, problémami s koncentráciou 
a obmedzením sociálnych aktivít. 
Podľa Sea 2016 (27) môže viesť 
dokonca k suicidálnym myšlienkam 
- u 20,9% postihnutých v porovnaní 
s populáciou bez tinnitu - 12,3% pod-
ľa Hana 2018 (8). 

Lockwood (17) k tinnitu uvádza, že 
sa jedná o bežné, zato však nedosta-
točne poznané ochorenie. Je častejší 

u mužov ako u žien, so zvyšujúcou sa 
prevalenciou so stúpajúcim vekom. 
Často je spojený so stratou sluchu. 
Postihnutých je takmer 12% mužov 
vo veku 65-74 rokov. Tinnitus sa 
môže vyskytovať aj u detí, tie sa naň 
ale zriedka sťažujú. Veľa pacientov 
s tinnitom je presvedčených, že majú 
závažný zdravotný problém. Tieto 
prípady sú však zriedkavé. 

Prevážna väčšina liečby tinnitu 
nie je úspešná a pokusy o vyvinutie 
terapie na základe medicíny dôka-
zov stroskotávajú na nedostatočnom 
pochopení patofyziológie tinnitu. 
Napriek týmto skutočnostiam, 
v mnohých prípadoch môže byť tin-
nitus uspokojivo riešený. Úspešný 
prístup k pacientovi s tinnitom začína 
správnym rozlíšením tinnitu, či sa 
jedná o objektívny alebo subjektívny 
tinnitus, somatický alebo nonsoma-
tický. Ak sa to nerozlíši v začiatoč-
nom štádiu, môže dôjsť k chybám pri 
diagnostike a liečbe. 

Vysoká incidencia kochleárnych 
porúch môže viesť k mylnej predsta-
ve, že tinnitus vzniká v tomto orgáne. 
Avšak tinnitus sa vyskytuje aj u ľudí 
s kompletným prerušením sluchové-
ho nervu.

Pozitrónovou emisnou tomogra-
fiou je možné zachytiť unilaterálnu 
aktivitu v oblasti sluchového kortexu 
pri tinnite, pričom vystavenie pa-
cienta sluchovému podnetu zvonka 
spôsobuje aktivitu bilaterálne. 

Podľa údajov z roku 2002 (17) pre-
valencia tinnitu u ľudí nad 45 rokov 
bola 3-10%. 

Savage v r.2013 (26) sa vo svojom 
výskume venoval výlučne tinnitu, 
ktorý bol jediným alebo predominan-
tým príznakom u postihnutej osoby, 
tinnitu subjektívnemu. Uvádza, že 
v industrializovaných krajinách trpí 
miernou formou chronického tinnitu 
do 18% populácie, 0,5 % z nich trpí 
tinnitom, ktorý má závažný efekt na 
schopnosť viesť normálny život. 

Bauer v r. 2018 (2) zistila, že 
prevalencia tinnitu u osôb starších 
ako 18 rokov rôznych národností 
sa pohybuje v rozmedzí 10 až 25%, 
pričom ako veľmi obťažujúce ho 
hodnotí len malé percento pacientov 
s tinnitom (1-7%). Výskyt chronic-
kého tinnitu stúpa s vekom a peak 
dosahuje v siedmej dekáde života, 
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hoci v ostatnom desaťročí vzrastá 
jeho výskyt aj u mladších vekových 
skupín, pravdepodobne v súvise so 
zvýšenou expozíciou sluchu škodli-
vému rekreačnému hluku. 

Etiológia tinnitu
Subjektívny tinnitus počuje len 

postihnutý. Objektívny tinnitus je 
možné zaznamenať nielen pacientom, 
ale aj pozorovateľom, resp. vyšetru-
júcim. 

Subjektívny tinnitus ako symptóm 
sa vyskytuje pri nasledovných ocho-
reniach: (17)

pri zhoršení sluchu z dôvodu nad-
merného hluku, pri stareckej nedo-
slýchavosti, otoskleróze, otitíde, pri 
akumulácii cerumenu, Meniérovej 
chorobe, ďalej sa môže jednať o úra-
zy hlavy, krčnej chrbtice, sklerózu 
multiplex, Schwanómy alebo iné 
tumory mozočkovo mostového uhla, 
pri Lymskej chorobe, meningitídach, 
encefalitídach, syfilise a iných in-
fekčných ochoreniach. Vyskytuje sa 
aj pri cudzích telesách vo vonkajšom 
zvukovode, pri exostózach, osteo-
produktívnych zmenách na krčnej 
chrbtici. Tiež môže byť prítomný 
ako nežiadúci účinok liekov, ako sú 
salicyláty, chinín, aminoglykozido-
vé antibiotiká, sľučkové diuretiká, 
halucinogénne drogy, cytotoxické 
látky - chemoterapeutiká typu platiny 
a vinkristínu (21). 

(Zaujímavosťou je, že v niektorých 
prípadoch užívanie diuretika - furose-
midu má presne opačný efekt, a to re-
dukciu tinnitu, pravdepodobne preto, 
že znižuje hyperaktivitu centrálneho 
nervového systému.) (22)
Ďaľšou príčinou bývajú poruchy 

temporomandibulárneho skĺbenia 
ako aj stomatologické problémy. 

Objektívny tinnitus: (17)
Môže byť pulzujúci – spôsobený 

stenózou karotídy, artériovenóznymi 
malformáciami, inými vaskulárnymi 
léziami, vaskulárnymi tumormi (napr. 
tumurom glomus jugulare), stavmi 
s vysokým kardiálnym výdajom (pri 
anémii alebo indukovný liekmi), 
chlopňovými chybami Srdca (zvyčaj-
ne aortálnou stenózou), vysokým ale-
bo nízkym tlakom a inými príčinami, 
ktoré spôsobujú turbulentný tok krvi 
miesto laminárneho prúdenia. 

Okrem pulzujúceho tinnitu môže 

spôsobovať objektívny tinnitus mus-
kulárny alebo anatomický palatálny 
myoklonus, spazmus m. stapedius 
alebo m. tensor tympani. Ďaľšou 
- veľmi zriedkavou poruchou - ge-
neticky podmienenou - je patulózna 
Eustachova trubica, ktorá v tomto 
prípade väčšinu času ostáva otvorená 
alebo sa len zriedka uzaviera. Posled-
nou možnosťou je tvorba spontán-
nych otoakustických emisií. 

Zobrazovacie metódy (CT, MRi) 
sú indikované v diagnostike tinnitu 
najmä, ak je tinnitus lokalizovaný 
v jednom uchu, je pulzujúci, je spo-
jený s abnormalitami pri neurologic-
kom vyšetrení alebo s asymetrickou 
stratou sluchu. Ďalšími zobrazovací-
mi metódami sú AP projekcia krčnej 
chrbtice, prípadne projekcia podľa 
Sandberga, ktorá je zameraná najmä 
na posúdenie stavu stavcov C1 a C2.

Rizikové faktory vzniku tinni-
tu (10)

Viaceré štúdie ukázali, že za rizi-
kové faktory vzniku tinnitu možno 
považovať fajčenie, nedostatok spán-
ku, zvýšenú hladinu stresu, priesto-
rovo malé domácnosti, hypertenziu, 
hyperlipidémiu, osteoartrózu, reuma-
toidnú artritídu, astmu, depresiu, tyre-
opatiu, abnormality blany bubienka, 
zvýšenú expozícia hluku všeobecne, 
osoby pracujúce so strelnými zbraňa-
mi, užívanie drog, obezitu, diabetes 
mellitus. 

Terapia tinnitu
10.1. Doterajšie skúsenosti s liečbou 

tinnitu z hľadiska klasickej 
západnej medicíny 

Tinnitus, pri ktorom je možné zis-
tiť jeho príčinu a súčasná medicína 
ju vie eliminovať, sa lieči kauzálne. 
Týchto prípadov je ale veľmi málo. 
Snaha o zistenie účinnej terapie sa už 
dlhodobo sústreďuje na subjektívny 
nesomatický tinnitus. 

Hodnotenie účinnosti liečby tinnitu 
sa v súčasnoti uskutočňuje najmä po-
mocou VAS (Visual Analogue Score), 
pričom sa určuje jeho hlasitosť a mie-
ra rušivosti, ktorou tinnitus pacienta 
obťažuje, THI (Tinnitus Handicap 
Index) alebo TSI (Tinnitus Suffering 
Index), ktoré hodnotia celkovú kvali-
tu života pacienta s tinnitom.

U pacientov s tinnitom je potrebné 

vždy realizovať audiometrické vy-
šetrenie. Často sa totiž stáva, že pa-
cientovi spôsobuje problém tinnitus, 
ale neuvedomuje si drobné odchýlky 
v zmysle nedoslýchavosti v niekto-
rých oblastiach, ktoré mu v bežných 
činnostiach neprekážajú. Výpadky 
bývajú zväčša v oblasti vysokých 
frekvencií. Okrem audiometrie sa 
vykonáva aj tinnitometria. Jedná sa 
v podstate o psychoakustickú metó-
du merania. Je potrebná spolupráca 
pacienta, pretože ten prirovnáva 
a porovnáva hlasitosť a tón vlastné-
ho tinnitu (pri viacerých tónoch ten, 
ktorý je najvýraznejší resp. najru-
šivejší) s objektívne generovanými 
frekvenciami a intenzitou zvuku. 
Táto metóda dokáže vylúčiť predstie-
raný tinnitus (napr. pri dožadovaní sa 
odškodného z rozličných dôvodov) 
od skutočného tinnitu, pretože vý-
sledky zväčša ukážu, že frekvencia 
tinnitu leží blízko oblasti frekvencie 
nedoslýchavosti a jeho subjektívna 
intenzita je menej než 5-15 dB. Jedná 
sa o akýsi doklad o tom, že pacient 
skutočne týmto symptómom trpí. Zá-
roveň sa dá použiť pri vyhodnocovaní 
účinnosti liečby tinnitu. (1) (11) 

V súčasnosti je preferovaná medi-
kamentózna liečba preparátmi obsa-
hujúcimi Ginkgo biloba, konkrétne 
jeho extrakt EGb 761. Tento extrakt 
pôsobí ako reologikum, zlepšuje 
mikrocirkuláciu krvi znížením jej 
viskozity, zvyšuje flexibilitu eryt-
rocytov a inhibuje agregáciu trom-
bocytov, pôsobí antioxidačne, má 
neuroprotektívny účinok. V liečbe sa 
využíva aj vitamín E – alfa tokoferol 
- ako antioxidant. Magnézium, ktoré 
reguluje permeabilitu bunkovej mem-
brány a neuromuskulárny prenos – sa 
používa jednak v perorálnej forme, 
kedy je vhodná jeho kombinácia 
s organickými kyselinami, kyselinou 
aspartámovou alebo orotovou, ktoré 
zlepšujú jeho vstrebávanie, alebo 
vo forme intravenóznej. V infúznej 
liečbe sa taktiež využívajú vazodila-
tanciá, napr. pentoxifylín zo skupiny 
metylxantínových derivátov, ktorý 
zlepšuje krvné zásobenie tkanív do-
konca aj pri cievach skleroticky zme-
nených, v rámci jeho reologických 
vlastností znižuje aj koncentráciu 
fibrinogénu. Do infúznej terapie sa 
pridávajú aj lokálne anestetiká, najmä 
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mezokaín zo skupiny amidov, hoci 
v SPC tinnitus ako indikácia uvede-
ná nie je, používa sa pravdepodobne 
preto, lebo vyvoláva blokádu vzniku 
a vedenia bolestivých podnetov a aj 
iných vzruchov smerujúcich cen-
tripetálne. V liečbe sa využívajú aj 
kortikoidy, napr. muskulárne podáva-
ný betametazón, a to hlavne pre jeho 
antiflogistické pôsobenie (pri osteo-
artrózach, burzitídach, neuritídach). 
Takáto liečba tinnitu zväčša nie je 
kauzálna, je skôr empirická, predpo-
kladá zhoršenie krvného zásobenia 
sluchového orgánu v dôsledku zmeny 
ciev na podklade aterosklerózy alebo 
podmienených útlakom zvonka, napr. 
pri degeneratívnych zmenách krčnej 
chrbtice. Táto liečba prebieha pod 
dohľadom špecialistov z odboru ORL 
alebo neurológie. 

V r.2002 napriek mnohým realizo-
vaným štúdiám, FDA (Food and Drug 
Administration) neevidovala žiadne 
schválené lieky, ktoré by signifikant-
ne zlepšovali tinnitus. Veľa výsku-
mov bolo kritizovaných za nesprávne 
a nedostatočné dizajnovanie štúdií. 

Dobie v r.1999 (5) vo svojom pre-
hľade 69 náhodne vybratých klinic-
kých štúdií prišiel k záveru, že zatiaľ 
neexistuje liečba, ktorá by dlhodobo 
redukovala tinnitus signifikantne viac 
ako placebo. 

V rámci prehľadu skúšaných 
možností liečby Lockwood v r.2018 
(17) tiež uvádza, že analýzou šiestich 
náhodne vybratých klinických štúdií 
nepreukázala akupunktúra efekt na 
liečbu tinnitu. 

Savage v r.2014 (26) sa vo svojej 
práci zaoberal odpoveďou na otázku, 
aká je efektivita a bezpečnosť liečby 
chronického tinnitu rôznymi metó-
dami. 

Zistil, že akomprosát (N-acetyl ho-
motaurin), môže mať efekt výraznejší 
než placebo, ale dôkazy v klinických 
štúdiách mali slabú váhu. 
Čo sa týka akupunktúry, nezistil 

podstatné rozdiely v účinnosti sku-
točnej a tzv. falošnej akupunktúry. 

Antidepresíva tiež signifikantne 
nezlepšili tinnitus, skôr len zmiernili 
depresiu a anxietu ako sprievodný jav 
pri tinnite. Tricyklické antidepresíva 
boli asociované s vyšším výskytom 
nežiadúcich účinkov. Pri užívaní 
anxiolytík - benzodiazepínov sa ne-

preukázal zjavný efekt na zlepšenie 
tinnitu. Ako nebezpečný sa u nich dá 
označiť možný vznik závislosti pri 
dlhodobom užívaní. 

Elektromagnetická stimulácia 
takisto nepreukázala signifikantné 
zlepšenie tinnitu oproti placebu. 

Užívanie preparátov obsahujúcich 
extrakt Ginkgo biloba nepreukázalo 
výrazné zlepšenie tinnitu po troch 
mesiacoch užívania v porovnaní 
s placebom. Avšak dôkazy v jednot-
livých štúdiách boli obmedzené a vý-
sledky rozporuplné. 

Použitie naslúchacích prístrojov sa 
nedalo hodnoverne posúdiť, pretože 
existovalo málo randomizovaných 
kontrolovaných štúdií. 

To isté platilo aj pre terapiu hyp-
nózou. 

Efekt kognitívnej behaviorálnej 
terapie mal výraznejší efekt na vše-
obecné príznaky než na tinnitus, a to 
na depresiu, anxietu, kvalitu života. 

Pri použití tzv. noiserov - prístro-
jov maskujúcich tinnitus, taktiež 
nebolo jasné, či majú väčší efekt na 
tinnitus ako placebo. 

Nedalo sa vierohodne posúdiť ani, 
či má kombinácia kognitívnej beha-
viorálnej terapie v kombinácii s noi-
sermi výraznejší efekt na tinnitus ako 
placebo. 

Výsledky testovania liečby karba-
mazepínom tiež neboli signifikantne 
lepšie v prospech účinnej látky než 
placebo, dokonca sa dali označiť za 
neefektívne až škodlivé. 

Podľa zistení Bauerovej v 2018 (2) 
randomizované, kontrolované štúdie 
liečby tinnitu boli limitované nedo-
statočnou štandardizáciou, krátkym 
časom sledovania po absolvovaní 
terapie a vysokým rizikom zauja-
tosti. Liečba, ktorá redukuje tinnitus 
a zlepšuje stavy spojené s tinnitom, 
zahŕňa kognitívnu behaviorálnu te-
rapiu, akustickú stimuláciu a výchov-
novzdelávacie poradenstvo. 

Štandardné postupy liečby tinnitu 
nezahŕňali odporúčania špecifickej 
liečby. Takisto výživové doplnky, 
rastlinné extrakty ani vitamíny, ktoré 
sú bežne odporúčané na ovplyvnenie 
tinnitu, nemali preukázateľný efekt 
na zlepšenie stavu. Ginkgo biloba je 
najčastejšie odporúčané ako výživo-
vý doplnok (platí pre USA, u nás je 
k dispozícii OTC – voľnopredajné, 

ale aj na recept), ale systematický 
prehľad štúdií nepreukázal jeho bene-
fit na tinnitus.

Zvuk v jeho rôznej forme a inten-
zite sa empiricky používa na liečbu 
tinnitu. Použitie akustickej stimulácie 
na liečbu tinnitu v súčasnosti spočíva 
na predpoklade, že strata sluchu in-
dukuje homeostatické kompenzačné 
mechanizmy v centrálnom nervovom 
systéme, v štruktúre známej ako 
zvukový zosilňovač, na udržanie 
sluchovej neurálnej aktivity. Tinnitus 
tak môže vzniknúť ako maladaptív-
ny dôsledok tohoto procesu. Tento 
predpokladaný mechanizmus vzniku 
tinnitu je podporovaný aj zisteniami 
pri výskume na zvieratách, pri počíta-
čových modeloch a funkčných zobra-
zovacích štúdiách. Hypotézou je, že 
akustická stimulácia je schopná zvrá-
tiť maladaptívne zmeny zvýšením 
neurálnej aktivity v sluchových cen-
trách. Typ zvuku, ktorý sa používa na 
akustickú stimuláciu zahrňuje široko-
pásmový šum, amplifikáciu ľudskej 
reči a zvukov zo životného prostredia 
samotnými načúvacími pomôckami, 
alebo touto amplifikáciou v kombiná-
cii so širokopásmovým šumom alebo 
hudbou. Akustická stimulácia môže 
byť realizovaná v zvukovej hladine 
postačujúcej na to, aby prekryla resp. 
maskovala tinnitus alebo nižšími 
intenzitami v kombinovaných prí-
strojoch (sluchové pomôcky spojené 
s generátorom zvuku) a psychologic-
kým poradenstvom, ktoré redukuje 
pozornosť pacienta a jeho emocionál-
nu odpoveď na tinnitus a informuje 
ho o stratégiách, ako zvládnuť stratu 
sluchu a zlepšiť komunikáciu. 

Ako alternatívna metóda v liečbe 
tinnitu sa využíva aj hyperbarická 
oxygenoterapia (HBOT). Podľa 
Krajčovičovej v 2018 (13) HBOT je 
terapeutická metóda, pri ktorej pa-
cient inhaluje 100% kyslík pri tlaku 
vyššom ako 1 atmosféra (101,325 
kPa), pričom sa nachádza v špeciál-
ne upravenej hyperbarickej komore. 
Počas HBOT sa kyslík rozpúšťa vo 
všetkých telesných tekutinách a na-
vyše preniká do ischemických oblastí 
hlbšie ako pri normobarickom tlaku. 
HBOT zvyšuje parciálny tlak kyslíka 
aj vo vnútornom uchu, zlepšuje mik-
rocirkuláciu a reologické vlastnosti 
krvi, znižuje viskozitu krvi a zvyšu-
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je pružnosť erytrocytov. HBOT do 
určitej miery dokáže terapeuticky 
ovplyvniť paletu faktorov modulujú-
cich tinnitus i stratu sluchu.

Cieľom psychologickej interven-
cie je znížiť negatívny efekt tinnitu 
na pacientov život a zlepšiť tak cel-
kové prežívanie. Intervencie sa zame-
riavajú najmä na úzkosti a depresie, 
pretože tieto sú najbežnejšou reak-
ciou na pretrvávajúci tinnitus. Zahr-
ňujú biofeedback tréning, hypnózu, 
kognitívnu behaviorálnu terapiu. Tá 
je v súčasnosti najviac používanou 
aj najviac rozoberanou metódou 
v manažmente tinnitu. Táto terapia je 
kombinovaná, snaží sa o refokusova-
nie pacientovej pozornosti, relaxačný 
tréning, tréning mysle a snahu zme-
niť správanie pacienta v reakcii na 
tinnitus.

10.2. Doterajšie skúsenosti s liečbou 
tinnitu z hľadiska tradičnej 
čínskej medicíny

Pretože západná moderná medi-
cína doteraz nemá prostriedky, ktoré 
by boli efektívne v liečbe pacientov 
s tinnitom, mnohí lekári aj pacienti sa 
obracajú na alternatívnu liečbu v ná-
deji, že sa podarí zmierniť paciento-
vo utrpenie a zlepší sa jeho kvalita 
života. Štúdie ukazujú, že stojí za 
to skúšať aj tieto postupy s možným 
benefitom pre pacienta, pretože sú 
neinvazívne a dobre tolerované. (19) 

Jedným z najčastejších spôsobov 
alternatívnej liečby tinnitu je aku-
punktúra. V učebniciach akupunktúry 
sa terapii tinnitu venuje veľa miesta, 
avšak vedecká obec doteraz postráda 
štúdie, ktoré by jednoznačne podpo-
rili jej terapeutický efekt. Výskumom 
sa síce potvrdilo, že v bodoch ošetre-
ných akupunktúrnou ihlou dochádza 
k tvorbe elektrických potenciálov, 
napriek tomu mechanizmus pôsobe-
nia akupunktúry na tinnitus ostáva 
nejasný. 

Low v r. 2017 (18) uvádza, že hoci 
tradícia liečby tinnitu akupunktúrou 
má viac než 4000 rokov a stále je po-
užívaná s rôznym efektom na rôzne 
druhy tinnitu, neexistujú rigorózne 
randomizované kontrolované štúdie 
o jej účinnosti. 

Kuzucu v r. 2020 (15) uvádza, že 
z 36 štúdií len 6 bolo kontrolova-
ných randomizovaných. Zistilo sa, 

že použité akupunktúrne body boli 
heterogénne a výsledok kontroverz-
ný. Navyše prevažná väčšina štúdií 
nesledovala pacienta aj dlhšiu dobu 
po ukončení terapie. Kuzucu sa vo 
svojej vlastnej štúdii zameral na pa-
cientov s chronickým idiopatickým 
a veľmi rušivým tinnitom, štúdia 
bola randomizovaná, kontrolovaná. 
Výsledok určoval pomocou VAS 
a THI skóre. Výsledkom bolo, že 
správne vykonávaná akupunktúra je 
efektívnou liečbou tinnitu v porov-
naní s tzv. falošnou akupunktúrou, 
avšak v treťom mesiaci po ukončení 
5 týždňov trvajúcej liečby sa prízna-
ky u pacientov opäť objavili. Preto 
pre týchto pacientov je odporúčaná 
udržiavacia terapia. 

Použité akupunktúrne body boli: 
T 21 Ermen (TE 21), IT 19 Tinggong 
(SI 19), VF 2 Tinghui (GB 2), T 22 Er-
heliao (TE 22), G 7 Xiaguan (ST 7), 
T 17 Yifeng (TE 17), VF 20 Fengchi 
(GB 20) na postihnutej strane a VF 20 
Fengchi (GB 20), T 5 Waiguan (TE 
5), R 3 Taixi (KI 3) obojstranne.

Lin v r. 2019 (16) vo svojej práci 
analyzoval faktory vplývajúce na 
efektívnosť terapie akupunktúrou 
(aurikulopunktúra, resp. periauri-
kulopunktúra, distálna akupunktúra 
a ich kombinácia). Štúdia bola retro-
spektívna aj prospektívna. Pacienti 
hodnotili efekt liečby po 17-24 se-
deniach. Zvláštnosťou bolo zistenie, 
že anamnéza nazofaryngeálneho 
karcinómu, rádioterapie, perforácie 
bubienka, chronického zápalu stred-
ného ucha, tyreopatie alebo syfilisu 
neovplyvnila výsledky liečby, takis-
to ako ani vek pacientov a trvanie 
tinnitu. Výsledkom bolo zistenie, 
že len v skupine pacientov, ktorí 
mali aplikovanú lokálnu aj distálnu 
akupunktúru došlo k významnému 
zníženiu hlasitosti tinnitu a k redukcii 
subjektívne prežívaného utrpenia.

Použité akupunktúrne body boli 
tieto: T 21 Ermen (TE 21), IT 19 
Tinggong (SI 19), VF 2 Tinghui (GB 
2), T 17 Yifeng (TE 17), z distálnych 
bodov Du Mai 20 Baihui (GV 20), 
VF 20 Fengchi (GB 20), T 5 Waigu-
an (TE 5), T 3 Zhongzhu (TE 3), R 3 
Taixi (KI 3), H 3 Taichong (LV 3), LP 
6 Sanyinjiao (SP 6), G 36 Zusanli (ST 
36), VF 34 Yanglingquan (GB 34), G 
40 Fenglong (ST 40). 

Juan v r. 2019 (10) sledoval vo 
svojej štúdii vplyv trojkombinácie 
- kognitívnej behaviorálnej terapie, 
ktorá potláča emocionálny distres, po-
užitie maskovacieho prístroja so širo-
kospektrálnym šumom a aurikulárnu 
(resp. periaurikulárnu) akupunktúru, 
ktorá zmierňuje autonómnu nervovú 
dysfunkciu, na liečbu chronického 
tinnitu. Táto terapia bola pre pacienta 
prínosná. Zaujímavé zistenie bolo, že 
na liečbu lepšie odpovedali pacienti, 
ktorí mali vo zvyku piť kávu a čaj.

Použité akupunktúrne body: T 21 
Ermen (TE 21), IT 19 Tinggong (SI 
19) a VF 2 Tinghui (GB 2) preauri-
kulárne. 

Sajadi v r. 2019 (25) vo svojej 
práci uvádza, že pri somatickom 
subjektívnom tinnite vertebrogénnej 
etiológie môže priniesť akupunktúra 
trigger bodov v oblasti muskulatúry 
krku výrazné zlepšenie tinnitu aj s dl-
hotrvajúcim efektom. 

Cai v r. 2019 (4) používal na tera-
piu unilaterálneho tinnitu body T 3 
Zhongzhu (TE 3) a T 5 Waiguan (TE 
5) a skúmal infračervenou kamerou 
odozvu v oblasti vnútorného ucha. 
Prišiel k záveru, že akupunktúra zlep-
šila prúdenie krvi v oblasti vnútorné-
ho ucha obojstranne.

Naderinabi v r.2018 (24) vo svojej 
dvojito zaslepenej randomizovanej 
štúdii vyhodnocoval efekt akupunk-
túry na chronický nepulzujúci tinni-
tus. Pacienti absolvovali 15 sedení 
akupunktúry a svoj stav hodnotili 
po 5., 10. a 15. sedení a 3 týždne po 
ukončení terapie. Už po 5 sedeniach 
hlasitosť a nepríjemnosť tinnitu hod-
notili obe skupiny pacientov pozitív-
ne, zaujímavosťou bolo, že placebo 
skupina uvádzala počas liečby signi-
fikantnejšie zlepšenie v celkovom 
prežívaní tinnitu. Po ukončení liečby 
sa však ukázalo, že efekt pravej aku-
punktúry bol výrazne lepší než efekt 
placeba. 

Konkrétne použité akupunktúrne 
body v práci uvedené neboli. 

Moon v r.2018 (23) vo svojej 
práci porovnával efekt transkután-
nej elektrickej nervovej stimulácie 
(TENS), manuálnej akupunktúry 
a elektropunktúry na tinnitus. TENS 
terapia má neuromodulačný efekt 
a je používaná už desaťročia v terapii 
tinnitu. Elektródy TENS prístroja boli 
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aplikované na citlivý bod musculus 
sternocleidomastoideus, na processus 
mastoideus na postihnutej strane a na 
musculus masseter a temporomandi-
bulárne skĺbenie pred tragom kontra-
laterálne. Akupunktúra je takisto me-
tódou dlhodobo používanou a môže 
zlepšiť niektoré druhy tinnitu. To isté 
platí pre efekt elektropunktúry. 

Použité body v manuálnej aku-
punktúre boli: T 21 Ermen (TE 21), 
IT 19 Tinggong (SI 19), VF 2 Tinghui 
(GB 2), T 22 Erheliao (TE 22), G 7 
Xiaguan (ST 7), T 17 Yifeng (TE 17), 
VF 20 Fengchi (GB 20) na strane 
tinnitu a VF 20 Fengchi (GB 20), T 
5 Waiguan (TE 5), R 3 Taixi (KI 3) 
obojstranne; elaktroakupunktúrou 
boli ošetrené body T 21 Ermen (TE 
21), IT 19 Tinggong (SI 19), T 17 
Yifeng (TE 17) a VF 20 Fengchi (GB 
20). 

Kim v r.2017 (12) sa zameral 
na rozdiely v účinnosti manuálnej 
telovej akupunktúry, distálnej elek-
troakupunktúry a aurikulopunktúry 
resp. periaurikulopunktúry. Pacienti 
s chronickým idiopatickým tinnitom 
boli liečení 2x týždenne po dobu 4 
týždňov a následne bola vyhodnotená 
účinnosť liečby. Vo všetkých troch 
skupinách sa prejavil určitý pozitívny 
efekt liečby. Signifikantne lepšie vý-
sledky, čo sa týka hlasitosti tinnitu sa 
zistili v skupine pacientov liečených 
manuálnou akupunktúrou a distálnou 
elektropunktúrou oproti aurikulo 
resp. periaurikulopunktúre. Celkove 
pociťovaný dyskomfort sa zlepšil 
u pacientov po manuálnej akupunk-
túre lokálnej aj telovej. 

Použité body: pre telovú akupunk-
túru T 17 Yifeng (TE 17), T 21 Ermen 
(TE 21), IT 19 Tinggong (SI 19), 
VF 2 Tinghui (GB 2), VF 8 Shuaigu 
(GB 8), G 36 Zusanli (ST 36), G 37 
Shanjuxu (ST 37), T 3 Zhongzhu (TE 
3) a T 9 Sidu (TE 9), periaurikulárne 
body T 17 Yifeng (TE 17) and T 21 
Ermen (TE 21), pre distálnu elektro-
punktúru T 3 Zhongzhu (TE 3), T 9 
Sidu (TE 9), G 36 Zusanli (ST 36) 
a G 37 Shanjuxu (ST 37).

Low v r.2017 (18) sa venoval 
výlučne efektu elektroakupunktúry 
a rozdielu v terapii somatického a ne-
somatického tinnitu. Prišiel k záveru, 
že efekt elektroakupunktúry nebol 
výraznejší v skupine pacientov so 

somatickým tinnitom, než u tých 
s nonsomatickým. 

Použité body: VF 8 Shuaigu (GB 
8), T 21 Ermen (TE 21), VF 2 Tinghui 
(GB 2), G 7 Xiaguan (ST 7), T 17 Yi-
feng (TE 17), T 19 Luxi (TE 19), Du 
Mai 20 Baihui (GV 20)

Balogh v r.1988 (1) vo svojom vý-
skume na súbore 40 pacientov s ne-
doslýchavosťou a rôznym stupňom 
tinnitu porovnával efekt klasickej 
a akupunktúrnej liečby. Porovnaním 
výsledkov zistil, že v oboch sku-
pinách približne rovnaké percento 
pacientov udávalo mierne zlepšenie 
stavu (52-55%), ale v skupine pacien-
tov liečených akupunktúrou nastalo 
výrazné zlepšenie u 27,5% pacientov 
a úplné vyliečenie u 2,5% pacientov, 
pričom v skupine pacientov lieče-
ných klasickou medicínou výrazné 
zlepšenie ani vyliečenie neuvádzal 
ani jeden pacient. Okrem zlepšenia 
tinnitu bolo pozorované aj zlepšenie 
sluchu v rozmedzí 5-30 dB, a to oboj-
stranne. Podľa čínskej diagnostiky sa 
u prevažnej väčšiny pacientov obja-
vovali príznaky nadbytku Yangu. 

Použité body: T 5 Waiguan (TE 
5), T 17 Yifeng (TE 17), T 21 Ermen 
(TE 21), VF 2 Tinghui (GB 2), H 2 
Xiangjian (LV 2) alebo H 3 Taichong 
(LV 3), IT 19 Tinggong (SI 19), VU 
23 Shenshu (UB 23), R 3 Taixi (KI 3), 
IC 4 Hegu (LI 4)

Ako zaujímavosť uvádzam údaje 
z práce Ivanova z r.2019 (9), ktorý 
popisuje podobnosť medzi liečebnými 
metódami tradičnej čínskej medicíny 
a metódami používanými v Európe 
od doby kamennej až do neskorého 
stredoveku. Konkrétne sledoval po-
dobnosť medzi akupunktúrou a tzv. 
púšťaním žilou, pričom podobná bola 
nielen lokalizácia používaných bodov 
(40% podobnosť), ale aj indikácia 
liečby (57%). Existujú dve možnosti 
objasnenia tohoto faktu, prvým je, 
že až do XV. storočia dochádzalo 
k intenzívnej interkulturálnej výme-
ne informácií, čo by podporovala aj 
jazyková koincidencia alebo sa obe 
metódy vyvinuli nezávisle, pozoro-
vaním a skúsenosťou. 

Patogenéza tinnitu podľa čín-
skej medicíny (6)

Primárne musíme v tradičnej 
čínskej medicíne rozlišovať akútny 

a chronický tinnitus a syndróm plnos-
ti alebo prázdnoty. Chronický tinnitus 
takmer vždy vyžaduje liečbu herbál-
nou medicínou v spojení s akupunk-
túrou, samotná akupunktúra býva 
účinná hlavne pri akútnom tinnite.

Aby sluchový orgán správne fun-
goval, je treba, aby Obličková qi 
prúdila voľne a mohla tak dosiahnuť 
uši. Hlavnou príčinou tinnitu a nedo-
slýchavosti je stáza alebo stagnácia 
v sieti ciev zásobujúcich ucho. 

K akútnej, náhle vzniknutej blo-
káde môže dôjsť zvonka, a to pri 
vniknutí vonkajších patogénov do 
tela. Okrem toho aj zvnútra, pri stú-
paní ohňa Pečene alebo Žlčníka pri 
náhlych silných výbuchoch emócií.

Ak boj medzi priamym Zheng Qi 
a vonkajšími faktormi pretrváva, pre-
trvávajú aj obtiaže. Patogény nielen, 
že blokujú zásobenie ucha, ale pretr-
vávajúcim stavom sa spotrebúva qi.

Pri chronickom, pomaly nastupu-
júcom tinnite a poruche sluchu môže 
ísť o nedostatok krvi, esencie Jing 
alebo substancie Yin, ktorá vedie 
k nedostatočnému zásobeniu meridi-
ánov. Pri nedostatku qi alebo Yang 
chýba zase hybná sila, ktorá by sub-
stanciu doručila až na miesto určenia 
– k ušiam. 

Syndrómy v tradičnej čínskej 
medicíne spojené s výskytom 
tinnitu
12.1. Orgánové syndrómy (14)

1. Stúpajúci oheň Pečene. 
Jedná sa o syndróm z nadbytku, 

zväčša ide o nahromadenie agresie, 
zlosti, frustrácie, excesívneho spô-
sobu života, napríklad nadbytočnej 
konzumácie alkoholu, nikotínu, tuč-
ných jedál. 

Keďže oheň má stúpajúcu tenden-
ciu, príznaky sa objavujú v hornej 
časti tela. Horúčosť môže poško-
diť cievy, preto sa často objavuje 
aj krvácanie, alebo aspoň výrazne 
naplnené cievy. Pečeň „sa otvára“ 
v očiach, preto môžeme pozorovať 
zápal očných spojiviek, pálivé bolesti 
hrudníka alebo hypochondria. Okrem 
tinnitu môže pacient trpieť vysokým 
krvným tlakom s hypertonickými krí-
zami, migrénami, záchvatmi vertiga, 
glaukómu, epistaxami, krvácaním zo 
Žalúdka. Pacient je cholerický, rých-
lo podráždený, má návaly zlosti, je 
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prchký, máva živé sny, prudké bolesti 
hlavy, červenú tvár.

Tinnitus pri tomto syndróme vzni-
ká náhle, býva vysokofrekvenčný. 

Pulz: napätý, rýchly, silný
Jazyk: červený, hlavne bočné časti, 

povlak žltý, hrubý
Používané akupunktúrne body: 

Odstránenie Pečeňového ohňa v akút-
nej fáze H 2- Xiangjian (LV 2), inak 
H 3- Taichong (LV 3), odstránenie 
horúčosti z oblasti hlavy VU 2 Cuan-
zhu, Zanzhu (UB 2), VF 20- Fengchi 
(GB 20)

2. Stúpajúci Yang Pečene (+ ne-
dostatok Pečeňového Yinu, možná 
kombinácia s nedostatkom Yinu Ob-
ličky). 

Ide o zmiešaný syndróm, v hornej 
časti prebytok Yangu, v dolnej časti 
nedostatok Yinu. Základom je ne-
dostatok Yinu, ktorý spôsobuje, že 
emócie ako zlosť, hnev, srd, stúpajú 
a poškodzujú aj Srdce a ducha.

Prejavy môžu byť rôzne: návaly 
zlosti a kriku, bolesti hlavy v spán-
kovej oblasti (H; LV), nespavosť, 
búšenie Srdca, problém s pamäťou 
(C; HT), slabosť v krížoch a kole-
nách (R; KI). Prítomná môže byť 
aj neurasténia, vertigo, m. Meniére, 
nedoslýchavosť, migrény (hlavne 
vpravo), hypertenzia, retinopatia, 
klimakterický syndróm.

Tinnitus vzniká náhle a je vysoko-
frekvenčný. 

Pulz: napätý, rýchly, tenký
Jazyk: červené okraje, málo po-

vlaku
Používané akupunktúrne body: na 

posilnenie LV a KI Yin H 8+ Ququan 
(LV 8+), R 3+ Taixi (KI 3+), LP 6+ 
Sanyinjiao (SP 6+), VU 23+ Shenshu 
(UB 23+); na stiahnutie Pečeňového 
Yangu H 2- Xiangjian (LV 2-), H 3- 
Taichong (LV 3-), VF 20- Fengchi 
(GB 20-), VF 43- Xiaxi (GB 43-), Du 
Mai 20- Baihui (GV 20-); symptoma-
ticky pre tinnitus: IT 19- Tinggong 
(SI 19-), T 17- Yifeng (TE 17-), 
T 5- Waiguan (TE 5-)

3. Nedostatok Yinu Obličky 
Nedostatok Obličkového Yinu je 

základom každého nedostatku Yinu 
(iných orgánov). Príčinou môžu byť 
chronické syndrómy Pečene, Srd-
ca, Pľúc, prílišná sexuálna aktivita, 

nadmerná spotreba afrodiziak, ktoré 
síce posilňujú Yang, ale v konečnom 
dôsledku konzumujú Yin. 

Všeobecne sa nedostatok Yinu 
prejavuje bolesťami krížov, kostí, 
zhoršených námahou a vyčerpaním, 
zlepšených oddychom. Pacienti má-
vajú k večeru suché ústa, sú smädní, 
ale nepijú veľa. Trpia obstipáciou, 
mávajú málo pomerne koncentrova-
ného moča. V noci sa potia a mávajú 
návaly, majú výrazné libido ale po-
tencia viazne. Majú zhoršenú pamäť. 
Prejavom môže byť aj osteoporóza, 
klimakterický syndróm. Patrí sem aj 
slabosť po prekonanom infekte. 

Tinnitus býva mierny, ako šumenie 
vody, často kombinovaný s nedoslý-
chavosťou.

Tvár býva bledá s červenými lí-
cami.

Pulz: povrchový, rýchly, slabý
Jazyk: červený, tenký a suchý, po-

vlak je slabý alebo chýba
Používané akupunktúrne body: na 

vyživenie Obličkového Yinu a stlme-
nie nekľudu R 3+ Taixi (KI 3+), VU 
23+ Shenshu (UB 23+), Ren Mai 5+ 
Shimen (CV 5+). Nemoxovať!

4. Dysharmónia medzi Obličkami 
a Srdcom

Jedná sa o pomerne komplikova-
ný syndróm. Spôsobený môže byť 
dlhodobým smútkom, depresiou, 
bojazlivosťou, starosťami, ktoré osla-
bujú Yin. Potom Obličkový Yin nie je 
schopný vyživiť Srdcový Yin. 

Pacienti bývajú slabí, ale nepokoj-
ní. V noci sa potia, majú sucho v kr-
ku, málo tmavého moča. Mávajú pá-
lenie v „piatich Srdciach“, palpitácie, 
bolesti chrbtice v driekovej oblasti, 
nedoslýchavosť, tinnitus. Mávajú 
sexuálne problémy, sú neurastenickí. 
Bývajú zábudliví, nevedia zaspať, ani 
prespať dlhšiu dobu. 

Tvár mávajú začervenalú. 
Pulz: povrchový, prázdny, drsný
Jazyk: hlboká stredová ryha až po 

červený špic, povlak chýba
Používané akupunktúrne body: na 

posilnenie Yinu Obličiek a sedáciu 
Srdca R 3+ Taixi (KI 3+), R 9+ Zhu-
bin (KI 9+) a R 10+ Yingu (KI 10+), 
Ren Mai 4+ Juque (CV 4); na od-
stránenie tepla z nedostatku a skľud-
nenie ducha C 5- Tongli (HT 5-); na 
posilnenie Yin Sleziny LP 6+ Sany-

injiao (SP 6+), C 7- Shenmen (HT 
7-), VF 13 Benshen (GB 13), Du Mai 
24 Shenting (GV 24), Ren Mai 15 
Jiuwei (CV 15). Nemoxovať!

5. Nedostatok Obličkovej esencie 
Jing

Úloha Obličkového Jing je vyživo-
vať kosti, dreň, mozog, podporovať 
vývoj, sexualitu, fertilitu. Príčinou 
nedostatku Jing môže byť nemierna 
sexuálna aktivita hlavne v puberte 
(počas vývoja) alebo ako sprievodný 
znak starnutia. 

Tento syndróm býva spojený s ne-
dostatkom libida, impotenciou, steri-
litou, amenoreou, predčasne bielymi 
vlasmi, sklonom k vypadávaniu vla-
sov, zubov, s parodontózou, častými 
fraktúrami, osteoporózou, m. Alzhei-
mer. Prítomná býva nedoslýchavosť. 

Tinnitus má plíživý začiatok, znie 
ako šumenie vody. 

Pulz: hlboký, slabý, Obličkový 
pulz sotva palpovateľný

Jazyk: tenký, mierne sa trasúci
Používané akupunktúrne body: 

posilniť Jing a Yin Obličky - Ren Mai 
4+ Juque (CV 4+), R 3+ Taixi (KI 
3+), R 6+ Zhaohai (KI 6+)

6. Stúpajúci oheň Srdca, zmiešaný 
typ 

Jedná sa o komplikovaný syndróm, 
kedy v dolnej časti prevládajú prízna-
ky z nedostatku Yinu Obličiek, ktoré 
nemajú kontrolu nad svojim protipó-
lom - Srdcom, a v hornej časti sú pre-
to prítomné príznaky nadbytku. Často 
sa stáva, že je prítomná aj Pečeňová 
patológia. 

Pacienti bývajú slabí, roztržití, 
nekľudní, majú problémy so spán-
kom, často majú sny o vrchoch, ohni, 
dyme, stroskotaní. Sú ľahko sexuálne 
dráždiví, ale nevýkonní. Mávajú ver-
tigo a tinnitus. 

Pulz: rýchly, jemný, tenký, ak 
je prítomný aj LV syndróm, potom 
napätý

Jazyk je tenký, červený, suchý, bez 
povlaku

Používané akupunktúrne body: na 
odstránenie ohňa Srdca C 8 Shaofu 
(HT 8) alebo C 9 Shaochong (HT 
9) nechať krvácať; na ukľudnenenie 
Pečene H 2- Xiangjian (LV 2-), posil-
nenie Yinu Obličiek VU 23+ Shenshu 
(UB 23+), R 3+ Taixi (KI 3+), R 7 
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Fuliu (KI 7), LP 6+ Sanyinjiao (SP 
6+). Taktikou je hore sedovať, dole 
tonizovať. Nemoxovať!

7. Nedostatok qi Obličky
Nedostatok qi Obličky má za ná-

sledok nedostatočnú kontrolu nad 
Chong Mai, Ren Mai a Du Mai, 
nedostatočné zásobenie drene, kostí 
a uší, nedostatočnú kontrolu nad 
močením a stolicou (otvory súvisiace 
s Obličkami). 

Býva spôsobený napríklad chro-
nickými ochoreniami, ťaživými 
emóciami, nadmernou sexuálnou ak-
tivitou, častými pôrodmi. Často býva 
prítomný aj nedostatok qi Sleziny 
s klesajúcim qi, resp. aj nedostatok 
Yangu všeobecne.

Prejavuje sa menštruačnými prob-
lémami, ale aj vertigom, tinnitom, 
slabosťou a bolesťou v krížoch a ko-
lenách, nyktúriou, inkontinenciou 
a vodnatými stolicami, celkovou 
slabosťou. Pacient neznesie väčšiu 
záťaž, hlas má tichý, sexuálny apetít 
znížený.

Pulz: tenký, hlboký
Jazyk: bledý, s tenkým bielym 

povlakom
Používané akupunktúrne body: na 

posilnenie Obličiek Ren Mai 4+ Ju-
que (CV 4+), VU 23+ Shenshu (UB 
23+), R 8+ Jiaoxin (KI 8+), LP 6+ 
Sanyinjiao (SP 6+)

8. Nedostatok Yinu Obličky a Pe-
čene

Príčinou býva dlhodobá frustrá-
cia, depresia, hnev. Spôsobuje to 
konzumpciu Yinu (aj krvi) v Pečeni, 
nedostatok jeho chladiacej funkcie 
a tým umožní stúpanie Yangu alebo 
vznik a stúpanie ohňa.

Prejavmi bývajú bolesti krížov, 
problémy s menštruáciou a otehot-
nením, chronická glomerulonefritída, 
suché oči, parestézie, budenie sa na 
početné sny. Stúpajúci Yang spôsobu-
je bolesti hlavy v spánkovej oblasti, 
závrate, výbuchy zlosti, tinnitus.

Tvár býva bledo žltkastá, s červe-
nými lícami.

Pulz: povrchový (nedostatok 
Yinu), prázdny (nedostatok krvi)

Jazyk: červený, s ryhami (nedosta-
tok Yinu), alebo bledý suchý (nedo-
statok krvi), povlak neprítomný alebo 
veľmi tenký 

Používané akupunktúrne body: 
posilnenie a vyživenie Obličkového 
Yinu R 3+ Taixi (KI 3+), R 6+ Zha-
ohai (KI 6+), Ren Mai 4+ Juque (CV 
4+), VU 23+ Shenshu (UB 23+); po-
silnenie Pečeňového Yin H 8+ Ququ-
an (LV 8+), VU 18 Ganshu (UB 18); 
posilnenie krvi VU 17+ Geshu (UB 
17+), VU 20+ Pishu (UB 20+); stiah-
nutie stúpajúceho Yangu Pečene extra 
bod HN 5- Taiyang (EX-HN 5-), H 3- 
Taichong (LV 3-), Du Mai 20- Baihui 
(GV 20-). Nemoxovať!

12.2. Meridiánové syndrómy (14) 
(20) (28)

V tejto časti popíšem stručne 
priebeh niektorých meridiánov, tých, 
ktoré majú najväčší význam v terapii 
tinnitu, buď svojím priebehom alebo 
vplyvom. 

1. Meridián trojitého ohrievača – T 
(TE), SHAO YANG ruky.

Začína sa na ulnárnej časti nechto-
vého lôžka IV. prsta, smeruje po dor-
zálnej strane ruky, zápästia a predlak-
tia medzi oboma kosťami predlaktia 
k lakťu a laterálnou stranou ramena, 

kde križuje dráhu Žlčníka k proces-
sus acromialis scapulae. Prebieha 
až k processus spinosus vertebra 
prominens, kde sa stáča a robí oblúk 
do fossa supraclavicularis. Odtiaľ 
vysiela hlbokú vetvu cez hrudník 
a bránicu až do brucha, kde sa spája 
s tromi časťami tela, ku ktorým patrí. 
Z hrudníka smeruje cez krk do oblasti 
za uchom, urobí oblúk okolo ušnice 
pozdĺž vlasovej hranice pred tragus 
a odtiaľ povrchovou vetvou k laterál-
nemu kútiku oka. Z oblasti za uchom 
vystupuje hlboká vetva k sluchové-
mu aparátu a zase z neho vystupuje. 
Toto je zároveň dôvod, prečo dráha T 
má taký výrazný efekt na ochorenia 
ucha. 

Patológia tejto dráhy (nie orgánu 
T) zahŕňa rôzne prejavy, ako naprí-
klad bolesti za ušnicou, vo vonkaj-
šom kútiku oka, zadnej časti ramena 
a lakťa, tinnitus, nedoslýchavosť, 
bolesti uší, výtok z uší, spazmy a pa-
restézie pozdĺž dráhy.

2. Meridián Žlčníka – VF (GB), 
SHAO YANG nohy.

Má svoj začiatok pri vonkajšom 
kútiku oka. Povrchová vetva smeruje 
do oblasti pred tragom, odtiaľ popred 
hranicu vlasov k hornej bočnej časti 
čela, odtiaľ zostupuje nad ušnicu, 
urobí okolo nej oblúk za dráhou 
T (TE) vo vlasatej časti hlavy, po-
tom urobí ďaľší oblúk späť na čelo 
približne do stredu obočia a odtiaľ 
v pupilárnej línii smeruje k zátylku 
a do fossa supraclavicularis, potom 
k prednej axilárnej čiare, odkiaľ 
cikcakovito prebieha pozdĺž bočnej 
časti trupu až k oblasti trochanter ma-
jor, odkiaľ vedie po dorzolaterálnej 
strane dolnej končatiny okolo prednej 
časti vonkajšieho členka a dorze nohy 
k laterálnej časti IV. prsta. Hlboký 
priebeh dráhy je z oblasti zátylku cez 
ucho až k vonkajšiemu kútiku oka. 
Podľa Maciocu (20) z oblasti tragu 
cikcakovito dvakrát k oku a odtiaľ 
do fossa supraclavicularis, zo zadnej 
časti krku k vertebra prominens, na-
zad do fossa supraclavicularis, odtiaľ 
sa spúšťa do hrudníka a brucha do 
suprapubickej oblasti, odtiaľ smeru-
je ku krížovej kosti a kostrči a ďalej 
k veľkému trochanteru, kde sa spája 
s povrchovou vetvou. 

Patológia tejto dráhy (nie orgánu 
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VF) zahŕňa bolesti, parestézie, spaz-
my pozdĺž celej dráhy, hlavne bolesti 
hlavy - najmä v spánkovej oblasti, 
migrény, interkostálnu neuralgiu, 
lumbalgiu, ischialgiu, bolesti v ob-
lasti bedrového, kolenného a člen-
kového kĺbu, a okrem toho tinnitus 
a nedoslýchavosť.

3. Meridián Tenkého čreva – IT 
(SI), TAI YANG ruky.

Začína sa na malíčku ruky, v ob-
lasti ulnárneho okraja nechtového 
lôžka, odtiaľ smeruje po dorzálnej 
časti zápästia k processus styloideus 
ulnae a k lakťu cez sulcus nervi ulna-
ris, po zadnej a bočnej strane ramena 
k zadnej axilárnej čiare a zubovito 
cez lopatku, vysiela vetvu k Du Mai 
14 Dazhui (GV 14)(processus spi-
nosus vertebra prominens) a vracia 
sa do fossa supraclavicularis. Odtiaľ 
vnútornou vetvou dole do hrudníka 
k Srdcu a do brušnej dutiny k Tenké-
mu črevu, smerom hore do laterálnej 
časti koreňa nosa a povrchovou vet-
vou cez krk a líce okolo vonkajšieho 
kútika oka k tragu. 

Patológia dráhy (nie orgánu IT): 
bolesti v oblasti záhlavia, krku, šije, 
svalstva ramena, torticollis, CB 
syndróm, tinnitus, parézy, nervové 
ochorenia v oblasti horných končatín, 
ochorenia ucha a oka a iné. 

4. Meridián Močového mechúra 
– VU (UB), TAI YANG nohy.

Začína pri vnútornom kútiku oka, 
odtiaľ smeruje priamo hore na čelo 
a ďalej cez vlasatú časť hlavy na krk, 
odtiaľ vedie dvomi vetvami, medi-
álnou a laterálnou pozdĺž chrbtice 
na zadnú časť stehna a lýtka okolo 
vonkajšieho členka a po laterálnom 
okraji nohy až k vonkajšiemu okraju 
nechta malíčka. V kontexte tejto prá-
ce je podstatná vetva, ktorá vychádza 
z vnútorného kútika oka a smeruje po 
čele v strednej čiare na temeno hlavy 
a odtiaľ retroaurikulárne, k nej sa pri-
pája aj drobná vetva z povrchového 
priebehu dráhy, obkolesujú ušnicu 
a spájajú sa tu s dráhou Žlčníka VF 8 
Shuaigu (GB 8). 

Patológia dráhy Močového me-
chúra (nie orgánu VU): choroby očí, 
ucha, bolesti hlavy, bolesti, spazmy, 
parestézie pozdĺž celej dráhy - chrb-
tica, dolná končatina. 

5. Meridián Žalúdka – G (ST), 
YANG MING ruky.

Začína sa infraorbitálne pod pu-
pilou, smeruje cez mandibulu na 
krk a odtiaľ vonkajšou a vnútornou 
vetvou pozdĺž trupu až do inguín, 
odkiaľ prebieha povrchovou vetvou 
pozdĺž mediolaterálnej strany stehna 
a lýtka cez strednú časť dorza nohy 
k laterálnej strane II. prsta. Z oblasti 
mandibuly vysiela vetvu smerom 
k uchu, pred tragus a k bočnej časti 
čela, odkiaľ má prepojenie na dráhu 
Močového mechúra.

Patológia dráhy Žalúdka (nie 
orgánu G) zahŕňa chorobné stavy 
- bolesti, parestézie, spazmy pozdĺž 
celej dráhy, v oblasti hlavy ochorenia 
oka a ucha.

6. Zadná stredná dráha – Du Mai 
(GV).

Priebeh zadnej strednej dráhy - 
začína v spodnej časti brucha medzi 
Obličkami, cez podbrušie vedie k os 
pubis a k perineu. Stadiaľ smeruje do 
gluteálnej oblasti, kde sa spája s drá-
hou Obličiek a Močového mechúra. 
Z perinea vedie nahor chrbticou 
a vchádza do mozgu, stúpa k teme-
nu a odtiaľ klesá cez čelo a nos pod 
hornú peru nad horné zuboradie. 
Abdominálna vetva stúpa z perinea 
cez pupok k Srdcu, hltanu, brade 
a perám, ktoré obkružuje a siaha až 
k očiam. Du Mai sa nazýva aj mo-
rom yangových dráh, lebo má vplyv 
na všetky yangové dráhy. Tým, že 
prebieha mozgom a má prepojenie so 
Srdcom, dokáže ovplyvňovať psychi-
ku, posilňuje ducha. 

Patológia dráhy: bolesti, spaz-
my v priebehu dráhy, bolesti hlavy, 
migréna, hemoroidy, enuréza, bolesti 
hrdla, zubov, subfebrility, nespavosť, 
depresie, neschopnosť koncentrácie, 
predráždenosť. 

7. Yang Wei Mai – 5. mimoriadna 
dráha 

Jej funkciou je urýchľovanie toku 
yangovej energie v dolných končati-
nách. Spája všetky yangové dráhy. 

Podľa starých čínskych zdrojov za-
čína v bode kríženia yangových dráh, 
v bode VU 63 Yinmen (UB 63), stúpa 
nahor do bodu VF 35 Yangjiao (GB 
35), po laterálnej časti stehna, glutea 
a dorzolaterálnej časti trupu, odkiaľ 

smeruje k strednej časti ramena, hor-
nej časti lopatky, urobí oblúk naspäť 
k hornej časti ramena a pokračuje na 
dorzálnu stranu krku k bodom VF 20 
Fengchi (GB 20) – VF 13 Benshen 
(GB 13). Podľa Šmiralu (28) z rame-
na stúpa k čelu, kde sa stáča a vedie 
na zátylok. Tam sa spája s dráhou Du 
Mai (GV).

Použitie tejto dráhy je účinné 
najmä pri napadnutí vetrom ako 
vonkajším patogénom, prejavom je 
zimnica, bolesti hlavy, chrbtice, CC 
a CB syndróm, bolesti laterálnej stra-
ny tela, choroby uší (nedoslýchavosť, 
otitída, tinnitus, otorhea), epilepsia. 
Reguluje povrch tela, preto sa použí-
va pri vniku vonkajších patogénov do 
organizmu, hlavne v štádiu shaoyang, 
kedy dochádza premenlivo k triaške 
a horúčke. (14) Pomáha regulovať 
a zachovať Yang. Plnosť dráhy spô-
sobuje nespavosť, jej prázdnotu spa-
vosť. Používa sa aj pri chronických 
ochoreniach, ktoré nie sú ovplyvni-
teľné bežným postupmi. (28) 

Obrázok č. 3 – priebeh meridiánov 
a poloha akupunktúrnych bodov v oblasti 

hlavy a krku

Stratégia v akupunktúrnej te-
rapii tinnitu

Primárne sa treba zamerať na od-
stránenie vonkajších patogénnych 
faktorov (napríklad vetra, horúceho 
vetra) a vnútorných patogénov spô-
sobeným nadbytkom, plnosťou (napr. 
oheň Pečene) alebo hlienom. Pri 
syndrómoch z nedostatku alebo kom-
binovaných syndrómoch doplňujeme 
nedostatok a redukujeme nadbytok. 
Dôležité je neprehliadnuť prítomnosť 
hlienu, je to častou príčinou rezisten-
cie pacienta na terapiu akupunktúrou. 
Vo vyššom veku v prvom rade odstra-
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ňujeme stázu a upravujeme nedosta-
tok esencie Jing.

Vyššie už boli spomínané body 
resp. skupiny bodov, ktoré boli v rôz-
nych štúdiách používané na terapiu 
tinnitu.

Bazálny program terapie spočíva 
v používaní jednak lokálnych a jed-
nak vzdialených bodov.

13.1. Lokálne body používané pri 
terapii tinnitu (6)

Z lokálnych bodov patria k najdô-
ležitejším: 

1. T 17 Yifeng (TE 17) - majstrov-
ský bod pre uši, používaný pri stú-
pajúcom ohni Pečene alebo Žlčníka, 
odstraňuje aj obštrukciu meridiánov 
vetrom.

Nasledujúce tri body podporujú 
stúpanie čistého Qi k ušiam a zostup 
kalného Qi.

2. VF 2 Tinghui (GB 2) - odstra-
ňuje obštrukciu meridiánov hlavne 
vonkajším vetrom, podporuje uši, ako 
najdôležitejšie sa zdá jeho použitie 
pri syndróme nedostatku Obličkovej 
esencie Jing. 

3. IT 19 Tinggong (SI 19) - najdô-
ležitejší lokálny bod pri tinnite spô-
sobenom nedostatkom Qi v hornom 
ohrievači

4. T 21 Ermen (TE 21) - majstrov-
ský bod pre uši, najdôležitejší pri 
syndróme hli

enu a ohňa

Obrázok č. 4 – najčastejšie používané 
lokálne body

Macioca (20) odporúča 5 po sebe 
nasledujúcich dní ošetrovať postupne 
body 2., 3., a 4., aby kalné qi zo-
stúpilo a následne 5 dní v opačnom 

poradí, aby čisté qi mohlo vstúpiť do 
uší. Niektorí autori tento postup kri-
tizovali kvôli nebezpečiu poranenia 
n. auriculotemporalis a a. temporalis. 
Ak sa však ihla zavádza prísne sub-
kutánne v prstami vytvorenej kožnej 
riase, toto nebezPečenstvo nehrozí. 

13.2. Vzdialené body používané 
pri terapii tinnitu

Zo vzdialených bodov sa používa-
jú pri tinnite nasledujúce:

1. T 3 Zhongzhu (TE 3) - tonizačný 
bod, odstraňuje horúci vietor z oblasti 
očí a uší, rozháňa stagnáciu qi, potlá-
ča Pečeňový Yang

2. T 5 Waiguan (TE 5) - bod Luo, 
otvára Yang Wei Mai, odstraňuje ho-
rúci vietor a obštrukciu z meridiánov, 
potláča Pečeňový Yang

Do kombinácie s uvedenými bod-
mi môžeme zapojiť aj ďaľšie body, 
vždy podľa príznakov a diagnostiko-
vaných syndrómov.

3. VU 15 Xinshu (UB 15) - najmä 
v kombinácii s C 7 Shenmen (HT 7) 
posilňuje qi a Yin Srdca

4. VU 17 Geshu (UB 17) - posilňu-
je a rozhýbava krv

5. VU 20 Pishu (UB 20) - najmä 
v kombinácii s Ren Mai 12 Zhon-
gwan (CV 12) a G 36 Zusanli (ST 36) 
premieňa hlien

6. VU 23 Shenshu (UB 23) - najmä 
v kombinácii s R 3 Taixi (KI 3) posil-
ňuje qi, Yin, Yang aj Jing Obličiek

7. IC 4 Hegu (LI 4) spolu s H 3 Tai-
chong (LV 3) - rozhýbava qi, reguluje 
vzostup a zostup qi z oblasti tváre

8. IC 11 Quchi (LI 11) - dôležitý 
pri horúčosti a horúčke

9. TM 20 Baihui (GV 20) - je kon-
covým bodom vnútorného priebehu 
meridiánu Pečene

10. TM 4 Mingmen (GV 4) - posil-
ňuje Yang ale aj Yin Obličiek a upev-
ňuje Jing

11. VF 20 Fengchi (GB 20) - potlá-
ča Pečeňový Yang, odstraňuje vietor 
a horúčosť

12. VF 34 Yanglingquan (GB 34) - 
umožňuje Pečeňovému qi voľný tok, 
otáča opačne smerujúce (rebelujúce) 
qi

13. VF 43 Xiaxi (GB 43) - potláča 
Yang Pečene

14. VF 8 Shuaigu (GB 8) - odstra-
ňuje obštrukciu a vietor z meridiánov, 
potláča Pečeňový Yang, ukľudňuje 
ucho

15. C 5 Tongli (HT 5) - posilňuje 
a reguluje Srdcové Qi

16. C 6 Yinxi (HT 6) spolu s R 7 
Fuliu (KI 7) - harmonizujú Obličky 
a Srdce

17. C 7 Shenmen (HT 7) - ukľud-
ňuje Srdce, chladí oheň, horúčosť, 
ukľudňuje ducha, rozpúšťa stagnáciu 
v hrudníku, zlepšuje spánok

18. H 2 Xiangjian (LV 2) - odstra-
ňuje oheň z Pečene

19. H 3 Taichong (LV 3) - potláča 
Pečeňový Yang, odstraňuje vnútorný 
vietor, uvoľňuje tok qi, má spazmoly-
tické účinky

20. G 40 Fenglong (ST 40) - od-
straňuje horúčosť, rozpúšťa vlhkosť 
a hlien

21. G 8 Touwei (ST 8) - zmierňuje 
bolesti hlavy spôsobené horúcim 
vetrom

22. LP 10 Xuehai (SP 10) - posil-
ňuje a chladí krv, rozhýbava krv aj qi

23. R 3 Taixi (KI 3) - posilňuje 
Obličkový Yin, Jing aj Yang

24. R 7 Fuliu (KI 7) - posilňuje 
Jing

25. PC 6 Neiguan (PC 6) - maj-
strovský bod pre nauzeu, pôsobí 
ukľudňujúco

26. JM 12 Zhongwan (CV 12) - 
podporuje transformáciu hlienu

27. JM 4 Juque (CV 4) - ukotvuje 
HUN 

28. JM 6 Qihai (CV 6) - posilňuje 
Obličky a ťahá qi smerom dole

29. JM9 Shuifen (CV 9) - odstra-
ňuje hlien, vlhkosť a hnis

30. T 16 Tianyou (TE 16) - dvíha 
Yang smerom do hlavy, hlavne pri 
náhlej strate sluchu

Podľa niektorých autorov (6) pri 
jednom akupunktúrnom sedení pri 
terapii tinnitu by sa nemalo používať 
viac než 7 bodov. Ich výber vždy zvá-
žiť podľa diagnostikovaného syndró-
mu u pacienta.

Záver
Ako je z predchádzajúcich strán 

zjavné, tinnitu je venované veľké 
množstvo literatúry, štúdií, pokusov 
o liečbu, žiadne z nich však nevyka-
zuje jednoznačný a dlhodobý efekt na 
zlepšenie tohoto príznaku.

Vzhľadom na to, že sa jedná o veľ-
mi heterogénnu chorobnú jednotku, 
sú aj výsledky rôznych terapií viac 
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menej parciálne a dočasné. Mnohé 
majú efekt len na určitú skupinu pa-
cientov. Do budúcnosti by bolo vhod-
né vyšpecifikovať, ktorá liečebná me-
tóda alebo ktoré kombinácie metód by 
mali byť použité u tej ktorej skupiny 
pacientov. Keďže sa jedná o problém, 
ktorý pacientov veľmi obťažuje, ne-
mala by byť a priori vylúčená žiadna 
metóda len kvôli predpojatosti. 

Liečba tinnitu z pohľadu akupunk-
túry a akupunkturistu má byť indivi-
duálna, nie paušálna. Napriek tomu, 
ako je zjavné z predchádzajúcich 
údajov, v liečbe sa používajú zväčša 
tie isté, respektíve veľmi podobné 
kombinácie bodov. Nesúvisí to však 
s tým, že by sa tieto skupiny bodov 
používali bez rozmyslu, že by boli 
dané. Má to skôr súvis s častejším 
výskytom niektorých syndrómov 
čínskej medicíny, ako boli popísané 
vyššie, pri ktorých sa práve tinnitus 
vyskytuje častejšie. Neznamená to, 
že iné body sa v liečbe tinnitu po-
užiť nesmú. Rozdiely v stanovenej 
diagnóze z hľadiska tradičnej čínskej 
medicíny majú práve viesť k použitiu 
rôznych kombinácií bodov u rôznych 
pacientov. V tom je tradičná čínska 
medicína jedinečná. 

Liečba akupunktúrou, ak si od-
myslíme isté nepohodlie pre pacienta 
vo forme vniknutia ihly cez kožu, je 
lacná a nenáročná na materiál, miesto 
aj čas, vyžaduje však dobre priprave-
ných a kreatívnych akupunkturistov, 
schopných kvalitnej a správnej dia-
gnostiky z pulzu a jazyka a následne 
výberu zodpovedajúcej terapie. Prob-
lémom pre pacienta môže byť cena 
terapie, pretože zdravotné poisťovne 
túto liečbu nepreplácajú. V neposled-
nom rade akupunktúra nemá nežiadú-
ce účinky na organizmus, nezaťažuje 
a nepoškodzuje Pečeň tak, ako medi-
kamentózna liečba. Keďže sa zväčša 
jedná o ochorenie chronické, použi-
tie akupunktúry má aj ekonomický 
dopad, pretože minimálne redukuje 
množstvo pacientom spotrebovaných 
liekov.

Keďže žijeme v čase medicíny 
dôkazov (Evidence Based Medi-
cine), status quo terapie tinnitu by 
do budúcna mohla byť výzva pre 
akupunkturistov na realizáciu väč-
ších štúdií, ktoré by overili účinnosť 
akupunktúry.
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ÚVOD
Akútne i chronické rinosinusití-

dy patria medzi najčastejšie zápaly 
dýchacích ciest. Kým ľahký priebeh 
akútneho ochorenia častokrát nevy-
žaduje vyšetrenie lekára, pacient ho 
zvláda symptomatickou domácou 
liečbou a bez potreby práceneschop-
nosti, veľká časť ochorení vyžaduje 
liečbu na lôžku a nie zriedkavo i opa-
kovanú antibiotickú liečbu. 

Vysoká prevalencia znamená aj 
vysoký sociálno-ekonomický dopad, 
ktorý je ešte väčší u pacientov s chro-
nickým priebehom ochorenia, kde je 

pacient často na celoročnej farma-
kologickej liečbe, sprevádzanej ved-
ľajšími účinkami, pri exacerbaciach 
i s opakovanou liečbou na lôžku, či 
potrebou chirurgického riešenia.

Dá sa pozorovať mierny trend 
uvážlivejšieho indikovania antibio-
tickej liečby pri akútnych prejavoch 
zápalov PND ako na ambulanciách 
všeobecného lekárstva, tak v ambu-
lanciách ORL špecialistov, čo možno 
pravdepodobne pripisovať dostup-
nosti CRP diagnostiky a zobrazova-
cích vyšetrení a endoskopie, ako aj 
vyššiemu zdravotnému povedomiu 

pacientov, ktorí stále častejšie prefe-
rujú možnosť počkať s antibiotickou 
liečbou až pri neúspechu symptoma-
tickej liečby, stále častejšie sú ich 
otázky smerované k inej ako farma-
kologickej či chirurgickej liečbe. 

Narastajú počty pacientov dispen-
zarizovaných s CHRS. Určite úlohu 
hrá stúpajúca kvalita diagnostiky, či 
už laboratórnych postupov, ale pre-
dovšetkým rozmach endoskopických 
vyšetrení nosa a PND, keď endosko-
pia sa stala bežnou súčasťou ambu-
lantnej praxe ORL lekára, čo vedie 
k podchyteniu a liečbe väčšieho poč-

ABSTRACT
Integration of acupuncture according to the Traditional 

Chinese Medicine into the treatment of acute and chronic rhi-
nosinusitis [specialization thesis]. Slovak Medical University 
in Bratislava. The Faculty of Medicine; Department of Acu-
puncture of the Institute of Traditional Chinese Medicine and 
Acupuncture. Degree of professional qualification: Specialist 
doctor in acupuncture. Bratislava: FoM, 2020, 53 pages. Dia-
gnosis and treatment of acute rhinosinusitis is part of the dai-
ly practice of an ENT specialists. It is one of the most frequ-
ent infectious inflammatory diseases of the upper respiratory 
tract. In recent decades, with the growing number of allergic 
populations, the number of allergic chronic rhinosinusitis 
has also increased, much of which is treated with year-round 
pharmacotherapy. While common RS is nowadays mostly 
correctly diagnosed and treated in general practice, the tre-
atment of complications of acute RS and the care of patients 
with chronic rhinosinusitis is fully within the competence of 
the ENT specialists. The treatment of chronic rhinosinusitis, 
in particular, has undergone significant changes in recent ye-
ars in both conservative and surgical treatment. Thanks to the 
interest of specialists, significant progress was achieved in 
endoscopic surgery of the nose and sinuses and emphasis on 
determining the etiology of chronic pathological processes in 
this area, followed by adequate treatment, replacing the ge-
neral practice of the past, i.e. excessive use of decongestants, 
antibiotics or systemic corticoids. Nevertheless, the author 
evaluates possibilities and methods of the inclusion of acu-
puncture in the treatment of acute and chronic sinusitis. In the 
work, the author provides an overview of the identification 
of RS symptoms in perspective of Traditional Chinese Me-
dicine, which then allows a more accurate determination of 
acupuncture schemes to support pharmacological treatment, 
alleviation of subjective difficulties of the patient, as well as 
use in preoperative and postoperative patient care. 

Key words: rhinosinusitis, acupuncture, Traditional Chinese 
Medicine, paranasal sinuses

ABSTRAKT
Diagnostika a liečba akútnych rinosinusitíd patrí 

k dennej praxi ambulancie otorinolaryngológa. Jedná sa 
o jedno z najfrekventovanejších infekčných zápalových 
ochorení horných ciest dýchacích. V posledných desaťro-
čiach s narastajúcim počtom alergickej populácie, narastá 
aj počet alergických chronických rhinosinusitíd, z ktorých 
veľká časť je závislá od celoročnej farmakoterapie. Kým 
bežná RS je už v dnešnej dobe väčšinou správne diagnos-
tikovaná a liečená v ambulanciách všeobecného lekárstva, 
liečba komplikácii akútnych RS a starostlivosť o pacien-
tov s chronickou rinosinusitídou je plne v kompetencii 
ORL lekára. Liečbe najmä chronických rinosinusitíd pre-
chádza posledné roky výraznými zmenami ako v oblasti 
konzervatívnej, tak i chirurgickej liečby. Tomuto záujmu 
špecialistov vďačíme za výrazný progres v oblasti endo-
skopickej chirurgie nosa a prinosových dutín a dôrazu na 
stanovenie etiológie chronických patologických proce-
sov v tejto lokalite, s následným stanovením adekvátnej 
liečby, miesto všeobecnej praxe minulosti, nadmerného 
užívania dekongestívnych prípravkov, antibiotík či systé-
mových kortikoidov. 

Napriek tomu autorka nachádza široký priestor pre 
začlenenie akupunktúry do liečby akútnych i chronických 
zápalov prínosových dutín. V svojej práci podáva prehľad 
identifikácie symptómov RS v obrazoch tradičnej čínskej 
medicíny, čo následne umožňuje presnejšie stanovenie 
akupunktúrnej schémy na podporu farmakologickej lieč-
by, zmiernenie subjektívnych ťažkostí pacienta, ako aj po-
užitie v oblasti predoperačnej a pooperačnej starostlivosti 
pacienta.    

Kľúčové slová: rinosinusitída, akupunktúra, tradičná čín-
ska medicína, prínosové dutiny
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tu pacientov, predovšetkým s aler-
gickou etiopatogenézou ochorenia, 
ktoré v posledných rokoch dominujú 
počtom nad inými tipmi CHRS.

Diagnostika a liečba recidivujú-
cich, protrahovaných a chronických 
zápalov vyžaduje interdisciplinárnu 
spoluprácu, predovšetkým ORL 

lekára, imunoalergológa, infektoló-
ga, röntgenológa, gastroenterológa, 
balneológa. V mojej práci sa prob-
lematikou rinosinusitíd zaoberám 
ako lekár akupunkturista, pokúšam 
poukázať na to, akou výhodou je, 
ak súčasťou tohto tímu je lekár aku-
punkturista, ktorý môže pôsobením 

akupunktúry, či niektorej pomocnej 
techniky, zasiahnuť do procesov pre-
vencie, starostlivosti počas akútnych 
priebehov RS, zlepšovania priebehu 
chronického ochorenia, až po súčasť 
pooperačnej starostlivosti. 

DEFINÍCIA ZÁKLADNÝCH 
POJMOV

Rinosinusitídu definujeme podľa 
klinického nálezu ako zápal sliznice 
nosa a vedľajších prinosových dutín 
charakterizovaný dvoma a viacerými 
príznakmi, z ktorých jeden musí byť: 
- nosová nepriechodnosť (obštruk-

cia, blokáda, kongescia), alebo 
výtok z nosa , predná alebo zadná 
nádcha)

± bolesť/tlak v oblasti tváre
± zhoršenie alebo strata čuchu 
 a ďalšie
- endoskopický nález -a/alebo noso-

vé polypy
- a/alebo hlienovo-hnisavý výtok zo 

stredného nosového prieduchu 
- a/alebo obštrukcia v strednom prie-

duchu, opuch sliznice

- CT nález slizničných zmien v ob-
lasti OMJ a/alebo PND

 (podľa EPOS 2020 Position Paper)

Definícia RS podľa epidemiologic-
kých štúdií (podľa symptomatológie, 
bez ORL vyšetrenia a zobrazovacích 
vyšetrení):

Akútna RS (ARS) je definovaná ako:
- náhly nástup dvoch a viacerých 

symptómov z ktorých jeden musí 
byť nosová obštrukcia (blokáda, 
kongescia) alebo výtok z nosa 
(predná alebo zadná nádcha)

± bolesť alebo tlak v oblasti tváre, 
zhoršenie alebo strata čuchu

± zhoršenie alebo strata čuchu

- trvanie do 12 týždňov
- zahrnuté sú i príznaky alergické, 

ako je kýchanie, vodnatá nádcha, 
svrbenie nosa, očí, slzenie 

(Podľa EPOS 2020 Positon Paper)

Definícia chronickej rinosinusitídy 
(CRS) :
- chronická rinosinusitída (s alebo 

bez polypov) je definovaná ako 
prítomnosť dvoch alebo viacerých 
symptómov, z ktorých aspoň jeden 
je nosová obštrukcia (blokáda, kon-
gescia), alebo výtok z nosa (predná 
alebo zadná nádcha)

± tlak alebo bolesť v oblasti tváre
± zhoršenie alebo strata čuchu
- trvanie 12 a viac týždňov
 (podľa EPOS 2020 Position Paper)

ÚVOD DO PROBLEMATIKY 
NOSA A PRINOSOVÝCH 
DUTÍN

Embryológia a vývojová anatómia 
- nos a prínosové dutiny

Tvár vzniká z troch rastových 
centier proliferujúceho mezenchýmu, 
ktorý nadvihuje povrchovú ektoder-
mu. (Kapeller et.al., 1990)
- z prominencia frontalis sa vyvinie 
čelo, nos, stredná časť hornej če-
ľuste a hornej pery, nosová - prie-
hradka a časť podnebia

- z processus maxillares sa vyvinie 
väčšia časť hornej čeľuste, hornej 
pery a podnebia 

- z processus mandibulares sa vy-
vinie stred brady, sánky a dolnej 
pery.
Vzájomným zrastením processus 

maxillaris a mandibularis na oboch 
stranách hlavy sa tvoria líca. (Černý 
et al.,1995, s. 329) 

Z distálneho úseku čelového 
výbežku sa vytvorí trojuholníková 
oblasť, z ktorej vznikne chrbát a hrot 
nosa, z processus nasales laterales 

vzniknú krídla nosa a jeho bočné ste-
ny. Koncom 5. týždňa embryogenézy 
vzniknú medzi laterálnymi a medi-
álnymi výbežkami čuchové plakódy 
čuchové jamky, ktoré sa prehĺbia na 
čuchové (nosové )kanáliky, tie od 
primitívnej ústnej dutiny oddeľuje 
membrana oronasalis. Po perforovaní 
oronasálnej membrány, v 7. týždni 
vývoja ústia obidva čuchové kaná-
liky do primitívne nosovej dutiny 
samostatnými otvormi, choanami. 
(Klačanský et al., 1992, s. 87)

Približne v 4. embryonálnom me-
siaci sa z pôvodnej nosovej dutiny 
odštiepujú prínosové dutiny: čeľust-
ná, čelová, a čuchové, Zakladajú sa 
v mezenchýmovom blastéme prísluš-
ných kostí lebky v podobe dutiniek, 
do ktorých sa rozšíri epitel nosovej 
dutiny. Výnimkou je klinová dutina, 
ktorá sa vytvorí priamym odčlenením 
od nosovej dutiny. (Stanek, 1952, s. 
441)

Postnatálny vývoj 
Staršia literatúra uvádza, že vývoj 

a tvar PND sa ukončuje postnatálne, 
okolo 20 roku života, ale zobrazo-
vacie vyšetrenia potvrdzujú, že za 
posledné desaťročia sa ukončenie 
vývoja posunulo o niekoľko rokov 
skôr. Stále je veľká variabilita v dobe 
ukončenia vývoja prínosových dutín, 
niektorí autori udávajú ukončenie vý-
voja etmoidálnych dutín až okolo 30. 
roku života. (Spišák, 2003)

Pri narodení má maxilárna dutina 
veľkosť hrášku, definitívnu veľkosť 
a tvar dosahuje okolo 8. roka post-
natálneho života. Etmoidálne dutiny 
a sfenoidálna dutina majú u novo-
rodenca tiež veľkosti hrášku, počet 
a veľkosť je definitívny okolo 12. 
roku. Frontálna dutina je pri narode-
ní nevyvinutá, vzniká medzi 1. - 5. 
rokom. (Markalous et al., 2009a, s. 
21-22) 
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RINOSINUSITÍDY PODĽA 
TRADIČNEJ ČÍNSKEJ 
MEDICÍNY

DIAGNOSTIKA PODĽA 
TRADIČNEJ ČÍNSKEJ 
MEDICÍNY

Vyšetrovacie postupy podľa TČM 
sa opierajú o štyri základné diagnos-
tické postupy SI ZHEN.

Pozorovanie (WANG ZHEN)
a) pozorovanie shen - duch - v našom 

poňatí sa to dá interpretovať ako 
hodnotenie celkového vzhľadu 
a prejavu pacienta, teda vitalita, 
apatia, dynamika prejavu, pozoro-
vanie pleti - všímame si farbu, vlh-
kosť, teplotu, útvary, pigmentácie

b) pozorovanie konštitúcie - stav 
výživy, svalstva, nechtov, šliach, 
pohyb a polohu pacienta, veľkosť 
a tvar hlavy, tras hlavy, útvary na 
hlave, vlasy, opuch, vyrážky na 
tvári, 

c) pozorovanie zmyslových vývo-
dov- očí, uší, nosa, úst a pier, stav 
chrupu - nielen kariézny chrup, ale 
aj tvar zubov, ich sfarbenie, tak po-
tupne si terapeut všíma celé telo

d) patrí sem aj pozorovanie jazyka, 
ktoré si ale zaslúži podrobnejšie 
vysvetlenie, v ďalšej časti tejto 
práce. 

Počúvanie (WEN Zhen)
Diagnostik pozorne počúva reč, 

pričom počúva nie len obsah prejavu, 
ale aj hlasitosť, melódiu, chrapľa-
vosť, prejavy dysfónie, hodnotí dych, 
kašeľ
Čuchanie - všíma si zápach z úst, 

celkový telesný pach, páchnucu nád-
chu a podobne.

Dotazovanie (WEN ZHEN) podľa 
systému 10 otázok (SHI WEN)

Cielene a detailne sa pýtame na 
okruhy - chlad/horúčosť, potenie, 
hlava a telo, hrudník a brucho, chuť 
k jedlu a smäd, stolica a močenie, 
spánok, zmyslové orgány, bolesť, 
gynekológia. 

To je pôvodných desať okruhov, 
podľa ktorých postupoval diagnos-
tik, k týmto sa neskôr pridali otázky 
ohľadom psychického stavu, sexu 
a otázky ohľadom detstva pacienta. 

Pohmat (QIE ZHEN) - najmä vy-
šetrenie pulzu (QIE MAI)

Vyšetrenie pulzu a jazyka v rámci 
týchto postupov majú dôležité posta-
venia, nakoľko slúžia na potvrdenie 
obrazu, v našom chápaní syndrómu, 
ktorý stanovíme na základe pozoro-
vania a dotazovania, pričom pulz je 
má úlohu kľúčovú, pozorovanie jazy-
ka má dôležitú ale skôr potvrdzujúcu 
úlohu.

Preto je potrebné sa o nich zmieniť 
podrobnejšie. 

Pozorovanie pulzu (QIE MAI)
Jednotlivé orgány sa podieľajú na 

tvorbe tepovej vlny, cez ich podiel na 
vyváženosti Qi a ich vzťah ku krvi. 
Disharmónia ktoréhokoľvek orgánu 
a porucha Qi sa prejavia v zmene 
kvality pulzu. To napomáha určiť 
v akej úrovni sa škodlivina nachádza, 
poukazuje na prítomnosť horúčosti či 
chladu, prázdnotu, či plnosť, dá sa 
usudzovať na prognózu chronického 
ochorenia. (Ando, 2014, s.251-252)

Nutné podotknúť, že táto diagnos-
tická metóda vyžaduje skúsenosť a aj 
po oboznámení sa s jej pravidlami 
od skúseného školiteľa, vyžaduje 
dlhodobé zdokonaľovanie, čo je pre 
mnohých ťažko dosiahnuteľný cieľ. 
To však neznamená, že lekár aku-
punkturista v nej nemá dôležitý zdroj 
informácií. 

Pulzová diagnostika umožňuje 
západne vzdelaným lekárom upresniť 
si pohľad na pacienta a jeho chorobu, 
keď nám naše štandardne používané 
vyšetrovacie metódy neobjasňujú 
ťažkosti pacienta. (Fiala, 2018a, 
s.200)

Pulz sa hmatá na oboch predlak-
tiach, na troch pozíciach (SAN BU), 
cun, guan, chi. Pričom ľavá končati-
na má vzťah ku krvi (XUE) a pravá 
k Qi. Na pravej ruke palpujeme pulz 
prislúchajúci k dráham - na pozíciach 
cun - Srdce, guan - Pečeň a Žlčník, 
chi- Obličky (yin), Močový mechúr, 
Tenké črevo. Na pravej ruke hmatá-
me na pozícii cun - Pľúca a hrudník, 
quan - Slezina, Žalúdok, chi - Oblič-
ky (yang), Hrubé črevo. Hodnotíme 
na troch úrovniach - povrchovej, 
strednej, hlbokej. Existujú viaceré 
školy diagnostika z pulzu, v práci 
uvádzame výklad pulzu podľa TČM.

Diagnostika jazyka

Je založená na pozorovaní vzhľadu 
jazyka celkovo, jeho farbe, povlaku, 
vlhkosti.

Je niekoľko systémov, ktoré opi-
sujú s drobnými rozdielmi vzťah 
jednotlivých častí jazyka a orgánov. 
Na ukážku uvádzame jeden často 
používaný. 

Zadná tretina prináleží dolnému 
žiariču, stred stredu a predná tretina 
hornému žiariču. 

Podľa podrobnejšieho delenia apex 
jazyka prináleží Srdcu, za ním je ob-
lasť Pľúc, stred patrí Slezine a Žalúd-
ku, po krajoch strednej časti jazyka 
je Žlčník a Pečeň, zadná tretina patrí 
Obličkám. (Maciocia, 2004, s.51-52)
V súčasnosti máme okrem postupov 
TČM k dispozícii aj výhody prístro-
jovej diagnostiky, spomedzi ktorej 
metodikami má popredné miesto naj-
prepracovanejší systém EA - elektro-
akupunktúra podľa Volla. Táto metó-
da v sebe zahŕňa diagnostiku i liečbu, 
spĺňa integračné a celostné poňatie. 

Je to metóda, ktorá využíva sú-
stavu akupunktúry pomocou elek-
troniky. Pomocou EAV vykonávame 
medicínsku systémovú a regulačnú 
diagnostiku, tá sa zaoberá meraním 
a hodnotením mechanobioelektric-
kých vlastností aktívnych bodov 
akupunktúry a bodov objavených 
Vollom. (Šmirala et al., 2005, s.263 
- 265).

Pokiaľ akupunkturista používa 
okrem korporálnej akupunktúry aj 
mikrosystém ucha, hoci tento systém 
nie je súčasťou TČM, jeho doplne-
nie je užitočné ako diagnosticky, 
tak i terapeuticky, podľa topografie 
bodov ušnice usudzovať na patoló-
giu prislúchajúcej oblasti, nakoľko 
body sa stávajú detekovateľnými až 
pri patologickej stimulácii, inak sú 
neaktívne.

STANOVENIE DIAGNÓZY 
PODĽA TČM

Hlavné príznaky a symptómy akút-
nej i chronickej rinosinusitídy môže-
me priradiť k nasledujúcim obrazom 
- syndrómom stanovíme správny 
obraz, prípadne kombinovaný obraz 
a následne určíme zostavu aktívnych 
bodov a liečebný plán, ktorým dopl-
níme liečbu podľa modernej západnej 
medicíny. Pri identifikácii obrazov je 
potrebné si uvedomiť, že príznaky 
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RS, môžu byť jedinými, ostatné prí-
znaky nemusia byť prítomné.

Jednotlivé príznaky zistíme na 
základe pozorovania a dotazovania, 
v čom sa postup nie veľmi líši od 
úvodného postupu pri odoberaní 
anamnézy, ktorý používame v bežnej 
praxi ORL ambulancie. Tento postup 
dopĺňame podľa TČM pozorovaním 
jazyka a pulzovou diagnostikou. 

OBRAZY TČM SPOJENÉ S RIN-
ITÍDOU A RINOSINUSITÍDOU 

1.Obrazy spojené pri napadnutie 
vonkajšími patogénnymi faktormi 

1.1 Napadnutie veterným chladom 
(feng han)
- vodnatá nádcha , pomerne hojné 

množstvo, rýchly , akútny nástup
- ďalšie príznaky sú, obavy z chladu 

a vetra, ľahké potenie alebo po-
tenie chýba, opuch sliznice nosa 
prejavujúci sa ako upchatie nosa, 
pobolievanie tela, hlavy, kýchanie, 
teplota, pobolievanie v hrdle, kašeľ 
bez, alebo s vykašliavaním číreho 
hlienu 

- pulz - fu (plávajúci), xian (napätý),
- jin - jazyk - jemný biely povlak
(Načatoj, 2009 a, s.178)
Obraz dobre vystihuje vírusové 
a väčšinovo aj alergické RS.
1.2 Napadnutie veternou horúčos-
ťou (feng re)
- žltý purulentný sekrét s akútnym 

nástupom 
- ďalšie príznaky sú opuch slizni-

ce nosa, prejavujúce sa pocitom 
upchatia, horúčka, kašeľ, bolesti 
hlavy, netolerovanie chladu, pobo-
lievanie tela, mierne potenie, boles-
ti v krku, smäd, 

- pulz - schu (rýchly), fu (plávajúci)
- jazyk - jazyk mierne červený, čer-

vený po stranách 
(Načatoj, 2009 b, s.178-179)
V tomto obraze dobe identifikujeme 
bakteriálne RS.

2. Obrazy plných (ZANG) a du-
tých orgánov (F)

2.1 Nedostatok Qi Pľúc 
- chronická biela, vodnatá nádcha, 

opuch sliznice nosa 
- ďalšie príznaky sú slabý hlas, za-

dýchavanie pri záťaži, únavnosť, 
netolerovanie chladu, spontánne 
potenie, bledá pleť, mierny kašeľ

- pulz - slabý

- jazyk - normálny prípadne bledší
Tento obraz sa zhoduje s chronic-

kou alergickou rinosinusitídou.
2.2 Nedostatok yangu Obličiek 
- obturácia nosa, kašeľ, dyspnoe, 

vertigo, studené končatiny, zimo-
mravosť, hojné močenie, bledý 
moč, bolesti v driekovej oblasti, 
kolien, protrahovaná vodnatá nád-
cha, opuch nosa

- ďalšie príznaky sú únavnosť, ne-
výkonnosť, nočné močenie, hojné 
močenie, pocit chladu v driekovej 
oblasti a kolenách, nezáujem o sex

- pulz - slabý, hlboký
- jazyk - bledý 
2.3 Nedostatok Qi Pľúc a Sleziny
- chronická obturácia nosa, biele 

sekréty, bez zápachu, pocit ťažkej 
hlavy, hyposmia, opuch sliznice 

- príznaky mimo nosa sú nechuten-
stvo, nafukovanie, únavnosť, bledá 
koža, slabý hlas, spontánne potenie, 
kašovitá stolica, pokašliavanie , sla-
bosť končatín 

- pulz - slabý
- jazyk - bledý
2.4 Nedostatok yinu Obličiek a Pe-
čene
- malé množstvo sekrétu, opuch sliz-

nice nosa
- ďalšie príznaky sú- závrat, bolesti 

hlavy, hyposmia, ušné šelesty, ťaž-
kosti s pamäťou, bolesť v driekovej 
oblasti, nočné močenie

- pulz- prázdny, plávajúci
- jazyk bez povlaku 
2.5 Horúčosť v Pľúcach 
- žltá purulentná nádcha s prímesou 

krvi, páchnuca, opuch sliznice nosa
- ďalšie príznaky sú bolesť hlavy, 

kašel, dušnosť, smäd,f oetor ex ore, 
opuchnutý a červený vonkajší nos 
a tvár, bolesť v nadbrušku

- pulz- rýchly, vlnovitý, hladký
- jazyk - červený, silný žltý až tmavo-

žltý povlak
2.6 Vlhká horúčosť v Slezine a Ža-
lúdku 
- hustá, hnisavá, žltá nádcha, páchnu-

ca sekrécia, obturácia nosa 
- ďalšie možné príznaky sú nechuten-

stvo, smäd, nauzea, pocity plnosti 
abdomenu, smäd bez potreby piť, 
páchnuca redšia stolica, pocit tep-
loty

- pulz- hladký, rýchly
- jazyk- červený s lepkavým žltým 

povlakom

2.7 Horúčosť v Pečeni a Žlčníku
- žltá nádcha a obturácia nosa s inter-

mitentným priebehom 
- príznaky mimo nosa a PND sú 

nechutenstvo, nauzea, pálenie pri 
močení, gynekologický výtok, 
gynekologické krvácanie, pachuť 
v dutine ústnej. 

- pulz- rýchly, strunovitý, hladký
- jazyk -červený s žltým lepkavým 

povlakom 

3. Spoločné obrazy Qi a krvi
3.1 Stagnácia Qi a stáza krvi (QI 
ZHI XUE YU)
- bolesti hlavy, edematózna prekrve-

ná, až fialová sliznica, hypertofia 
sliznice, biely, alebo nažltlý sekrét 
z nosa

- Pulz - strunovitý, zadrhávajúci (se), 
xi

- Jazyk - lividný, fialový
Príznaky, ktoré sú uvádzané pri 

jednotlivých obrazoch ako ďalšie, 
nemusia byť pri RS vyjadrené, nie 
sú podmienkou zaradenia do obrazu, 
dá sa povedať, že obraz nemusí byť 
kompletný.

Obrazy môžeme rozdeliť medzi plné 
a prázdne.

Z vymenovaných medzi plné ob-
razy radíme - napadnutie veternou 
horúčosťou, veterným chladom, 
vlhká horúčosť v Slezine a Žalúdku, 
horúčosť v Žlčníku, Pečeni, horúčosť 
v Pľúcach, stagnácia Qi a blokáda 
krvi.

Prázdne obrazy patria nedostatok 
Qi Sleziny a Pľúc, nedostatok yangu 
Obličiek a Pľúc, deficit yinu Obličiek 
a Pečene.

Toto členenie nám pomáha pri zá-
kladnom zorientovaní sa a stanovení 
liečby, uľahčuje identifikáciu akút-
nych a chronických stavov

Priebeh rinosinusitídy spadajúci 
pod obraz vlhká horúčosť Sleziny 
a Žalúdka môže prebiehať ako chro-
nické aj akútne ochorenie, rovnako 
obraz horúčosti Pečene a Žlčníka 
a horúčosť Pľúc. 

V literatúre venovanej TČM 
sa často stretávame s syndrómom 
označením BIYUAN, pod ktorú sú 
zaraďované aj alergické RS. Mno-
ho publikácii vystačí pri radení RS 
s obrazom napadnutia vonkajšou 
škodlivinou (xie qi) , teda napadnu-
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tím veterným chladom (feng han ) 
a veternou horúčosťou (feng re), keď 
sa vietor a chlad, alebo vietor a horko 
hromadia v Pľúcach , menia sa na 
horko a to spotrebuje tekutiny (jinye), 
následne premieňanie na kalné látky, 
ktoré sa hromadia v PND. (Anonym, 
2019, s.150), čo však je zjednodu-
šujúce, nakoľko sa tým vysvetľujú 
len niektoré priebehy RS. Medzi zá-
kladné charakteristiky BIYUAN patrí 
hustá hnisavá až páchnuca sekrécia 
z nosa, čo charakterizuje bakteriálne 
ARS a bakteriálne komplikácie v te-
réne CRS, teda napríklad na alergické 
RS sa nezdá dosť výstižný.

Na rozdiel od väčšiny čínskej lite-
ratúry, Maciocia (2020a, s.221) radí 
alergické RS pod syndróm BIQIU 
(plný nos) alebo QIUTI (plný nos 
a kýchanie), kde sa vodnatá nádcha 
a kýchanie pripisuje prázdnote drá-
hy Obličiek a dráhe TM, čo vyplýva 
z jej priebehu. Úlohu hrá aj oslabená 
ochranná Qi (wei Qi).

Koreňom (ben) syndrómu BIYU-
AN je prázdnota Pľúc (fei xu), Pľúca 
sú opakovane napádané veterným 
chladom, v dôsledku toho sa postup-
ne oslabí ich rozptyľovacia a zostup-
ná funkcia,prítomnosť chladu sa pre-
mení na horúčosť, v nose sa postupne 
vytvára lokálna stagnácia Qi a bloká-
da krvi. V niektorých prípadoch sa na 
ťažkostiach podieľa aj horkosť Žlční-
ka, keď dráha vedie horkosť smerom 
k nosu. Kým koreňom infekčných 
RS je oslabenie, prázdnota Pľúc, za 
koreň alergických RS sa považuje 
prázdnota Obličiek, či už vrodená, čo 
zodpovedá alergickým RS v detskom 
veku, alebo oslabením dráhy Obličiek 
v priebehu života, ku ktorej sa ešte 
pridáva postupne vlhkosť generovaná 
oslabením Sleziny. 

Pri chronickom priebehu sa po-
stupne vyvinie aj oslabenie dráhy 
Sleziny (pi xu). (Maciocia, 2020b, s. 
219-220)

LIEČBA RINOSINUSITÍD 
AKUPUNKTÚROU

Liečba akútnej rinosinusitídy, 
sezónnej alergickej rinosinusitídy 

Oblasť pôsobenia akupunktúry 
v oblasti rinosinusitíd, najmä chronic-
kých a alergických je stále predme-
tom mnohých prebiehajúcich štúdií, 
súvisiacich s efektom akupunktúry 

v oblasti imunity, alergických reakcií. 
Akupunktúra má mnoho potvrdených 
účinných bodov na všetky typy aler-
gických reakcií, nie však úplne jasné, 
či funguje na stabilizáciu mastocytov 
ako/alebo ß mimetiká, alebo ako me-
tylxantiny alebo kortikoidy. Masto-
cyty obsahujú histamín, leukotriény, 
prostaglandíny, mnoho mediátorov 
alergických reakcií. Akupunktúra 
má špecifické účinky na krvotvorbu 
a imunitu, môžeme normalizovať 
biely aj červený krvný obraz, usmer-
ňovať imunitné reakcie, často s veľmi 
rýchlym účinkom už behom niekoľ-
kých minút. Zatiaľ nie je úplne jasné, 
či sa pôsobí na úrovni pluripotentnej 
bunky, alebo v následných fázach di-
ferenciácie. Štúdie zatiaľ hovoria pre 
štádium pôsobenia na zrelšie krvné 
elementy. (Fiala, 2018, s. 299,301)

Randomizovaná štúdia potvrdila 
účinnosť akupunktúry pri stredne 
ťažkých a ťažkých priebehoch aler-
gickej RS. Výsledky štúdie na pot-
kanoch poukazujú na to, že výsledky 
môžu súvisieť s účinkom na inhibíciu 
expresie sérového IgE, interleukínu-
1ß(IL-1ß) a TNF-a. (Haipeng 2018).

Nos a prinosové dutiny sú ovplyv-
ňované najmä dráhou Pľúc, nakoľko 
nos je otvorom Pľúc, tekutinou Pľúc 
je nosový sekrét, ovplyvňujú čuch. 
Samotná dráha Pľúc však nosom 
neprechádza, nos reguluje najmä 
cez dráhu Hrubého čreva. (Maciocia, 
2015, s.135-136)

Základnú zostavu bodov vyberáme 
ideálne podľa obrazu, dopĺňame body 
na harmonizáciu podľa sprievodných 
príznakov a celkových príznakov. Po-
kiaľ máme pochybnosti o obraze, body 
vyberáme podľa symptómov, treba ale 
poznamenať, že takto aplikovaná aku-
punktúra pôsobí ako symptomatická 
liečba a nemusí riešiť následné recidí-
vy, či prechod do chronicity.

Napadnutie veterným chladom 
(feng han)

Tento obraz vystihuje najmä akút-
ne vírusové rinosinusitídy a alergické 
rinosinusitídy.

Etiológia je v tomto prípade jed-
noznačná, napadnutie vonkajšou 
škodlivinou (xie qi) pri nevhodnom 
počasí, nedostatočné oblečenie, sezó-
na chladných mesiacov, alebo náhle 
ochladenie, klimatizácia.

Princíp liečby - vylúčiť veterný 

chlad - obnoviť rozptyľovaciu a zo-
stupnú funkciu Pľúc.

VU12 (Fengmen) 
-  rozptyľuje vietor, uvoľňuje povrch, 

posilňuje rozptyľovaciu a zostupnú 
funkciu Pľúc, prospieva nosu

VU13 (Feischu)
-  bei shu bod Pľúc
-  reguluje Pľúca, stavy nedostatku aj 

nadbytku, otvára povrch
P7 (Lieque) -
-  otvára povrch, vylučuje vietor, 

napomáha zostupnej funkciu Pľúc, 
podporujú rozptyľovaciu a zostup-
nú funkciu Pľúc, rozpúšťa hlieny 

VU2 (Zanzhu)
-  vypudzuje vietor, prečisťuje horú-
čosť, účinný na príznaky sinusitis, 
ale aj epistaxa, kýchanie 

VU10(Tianzhu)
-  využitie pri zápaloch PND, anosmii, 

epistaxe, 
IC20 (Yingxian)
-  vylučuje vietor, prečisťuje horúčosť 

v tvári
Bitong (ex - bod) 
-  vylučuje vietor z nosa
Yintang (extrabod)
-  prospieva nosu, rieši obturáciu 

nosa, epistaxu, polypy, účinný na 
svrbenie a kýchanie

TM23 (shangxing) 
-  vylučuje vietor, zmierňuje opu-

chy, prospieva hlave, tvári, nosu 
a očiam, účinný pri opuchu v nose, 
epistaxa, strate čuchu, polypoch 

TM24 (Shenting) 
-  vylučuje vietor, prospieva nosu, ale 

účinok TM23 je silnejší v pôsobení 
na nos a PND

G8 (Touwei)
-  využiteľný pri bolestiach hlavy 

v oblasti yangmingu a shaoyangu 
pri nachladnutí veterným chladom 
i veternou horúčosťou 

VF20 (Fengchi)
-  vypudzuje vietor, prospieva nosu, 

odstraňuje vietor, sťahuje stúpajúci 
Pečeňový yang
Body picháme metódou vypúšťa-

nia (xie), alebo vyvážene. 
Barešová odporúča do schémy 

doplniť aj všeobecné protialergické 
body: T5, VF 41, G36, IC4, body Vet-
ra (fengy). (Barešová, 2015, s.240)
VF41(Zulinqi) 
-  shu xue - bod 3. priehrady, bod Dre-

va
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-  spriechodnuje QI Pečene, význam 
doplnenia má pokiaľ sú vyjadrené 
očné sprievodné príznaky RS, za-
červenania, pálenia 

G36(Zusanli)
-  he xue - bod 5. Priehrady, bod Zem
-  posilňuje imunitu, doplňuje yuan 

qi, Qi, yang, krv a yin, rozpúšťa 
vlhkosť

P9 (Taiyuan), P7 (Lieque)
-  dopĺňajú Pľúca
IC4(hegu)
-  yuan bod dráhy IC, reguluje ochran-

nú Qi (weiqi), potenie, vylučuje 
vietor, uvoľňuje povrch, prospieva 
nosu, (kontraindikácia gravidita)

Napadnutie veternou horúčos-
ťou (feng re)

Tento obraz vystihuje aj akútne 
bakteriálne akútnej rinosinusitídy

Etiológia, opäť spadá do kategórie 
napadnutia vonkajšou škodlivinou, 
väčšinou v jarných a letných mesia-
coch, ale aj oteplenie neprislúchajúce 
obdobiu, a tiež prekurované prostre-
die v chladných mesiacoch.

Princíp liečby - vypudiť vietor, 
prečistiť horúčosť, obnoviť rozptyľo-
vaciu a zostupnú funkciu Pľúc.

VU12, VU13
-  vylučujú vietor, obnovujú rozptyľo-

vaciu a zostupnú funkciu Pľúc 
TM23 (Shangxiang)
-  vylučuje vietor z nosa
VF20 (Fengchi)
-  prospieva nosu, odstraňuje vietor, 

sťahuje stúpajúci Pečeňový yang
Schéma bodov je obdobná ako pri 

napadnutí veterným chladom, kde 
sú podrobnejšie opísané, ale je 
nutné pridať body na prečistenie 
horúčosti.

T5 (Waiguan) 
-  Luo bod troch ohrievačov
-  ako Luo vie uvoľniť povrch a pra-

covať s vonkajším patogénom, vy-
učuje vietor, prečisťuje horúčosť.

IC4 (Hegu)
-  yuan bod dráhy IC, reguluje 

ochrannú Qi (weiqi), potenie, vy-
lučuje vietor, prečisťuje horúčosť, 
uvoľňuje povrch, prospieva nosu, 
(kontraindikácia gravidita)

IC11 (Guchi)
-  he xue- bod 5. priehrady, bod Zem 
-  prečisťuje horúčosť, ochladzuje 

krv

Používame metódu vypúšťania 
(xie) alebo vyrovnaného dopĺňania 
- vypúšťania 
IT3 (Housi) 
-  shu xue, bod 3. priehrady, bod 

dreva, použiteľný na napadnutia 
vonkajšou škodlivinou, nakoľko 
prečisťuje horúčosť, vylučuje vie-
tor pomáha pri krvácaní z nosa 

VU12, VU13 sú vhodné na bankovanie.
Tieto dva obrazy riešime ako akút-

ne prejavy, infekčného alebo alergic-
kého pôvodu, u alergického pacienta 
ich chápeme ako vrchol ochorenia, 
sezónne prejavy.

Na celkové zlepšenie stavu pa-
cienta a zamedzeniu ďalších recidív 
ochorenia, je nutné riešiť tzv. koreň 
ochorenia, najlepšie v období bez 
manifestácie ťažkostí, ktorý nachá-
dzame v niektorom z nasledujúcich 
obrazov TČM. Pokiaľ je alergia ce-
loročná, vykonávame liečbu vrcholu 
a koreňa súčasne.

Väčšinou nachádzame prázdnotu 
Obličiek a zadnej strednej dráhy, naj-
mä u starších pacientov, spolu s nedo-
statok ochrannej Qi Pľúc, ktorá môže 
byť oslabená aj samostatne.

Princíp liečby doplniť Obličky 
a riadiacu dráhu, doplniť ochrannú 
Qi Pľúc. 
Často potrebné doplniť aj prednú 

strednú dráhu a doplňovať prázdnotu 
Sleziny, pokiaľ sú prítomné príznaky. 
(Maciocia , 2020c, s.226)
VU23 (Shenshu)
-  bei schu - dráhy Obličiek
-  doplňuje Obličky, vyživuje esenciu, 

posilnenie yangu Obličiek, doplňu-
je yin Obličiek, spevňuje Qi Obli-
čiek

R3(Taixi) 
-  shu bod- 3. priehrady, bod Zem, vy-

živuje yin Obličiek, doplňuje yang 
Obličiek

VU13 (Feischu) 
-  rieši stav nedostatku dráhy Pľúc
TM12 (Shenzhu) 
-  doplňujú Qi Obličiek a ochrannú Qi 

Pľúc
JM4 (Guanyuan)
-  môže sa využiť na doplnenie TM 

dráhy, nakoľko prebieha v blízkosti 
JM4

TM4 (Mingmen)
-  napichnutím JM4 a TM4 sa tak do-

plní yin aj yang TM dráhy 
VU 62 (Shenmai)

-  otvára riadiacu dráhu TM, body sa 
pichajú skrížene u mužov sa napi-
cháva IT3 vľavo, a u žien vpravo, 
a VU62 u mužov vpravo a u žien 
vľavo, u žien sa napicháva IT3 
vpravo a VU62 vľavo, P7 (Lieque) 
vľavo a R6 (Zhaohai) vpravo. (Ma-
ciocia, 2020d, s.226)

G36 (Zusanli)
-  posilňuje imunitu, doplňuje yuan 

qi, Qi, yang, krv a yin, rozpúšťa 
vlhkosť

P9 (Taiyuan), P7 (Lieque)
-  dopĺňajú Pľúca

Horúčosť Pľúc
Etiológia - vznik väčšinou po 

preniknutí xie qi (feng han, feng re, 
zao), ktorá sa premení na horúčosť 
až oheň. 

Princíp liečby - prečistiť horkosť 
Pľúc, obnoviť rozptyľovaciu funkciu 
Pľúc

Odporúčané body sú:
P7 (Lieque)
-  podpora rozptyľovacej a zostupnej 

funkcie Pľúc
IC4 (Hegu), IC 20 (Yingxiang), 
VU2 (Zanzhu), bitong
-  otvárajú nos, vylučujú vietor
TM14 (Dazhui)
-  prečisťuje horúčosť, odstraňuje vie-

tor uvoľňuje povrch, tonizuje yang, 
IC11 (Guchi), P10 (Yuji)
-  prečistenie horúčosti

Oheň Pečene a Žlčníka
Princíp liečby - prečistiť horúčosť 

Pečene a Žlčníka, obnoviť rozptyľo-
vaciu a zostupnú funkciu Pľúc

H2 (xingjian)
-  bod Ohňa, ying xue - bod 2. prie-

hrady
-  najsilnejší bod na prečisťovanie 

ohňa Pečene a vetra Pečene, vý-
borný aj na stavy, keď sú vyjadrené 
očné prejavy pálenia tlak v očiach 
pri sinusitídach, yangové patológie 
(horúčosť, oheň, vietor)

VF 43 (Xiaxi) 
-  prečisťuje oheň, prospieva hlave, 

očiam, ušiam
VF15(Toulinqi)
-  blízky bod na prečistenie dráhy Žlč-

níka 
VF38 (Yangfu)
-  jing xue-bod 4.priehrady, bod 

Oheň
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-  prečisťuje horkosť v dráhe Žlčníka
Horkosť Žalúdku a Sleziny

Etiológia - obrazy môžu vzniknúť 
po nahromadení xie qi horúceho 
typu (wen xie, shu xie), nevhodnou 
stravou s nadmernou konzumáciou 
horúcich, mastných, mliečnych, slad-
kých jedál, narušenie funkcie Sleziny 
vedúce k hromadeniu horúčosti, vlh-
kej horúčosti v strednom žiariči.

Princíp liečby je prečistiť horú-
čosť, premeniť vlhko, harmonizovať 
Slezinu a Žalúdok.
LP9(YINLINGQUAN)
-  he xue - bod 5. priehrady, bod vody
-  odvádza vlhkosť, tým posilňuje 

Slezinu
Bitong (extra bod)
-  otvárajú PND, nos
IC11 (Guchi)
-  prečisťuje vlhkú horkosť, 
JM9 (Shufen), BL22(Sanjiaoshu)
-  premieňajú vlhkosť,
LP2 (Dadu)
-  ying xue- bod 2.priehrady, bod 

Ohňa
-  rozpúšťa vlhkosť a vlhkú horúčosť, 

harmonizuje stredný žiarič a prečis-
ťuje horúčosť

-  ako bod 2. priehrady využiť až pri 
závažných stavoch horúčosti.

JM13 (Shangwan)
-  harmonizuje Žalúdok 
VU2 (Zanzhu)
-  blízky bod pre frontálne dutiny
P10 (Yuji)
-  prečisťuje horúčosť, zároveň har-

monizuje vzťahy Pľúca Žalúdok
VU20 (Pishu)
-  beishu bod Sleziny
-  doplňuje qi Sleziny, vylučuje vlh-

kosť
IC4 (Hegu) 
-  prospieva nosu, harmonizuje Žalú-

dok
LP9 (Yilingquan)
-he bod- bod 5. priehrady, bod Vody
-  premieňa vlhkosť a tým posiluje 

Slezinu
VU22 (Sanjiaoshu)
-  bei shu dráhy trojitého žiariča 
-  harmonizuje Slezinu a Žalúdok
SP3 (Taibai)
-  yuan bod dráhy Sleziny, shu xue- 

bod 3. priehrady, bod Zem
-  posilňuje Slezinu, vylučuje vlhkosť, 

harmonizuje Žalúdok a Slezinu

Stagnácia Qi a blokáda krvi 
Etiológia stagnácie Qi (qi zhi), 

nastať môže v dôsledku zlej stravy, 
nesprávnej liečby, alebo v dôsledku 
emócií.

Princíp liečby- doplniť yin Ob-
ličiek a Pečene a uvoľnenie PND 
a nosa
R3 (Taixi)
- yuan bod dráhy Obličiek
- shu xue- bod 3.priehrady
- vyživuje yin Obličiek, prečisťuje 

horúčosť z nedostatku
VU 23(Shenshu)
- bei shu- bod Obličiek, doplňuje yin 

Obličiek, qi Obličiek
JM4 (Guanyuan)
- vyživuje yin a krv
H8 (Ququan)
- he xue- bod 5. priehrady, bod Vody
- vyživuje krv a yin Pečene

Tieto body sa doplnia k bodom 
uvoľnenie nosa a PND, ktoré sme 
spomínali pri predchádzajúcich obra-
zoch. Body H8 a R3 dopĺňajú, ošetru-
jeme metódou bu.

Nedostatok Qi Sleziny a Pľúc
Etiológia nedostatku qi Sleziny 

(pi qi xu) môže byť vrodená, ale 
môže byť nedostatok qi v dôsledku 
nevhodnej stravy, sedením, nepra-
videlnou životosprávou, stav môže 
byť následok napadnutia vlhkom, 
alebo nesprávnej liečby. Nedostatok 
qi Pľúc (fei qi xu),vzniká ako násle-
dok smútku a žiaľu, po napadnutí 
vonkajšou škodlivinou, s nedostatoč-
ným doliečením, dlhé ležanie, dlhé 
rozprávanie. 

Princíp liečby: doplniť qi Sleziny, 
premeniť vlhko, doplniť qi Pľúc, 
uvoľniť nos a PND

K bodom na uvoľnenie nosa 
a PND uvádzaným pri už riešených 
obrazoch, je potrebné doplniť
VU13 (Feischu)
- bei schu bod Pľúc, reguluje stavy 

nedostatku Pľúc (aj nadbytku)
VU20 (Pishu)
- bei shu bod Sleziny, doplňuje qi aj 

yang Sleziny, vylučuje vlhkosť
JM4 (Guanyuan)
- vyživuje yin a krv

Obrazy Pľúcnej horúčosti a nedo-
statku qi Pľúc a a qi Sleziny sa často 
kombinujú s vlhkosťou a sú spájané 
s nálezom polypov v nose a prinoso-
vých dutinách. 

Príznaky nosovej polypózy sú 
rovnaké ako pri akejkoľvek inej ob-
štrukcii nosa, dokonca podľa lokality 

je väčšinou spôsobená siedmimi 
emóciami (qi shang), najmä smú-
tok, potláčaný hnev a zádumčivosť, 
alebo nepravidelný príjem stravy, jej 
nevhodné zloženie, vonkajšie škod-
livé vplyvy a zranenia. Stagnácia Qi, 
najmä Pečene, môže byť pôvodcom 
blokády krvi (xue yu), rovnako môže 
byť spôsobená nedostatkom Qi (qi 
xu), nedostatkom yangu (yang xu), 
vnútorným poranením, prienikom 
chladnej škodliviny (han xie), hor-
kom v krvi.

Princíp liečby - oživiť krv, rozpus-
tiť stagnácie, rozhýbať qi
VU17 (Geshu)
- bei shu bránice, hui xue krvi-zhro-

mažďovací, systémový bod
- vyživuje a ochladzuje krv, oživuje 

krv, rozpúšťa stagnácie
JM17 (Shanzong)
- hui xue- zhromažďovací systémý 

bod pre Qi
H3 (Taichong)
- Yuan bod Pečene, shu xue - bod 

3.priehrady, bod Zem rozhýbava 
Pečeňovú Qi, vie ponoriť Pečeňový 
jang, doplňuje krv a yin Pečene

H2 (Xingjian)
- ying xue- bod 2. priehrady dráhy 

Pečene, bod Oheň
- sťahuje dole yangovú patológiu- 

oheň, horúčosť, vietor
- spriechodňuje Pečeňovú qi
GB 41 (Zulinqi)
- shu xue- bod 3.priehrady, bod Dreva
- rieši stagnácie Pečeňovej qi
LP10 (Xuehai)
- oživujú krv, rozpúšťa stázu, oživuje 

krv
PC6 (Neiguan)
- Luo bod 
- oživuje krv a odstraňuje stázu v hor-

nom žiariči, prečisťuje horúčosť
IC20 (Yingciang), VU2 (Zanzhu) 
CV6 (Qihai)
- doplňuje a rozhýbava qI

Nedostatok yinu Obličiek a Pečene
Etiológia- nedostatok yinu Obli-

čiek (shen yin xu) môže mať prena-
tálnu príčinu (dedičnosť, zlý stav ro-
diča, kvalita tehotenstva), postnatálne 
- emócie, najmä strach, dlhodobá 
prepracovanosť, vek, strata krvi, ná-
sledky horúčkových ochorení, horúce 
prostredie a mnohé ďalšie. Naviazať 
sa môže nedostatok yinu Pečene (gan 
yin xu ), v dôsledku zlej výživy Ob-
ličkami (voda je matkou dreva), ale 

pôvodné práce
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výskytu môžu byť dlho bezprízna-
kové. Preto sa pri stanovení liečby 
riadime podľa základného obrazu 
a súčasne riešime blokádu krvi, ktorá 
vedie k tvorbe polypov, dopĺňame 
body na rozpúšťanie hlienu (tan). 
Do liečby je preto vhodné doplniť 
- PC6(Neiguan):
- Luo bod dráh Pľúc vylučuje škod-

livinu na povrch rozhýbava krv 
v hornom žiariči

- niektorý z bodov na rozpúšťanie 
hlienov, napríklad- G40 (Fenglong), 
LP9 (Yinlingquan), IC15 (Jianyu) 

Akupunktúra ako súčasť poo-
peračnej starostlivosti.

Pri liečbe rinosinusitíd treba spo-
menúť aj význam akupunktúry v po-
operačnom období, ktorej význam 
by mal rásť v súvislosti s rozvojom 
a počtom endoskopických operácií 
nosa. 

Existujú mnohé štúdie, ktoré 
dokumentujú mechanizmus účinku 
akupunktúry na bolesť, napríklad 
monitorovaním aktivity mozgu po-
mocou MR zobrazovacej metódy, 
kde dokumentujú účinky na regionál-
nu mozgovú aktivitu, keď sa vykoná-
vala akupunktúra v dvoch hlavných 
bodoch, G36 (Zusanli) a IC4 (Hegu 
), ktorá potvrdzuje, že akupunktúra 
silných analgetických bodov akti-
vuje štruktúry zostupnej antinono-
ciceptívnej dráhy a deaktivuje viac 
limbických oblastí, ktoré podmieňujú 
bolesť.

Aj iné štúdie dokumentujú objek-
tívne zmeny na mozgu, poukazujú 
na to, že analgézia akupunktúrou je 
vysvetliteľná nielen cez uvoľňova-
nie endogénnych opioidov zo zásob 
centrálneho nervového systému, ale 
môže tiež aktivovať ďalšie analge-
tické mechanizmy. Akupunktúra 
môže zmierniť bolesť moduláciou 
hypotalamo-limbického systému. 
Dokumentujú to pomocou pozitró-
novej emisné tomografie, pri použití 
bodov G36 (Zusanli) a P5 (Chize). 
(Chernyak et al.,2005)

V období pred a po chirurgickom 
výkone je prospešné použiť body so 
sedatívnym účinkom k zmierneniu 
psychickej tenzie pacienta, strachu 
z operácie a hospitalizácie, vhodné 
je použiť špecificky účinné body so 
sedatívnym účinkom: TM20 (Baih-
ui), C7 (Shenmen), VU62 (Shenmai), 

diagnostiku a liečbu rinosinusití-
dy z pohľadu západnej medicíny. 
V práci sa odvolávam na klasifikáciu 
a odporučenia podľa publikovaného 
dokumentu EPOS 2020 (European 
Position Paper), ktorý predstavu-
je uznávaný dokument zostavený 
poprednými európskymi rinológmi 
v snahe nastoliť jednotu v súčas-
nom systéme mnohých klasifikácii 
a v snahe predostrieť aktualizovaný 
algoritmus liečby. Stále sa však ne-
jedná o jediný systém klasifikácie 
čo robí z rinosinusitíd heterogénnu 
skupinu. S týmto problémom som 
sa stretla pri vyhľadávaní literatúry, 
kde viacerí autori prác o akupunktúre 
v liečbe rinosinusitíd poukazovali na 
sľubné výsledky, ale problémy v hod-
notní štúdií boli práve pri zrovnávaní 
pre rozdielne kritéria. 

V časti venovanej akupunktúre sa 
opieram najmä o princípy akupunktú-
ry podľa TČM a identifikáciu symp-
tómov v obrazoch TČM. 

Akupunktúra môže viesť k zní-
ženiu spotreby liekov ako u akút-
nych pacientov, tak aj u pacientov 
s chronickým priebehom, následne 
v ideálnom priebehu k harmonizácii 
organizmu. 

Zvláštnu skupinu tvoria pacienti, 
ktorí napriek vyčerpaniu všetkých 
možností konzervatívnej i chirurgic-
kej liečby nedosahujú uspokojujúcu 
kvalitu života, s pretrvávajúcimi 
výraznými príznakmi sťaženého dý-
chania nosom a sekrécie z nosa, či 
zatekania, u pacientov s alergickou 
ako i nealergickou CRS, ako naprí-
klad pacienti so Samterovým syndró-
mom, ASA triádou (neznášanlivosťou 
kyseliny acetylsalicylovej).

Ako som v práci uviedla, akupunk-
túra sa na Slovensku napriek možným 
benefitom nevyužíva dostatočne naj-
mä pre nedostatočný počet lekárov 
akupunkturistov, a v neposlednom 
rade pre informovanosť kolegov le-
károv, čo vedie k obavám z použitia 
akupunktúry najmä na lôžkových 
pracoviskách. ˝

Cieľom tejto práce nie je podrobné 
vysvetlenie problematiky rinosinusi-
tíd z pohľadu západnej medicíny, ale 
priblíženie problematiky a vyzdvih-
nutie možnosti použitia akupunktúry 
pri všetkých typoch RS a aj v perio-
peračnej starostlivosti. 

Sishenzong (extrabod).
Špecifické účinné body s imu-

nostimulačným účinkom, ktoré 
môžu zlepšiť pooperačný priebeh sú 
IC11 (Guchi), TM14 (Dazhui), LP10 
(Xuehai), TM13 (Taodao), LP6 (Sa-
nyinjiao).

Podľa celkového stavu môžeme 
zvážiť použitie bodov s homeostatic-
kým pôsobením - IC11 (Guchi), LP6 
(Sanyinjiao), G36 (Zusanli). (Šmira-
la, 2005, s. 360)

Nakoľko význam akupunktúry pri 
urýchlení hojenia, analgéziu, a be-
nefit pre psychiku pacienta je dobre 
zdokumentovaný štúdiami v mno-
hých odboroch medicíny, zdá sa, že 
pri jej použití, je limitujúcim najmä 
počet vyškolených lekárov, akupunk-
turistov. 

ZÁVER
Akútne rinosinusitídy patria me-

dzi a najčastejšie infekčné ochorenia 
vôbec, čo súvisí pravdepodobne 
s životným prostredím (kvalita Qing 
Qi), teda kvalitou ovzdušia, ktorá je 
dôležitým zdrojom postnatálnej Qi, 
životným štýlom, hlavne spôsobom 
stravovania 

(kvalita Qu Qi) a absencie do-
statku pohybu, čo vedie k vzniku 
stagnácii a následnému reťazeniu 
patologických procesov v organizme. 
Totožné faktory, pokiaľ nedochádza 
včas k potrebnej zmene, pri dlhodo-
bom pôsobení, prípadne aj s podie-
lom nesprávnej alebo nedostatočnej 
liečby vedú k vzniku chronického 
ochorenia, z ktorých veľká časť má 
alergickú príčinu. 

Práve preto treba vyzdvihnúť 
význam akupunktúry, ktorej cieľom 
je v súlade s filozofiou TČM nastoliť 
v organizme rovnováhu, harmóniu, 
nielen potláčanie jednotlivých symp-
tómov. Len prístup s takýmto cieľom 
môže priniesť zníženie počtu chro-
nických pacientov a znížiť potrebu 
trvalej farmakoliečby.

Podstatné je zasahovanie do ta-
kých funkcií organizmu, ktoré majú 
na organizmus hojivé a harmonizujú-
ce pôsobenie, pôsobenie na narušené 
funkcie organizmu, buď zastavením 
patologických dejov alebo navode-
ním fyziologického stavu. (Rosinský, 
2013)

V prvej časti práce predkladám 
pohľad na etiológiu, patológiu, 
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Úvod
Počas svojej mnohoročnej práce 

na Ambulancii chronickej bolesti 
Univerzitnej nemocnice v Martine sa 
dennodenne presviedčam, že ak chce-
me úspešne zvládnuť liečbu bolesti, 
nemôžeme prehliadať ani pridružené 
symptómy pacienta. Tieto sa líšia v zá-
vislosti od toho, či sa jedná o bolesť 
akútnu alebo chronickú. Pri akútnej 
bolesti sú to predovšetkým vegetatívne 
príznaky: potenie, tachykardia, tachyp-
noe, vazokonsTrikcia, mydriáza, para-
lýza čriev, retencia moču, katabolizmus, 
hyperglykémia. U pacienta s chronickou 
bolesťou sú to najmä poruchy spánku, 
depresia, poruchy libida, nechutenstvo, 
obstipácia, zhoršená kvalita života, so-
ciálna izolácia, zmeny osobnosti, strata 
zamestnania, nebezPečenstvo suicídia 
(18). 

Vo svojej špecializačnej práci sa 
venujem problematike jednému zo 
spomínaných pridružených symptómov 
- obstipácii, a to najskôr z pohľadu zá-
padnej medicíny a následne z pohľadu 
možnosti jej ovplyvnenia prostredníc-
tvom akupunktúry. 

 V rámci diagnostického procesu 
v tradičnej čínskej medicíny využívame 
štyri diagnostické metódy (SI ZHEN):
1. WANG ZHEN (pozorovanie)
2. WEN ZHEN (počúvanie, čuchanie)
3. WEN ZHEN (pýtanie sa- „dotazova-

nie“, t.j. vlastné odoberanie anamné-
zy)

4. QIE ZHEN (pohmat, kde patrí vyšet-
rovanie pulzu)

Odoberanie anamnézy je jednou 
z hlavných techník vyšetrovania v me-
dicíne, tak v západnej ako aj v čínskej. 
Týmto spôsobom získavame od pacien-
ta informácie, ktoré nemožno získať 
žiadnou inou diagnostickou metódou. 
Odoberanie anamnézy robíme systema-
ticky a postupujeme podľa 10-ich, resp. 
13-ich otázok (1. Chlad/teplo, 2. Pote-
nie, 3. Hlava a telo, 4. Hrudník a brucho, 
5. Chuť k jedlu a smäd, 6. Stolica a mo-
čenie, 7. Spánok, 8. Zmyslové orgány, 9. 
Bolesť, 10. Gynekológia, 11. Psychický 
stav, 12. Sex, 13. Detský vek).

Vyprázdňovanie čriev a močenie 
odrážajú primárne stav yangových or-
gánov, najmä Hrubého čreva, Tenkého 
čreva a Močového mechúra. Vyprázd-
ňovanie stolice a močenie všeobecne 
odráža stav orgánov v spodnom žiariči, 
a to najmä transport, premenu a vylučo-

vanie tekutín v spodnom žiariči, ktoré 
sú pod kontrolou trojitého žiariča. 

Pýtaním sa na vyprázdňovanie čriev 
zisťujeme stav samotnej tráviacej sústa-
vy, konkrétne Hrubého čreva a Žalúdka. 
Tieto orgány paTria do Yang Mingo-
vého oddielu a ich patológie sú často 
prepojené. Pri vyprázdňovaní stolice 
hrá dôležitú úlohu aj Pečeň, ktorá by 
mala napomáhať vyprázdňovaniu voľ-
ným prúdením svojej qi; Obličky, ktoré 
riadia 2 spodné yinové otvory (Močová 
trubica a análny otvor) a Slezina, ktorá 
riadi transport qi. Otázky pri odoberaní 
anamnézy nám slúžia k určeniu plnej 
alebo prázdnej, horúcej alebo chladnej 
povahy ťažkostí.

Pri získavaní informácií o stolici nás 
zaujíma frekvencia, konzistencia, tvar, 
farba, zápach, zvuky a bolesť brucha 
spojená s vyprázdňovaním.

OBSTIPÁCIA A MOŽNOSTI JEJ OVPLYVNENIA AKUPUNKTÚROU
MUDr. Miriam Galová, PhD, miriamgalova@yahoo.com

pôvodné práce

ABSTRACT
In my work, I try to give a brief overview of the issue of 

constipation, which is a society-wide problem. Doubtless, 
each of us will encounter constipation from time to time 
throughout our lives. However, if this problem persists, 
a stronger solution is needed. In the first place, patients 
try to treat themselves by using available over-the-coun-
ter medicines. If they do not success, they contact their 
doctor. In the first part of the thesis, I have written about 
constipation from the perspective of modern medicine, 
possibilities of its prevention őand treatment. The second 
part of the thesis deals with constipation from the perspec-
tive of traditional Chinese medicine and its possibilities 
of acupuncture treatment. In conclusion, I have included 
several comparative studies of pharmacological treatment 
versus acupuncture, which in represented studies show 
successful treatment options for constipation without side 
effects.

Abstrakt:
Vo svojej práci sa snažím podať stručne prehľad tý-

kajúci sa problematiky obstipácie, ktorá predstavuje 
celospoločenský problém. S obstipáciou sa z času na čas 
v priebehu života stretne pravdepodobne každý z nás. Ak 
však tento problém pretrváva, je potrebné jeho razant-
nejšie riešenie. V prvej línii sa o to snažia sami pacienti 
pomocou dostupných voľnopredajných liekov. Pokiaľ to 
nezvládnu svojpomocne, obracajú sa na svojho lekára. V 
prvej časti práce sa venujem obstipácii z pohľadu moder-
nej medicíny, možnostiam jej prevencie a liečby. V druhej 
časti práce je spracovaná obstipácia z pohľadu tradičnej 
čínskej medicíny a jej možnosti liečby akupunktúrou. 
V závere som priložila niekoľko porovnávacích štúdií 
farmakologickej liečby verzus akupunktúry, ktorá v spo-
menutých štúdiach predstavoval úspešnú variantu liečby 
obstipácie bez vedľajších nežiadúcich účinkov.

Syndrómy, ktoré sú príčinou zápchy alebo zvýšenej frekvencie stolice (14)

Akútna zápcha so žltým povlakom na jazyku Horúčosť v žalúdku, v tenkom a hrubom čreve
Chronická zápcha u žien a starých ľudí Nedostatok krvi a prázdnota Obličiek
Zápcha so suchou stolicou Horúčosť v hrubom čreve alebo nedostatok 

yinu a suchosť žalúdka, Tenkého a Hrubého 
čreva alebo Obličiek

Malá bobkovitá, obtiažne vychádzajúca stolica Stagnácia qi Pečene alebo horúčosť v tenkom 
a hrubom čreve

Zápcha, od ktorej sa uľaví pohybom čriev Akumulácia
Zápcha s bolesťou a pocitom nafúknutia bru-
cha

Stagnácia qi Pečene

Zápcha s kolikovitou bolesťou brucha Chlad v tenkom a hrubom čreve
Striedanie zápchy a riedkej stolice Stagnujúca qi Pečene napádajúca slezinu
Častá ale nie riedka stolica Pokles qi sleziny alebo nedostatok qi stredu
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Normálne vyprázdňovanie čriev by 
malo byť aspoň 1x denne. Stolica by 
mala mať svoj tvar, nemala by byť príliš 
tvrdá ani suchá, nemala by príliš zapá-
chať. Vyprázdňovanie by malo byť bez 
väčšej námahy (14).

Frekvencia
Za normálne vyprázdňovanie čriev sa 

považuje, keď je stolica 1 alebo 2x den-
ne. Akékoľvek vyprázdňovanie s nižšou 
frekvenciou predstavuje zápchu. Vy-
prázdňovanie stolice (ktorá môže ale ne-
musí byť riedka), ku ktorému dochádza 
častejšie ako 3x denne, je považované 
za príliš časté.

Zápcha je najčastejšou poruchou 
frekvencie vyprázdňovania čriev. Z hľa-
diska čínskej medicíny zápcha znamená 
zníženú frekvenciu vylučovania a zahŕ-
ňajú sa do nej stavy jednej stolice za nie-
koľko dní, neschopnosť vytlačiť stolicu, 
stolica suchá, tvrdá alebo abnormálneho 
tvaru.

˝
U pacienta, ktorý sa sťažuje na 

zápchu, musíme vždy jednoznačne 
zistiť, čo pod slovom „zápcha“ mys-
lí, a musíme sa pýtať na všetky tieto 
aTribúty. Názory na to, aká je normálna 
frekvencia vyprázdňovania, sú rôzne 
(14, 1, 17).   

Konzistencia
Normálna stolica drží svoj tvar, nie je 

riedka ani suchá a pláva.
Suchá stolica je známkou horúčosti 

alebo nedostatku yinu. Okrem iným 
symptómov sú dôležitými rozlišujúcimi 
príznakmi smäd a sucho v ústach. Pri 
horúčosti je prítomný intenzívny smäd 
s chuťou piť veľké množstvo studených 
nápojov. Pri nedostatku yinu je iba su-
cho v ústach s chuťou piť tekutiny po 
malých dúškoch. 

Riedka stolica bez nutkania ale s ob-
tiažnym vylučovaním je známkou nedo-
statku qi Sleziny, qi Pečene.

Vodnatá, výbušná stolica rozstrekujú-
ca sa všetkými smermi je buď známkou 
vlhkej horúčosti (je žltá a spenená) ale-
bo chladnej vlhkosti (14, 15).

Tvar
Normálna stolica by mala mať tvar 

hladkej klobásy alebo valčeka. Ak 
pripomína malé bobky, ktoré nie sú su-
ché, je to známka stagnácie qi Pečene; 
ak bobky sú ešte aj veľmi suché, je to 
známka horúčosti. Dlhá a tenká („stuž-
kovitá“) stolica predstavuje nedostatok 
qi Sleziny (ale treba myslieť aj na karci-
nóm Hrubého čreva) (14).

Farba
Normálna stolica má svetlohnedú 

farbu. Všeobecne môžeme povedať, že 
svetlá stolica je známkou vlhkosti, zvy-
čajne vlhkej horúčosti v Žlčníku. Tmavá 
stolica znamená horúčosť. Zelená stoli-
ca u detí poukazuje na chlad.

Podrobnejšie delenie je v tabuľke. 

 Úsilie pri vylučovaní stolice
Obtiažne vylučovanie stolice 

s veľkým úsilím je známkou nedo-
statku qi alebo yangu. Pri tejto prázd-
note je po defekácii prítomný pocit 
vyčerpania.

Kŕče po defekácii znamenajú 
chlad alebo stagnáciu qi (15).

pôvodné práce
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 Patológie vo farbe stolice (14) 
Bledožltá Prázdna horúčosť (sleziny, Hrubého čreva, Obličiek)
Tmavožltá Plná horúčosť Hrubého čreva
Tmavá Horúčosť Hrubého čreva (môže byť známkou prítomnosti 

skrytého krvácania)
Bledá, takmer biela Chlad v hrubom čreve
Zelená Qi Pečene napáda slezinu
Červená Znamená prítomnosť čerstvej krvi ako dôsledok horúčosti 

v hrubom čreve alebo nedostatok qi sleziny
Namodralá/nazelenalá Chlad v hrubom čreve (zvyčajne u dojčiat)
Veľmi tmavá až čierna Stáza krvi
Jasnočervená pred stolicou Vlhká horúčosť v tenkom a hrubom čreve
Kalná krv pred stolicou Horúčosť krvi (spolu s namáhavým vyprázdnením a bolesťami 

v oblasti análu)
Stolica a po nej vodnatá krv Nedostatok qi sleziny

Zápach a zvuky
Neprítomnosť zápachu je buď nor-

málne alebo svedčí o chlade v Tenkom 
a Hrubom čreve. Silný hnilobný zápach 
zvyčajne poukazuje na horúčosť, najmä 
vlhkú horúčosť. Kyslý zápach je znám-
kou disharmónie Pečene a Sleziny.

Plynatosť môže byť spôsobená stag-
náciou qi Pečene, vlhkou horúčosťou 
(v prípade hnilobného zápachu), nedo-
statkom qi Sleziny (bez zápachu).

Škvŕkanie v bruchu znamená nedo-
statok qi Sleziny (pri riedkej stolici) 
alebo stagnáciu qi Pečene (pri pocite 
nafúknutia brucha) (14).

Bolesť brucha spojená s vyprázdňo-
vaním

Zápcha s bolesťou brucha poukazu-
je na stagnáciu Pečeňovej qi alebo na 
chlad.
Bolesť zo stagnácie qi Pečene nie je 
príliš silná a je sprevádzaná výrazným 
rozpínaním.
Bolesť z chladu je silná a kŕčovitá (15).
Syndrómy s bolesťami brucha (14) 
Pred vyprázdnením Stagnácia q i Pečene
Počas vyprázdňovania
s úľavou po vyprázd-
není

bez úľavy po vyprázd-
není

Vlhkosť v hrubom 
čreve
Akumulácia potravy
Chlad v hrubom 
čreve

Po vyprázdnení Nedostatok q i Sle-
ziny

Etiológia zápchy
Nepravidelná strava

- je významnou príčinou zápchy.
Nadmerná konzumácia horúcich po-

travín vysušuje tekutiny Žalúdka a Ten-
kého a Hrubého čreva a môže spôsobiť 
zápchu tým, že vysušuje stolicu, ktorá sa 
potom nedokáže adekvátne pohybovať.

Nadmerná konzumácia studených 
potravín môže naopak brániť Slezine 
v jej prepravnej funkcii, takže stolica sa 
nemôže pohybovať smerom dole.

Hlavnou príčinou zápchy vo vyspe-
lých priemyselných krajinách je nedo-
statok vlákniny (15).

Emocionálny stres
- postihuje vyprázdňovanie čriev väč-

šinou prostredníctvom Pečene a Sle-
ziny.
Dlhodobý hnev, mrzutosť alebo 

frustrácia, môžu zapríčiniť stagnáciu 
Pečeňovej qi. Stagnujúca Pečeňová qi 
bráni hladkému prúdeniu qi v dolnom 
žiariči a vedie k zápche, rozpínaniu 
a bolesti brucha. Táto zápcha je zápcha 
z plnosti.

Nadmerná duševná práca, premie-
tanie, nadmerné premýšľanie, zádum-
čivosť  a obavy, to všetko postihuje 
Slezinu a spomaľuje prepravu potravy 
v Tenkom a Hrubom čreve, čo opäť 
vedie k zápche. Táto zápcha je prázdnej 
povahy a nie je sprevádzaná rozpínaním 
a bolesťami (15).
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Nedostatok telesného pohybu
- je veľmi dôležitou príčinou zápchy 

najmä vo vyspelých priemyselných 
krajinách. 
Pohyb podporuje peristaltiku Hrubého 

čreva a z čínskeho pohľadu nedostatok 
pohybu oslabuje qi Sleziny a môže tiež 
zapríčiniť stagnáciu Pečeňovej qi. Qi 
Sleziny, ktorá je dlhodobo v prázdnote, 
nedokáže poskytovať qi na pohyb stolice, 
a to môže viesť k zápche.

Stagnujúca Pečeňová qi môže zápchu 
vyvolať tým, že nedokáže rozhýbať qi 
v Tenkom a Hrubom čreve (15).

Prepracovanie a pôrod
Nadmerná telesná práca oslabuje Sle-

zinu a poškodzuje svaly. Qi Sleziny, ktorá 
je v prázdnote, nedokáže rozhýbať stolicu 
v Hrubom čreve, a to môže byť príčinou 
zápchy.

Rovnaká situácia môže nastať po pôro-
de u žien, ktoré už predtým trpeli prázd-
notou Sleziny. Zápcha po pôrode môže 
byť tiež zapríčinená prázdnotou krvi.

Prepracovanie v zmysle mnohoročnej 
dlhej pracovnej doby bez dostatočného 
oddychu oslabuje Obličky. Ak oslabí 
yin Obličiek, môže vzniknúť zápcha zo 
suchosti. Ak je oslabený yang Obličiek, 
môže vzniknúť zápcha spôsobená vnútor-
ným chladom (15).

Horúčkovité ochorenia
Ak vonkajšia veterná horúčosť nie je 

vypudená, ľahko prestúpi dovnútra a pre-
mení sa na vnútornú horúčosť, ktorá zvy-
čajne postihuje Pľúca a/alebo Žalúdok. 
V tomto štádiu je škodlivina v Yang Min-
govom oddiely a prejaví sa to tzv. veľkou 
štvorkou: vysoká horúčka, veľké potenie, 
veľký smäd, rýchly pulz. Tento typ ho-
rúčosti zvyčajne veľmi rýchlo poškodí 
tekutiny a spôsobí suchosť. Tá postihuje 
Pľúca, Žalúdok, Tenké a Hrubé črevo, kde 
vysuší stolicu a spôsobí zápchu. 

Horúčosť, ktorá zapríčiňuje suchosť 
a zápchu počas horúčkovitých ochorení, 
sa nazýva oheň. Zápcha s bolesťou bru-
cha a výraznou suchosťou sú dôležité 
symptómy, ktorými sa oheň odlišuje od 
horúčosti. Práve preto je v tomto štádiu 
horúčkovitého ochorenia so zápchou 
princípom liečby vypustenie ohňa roz-
hýbaním smerom dole. Oheň sa vypúšťa 
pomocou horkých chladných zložiek. 
Z akupunktúry sa dá použiť kombinácia 
bodov ZhiGou (T 6/TE 6; Jing Xue, bod 
4. priehrady, bod ohňa) a DaHeng (LP 
15/SP 15) (15).

Patológia zápchy
Pri zápche sú najviac postihnuté Žalúdok, 

Hrubé črevo, Slezina, Pečeň a Obličky.

Žalúdok
Žalúdok je jedným z hlavných orgánov 

asimilácie a pri jeho poruche ani ostat-
né tráviace orgány nemôžu dostatočne 
plniť svoju funkciu. Je zdrojom tekutín 
a prostredníctvom Yang Mingu je veľmi 
úzko spätý s Tenkým a Hrubým črevom. 
Ak je Žalúdok postihnutý horúčosťou 
alebo  ak má nedostatok yinu, v Žalúdku 
a v Hrubom čreve je nedostatok tekutín,  
stolica vysychá a nemôže sa náležite 
pohybovať. To vyvoláva zápchu a suchú 
stolicu. Všeobecne sa hovorí o „plnosti 
žalúdočnej rodiny“, t.j. horúčosť postihu-
je žalúdok a tráviacu sústavu (1, 15, 19).

Hrubé črevo
Hrubé črevo je svojou funkciou spo-

jené so Žalúdkom (v rámci Yang Mingu) 
a je postihované horúčosťou Žalúdku 
alebo nedostatkom yinu Žalúdka. To vy-
voláva zápchu z horúčosti alebo z prázd-
noty yinu.

Hrubé črevo prijíma vodu z Tenkého 
čreva, spätne vstrebáva časť tekutín a vy-
lučuje stolicu. Chlad má blokujúce účinky 
a môže postihnúť Hrubé črevo tým, že mu 
bráni vo vylučovaní stolice. To zapríčiňu-
je zápchu chladného typu. V tomto prípa-
de stolica nie je suchá (15).

Slezina
Slezina je spolu so Žalúdkom kľúčo-

vým orgánom, pretože tvorí tzv. postna-
tálny koreň organizmu. Slezinová qi za 
normálnych okolností stúpa a jej patoló-
gia zvyčajne predstavuje hnačky, ale jej 
nedostatok môže tiež zapríčiniť zápchu. 
Môže to byť tak preto, lebo pohyb stolice 
v Hrubom čreve závisí od qi Sleziny. Ak 
je nedostatok qi Sleziny a neposkytuje 
dostatok qi na rozhýbanie stolice v čreve, 
môže vzniknúť zápcha. V tomto prípade 
je stolica tenká a dlhá (15, 19). 

Pečeň
Hlavnou úlohou Pečene je udržiavať 

vnútornú priechodnosť organizmu, teda 
zabezpečovať aby krv, qi, telové tekutiny 
a šťavy mohli voľne prúdiť. V dolnom 
žiariči reguluje hladký pohyb stolice 
v Hrubom čreve. Ak Pečeňová qi stag-
nuje, spôsobí to  stagnáciu qi v dolnom 
žiariči a Hrubom čreve, takže stolica je 
zauzlená a nemôže sa pohybovať smerom 
dolu. V tomto prípade je stolica malá 
a bobkovitá (15, 19).

Obličky
Dráha Obličiek má vplyv predo-

všetkým na exkréciu a elimináciu. Ob-
ličky riadia 2 dolné vývody – Močovú 
trubicu a análny otvor – z toho vyplýva, 
že ovplyvňujú vylučovanie stolice. Ne-

dostatok yinu Obličiek v sebe zahŕňa aj 
nedostatok tekutín; to postihuje Hrubé 
črevo, pretože nie je dostatok tekutín na 
zvlhčenie stolice a táto sa nemôže hladko 
pohybovať smerom dole. V tomto prípade 
je stolica suchá (15, 19).

Pľúca
Pľúca sú spojené s hrubým črevom 

z pohľadu povrch/vnútro.
Pľúcna qi zostupuje dole do čreva, kde 

podporuje pohyb stolice. Ak je nedostatok 
Pľúcnej qi, nemôže zostupovať do Hrubé-
ho čreva a vzniká zápcha. Tento typ záp-
chy sa vyskytuje zvyčajne iba u starých 
ľudí (15).

 Rozdelenie syndrómov a ich akupunk-
túrna liečba

Syndrómy objavujúce sa pri zápche 
môžeme podľa patológie rozdeliť nasle-
dovne:
Horúčosť

 Chronická vnútorná horúčosť
● Horúčosť v Žalúdku a Hrubom čreve
● Horúčosť v Pečeni

Akútna horúčosť pri horúčkovitom 
ochorení
● Akútny oheň Hrubého čreva a Žalúdku
Qi
● Stagnácia qi Pečene
Prázdnota (nedostatok)
● Prázdnota qi
● Prázdnota yangu
● Prázdnota krvi
● Prázdnota yinu 
Chlad
● Prázdnota yangu Sleziny a Obličiek 

s chladom (15)

Horúčosť
Chronická vnútorná horúčosť
Horúčosť v Žalúdku a Hrubom čreve
Klinické prejavy

Zápcha so suchou stolicou, bolesť 
a plnosť brucha, horúčka, pálivá bolesť 
v nadbrušku, intenzívny smäd s chuťou 
na chladné nápoje, duševný nepokoj, 
sucho v ústach, afty, krvácanie z ďasien, 
kyslá regurgitácia, páchnuci dych, ne-
voľnosť, zvracanie ihneď po jedle, pocit 
horúčosti.

Jazyk: červený so silným suchým tma-
vožltým povlakom.

Pulz: hlboký, plný, rýchly.
To odpovedá buď orgánovému syndró-

mu horúčosti v Yang Mingu v rámci 
identifikácie syndrómov z hľadiska 6-ich 
oddielov alebo syndrómu suchej horúčos-
ti v tenkom a hrubom čreve v rámci iden-
tifikácie syndrómu z hľadiska 4  vrstiev.

Princíp liečby: prečistiť horúčosť, 
vypustiť oheň, zvlhčiť Tenké a Hrubé 
črevo.
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Akupunktúra (možnosti, z čoho vyberať)
Hegu (IC 4/LI 4; Yuan bod dráhy 

Hrubého čreva) prečisťuje horúčosť 
v hrubom čreve a rozhýbava stolicu.

QuChi (IC 11/LI 11; bod 5. priehrady, 
bod Zeme) všeobecne najsilnejší bod na 
prečistenie horúčosti.

ZhiGou (T 6/TE 6; bod 4. priehrady, 
bod Ohňa) prečisťuje horúčosť a rozhý-
bava stagnácie v Troch žiaričoch, rieši 
zápchu akejkoľvek etiológie.

FuJie (LP 14/SP 14) a DaHeng (LP 15/
SP 15) vyvolávajú pohyb smerom dole.

ShuiDao (G 28/ST 28) a GuiLai (G 29/
ST 29) prečisťujú horúčosť a podporujú 
pohyb čriev. Pri použití na zápchu by sa 
mali napichovať len na ľavej strane, aby 
ovplyvnili colon descendens.

WaiShuiDao (extra bod 1 cun laterálne 
od G 28/ST 28) a WaiGuiLai (extra bod 
1 cun laterálne od G 29/ST 29), majú po-
dobné účinky ako tieto body a podporujú 
pohyb čriev. Mali by sa tiež napichovať 
len na ľavej strane.

Body sa napichujú metódou xiefa 
(vypúšťacia metóda) alebo pbpx (pingbu-
-pingxie, harmonizačná metóda, metóda 
vyrovnaného doplňovania a vypúšťania) 
(15).

Horúčosť v Pečeni
Klinické prejavy

Zápcha so suchou stolicou, bolesť hla-
vy, krútenie hlavy, ušné šelesty, podráž-
denosť, náchylnosť k výbuchom hnevu, 
červená tvár, smäd, horká chuť v ústach, 
tmavý moč.

Jazyk: červený s ešte červenšími okraj-
mi a suchým žltým povlakom.

Pulz: strunovitý, rýchly.
Princíp liečby: vypustiť oheň Pečene, 

zvlhčiť Tenké a Hrubé črevo.
Akupunktúra (možnosti z čoho vyberať)

Hegu (IC 4/LI 4; Yuan bod dráhy 
Hrubého čreva) prečisťuje horúčosť 
v hrubom čreve a rozhýbava stolicu.

QuChi (IC 11/LI 11; bod 5. priehrady, 
bod Zeme) všeobecne najsilnejší bod na 
prečistenie horúčosti.

ZhiGou (T 6/TE 6; bod 4. priehrady, 
bod Ohňa) prečisťuje horúčosť a rozhý-
bava stagnácie v Troch žiaričoch, rieši 
zápchu akejkoľvek etiológie.

XingJian (H 2/LR 2; bod 2. priehrady, 
bod Ohňa) prečisťuje oheň Pečene, pro-
spieva dolnému žiariču.

SanYinJiao (LP 6/SP 6) spriechodňuje 
Pečeň, zvlhčuje Tenké a Hrubé črevo.

FuJie (LP 14/SP 14) a DaHeng (LP 15/
SP 15) vyvolávajú pohyb smerom dole.

NeiTing (G 44/ST 44; bod 2. priehrady, 
bod Vody) prečisťuje horúčosť žalúdka 
a horúčosť z celej dráhy, harmonizuje 
črevá.

ShuiDao (G 28/ST 28) a GuiLai (G 29/
ST 29) prečisťujú horúčosť a podporujú 
pohyb čriev. Pri použití na zápchu by sa 
mali napichovať len na ľavej strane, aby 
ovplyvnili colon descendens.

WaiShuiDao (extra bod 1 cun laterálne 
od G 28/ST 28) a WaiGuiLai (extra bod 
1 cun laterálne od G 29/ST 29), majú po-
dobné účinky ako tieto body a podporujú 
pohyb čriev. Mali by sa tiež napichovať 
len na ľavej strane.

Body sa napichujú metódou xiefa 
(vypúšťacia metóda) alebo pbpx (pingbu-
-pingxie, harmonizačná metóda, metóda 
vyrovnaného doplňovania a vypúšťania) 
(15).
Akútna horúčosť pri horúčkovitom 
ochorení
Akútny oheň Hrubého čreva a Žalúdku
Klinické príznaky

Zápcha so suchou stolicou, bolesť a pl-
nosť brucha, sucho v ústach, suchý jazyk, 
začervenaná tvár, smäd, silné potenie, 
pocit horúčosti, pálenie a opuch análneho 
otvoru, malé množstvo tmavého moču.

Jazyk: silný suchý žltý (až hnedý) po-
vlak na jazyku.

Pulz: rýchly, plný.
Princíp liečby: vypustiť oheň, vyvolať 

pohyb smerom dole.
Akupunktúra (možnosti z čoho vyberať)

ZhiGou (T 6/TE 6; bod 4. priehrady, 
bod Ohňa) prečisťuje horúčosť a rozhý-
bava stagnácie v Troch žiaričoch, rieši 
zápchu akejkoľvek etiológie.

DaHeng (LP 15/SP 15) vyvoláva po-
hyb smerom dole.

QuChi (IC 11/LI 11; bod 5. priehrady, 
bod Zeme) všeobecne najsilnejší bod na 
prečistenie horúčosti; prečisťuje horúčosť 
v tenkom a hrubom čreve..

NeiTing (G 44/ST 44; bod 2. priehrady, 
bod Vody) prečisťuje horúčosť žalúdka 
a horúčosť z celej dráhy, harmonizuje 
črevá.

Hegu (IC 4/LI 4; Yuan bod dráhy 
Hrubého čreva) prečisťuje horúčosť 
v tenkom a hrubom čreve a rozhýbava 
stolicu.

ShuiDao (G 28/ST 28) a GuiLai (G 29/
ST 29) prečisťujú horúčosť a podporujú 
pohyb čriev.

Body sa napichujú metódou xiefa (vy-
púšťacia metóda) (15).

Qi
Stagnácia qi Pečene
Klinické prejavy

Zápcha s malým množstvom bobkovi-
tej stolice alebo sTriedanie zápchy a hnač-
ky, sťažené vyprázdňovanie stolice, pocit 
nafúknutia v podrebrí a v nadbrušku, 
podráždenosť, náladovosť, „knedlík v kr-
ku“, predmenštruačné napätie.

Jazyk: normálny alebo po okrajoch 
mierne červený.

Pulz: strunovitý.
Princíp liečby: utlmiť Pečeň, usmerniť 

qi, vyvolať zostup qi, rozhýbať stagnácie.
Akupunktúra (možnosti z čoho vyberať)

XiaWan (JM 10/CV 10) podporuje 
zostup qi.

YangLingQuan (VF 34/GB 34; bod 5. 
priehrady, bod Zeme, Hui bod pre šľachy) 
a QiHai (JM 6/CV 6) v kombinácii rozhý-
bavajú Pečeňovú qi v podbrušku.

TaiChong (H 3/LR 3; Yuan bod dráhy 
Pečene, bod 3. priehrady, bod Zeme) 
rozhýbava Pečeňovú qi, dokáže ponoriť 
Pečeňový yang a utíšiť vietor.

ZhiGou (T 6/TE 6; bod 4. priehrady, 
bod Ohňa) prečisťuje horúčosť a rozhý-
bava stagnácie v Troch žiaričoch, rieši 
zápchu akejkoľvek etiológie.

DaHeng (LP 15/SP 15) vyvoláva po-
hyb smerom dole.

Body sa napichujú metódou pbpx (pingbu-
-pingxie, harmonizačná metóda, metóda vy-
rovnaného doplňovania a vypúšťania) (15).

Stavy prázdnoty (nedostatku)
Prázdnota qi
Klinické prejavy

Nutkanie k uvoľneniu čriev, ktoré je 
ale obtiažne a treba k tomu značné úsilie, 
únava po defekácii, bledá pleť. Stolica je 
tenká, dlhá ale nie je suchá.

Jazyk: bledý.
Pulz: prázdny.
Tento syndróm vzniká následkom 

nedostatku qi Sleziny, ktorá nerozhýbe 
stolicu v tenkom a hrubom čreve alebo 
nedostatok qi Pľúc, ktorá neposkytne 
Hrubému črevu dostatok qi na defekáciu; 
prípadne oboch. Ak sa jedná o nedostatok 
qi Sleziny je prítomná aj svalová slabosť 
a nechutenstvo. V prípade nedostatku qi 
Pľúc je skrátený dych, slabý hlas a nechuť 
hovoriť. 2. typ sa vyskytuje u starých 
ľudí, žien po pôrode alebo u ľudí po dl-
hom a závažnom ochorení.

Princíp liečby: doplniť qi, zvlhčiť Ten-
ké a Hrubé črevo.
Akupunktúra (možnosti z čoho vyberať)

WeiShu (VU 21/BL 21; Shu bod ža-
lúdku) dopĺňa qi žalúdku, podporuje jej 
zostup smerom nadol, a tým podporuje aj 
pohyb čriev.

DaChangShu (VU 25/BL 25; Shu bod 
Hrubého čreva) podporuje funkciu Hrubé-
ho čreva, pohyb čriev.

DaHeng (LP 15/SP 15) vyvoláva po-
hyb smerom dole.

ZuSanLi (G 36/ST 36; bod 5. priehrady, 
bod Zeme) a SanYinJiao (LP 6/SP 6) do-
pĺňajú qi, podporujú pohyb čriev.

QiHai (JM 6/CV 6) dopĺňa a rozhýba-
va qi v podbrušku.

pôvodné práce
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LieQue (P 7/LU 7; Luo bod dráhy 
Pľúc) a FeiShu (VU 13/BL 13; Shu bod 
Pľúc) dopĺňajú qi Pľúc.

Body sa napichujú metódou bufa (do-
plňovacia metóda) (15).

Prázdnota yangu (Obličiek)
Klinické prejavy

Chronická zápcha, vyčerpanie a pote-
nie po vyprázdnení čriev, stolica nie je 
suchá, bolesť v spodnej časti chrbta, stu-
dené a slabé kolená, celkovo pocit chladu, 
svietivo biela pleť, únava, malátnosť, 
veľké množstvo číreho moču, nyktúria, 
impotencia, znížené libido.

Jazyk: bledý, vlhký.
Pulz: hlboký, slabý.
Za normálnych okolností vedie nedo-

statok yangu Obličiek k riedkej stolici, 
avšak môže mať aj opačný účinok, kedy 
v dôsledku nedostatku Obličkového 
yangu sa nedokáže rozhýbať qi v ten-
kom a hrubom čreve a črevá tak nemajú 
pohyb.

Princíp liečby: doplniť Obličky, zo-
hriať spodný ohrievač, zvlhčiť Tenké 
a Hrubé črevo.
Akupunktúra (možnosti z čoho vyberať)

ZuSanLi (G 36/ST 36; bod 5. priehra-
dy, bod Zeme) a SanYinJiao (LP 6/SP 6) 
dopĺňajú yang, ZuSanLi podporuje pohyb 
čriev.

ShenShu (VU 23/BL 23; Shu bod Obli-
čiek) a Fuliu (R 7/ KI 7; bod 4. priehrady, 
bod Kovu), dopĺňajú yang Obličiek. 
ShenShu možno moxovať.

DaChangShu (VU 25/ BL 25; Shu 
bod Hrubého čreva) podporuje funkciu 
Hrubého čreva, pohyb čriev.

CV4 GuanYuan (JM 4/CV 4; MU bod 
Tenkého čreva) dopĺňa yang Obličiek, 
podporuje yuan qi, prospieva Tenkému 
črevu, možno použiť moxu.

Body sa napichujú metódou bufa (dopl-
ňovacia metóda), používa sa moxa (15).
Prázdnota krvi
Klinické prejavy

Suchá stolica, sťažené vyprázdňovanie 
stolice, krútenie hlavy, rozmazané vide-
nie, mihanie pred očami, mravenčenie, 
prípadne necitlivosť končatín, slabá men-
štruácia, matne bledá tvár.

Jazyk: bledý alebo normálny.
Pulz: zadrhávajúci alebo tenký.
Princíp liečby: vyživiť krv, zvlhčiť 

Tenké a Hrubé črevo.
Akupunktúra (možnosti z čoho vyberať)

ZuSanLi (G 36/ST 36; bod 5. priehra-
dy, bod Zeme) a SanYinJiao (LP 6/SP 6) 
vyživujú krv, dopĺňajú yang, ZuSanLi 
podporuje pohyb čriev.

GuanYuan (JM 4/CV 4; MU bod Ten-
kého čreva) vyživuje krv.

DaHeng (LP 15/SP 15) vyvoláva po-

hyb smerom dole.
ShenShu (VU 23/BL 23; Shu bod Ob-

ličiek) a PiShu (VU 20/BL 20; Shu bod 
Sleziny) vyživujú krv.

DaChangShu (VU 25/BL 25; Shu 
bod Hrubého čreva) podporuje funkciu 
Hrubého čreva, pohyb čriev.

Body sa napichujú metódou bufa (do-
plňovacia metóda) (15).

Prázdnota yinu
Klinické príznaky

Zápcha, suchá stolica, nechutenstvo 
alebo mierny hlad ale bez chuti jesť, tupá 
alebo mierne pálivá bolesť v nadbrušku, 
bolesť brucha, sucho v ústach a hrdle, 
najmä popoludní a k večeru, smäd ale bez 
chuti piť alebo chuť piť len po malých 
dúškoch, bolesti chrbta a kolien, motanie 
hlavy, ušné šelesty, nočné potenie.

Jazyk: bez povlaku, prípadne mapovitý 
povlak bez koreňa.

Pulz: plávajúci, prázdny.
Princíp liečby: vyživiť yin, doplniť 

Obličky, zvlhčiť Tenké a Hrubé črevo.
Akupunktúra (možnosti z čoho vyberať)

ZuSanLi (G 36/ST 36; bod 5. priehrady, 
bod Zeme) a SanYinJiao (LP 6/ SP 6) vyži-
vujú yin,  ZuSanLi podporuje pohyb čriev.

GuanYuan (JM 4/CV 4; MU bod 
Tenkého čreva), TaiXi (R 3/KI 3; Yuan 
bod dráhy Obličiek), ZhaoHai (R 6/KI 6; 
najsilnejší bod na výživu yinu Obličiek) 
vyživujú yin Obličiek; ZhaoHai reguluje 
spodný žiarič a podporuje pohyb čriev.

ShenShu (VU 23/BL 23; Shu bod Obli-
čiek) dopĺňa Obličky.

DaChangShu (VU 25/BL 25; Shu bod 
Hrubého čreva) a DaHeng (LP 15/SP 15) 
podporujú pohyb čriev smerom dole.

Body sa napichujú metódou bufa (do-
plňovacia metóda) (15).

Chlad
Vnútorný chlad v tenkom a hrubom 

čreve môže pochádzať buď z napadnutia 
vonkajším chladom alebo z nedostatku 
yangu, najmä Slezinového a/alebo Oblič-
kového. Chlad sťahuje svaly a bráni fyzi-
ologickému pohybu a premene qi v ten-
kom a hrubom čreve. Môže teda vyvolať 
zápchu. Ak pochádza z nedostatku yangu, 
potom je zápcha dôsledkom nielen sťahu-
júceho účinku chladu ale aj nedostatku 
yangovej qi, ktorá nedokáže pretlačiť sto-
licu cez Tenké a Hrubé črevo. Tento stav 
je kombináciou nedostatku a nadbytku. 
Zápcha z chladu je takmer vždy sprevá-
dzaná silnou bolesťou brucha.

Prázdnota yangu Sleziny a Obličiek 
s chladom
Klinické prejavy

Zápcha, stolica nie je suchá, absen-

cia vyprázdnenia čriev aj niekoľko dní, 
kŕčovitá bolesť brucha, pocit chladu 
v bruchu, svetlý moč, bledá tvár, studené 
končatiny.

Jazyk: bledý, vlhký so silným bielym 
povlakom na koreni.

Pulz: hlboký, pomalý, plný, struno-
vitý.

Princíp liečby: zahriať yang, rozptýliť 
chlad, podporiť pohyb čriev.
Akupunktúra (možnosti z čoho vyberať)

QiHai (JM 6/CV 6) dopĺňa a rozhý-
bava qi v podbrušku a vypudzuje chlad 
z dolného žiariča.

ShenQue (JM 8/CV 8) s moxovacími 
kuželkami cez soľ, rozptyľuje chlad 
z Tenkého a Hrubého čreva.

ShiGuan (R 18/KI 18) vypudzuje chlad 
z brucha a podporuje pohyb čriev.

ShenShu (VU 23/ BL 23; Shu bod 
Obličiek) dopĺňa yang Obličky. Vhodné 
je moxovanie.

DaChangShu (VU 25/BL 25; Shu 
bod Hrubého čreva) podporuje funkciu 
Hrubého čreva, pohyb čriev, s moxou 
vypudzuje chlad z Tenkého a Hrubého 
čreva.

GuanYuanShu (VU 26/BL 26; Shu bod 
brány pôvodu) s moxou vypudzuje chlad 
z Tenkého a Hrubého čreva, podporuje 
pohyb čriev.

Body sa napichujú metódou xiefa (vy-
púšťacia metóda) v prípade stavu nadbyt-
ku s vnútorným chladom alebo metódou 
bufa (doplňovacia metóda) v prípade 
nedostatku yangu. V oboch situáciach 
možno použiť moxu (15, 4)
Prognóza a prevencia

Ako akupunktúra, tak aj čínske zmesi 
(ktoré presahujú obsah tejto práce) sú pri 
liečbe zápchy veľmi účinné.  Vyliečenie 
chronickej zápchy však môže trvať dlhý 
čas. Čím dlhšie zápcha trvá a čím dlhšie 
pacient užíval laxatíva, tým dlhšie bude 
liečba trvať. Ak chronická zápcha trvala 
napr. 10 rokov, jej liečba môže zabrať aj 
viac ako 1 rok (15).

Už od najstarších dôb sa v systéme tra-
dičnej čínskej medicíny kládol mimoriad-
ny dôraz na fakt, že ochorenie je potrebné 
nielen liečiť ale mu aj predchádzať. Táto 
zásada je zachytená už vo Vnútornej kni-
he žltého cisára (Nei Jing) (2). Platí to aj 
pre zápchu. Preto by mal pacient v nepo-
slednom rade upraviť stravu, v ktorej by 
malo byť dostatok vlákniny, mal dosta-
točný príjem tekutín a primeranú fyzickú 
aktivitu.
Farmakologická liečba verzus aku-
punktúra

Mnohé práce porovnávajú farmako-
logickú liečbu s akupunktúrou pri liečbe 
chronickej zápchy. Všeobecne z prác, 
ktoré uvádzam vychádza, že použitie 
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akupunktúry pri liečbe zápchy je úspešné, 
častokrát ešte úspešnejšie ako farmako-
logická liečba, nemá nežiadúce účinky 
a efekt je dlhodobý.

Štúdia z roku 2016 prebehla v 15-
-ich nemocniciach v Číne a bolo do nej 
zaradených 1075 pacientov. 536 pacien-
tov dostávalo elektroakupunktúru a 539 
simulovanú akupunktúru. Účastníci boli 
sledovaní 20 týždňov, počas ktorých pod-
stúpili 28 aplikácii akupunktúry. Počas 
obdobia sledovania sa podiel defekácii 
z východiskových hodnôt zvýšil o 37,7% 
v skupine pacientov s elektroakupunktú-
rou oproti 14,1% pacientov v skupine so 
simulovanou akupunktúrou (13). 

Ďalšia práca čínskych autorov pred-
stavuje metaanalýzu 15 štúdii s 1256 
účastníkmi o použití akupunktúry pri 
chronickej funkčnej zápche. Primárnym 
cieľom bola zmena počtu defekácii počas 
týždňa. Sekundárne výsledky zahŕňali 
napr. sledovanie aktivity Hrubého čre-
va, efektívnosť vyprázdňovania, skóre 
kvality života. V závere autori uvádzajú, 
že akupunktúra  pri chronickej funkčnej 
zápche je bezpečná, môže zvýšiť frek-
venciu vyprázdňovania, kvalitu života 
a ďalšie príznaky (22).

Skupina japonských autorov publiko-
vala v auguste 2019 pôvodnú prácu, kde 
sledovala 25 pacientov s chronickou ob-
stipáciou a poruchou vedomia po ťažkom 
traumatickom poranení mozgu. Počas 
10-ich týždňov títo pacienti podstúpili 
2x týždenne akupunktúru. Pri vyhodno-
tení autorom  vyšlo, že sa zvýšil počet 
defekácií z 3,0 (2,5-3,5) na 3,5 (2,5-3,5) 
krát za týždeň (p?=?0,038)  a zvýšil sa aj 
počet dní, kedy ku defekácii došlo z 2,0 
(2,0-2,5) na 2,5 (2,0-3,5) dní za týždeň (p 
<?0,001). Použitie bisacodylových čapí-
kov klesol z 1,5 (1,5-2,0) na 1,5 (0,5-2,0) 
krát za týždeň (p=0,041) ako aj priemerné 
použitie pikosulfátu, oxidu horečnatého 
a pantetínu. Priemerný počet akupunk-
túrnych ihiel v jednom sedení bol 13±2. 
Výsledkom akupunktúrnej liečby neboli 
žiadne nežiadúce účinky, ktoré by vyža-
dovali lekárske ošetrenie (9).

V novembri 2019 bola publikovaná 
metaanalýza porovnávajúca účinnosť 
akupunktúry a farmakologickej liečby 
pri chronickej zápche. Bolo tu zahrnutých 
celkovo 40 štúdií s 11032 pacientami. 
Metaanalýza okrem iného ukázala, že 1. 
akupunktúra zlepšila príznaky chronickej 
zápchy lepšie ako lieky, 2. nemala žiadne 
vedľajšie účinky v porovnaní so sledova-
nými liekmi (poradie vedľajších účinkov 
bolo nasledovné: laktulóza, lubiprostón, 
bisacodyl, polyetylénglykol, prukaloprid, 
linaclotid, placebo a tegaserod), 3. naj-
častejšie používaným bodom akupunktú-

ry pri chronickej zápche bol TianShu (G 
25/ST 25) (23).

Záver
Akupunktúra v rukách skúseného 

akupunkturistu je vhodnou metódou na 
zvládnutie tak v dnešnej dobe rozšírené-
ho a zároveň prehliadaného symptómu, 
akým je chronická zápcha. Pri súčasnom 
spôsobe života moderného človeka, seda-
vom zamestnaní, rýchlom, nepravidelnom 
a častokrát aj nevhodnom stravovaní, 
nedostatočnej fyzickej aktivite je predpo-
klad, že percento postihnutej populácie sa 
bude zvyšovať, a to nielen medzi dospe-
lými ale aj medzi deťmi. Toto je výzva 
pre nás všetkých, ktorým sa akupunktúra 
a celkovo čínska medicína stala blízkou, 
aby sme aj takouto formou vyšli v ústrety 
pacientom, ktorí si o to požiadajú.
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spoločenská rubrika

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že 29. 6. 2020 nás navždy opustila 
prim. MUDr. Ludmila Kučerová, krátce po svých 85. narozeninách.

Prim. MUDr. Ludmila Kučerová svůj život zasvětilla neurologii, rehabili-
taci a v neposlední řadě akupunktuře. Byla jedním z průkopníků akupunktury 
u nás a byla jejím našeným propagátorem, protože viděla velké úspěchy při 
jejím použití u svých pacientů zejména v Rehabilitačním ústavu v Hrabyni, 
kteří na ní rádi vzpomínají. V naší společnosti pracovala dlouho ve výboru 
společnosti jako předsedkyně revizní komise, účastnila se našich kongresů 
a seminářů a dříve vedla kurzy akupunktury. Pro svou moudrost, laskavost 
a humor jsme ji měli všichni rádi a bude nám velmi chybět.

Vzpomínejme
Smuteční projev na pohřbu s připomenutím jejího bohatého profesního života   uveřejníme v následují-

cím českém čísle s fotografiemi naší kolegyně a vzácného člověka.
Za ČLAS ČLS JEP

MUDr. Ladislav Fildán

Členům České lékařské akupunkturistické společnosti ČLS JEP a Slovenskej spoločnosti akupunktúry SLS

S hlbokým zármutkom sme prijali správu, že nás 11. júla 2020 navždy 
opustil zakladateľ akupunktúry v Maďarsku a úprimný priateľ česko-slo-
venskej akupunktúry Dr. Eőry Ajándok, ktorý bol aj zahraničným prená-
šateľom XXX. Congressus Acupuncturae Slovaciae et Bohemiae.

Narodil sa 3. mája 1946. Pôvodne vyštudoval biológiu. Jeho  diplo-
mová práca z roku 1969 bola na tému: biofyzikálne skúmanie akupunk-
túrnych bodov. Neskôr vyštudoval aplikovanú matematiku  a zaoberal 
sa programovaním. V roku 1973 predstavil v USA holografický model 
akupunktúry. Publikoval výsledky svojho výskumu o metodike merania 
kožného dýchania akupunktúrnych bodov  a zaviedol meranie  odporu 
kože. V roku 1981 obhájil titul kandidáta biologických vied.

V roku 1984 založil prvú pracovnú skupinu akupunktúry v Maďarsku. 
Následne, aby sa zdokonalil v liečbe, vyštudoval  v rokoch 1990-1996 aj 
Lekársku fakultu v Budapešti.

Stále uvažoval, ako čím viac pomôcť chorým a ako čím dlhšie udržia-
vať ľudí zdravými.

Okrem práce lekára v ambulancii akupunktúry pracoval aj ako lekár Maltézskej pomoci a navštevoval  
bezdomovcov. Ošetroval ich a aplikoval im ušnú akupunktúru. Preto ho nazvali aj lekárom chudobných.

Snažil sa s blahodarnými účinkami čínskej medicíny oboznámiť čo najširší okruh ľudí.
Preto veľa publikoval aj o akupresúre (použiteľnej aj v domácom prostredí). V roku 1984 sa zoznámil 

v Pekingu s profesorom Zhu Zong-Xiangom, ktorý vypracoval tzv. 3-1-2 meridiánové cvičenie. Cvičenie 
ho zaujalo a (s povolením profesora Zhu) začal so svojimi  spolupracovníkmi školiť cvičiteľov po celom 
Maďarsku a neskôr aj z okolitých štátov (aj zo Slovenska). Jednou z podmienok bolo, že cvičiteľ cvičí bez 
nároku na odmenu. Profesor Zhu neskôr Dr. Eőryho poveril pokračovaním svojho diela a v roku 2013 bolo 
založené Európske 3-1-2 Meridiánové Centrum v Budapešti. 

Dr. Eőry vyučoval základy tradičnej čínskej medicíny na Lekárskej fakulte v Budapešti a dočkal sa via-
cerých vysokých štátnych vyznamenaní.

Takíto ľudia sú síce nenahraditeľní, ale manželka, spolupracovníci, dve dcéry - lekárky tradičnej čínskej 
medicíny (z jeho šiestich detí),  jeho žiaci a priatelia budú pokračovať v jeho diele a nikdy nezabudnú na 
vzácneho človeka, ktorý ostáva pre nich stálym príkladom.
Česť jeho pamiatke!

MUDr. František Drančík

Spomienka  na Dr. Eőry Ajándoka Ph.D.
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NOVÁ AKUPUNKTÚRNA METÓDA vypracovaná Dr. Eőry Ajándokom

TINNITUS Z POHĽADU ZÁPADNEJ A KLA-
SICKEJ ČÍNSKEJ MEDICÍNY SO ZAMERANÍM 
NA JEHO OVPLYVNENIE AKUPUNKTÚROU
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FAREBNÉ OBRÁZKY K ČLÁNKOM:
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Úrazy:
•  narazenia, podvrtnutia, zlomeniny kostí, presilenie/

natiahnutie svalov, krvné podliatiny, krvné výrony
aj do kĺbov, otras mozgu

Zápaly postihujúce svalový systém:
•  zápalové a so zápalom spojené degeneratívne procesy 

všetkých orgánov a tkanív (burzitídy, artrózy kĺbov, 
epikondylitídy)

Zloženie masti/tabliet: Arnica montana (Arnika horská), Calendula offi cinalis (Nechtík 
lekársky), Hamamelis virginiana (Hamamel virgínsky), Echinacea angustifolia (Echinacea 
úzkolistá), Echinacea purpurea (Echinacea purpurová), Chamomilla recutita (Rumanček 
kamilkový), Bellis perennis (Sedmokráska obyčajná), Symphytum offi cinale (Kostihoj 
lekársky), Hypericum perforatum (Ľubovník bodkovaný), Achillea millefolium (Rebríček 
obyčajný), Aconitum napellus (Prilbica modrá), Atropa belladonna (Ľuľkovec zlomocný), 
Mercurius solubilis Hahnemanni, Hepar sulfuris (Surový sulfi d vápenatý).

Dávkovanie:  Tablety: 3-krát denne 1 tableta.
Masť: Masť sa nanáša ráno a večer na postihnuté miesto. 

Pri zraneniach každého druhu 
a pri zápalových ochoreniach

Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa, prípadne sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom.
Zastúpenie spoločnosti v SR: Dr. Peithner Bratislava s.r.o., Ulica 29. augusta 36/A, 811 09 Bratislava, tel./fax: 02/52 73 32 93, e-mail: peithner@schwabe.sk

www.peithner.sk.

MOJA VOĽBA
AK IDE O KĹBY

OBLASŤ POUŽITIA:

Artróza – nezápalové degeneratívne ochorenie kĺbov, 
ktoré sa prejavujú bolesťou a obmedzením hybnosti kĺbov

Gonartróza – postihnutie kĺbu kolena

Polyartróza – postihnutie viacerých kĺbov

Spondylartróza – degeneratívne ochorenie 
medzistavcových kĺbov

Komplex 5 zložiek

Možné dlhodobé užívanie

Výhody

Dávkovanie: 3 – 5-krát denne 1 tableta.

Zloženie tabliet: 

Sanguinaria
canadensis Sulfur

Solanum 
dulcamara

Arnica 
montana

Rhus 
toxicodendron

Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa, prípadne sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom.
Zastúpenie spoločnosti v SR: Dr. Peithner Bratislava s.r.o., Ulica 29. augusta 36/A, 811 09 Bratislava, tel./fax: 02/52 73 32 93, e-mail: peithner@schwabe.sk

www.peithner.sk.
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