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Pyramídový model v akupunktúre a čakry –
úvod do problematiky.......................................................................... 6
Solár, G.

Editoriál
Tento editoriál píšem vo vrcholia‑
com dovolenkovom období. Niek‑
torí máte dovolenku už za sebou,
niektorých Vás dovolenka ešte len čaká a niektorí –
a dúfam, že Vás je veľa – ste akurát medzi dvoma
dovolenkami (tým nemyslím Veľkú noc a Vianoce).

kých míľnikov vo vývoji transplantológie vedúci
k pochopeniu zaradenia použitia alloplantových
materiálov do naturálnej medicíny.
J. Koryukalov, PhD., kandidát biologických vied,
vo svojom výskume spolu s fyzioterapeutom V. S.
Denisenkom predstavuje vo svojom článku efekti‑
vívne využívanie inovatívnej ortopedickej zdravot‑
níckej pomôcky „Cordus“. Ich pre naturálnu medicí‑
nu inšpiratívne výsledky prezentujú nové možnosti
liečby a prevencie vertebrogénneho myalgického
syndrómu. Tento článok je recenzovaný a nie je sú‑
časťou kompendia.

Dovolenka. Dovoliť si. Dovolíme si snáď niekedy
aj niečo, čo možno bežne nerobíme. V záplave po‑
vinností okolo zabezpečovania našich existenčných
potrieb je tu obdobie, kedy si môžeme dovoliť. Do‑
voliť si trochu voľnejšie dýchať a sústrediť sa na svoje
dýchanie. Prežiť a užiť si to, čo sa teraz s nami deje,
dovoliť si na chvíľu „vypnúť“ automatický režim or‑
ganizovania a zabezpečovania. Dovoliť si čítať vo
voľnom čase. Dovoliť si mať voľný čas.

Prezentovaná práca MUDr. T. Mochnáča, PhD.,
na tému „Akupunktúra na základe infointerakčnej
diagnostiky elementov“ prepája staré poznatky po‑
užívané v akupunktúre so snahou popísať niektoré
vzťahy a procesy odohrávajúce sa medzi elementmi
v rámci EIS. Práca predstavuje ďalší kúsok mozaiky
pochopenia nášho fungovania odohrávajúceho sa
v neustálom dynamickom procese, kde niečo (zaži‑
té) predchádzajúce pokračuje do niečoho (predví‑
dateľne) pokračujúceho.

Preto, milí čitatelia, Vás pozývam a vyzývam, do‑
voľte si. Ak ste sa rozhodli dovoliť si intelektuálny
pokrm vo forme e‑časopisu Akupunktúra a na‑
turálna medicína, môžem Vás bez akejkoľvek snahy
o ovplyvnenie ubezpečiť, že Váš čas nebude strá‑
vený nadarmo a bezo zmyslu. Aj v tomto dvojčísle,
ktoré predstavuje druhú časť kompendia prednášok
z jubilejného XX. Interdisciplinárneho lekárskeho
kongresu naturálnej medicíny s medzinárodnou
účasťou v Štúrove, na Vás čakajú zaujímavé a kva‑
litné články.

Doc. MUDr. J. Slobodníková, CSc., h. Prof. v člán‑
ku „Endogénny estrogén ako možný rizikový fak‑
tor vzniku karcinómu prsníka“ podáva zaujímavé
a celostné vysvetlenie mechanizmu nádorového bu‑
jnenia pod vplyvom vyšších hladín estrogénu u po‑
stmenopauzálnych žien.

MUDr. G. Solár, PhD., v článku „Pyramídový mo‑
del v akupunktúre a čakry – úvod do problemati‑
ky“ popisuje korelácie pyramídového modelu, ktorý
poznáme z akupunktúry a systému najznámejších
čakier v tele. Ako vidíme z názvu, práca predstavuje
úvod do problematiky vzbudzujúci ďalší záujem.

MUDr. R. F. Galiachmetov, CSc., vo svojej práci
„Konceptuálny model regenaratívnej medicíny za‑
loženej na použití Alloplantových biomateriálov“
študuje účinky farmakopunktúry v porovnaní s kla‑
sickým ošetrením postihnutých oblastí Alloplan‑
tom.

PaedDr. Z. Solárová, PhD., vo svojej práci na tému
„Elementy v akupunktúre“ skúma usporiadanie pr‑
votných elementov do modelu pyramídy, do modelu
oka v pyramíde a fungovanie princípov postupnosti
podľa tibetskej, ako aj tradičnej čínskej medicíny.

Na záver Vám prajem, aby ste si cez toto obdobie
dovolili pre seba čo najviac dobrého a príjemné čí‑
tanie.

Prof. MUDr. E. R. Muldašev, DrSc., a kolektív vo
svojom článku „Alloplantové biomateriály použité
v naturálnej medicíne“ podávajú prehľad historic‑

MUDr. Eva Baumann

Zástupkyňa šéfredaktorky pre zahraničie,
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Pyramídový model v akupunktúre a čakry –
úvod do problematiky
Solár, G.
Autor pokračuje v rozpracovávaní pyramídového modelu v akupunktúre aj na čakry. Tieto chápe ako kom‑
plexný vzájomne prepojený energoinformačný systém vyššieho rádu v ktorom sa vždy stretáva komunikačne
všetkých dvanásť orgánových meridiánov. Systém čakier má svoje energoinformačné, psychoregulatívne, so‑
matické a duchovné charakteristiky a vyjadruje aj stupeň aktuálneho vývoja organizmu.[2] Čakra je vyššie cen‑
trum integrujúce horizontálnu a vertikálnu rovinu energoinformačného systému.[8] Horizontálna rovina ur‑
čuje charakteristiky vnútornej dynamiky a vertikálna rovina určuje charakteristiky vývojové a komunikačné.
roviny sa vystrieda vo všetkých elementoch. Pyramí‑
dový model potvrdzuje, že každý meridián má v sebe
prvky všetkých elementov, čo v TČM vyjadrujú an‑
tické body v každom meridiáne, pričom samotný
pojem „element“ je dynamický výsledný stav rotácií
a ďalších charakteristík usporiadania meridiánov.
Dynamika meridiánov horizontálnej roviny vytvára
pa‑kua Fu‑Shi, Wena, S1, S2 a prechodné SX, v kto‑
rých sú zakomponované komplexné meridiány.[9]
Táto dynamika vytvára yangové a yinové zreťazenia
horizontálnej roviny. Jednotlivé osi pa‑kua sú štyri
pričom v pa‑kua Fu‑Shi je to z hľadiska elementov
os OHEŇ – VODA, v pa‑kua WEN os KOV – DRE‑
VO, v pa‑kua S1 os ZEM – ZEM a v pa‑kua S2 os
DREVO – KOV. Pritom najstabilnejšia os VU – PU,
ktorá sa ako jediná vyskytuje vo všetkých štyroch
pa‑kua a predstavuje časopriestorovú os, ktorá je
v každom pa‑kua vždy kolmá na os typu pa‑kua
(Obr. 3). Vertikálnu os pyramídového modelu pred‑
stavujú v pôvodnom usporiadané meridiány IC, VE,
HE, VU a CO, ktoré z hľadiska elementov zastupujú
všetkých päť elementov.[7] Doteraz publikovaný py‑
ramídový model modeluje všetky procesy meridiá‑
nov a elementov, známe z akupunktúry a potvrdené
parciálne aj symetrologicky.[4][5][6][10]

Pyramídový model v akupunktúre, čakry, vertikálne
yang zreťazenie, horizontálne yang zreťazenie, ho‑
rizontálne yin zreťazenie, vertikálne yin zreťazenie,
vertikálne yang zreťazenie

Úvod

Pyramídový model v akupunktúre (Obr. 1) charak‑
terizujeme ako model komplexného univerzálneho
dynamického a priestorového usporiadania energo‑
informačných sietí.[4] Pritom samotný model (pyra‑
mída) je súčasne plne funkčný a dynamický systém.
Rozmiestnenie elementov na báze pyramídy a ich
dynamika zodpovedá usporiadaniu v tzv. magickom
štvorci (Obr. 2). Pozícia jednotlivých elementov na
báze pyramídy sa nemení bez ohľadu na to, či ide
o typ pa‑kua Fu‑shi, Wen, S1 alebo S2 (Obr. 3).
Jednotlivé osi horizontálnej roviny (bázy) pyramídy
tvoria dvojice elementov OHEŇ – VODA, DRE‑
VO – KOV, KOV – DREVO a ZEM – ZEM. Tzv.
„prechodové“ elementy DREVO a KOV, ktoré pred‑
stavujú prechody medzi najviac yang elementom
OHEŇ a najviac yin elementom VODA, majú dve
osi – DREVO – KOV a KOV – DREVO. V jednotli‑
vých pa‑kua sa menia pozície jednotlivých meridiá‑
nov tak, že všetkých osem meridiánov horizontálnej

MUDr. Gustáv Solár, PhD.
Prvá klinika akupunktúry
a naturálnej medicíny s. r. o., Šamorín,
Slovenská republika
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Obr. 1.

Pyramídový model

a duchovné charakteristiky a vyjadruje aj stupeň
aktuálneho vývoja organizmu.[2] Cieľom štúdie bolo
zistiť, či a ako pyramídový model akupunktúry resp.
energoinformačného systému obsahuje a reflektuje
aj systém čakier.
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Energo-informačný systém však obsahuje aj sys‑
tém vyššieho rádu, známy ako systém čakier. Výraz
čakra pochádza zo sanskrtu (
), v jazyku hindu
znamená koleso, disk. Je to komplexný energoinfor‑
mačný systém vyššieho rádu, v ktorom sa komuni‑
kačne stretávajú všetky meridiány a ktorý má svoje
energoinformačné, psychoregulatívne, somatické
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Obr. 3.

Pozícia jednotlivých elementov na báze pyramídy podľa typu pa‑kua
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Obsahujú spolu všetky orgánové meridiány vrátane
komplexných meridiánov v TČM pomenovaných
ako mimoriadne či „zázračné“. Takéto priestoro‑
vé usporiadanie obsahuje implicitne pa‑kua podľa
Fu‑shi, Wena, S1 a S2, teda všetky štyri základné
a tiež aj pa‑kua SX.[8]

Analyzovali sme vertikálnu aj horizontálnu rovinu
pyramídového systému a ich vzájomné vzťahy v in‑
tenciách doterajších poznatkov o oboch týchto rovi‑
nách. Keďže systém čakier je vo svojej podstate pri‑
márne vertikálny, zamerali sme sa predovšetkým na
vzťahy a súvislosti vertikálnej roviny pyramídového
systému. Ak chápeme čakry ako komplexný energo‑
informačný systém vyššieho rádu, bolo nevyhnutné
analyzovať aj komplexné vzťahy a súvislosti celého
systému energoinformačných sietí k čakrám.

Čakra je charakterizovaná ako komplexný energoin‑
formačný systém vyššieho rádu, v ktorom sa komu‑
nikačne stretávajú všetky meridiány. Tento systém
má svoje energoinformačné, psychoregulatívne, so‑
matické a duchovné charakteristiky a je prejavom aj
stupňa aktuálneho vývoja organizmu. Každá čakra
je vzájomne integrujúcou zložkou vertikálnej a ho‑
rizontálnej roviny.

Výsledky

Priestorovú bázu pyramídového modelu tvoria dve
na seba kolmé roviny – horizontálna a vertikálna.
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Obr. 4.

tikálnej a horizontálnej osi, lebo oba meridiány sú
pôvodne súčasťou horizontálnej roviny pyramídy
určujúcej len charakteristiky vnútornej dynamiky
procesov a nie charakteristiky vývojové (teda ver‑
tikálnej roviny). Anatomicky aj funkčne tvorí abso‑
lútny základ vertikálnej osi a projekuje sa v najniž‑
šej časti trupu – na hrádzi. Z hľadiska „anatómie“
akupunktúry je lokalizovaná v priestore s centrom
v bodoch TM‑1 a JM‑1. Ako jediná z čakier sa otvá‑
ra smerom dole. (Pozn.: rovnako sa siedma čakra,
ktorá je suprapyramidálna a tiež nie je súčasťou
vlastnej štruktúry pyramídy otvára smerom hore.)
Ostatné čakry- ktoré sú súčasťou vlastnej pyrami‑
dálnej štruktúry – sa otvárajú všetky dopredu v ho‑
rizontálnom smere. V spirituálnej rovine vyjadruje
zostúpenie energetického ekvivalentu Otca Stvori‑
teľa (meridián LP energia, ZEM) ktorý zostupuje až
do jadra (podstaty) ZEME, ktorú tvorí. Tu vzniká
základ vertikálnej roviny modelu aj procesu vertika‑
lizácie vývoja. Dáva jej následne dynamiku vzostu‑
pu (meridián TC – dynamika OHEŇ žiar), cez tri
ohrievače a hmotnú – telesnú vôľu byť ako svoj pro‑
tipól duchovnej vôle sídliacej v siedmej čakre. Je to
primárne spojenie ZEME a KOZMU, teda základné
spojenie matérie a ducha (na spirituálnej úrovni).
Dominujúcim endokrinným ekvivalentom je supra‑
ren.

Páry meridiánov čakier a ich
usporiadanie v cirkadiánnom rytme
11
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19
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23
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07

09
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sahasrara – VII

adžna – VI

vishuddhi – V

CO – VF

VU – PU

anahata – IV

HE – IT

manipura – III

VE – PE

swadhistana –II

IC – RE

muladhára – I

LP – TC

Obr. 5.

Prvá čakra – muladhára – (Obr. 5) je základná ča‑
kra a v pyramídovom modeli je „infrapyramídová“,
teda je pod najnižším bodom samotnej pyramídy.
Tvorí jadro, od ktorého sa rozvíja celá pyramída.
Je teda „počiatok“ pyramídy. Na materiálnej a ener‑
goinformačnej úrovni predstavuje prvotný ener‑
getický impulz a následnú dynamiku celej ďalšej
tvorby. Na psychologickej úrovni predstavuje prvé
uvedomenie si vlastnej existencie – JA SOM.[4] Je to
prvý stupeň aktuálneho vývoja organizmu. Spája sa
tu vertikálne JANG zreťazenie s horizontálnym JIN
zreťazením. V geologickej štruktúre planéty Zem je
umiestnená v jadre, tvoriacom 31 % hmotnosti pla‑
néty a predstavuje zemský oheň – žiar. Je to okamih
základu tvorby samotného jadra planéty, ktoré ešte
nie je plnohodnotná ZEM a čakra virtuálne pred‑
stavuje prvé spojenie ZEME a KOZMU (otcovské‑
ho a materinského princípu). Čakra nie je priamou
súčasťou, ale len základom korpusu pyramidálnej
štruktúry. Jej meridiánový pár nie je spojením ver‑

Muladhára v pyramídvom modele
prvá čakra
MULADHÁRA

vertikálne JANG zreťazenie
VE, TC, VU, LP
horizontálne JIN zreťazenie
LP, PU, PE, TC

CO

VU

HE
LP PU
TC PE

LP PU
TC PE

IT VF
RE VU
IT VF
RE VU

VE

LP PU
TC PE

LP PU
TC PE

IT VF
RE VU

IC
LP
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Systém čakier je dominantne vertikálny a ich uspo‑
riadanie primárne korešponduje s usporiadaním
vertikálnej roviny pyramídového modelu (Obr. 4).
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Swadhistana v pyramídvom modele
druhá čakra
SWADHISTANA

vertikálne JIN zreťazenie
PU, HE, CO, IC
horizontálne JANG zreťazenie
IT, VF, VU, RE

CO

VU

HE
LP PU
TC PE

LP PU
TC PE

IT VF
RE VU
IT VF
RE VU

VE

LP PU
TC PE

LP PU
TC PE

IT VF
RE VU

IT VF
RE VU

IC
LP

IC – RE

VODA

Tretia čakra – manipura – (Obr. 7) je na úrovni
bázy korpusu pyramídy. V geologickej štruktúre
planéty ZEM je na úrovni zemskej kôry, teda naj‑
vrchnejšej geologickej vrstvy Zeme. Tu je litosféra –
pevná vrstva zemského povrchu aj keď rozdelená
na plávajúce litosferické dosky. Základňa pyramídy
predstavuje stabilitu. To je v psychoregulatívnej
rovine oblasť priťahujúca vonkajšie emócie z oko‑
lia a je aj sídlom vlastných emócií. Završuje sa tu
proces súvisiaci s naplnením materiálnych potrieb
osobnosti. V psychoregulatívnej rovine ide predo‑
všetkým o potrebu akceptácie a sebaúcty. Jej ven‑
trodorzálna lokalizácia je centralizovaná do bo‑
dov JM‑8 a TM‑4. Čakra je pod gesciou elementu
OHEŇ, meridiánový pár spájajúci horizontálnu
a vertikálnu rovinu tvoria meridiány VE a PE, teda
ide skôr o zemský OHEŇ z jadra ZEME. Nedosta‑
tok stability sa prejavuje negatívnymi emóciami ako
hnev, ľútosť, pocit zbytočnosti a pocit viny. V čakre
sa spája vertikálne JANG zreťazenie s horizontál‑
nym JIN zreťazením. Dominujúcim endokrinným
ekvivalentom je pankreas.
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Druhá čakra – swadhistana – (Obr. 6) je na „pod‑
zemnom“ – spodnom vrchole pyramídy a je už
súčasťou samotného korpusu pyramídy, v ktorom
všetky jeho čakry sa otvárajú dopredu. V anatómii
akupunktúry je lokalizovaná v priestore s centrom
v bodoch TM‑3 a JM‑3. V geologickej štruktúre pla‑
néty Zem symbolizuje zemský plášť, teda obal jadra,
vrstvu hornín, tvoriacu ž 69 % hmotnosti a 80 % ob‑
jemu a tak spolu materiálnu podstatu planéty, ktorá
umožňuje jej kreovanie. Najnižšia časť pyramídy,
je pod gesciou elementu VODA – najhmotnejšej
substancie. V spirituálnej rovine v tomto mieste
dochádza k stretnutiu potenciálov Otca- Stvoriteľa
(energetický substrát) a Matky – Ploditeľky (hmotný
substrát) a k „plodeniu“ vlastnej pyramídy. Funkcia
matky je v energoinformačnej a materiálnej rovine
v meridiáne RE, v mieste esenciálnej energie čchi.
Toto je aj prvé prepojenie meridiánu horizontálnej
roviny (RE) a vertikálnej roviny (IC), kde sa spája
vertikálne JIN zreťazenie s horizontálnym JANG
zreťazením. V psychologickej rovine ide o prvý
vzťah JA A TY teda druhý stupeň aktuálneho vývoja
organizmu. (vzťahy, sexualita, plodenie, kreativita
a sebaúcta v medziľudských vzťahoch) IC predsta‑
vuje na vertikálnej úrovni odplavovanie negatív‑
nych (autodeštruktívnych) emócií z týchto vzťahov
aby bola táto úroveň pripravená prijať ďalšie nové
skúsenosti a tým rásť a vertikalizovať sa, teda rozví‑
jať sa. Dominujúcim endokrinným ekvivalentom sú
ováriá resp. prostata.
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tretia čakra
MANIPURA

kých úrovniach, ale aj k metabolickým a imunitným
poruchám. Autodeštruktívne programy tvoriace
sa predovšetkým v tejto čakre ako produkt nega‑
tívnych emócií blokujú vertikalizáciu už na úrov‑
ni prvej čakry (neprijatie programu vertikalizácie)
a endokrinným ekvivalentom je thymus.

vertikálne JANG zreťazenie
VE, TC, VU, LP
horizontálne JIN zreťazenie
LP, PU, PE, TC

CO

Obr. 8.
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štvrtá čakra
ANAHATA

HE
LP PU
TC PE

LP PU
TC PE

IT VF
RE VU
IT VF
RE VU

VE

Anahata v pyramídvom modele

horizontálne JANG zreťazenie
IT, VF, VU, RE

CO

LP PU
TC PE

LP PU
TC PE

vertikálne JIN zreťazenie
PU, HE, CO, IC

IT VF
RE VU

IT VF
RE VU

VU

IC
LP

HE

VE – PE

OHEŇ
LP PU
TC PE

Štvrtá čakra – anahata – (Obr. 8) je na rozhraní
prvej a druhej tretiny vertikálnej osi, prechádzajú‑
cej stredom bázy pyramídy v mieste tzv. „faraónovej
komory“ v pyramíde, v jej „energetickom centre“ Na
tele je ventrodorzálne lokalizovaná centralizovane
do bodov JM‑17 a TM‑10. V analógii k štruktúre
planéty zodpovedá spodnej zemskej amosfére, teda
troposfére a biosfére (živý obal Zeme) a podstatu
tejto čakry tvorí harmónia. Je pod gesciou elemen‑
tu DREVO (vzduch) ktorého pohyb je horizontálny
aj vertikálny a meridiánový pár spájajúci vertikálnu
a horizontálnu rovinu pyramídy tvoria meridiány
HE a IT. Meridián HE je kľúčový pre metabolizmus
a meridián IT pre imunitu. Oba sú veľmi citlivé na
disharmónie v organizme a meridián HE na všetky
emocionálne podnety. Tento meridiánový pár spá‑
ja vertikálne JIN zreťazenie s horizontálnym JANG
zreťazením. Anahata tvorí stred medzi troma spod‑
nými viac materiálnymi čakrami a troma hornými
viac spirituálnymi čakrami a zabezpečuje ich vzá‑
jomnú harmóniu. Na spirituálnej a pychoregulatív‑
nej rovine je dominujúca potreba byť milovaný a sú‑
časne aj láska k sebe samému. Na spirituálnej úrovni
je to vzťah k Stvoriteľovi, na úrovni psychoregula‑
tívnej potreba lásky k sebe, nevyhnutnej k integrite
osobnosti a jej vzťahom a súčasne aj potreba túto
lásku zdieľať.[2] Akékoľvek frustrácie v tomto zmysle
vedú nevyhnutne k disharmónii osobnosti na všet‑

LP PU
TC PE

IT VF
RE VU
IT VF
RE VU

VE

LP PU
TC PE

LP PU
TC PE

IT VF
RE VU

IT VF
RE VU

IC
LP

HE – IT

DREVO
vzduch

Piata čakra – višuddhi – (Obr. 9) je na rozhraní
strednej a vrchnej tretiny vertikálnej osi, prechádza‑
júcej stredom bázy pyramídy Na tele je ventrodor‑
zálne lokalizovaná centralizovane do bodov JM‑22
a TM‑14. V analógii k štruktúre planéty zodpovedá
zemskej stratosfére s ozonosférou, ktorá má zásad‑
ný význam pre ochranu a prejavenie pozemského
života. Chráni planétu pred zhubnými vplyvmi ul‑
trafialového žiarenia a jej stabilita je významnou
zložkou ochrany a prejavov života na Zemi.. Pod‑
statu tejto čakry tvorí sebavyjadrenie a sebaprejavenie. Je pod gesciou elementu KOV (éter) a me‑
ridiánový pár spájajúci vertikálnu a horizontálnu
rovinu pyramídy tvoria meridiány VU (vertikál‑
nej osi) a PU. Podľa starých Tibeťanov tu pramení
láska a duchovno – Piaty element. Meridiány VU
(čas) a PU (priestor) tvoria jedinú stabilnú os vo
všetkých rotáciách horizontálnej roviny a rovnako
aj vo vertikálne – horizontálnom spojení predsta‑
vujú časopriestorovú os. Aj samotný éter je chápaný
v tradičnej medicíne ako priestor. Miesto lokalizácie
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Manipura v pyramídvom modele
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Obr. 7.
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čakry je v rámci pyramídového modelu transdime‑
zionálny priestor, čo podporuje aj osobitný význam
tejto čakry, ktorá rezonuje s celým Bytím. Spája sa
v nej vertikálne JANG zreťazenie a horizontálne JIN
zreťazenie. Anatomicky je to spojenie trupu a hlavy,
ktorá je sídlom najvyšších čakier. Z akupunktúrne‑
ho hľadiska aj v poňatí TČM je medzi zbernicami
Yangu a Yinu. Z hľadiska vývoja a vertikalizácie
predstavuje už piaty stupeň. Na tejto úrovni prebie‑
ha komunikácia všetkých vonkajších aj vnútorných
úrovní, ktorej výsledkom je sebavyjadrenie a se‑
baprejavenie. Endokrinný ekvivalent je Gl. thyreoi‑
dea.
Višuddhi v pyramídvom modele
piata čakra
VIŠUDDHI

horizontálne JIN zreťazenie
LP, PU, PE, TC

CO

LP PU
TC PE

LP PU
TC PE

Obr. 10. Adžna v pyramídvom modele
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VU

CO

HE

VU

IT VF
RE VU
IT VF
RE VU

šiesta čakra
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VE

LP PU
TC PE

LP PU
TC PE

IT VF
RE VU

IT VF
RE VU

HE

IC
LP

horizontálne JANG zreťazenie
IT, VF, VU, RE
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Obr. 9.

tu OHEŇ teplo (nebeský oheň zo Slnka) a meridi‑
ánový pár spájajúci vertikálnu a horizontálnu rovinu
pyramídy tvoria meridiány CO (vertikálna os) a VF
(horizontála os). Spája sa v nej vertikálne JIN zreťa‑
zenie a horizontálne JANG zreťazenie. Meridián CO
predstavuje emócie, predovšetkým lásku, kým me‑
ridián VF predstavuje prienik, teda schopnosť pre‑
niknúť do podstaty a funkciu arbitra. Najvyššie spo‑
jenie spirituálnych, intelektuálnych rozlišovacích
a racionálnych zložiek vytvára vyššiu formu videnia,
vnímania a hodnotenia – „tretie oko“. Z hľadiska vý‑
voja a vertikalizácie predstavuje predposledný šiesty
stupeň. Na tejto úrovni sa stretáva vlastná entita so
všetkými úrovniami Stvorenia v najvyššom bode
vlastného korpusu pyramídového modelu. Endo‑
krinný ekvivalent je hypofýza.

LP PU
TC PE

LP PU
TC PE

IT VF
RE VU
IT VF
RE VU

VE

KOV

LP PU
TC PE

LP PU
TC PE

VU – PU

IT VF
RE VU

IT VF
RE VU

IC

éter

Šiesta čakra – adžna – (Obr. 10) je čakrou vr‑
cholu korpusu pyramídy, najvyššou pyramidálnou
čakrou a tiež aj tzv. „tretím okom“. Na tele je ven‑
trodorzálne lokalizovaná centralizovane do bodov
EX‑2 a TM‑17. V analógii k štruktúre planéty zod‑
povedá zemskej mezosfére so spodnou ionosférou.
Táto časť pyramídového modelu zo sebahodnote‑
nia a sebauvedomenia vyúsťuje do sebaakceptácie
v kontextoch. Na úrovni spirituálnej je to dovŕše‑
né vlastné sebauvedomenie entity (na rozdiel od
uvedomenia si na úrovni psychoregulatívnej zase
intelektuálna schopnosť rozlišovať, pochopiť a hod‑
notiť. Na úrovni biochemicko-morfologickej je to
riadiace miesto CNS). Čakra je pod gesciou elemen‑

LP

CO – VF

OHEŇ
žiar

Siedma čakra – sahasrara – (Obr. 11) je najvyš‑
šou čakrou a je už nad korpusom pyramídy, je teda
z hľadiska pyramídového modelu „suprapyramidál‑
nou“ čakrou. Aj z hľadiska planetárnych analógii už
presahuje rámec planetárnych štruktúr, prechádza
do voľného kozmu a zodpovedá tzv. hornej atmo‑
sfére, ktorú tvorí exosféra s magnetosférou, nesúcou
magnetické pole planéty. Siločiary tzv. Van Alleno‑
vých pásov vychádzajú zvnútra Zeme (jadra), pre‑
chádzajú do vzdialeného kozmu a opäť sa vracajú do
vnútra Zeme, teda magnetické pole nesie informácie
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axiomy všeboecne akceptovanej Tradície a len vo
vzťahoch anatomických.[1] To sú napr. aj projekcie
v Su‑Jok. Tézy o vibračnej energii bez relevantného
vyjasnenia jej podstaty sui generis a špeciálne v sú‑
vislostiach akupunktúry a čakier sú pre exaktnejšie
štúdium tejto problematiky prakticky irelevantné.[11]

O problematike akupunktúry vo vzťahu k čakrám je
len málo relevantných literárnych údajov.[2][3]

Pokiaľ ide o pyramídový model v akupunktúre a jeho
vzťah k čakrám, tam literárne údaje nie sú k dispozí‑
cii vôbec. Napriek tomu je tejto problematike nutné
venovať pozornosť, keďže aj čakry sú implicitnou
súčasťou energoinformačnej siete a musia korelo‑
vať s pyramídovým modelom. Aj keď nachádzame
množstvo rozličných údajov, ktoré sa týkajú počtu
čakier je nesporné, že základných čakier v pravom
zmysle slova je sedem. Potvrdzuje to aj ich korelácia
s pyramídovým modelom. Analogicky ako pyramí‑
dový model aj systém čakier je plne funkčný aj dy‑
namický. Systém čakier obsahuje tri základné „dol‑
né“ čakry a tri „vyššie“ čakry teda horné. Číslo tri
predstavuje v Tradícii prvý úplný celok. To zname‑
ná, že dve trojice čakier tvoria dva ucelené systémy.
Dolný – viac materiálny a horný – viac duchovný.
Oba systémy za optimálnych podmienok by mali
byť navzájom prepojené a harmonické, pričom obe
trojice čakier majú jednu „extrapyramídovú“ Prvá
čakra (v dolnej trojici) je “infrapyramidálna“ a sied‑
ma čakra (v hornej trojici) je „suprapyramidálna“.
Jedna predstavuje vznik a druhá dovŕšenie. Medzi
týmito trojicami je štvrtá čakra, ktorá nie je súčas‑
ťou žiadneho z dvoch spomenutých tripletov a jej
hlavná úloha je koordinujúca a integrujúca. V rámci
pyramídového modelu je umiestnená v energeticky
najexponovanejšom bode pyramídy – v mieste tzv.
„faraónovej komory“. Táto čakra je generátorom aj
koordinátorom emócií, vyjadrením potreby lásky –
teda potrebou byť milovaný aj potrebou milovať.
Pritom jej hlavné a integrujúce meridiány HE a IT
zabezpečujú harmóniu a imunitu a najmä meridi‑
án HE je výrazne citlivý na akékoľvek emocionálne
podnety. Je jedna a toto číslo symbolizuje v Tradí‑
cii jednotu. Štvrtá čakra má v sebe číslo štyri, čo je
v Tradícii symbol svetového poriadku, vzťahujúce‑
ho sa na mnohé javy v rôznych kultúrach. Aj v tom
je symbolika zhodná s realitou štvrtej čakry ako uni‑
verzálne integrujúcej Tu sa prelína symbolika s rea‑
litou.

V relevantnej literatúre sa štandardne popisuje
vzťah elementov a čakier, ale len ako opakovanie

Pyramídový model má dve základné roviny – ho‑
rizontálnu a vertikálnu.[8] V každej čakre sa spájajú

Obr. 11. Sahasrara v pyramídvom modele
siedma čakra
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CO

VU

HE
LP PU
TC PE

LP PU
TC PE

IT VF
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RE VU

IC
LP

Diskusia:
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oboma smermi. To korešponduje aj Tradíciou, ktorá
akcentuje podstatu spojenia prvej a siedmej čakry,
ktoré sú obe extrapyramidálne. Anatomicky na tele
je sahasrara lokalizovaná nad hlavou a z akupunk‑
túrneho hľadiska je v kontakte so systémom v bode
TM‑20, pričom sa otvára smerom hore. Tu sa zavr‑
šuje siedmym stupňom vývoj a spojenie s vyšším JA,
ktoré už na jednej strane nemá materiálnu podsta‑
tu vo vlastnom zmysle slova, ale na druhej strane
implicitne obsahuje v sebe celú entitu vo všetkých
rovinách a prechádza do vyššej dimenzie a do „vyš‑
šej pyramídy“. V tomto mieste podľa Tradície do‑
chádza k splynutiu so Stvorením. Z energoinfor‑
mačného hľadiska sa synchronizujú všetky úrovne
vlastného energoinformačného systému a súčasne
sa optimalizuje komplexná informácia v kontakte so
systémom vyššieho rádu. To znamená, že sa všetky
úrovne energoinformačného systému zosynchro‑
nizujú. Endokrinným ekivalentom je epifýza, ktorá
prostredníctvom melatonínu ovplyvňuje cirkadián‑
ne rytmy v organizme.
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Komplementum

Analógie čakier k štruktúre planéty sú aktuálne ešte
skôr v štádiu inšpirácie k interdisciplinárnym štúdi‑
ám, ale ukazujú na možnosti prepojenia energoin‑
formačných sietí v kozmickom a univerzálnom kon‑
texte. V tomto zmysle ďalšie štúdium a výskum tejto
problematiky určite prispeje k objasneniu podstaty
energoinformačných procesov. Štúdia ukazuje, že aj
tu môže byť pyramídový model kľúčový. Bolo by to
v súlade aj s podstatou Tradície.
Z hľadiska naturálnej medicíny umožňuje pyramí‑
dový model aj akupunktúrnu diagnostiku a násled‑
ne aj terapiu porúch čakrového systému na báze
diagnostiky TST. Táto problematika ale tiež nie je
predmetom predkladanej štúdie.

Záver

Prezentovaná štúdia potvrdzuje, že aj systém ča‑
kier je plne kompatibilný s pyramídovým mode‑
lom. To znamená ďalšie potvrdenie tohto modelu
a poukazuje na možnosti jeho uplatnenia ako uni‑
verzálneho modelu energoinformačných procesov.
Na jednej strane potvrdzuje všeobecné axiomy
Tradície, na druhej strane ich robí „čitateľnejšími“
a uchopiteľnejšími pre výskum aj pre praktické po‑
užitie v akupunktúre a v celej naturálnej medicíne
a v širšom kontexte aj v modernej komplexnej me‑
dicíne.
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vždy všetky meridiány prostredníctvom tripletov
a ostatných mechanizmov najmä horizontálnej ro‑
viny a hlavné meridiánové páry každej čakry spájajú
a integrujú horizontálnu a vertikálnu rovinu pyra‑
mídového modelu. Výnimkou sú extrapyramídové
čakry muladhara a sahrasrara. Kým prvá čakra sa
„rodí“ z horizontálnej roviny a vytvára základ verti‑
kálnej roviny aj celého vertikálneho vektora vývoja,
siedma čakra integruje v sebe všetky procesy a pred‑
stavuje ucelenú informáciu smerom z organizmu aj
do organizmu. V ostatných čakrách sa vždy spája
jangový a yinový meridián a horizontálne zreťaze‑
nie s vertikálnym, pričom vždy je spojený meridián
hornej končatiny s meridiánom dolnej končatiny
a každé spojenie spája oi. celé fyzické telo. Symbo‑
liku čakier z viacerých aspektov najmä napr. endo‑
krinnej možno analyzovať oveľa podrobnejšie, nie je
to ale účelom tejto štúdie. Podrobnejšie sa k tejto
problematika vrátime v budúcnosti.
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Elementy v akupunktúre
Solárová, Z.
Súhrn

V tejto štúdii sme skúmali usporiadanie prvotných elementov do pyramídy, do projekcie oka v pyramíde
a fungovanie princípov podľa usporiadania Lung, La a Lo‑Shu v týchto projekciách. Podkladom štúdie bola
Kniha premien I‑Ting.

Úvod

Pyramída, prvotné elementy, čakry a projekcia oka
cez geometriu má v I‑tingu v tabuľke 8×8 svoje zo‑
brazenia.
Elementy v akupunktúre vychádzajú z poznatkov
z tradičnej čínskej a tibetskej medicíny a sú známe
v rôznych začleneniach v akupunktúrnych mode‑
loch.
Elementy navzájom tvoria väzby a podieľajú sa vý‑
znamným spôsobom na diagnostike a terapii v kli‑
nike. Elementy sú usporiadané rôznymi spôsobmi,
či do krížového alebo klasického kruhového pentag‑
ramu, do pyramídovového modelu, alebo sa proje‑
kujú v oktagrame nazývaný Bagua.
Poznatky o elementoch boli známe v starovekom
svete ako „klasické prvky“ Zem, Vzduch, Oheň
a Voda. Dávne kultúry náplavových civilizácií na
rozličných miestach sveta používali prvky, ktoré
mali svoje vonkajšie a vnútorné špecifiká, svoje ar‑
chetypy, ktoré oddeľovali prvky jednej kultúry od
druhej.
Učenie o elementoch sa zachovalo prvotne v Tibete,
neskôr v Indii. Známa je teória piatich elementov
Wu‑Shin (z Číny), ktorá sa exportovala do východ‑
ných krajín.[4] Ale známe sú i poznatky o prvkoch
u Aristotela a Platóna (platónske telesá). Prvky
v histórii prispievali k rozvoju tradičnej architek‑
túry, aplikovali sa do napríklad do pagody v čínskej
a ázijskej architektúre. Známy je Budha a jeho pro‑
jekcia s piatimi elementmi a pod.

túru piatich kruhov (päť elementov, kde sú obsiah‑
nuté aj čakry).

Materiál a metódy

V I tingu sa prvotné štyri elementy Voda Drevo Kov
a Oheň predstavujú jednak ako štyri symboly, ktoré
predstavovali bytosti z mytológie, alebo názvy sú‑
hvezdí v Číne.
V I‑tingu štyri symboly predstavujú štyri prvotné
elementy Voda Drevo, Kov a Oheň a v tejto podobe
sú známa aj v akupunktúre.[5]
Prvotné elementy označovali jednak svetové strany,
jednak ročné obdobia, veľký a malý jin a jang. Pr‑
votné elementy sa v I‑tingu označovali bigramom.[8]
Medzi základné bigramy patrí
–– starý jang – Oheň, číslo (9)
–– mladý jin – (Kov, alebo Zem), číslo (8)
–– mladý jang – Drevo, číslo (7)
–– starý jin – Voda, číslo (6)
Podľa čínskej tradície poznáme rozdelenie elemen‑
tov na Drevo, Voda, Oheň a Kov a v tibetskej tradí‑
cie je na mieste elementu Kov element Zem.[3]
Prvotné štyri elementy v I‑tingu predstavujú bigra‑
my alebo binárny kód 0 a 1. Bigramy sa skladali do
trigramov a hexagramov. Trigramy v akupunktúre
zastupujú akupunktúrne dráhy. Hexagrami v I‑tin‑
gu podľa Fu‑Shi a Wen tvoria kombinácie 64 základ‑
ných pozícií dvojíc meridiánov, ktoré v praxi naprí‑
klad používa napríklad chronopunktúra.[5]

Štruktúra pagod odrážala teóriu prvkov, pričom na‑
skladané architektonické formy zobrazovali štruk‑
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V I‑ťingu sa pyramída projekuje z postupnosti pr‑
votných elementov a vektorov, ktoré idú v poradí
Oheň, Zem, Voda a Drevo. Prvotné elementy ležia‑
ce na diagonálach určujú element v stĺpci a v riadku
(Obr. 1).
Projekcia elementov do 4 vrstvovej
pyramídy v I‑tingu
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Vysvetlivky: O – Oheň; Z – Zem; D – Drevo; V – Voda; 1, 2, 3,
4 – označenie vrstiev v pyramíde

Obr. 2.

Na Obr. 2 je postupnosť elementov La – svet sku‑
točnosť. Tento princíp sa projekuje do oblasti Zeme
a Dreva a zároveň funguje samostatne v oblasti
Zeme na južnej strane (Obr. 2).

Princípy LA a jej projekcia do oblasti elementov Zem, Drevo (juh, sever) vľavo a do oblasti Zeme
(juh) vpravo v projekcii I‑ting.

O1

D1
Z2

V2
O3

Z3
O2
Z1

Iba na južnú a severnú stranu pyramídy sa premie‑
tajú všetky štyri elementy a to v podobe bodov, kto‑
ré ležia na stranách rovnoramenného trojuholníka
(Obr. 1).
Štyri trojuholníky tvoria základňu a zároveň tvo‑
ria strany pyramídy. V knihe profesora Muldaševa
„Matrica života na zemi“[6] autor objasňuje postup‑
nosť usporiadania elementov v Tibetskom systéme
podľa princípu Lung – ktorý hovorí o tom ako vy‑
zerá svet ideál (postupnosť elementov Oheň, Zem,
Drevo a Voda) a princípov La – ako vyzerá svet sku‑
točnosť (Zem Voda Oheň a Drevo).[5]

V2
O3

Element Ohňa sa premieta na západ a element Vody
na východ, južná strana sa začína Zemou (žltá) po‑
kračuje Drevom (zelená) a strieda sa Zem – Drevo.
Severná strana sa začína Drevom a strieda sa Drevo
zo Zemou (Obr. 1).

D3
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Obr. 1.

Smer vektoru jednotlivých elementov sa strieda, 2×
v protismere, 2× v smere hodinových ručičiek.
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Postupnosť elementov Lung – svet ideál, projekcia
princípov Lung do oblasti Ohňa a Vody (Obr. 3).
Obr. 3.

Princípy LUNG a projekcia do oblasti elementu Oheň (západ) a do oblasti Vody (východ)
v projekcii I‑ting.
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Postupnosť elementov podľa princípov Lung a La
tvorí dynamiku medzi elementmi, ktorá sa projeku‑
je v pravo a ľavotočivej svastike, ktorá vytvára zrkad‑
lovú symetriu cez vertikálnu a horizontálu rovinu.

Obr. 4.

Projekcia prvého oka (Drevo – Kov)
a druhého oka (Oheń – Voda), projekcia
bagua a prvej čakry v I‑tingu

V strede štvorca (zobrazenie I ting, Obr. 4) sa pro‑
jekuje 4‑tá vrstva pyramídy, ktorá obsahuje 4 ele‑
menty ako trojuholníkové výseče. Obvody kružníc
so stredmi na vrcholoch štvorca tvoria v prienikoch
„oči“. Každá polovica „oka“ sa skladá z dvoch ele‑
mentov (Oheň – Voda alebo Drevo – Zem, analógia
Drevo – Kov). Zároveň elementy tvoria kvet so 4‑mi
okvetnými lístkami (prvú čakru). Spojnice kruž‑
níc sa pretínajú vo ôsmich bodoch, ktoré vytvára‑
jú prvý oktagram, v akupunktúre známy ako Bagua
(Obr. 4).

Oktagram podľa čínskej tradície v I tingu je tvorený
prvotnými elementmi Kov Drevo, Oheň a Voda –
a štyrmi prechodnými elementmi Oheň Voda –
Drevo Voda – Voda Kov – Kov Oheň (Obr. 4).
V projekcii oboch očí sa premieta postupnosť prin‑
cípov Lung a La, ktoré tvoria dynamiku tak ako vi‑
díme na Obr. 5. Vektory elementov sú vo vrstvách
opačne orientované (Obr. 5).
– 17 –
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Meridiány, čakra a oči v geometrii na
projekcii I‑ting

Usporiadanie prvotných meridiánov v I‑tingu podľa Fu‑Shi
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Tak ako vektory postupnosti elementov podľa
usporiadania Lung a La vytvárajú dynamiku, tak aj
postupnosť podľa 9‑tich palácov vytvára iný sys‑
tém postupnosti medzi elementmi, ktorý hovorí
o symetrickom prúdení energie Qi. Postupnosť
usporiadania elementov podľa 9‑tich palácov vi‑
díme na projekcii prvej čakry, projekcii dvoch očí
(Obr. 6).

Komplementum

Diskusia

V súčasnosti je snaha viacerých autorov o tradičné,
alebo inovatívne postupy teoretického a praktické‑
ho využitia poznatkov z Knihy premien v rôznych
odvetviach chémie, hudby, fyziky, matematiky a po‑
svätnej geometrie.[7][9] Chronopunktúra sa už tradič‑
ne uplatňuje biorytmologické zákonitosti vo svojej
praxi.[1]
Aplikácia teoretických poznatkov z Knihy premien
do klinickej akupunktúrnej praxe, či už z pohľadu
elementov, alebo meridiánov má aj svojich novodo‑
bých nasledovníkov. O praktické využitie binárnych
princípov v akupunktúre pomocou digitálneho zo‑
brazenia diagnostiky a terapie je možnosti využitia
týchto poznatkov v budúcnosti sa pokúsil Gonzá‑
lez-Correa.[3]
Elementy a meridiány v akupunktúre z pohľadu
Knihy premien rozpracovali autori, ktorí zakompo‑
novali podľa prvotných elementov biorytmologic‑
ké charakteristiky a to či už podľa čínskej tradície,
alebo inovatívnym spôsobom.[1] Poznatky z teórie
overujú klinickej praxi.[5] Zdá sa, že nevyčerpateľná
studnica poznatkov z Knihy premien je a bude in‑
špiráciou pre mnohé vedné odbory.

Záver

Platforma I‑tingu nám dáva varianty skúmania rôz‑
nych objektov a to elementov, meridiánov, čakier,
pyramídy a geometrickej projekcie oka, ktoré na
prvý pohľad nemajú súvislosť medzi sebou, ale majú
spoločného menovateľa a tým je binárne a geomet‑
rické vyjadrenie.
Na báze Knihy premien sme zobrazili postupnosť
štyroch prvotných elementov, ktoré tvoria štyri vrs‑

tvy. Platia tu princípy postupnosti podľa tibetskej
medicíny (Lung a La) a postupnosti podľa tradičnej
čínskej medicíny (podľa 9‑tich palácov).
Svastika rotujúca oboma smermi, ktorá je vytvore‑
ná postupnosťou podľa tibetskej medicíny a čínskej
medicíny tvorí prvotný oktagram (Bagua).
Tieto poznatky je možné využiť v klinickej aku‑
punktúrnej praxi pri štúdiu rotačných mikrosysté‑
mov podľa ôsmich projekcií (Bagua).
editorsky recenzované
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V strede je minimálny jang a yin (najsúbtílnejšia
energia) a smerom na perifériu sa energia „zhmot‑
ňuje“, zvyšuje sa jangová a yinová potencia. Posled‑
né meridiány sú meridiány riadiacich dráh prednej
strednej dráhy (RenMa i‑dráha počatia) a zadnej
strednej dráhy (DuMai), ktoré koordinujú a riadia
procesy v tele. V strede I‑tingu, kde sa projekujú
meridiány pečene, perikardu, žlčníka a trojitého
ohrievača sa projekujú obe oči. V tejto vrstve sa
z časti kružníc vytvára kvet zo štyroch okvetných
lístkov, ktoré tvoria prvú čakru (Obr. 5).
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В статье изложены основные исторические этапы развития теории трансплантации тканей. Показано,
что регенеративная хирургия зародилась как закономерный результат разработки проблем тканевых
пересадок. В эволюции идеи трансплантации тканей авторами выделены следующие исторические
вехи: этап трансплантационной заместительной хирургии, этап трансплантационной регенеративной
хирургии и этап трансплантационной биостимуляции.
Показано, что технология Аллоплант, являясь органичной составной частью натуральной медици‑
ны, включает в себя все вышеуказанные научные концепции тканевых пересадок. При этом ведущим
фактором выступает процесс репаративной регенерации тканей реципиента на фоне моделирующе‑
го влияния биоматериалов Аллоплант. Полученные результаты позволили авторам сформулировать
концепцию регенеративной хирургии на основе трансплантационной технологии Аллоплант[6].
регенеративная хирургия, биоматериалы Алло‑
плант, трансплантация тканей, тканевые банки.
Трансплантация тканей, отдельных частей тела
и целых органов — одна из наиболее волную‑
щих, и в известном смысле, трагических страниц
в истории медицины, да и всей человеческой
цивилизации. По нашему мнению, на историю
трансплантологии можно взглянуть как на це‑
почку сменяющихся этапов ее развития. Сразу
отметим, что выделенные нами исторические
вехи в развитии теории и практики тканевых
пересадок не являются строго ограниченными
и нередко хронологически перекрывают друг
друга.

стить дефект органа или ткани у реципиента,
выполнить восстановительную операцию на по‑
верхности тела существовала столько же, сколь‑
ко существует медицина.
Так, остались отдельные упоминания о том,
что еще в средние века предпринимались попыт‑
ки пересадить донорские ткани, полученные от

Первоначально трансплантация тканей прово‑
дилась исключительно с заместительной целью.
На данном этапе трансплантат рассматривался
как биологический материал, замещающий де‑
фект отдельного органа. Сама хирургическая
операция при этом преследовала единствен‑
ную цель — восполнить анатомический дефект
в конкретной области тела. Поэтому данный пе‑
риод в развитии тканевых пересадок мы условно
называли этапом заместительной трансплантационной хирургии. Хронологически данный
этап приходится на вторую половину XIX и нача‑
ло XX века. Основными требованиями к донор‑
ской ткани было соответствие ее формы разме‑
рам и характеру замещаемого дефекта. Однако
было бы ошибочно полагать, что транспланта‑
ция тканей имеет всего лишь вековую историю.
Сама идея пересадить донорские ткани и заме‑
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В развитие заместительного этапа транспланта‑
ционной хирургии значительный вклад внесли
многие исследователи. Вершины хирургической
техники при выполнении операций с использо‑
ванием различных видов трансплантатов достиг
Н. И. Пирогов. В его монографии «О пластиче‑
ских операциях вообще и ринопластике в осо‑
бенности» (1835) обобщается опыт трансплан‑
тационной хирургии с заместительной целью.
В связи с развитием трансплантационной хи‑
рургии уместно вспомнить киевского офталь‑
молога А. Ф. Шимановского, который в 1906 году
разработал операцию по пересадке переднего
сегмента глазного яблока. От трупов-доноров
он заготавливал полностью передний сегмент
глазного яблока, который включал роговицу,
часть конъюнктивы, склеру, цилиарное тело.
Весь этот комплекс пересаживался реципиенту
с целью замещения пораженного переднего от‑
резка глазного яблока. С сегодняшних позиций,
очевидно, что упомянутые операции недоста‑
точно обоснованны и трансплантаты не могли
прижить или оказать благотворное влияния на
течение болезни. Профессор А. Ф. Шимановский
выполнил три подобные операции, и все они
закончились безуспешно. Однако на том этапе
развития медицинской науки, описанные опера‑
ции продемонстрировали кризис заместитель‑
ной трансплантационной хирургии и явились
стимулом для дальнейших исследований.

В связи с последующим накоплением научных
фактов, зарождалось новое направление в транс‑
плантационной хирургии. Этот этап по меткому
определению И. А. Голяницкого[2] был назван
этапом регенеративной хирургии. С учетом
современного опыта данный период можно
назвать регенеративной трансплантационной хирургией. Следует отметить, что работы
И. А. Голяницкого не вышли за рамки экспери‑
ментов. Однако принципиально важно, что ав‑
тор обратил внимание на процессы репаратив‑
ной регенерации со стороны тканевого ложа при
пересадке донорского материала. Именно это
позволило И. А. Голяницкому определить мето‑
ды трансплантации тканей как регенеративную
хирургию. В последующем отдельные исследо‑
ватели рассматривали трансплантацию именно
в аспекте регенеративной хирургии. Так, основа‑
тель первого в Европе тканевого банка R. Klen[8],
исследуя биологическую активность трансплан‑
татов, указал на стимуляцию репаративных про‑
цессов со стороны тканевого ложа. Подобные
трансплантаты он относил к аллостатическим.
Однако приведенные примеры по изучению
регенерации тканей при трансплантации пред‑
ставляют собой разрозненные научные факты,
не объединенные общей теорией. Кроме того,
клиническая практика оказалась не готовой
к восприятию новой идеи. И связано это, прежде
всего, с отсутствием адекватных методов кон‑
сервации, хранения и морфологического тести‑
рования трансплантатов. В результате научные
изыскания, опередившие свое время, не полу‑
чили широкого распространения в клинической
практике. Примечательно, что зарождение ре‑
генеративной медицины ставит методы транс‑
плантации биологических тканей в один ряд
с технологиями натуральной медицины.
В двадцатые годы прошлого века выполняется
серия новаторских работ академиком В. П. Фила‑
товым по пересадке роговицы[7]. Первоначально
это была трансплантация, осуществляемая с за‑
местительной целью, поскольку донорская ро‑
говица использовалась как ортоптический био‑
материал, пересаживаемый в идентичное ложе.
Основной целью данной трансплантации было
сохранение пересаженной роговицы в прозрач‑
ном состоянии.
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различных животных. К примеру, операция за‑
мещения дефекта черепа при трепанации[4]. По‑
добная операция была выполнена с использова‑
нием, как сейчас принято говорить, ксеногенного
костного трансплантата, полученного от собаки.
Этот пример показывает, что медицинская наука
всегда стремилась воспользоваться донорскими
тканями, с целью восполнить дефект тканей при
поражении тех или иных органов. Известны так‑
же случаи переливания донорской крови, кото‑
рые, как правило, преследовали заместительную
цель. Во всех описанных случаях усматривает‑
ся единая задача — восполнить дефект тканей.
Именно в таком виде научная трансплантология
сформировалась в середине XIX века. При этом
были предприняты многочисленные попытки
пересадок костной ткани, дермы. Выполнялись
также различные аутопластические операции.
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На чем строилась указанная теория? В. П.Фила‑
тов считал, что после забора ткани у донора и
хранения ее в определенном режиме, в ней на‑
капливаются вещества особого класса, которые
он назвал биологически активными. После пе‑
ресадки реципиенту данные вещества, попадая
в общее кровеносное русло, проявляют свой
биостимулирующий эффект. В трудах В. П. Фи‑
латова описаны случаи излечения больных с са‑
харным диабетом путем аллотрансплантации
кожи. Для этого он брал кожный аллотранс‑
плантат у донора и пересаживал реципиенту,
страдающему сахарным диабетом в поясничную
область. При этом наблюдалась частичная или
полная нормализация углеводного обмена. Ис‑
пользуя аналогичную методику, В. П. Филатов
также излечил несколько пациентов с хрониче‑
ским кавернозным туберкулезом легких. Эти ре‑
зультаты он считал следствием общебиологиче‑
ского или системного действия трансплантатов
на организм. По мнению В. П. Филатова, после
пересадки тканевого трансплантата начинается
нормализующее действие биологически актив‑
ных веществ, содержащихся в донорских тканях,
на организм реципиента. При этом он показал,
что в качестве источника биологически актив‑
ных веществ, можно использовать не только тка‑

ни трупа-донора, но и другие ткани животного
и растительного происхождения. Автор считал,
что любые биологические структуры после их
выключения из общего метаболизма, независи‑
мо от источника донорского материала, входят
в состояние переживания, накапливая при этом
биологические активные вещества. И потому
биостимуляторы он получал из самых различ‑
ных источников: растений, микроорганизмов
и т. д. Аналогичным путем были созданы препа‑
раты экстракта алоэ, стекловидного тела, кото‑
рые также прошли этот процесс переживания.
Теория тканевой терапии была новым уровнем
осмысления проблем трансплантации. Это был
переворот в понимании взаимодействия транс‑
плантата и реципиента. Стало ясно, что в этом
взаимодействии участвуют все интегративные
системы организма: нервная, эндокринная, им‑
мунная система. В. П. Филатов заложил основы
концепции биостимуляции, которая успешно
развивалась далее в трудах других ученых[3].
Дальнейшая эволюция идеи трансплантации
не миновала интересных исторических колли‑
зий. В 60‑е годы минувшего столетия мир стал
свидетелем рождения новых полимерных хи‑
мических технологий. Стали создаваться по‑
лимеры с самыми разнообразными механиче‑
скими свойствами, хорошо моделируемыми, и,
казалось бы, инертными при пересадке. И мно‑
гие исследователи пришли к выводу, что эпоха
трансплантации донорских тканей подходит
к концу. Человечество создало полимеры, кото‑
рые на первый взгляд могут заменить донорские
ткани, и с ними успешно можно будет выполнять
пластические операции на поверхности челове‑
ческого тела, фиксировать внутренние органы,
успешно лечить прогрессирующую миопию, вы‑
полнять множество других операций. На этих
принципах было построено целое направление
в медицине. Травматология и ортопедия взяли
на вооружение металлоконструкции и полиме‑
ры, офтальмология — искусственный хруста‑
лик, породивший целую эпоху в глазной хирур‑
гии. Приоритет в данной области принадлежит
известному офтальмологу, академику С. Н. Фе‑
дорову, разработавшему оригинальную модель
искусственного хрусталика и широко внедрив‑
шему его в клиническую практику. Искусствен‑
ные суставы и множество других эксплантатов
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Разрабатывая данную проблему, В. П. Филатов
обратил внимание на тот факт, что донорская
роговица оказывает не только местное влияние
на тканевое ложе, но и приводит к позитивным
структурным изменениям в патологических тка‑
нях контрлатерального глаза. Исходя из данно‑
го наблюдения, В. П. Филатов сделал исключи‑
тельно важный вывод о том, что трансплантаты
при пересадке оказывают системное влияние на
организм, и потому проблему трансплантации
недостаточно рассматривать с заместительных
и даже с регенеративных позиций. Если реге‑
неративная концепция рассматривает транс‑
плантацию локально, лишь в зоне тканевого
ложа, то В. П. Филатов взглянул на эту проблему
совершенно с другой стороны, с позиции взаи‑
модействия в системе трансплантат-реципиент.
Указанная концепция была названа автором
«тканевой терапией». Говоря современным язы‑
ком, появилось новое направление, которое рас‑
сматривало реакцию всего организма на транс‑
плантацию тканей.
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Почему же эксплантаты не оправдали тех на‑
дежд, которые первоначально с ними связывали
медицинская теория и практика? Главная при‑
чина на наш взгляд, кроется в том, что синтези‑
рованные «эквиваленты биологических тканей»
полностью исключают принципы регенератив‑
ной хирургии и переносят трансплантологию
в орбиту заместительной хирургии.
Из каких же принципов исходит сформулиро‑
ванная нами концепция трансплантации тканей,
и что составляет краеугольный камень создан‑
ных четыре десятилетия назад биоматериалов
Аллоплант? Прежде всего, указанные три этапа
эволюции, достаточно условно обозначенные
в настоящем обзоре, входят в базовые принци‑
пы создания Аллопланта, которые на наш взгляд
удачно сочетают в себе все исторически сфор‑
мировавшиеся принципы. Так, пересаживая
любой вид биоматериала Аллоплант, на первом
этапе, мы обязательно рассчитываем на его за‑
местительную функцию. Однако «заместитель‑
ная» теория здесь принимает совершенно дру‑
гой оборот и рассматривается с иных позиций.
Она применима только на том этапе пост транс‑
плантационного периода, пока донорская ткань
сохраняет свою структуру. Именно присутствие
заместительного этапа требует подбора вида
биоматериалов Аллоплант с адекватными пла‑
стическими и биомеханическими свойствами,

В последующем на первый план выступают
принципы регенеративной хирургии, и на месте
трансплантата формируется регенерат с харак‑
терными свойствами и гистохимическим соста‑
вом. Сейчас можно с уверенностью утверждать,
что раскрыты основные механизмы, избиратель‑
но воздействующие на регенерацию различных
тканей[1][5][6]. Данные процессы определяются
очень широким кругом факторов, которые ис‑
следовались также в работах П. П. Коваленко[3]
и изложены в научных изданиях Центрального
института травматологии и ортопедии, а также
тканевых банков Новосибирска, Екатеринбурга,
Санкт-Петербурга и других.
Концепция тканевой терапии по В. П. Филатову
также претерпела существенные изменения, со‑
вершенствуясь и изменяясь на основе многолет‑
него опыта, и в настоящее время должна рассма‑
триваться с учетом реакций иммунной, нервной
и эндокринной систем. Именно эти три системы
и включают механизмы ответных реакций при
трансплантации. При этом местные реакции
вторичны и подчиняются системным. Следует
также учитывать, что ответная реакция может
быть различной: от классической биостимуля‑
ции, которую обнаружил В. П. Филатов, до из‑
бирательного воздействия на нервную систему,
иммуномодулирующего влияния, воздействия
на гормональные факторы.
Разработанная во Всероссийском центре глаз‑
ной и пластической хирургии методика введе‑
ния биоматериалов Аллоплант в биологически
активные точки — это, по сути, синтез систем‑
ного воздействия трансплантата на организм
реципиента с традиционными оздоровительны‑
ми системами Востока[6].
Все изложенные аспекты интегрирует в себе
трансплантационная технология Аллоплант,
удачно сочетая весь опыт, накопленный транс‑
плантационной заместительной хирургией,
трансплантационной регенеративной хирурги‑
ей и, наконец, системным влиянием биоматери‑
алов на организм реципиента — трансплантаци‑
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Однако эти выводы оказались преждевремен‑
ными. Проходят не более двух десятилетий,
и трансплантация тканей со службой тканевых
банков возрождаются вновь. После многолет‑
них клинических испытаний полимеров стало
очевидно, что на сегодняшний день клиническая
практика не может обойтись без донорских тка‑
ней. Синтетические ткани не могут выполнять
те многочисленные функции, которые выпол‑
няют донорские ткани после пересадки в орга‑
низм реципиента. Итак, трансплантация тканей
возрождается вновь с широкой сетью тканевых
банков и с научным багажом, наработанным за
годы двадцатого столетия.

что позволяет смоделировать контуры тела,
восстановить анатомическую целостность той
или иной области.
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заняли место донорских тканей. Все шло к тому,
что донорская служба со своими традиционны‑
ми взглядами отойдет на второй план, а со вре‑
менем прекратит свое существование.

Комплементум

Изложенные в обзоре аспекты регенеративной и
биологической хирургии при пересадке биома‑
териалов Аллоплант подробно рассматривают‑
ся в трудах Э. Р. Мулдашева и его сотрудников[6].
Полученные при этом результаты составили те‑
оретический базис нового поколения биомате‑
риалов, успешно используемых во всех сферах
современной медицины. Представленный обзор
развития технологии регенеративной медицины
Аллоплант позволяет утверждать, что транс‑
плантация данных биоматериалов является ор‑
ганичной составляющей концептуальной мо‑
дели натуральной медицины. Подобный вывод
базируется, с одной стороны, на биологическом
происхождении донорского материала, с другой
стороны, на многоуровневом механизме реа‑
лизации всего комплекса саногенных факторов
Аллопланта.

Для нас также очевидно, что именно регенеративная хирургия составляет основу обще‑
биологического подхода в трансплантологии.
И связано это с рядом причин. Прежде всего,
направленность и динамика локальных репа‑
ративных процессов определяют структуру
формирующегося на месте биоматериала ре‑
генерата. Как известно, его морфологические
особенности во многом зависят от структуры
и гистохимического состава пересаживаемого
биоматериала[5][6]. С другой стороны, репара‑
тивный процесс в области аллотрансплантации
обеспечивается целым комплексом механизмов
центрального порядка[1]. Речь идет о факторах,
которые с известными оговорками относятся
к сфере «трансплантационной биостимуляции».
Другими словами, в процессах репаративной
регенерации преломляются все механизмы ло‑
кального и системного взаимодействия, что и
позволяет нам рассматривать регенеративную
хирургию как главное звено биологического
подхода в современной хирургии.

1. Галимова, В. У.: Пигментная дегенерация
сетчатки. Уфа, 2000, 168 с.
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240 с.
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В заключение следует отметить, что к насто‑
ящему времени технология трансплантации
биоматериалов Аллоплант являет собой един‑
ственный пример широкого и эффективного
использования концепции регенеративной ме‑
дицины во всех сферах клинической практики.
редакционно рецензируемых
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онной биостимуляцией. Именно на стыке этих
трех исторически развивающихся направлений
в трансплантологии сформировалась, на наш
взгляд, современная трансплантационная тех‑
нология Аллоплант. На сегодняшний день,
соединенные в рамках общей теории, они со‑
ставляют базис современного этапа биологической трансплантационной хирургии. Био‑
логической — потому что здесь присутствуют
фактор заместительной функции биоматериала
и фактор репаративной регенерации с самы‑
ми различными аспектами. Здесь включаются
разнообразные механизмы дифференцировки
клеток, замещения и перестройки структуры
трансплантатов, формирование на его месте
адекватного регенерата. Это чрезвычайно об‑
ширный спектр биологических взаимодействий,
который происходит как в тканевом ложе, так и
в самом трансплантате. При этом местные про‑
цессы реализуются под регулирующим влияни‑
ем нейроэндокринных механизмов, гумораль‑
ных факторов, иммунной системы, которые
в совокупности реализуют весь комплекс мест‑
ных процессов. Все описываемые взаимодей‑
ствия мы определяем как систему трансплан‑
тат-реципиент и относим ее к биологической
трансплантационной хирургии.
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Biomateriál Allopant v zrkadle naturálnej medicíny
Muldašev, E. R.; Nigmatullin, R. T.; Galiachmetov, R. F.
(slovenská verzia predchádzajúceho článku v ruštine)

V článku sú uvedené základné historické etapy vývoja teórie transplantácie tkanív. Je uvedené, že sa regene‑
ratívna chirurgia zrodila ako zákonitý výsledok spracovania problému transplantácie tkanív. V rámci evolúcie
transplantácie tkanív autori vyčlenili nasledujúce historické medzníky: etapa transplantačnej náhradnej chi‑
rurgie, etapa transplantačnej regeneratívnej chirurgie a etapa transplantačnej biostimulácie.
Uvádza sa, že technológia Alloplant je organickou súčasťou naturálnej medicíny a zahŕňa všetky vyššie uve‑
dené koncepcie transplantácií tkanív. Pri tom vedúcim faktorom je proces reparatívnej regenerácie tkanív
recipienta na pozadí modelujúceho vplyvu biomateriálov Alloplant. Získané výsledky umožnili autorom sfor‑
mulovať koncepciu regeneratívnej chirurgie na základe transplantačnej technológie Alloplant.[1]
regeneratívna chirurgia, biomateriály Alloplant,
transplantácia tkanív, tkanivové banky.
Transplantácia tkanív, jednotlivých častí tela a ce‑
lých orgánov je jednou z najznepokojujúcejších
a v určitom zmysle aj tragických stránok v dejinách
medicíny, dokonca aj v celej ľudskej civilizácii. Podľa
nášho názoru možno na dejiny transplantológie na‑
hliadať ako na reťazec meniacich sa etáp jej vývoja.
Hneď na začiatku poznamenávame, že historické
medzníky vo vývoji teórie a praxe transplantácie
tkanív, ktoré sme vyčlenili nie sú presne ohraničené
a často sa chronologicky prekrývajú.

Zachovali sa jednotlivé zmienky o tom, že ešte
v stredoveku sa robili pokusy s prenesením donor‑
ského tkaniva získaného od rôznych zvierat. Naprí‑
klad, operácia náhrady defektu lebky pri trepaná‑
cii.[4] Podobná operácia bola vykonaná s použitím,
povedané súčasným slovníkom, xenogénneho kost‑
ného transplantátu získaného od psa. Tento príklad
poukazuje na to, že lekárska veda sa vždy snažila
využívať donorské tkanivá s cieľom nahradiť defekt
tkanív pri poškodení jednotlivých orgánov. Zná‑
me sú aj prípady transfúzie donorskej krvi, ktoré si
spravidla kládli za cieľ jej nahradenie. Vo všetkých
opísaných prípadoch bola vytýčená len jedna úlo‑

Spočiatku sa transplantácia tkanív vykonávala vý‑
lučne s cieľom náhrady. V tejto etape sa transplan‑
tát považoval za biologický materiál, nahrádzajúci
defekt jednotlivého orgánu. Samotná chirurgická
operácia si pri tom kládla len jeden cieľ – nahradiť
anatomický defekt v konkrétnej oblasti tela. Preto
sme toto obdobie v rozvoji transplantácií tkanív
hypoteticky nazvali etapou transplantačnej náhradnej chirurgie. Chronologicky táto etapa spa‑
dá do druhej polovice XIX. a začiatku XX. storočia.
Základnou požiadavkou na donorské tkanivo bola
zhoda jeho formy s rozmermi a charakterom nahra‑
dzovaného defektu. Bolo by však nesprávne predpo‑
kladať, že transplantácia orgánov má len storočnú
históriu. Samotná myšlienka transplantovať donor‑
ské tkanivá a nahradiť defekt orgánu alebo tkaniva
u recipienta, vykonať rekonštrukčnú operáciu na
povrchu tela existuje od čias existencie samotnej
medicíny.
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regeneratívnej chirurgie. Zakladateľ prvej tkanino‑
vej banky v Európe R. Klen[8] pri skúmaní biologickej
aktivity transplantátov poukázal na stimuláciu re‑
paratívnych procesov na strane tkaninového lôžka.
Podobné transplantáty priraďoval k alostatickým.

Na vývoji transplantačnej náhradnej chirurgie sa
významne podieľali mnohí výskumníci. Vrchol
v chirurgickej technike pri realizácii operácií s po‑
užitím rôznych druhov transplantátov dosiahol
N. I. Pirogov. V jeho monografii „O plastických ope‑
ráciách vo všeobecnosti a rhinoplastike konkrétne“
(1835) zovšeobecňuje skúsenosti s transplantačnou
chirurgiou použitou s cieľom náhrady.

Ale uvedené príklady z oblasti výskumu regenerácie
tkanív pri transplantácii predstavujú nesúrodé ve‑
decké fakty, nespojené spoločnou teóriou. Okrem
toho, klinická prax nebola pripravená na prijatie
novej myšlienky. A spojené je to v prvom rade s chý‑
bajúcimi adekvátnymi metódami konzervovania,
uchovania a morfologického testovania transplan‑
tátov. V dôsledku toho sa vedeckému bádaniu, kto‑
ré určilo svoju dobu, nedostalo širšieho rozšírenia
v klinickej praxi. Zaujímavé je aj to, že vznik regene‑
ratívnej medicíny stavia metódy transplantácie bio‑
logických tkanív do jedného radu s technológiami
naturálnej medicíny.

V spojitosti s rozvojom transplantačnej chirurgie je
vhodné spomenúť kyjevského oftalmológa A. F. Ši‑
manovského, ktorý v roku 1906 vyvinul operáciu
transplantácie predného segmentu očnej buľvy.
Z mŕtvych tiel donorov pripravoval kompletný
predný segment očnej buľvy, vrátane rohovky, časti
konjunktívy, skléry a ciliárneho telieska. Celý tento
súbor sa transplantoval recipientovi s cieľom náhra‑
dy poškodenej prednej časti očnej buľvy. Z hľadiska
súčasných poznatkov je zrejmé, že uvedené operá‑
cie sú nedostatočne podložené a transplantáty sa
nemohli ujať alebo pozitívne ovplyvniť priebeh cho‑
roby. Profesor A. F. Šimanovskij vykonal tri podobné
operácie a všetky sa skončili neúspešne. Ale v tejto
etape vývoja lekárskej vedy opísané operácie de‑
monštrovali krízu v transplantačnej náhradnej chi‑
rurgii a boli stimulom pre ďalšie výskumy.
Výsledkom následného rastu vedeckých faktov
v transplantačnej chirurgii bol zrod nového smeru.
Na základe výstižnej charakteristiky I. A. Goljanic‑
kého[2] bola táto etapa nazvaná etapou regeneratívnej chirurgie.
S ohľadom na súčasné skúsenosti je možné toto
obdobie nazvať regeneratívnou transplantačnou chirurgiou. Je potrebné zdôrazniť, že práce
I. A. Goljanického nepresiahli rámec experimentov.
Je však principiálne dôležité, že autor pri transplan‑
tácii donorského materiálu zameral svoju pozor‑
nosť na procesy reparatívnej regenerácie na strane
tkaninového lôžka. Práve toto umožnilo I. A. Gol‑
janickému označiť metódy transplantácie tkanív
ako regeneratívnu chirurgiu. Následne jednotliví
výskumníci skúmali transplantáciu práve z aspektu

V dvadsiatych rokoch minulého storočia akade‑
mik V. P. Filatov vykonal sériu novátorských prác
v oblasti transplantácie rohovky.[7] Najprv to bola
transplantácia vykonaná s cieľom náhrady, pretože
donorská rohovka bola použitá ako ortotopický bio‑
materiál, transplantovaný do identického lôžka. Zá‑
kladným cieľom tejto transplantácie bolo zachova‑
nie transplantovanej rohovky v priehľadnom stave.
Pri rozpracúvaní tejto témy V. P. Filatov zameral
svoju pozornosť na fakt, že donorská rohovka nie‑
len miestne ovplyvňuje tkaninové lôžko, ale vyvolá‑
va aj pozitívne štrukturálne zmeny v patologických
tkanivách kontralaterálneho oka. Na základe tohto
pozorovania prišiel V. P. Filatov k mimoriadne dô‑
ležitému záveru, že transplantáty pre presadzovaní
majú systémový vplyv na organizmus, a preto nie
je dostačujúce skúmať transplantáciu z hľadiska
náhrady, alebo dokonca len z hľadiska regenerácie.
Ak regeneratívna koncepcia nahliada na transplan‑
táciu len lokálne, len v zóne tkaninového lôžka, po‑
tom V. P. Filatov skúmal tento problém úplne z inej
stránky, z pozície vzájomnej súčinnosti v systéme
transplantát – recipient. Autor nazval uvedenú kon‑
cepciu „tkaninovou terapiou“. Povedané súčasným
jazykom, vznikol nový smer, ktorý skúmal reakciu
celého organizmu na transplantáciu tkanív.
O čo sa opierala uvedená teória? V. P. Filatov bol
toho názoru, že po odobratí tkaniva od donora
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ha – nahradiť defekt tkanív. Práve v takejto forme
sa vedecká transplantológia sformovala v polovici
XIX. storočia. Pri tom bolo vykonaných mnoho po‑
kusov transplantácie kostnej drene, dermy. Realizo‑
vali sa aj rôzne autoplastické operácie.
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Ďalšiu evolúciu myšlienok transplantácie neobišli
zaujímavé historické kolízie. V 60. rokoch minu‑
lého storočia sa svet stal svedkom zrodu nových
polymérových chemických technológií. Objavili
sa polyméry s tými najrôznejšími mechanickými
vlastnosťami, dobre tvarovateľné a zdalo by sa, že sú
inertné pri transplantácii. A mnohí výskumníci pri‑
šli k záveru, že epocha donorských tkanív sa blíži

k svojmu koncu. Ľudstvo vytvorilo polyméry, kto‑
ré na prvý pohľad môžu zameniť donorské tkanivá
a s nimi sa budú dať úspešne vykonávať plastické
operácie na povrchu ľudského tela, fixovať vnútorné
orgány, úspešne liečiť progredujúce myopie, vyko‑
návať množstvo iných operácií. Na týchto princí‑
poch vznikol celý smer v medicíne. Traumatológia
a ortopédia sa vyzbrojili kovovými konštrukciami
a polymérmi, oftalmológia – umelými šošovkami,
ktoré stáli pri zrode celej epochy v očnej chirurgii.
Priorita v tejto oblasti patrí známemu oftalmológo‑
vi, akademikovi S. N. Fjodorovovi, ktorý vyvinul ori‑
ginálny model umelej šošovky a široko ho zaviedol
do klinickej praxe. Miesto donorských tkanív zaujali
umelé kĺby a množstvo iných explantátov. Všetko
poukazovalo na to, že donorská služba so svojimi
tradičnými názormi prejde do úzadia a časom pre‑
stane existovať.
Ale tieto závery boli predčasné. Neprešli ani dve
desaťročia a znova sa zrodila transplantácia tkanív
so službou tkaninových bánk. Po mnohoročných
klinických skúškach polymérov bolo zjavné, že v sú‑
časnosti sa klinická prax nemôže zaobísť bez donor‑
ských tkanív. Syntetické tkanivá nemôžu plniť tie
početné funkcie, ktoré plnia v organizme recipienta
po transplantácii donorské tkanivá. Teda sa znovu
obnovuje transplantácia tkaniva so širokou sieťou
tkaninových bánk a objemom vedeckých poznatkov
nahromadených za roky dvadsiateho storočia.
Prečo explantáty nesplnili tie nádeje, ktoré na po‑
čiatku s nimi spájala medicínska teória a prax?
Hlavná príčina podľa nášho názoru spočíva v tom,
že syntetizované „ekvivalenty biologických tkanív“
úplne vylučujú princípy regeneratívnej chirurgie
a vynášajú transplantológiu na dráhu náhradnej
chirurgie.
Z akých princípov vychádza nami sformulovaná
koncepcia transplantácie tkanín, a čo tvorí základný
kameň biomateriálov Alloplant vytvorených pred
štyrmi desaťročiami? V prvom rade sú to uvedené
tri etapy evolúcie, dostatočne hypoteticky označe‑
né v tomto prehľade, ktoré sú súčasťou základných
princípov vytvorenia Alloplantu a ktoré podľa nášho
názoru úspešne zlučujú všetky historicky sformova‑
né princípy. Teda, pri transplantácii akéhokoľvek
druhu biomateriálu Alloplant v prvej etape nevy‑
hnutne počítame s jeho nahradzujúcou funkciou.
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a uchovaní ho v určitom režime sa v ňom akumulu‑
jú látky osobitnej kategórie, ktoré nazval biologicky
aktívnymi. Po transplantácii recipientovi sa u tých‑
to látok, ktoré sa dostávajú do celkového krvného
obehu, prejavuje ich biostimulujúci efekt. V prácach
V. P. Filatova sú opísané prípady vyliečenia chorých
trpiacich na diabetes mellitus prostredníctvom
alotransplantácie kože. Na tieto účely bral u donora
kožný alotransplantát a transplantoval ho recipien‑
tovi trpiacemu na diabetes mellitus do oblasti pásu.
Pri tom bola pozorovaná čiastočná alebo úplná
normalizácia metabolizmu sacharidov. Analogickú
metodiku použil V. P. Filatov pri liečení niekoľkých
pacientov s chronickou pľúcnou kavernóznou tu‑
berkulózou. Tieto výsledky pokladal za dôsledok
všeobecného biologického alebo systémového vply‑
vu transplantátov na organizmus. Podľa V. P. Filato‑
va sa po transplantácii tkaninového transplantátu
začína na organizme recipienta prejavovať norma‑
lizujúci účinok biologicky aktívnych látok obsiah‑
nutých v donorských tkanivách. Pri tom poukázal
na to, že ako zdroj biologicky aktívnych látok sa
môžu použiť nielen tkanivá mŕtveho donora, ale aj
iné tkanivá živočíšneho a rastlinného pôvodu. Autor
bol toho názoru, že akékoľvek biologické štruktúry
po ich odpojení z celkového metabolizmu, bez ohľa‑
du na zdroj donorského materiálu, prechádzajú do
stavu prežívania a pri tom akumulujú biologicky
aktívne látky. A preto získaval biostimulátory z tých
najrôznejších zdrojov: rastlín, mikroorganizmov
a pod. Analogickým spôsobom boli vytvorené pre‑
paráty z extraktu aloe, zo sklovitej dužiny, ktoré tiež
prešli týmto procesom prežívania. Teória tkanino‑
vej terapie bola novou úrovňou chápania problémov
transplantácie. Bol to prevrat v chápaní vzájomnej
súčinnosti transplantátu a recipienta. Bolo jasné,
že sa na tejto vzájomnej súčinnosti podieľajú všet‑
ky integratívne systémy organizmu: nervový, endo‑
krinný, imunitný systém. V. P. Filatov položil základy
koncepcie biostimulácie, ktorá sa ďalej úspešne roz‑
víjala v prácach iných vedcov.[3]
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Ďalej sa do popredia dostávajú princípy regenera‑
tívnej chirurgie a na mieste transplantátu vzniká
regenerát s charakteristickými vlastnosťami a his‑
tochemickým zložením. Teraz už môžeme s urči‑
tosťou tvrdiť, že sú odhalené základné mechaniz‑
my selektívne vplývajúce na regeneráciu rozličných
tkanív.[1][5][6] Tieto procesy určuje široký okruh fak‑
torov, ktoré skúmal vo svojich prácach aj P. P. Kova‑
lenko[3] a obsiahnuté sú aj vo vedeckých vydaniach
Centrálneho inštitútu traumatológie a ortopédie,
ako aj tkaninových bánk Novosibirska, Jekaterin‑
burgu, Petrohradu a iných.
Aj koncepcia tkanivovej terapie podľa V. P. Filato‑
va prešla významnými zmenami, zdokonaľovala
sa a menila sa na základe dlhoročných skúseností
a v súčasnosti musíme na ňu nahliadať s ohľadom
na reakcie imunitného, nervového a endokrinného
systému. Práve tieto tri systémy zahŕňajú mecha‑
nizmy protireakcie pri transplantácii. Pri tom sú
miestne reakcie sekundárne a podriaďujú sa systé‑
movým. Rovnako je treba počítať s tým, že proti‑
reakcie môžu byť rôzne: od klasickej biostimulácie,
ktorú objavil V. P. Filatov až po selektívny vplyv na
nervový systém, imunomodulačný vplyv a vplyv na
hormonálne faktory.
Metodika aplikácie biomateriálov Alloplant do bio‑
logicky aktívnych bodov, ktorá bola vypracovaná
vo Všeruskom centre očnej a plastickej chirurgie,
predstavuje vo svojej podstate syntézu systémové‑
ho vplyvu transplantátu na organizmus recipienta
s tradičnými ozdravovacími systémami Východu.[6]
Všetky opísané aspekty integruje transplantačná
technológia Alloplant, ktorá úspešne zahŕňa všetky
skúsenosti nahromadené náhradnou transplantač‑
nou chirurgiou, regeneratívnou transplantačnou
chirurgiou a nakoniec systémovým vplyvom bioma‑
teriálov na organizmus recipienta – transplantač‑

nou biostimuláciou. Práve na rozhraní týchto troch
historicky sa vyvíjajúcich smerov v transplantológii
sa podľa nášho názoru sformovala súčasná trans‑
plantačná technológia Alloplant. V súčasnosti sú
spojené v rámci spoločnej teórie a tvoria základ sú‑
časnej etapy biologickej transplantačnej chirurgie. Biologickou je preto, lebo je tu prítomný faktor
náhradnej funkcie biomateriálu a faktor reparatív‑
nej regenerácie s tými najrôznejšími aspektmi. Sú tu
zahrnuté rôznorodé mechanizmy diferenciácie bu‑
niek, náhrady a prestavby štruktúry transplantátov,
vytvorenie na ich mieste adekvátneho regenerátu.
Je to mimoriadne široké spektrum vzájomnej biolo‑
gickej súčinnosti, ktoré prebieha tak v tkaninovom
lôžku ako aj v samotnom transplantáte. Pri tom
miestne procesy sa realizujú pod regulujúcim vply‑
vom neuroendokrinných mechanizmov, humorál‑
nych faktorov, imunitného systému, ktoré v súhrne
realizujú celý komplex miestnych procesov. Všetky
opisované súčinnosti určujeme ako systém trans‑
plantát-recipient a priraďujeme ho k biologickej
transplantačnej chirurgii.
Pre nás je tiež zrejmé, že práve regeneratívna chirurgia tvorí základ celkového biologického prístu‑
pu k transplantológii. Je to spojené s radom príčin.
V prvom rade s tým, že smerovanie a dynamika lo‑
kálnych reparatívnych procesov určujú štruktúru
biomateriálu regenerátu, ktorý sa vytvára na mieste.
Ako je známe, jeho morfologické osobitosti v mno‑
hom závisia od štruktúry a histochemického zlože‑
nia transplantovaného biomateriálu.[5][6] Na druhej
strane, reparatívny proces v oblasti alotransplantá‑
cie sa zabezpečuje celým komplexom mechanizmov
centrálneho charakteru.[1] Reč je o faktoroch, ktoré
so známymi výhradami patria do sféry „transplan‑
tačnej biostimulácie“. Iným slovami, v procesoch re‑
paratívnej regenerácie sa lámu všetky mechanizmy
lokálnej a systémovej súčinnosti, čo nám dovoľuje
nazerať na regeneratívnu chirurgiu ako na hlavný
článok biologického prístupu k súčasnej chirurgii.
Aspekty regeneratívnej a biologickej chirurgie pri
transplantácii biomateriálov Alloplant uvedené
v tomto prehľade sú podrobne opísané v prácach
E. R. Muldaševa a jeho spolupracovníkov.[6] Takto
získané výsledky vytvorili teoretický základ novej
generácie biomateriálov, ktoré sa úspešne využívajú
vo všetkých sférach modernej medicíny. Uvedený
prehľad vývoja technológií regeneratívnej medicíny
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Ale „náhradná“ teória tu nadobúda úplne iný výz‑
nam a nahliada sa na ňu z iných uhlov. Je použiteľná
len v tej etape posttransplantačného obdobia, po‑
kiaľ si donorské tkanivo zachováva svoju štruktúru.
Práve prítomnosť náhradnej etapy vyžaduje výber
druhu biomateriálov Alloplant s adekvátnymi plas‑
tickými a biochemickými vlastnosťami, čo umož‑
ňuje vymodelovať obrysy tela, obnoviť anatomickú
celistvosť jednotlivých oblastí.
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V závere treba zdôrazniť, že technológia transplan‑
tácie biomateriálov Alloplant predstavuje v súčas‑
nosti jediný príklad širokého a efektívneho využitia
koncepcie regeneratívnej medicíny vo všetkých sfé‑
rach klinickej praxe.
editorsky recenzované
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Alloplant umožňuje tvrdiť, že transplantácia týchto
biomateriálov je organickou súčasťou konceptuál‑
neho modelu naturálnej medicíny. Podobný záver
vychádza na jednej strane z biologického pôvodu
donorského materiálu a na druhej strane z viacúrov‑
ňového mechanizmu realizácie celého komplexu sa‑
nogénnych faktorov Alloplantu.
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Устранение мышечно-болевого синдрома и коррекция
позвоночника аппаратом Corden (Cordus)
Корюкалов, Ю. И.; Денисенко, В. С.
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Введение

Мышечно-болевой синдром — одна из ведущих
неврологических причин временной нетрудо‑
способности активной части населения. Причи‑
ны данного мышечно-болевого синдрома (МБС)
достаточно разнообразны, хотя несколько из них
являются наиболее типичными. Травматизацию
мышц, приводящую к формированию МБС, свя‑
зывают прежде всего с мышечной перегрузкой.
Достаточно популярным и часто применяемым
способом устранения миофасциальных болей
от физического и психоэмоционального пере‑
напряжения является массаж. Однако проблема
поиска и применения новых эффективных спо‑
собов устранения перенапряжения, болевого
синдрома и нормализации нарушений функцио‑
нального состояния нервной системы, остается
актуальным в условиях сегодняшней гиподина‑
мии и повышенных психических нагрузок.

Методика

В качестве применения аппаратной разгруз‑
ки позвоночника применяли устройство для
коррекции нервной системы, позвоночника и
паравертебральных мышц «Corden». Corden —
инновационный
ортопедический
аппарат,
конструкция которого позволяет погружать‑
ся в зону паравертебральных мышц и рассла‑
блять их. В Corden также модулируются био‑
токи, позволяющие менять функциональное
состояние нервной системы (НС) в сторону ре‑
лаксации, т. е. обладают антистрессовым эффек‑
том (Рис. 1, Рис. 2). Процедура коррекции по‑
звоночника и тонуса околопозвоночных мышц
заключалась в том, что пациенту в положении

В связи с этим целью исследования явилось из‑
учение эффективности применения аппаратной
разгрузки паравертебральных мышц в сочета‑
нии с коррекцией функционального состояния
нервной системы устройством Corden.
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Целью исследования явилось изучение эффективности применения аппаратной разгрузки паравер‑
тебральных мышц в сочетании с коррекцией функционального состояния нервной системы устрой‑
ством Corden (Cordus). «Corden» (в некоторых странах Cordus) — инновационный ортопедический
аппарат, конструкция которого позволяет погружаться в зону паравертебральных мышц и рассла‑
блять их. Курс реабилитации проводили в отделении физиотерапии у 19 пациентов (9 мужчин и 10
женщин), в возрасте от 23 до 65 лет с разными вариантами мышечно-болевого синдрома. Для устра‑
нения мышечного спазма нами использовалось аппаратная разгрузка позвоночно-двигательных сег‑
ментов (ПДС), позволяющая преимущественно расслабить глубокие мышцы спины, находящиеся
в состоянии гипертонуса. Результаты механического воздействия аппарата на ПДС в сочетании с ре‑
лаксационным действием биотоков на организм выражаются в улучшении самочувствия, устранения
болевых ощущений и снижения уровня нервно-психического напряжения.

Устранение мышечно-болевого синдрома и коррекция позвоночника аппаратом Corden (Cordus)

Акупунктура и натуральна медицина, номер 1 и 2, 2017 г.

Резюме

Курс реабилитации проводили в отделении фи‑
зиотерапии (Федеральное государственное бюд‑
жетное учреждение здравоохранения Санкт-Пе‑
тербургская клиническая больница Российской
академии наук) у 19 пациентов (9 мужчин и 10
женщин), в возрасте от 23 до 65 лет с разными
вариантами мышечно-болевого синдрома. Пе‑
ред использованием врачи-физиотерапевты
были ознакомлены со свойствами, применени‑
ем, правильным обращением с устройством.
За курс было проведено 12 процедур на каждого
испытуемого, в которые входили разгрузка по‑
звоночника на аппарате «Corden» с выполнени‑
ем специальных упражнений на мобилизацию
позвоночно-двигательных сегментов.
Отбор пациентов для испытаний вышеуказан‑
ного аппарата проводили после предваритель‑
ной беседы и получения информированного
согласия на исследование. Количественная
оценка болевого синдрома проводилась с по‑
мощью визуальной аналоговой шкалы (ВАШ)[13].
По методу ВАШ на отрезке прямой длиной 10 см
больной отмечает интенсивность боли. Начало
линии слева соответствует отсутствию болевого
ощущения (0), конец отрезка справа — непере‑
носимой боли (10). Больной должен обозначать
интенсивность боли, зная, что ноль соответ‑
ствует отсутствию боли, а конечная цифра шка‑
лы — максимально выраженной боли, которую
пациент испытывал когда-либо в жизни.
Для оценки психофункционального статуса ис‑
пытуемых использовали определение нейро‑
тизма (эмоциональной нестабильности) по Г. А.
Айзенку и определения состояния нервно-пси‑
хического напряжения (НПН) по Т. А. Немчину.
Тест Айзенка по определению нейротизма со‑
держит 57 вопросов, отвечая на которые опре‑
деляется уровень стрессоустойчивости. Опро‑

сник Т. А. Немчина представляет собой перечень
признаков нервно-психического напряжения,
составленный по данным клинико-психологи‑
ческого наблюдения, и содержит 30 основных
характеристик этого состояния, разделенных на
три степени выраженности. Минимальное коли‑
чество баллов, которое может набрать испыту‑
емый, равно 30, а максимальное — 90. Обычно
у лиц с выраженными болевыми синдромами
уровень НПН более 45 баллов. Уменьшение дан‑
ного показателя будет свидетельствовать об
улучшении состояния пациента после курса те‑
рапии.
Рис. 1.

Аппарат «Corden»

Рис. 2.

Механизм действия аппарата Corden
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лежа ставили аппарат «Corden» под нужный
сегмент в шейном, грудном и поясничном от‑
деле позвоночника, т.е. аппарат ставили вдоль
центрального энергетического канала тела (су‑
шумна). После 30 минутной коррекции пациент
выполнял несколько тракционно-мобилизаци‑
онных физических упражнений для мобилиза‑
ции позвонков и укреплении мышечного корсе‑
та спины.

C

D

Результаты исследования

L

По данным психологического тестирования ис‑
пытуемых после курса коррекции позвоночника
и функционального состояния нервной системы
(НС), по сравнению с контрольными показате‑
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Показатели нервно-психического напряжения
(НПН) так же были достоверно ниже после
проведения курса коррекции позвоночника и

функционального состояния НС на аппарате
Corden (Табл. 1). При этом испытуемые после
коррекционного курса (по данным опросника)
фактически не высказывали каких либо жалоб
на физический и психический дискомфорт и
в подавляющем большинстве отдали предпо‑
чтение тем пунктам опросника, которые свиде‑
тельствуют уже об отсутствии у них прежнего
дискомфорта со стороны соматического и пси‑
хического состояния. Когда происходило рас‑
слабление некоторых спазмированных мышц —
у ⅓ пациентов всплывали из памяти различные
эмоциональные переживания, которые были
«заморожены» в этих напряженных мышцах.
После такого катарсиса — пациентам станови‑
лось психологически существенно легче, а мыш‑
цы данного сегмента расслаблялись.

Табл. 1. Показатели тестирования лиц с болевым синдромом в позвоночнике 23–65 лет до и после
курса коррекции позвоночника аппаратом Corden (Cordus)
Ф.И.О.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Ш‑ва
Т‑ак
М‑ва
В‑на
К‑ев
К‑ий
К‑ов
К‑ин
Н‑ин
Н‑ко
М‑на
Х‑ва
М‑ев
C‑ко
Р‑ев
Т‑ов
Ш‑ва
Щ‑на
Я‑ин
М ±m

НПН, баллы
до курса коррекции
50
49
47
50
54
47
47
49
51
53
48
46
47
51
48
46
49
45
47
48,7 ± 2,8

Нейротизм,
до курса коррекции
16
14
15
14
19
15
14
11
15
13
12
13
16
15
13
12
14
11
13
14,5 ± 2,9

НПН, баллы
после кореркции
4
41
42
44
42
45
41
41
45
46
44
41
43
40
44
43
44
41
43
*42,6 ± 2,9

Нейротизм
поле курса
кореркции
12
8
9
11
11
9
8
8
11
9
8
10
12
9
11
9
10
8
9
*9,6 ± 3,7

Оценка боли до
коррекционного
курса
8
7
8
7
7
9
8
7
7
6
7
6
8
7
6
7
5
6
6
6,9 ± 1,8

Оценка боли
после курса
коррекции
5
4
4
5
4
5
3
4
3
2
2
5
4
3
3
4
2
2
1
3,2* ± 1,4

Обозначения: * — указаны достоверные различия с контрольными показаниями. НПН — нервно-пси‑
хическое напряжение.
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лями до разгрузки позвоночника и коррекции
состояния НС на аппарате Corden, выявлены до‑
стоверно более низкие показатели нейротизма
(Табл. 1). Полученные данные, вероятно, свиде‑
тельствует о развитии у данных лиц, после кор‑
рекционного курса, выраженной эмоциональ‑
ной устойчивости, способствующей сохранению
организованного поведения, ситуативной целе‑
направленности в обычных и стрессовых ситуа‑
циях, характеризующейся «хорошей» адаптаци‑
ей[9]. Показатели нейротизма до коррекционного
курса свидетельствуют о неустойчивости дан‑
ных лиц в стрессовых ситуациях и «плохой»
адаптации.
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Испытуемые отметили снижение скованности
в шейном, грудном и поясничном отделах по‑
звоночник, улучшение подвижности в верхних и
нижних конечностях, нормализацию сердечной
деятельности, мочеполовой системы, аппетита.
При этом было отмечено исчезновение голов‑
ных болей, «покалываний» в печени; а снижение
напряжения в спине и эпигастральной области
способствовало улучшению осанки. Большин‑
ство испытуемых ощущали «энергетические по‑
токи» (в виде тепла, покалывания и пульсации),
идущих вдоль позвоночника до ступней.

Табл. 2. Клинический эффект от применения курса коррекции позвоночника аппаратом Corden
у лиц 23–65 лет с болевым синдромом
№ п/п

Пол, возраст

1.

Диагноз

Клинический эффект

Ж, 56

Люмбалгия

Уменьшение болевого синдрома

2

М, 48

Эпикондилит плеча

Уменьшение болевого синдрома

3

Ж, 45

Плечелопаточный периартрит

Уменьшение болевого синдрома, улучшение
подвижности в суставе

4

М, 62

Плечелопаточный периартрит

Улучшение подвижности в суставе

5

М, 43

Цервикалгия

Уменьшение болевого синдрома

6

Ж, 37

Люмбалгия

Уменьшение болевого синдрома

7

Ж, 49

Головные боли напряжения

Уменьшение болевого синдрома, исчезновение
напряжения в эпигастрии

8

М, 32

ДДЗП, сопровождающиеся болевым корешко‑
вым синдромом пояснице

Без отчетливого эффекта

9

Ж, 28

Кифосколиоз, торакалгия

Уменьшение болевого синдрома, уменьшение
покалываний в области печени

10

Ж, 39

Сколиоз П, торакалгия

Уменьшение болевого синдрома

11

Ж, 40

Люмбалгия

Уменьшение болевого синдрома

12

М, 54

Торакалгия

Без отчетливого эффекта

13

Ж, 45

ДДЗП, сопровождающиеся болевым корешко‑
вым синдромом в пояснице

Уменьшение болевого синдрома

14

М, 47

ДДЗП, сопровождающиеся болевым корешко‑
вым синдромом спине

Уменьшение болевого синдрома

15

Ж, 66

Восстановительный период после инсульта.
Парез правой верхней конечности

улучшение подвижности конечности

16

М, 65

Боли в спине и шее при профессиональном
мышечном перенапряжении

Слабоположительный эффект

17

М, 38

Кифосколиоз, торакалгия

Уменьшение болевого синдрома

18

Ж, 33

Астенический синдром

Улучшение общего самочувствия

19

М, 30

Астенический синдром

Улучшение самочувствия

– 35 –

Корюкалов, Ю. И.; Денисенко, В. С.

Почти все испытуемые отметили нормализа‑
цию сна, повышение работоспособности и су‑
щественное уменьшение болевых ощущений
(Табл. 2). Количественная оценка болевого син‑
дрома показала существенное снижения выра‑
женности боли или даже её исчезновение после
проведенного коррекционного курса (Табл. 1).
Так пациенты до коррекционного курса имели
высокий средний показатель выраженности бо‑
левого синдрома в 6,9 ± 1,8 баллов, а после курса
коррекции позвоночника уровень боли стал зна‑
чительно меньше 3,2 ± 1,4. Данные показатели
свидетельствуют о том, что у большинства ис‑
пытуемых боли почти исчезли.
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Мы считаем, что источником болей в спине
у обследуемых являлась болевая импульсация,
исходящая из поврежденных тканей как позво‑
ночника, так и находящихся рядом структур: су‑
ставов, сочленений, внутренних органов, связок
и мышц, как паравертебральных, так и экстра‑
вертебральных. Также источником боли в позво‑
ночно-двигательном сегменте могли быть связ‑
ки и мышцы, надкостница отростков, протрузия
диска, синовиальные оболочки межпозвонко‑
вых суставов. Вся ноцицептивная импульсация,
независимо от ее источника, поступала в ЦНС.
Одновременно болевые импульсы активирова‑
ли альфа- и бета- мотонейроны передних рогов
спинного мозга. Активация передних мотоней‑
ронов приводила к гипертонусу мышц, иннерви‑
руемых данным сегментом спинного мозга.
Считается, что мышечно-болевой синдром
(МБС) чаще всего возникает в результате по‑
стоянных или повторяющихся мышечных со‑
кращений низкого уровня[17][5]; максимальных и
субмаксимальных концентрических сокраще‑
ний мышц; длительного напряжения отдельных
групп мышц — позное перенапряжение при ги‑
подинамии[14][18].
Как отмечено[3][10][11][12] при мышечном спазме
происходит стимуляция ноцицепторов самой
мышцы. В спазмированных мышцах развивает‑
ся локальная гиперемия, что усиливает актива‑
цию ноцицепторов мышечного волокна. Спаз‑
мированная мышца становится источником
дополнительной ноцицептивной импульсации,
которая поступает в клетки задних рогов того
же сегмента спинного мозга. Усиленный поток
болевой импульсации соответственно увели‑
чивает активность передних мотонейронов,
что ведет к еще большему спазму мышцы. Таким
образом, замыкается порочный круг: боль —
мышечный спазм — усиление боли — усиление
мышечного спазма.
Восстановление функционального состояния
организма лиц, подвергающихся значительным
физическим нагрузкам, как и лиц с гиподинами‑
ей может включать различные виды мануальных
и аппаратных методов[2][7][15][16].

Для устранения мышечного спазма нами ис‑
пользовалось аппаратная разгрузка позвоноч‑
но-двигательных сегментов (ПДС), позволя‑
ющая преимущественно расслабить глубокие
мышцы спины,находящиеся в состоянии гипер‑
тонуса. Расслабление характеризовалось увели‑
чением подвижности в ПДС. Восстановление
подвижности в ПДС одна из важных задач в ре‑
абилитационных мероприятиях опорно-двига‑
тельного аппарата.
Аппаратное воздействие заключалось в том,
что конусообразные выступы устройства, ока‑
зывая под весом самого испытуемого давление
на группу мышц ПДС, находящихся между по‑
перечными отростками позвонков, приводи‑
ли к такому их расслаблению, что появлялась
возможность локального тракционного воз‑
действия между двумя позвонками. Это в свою
очередь способствовало растяжению связочно‑
го аппарата в ПДС[4], а биотоки аппарата Corden
благодаря медленночастотной модуляции спо‑
собствуют развитию состояния релаксации.
Давление оказываемое собственным телом по‑
могает сконцентрировать внимание на боли,
прочувствовать эту боль и отследить ее устране‑
ние под воздействием акупрессуры. На фоне же
развития состояния релаксации работала пси‑
хотелесная техника по устранению боли, восста‑
новлении подвижности в ПДС и снижения дис‑
комфорта и тревожности.
Данные исследований показали (Табл. 2),
что работа на ПДС с помощью аппаратной раз‑
грузки позволила не только ликвидировать боли
в спине, но и восстановить подвижность в наи‑
более крупных и часто поражаемых суставах
(плечевом, тазобедренном).
Проведенные исследования показали, что при
квалифицированном обучении использование
устройства коррекции околопозвоночных мышц
при отсутствии противопоказаний, у большин‑
ства позволяет добиваться положительных ре‑
зультатов. При этом пациенты ощущают изме‑
нение своего психо-энергетического состояния,
выражающегося в активации энергетики орга‑
низма, формирования чувства спокойствия и
глубокого расслабления. В связи с чем аппарат
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Заключение

1. Воздействие аппаратом осуществляется
как на сегментарном, так и на суставном
уровнях, что позволяет снять напряжение
с разгибателей спины и открыть блокиро‑
ванный сегмент позвоночника и уменьшить,
или даже устранить болевой синдром.
2. Аппарат «Corden» глубоко воздействует на
околопозвоночные области, совпадающие
с энергетическими каналами и являющими‑
ся рефлекторными зонами, через которые
происходит регуляция деятельности вну‑
тренних органов. Результаты механического
воздействия аппарата на ПДС в сочетании
с релаксационным действием биотоков на
организм выражаются в улучшении само‑
чувствия, уменьшения болевых ощущений и
снижения уровня нервно-психического на‑
пряжения.
3. Разработанная методика аппаратного раз‑
грузки паравертебральных мышц, обеспе‑
чивая снятие болевого синдрома вертебро‑
генного и миофасциального происхождения
способствует профилактики двигательных
и вегетативных расстройств в сочетании со
специальными физическими упражнениями.
профессионально рецензируемых
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Odstránenie bolestivého syndrómu svalov a korekcia chrbtice
pomocou zdravotnej pomôcky Corden (Cordus)
Koryukalov, J. I.; Denisenko, V. S.

(slovenská verzia predchádzajúceho článku v ruštine)

Kľúčové slová

vertebrogénny myalgický syndróm (VMS), zdravot‑
ná pomôcka Corden (Cordus), svalový spazmus, re‑
laxačný účinok biotokov

Úvod

Vertebrogénny myalgický syndróm (VMS) – je jed‑
nou z najčastejších neurologických príčin dočasnej
práceneschopnosti aktívnej časti obyvateľstva. Prí‑
činy vertebrogénneho myalgického syndrómu sú
rôzne, ale niektoré z nich sú viac typické. Trauma‑
tizácia svalov, ktorá vedie k vzniku VMS, sa spája
predovšetkým so svalovým preťažením.
Značne populárnym spôsobom odstránenia myo‑
fasciálnych bolestí z dôvodu fyzického a psy‑
choemocionálneho preťaženia je masáž. No i tak
problém hľadania a použitia nových efektívnych
spôsobov odstránenia preťaženia, syndrómu bolesti
a normalizácie porúch funkčného stavu nervového
systému, ostáva aktuálnym v podmienkach dnešnej
hypodynamiky a zvýšených psychických záťaží.

Metodika

V prípade uvoľnenia chrbtice pomocou zdravotnej
pomôcky sme na dosiahnutie korekcie nervového
systému, chrbtice a paravertebrálnych svalov pou‑
žili „Corden“. „Corden“ je inovačná zdravotná po‑
môcka, ktorej konštrukcia umožňuje preniknúť do
oblasti paravertebrálnych svalov a uvoľňovať ich.
Okrem toho sa v Cordene modulujú biotoky, ktoré
umožňujú meniť funkčný stav nervového systému
(NS) na stranu relaxácie, to znamená, že majú an‑
tistresový efekt (Obr. 1, Obr. 2). Procedúra osteo‑
patickej korekcie chrbtice a tonusu paravertebrál‑
nych stavov spočívala v tom, že pacientovi v ležiacej
polohe sme podložili zdravotnú pomôcku „Corden“
pod daný segment v krčnej, hrudnej a krížovej časti

V súvislosti s týmto cieľom výskumu bolo zistiť
efektívnosť uvoľnenia paravertebrálnych svalov
pomocou zdravotnej pomôcky spolu s korekciou
funkčného stavu nervového systému zdravotnou
pomôckou Corden.
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Cieľom výskumu bolo zistiť efektívnosť použitia zdravotnej pomôcky pre osteopatické uvoľnenie paraver‑
tebrálnych svalov v súčinnosti s korekciou funkčného stavu nervového systému pomocou zdravotnej pomôc‑
ky Corden (Cordus).
„Corden“ (v niektorých krajinách Cordus) – je inovačná ortopedická zdravotná pomôcka, ktorej konštrukcia
umožňuje preniknúť do zóny paravertebrálnych svalov a uvoľňovať ich. Cyklus rehabilitácie bol vykonaný na
oddelení fyzioterapie u 19 pacientov (9 mužov a 10 žien) vo veku 23 – 65 rokov s rôznymi typmi bolestivého
syndrómu svalov. Aby sme odstránili svalový spazmus, použili sme spôsob uvoľnenia vertebro – motoric‑
kých segmentov (VMS) pomocou zdravotnej pomôcky, ktorá umožnila uvoľniť predovšetkým hlboké svaly
chrbta, nachádzajúce sa v hypertonickom stave. Výsledky mechanického pôsobenia zdravotnej pomôcky na
VMS v súčinnosti s relaxačným pôsobením biotokov na organizmus sa prejavujú zlepšením celkového stavu,
odstránením bolestivých pocitov a znížením úrovne neuro-psychického napätia.
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Súhrn

Klinika a výskum

Výber pacientov pre výskum vyššie uvedenej zdra‑
votnej pomôcky bol vykonaný po predchádzajúcom
pohovore a súhlase na výskum na základe podanej
informácie. Kvantitatívne hodnotenie syndrómu
bolesti sa robilo pomocou vizuálnej analógovej
škály (VAŠ).[1] Podľa metódy VAŠ na úsečke dĺžky
10 cm pacient zaznamenáva intenzitu bolesti. Za‑
čiatok línie zľava zodpovedá neprítomnosti bolesti
(0), koniec úsečky sprava – neznesiteľnú bolesť (10).
Pacient určuje intenzitu bolesti s vedomím, že nula
zodpovedá neprítomnosti bolesti, a konečné číslo
škály – maximálnu prejavenú bolesť, ktorú kedykoľ‑
vek vo svojom živote pacient pociťoval.
Pre hodnotenie funkčnosti psychického stavu sle‑
dovaných osôb sme použili definíciu neuroticizmu
(emocionálnej nestability) podľa H. A. Eysencka
a definíciu stavu neuro-psychického napätia (NPN)
podľa T. A. Nemčina. Test Eysencka na určenie
stupňa neuroticizmu obsahuje 57 otázok, podľa
zodpovedajúcich odpovedí sa určuje úroveň odol‑
nosti voči stresu. Dotazník T. A. Nemčina je vlastne
zoznam príznakov neuro-psychického napätia zo‑
stavený podľa údajov klinicko-psychologického po‑
zorovania, a obsahuje 30 základných charakteristík
tohto stavu, rozdelených do troch stupňov prejavu.
Minimálne množstvo bodov, ktoré môže testova‑
ná osoba získať, je 30, a maximálne – 90. Zvyčajne
u osôb so silným syndrómom bolesti úroveň NPN

Obr. 1.

Zdravotná pomôcka „Corden“

Obr. 2.

Mechanizmus pôsobenia zdravotnej
pomôcky Corden

C

D

L

Princíp pôsobenia

Konštrukcia zdravotnej pomôcky Corden pôsobí na
hlboké paravertebrálne svaly, odstraňuje ich hyper‑
tonus a obnovuje funkcie chrbticového segmentu.

Výsledky výskumu

Podľa psychologického testovania sledovaných osôb
po ukončení cyklu korekcie chrbtice a funkčného
stavu nervového systému (NS), po porovnaní s kon‑
trolnými ukazovateľmi pred osteopatickým uvoľ‑
nením chrbtice a korekciou stavu NS zdravotnou
pomôckou Corden, sa ukázali presvedčivo oveľa
nižšie hodnoty neuroticizmu (Tab. 1). Údaje, ktoré
sme získali po korekčnom cykle, s veľkou pravdepo‑
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Cyklus rehabilitácie prevádzali na oddelení fyziote‑
rapie (Federálna štátna rozpočtová inštitúcia zdra‑
votníctva Petrohradská klinická nemocnica Ruskej
akadémie vied) u 19 pacientov (9 mužov a 10 žien),
vo veku od 23 – 65 rokov s rôznymi typmi vertebro‑
génneho myalgického syndrómu. Pred použitím boli
lekári –fyzioterapeuti oboznámení s vlastnosťami,
použitím, správnym zaobchádzaním so zdravotnou
pomôckou. V jednom cykle bolo prevedených 12
procedúr s každou testovanou osobou, do ktorých
patrilo uvoľnenie chrbtice pomocou zdravotnej po‑
môcky „Corden“ a vykonanie špeciálnych cvičení na
mobilizáciu vertebro – motorických segmentov.

dosahuje viac ako 45 bodov. Zníženie daného uka‑
zovateľa bude poukazovať na zlepšenie stavu pa‑
cienta po absolvovaní terapie.
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chrbtice, tzn. že zdravotnícku pomôcku sme apliko‑
vali pozdĺž centrálneho energetického kanálu tela
(sušumna). Po 30 minútach korekcie pacient vyko‑
nal niekoľko trakčne- mobilizačných fyzických cvi‑
čení kvôli mobilizácii stavcov a upevneniu svalové‑
ho korzetu chrbta.

Ukazovatele neuro-psychického napätia (NPN) boli
presvedčivo nižšie po uskutočnení cyklu korekcie
chrbtice a funkčného stavu NS pomocou zdravotnej
pomôcky Corden (Tab. 1). Pritom sledované osoby
Tab. 1.

po ukončení korekčného cyklu (podľa údajov do‑
tazníka) nepopisovali prakticky žiadne sťažnosti na
fyzické ani psychické nepohodlie a vo veľkej väčšine
dali prednosť tým bodom dotazníka, ktoré svedčia
už o neprítomnosti predchádzajúceho diskomfortu
ako zo strany somatického, tak i psychického stavu.
V prebehu uvoľnenia niektorých spastických sva‑
lov – u ⅓ pacientov sa z pamäti vynárali na povrch
rôzne emocionálne zážitky, ktoré boli „zmrazené“
v týchto napätých svaloch. Po takejto katarzii –
sa pacienti začali cítiť psychologicky podstatne lep‑
šie, a svaly daného segmentu sa uvoľňovali.

Ukazovatele testovania osôb s vertebra-algickým syndrómom v chrbtici, vo vekovej kategórii
23 – 65 rokov, pred a po cykle osteopatickej korekcie chrbtice pomocou zdravotnej pomôcky
Corden (Cordus).

Meno

NPN body
pred cyklom
korekcie

Neuroticizmus
pred cyklom
korekcie

NPN body po
korekcii

Neuroticizmus
po cykle
korekcie

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Š‑va
T‑ak
M‑va
V‑na
K‑ev
K‑ij
K‑ov
K‑in
N‑in
N‑ko
M‑na
Ch‑va
M‑ev
S‑ko
R‑ev
T‑ov
Š‑va

50
49
47
50
54
47
47
49
51
53
48
46
47
51
48
46
49

16
14
15
14
19
15
14
11
15
13
12
13
16
15
13
12
14

49
41
42
44
42
45
41
41
45
46
44
41
43
40
44
43
44

12
8
9
11
11
9
8
8
11
9
8
10
12
9
11
9
10

Hodnotenie
bolesti pred
korekčným
cyklom
8
7
8
7
7
9
8
7
7
6
7
6
8
7
6
7
5

18

Š‑na

45

11

41

8

6

2

19

J‑in
М

47
48,7 ± 2,8

13
14,5 ± 2,9

43
*42,6 ± 2,9

9
*9,6 ± 3,7

6
6,9 ± 1,8

1
3,2* ± 1,4

Hodnotenie
bolesti po cykle
korekcie
5
4
4
5
4
5
3
4
3
2
2
5
4
3
3
4
2

Označenia:*- uvedené presvedčivé rozdiely s kontrolnými ukazovateľmi; NPN neuro – psychického napätia
Skoro všetky testované osoby zaznamenali znorma‑
lizovanie spánku, zlepšenie práceschopnosti a pod‑
statné zmenšenie bolestivých pocitov (Tab. 2).
Kvantitatívne ohodnotenie bolestivého syndrómu
ukázalo podstatné zníženie prejavu bolesti, alebo
dokonca jej vymiznutie po vykonanom korekčnom
cykle (Tab. 1). Pacienti pred korekčnou terapiou

mali vysoký priemerný ukazovateľ sily bolestivého
syndrómu na úrovni 6,9 ± 1,8 bodov, a po korekč‑
nom cykle chrbtice sa úroveň bolesti značne zní‑
žila na 3,2 ± 1,4. Dané ukazovatele svedčia o tom,
že u väčšiny sledovaných osôb bolesti takmer
vymizli. Testované osoby zaznamenali zmenše‑
nie stuhnutosti v krčnej, hrudnej i krížovej časti

– 41 –

Koryukalov, J. I.; Denisenko, V. S.

Akupunktúra a naturálna medicína, číslo 1 a 2, ročník 2017

dobnosťou svedčia u daných osôb o rozvoji výraznej
emocionálnej stability, ktorá umožňuje zachovať si
optimálne správanie, situačné zameranie v bežných
i stresových situáciach, charakterizované „dobrou“
adaptáciou.[17] Ukazovatele neuroticizmu pred ko‑
rekčným cyklom svedčia o nestabilite daných osôb
v stresových situáciách a „zlej“ adaptácii.
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Klinika a výskum

Klinika a výskum

Pohlavie,
vek

Diagnóza

Klinický efekt

1.

Ž, 56

Lumbalgia

Zmenšenie syndrómu bolesti

2.

M, 48

Epikondylitída ramena

Zmenšenie syndrómu bolesti

3.

Ž, 45

Humeroskapulárna periartritída

Zmenšenie syndrómu bolesti, zlepšenie
pohyblivosti v kĺbe

4.

M,62

Humeroskapulárna periartritída

Zlepšenie pohyblivosti v kĺbe

5.

M, 43

Cervicalgia

Zmenšenie syndrómu bolesti

6.

Ž, 37

Lumbalgia

Zmenšenie syndrómu bolesti

7.

Ž, 49

Bolesti hlavy, napätie

Zmenšenie syndrómu bolesti, vymiznutie napätia
v epigastrii

8.

Ž, 32

Degeneratívne ochorenie chrbtice, sprevádzané
bolestivým radikulárnym syndrómom v bedrovej
oblasti

Bez výrazného efektu

9.

Ž, 28

Kyfoskolióza, torakalgia

Zmenšenie syndrómu bolesti, zmenšenie pichania
v oblasti pečene

10.

Ž, 39

Skolióza P, torakalgia

Zmenšenie syndrómu bolesti

11.

Ž, 40

Lumbalgia

Zmenšenie syndrómu bolesti

12.

M, 54

Torakalgia

Bez výrazného efektu

13.

Ž, 45

Degeneratívne ochorenie chrbtice, sprevádzané
bolestivým radikulárnym syndrómom v bedrovej
oblasti

Zmenšenie syndrómu bolesti

14.

M, 47

Degeneratívne ochor.chrbtice, sprevádzané
bolestivým radikulárnym syndrómom v chrbte

Zmenšenie syndrómu bolesti

15.

Ž, 66

Rekonvalescenčné obdobie po inzulte. Paréza
pravej hornej končatiny.

Zlepšenie pohyblivosti končatiny

16.

M, 65

Bolesti v chrbte a šiji z dôvodu profesionálneho
svalového preťaženia

Málo pozitívny efekt

17.

M, 38

Kyfoskolióza, torakalgia

Zmenšenie syndrómu bolesti

18.

Ž, 33

Astenický syndróm

Zlepšenie celkového stavu

19.

M, 30

Astenický syndróm

Zlepšenie stavu

Číslo
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Klinický efekt po absolvovaní cyklu korekcie chrbtice zdravotnou pomôckou Corden u osôb vo
vekovej kategórii 23 – 65 rokov so syndrómom bolesti.

Diskusia

Predpokladáme, že zdrojom bolestí v chrbte u sle‑
dovaných osôb boli bolestivé impulzy, vychádzajúce
z poškodených tkanív ako chrbtice, tak aj štruktúr,
nachádzajúcich sa v jej blízkosti: kĺbov, spojov, vnú‑
torných orgánov, väzov a svalov, ako paravertebrál‑
nych, tak i extravertebrálnych. Takisto zdrojom
bolesti vo vertebro – motorickom segmente mohli
byť väzy a svaly, periost výbežkov, protrúzia disku,
synoviálne obaly medzistavcových kĺbov.

Všetky nociceptívne impulzy, nezávisle od ich zdro‑
jov, postupovali do CNS. Súčasne bolestivé impulzy
aktivovali alfa- aj beta- motorické neuróny predných
rohov miechy. Aktivácia predných motorických ne‑
urónov spôsobovala hypertonus svalov, ktoré boli
inervované daným segmentom miechy.
Predpokladá sa, že VMS najčastejšie vzniká v dô‑
sledku trvalých alebo opakujúcich sa slabých svalo‑
vých skrátení,[7][11] maximálnych a submaximálnych
skrátení svalov; dlhodobého napätia jednotlivých
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Tab. 2.

gastria viedlo k zlepšeniu držania tela. Väčšina sle‑
dovaných osôb pociťovala „ energetické prúdenie“
(v podobe tepla, pichania a pulzovania), ktoré viedli
pozdĺž chrbtice do chodidiel.
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chrbtice, zlepšenie pohyblivosti horných i dolných
končatín, normalizáciu srdcovej činnosti, močo‑
vo-pohlavného systému, chuti do jedla. Pritom bolo
zaregistrované vymiznutie bolestí hlavy, „pichaní“
v pečeni; a zníženie napätia v chrbte a v oblasti epi‑

Klinika a výskum

Pre obnovenie funkčného stavu organizmu osôb so
značným fyzickým zaťažením, ako aj osôb s nízkou
dynamikou sa môžu používať rôzne druhy manuál‑
nych aj prístrojových metód.[2][8][9][12]
Pre odstránenie svalového spazmu sme použili zdra‑
votnú pomôcku na uvoľnenie vertebro-motorických
segmentov (VMS), ktorá umožňuje predovšetkým
uvoľniť hlboké svaly chrbta, ktoré sú v hypertonic‑
kom stave. Uvoľnenie sa prejavovalo zväčšením po‑
hyblivosti v VMS. Obnovenie pohyblivosti v VMS
je jednou z dôležitých úloh v rehabilitačnej činnosti
oporno-pohybového aparátu.
Pôsobenie zdravotnej pomôcky spočívalo v tom,
že kónusové výstupky zdravotnej pomôcky, spôso‑
bujúce pod váhou samotnej testovanej osoby tlak
na skupinu svalov VMS, ktoré sa nachádzajú me‑
dzi priečnymi výrastkami stavcov, viedli k takému
uvoľneniu, že vznikala možnosť lokálneho trakčné‑
ho pôsobenia medzi dvoma stavcami. Toto násled‑
ne spôsobovalo roztiahnutie väzivového aparátu
vo VMS,[6] a biotoky zdravotnej pomôcky Corden
vďaka nízkofrekvenčnej modulácii umožnili dosiah‑
nuť relaxovaný stav.
Tlak spôsobený vlastným telom pomáha skon‑
centrovať vnímanie na bolesť, precítiť túto bolesť
a sledovať jej odstránenie pôsobením akupresúry.
V pozadí rozvoja relaxačného stavu bola psychoso‑
matická technika na odstránenie bolesti, obnovenie
pohyblivosti vo VMS a zníženie diskomfortu a úz‑
kosti.

Uskutočnené výskumy ukázali, že pri kvalifikova‑
nom zaškolení použitie zdravotnej pomôcky na
korekciu paravertebrálnych svalov bez kontraindi‑
kácií prináša u väčšiny pozitívne výsledky. Pritom
pacienti pociťujú zmenu psychoenergetického sta‑
vu, ktorá sa prejavuje aktiváciou energetiky organiz‑
mu, pociťovaním spokojnosti a hlbokého uvoľnenia.
V dôsledku toho je možné používať zdravotnú po‑
môcku v súčinnosti s akupunktúrou pôsobením na
meridiány pozdĺž chrbtice.

Záver

1. Účinok zdravotnej pomôcky sa prejavuje ako na
segmentálnej, tak aj na kĺbovej úrovni, čo umož‑
ňuje snímať napätie z extenzorov chrbta a otvo‑
riť blokovaný segment chrbtice a zmenšiť, alebo
dokonca odstrániť syndróm bolesti.
2. Zdravotná pomôcka „Corden“ hlboko pôsobí na
paravertebrálne oblasti, súvisiace s energetický‑
mi kanálmi, ktoré sú vlastne reflexnými zónami,
cez ktoré prebieha regulácia činnosti vnútor‑
ných orgánov. Výsledky mechanického pôsobe‑
nia zdravotnej pomôcky na VMS v súčinnosti
s relaxačným pôsobením biotokov na organiz‑
mus sa prejavujú zlepšením celkového stavu,
zmenšením pocitov bolesti a znížením úrovne
neuro-psychického napätia.
3. Rozpracovaná metodika uvoľnenia paraver‑
tebrálnych svalov pomocou zdravotnej pomôc‑
ky umožňuje odstránenie syndrómu bolesti
vertebrogénneho a myofasciálneho pôvodu, po‑
máha v profylaxii pohybových a vegetatívnych
porúch v súčinnosti so špeciálnymi fyzickými
cvičeniami.
odborne recenzované
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Ako už bolo uvedené,[5][13][14][15] pri svalovom spazme
prebieha stimulácia nociceptorov samotného svalu.
V spastických svaloch vzniká lokálna hyperémia,
čo zosiluje aktiváciu nociceptorov svalového vlákna.
Spastický sval sa stáva zdrojom doplňujúcich noci‑
ceptívnych impulzov, ktoré postupujú do buniek
zadných rohov toho daného segmentu miechy. Zo‑
silnený tok bolestivých impulzov adekvátne zvyšuje
aktivitu predných motorických neurónov, čo vedie
k ešte väčšiemu spazmu svalov. Takto sa uzatvára
bludný kruh: bolesť – svalový spazmus – zosilnenie
bolesti – zosilnenie svalového spazmu.

Výskum ukázal (Tab. 2), že práca na VMS pomocou
zdravotnej pomôcky umožnila nielen likvidovať bo‑
lesti v chrbte, ale aj obnoviť pohyblivosť v najväčších
a často postihovaných kĺboch (ramennom, panvo‑
vo-bedrovom).
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Akupunktúra na základe infointerakčnej diagnostiky elementov
Mochnáč, T.

Autor vo svojej pilotnej štúdii popisuje nový prístup v akupunktúrnej diagnostike na základe infointerakčnej
metodiky (IFI DES‑M – Infointerakčná diagnostika elementov – M), ktorej podstata je vlastne v biodiagnos‑
tickom prístupe k organizmu ako k otvorenému systému v energoinformačnej rovine. Aplikovaná terapia na
základe tejto diagnostiky a na základe už popisovaného modelu Teo Mo hexagramovej sekvencie, je objek‑
tivizovaná taktilným testom (TST) a inštrumentálnym vyšetrením IDS‑M. Dosiahnuté výsledky, úspešnosť
liečby na základe IFIDES‑M v 93,9 % overovaná TST (taktilným Solárovým testom) v skupine 246 vyšetrení
a úspešnosť predpokladu liečby 88,6 % overená inštrumentálnym vyšetrením IDS‑M v skupine 44 vyšetrení,
sú dôkazom opodstatnenosti použitia takejto metodiky v naturálnej medicíne.
IFI DES‑M – Infointerakčná diagnostika elemen‑
tov – M, vlnová funkcia, akupunktúrna diagnostika
Keď hovoríme o IFIDS‑M, hovoríme o vzťahu
k energoinformačnej rovine. Nezanedbateľný je
však aj vzťah k funkciám psychoregulačnej roviny,
ako sú myslenie a vedomie. Obe tieto funkcie boli
zadefinované ako hmotné kategórie.
Je to vždy vzťah dvoch systémov, lekára a pacienta.
Preto východiskový bodom v tejto štúdii je použitie
práve týchto kategórií v diagnostike. Pre obnovenie
poznatkov spomeniem niektoré základné závery
z prác týkajúcich sa psychiky a vedomia. Kognitívne
systémy sú veľmi komplexné informačné systémy,
kde sa musia uplatniť zákony kvantovej mechani‑
ky systémov. Vlnové funkcie kvantovej mechaniky
predstavujú psychický objekt.[1]
Tento koncept nemožno zamieňať s odhadom sa‑
motnej vlnovej funkcie. Táto funkcia zostáva nezná‑
ma. Inými slovami funkcia je pozorovateľná v sebe
a teda nemôže byť merateľná.
Matematicky kvantový stav (vlnová funkcia) je vek‑
tor v Hilbertovom priestore H nad niektorým po‑
ľom. T. j. kvantový stav je napr. element a predsta‑
vuje vektor. 5 elementov je množina vektorov (prvky
množiny) a predstavuje vektorový priestor nad
niektorým poľom. Tieto prvky poľa voláme ma‑
tematicky aj skaláry. Takýto stav má pravdepo‑
dobnostný obsah. Hovorí aj o superpozícii vlnovej
funkcie, ktorú môžeme ovplyvniť.[1]

systémov závisiaci od ich vzájomných vnútorných
a vonkajších interakcií.
Môžeme povedať, že systém v časopriestorových
vzťahoch sa nachádza v nejakom EI stave, ktorý sme
nazývali elementom. Alebo kvalita potencie systé‑
mov je daná charakteristikou EI stavu alebo elemen‑
tu, t. j. ich potenciou k nejakému druhu funkcie.
Meridiánový koncept akupunktúry je založený na
priebehu akupunktúrnej dráhy, jej spojenia s iný‑
mi meridiánmi a tak ovplyvnenie funkciou jedného
meridiánu aj druhých. Podľa tohto konceptu vyplý‑
va, že sú dráhy hierarchicky vyššie ako AKU body.
Podľa našich predstáv je akupunktúrna dráha vzťah,
interakcia, medzi dvoma alebo viacerými bodmi.
Body sme zadefinovali ako energoinformačnú
štruktúru. Znamená to, že jeho podstata je hmotná
a vlastní určitú informačnú charakteristiku. Pred‑
stava bloku na akupunktúrnej dráhe je predstava,
ktorá môže byť správna z toho hľadiska, že v liečbe
sa využíva spôsob premostenia alebo preklenutia
pri poruche priebehu rastu funkčnej potencie me‑
ridiánu.[6]
Vzniká otázka, či je dráha vzťahom medzi dvoma
bodmi alebo konsenzuálna štruktúra (existujúci
kanál), ktorá spája body a ktorá má charakteristi‑
ky YIN (jin), YANG (jang) alebo elementu. Tera‑

Ako prvý je pojem EI stav (Energoinformačný
stav) – pod ktorým rozumieme dynamický prejav
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Lebo Qi (čchi), ktorá je vo svojej podstate hlavne in‑
formácia, neprúdi ale „JE“. Blok na meridiáne, pred
ktorým sa niečo hromadí, sa takým spôsobom môže
vysvetliť informačným vplyvom, potenciou bodu,
stimulujúcou somatický príznak napr. plnosti, ho‑
rúčosti, chladu, a pod.
Iná je predstava elementu, ako nejakého atrakto‑
ra, ktorého funkcia je smerovanie k rovnovážnemu
stavu. Jedná sa o dynamickú informačnú kategóriu,
možno povedať charakteristický program, ktorý
zabezpečuje harmonické, ohraničené fungovanie
štruktúr.
Podstatou infointerakčnej diagnostiky a terapie
je spôsob získania informácie bez mechanického
dotyku s pacientom na akejkoľvek vzdialenosti od
neho. Je to spôsob, ktorým môžeme ovplyvniť ener‑
goinformačnú a biomorfologickú a psychoregulač‑
nú rovinu. Fyzikálne tento spôsob nemožno vy‑
svetliť na základe doposiaľ známych charakteristík
elementárnych častíc alebo interakcií (síl).
Mnohí autori zastávajú názor hmotnej podstaty informácie.[2][13] Niektorí ju definujú nepriamo,
len cez jej prejavy.[12] Vo všeobecnosti sa využívajú
vlastnosti vo forme telepatie, mentálnej akupunk‑
túry, energoinformačných vplyvov popisovaných
napr. Rosinským, T.; Solárom, G.[11]
V akupunktúre zákonite pracujeme v rovine ener‑
goinformačnej, čo vyplýva aj z charakteristiky aku‑
punktúrneho bodu a mikrosystémov, ktoré definu‑
jeme ako energoinformačné štruktúry alebo stavy.
V naturálnej medicíne sa preto využívajú aj informá‑
cie získané infointerakčne (biodiagnosticky) od pa‑
cienta (EIS), ktorý sa obráti o pomoc. Metodika IFI
DES‑M (infointeractional diagnostics elements – M)

je založená na dištančnej diagnostike celkového
„pentagramového stavu“ pacienta, čo predstavuje
EI systém (EIS) človeka. T. j. vstupujeme do pozoro‑
vania (mapovania) kvalít každého elementu (určitej
dynamickej vlnovej funkcie) u pacienta a kvantita‑
tívne tento stav zobrazíme vo forme váhového gra‑
fu, ako obrazu aktuálneho EI stavu pacienta. Zachy‑
távame tak „dynamiku“ energo-informačného stavu
v určitom časovom momente, ktorý sa dá vyhodno‑
tiť. Váhový graf je kompatibilný svojim vyjadrením
s TST DS‑M a s IDS‑M.[7]
Najprv určujeme kvantitatívnu charakteristiku ele‑
mentu, či má vysokú, normálnu alebo nízku poten‑
ciu. Z váhového grafu určujeme najvyšší gradient
medzi elementami Wenovho diagramu a na základe
časovej charakteristiky Teo Mo hexagramovej sek‑
vencie vyberáme príslušný akupunktúrny bod.[8]
Potom upravujeme príslušnou charakteristikou
elementu a príslušnou interakciou kvantitatív‑
ne charakteristiky elementov vo váhovom diagra‑
me Rm KM t. j. robíme predpoklad kvantitatívnej
charakteristiky RmKM, predpokladaný stav, kto‑
rý má nastať o 7 dní. Tento stav overujeme mera‑
ním o 7 dní meraním elektrickej kožnej vodivosti
v RmKM.[5]
Pre potreby práce sme zadefinovali rovinu elektrickej
kožnej vodivosti ako bio-morfologickú, ktorá nám
čiastočne poukazuje sekundárne na stav energo-in‑
formačnej roviny, TST DS‑M (tiež ako bio-morfolo‑
gickú rovinu) a navyše IFI DES‑M (info-interakčná
diagnostika elementov – M) ako len informačnú
kategóriu, kde sa s info-interakčnými javmi stretá‑
vame. Informačnú kategóriu definujeme ako nelo‑
kálnu (nachádza sa všade) a nečasovú (získavame ju
hneď), čo spĺňa charakteristiku vlnovej funkcie javu.
Nemôžeme ju definovať ako rovinu, lebo rovina je
charakterizovaná umiestnením v priestore a čase.
Súčasne predpokladáme, že energoinformačný
stav (element) môže byť diagnostikovateľný práve
takýmto spôsobom. Pritom zaniká jeho dynamika
a my môžeme tento stav kvantifikovať v čase. Vlnová
funkcia sa stáva kvantovým javom, lebo ho pozoru‑
jeme, diagnostikujeme. V súvislosti s tým sme pre‑
to aj metodicky postupovali tak, že u pacienta sme
uskutočnili vyšetrenia v každej rovine. TST DS‑M
(taktilný Solárov test data systém – M) nám zhod‑
nocuje bio-morfologickú rovinu so všetkými jej
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peutický zásah sa mechanicky alebo mentálne ale
uskutočňuje cez body. Neuskutočňuje sa cez miesto
projekcie meridiánu, tam kde sa neprojekuje bod.
Vzhľadom na to, že niektorí autori uvádzajú, že me‑
ridián vedie dobre ultrazvuk, elektromagnetické
vlnenie, žiarenie, je predstava taká, že meridián je
kanál. Lenže spomenuté fyzikálne vplyvy sa šíria nie
lineárne ale vo forme „gule“. Potom tu je na mieste
správna predstava nielen o kanáloch ale aj o energoinformačných sieťach.[12]
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vzťahmi (interakciami), ktoré môžeme zadefino‑
vať. Sú kompatibilné s interakciami v IDS‑M a tak
isto aj v IFI DES‑M (infointeractional diagnostic of
elements – M). Terapeuticky na základe IFIDES‑M
ovplyvňujeme RmKM IDS‑M s využitím modelu
Teo Mo časovej hexagramovej sekvencie.
Príklad IFIDES‑M (infointerakčná
diagnostika elementov – M),
kde kovovou charakteristikou
akupunktúrneho bodu IC3 upravujeme
kvalitatívnu hyperkinetickú
dekoncentrovanú triplexnú interakciu
(kvalitatívny hyperkompozičný
turbulentný algoritmus podľa Solára).

Metodika

Za obdobie 17. 12. 2015 do 30. 6. 2016 metodikou
IFIDES‑M realizované 246 vyšetrení u 49 pacientov.
Do vyšetrovaného súboru sme zaradili 30 pacientov,
u ktorých sme metodiku IFIDES‑M overili 44 vyšet‑
reniami pomocou IDS‑M.

Výsledky

Cieľ

1. Potvrdiť možnosť ovplyvnenia EI roviny vyjad‑
renej graficky v RmKM (režime komplexných
meridiánov) v IDS‑M (Impedance data system),
keď využívame informácie získané pomocou
Obr. 2.

V skupine pacientov v 44 vyšetreniach sme zazna‑
menali najvyšší výskyt THK (triplexná interakcia
hyperkinetická koncentrovaná) v 32,3 %, menší vý‑
skyt quadruplexných a pentaplexných interakcií
(12,1 %).

Počet a typy interakcií v skupine
Typy interakcií v skupine
quadruplex a pentaplex

12

TTD diverzná dekoncentrovaná

5

TTD diverzná koncentrovaná

6

THD hyperkinetická dekoncentrovaná

12

THD hyperkinetická koncentrovaná

32

kvalitatívna zmena

18

kvantitatívna zmena

12

Norma

2
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V skupine 246 vyšetrení úspešnosť liečby predsta‑
vuje 93,9 % overovaná TST (taktilným Solárovým
testom).
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Na základe IFIDES‑M (infointerakčná diagnosti‑
ka elementov – M) definujeme energoinformačný
stav pacienta (akupunktúrnu diagnózu). Vyberie‑
me príslušnú charakteristiku elementu a potrebnú
interakciu, ktoré využívame na liečbu. Po 7 dňoch
meraním elektrickej kožnej vodivosti v RmKM ove‑
rujeme predpokladaný stav.
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Obr. 1.

IFIDES‑M (infointerakčnej diagnostike elemen‑
tov – M) u pacienta.
2. Zhodnotiť výskyt interakcií v našom súbore pa‑
cientov.
3. Zhodnotiť bezprostrednú úspešnosť liečby ove‑
renú TST.
4. Zhodnotiť úspešnosť predpokladu liečby takou‑
to metodikou.
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Obr. 4.

Objektivizácia úspešnosti liečby TST
(Taktilný Solárov test)
TST (Taktilný Solárov Test)

Celková úspešnosť predpokladu liečby v skupine

250

100
201

80

150

30

15

60

Akupunktúra a naturálna medicína, číslo 1 a 2, ročník 2017

100
0

81,7

12,2

6,1

vyrovnané

čiastočne
vyrovnané

nevyrovnané

%

11,4

88,6

40

4
39

20
0

%

počet vyšetrení

predpoveď dobrá

počet vyšetrení

Úspešnosť predpokladu liečby (ÚPL) je kritérium,
ktorým definujeme predpokladný výsledok terapie.

Obr. 5.

Celková úspešnosť predpokladu liečby v skupine 44
pacientov je 88,6 %. Získaný výsledok je objektivi‑
zovaný po 7 dňoch vyšetrením elektrickej kožnej
vodivosti IDS‑M.

Typy úspešnosti predpokladu liečby
(ÚPL)
Celková úspešnosť predpokladu liečby

Úspešnosť predpokladu liečby (ÚPL) zname‑
ná, keď na základe obrazu váhového grafu RmKM
a TST DS‑M sme uskutočnili zmenu všetkých
troch, štyroch alebo piatich elementov podľa našej
predstavy, využitím l antického bodu zadefinova‑
ného z IFIDES‑M. Výsledok je kontrolovaný po 7
dňoch opakovaným inštrumentálnym vyšetrením
IDS‑M v RmKM.
Ak sme použili kontrolný vzťah III., IV.,V. rádu,
je to charakteristika, ktorá sa uplatňuje v hodnotení
terapie, za účelom ovplyvnenia všetkých elementov
v pentagrame. Znamená, že po terapii určitou cha‑
rakteristikou elementu, dochádza k predpokladanej
zmene aspoň 3, 4, alebo 5 elementov v pentagrame.

predpoveď zlá
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Diskusia

Infointerakčná diagnostika (predtým nesprávne
nazývanou biodiagnostika) a terapia sú metodiky,
ktoré sú bežne využívané v procese akupunktúrnej
diagnostiky a liečby. Akokoľvek ani mnohí lekári len
„materialistického zmýšľania“ si ani neuvedomujú,
že používajú takýto postup. Jedná sa totiž o interak‑
ciu terapeuta a pacienta na úrovni psychoregulačnej
a energoinformačnej. V bežnej lekárskej praxi nie sú
ale známe poznatky z výskumov psychiky a kvanto‑
vej fyziky, ktoré do seba veľmi dobre zapadajú.[1][2][3]
[4][9][10]
Infointerakčná diagnostika je súčasť konceptu
naturálnej medicíny. Jej využitie patrí zákonite do
repertoáru akupunktúry.
Prezentovaná štúdia je prvá, ktorá sa pokúša po‑
tvrdiť staré koncepty používané v akupunktúre.
Autor sa pokúša sa dokázať realitu fungovania pro‑
cesov odohrávajúcich sa medzi elementmi. Funkcie
a predstavy popisované starými autormi a prebera‑
né od autora k autorovi sú práve charakteristiky sa‑
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Celková úspešnosť predpokladu liečby
(ÚPL) v skupine
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Postavenie metodiky v takomto výskume je preto
veľmi dôležité a stavia ju vlastne do popredia hlavne
preto, že je akýmsi spravodlivým podkladom na po‑
tvrdenie zákonitostí fungovania hmoty. Inštrumen‑
tálne vyšetrenie pred liečbou a po nej nám umožňuje
vytvoriť si obraz o dynamike procesu a tak uvažovať
fyziológii v úrovni energoinformačnej roviny, ktorú
vieme kvantifikovať a zároveň usudzovať o jej kva‑
litách. Posúva nás ďalej a umožňuje posunúť nielen
diagnostiku ale aj terapiu do roviny infointerakčnej.
Výsledky tejto pilotnej štúdie potvrdzujú úspešnosť
takého prístupu. Úspešnosť predpokladu liečby je
dôležitý nový termín, ktorý v tejto rovine zavádza‑
me a poukazuje práve na predpoveď, ktorú môžeme
vysloviť, že proces sa bude uberať smerom ktorý mu
určíme. Táto predpoveď je na základe výsledkov tej‑
to štúdie veľmi povzbudzujúci až 82 %. Potvrdzuje aj
oprávnenosť využitia diagnostiky na základe hexag‑
ramových sekvencií, starodávnych poznatkov pred‑
povede udalostí popisovaných v knihe Yi‑Jing.

Záver

V práci v skupine 246 vyšetrení sme potvrdili úspeš‑
nosť liečby na základe IFIDES‑M v 93,9 % overovaná
TST (taktilným Solárovým testom). Veľmi význam‑
ným poznatkom je, že úspešnosť predpokladu
liečby je 88,6 % overená inštrumentálnym vyšetre‑
ním IDS‑M.
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Cieľom práce bolo potvrdiť realitu napríklad kon‑
trolného vzťahu medzi elementmi. Dôležitým po‑
znatkom je, že práve aj dištančná diagnostika bez
fyzického dotyku s pacientom, je reálny spôsob,
ktorý môžeme po dôkladnej príprave a tréningu,
využiť v liečbe. Celý proces sa odohráva v psycho‑
regulačnej a energoinformačnej rovine cez funkciu
vedomia, čo je tá kategória, ktorá má kvantový zá‑
klad. Oprávnenosť tohto tvrdenia potvrdzujú práve
práce.[3]

IFIDES‑M Info-interakčná diagnostika je metodika,
ktorá môže byť zaradená ako diagnostická metodika
naturálnej medicíny.
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motných elementov a vzťahov medzi nimi, nad kto‑
rými sa málo kto zamýšľa. Prezentovaná metodika
by mala byť pokusom dokázať realitu fungovania
takýchto kategórii. Samozrejme, že ďalším štúdiom
týchto zákonitostí dospievame k podrobnejšiemu
popisu a zadefinovaniu nových vzťahov, pomocou
ktorých vieme bližšie ozrejmiť daný stav.[8][14][15]

Komplementum

10. Randallová, L.: Tajemství skrytých dimenzí.
Pokřivené pruchody. PRAHA: Ladislav
Horáček – PASEKA, 2011, s. 284 – 299,
ISBN 978‑80‑7432‑113‑9.
11. Rosinský, T.: Energoinformačný systém človeka
v zdraví a chorobe. CAD PRESS, Bratislava,
2008, ISBN 978‑80‑88969‑32‑7.
12. Stonier, T.: Information and the Internal
Structure of the Universe: An Exploration
into Information Physics. Springer, New York/
London, 1990, ISBN 978‑1‑4471‑3265‑3.

13. Stonier, T.: Information as a basic property of
the universe. Bio Systems, v. 38, 1996, pp. 135–
140.
14. Solár, G.; Solárová, Z.: Energoinformačné
siete a TST. Akupunktúra a naturálna
medicína, Bratislava, LSNM, 2014 (4), s. 9 – 15,
ISSN 1339‑4703.
15. Solár, G.; Solárová, Z.: Komplexný
dynamický pyramídový model v akupunktúre.
Akupunktúra a naturálna medicína, Bratislava,
LSNM, 2014 (5), s. 10 – 13, ISSN 1339‑4703.

Mochnáč, T.

Akupunktúra na základe infointerakčnej diagnostiky elementov

Akupunktúra a naturálna medicína, číslo 1 a 2, ročník 2017

XX. interdisciplinárny lekársky kongres naturálnej medicíny s medzinárodnou účasťou, Štúrovo, Slovenská republika

– 50 –

Komplementum

XX. interdisciplinárny lekársky kongres naturálnej medicíny s medzinárodnou účasťou, Štúrovo, Slovenská republika

Endogénny estrogén ako možný rizikový faktor vzniku karcinómu
prsníka
Slobodníková, J.; Meluš V.; Krajčovičová, Z.; Kašlíková, K.
V prehľadnej práci sú zhrnuté poznatky o estrogénu a jeho vplyve na vznik karcinómu prsníka. Práca sa
opiera o prehľad známych rizikových faktorov vzniku karcinómu prsníka, hormonálnych faktoroch a o uvoľ‑
ňovaní estrogénu z tukového tkaniva. Cieľom je ozrejmiť predovšetkým hormonálne mechanizmy a prispieť
k pochopení vplyvu estrogénu na vznik karcinómu prsníka. V rámci sekundárnej prevencie by sa mohlo
účinnejšie predchádzať vzniku karcinómu prsníka predovšetkým u menopauzálnych žien.
Endogénny estrogén, karcinóm prsníka, abdominál‑
na obezita, menopauza

Úvod

Karcinóm prsníka je najčastejším onkologických
ochorením a aj najčastejšou príčinou úmrtia ženskej
populácie vo vyspelých krajinách sveta, Presný me‑
chanizmus a príčina vzniku karcinómu prsníka do‑
teraz nie je objasnená, poznáme však mnohé čias‑
točné činitele a faktory, ktoré boli určené na základe
štatistických výsledkov množstva pozorovacích štú‑
dií. Endogénny estrogén patrí k jednému z nich a je
mu venovaná naša prezentácia.
Incidencia zhubného nádoru prsníka u žien
Počet nových prípadov karcinómu prsníka v rámci
určitého časového obdobia, t. j. incidencia neustá‑
le narastá. Prevažná väčšina, takmer až 70 % zhub‑
ných nádorov postihuje ženy nad 50 rokov. Podľa
získaných údajov[1] bolo napríklad len v USA v roku
2010 zistených 209 060 nových prípadov ochorenia.
V roku 2008 celosvetovo bolo postihnutých karci‑
nómom prsníka až 1 384 155 žien. Na Slovensku je
diagnostikovaných cca 2 600 – 2 800 nových ocho‑
rení žien ročne, viac ako 700 – 800 umiera. Vo vzťa‑
hu k veku sa najviac vyskytuje vo veku 55 až 65 ro‑
kov.
V prípade prsníka sú takmer všetky metabolic‑
ké procesy a signálne dráhy prsníka ovplyvňované

hormónmi – všeobecne známe – estrogén, pro‑
gesterón, prolaktín a kortikoidy. Estrogény vďaka
svojej lipofilnej povahe môžu ľahko prechádzať do
vnútra bunky. Estrogény sa vďaka svojej schopnosti
viazať sa na intracelulárne receptory ako komplex
hormón-receptor viažu na špecifické oblasti chro‑
matínu alebo DNA. To vyvoláva zmeny v rýchlosti
transkripcie špecifických génov. Vzájomným spo‑
lupôsobením vyššie spomenutých hormónov na
epitelovo-mezenchýmový systém prsníka sa pri al‑
terácii genotypu, genetickej instabilite a špecificky
viazanej génovej expresii za kontroly mikroprostre‑
dia, strómy a imunitného systému prsníka iniciujú
neoplastické procesy.
Tkanivové mikroprostredie prsníka a vznik
karcinómu
Normálne fungujúce tkanivové mikroprostredie
prsníka je schopné na jednej strane eliminovať
vznik malígnej bunky, ale zároveň jeho signálna
porucha môže tento na stav predisponovať. Konco‑
vý bod vývojového procesu predstavuje invazívny
karcinóm prsníka. Tento proces sa začína v TDLU
(tubulo – duktálna – lobulárna jednotka) prsníka
a predpokladá sa, že je zložený z viacerých na seba
nadväzujúcich štádií. Zvyšuje sa úroveň atypie, mo‑
bility, bunkovej proliferácie a postupného získava‑
nia schopností stromálnej invázie a metastatického
šírenia.

Doc. MUDr. Jana Slobodníková, CSc,
h. Prof.
Trenčianská univerzita Alexandra
Dubčeka v Trenčíne, Slovenská republika
Katedra laboratórnych a vyšetrovacích
metód v zdravotníctve
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Obr. 1.

Incidencia zhubného nádoru prsníka podľa veku v čase diagnózy
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C50 – Zhubný nádor prsníka – incidencia ženy, veková štruktúra populácie pacientov.

Vplyv tkanivového mikroprostredia na prechod
DCIS / duktálny karcinóm in situ / do invazívnej
formy
Jeden zo spôsobov je bariérový únik, ktorý sa vyzna‑
čuje tým, že nádorové epitelové bunky lokálne naru‑
šia myoepitelovú bunkovú líniu, degradujú bazálnu
membránu a následne unikajú do okolitej strómy.
Ďalším spôsobom je bariérové zlyhanie, špecific‑
ké tým, že myoepitelová vrstva buniek a bazálna
membrána je poškodená naraz ako celok. Ďalej do‑
chádza k masívnej inflitrácii leukocytmi a akumulá‑
cii myofibroblastov. Nádorové bunky prenikajú do
okolitej strómy a postupne sa dostávajú do vzdiale‑
ných orgánov

a uvoľňovania estrogénu napriek absencii aktivity
jeho primárneho zdroja (ovárií). Cieľom je sumari‑
zácia poznatkov z celosvetových štúdií, ktoré nie sú
jednoznačné v závere, či sa estrogén u žien v post
menopauzálnom období objavuje len kvôli perifér‑
nemu aromatizovaniu estrogénu v tukovom tkani‑
ve. V prípade, že áno, poukazovalo by to na priamu
súvislosť rizika vzniku karcinómu s abdominálnou
obezitou u žien po menopauze.
Obr. 2.

CH3

Estrogén a jeho deriváty, estrogénové
receptory

Najvyššia hladina estrogénu je počas produktívne‑
ho veku ženy, paradoxne najvyššie riziko rakoviny
prsníka, spôsobenej estrogénom, je ale počas me‑
nopauzy, kedy je táto hladina najnižšia. V prezen‑
tácii sa zaoberáme možnými mechanizmami vzniku
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uhlíkmi, hydroxy- alebo ketoskupinou na uhlíku C17
a s fenolovým A kruhom. Alkyláciou na A kruhu sa
znižuje väzbová kapacita príslušných látok estrogé‑
novými receptormi. Steroidné hormóny sú synteti‑
zované z cholesterolu, ktorý sa nachádza v ováriách
voľný aj esterifikovaný s mastnými kyselinami.

Estrogény sú hormóny, ktoré sú dôležite pre pohlav‑
ný a reprodukčný vývoj predovšetkým u žien., preto
sa zaužíval názov ženské pohlavné hormóny. Estro‑
gén (Obr. 2, Obr. 3) je produkovaný buď ováriami
a v malom množstve kôrou nadobličiek. Hlavným
prirodzeným hormónom ovariálnych folikulov je
17β-estradiol. Estrogény hrajú rolu v raste a vývoji
ženských sekundárnych pohlavných znakov akou sú
napríklad mliečna žľaza, slúžia na regulovanie men‑
štruačného cyklu a reprodukčného systému.
V ovulačnom cykle ženy hormóny hrajú úlohu che‑
mických poslov. Estrogén je vylučovaný do krvi,
jej prostredníctvom sa pohybuje a integruje sa
s bunkami v rôznych cieľových tkanivách, kde im
odovzdáva správu. Reguluje menštruačný cyklus
a reguluje rast maternicovej výstelky v prvej časti
cyklu. Pri neoplodnení vajíčka hladina estrogénov
prudko klesne a začína menštruácia. V prípade,
že k oplodneniu vajíčka dôjde, estrogén spolupra‑
cuje s progesteronom a ďalšími hormónmi a tým sa
zastaví ovulácia počas tehotenstva. Estrogény ďalej
spôsobujú zrýchlenie rastu dlhých kostí v puberte,
ovplyvňujú distribúciu tuku v tele typicky ženským
spôsobom a vo väčších dávkach stimulujú pigmen‑
táciu dvorcov a bradaviek, ako aj genitálnej oblasti.
U človeka estrogény ovplyvňujú aj libido, vyvolá‑
vajú edémy presunom intravaskulárnej tekutiny do
extravaskulárneho priestoru, následný pokles obje‑
mu plazmy vyvoláva kompenzačnú retenciu sodíka
a vody. Taktiež modulujú činnosť sympatikového
nerstva a kontrolujú funkciu hladkého svalstva.
Z prirodzene sa vyskytujúcich estrogénov je naj‑
účinnejší 17β-estradiol, ďalej estrón a najmenej
účinný je estriol. Tieto látky sú steroidy s 18‑timi

Pojem estrogén sa vzťahuje na všetky chemicky
podobné hormóny v tejto skupine, čo sú estrón,
estradiol a estriol.[2] Estrón je považovaný za slab‑
šiu formu estrogénu, jeho chemický názov je 3‑hy‑
droxy-estra‑1,3,5, (10)-trien‑17‑on. Sumárny vzo‑
rec C18H22O2. Estrón je najmenej zastúpený z týchto
troch hormónov, malé množstvo sa nachádza v ce‑
lom tele, najmä v tukoch a svaloch. Je to hlavná
estrogénová forma, nachádza sa ako jediný u žien
v akomkoľvek množstve po menopauze. Estradiol je
najúčinnejšia forma estrogénových steroidov. Jeho
chemický názov je estra‑1,3,5(10)-trién‑3,17‑betadiol a sumárny vzorec je C18H24O2.[3] Je derivova‑
ný z cholesterolu[4] a prispieva k väčšine ženských
gynekologických problémov ako endometrióza,
myómy a karcinómy.[3] Estriol je odpadový pro‑
dukt metabolizmu estradiolu, ktorý môže mať ur‑
čité účinky na obmedzenom počte estrogénových
receptorov. Jeho chemický názov je estra‑1,3,5,
(10)-trién‑3,16‑alfa,17‑beta-triol a sumárny vzorec
je C18H24O3. Vo významnom množstve je produko‑
vaný len v tehotenstve placentou.[7][8]

Vplyv estrogénu na vznik karcinómu
prsníka

Estrogén má široké spektrum sekundárnych me‑
tabolitov. Tieto sekundárne metabolity ovplyvňujú
všetky estrogén-senzitívne tkanivá, vrátane prsníka.
Pôsobia na ne prostredníctvom stimulácie estrogé‑
nových receptorov (ER), čo vedie k aktivácii estro‑
gén-senzitívnych génov DNA. Tieto gény sa zú‑
častňujú na procese bunkového rastu, proliferácie,
apoptózy a karcinogenézy. Epitelové bunky mlieč‑
nej žľazy reagujú na estrogény, ktoré vznikajú za
pomoci aromatázy v tukovom tkanive, a to vrátane
stromálnej zložky samotného prsníka.
Len nedávno sa zistilo, že aj estrogénové metaboli‑
ty majú vplyv na vývoj karcinómu svojím oxidatív‑
no-karcinogénnym, genotoxickým a mutagénnym
účinkom. Konkrétne 4‑hydroxyestradiol cestou ak‑
tivácie Er‑alfa a 4‑katecholhydroxysterón stimulá‑
ciou Er‑beta receptorov.
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Obezita
Známy rizikový faktor karcinómu prsníka je obez‑
ita.[5][6] Obezita je jedným z najväčších problémov
tohto storočia v oblasti zdravia a to už aj v rozvojo‑
vých krajinách. Počet obéznych ľudí prudko rastie.
Zverejňované čísla o raste obezity vo svete sú alar‑
mujúce a majú stúpajúci trend. Je možné hovoriť
o pandemickej chorobe dnešnej spoločnosti a pri‑
bližne každých 20 rokov sa jej prevalencia zdvojná‑
sobuje.
Nadváhou sa označuje BMI v rozsahu 25 –
29,9kg/m²,o obezite hovoríme, ak je BMI vyššie ako
30 kg/m². Napríklad v roku 2011 bolo okolo 40 mi‑
liónov detí trpiacich nadváhou. Prieskumy ukazujú,
že vo väčšine krajín nie je veľký rozdiel medzi poč‑
tom mužov a žien trpiacich obezitou. Nadváha je
všeobecne piatym rizikovým faktorom pre svetové
úmrtia. Každý rok umrie najmenej 2,8 milióna do‑
spelých na následky obezity alebo nadváhy. Obezita
so sebou prináša problémy v podobe napríklad dia‑
betu, ischemických a kardiovaskulárnych ochorení
srdca a niektorých druhov rakoviny. Zjednodušene
povedané, vývoj obezity je založený na predpokla‑
de vyššieho energetického príjmu ako výdaja, čoho
výsledkom je ukladanie nadbytočných kalórií do
telesného tuku. Tento problém je výsledkom zmien
v životnom prostredí a životnom štýle. Svoju úlohu
na tom majú samozrejme aj hormóny, ktoré sú vylu‑
čované enteroendokrinnými bunkami.[10]
Obezita u žien po menopauze
Obézne postmenopauzálne ženy majú vyššie plaz‑
mové hladiny estrogénov ako neobézne, a to v dô‑
sledku transformácie nadobličkových androgénov
na estrogény v tukovom tkanive. Pred menopauzou
produkujú väčšinu estrogénu vaječníky a tukové
tkanivo len malé množstvo. Avšak po menopauze
ovária prestávajú produkovať estrogén a teda väč‑
šina estrogénu pochádza z tukového tkaniva. S väč‑

Pozorovanie, výsledky študií

U žien s obezitou abdominálneho typu je pozoro‑
vané zvýšené riziko karcinómu po menopauze, za‑
tiaľ čo v premenopauzálnom období toto riziko nie
je pozorované. Z pozorovacích kohortových štúdií,
kde bolo skúmaných 495 477 amerických žien počas
16‑tich rokov vyplýva silné spojenie medzi obezitou
a rizikom karcinómu prsníka. Tieto štúdie dokázali,
že obézne ženy v postmenopauzálnom období majú
až dvojnásobne vyššiu úmrtnosť oproti ženám s niž‑
ším BMI. Okrem toho majú aj vyššie riziko metastáz
v lymfatických uzlinách.
V analýzach z 9‑tich prospektívnych štúdií ohľadom
endogénnych hormónov a rizika karcinómu prsníka
sa ukázalo, že estradiol, estrón a estrón sulfát boli
asociované s rastúcim rizikom karcinómu prsníka.
Boli vykonané aj ďaľšie takéto štúdie s vykazovaný‑
mi podobnými výsledkami. Napríklad Nurses Heal‑
th Study hodnotilo spojenie rizika so statusom hor‑
monálnych receptorov tumoru. Podľa očakávania sa
ukázali silnejšie vzťahy medzi rastúcim rizikom kar‑
cinómu prsníka s rastúcimi hladinami cirkulujúcich
estrogénov u ER pozitívnych tumorov.[2]
Jeden z dôkazov úlohy estrogénu vo vzťahu s obez‑
itou na vznik karcinómu prsníka je, že cirkulujúce
hladiny estrogénu sú priamo úmerné množstvu
tukového tkaniva u žien v postmenopauzálnom ob‑
dobí, ale tento vzťah nevidno u obéznych žien v pre‑
menopauzálnom období.
Biosyntéza estrogénu je katalyzovaná produktom
génu CYP19 a enzýmom aromatázy. Tá katalyzuje
aromatizovanie na A kruhu z C19 androgénov na
fenolový A kruh C18 estrogénov.[9] U androgénov
zatiaľ tiež nemáme presné dôkazy, ale predpokla‑
dá sa, že zvyšujú riziko rakoviny prsníka buď pria‑
mo zvyšovaním rastu buniek a ich proliferácie alebo
nepriamo, ich zmenou na estrogén.
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Endogénne estrogény
v postmenopauzálnom období u žien
s obezitou

ším obsahom tukového tkaniva sa zvyšuje šanca na
vytvorenie karcinómu prsníka v dôsledku zvýšenia
hladiny estrogénov. Ženy s nadváhou majú aj vyššiu
hladinu inzulínu, čo sa tiež spája s niektorými druh‑
mi karcinómov, vrátane karcinómu prsníka. Treba
zohľadniť, že prebytočný tuk v oblasti pása má väčší
vplyv na riziko vzniku karcinómu prsníka ako rov‑
naké množstvo tuku v oblasti bedier a stehien.

Endogénny estrogén ako možný rizikový faktor vzniku karcinómu prsníka

Histologicky normálne prsné tkanivo má 10 %
ER‑pozitivitu epitelových buniek, zatiaľ čo v nie‑
ktorých typoch malígnych nádorov sa ich nachádza
niekoľkonásobok. Zvýšenú expresiu Er‑alfa môžeme
považovať za znak nádorového procesu.

Komplementum
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Tému karcinómu prsníka a jeho etiopatogenezu,
možné ovplyvňovanie faktorov je potrebné neustále
študovať. V tejto práci je zahrnutých čo najviac po‑
znatkov z rôznych štúdii, no napriek tomu vôbec nie
je jednoduché ozrejmiť túto problematiku. Vo vý‑
skume sa venuje veľká pozornosť výskumu karcinó‑
mu prsníka, no napriek tomu stále nie je ozrejmený
presný mechanizmus jeho vzniku. Avšak sú známe
mnohé rizikové faktory, medzi ktoré sa ako z naj‑
dôležitejších zaraďuje abdominálna obezita. Táto
totižto spôsobuje uvoľňovanie endogénnych estro‑
génov a ďalších zdravotných komplikácii. Preto je
nesmierne dôležité pochopiť súvislosti medzi obez‑
itou u žien po menopauze a vznikom karcinómu
prsníka a najmä sa zamerať na rizikové pacientky vo
veku 50 – 70 rokov. Treba dbať na informovanosť
starších ľudí, aby chápali aké je dôležité pravidelné
absolvovanie preventívnych prehliadok a aby rozu‑
meli významu zdravého životného štýlu.
Taktiež je dôležité sa venovať celosvetovému prob‑
lému obezity.[11] Množstvo obéznych ľudí každým
rokom narastá a tým stúpa počet rôznych ochore‑
ní. Tento problém je spôsobený sedavým spôsobom
života a najmä ľahký prístup k tučným nezdravým
jedlám.
Štúdie ohľadom estrogénov nie sú jednoznačné
v záveroch. Väčšina z nich ale poukazuje na škodlivý
vplyv estrogénov na karcinóm prsníka. Táto proble‑
matika je pomerne mladá a preto nie je možné dôjsť
k jednoznačnému záveru. Množstvo štúdii ešte stále
prebieha a nie sú ukončené.
Zo štúdii, ktoré boli vykonané kvôli podozreniu na
zvýšené riziko karcinómu prsníka u pacientok uží‑
vajúc HRT vyplýva, že estrogén má výrazný vplyv
na vznik karcinómu prsníka. Na základe týchto zis‑
tení sa začala venovať väčšia pozornosť estrogénu.
Ukázalo sa, že je silná interakcia medzi adipocytmi
v tukovom tkanive, ktoré konvertujú androgény na
estrogén, a bunkami karcinómu. Pri obéznych že‑

Ako sa ukazuje, obezita výrazne zvyšuje riziko vzni‑
ku karcinómu prsníka. V ďalšej štúdii zapájajú pri
riziku vzniku karcinómu prsníka u obéznych pa‑
cientok aj chronický zápal, inzulínovú rezistenciu,
adipocyty a cytokíny. Rovnako sa obezita spája so
zvýšeným rizikom recidívy ochorenia.
Riziko karcinómu prsníka silne súvisí s niekoľkými
hormonálnymi faktormi, ale spôsob účinku endo‑
génnych estrogénov je ťažké určiť. V rámci preven‑
cie vzniku karcinómu prsníka je potrebné uvedo‑
miť si, že v niekoľkých štúdiách bol dokázaný vzťah
zníženia rizika karcinómu prsníka so znížením
hmotnosti.
Pri presnom pochopení tohto vzťahu by mohli byť
odhalené nové terapeutické možnosti pri liečbe
karcinómu. Avšak nie všetky štúdie dospeli k rovna‑
kým záverom. Napríklad bola vykonaná štúdia na
porovnanie hladín estrónu a estradiolu v tukovom
tkanive. Bol získaný brušný tuk od 25 žien pred me‑
nopauzou a 20 žien po menopauze bez karcinómu.
Hladiny v týchto tkanivách boli porovnané s hladi‑
nami u žien s karcinómom prsníka. Táto štúdia do‑
spela k záveru, že brušný tuk významne neprispie‑
va k udržaniu hladiny estrogénu v prsnom tkanive
s karcinómom.
Obezita po menopauze je spájaná s hormonálnymi
zmenami a teda dochádza k spomaleniu metabo‑
lizmu, čoho výsledkom je abdominálne tukové tka‑
nivo. Jedinou možnosťou starších žien ako bojovať
proti takejto obezite je dodržiavanie zdravého a ak‑
tívneho životného štýlu. Ako je poukázané v kapito‑
le o obezite, je to civilizačné ochorenie, ktoré spôso‑
buje celosvetový problém.
Jedna zo štatistík hovorí, že vo východných kraji‑
nách umiera na karcinóm jedna z desaťtisíc žien, za‑
tiaľ čo v západných krajinách je to jedna z desiatich.
Na základe podobných štatistík sa vytvoril pojem
Japonský fenomén. Ženy vo východných krajinách
konzumujú sóju v jej pôvodnej podobe, zatiaľ čo
v západných krajinách sa konzumuje sója upravo‑
vaná, teda ochudobnená o sójové proteíny pozitívne
vplývajúce na bunky prsnej žľazy.
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Diskusia

nách má mikroprostredie karcinómu bohatú do‑
stupnosť lipidov z adipocytov, čo podporuje progre‑
siu karcinómu k nekontrolovanému rastu.

Endogénny estrogén ako možný rizikový faktor vzniku karcinómu prsníka

Po menopauze je hlavný zdrojom tvorby estrogénov
tukové tkanivo pŕs, brucha, zadku a stehien, z čoho
vyplýva, že obézne postmenopauzálne ženy majú
endogénneho estrogénu viac oproti štíhlym a teda aj
vyššie riziko rakoviny prsníka.

Komplementum

Na základe Japonského fenoménu sa začala ve‑
novať vyššia pozornosť Fytoestrogénom. Tieto sú
podobné 17β-estradiolu a sú schopné sa viazať na
estrogénové receptory, čím ich blokujú. Na základe
podobných štúdii[12][13] sa začala venovať pozornosť
pri prevencii a liečbe karcinómu prsníka chemopre‑
vencii. Molekulárny mechanizmus určitých látok,
ako napríklad tamoxifén, spočíva v inhibícii proli‑
ferácie buniek a likvidácii geneticky poškodených
buniek Preto sa aj ako náhrada HT začali používať
fytoestrogény, ktoré sa nachádzajú v rôznych rast‑
linách, ale len v sóji sú v takom množstve, aby mali
skutočnú nutričnú hodnotu. No napriek tomu je
nutné vykonanie ďalších presnejších štúdii, ktoré by
nám pomohli úplne pochopiť tieto vzťahy a tým do‑
spieť k úspešnej prevencii voči karcinómu prsníka.

Záver

Z preštudovanej literatúra a štúdii vyplýva, že vznik
karcinómu prsníka má spojitosť s BMI u žien po
menopauze, ktoré je spájané s vyššími hladinami
estrogénu. Preto je potrebné znova pripomenúť
dôležitosť zdravého životného štýlu, ako prevenciu
voči obezite, ktorá so sebou prináša množstvo zdra‑
votných komplikácii, vrátane karcinómu prsníka.
Na udržiavanie štíhlej postavy a zdravého organiz‑
mu je potrebné dodržiavanie určitých zásad.
V rámci zdravého stravovania je potrebné prefero‑
vať organické jedlá a vyhýbať sa rafinovaným a upra‑
vovaným jedlám, aditívam, konzervantom a farbi‑

vám. Pri príprave jedál je veľmi zdravé používať
olivový olej a udržovať hladinu tuku na 20 – 25 %
v prijímaných kalóriách. Vhodnejšia je strava zlože‑
ná z rastlinnej potravy, najmä množstvo čerstvej or‑
ganickej zeleniny, a to doplniť strukovinami, orieš‑
kami a ovocím. Pri prípadnej konzumácií pečiva je
potrebné sa zamerať na celozrnné pečivo.
V pitnom režime je vhodné uprednostňovať čistú
pitnú vodu, prípadne minerálne vody. Zdravému
jedálničku napomáhajú aj doplnky stravy v podo‑
be antioxidantov a vitamínov. Samozrejmosťou by
malo byť fyzické cvičenie aspoň dva až tri krát týž‑
denne.
Jedným z možným spôsobom úspešnej liečby pri
karcinóme je skorý záchyt tohto ochorenia, preto
je dôležité pravidelné absolvovanie preventívnych
prehliadok a pravidelné vykonávanie samovyšetre‑
nia prsníkov
editorsky recenzované
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Материалы и методы исследования

Выполнены три серии экспериментов. В кон‑
трольной серии наносился стандартный хими‑
ческий ожог роговицы без последующего ле‑
чения. В первой опытной серии на фоне ожога
перилимбально вводился диспергированный
биоматериал Аллоплант (ДБА). Во второй опыт‑
ной серии также после ожога ДБА вводился
в параорбитальные акупунктурные точки.
Всех животных выводили из опыта на 3, 7, 14,
30‑е сутки. Для гистологического исследования
забирали роговицу с прилежащей частью скле‑
ры, а также кожу и субдермальные ткани в обла‑
сти введения ДБА.

Результаты

Экспериментальный химический ожог в зоне не‑
посредственного контакта с детергентом у всех
животных вызывал грубые патологические из‑
менения — деструкцию эпителия, базальной
мембраны и поверхностных слоев собственного
вещества роговицы. Глубина поражения дости‑
гала 50 мкм. По периферии от этой области на
расстоянии, составляющем в среднем 200 мкм,
также обнаруживались деструктивные процес‑
сы, что позволило нам определить эту область
как краевую зону повреждения.

Одним из основных проявлений повреждения
роговицы является снижение коэффициента
анизотропии (КА), падение которого в наших
экспериментах достигало 20 % от нормы на 3‑и
сутки (p < 0,01).
На границе с краевой зоной повреждения,
на расстоянии до 500 мкм также были выявлены
изменения в виде пролиферации кератобластов,
макрофагов, лейкоцитов. Эту область мы обо‑
значили как зону реактивных изменений.
И, наконец, в периферических участках рого‑
вицы на светооптическом уровне изменений не
обнаружено. Следует отметить, что обнаружен‑
ные нами гистотопографические зоны при ожо‑
говой травме роговицы в целом соответствуют
данным других авторов, изучавших экспери‑
ментальное повреждение роговицы (Максимов,
И. Б., 1990). Согласно полученным результатам
выраженность и динамика репаративных про‑
цессов в указанных зонах существенно зависела
от серии экспериментов.
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Настоящая статья подготовлена по материалам доклада автора на юбилейном XX Конгрессе «Аку‑
пунктура и натуральная медицина» (Словакия, г. Штуров, 2016). Теоретические аспекты фармако‑
пунктуры биоматериалами Аллоплант более подробно изложена в статье «Экспериментальные и
клинические основы концепции регенеративной медицины Аллоплант» в журнале «Акупунктура и
натуральная медицина» 2015, № 5–6, с. 22–31.
Работа состоит из двух разделов: экспериментальной и клинической. В экспериментальной части на
модели ожога роговицы изучалось воздействие биоматериалов Аллоплант на процессы репаративной
регенерации при местном (субконъюнктивальном) и акупунктурном (параорбитальном) введении.
При этом показано, что как локальное (перилимбальное), так и акупунктурное введение ДБА активи‑
рует процессы репаративной регенерации в эпителии и строме роговицы.
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Резюме

Комплементум

Обнаруженное в наших экспериментах сходство
динамики репаративной регенерации роговицы
при перилимбальном введении диспергирован‑
ного аллогенного биоматериала и воздействие
ДБА рефлексогенным путем имеет принципи‑
альное значение, поскольку достижение пози‑
тивных результатов по регенерации роговицы
путем воздействия на рефлексогенные зоны
является более предпочтительным по срав‑
нению с оперативным вмешательством, како‑
вым, по сути, является перилимбальное введе‑
ние ДБА.
Экспериментальное моделирование химическо‑
го ожога роговицы приводит к некрозу тканей
в контактной зоне с последующим развитием
воспалительных процессов. Нарушение струк‑
туры собственного вещества роговицы прояв‑
ляется достоверным снижением коэффициента
анизотропии до 44 % от исходного уровня на 7‑е
сутки. Нормализация переднего эпителия про‑
исходит на 14‑е сутки эксперимента, а пролифе‑
ративная активность эпителиоцитов восстанав‑
ливается на 7‑е сутки.
Акупунктурное воздействие диспергированным
аллогенным биоматериалом оптимизирует ме‑
ханизмы репаративной регенерации роговицы,
о чем свидетельствует нормализация митотиче‑
ского индекса на 7‑е сутки эксперимента. В эти
же сроки достигает нормы экспрессия транс‑
формирующего фактора роста в собственном
веществе роговицы, снижая вероятность раз‑
вития фиброза в зоне химического ожога. Ко‑
эффициент анизотропии коллагеновых волокон
на 7‑е сутки достигает 63 % от нормы, отражая
динамику восстановления функционально адек‑
ватных структур. Таким образом, проведенные
экспериментальные исследования показали,
что и локальное, и акупунктурное введение ал‑
логенного диспергированного биоматериала
является эффективным методом стимуляции
репаративных процессов как в строме, так и
в эпителии роговицы.
В частности, сравнительный анализ результа‑
тов двух серий экспериментов показал, что как
перилимбальное введение ДБА, так и его воз‑
действие на рефлексогенные зоны мобилизуют

комплекс сосудистых и клеточных реакций, ко‑
торые проявляются в полиморфной инфильтра‑
ции с участием макрофагов и процессами ангио‑
генеза с последующей резорбцией волокнистого
матрикса биоматериала.
Результаты наших исследований по активации
акупунктурных точек при введении ДБА опу‑
бликованы в отдельных статьях журнала «Аку‑
пунктура и натуральная медицина» (№ 1, № 3,
№ 5–6, 2015).
Метод фармакопунктуры с использованием
биоматериалов Аллоплант также продемон‑
стрировал положительные результаты при лече‑
нии целого ряда демиелинизирующих заболева‑
ний центральной нервной системы, последствий
травм, системных поражениях соединительной
ткани и других патологических состояниях.

Заключение

Накопленный клинический опыт в лаборато‑
рии рефлексотерапии нашего Центра позволил
сформулировать следующие практические ре‑
комендации по использованию инъекционных
форм биоматериалов Аллоплант:
–– акупунктурное и локальное введение биома‑
териалов Аллоплант может быть использо‑
вано для стимуляции репаративной регене‑
рации различных анатомических структур.
Показаниями для фармакопунктуры биома‑
териалом Аллоплант могут являться пора‑
жения периферической нервной системы,
в том числе с нарушениями нервно-мышеч‑
ной проводимости, разнообразная патоло‑
гия органов чувств;
–– инъекционная форма биоматериалов Алло‑
плант, длительно поддерживая локальные
сосудистые и клеточные реакции, может ис‑
пользоваться в схеме фармакопунктурной
терапии с учетом их пролонгированного эф‑
фекта и последующей полной резорбции без
явлений фиброза.
Полученные в эксперименте результаты реали‑
зованы в клинической практике Всероссийского
центра глазной и пластической хирургии и цело‑
го ряда клиник традиционной медицины и реа‑
билитации. Следует также отметить, что данная
методика фармакопунктуры применяется и как
самостоятельный метод лечения независимо от
хирургического вмешательства.
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К настоящему времени нами накоплен большой
клинический материал по применению методов
фармакопунктуры биоматериалами Аллоплант
при поражениях центральной и перифериче‑
ской нервной системы, опорно-двигательного
аппарата, органов пищеварительного тракта, ре‑
продуктивной системы, кожных покровов, пора‑
жениях сердечнососудистой системы и органов
дыхания.
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(slovenská verzia predchádzajúceho článku v ruštine)

Kľúčové slová
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Materiál a metodika výskumu

Vytvorené tri skupiny experimentov. V kontrolnej
skupine sme urobili štandardnú chemickú popále‑
ninu rohovky bez následnej liečby. V prvej pokus‑
nej skupine sme na fóne popáleniny perilimbálne
aplikovali disperzný biomateriál Alloplant (DBA).
V druhej pokusnej skupine taktiež po popálenine
rohovky sme aplikovali DBA do periorbitálnych
akupunktúrnych bodov. U všetkých zvierat bol po‑
kus ukončený na 3., 7., 14. a 30. deň. Na histologické
vyšetrenie bola odobratá rohovka s okolitou časťou
skléry, a taktiež koža a subdermálne tkanivo v mies‑
te aplikácie DBA.

Výsledky

Experimentálna chemická popálenina v zóne bez‑
prostredného kontaktu s detergentom u všetkých
živočíchov spôsobil hrubé patologické zmeny – deš‑
trukciu epitelu, bazálnej membrány a povrchových
vrstiev vlastného tkaniva rohovky. Hĺbka postihnu‑
tia dosiahla až 50 μm. N periférii od tejto oblasti vo
vzdialenosti predstavujúcej v priemere 200 μm, boli
objavené deštrukčné procesy, čo nám dovolilo určiť
túto oblasť ako okrajovú zónu postihnutia.

Na hranici s okrajovou zónou poškodenia, na vzdia‑
lenosti do 500 μm boli zistené zmeny v podobe proli‑
ferácie keratoblastov, makrofágov, leukocytov. Túto
zónu sme označili ako zónu reaktívnych zmien.
A nakoniec, v periférnych častiach rohovky na svet‑
looptickej úrovni sme zmeny nezistili. Treba pove‑
dať, že nami objavené histotopografické zóny pri
popáleninovej traume rohovky sa úplne zhodujú
s výsledkami druhých autorov skúmajúcich expe‑
rimentálne poškodenie rohovky (Maksimov, I. B.,
1990). V súlade s dosiahnutými výsledkami spôsob
a dynamika reparačných procesov v označených zó‑
nach závisí od experimentálnej skupiny.

Diskusia

V našich experimentoch sme zistili súlad dynami‑
ky reparačnej regenerácie rohovky pri perilimbálnej
aplikácii disperzného allogénneho materiálu a vplyv
DBA reflexnou cestou, čo má principiálny význam,
pretože dosiahnutie pozitívnych výsledkov v rege‑
nerácii rohovky pôsobením na reflexogénne zóny je
viac očakávaným v porovnaní s operačným pôsobe‑
ním, akým vlastne je perilimbálna aplikácia DBA.

Jedným zo základných postihnutí rohovky je zníže‑
nie koeficienta anizotropii (KA), zníženie ktorého
v našich experimentoch dosiahlo 20 % od normy
na 3. deň (p < 0,01).
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Tento článok je pripravený podľa materiálov prednášky autora na jubilejnom XX. Kongrese akupunktúra
a naturálna medicína (Slovensko, Štúrovo, 2016). Teoretické aspekty farmakopunktúry biomateriálmi allo‑
plant sú podrobne vysvetlené v článku „ Experimentálne a klinické základy koncepcie regeneračnej medicíny
Alloplant“ v časopise „ Akupunktúra a naturálna medicína“, č. 5 – 6/2015, s. 22 – 31.
Práca pozostáva z dvoch častí: experimentálnej a klinickej. V experimentálnej časti na modeli popáleniny
rohovky sa skúmalo pôsobenie biomateriálov Alloplant na procesy regeneračnej regenerácie po lokálnej (sub‑
konjunktiválnej) a akupunktúrnej (paraorbitálnej) aplikácii. Pritom bolo preukázané, že ako lokálna (peri‑
limbálna), tak aj akupunktúrna aplikácia DBA aktivuje procesy reparačnej regenerácie v epitele aj matrixe
rohovky.
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júce praktické odporúčania vo využití injekčných
foriem biomateriálov Alloplant:
–– Akupunktúrna a lokálna aplikácia biomateriá‑
lov Alloplant môže byť využitá na stimuláciu re‑
paračnej regenerácie rozličných anatomických
štruktúr. Odporúčania pre farmakopunktúru
biomateriálom Alloplant môžu byť poškodenia
periférneho nervového systému, taktiež poru‑
chy nervovo-svalovej vodivosti, rôzne patológie
senzitívnych orgánov.
–– Injekčná forma biomateriálov Alloplant, dlho‑
dobo udržuje lokálne cievne a bunečné reakcie,
môže byť využitá v schéme farmakopunktúrnej
terapie, počítajúc s jej prolongovaným efektom
a následnou úplnou resorbciou bez známok fib‑
rózy.

Mimochodom, zrovnávajúca analýza výsledkov
dvoch skupín experimentov ukázala, že tak ako pe‑
rilimbálna aplikácia DBA, tak aj jeho pôsobenie na
reflexogénne zóny, mobilizujú komplex, cievnych
a bunečných reakcií, ktoré sa prejavujú v polymorf‑
nej infiltrácii s účasťou makrofágov a procesmi an‑
giogenézy s následnou rezorbciou vláknitého matri‑
xu biomaterálu.

Do súčasného obdobia sme nadobudli veľký klinic‑
ký materiál s použitím metodiky farmakopunktúry
biomateriálmi Alloplant pri poruchách CNS a peri‑
férneho nervového systému, oporno-pohybového
aparátu, tráviaceho traktu, reprodukčného systému,
kože, kardiovaskulárneho systému a respiračného
systému.

Výsledky našich pozorovaní po aktivácii akupunk‑
túrnych bodov pri aplikácii DBA boli publikované
v rôznych článkoch časopisu „Akupunktúra a na‑
turálna medicína“ (č. 1, 3, 5 – 6/2015).

Referencie

Metodika farmakopunktúry s využitím biomateriá‑
lov Alloplant mala pozitívne výsledky v liečbe celé‑
ho radu demielinizačných ochorení CNS, následkov
traumy, systémových poškodení väzivového tkaniva
a druhých patologických stavov.

Záver

Získaná klinická skúsenosť v našom laboratóriu re‑
flexného centra nám dovolila sformulovať nasledu‑

Získané experimentálne výsledky boli realizované
v klinickej praxi Všeruského centra očnej a plas‑
tickej chirurgie ako aj celého radu kliník tradičnej
medicíny a rehabilitácie. Treba tiež poznamenať,
že táto metodika farmakopunktúry sa používa aj
ako samostatná metodika liečby nezávisle od chi‑
rurgického zásahu.
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Experimentálne modelovanie chemickej popáleni‑
ny rohovky spôsobuje nekrózu tkaniva v kontaktnej
zóne s následným rozvinutím zápalových proce‑
sov. Porušenie štruktúry vlastného tkaniva rohov‑
ky sa prejavuje presvedčivým znížením koeficientu
anizotropie do 44 % začiatočnej úrovne za 7 dní.
Normalizácia predného epitelu sa uskutočňuje
na 14. deň experimentu, a proliferačná aktivita epi‑
telových buniek sa obnovuje za 7 dní. Akupunktúrne
pôsobenie disperzným allogénnym biomateriálom
optimalizuje mechanizmy reparatívnej regenerácie
rohovky, čo dokazuje normalizácia mitotického in‑
deksu na 7. deň experimentu. V tomto období dosa‑
huje normu aj expresia transformujúceho sa faktoru
rastu vo vlastnom tkanive rohovky, znižujúc prav‑
depodobnosť rozvinutia fibrózy v zóne chemickej
popáleniny. Koeficient anizotropie kolagénnych
vlákien na 7. deň dosahuje 63 % od normy, odzrkad‑
ľuje tak dynamiku obnovenia funkčne adekvátnych
štruktúr. Takým spôsobom uskutočnené experi‑
menty ukázali, že aj lokálny, aj akupunktúrny vplyv
allogénneho disperzného meteriálu je efektívnou
metódou stimulácie reparačných procesov ako
v strome tak aj v epitele rohovky.
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Časopis Akupunktúra a naturálna medicína je in‑
ternetové periodikum Lekárskej spoločnosti na‑
turálnej medicíny (LSNM) vychádzajúce v štyroch
ročných vydaniach (ako samostatné alebo spojené
vydanie). Zaoberá sa štúdiom energoinformačných
procesov vo fyziológii aj patológii a environmen‑
tálnych a sociálnych vplyvov na človeka z pohľadu
naturálnej medicíny a najmä odboru akupunktúra.
Uverejňuje aktuálne recenzované príspevky z teórie,
praxe a kliniky akupunktúry a iných medicínskych,
prírodovedných, technických a spoločenských ved‑
ných odborov v súlade s odborným interdisciplinár‑
nym zameraním tohto periodika.
Časopis vychádza v slovenskom a v anglickom ja‑
zyku.
Vydavateľ a redakcia časopisu nezodpovedá za žiad‑
ne následky spôsobené prípadným nesprávnym
použitím zverejnených medicínskych a liečebných
metód, techník a postupov, taktiež nezodpovedá za
žiadne trestnoprávne ani občianskoprávne násled‑
ky súvisiace s nedodržaním právnych predpisov na
strane autorov príspevkov a zadávateľov reklamy
a inzercie. Za obsah textov, reklám, fotografií a ob‑
rázkov zodpovedá ich autor a zadávateľ. Vydavateľ si
vyhradzuje právo na umiestnenie inzercie a reklamy,
pokiaľ nebolo dohodnuté ich umiestnenie so zadá‑
vateľom. Držiteľom oprávnenia publikovať časopis
Akupunktúra a naturálna medicína je Prvá klinika
akupunktúry a naturálnej medicíny G. Solára s. r. o.
Otvorený prístup (Open Access)
Časopis Akupunktúra a naturálna medicína
uprednostňuje otvorený prístup k informáciám,
tzn. že všetky príspevky publikované v časopi‑
se Akupunktúra a naturálna medicína sú onli‑

ne voľne bezplatne dostupné na web stránkach
www.naturalnamedicina.com bezprostredne po ich
vydaní.
Licenčné ujednania
Celý obsah časopisu je voľne dostupný len pre
nekomerčné účely. Čitateľovi je dovolené rozmno‑
žovať (kopírovať) a rozširovať (distribuovať) obsiah‑
nutý text časopisu a tvoriť vlastné diela na základe
získaných informácii výhradne s citovaním pôvod‑
ného zdroja.
Za kompletnú vecnú a obsahovú stránku príspevku
vrátane existujúcich autorských práv tretej strany
zodpovedá osobne autor, ktorý zároveň garantuje,
že príspevok nebol uverejnený v odbornej ani inej
tlači, ani elektronicky publikovaný. Autor zaslaním
svojho rukopisu do redakcie časopisu Akupunktú‑
ra a naturálna medicína súhlasí s jeho zverejnením
bez nároku na honorár, s jeho recenzovaním a tr‑
valým zverejnením v časopise, zároveň súhlasí so
spracovaním jeho osobných údajov. Autor podľa
zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a prá‑
vach súvisiacich s autorským právom (autorský zá‑
kon) v znení neskorších predpisov si nevyhradzuje
k svojmu autorskému dielu právo udeľovať súhlas
na rozmnožovanie a na verejný prenos tohto diela,
tým nie sú dotknuté ostatné práva autora podľa au‑
torského zákona.
Redakcia si vyhradzuje právo vykonať v prípade
potreby drobné jazykové a grafické úpravy v ruko‑
pise a taktiež rozhodnúť o jeho zaradení v ktorom
konkrétnom čísle časopisu a v ktorej rubrike bude
autorov článok uverejnený. Nevyžiadané rukopisy
redakcia nevracia.
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Odborne recenzované príspevky

1. Štúdia – originálna vedecká práca vychádzajúca
zo základného výskumu, zrozumiteľný rukopis
analyzujúci relevantné výsledky.
Nemáme záujem o rukopisy so závermi „potvr‑
dili sme výsledky iných autorov…“.
2. Prehľadový článok – môže sa týkať aktuálnych
tém a problémov v akupunktúre a iných inter‑
disciplinárnych oblastí, informatívne a diskusné
články. Článok by nemal byť prehľadom dostup‑
nej literatúry, mal by priniesť novú perspektívu
ohľadom danej problematiky.
3. Kazuistika bude publikovaná len vtedy, ak pri‑
náša nový, originálny pohľad na problematiku
a obsahuje inovatívne nálezy.

Editorsky recenzované príspevky

1. Recenzia odbornej literatúry – krátka infor‑
matívna recenzia. Je potrebné uviesť menáa
pracoviská autorov, originálny aj preložený ná‑
zov recenzovanej publikácie a jej ISBN/ISSN,
rok vydania a v rámci recenzie aj prínos.
2. Správa o vedeckých podujatiach – musí ob‑
sahovať názov, miesto, čas podujatia, organizá‑
torov podujatia, prehľad príspevkov a diskusie,
prípadne krátke abstrakty prednášok a celkové
zhodnotenie podujatia autorom správy, vrátane
možného prínosu.
3. Diskusia k článkom uverejneným v časopise Akupunktúra a naturálna medicína.
V príspevku je nutné uviesť názov článku, čís‑
lo a ročník časopisu Akupunktúra a naturálna
medicína, ku ktorému sa diskutuje, titul, meno,
pracovisko a funkčné zaradenie diskutéra.
Redakcia si vyhradzuje právo nezverejniť dis‑
kusný príspevok k vydanému článku. Na každú
zverejnenú diskusiu má právo reagovať ako prvý
autor článku, ku ktorému sa diskutuje, pričom aj
diskusia aj reakcia na diskusiu budú publikova‑
né súčasne v tom istom čísle časopisu Akupunk‑
túra a naturálna medicína.

4. Iné články majúce vzťah k akupunktúre a na‑
turálnej medicíne.
Pre články charakteru úvahy a eseje a práce ne‑
vyžadujúce odborné posúdenie je vyhradená
rubrika Okienko do akupunktúrneho myslenia.

Forma štúdií a prehľadových článkov

Všetky rukopisy musia obsahovať list pre editora,
v ktorom autor zodpovedný za korešpondenciu
oznamuje, že si želá predložiť rukopis e‑časopisu
Akupunktúra a naturálna medicína k posúdeniu.
Zároveň prehlasuje, že nie je prítomný konflikt zá‑
ujmov a že všetci autori čítali rukopis a redakčnú
politiku časopisu, súhlasia s ňou, ako aj s predlo‑
žením rukopisu. Redakcia nezodpovedá za právne
dôsledky v prípade porušenia právnych, etických
a iných záväzných ustanovení.

Autor je povinný dodať položky

–– mená, priezviská a kontakty na všetkých au
torov;
–– jedného autora určeného ako autora pre koreš‑
pondenciu;
–– e‑mailovú adresu;
–– úplnú poštovú adresu;
–– telefónne číslo;
–– nahrané všetky súbory;
–– kľúčové slová;
–– všetky legendy k obrázkom;
–– všetky tabuľky a ilustrácie (vrátane nadpisu, po‑
pisu, poznámok pod čiarou);
–– rukopis podrobený kontrole pravopisu;
–– referencie v správnom formáte;
–– všetky referencie spomenuté v Zozname refe‑
rencií citované v texte a naopak;
–– povolenie pre použitie materiálu chráneného
autorským právom z iných zdrojov (vrátane in‑
ternetu), ak boli použité;
–– grantovú podporu a vyjadrenie, že nie je prí‑
tomný konflikt záujmov.

Základný formát

MS Word 2003 kompatibilná verzia (formát súboru
*.doc). Autor dodá celý rukopis v anglickom jazyku
a slovenskom, prípadne v inom rodnom jazyku au‑
tora.
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Internetový časopis Akupunktúra a naturálna me‑
dicína uverejňuje tieto druhy príspevkov:

Štruktúra článku
1. Názov príspevku, meno a priezvisko autora/
autorov (aj s titulmi).
2. Súhrn – stručná anotácia článku.
3. Kľúčové slová – 4 – 6 kľúčových slov, slovných
spojení.
4. Úvod – uveďte ciele práce s adekvátnym záze‑
mím, vyhnite sa podrobnému prieskumu litera‑
túry alebo zhrnutiu výsledkov.
5. Materiály a metódy – poskytnite dostatočne
podrobné informácie na to, aby bolo možné
prácu opakovať. Metódy už uverejnené by mali
byť označené odkazom; iba relevantné zmeny by
mali byť opísané. V štúdiách, v ktorých sa vyža‑
duje informovaný súhlas alebo schválenie etic‑
kej komisie, musía byť tieto explicitne uvedené.
6. Výsledky musia byť precízne prezentované
s použitím primeraných vedeckých metód. Ne‑
duplikujte podrobné informácie z tabuliek a ob‑
rázkov. Grafy uvádzajte ako súčasť číslovania
obrázkov (napr.: Obr. 5: Graf závislosti…).
7. Diskusia musí byť v priamej súvislosti s prezen‑
tovanou prácou a musí obsahovať konfrontáciu
s referenciami. Neopisujte všeobecný prehľad
o téme.
8. Záver – stručné zhrnutie získaných výsledkov
a cieľov práce.
9. Poďakovanie je priestor na poďakovanie kole‑
gom, ktorí asistovali v štúdii a nie sú uvedení
medzi autormi.
10. Kontakt na autorov: meno a priezvisko autora/
autorov (aj s titulmi), inštitúciu, pracovný kon‑
takt. Autor pre korešpondenciu: meno a priez‑
visko, korešpondenčná adresa, e‑mail a eventu‑
álne telefónne číslo pracoviska.
11. Referencie – v texte musia byť citované číslom
a číslované v poradí, v akom súcitované.
Formát referencií v zozname (viď STN ISO 690)
–– Priezvisko, M. (iniciála mena po čiarke), viace‑
rých autorov oddeliť čiarkou. V prípade viac ako
3 autorov, uviesť mená prvých troch a za posled‑
ným menom uviesť skratku „et al.“. Oddeľovač
medzi menami autorov a názvom príspevku je
dvojbodka.
–– Názov sa musí reprodukovať tak, ako je uvede‑
né v prameni. Do hranatých zátvoriek za názov
možno uviesť preklad názvu.
–– Oddeľovač medzi názvom príspevku a ďalšími
informáciami je bodka.

–– S výnimkou prvého vydania je informácia o po‑
radí vydania a jeho zmenách alebo doplneniach
povinná.
–– Miesto vydania sa uvádza v jazyku originálu,
meno vydavateľa je možno zapísať tak, ako je
uvedené v prameni.
–– Dátum vydania je povinný.
–– Rozsah – pri tlačených monografiách sa údaje
o rozsahu vyjadrujú buď prostredníctvom počtu
strán (90 s.) alebo počtu zväzkov (3 zv.), ak ide
o viaczväzkové monografie.
–– ISBN – tento údaj je povinný ak sa robí odkaz na
monografiu ako celok. Nepovinne sa zazname‑
náva iba v prípade častí dokumentov, príspev‑
kov v monografiách a časopiseckých článkoch.
–– Časť dokumentu – v prípade odkazu na príspe‑
vok v monografii, článok v zborníku alebo časo‑
pise musia údaje o monografii, zborníku, resp.
periodiku nasledovať za spojovacím výrazom
„In:“.
Obrázky a fotografie vhodnej kvality musia byť
priložené ako samostatné súbory. Prípadné popisy
musia byť dodané v textovom formáte. Autori, ktorí
si želajú publikovať už v minulosti publikované ob‑
rázky a fotografie, musia zabezpečiť povolenie au‑
tora a vydavateľa a/alebo držiteľa autorských práv
a dodať predcíznu referenciu originálnej práce. Toto
povolenie musí zahŕňať právo na publikáciu v elek‑
tronickej podobe.
Tabuľ ky – ak boli tabuľky a grafy vkladané z progra‑
mu MS Excel, je potrebné poslať aj originálny súbor.
Očíslujte tabuľky podľa ich poradia v texte. Text by
mal obsahovať odkazy na všetky tabuľky. Tabuľky
by mali byť označené názvom nad tabuľkou a tex‑
tom pod tabuľkou. Jazyk použitý v tabuľkách a gra‑
foch musí byť totožný s jazykom príspevku.
Jazyková korektúra príspevkov
Za jazykovú a obsahovú stránku zodpovedá autor. Prípadné korekcie zo strany redakcie sú možné
výhradne v prípade preklepov a úprav typografie. Re‑
dakcia si v prípade potreby vyhradzuje právo vyžia‑
dať od autora dodatočnú jazykovú korektúru. Jed‑
na verzia bude odoslaná autorovi, ktorý je uvedený
ako autor pre korešpondenciu. Redakcia zabezpečí,
aby bol článok publikovaný v najbližšom vhodnom
termíne. Preto je dôležité zabezpečiť, aby boli všetky
Vaše korekcie odoslané k nám v jednej komunikácii.
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Následné korekcie nebudú možné, preto prosíme,
aby ste zabezpečili kompletné odoslanie na prvý
krát. Príspevok po korektúre musí byť odoslaný na‑
späť do dvoch dní, neskoré odoslanie môže predĺžiť
termín publikácie. Prosíme pozorne skontrolujte
text, tabuľky, legendy a referencie.

Na prehľadový článok sa vzťahujú v štruktúre prí‑
spevku nasledovné položky: abstrakt, kľúčové slová, úvod, jadro, diskusia, záver, kontakty na autorov a referencie.

Autori zo Slovenskej republiky a Českej republiky
Výkonný editor: MUDr. G. Solár, PhD.,
klinika@akupunktura.sk
Šéfredaktorka: MUDr. S. Sázelová,
sonasazelova@gmail.com
Autori z iných krajín (anglická verzia a verzia
v rodnom jazyku)
Zástupkyňa šéfredaktorky zodpovedná za zahranič‑
né veci: MUDr. E. Baumann,
eva.baumann.ke@gmail.com

Na kazuistiku sa vzťahujú všetky pokyny pre autorov.
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Na štúdiu sa vzťahujú všetky pokyny pre autorov.

Rukopis prosíme adresovať nasledovne

Inovatívne
An
innovative
zariadenie,
device that
ktoré
resolves
rieši hlavnú
the main
cause ofporúch
príčinu
spine disorders
chrbtice ––hypertenziu
hypertension of the
paravertebral muscles.
paravertebrálnych
svalov.
cordus.com
kontakt

Get rid of
Zbavte
sa your
bolesti
back
chrbta
painza
in 22 –– 33 týždne!
weeks!
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Pozvánka na kongres naturálnej medicíny
Dovoľte nám pozvať Vás na

pod záštitou ministra zdravotníctva Slovenskej republiky
JUDr. Ing. Tomáša Druckera
Plná pozvánka je priložená na ďalších stranách.

Zoznam prednášajúcich

Prof. RNDr. František Baliak, PhD., Slovenská technická univerzita Bratislava, Stavebná fakulta, Katedra geotechniky,
Slovenská republika
Mgr. Marcela Bučeková, Slovenská akadémia vied Bratislava, biotechnológie, Slovenská republika
MUDr. Juraj Gajdoš, všeobecný lekár pre dospelých a akupunkturista, N. z. z. Trnava, Slovenská republika
Doc. RNDr. Vojtech Gajdoš, CSc., Prírodovedecká fakulta UK, Katedra aplikovanej a environmentálnej geofyziky,
Slovenská republika
MUDr. Radik Fajazovič Galiachmetov, CSc., zástupca riaditeľa pre regeneratívnu terapiu, Všeruské centrum očnej a plastickej
chirurgie Ministerstva zdravotníctva Ruskej federácie, Ufa, Ruská federácia
Doc. Ing. Branislav Hučko, CSc., Strojníckej fakulty STU Bratislava, Slovenská republika
Dipl. Pharm. Tatiana Iljevska, Centrum bioinformatiky Skopje, Macedónsko
Ing. Sergej Viktorovič Izjumov, Geologorazvedka, s. r. o. Moskva, Ruská federácia
Prof. MUDr. Radik Zavilovič Kadyrov, DrSc., zástupca riaditeľa pre klinické práce, Všeruské centrum očnej a plastickej chirurgie
Ministerstva zdravotníctva Ruskej federácie, Ufa, Ruská federácia
Prof. Ing. Ján Košturiak, PhD., IPA Slovakia, s. r. o. Žilina, Slovenská republika
RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD., prodekan pre vedu, výskum a medzinárodné vzťahy, Trenčianska univerzita A. Dubčeka,
Trenčín, Slovenská republika
Ing. Eva Kutejová, CSc., riaditeľka Ústavu molekulárnej biológie SAV, Bratislava, Slovenská republika
Ing. Juraj Majtán, vedúci laboratória apidológie a apiterapie, Slovenská akadémia vied, Ústav molekulárnej biológie SAV, Bratislava,
Slovenská republika
MUDr. Folker Meissner, prezident Nemeckej spoločnosti pre energo- informačnú medicínu (DGEIM), predseda Nemeckej
akadémie energie, medicíny a bioenergetiky (DAEMBE), Clinic for Holistic Medicine Dr. Folker Meissner, Nemecká spolková
republika
MUDr. Magdaléna Miklósová, Oftalmologická ambulancia, Galanta, Slovenská republika
MUDr. Teodor Mochnáč, PhD., Akupunktum – centrum akupunktúry a diabetickej nohy, Nitra, Slovenská republika
Prof. MUDr. Rafik Taglatovič Nigmatulin, DrSc., zástupca riaditeľa pre vedu a výskum, Všeruské centrum očnej a plastickej
chirurgie Ministerstva zdravotníctva Ruskej federácie, Ufa, Ruská federácia
Prof. Sergej Petuchov, Dr. fyziky a matematiky, DrSc., laureát štátnej ceny ZSSR, akademik, vedúci laboratória biomechanických
systémov strojného inžinierstva Výskumného ústavu Ruskej akadémie vied, Moskva, Ruská Federácia
Mgr. Elena Petuchova,Výskumný inštitút mechanického inžinierstva Ruskej akadémie vied, Moskva, Ruská federácia
Prof. Ing. Jan Rak, PhD., CERN, Ženeva, Švajčiarsko
MUDr. Teodor Rosinský, CSc., emeritný primár Psychiatrickej nemocnice Veľké Zálužie, Slovenská republika
Prof. MUDr. Schushardzhan, S., DMedSc., PhD., Vedecké centrum terapie umením Ministerstva zdravotníctva Ruskej federácie
h. Prof. Doc. MUDr. Jana Slobodníková, CSc., členka vedeckej rady Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka, Rádiologická
klinika, s. r. o. Trenčín, Slovenská republika
MUDr. Gustáv Solár, PhD., primár Prvej kliniky akupunktúry a naturálnej medicíny G. Solára s.r.o., pracovisko Šamorín,
Slovenská republika
Ing. Juraj Solár, Prvá klinika naturálnej medicíny MUDr. G. Solára, s. r. o. , pracovisko Šamorín, Slovenská republika
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XXI. interdisciplinárny lekársky kongres
naturálnej medicíny s medzinárodnou účasťou

Lekárska spoločnosť
naturálnej medicíny

Asociácia
súkromných lekárov SR

Medzinárodná asociácia naturálnej medicíny (ISNM)
SOCIETAS INTERNATIONALIS MEDICINAE NATURALIS

Prvá klinika akupunktúry a naturálnej medicíny G. Solára s.r.o.

si Vás dovoľujú pozvať na

XXI.

interdisciplinárny lekársky kongres
naturálnej medicíny
s medzinárodnou účasťou
pod záštitou ministra zdravotníctva
Slovenskej republiky
JUDr. Ing. Tomáša Druckera

6. – 8. 10. 2017
v hoteli Kormorán v Šamoríne – Čilistov

pozvánka na lekársky kongres naturálnej medicíny

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
na tradíciu každoročných kongresov prinášajúcich najnovšie poznatky z akupunktúry
a naturálnej medicíny sme si už zvykli. Rovnako sme si zvykli aj na interdisciplinárny prístup,
bez ktorého nie je možný pokrok v medicíne ani v iných vedách. Tohtoročný kongres bude
tradične opäť trochu iný. Spoluusporiadateľom bude aj Medzinárodná asociácia naturálnej
medicíny, nebudú chýbať ani poprední vedci svetového formátu. Rozšíri sa i interdisciplinárny záber programu, ktorý iste otvorí ďalšie nové možnosti spolupráce pri
rozširovaní a rozvoji naturálnej medicíny. Nové poznatky z akupunktúry ako jednej z nosných
tém kongresu a celej naturálnej medicíny budú aj tentoraz vlajkovou loďou nielen slovenskej
akupunktúry. Kongres sa uskutoční v krásnom prírodnom prostredí na pobreží Dunaja a na
rozhraní troch štátov v Šamoríne – Čilistove. Veríme, že sa ho zúčastníte aj v tomto roku
a nedáte si ujsť túto jedinečnú príležitosť na prehĺbenie poznania, inšpiráciu a osobné
neformálne stretnutia.
Radi Vás na kongrese privítame a tešíme sa na stretnutie.

MUDr. Mgr. Alica Sekáčová
generálny sekretár kongresu

MUDr. Gustáv Solár, PhD.
prezident kongresu
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Tematické okruhy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Akupunktúra
Energoinformatika v medicíne
Regeneratívna medicína
Apitherapia a fytoterapia
Prevencia v naturálnej medicíne
Nové trendy v naturálnej medicíne
Spirituálna medicína
Symetrológia v medicíne
Varia

Prezident kongresu

MUDr. Gustáv Solár, PhD.

Generálny sekretár kongresu
MUDr. Mgr. Alica Sekáčová

Organizačný výbor

MUDr. Viera Murcková
Ing. Štefan Miklos
Ing. Juraj Solár
MUDr. Juraj Gajdoš
MUDr. Eva Baumann
MUDr. Soňa Sázelová
MUDr. Dagmar Krausová
PhDr. Lujza Hanová
Marek Spál

Informácie pre účastníkov
Prihlášku na aktívnu účasť s názvom a abstraktom príspevku prosíme dodať do 30. 5. 2017.
O prijatí prednášky do programu rozhoduje programový výbor.
Dĺžka prednášky je max. 20 min., prednášky je potrebné poslať najneskôr do 20. 9. 2017
v anglickom a materinskom jazyku na adresu klinika@akupunktura.sk.
Prednášku, prosím, dodajte vo formáte publikovateľnom v časopise „Akupunktúra a naturálna
medicína“, ktorý je dostupný na www.naturalnamedicina.com.
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Miesto konania
Hotel Kormorán, Čilistov, 931 01 Šamorín, Slovenská republika

Ubytovanie

Ubytovnie je možné objednať na recepcii
hotela, kontakt:
Tel.: +421 31 59 01 00
Web: http://www.hotelkormoran.sk/

Registračné poplatky
Registrácia do 6. 9. 2017
Členovia LSNM .......................... 80 €
Ostatní ....................................... 120 €
Študenti a dôchodcovia ............... 40 €
Registrácia od 7. 9. 2017
Členovia LSNM ........................ 100 €
Ostatní ....................................... 140 €
Študenti a dôchodcovia ............... 45 €
V kongresovom poplatku sú zahrnuté
kongresové materiály, coffee break a obedy
(piatok a sobota). Účastníci prihlásení v deň
kongresu si hradia obedy sami.
Prednášajúci: bez kongresového poplatku.

Kongresový poplatok prosíme
uhradiť na č. účtu LSNM:

IBAN SK95 1100 0000 0029 2483 2519
Variabilný symbol: 102017
Poznámka pre prijímateľa: kongres, meno
a priezvisko (nie firma)

Prihlášky zasielajte najneskôr do
6. 9. 2017 poštou na adresu:
MUDr. Juraj Gajdoš
Koniarekova 20
917 21 Trnava

Elektronicky vyplniť prihlášku na:

www.naturalnamedicina.com/podujatia
informácie na e-mail: kongres@naturalnamedicina.com

Záväzná prihláška na kongres
Meno a priezvisko:
Pracovisko:
Kontaktná adresa:
Telefón:
E-mail:

Poznámky:
Obed: vegetariánsky/štandardný
Predbežný záujem o spoločenský večer (áno/nie)
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Program
Piatok 6. 10. 2017
09:00 – 10:00

Slávnostné otvorenie kongresu, pozdravy hostí

Blok A:
Prac. predsedníctvo:
10:15 – 10:45
10:45 – 11:00
11:00 – 11:30

Spiritualita, filozofia a koncepcia naturálnej medicíny
Solár, G., Meissner, F., Rak, J.
Solár, G. (SK): Filozofia, etika a spiritualita naturálnej medicíny
Coffee break 1
Meissner, F. (DE): Spirituálna medicína ako integrujúca modalita
na Klinike pre holistickú medicínu
Rak, J. (CH): Kvantová nadradenosť a veľké zjednotenie
Panelová diskusia k bloku A
Obed

11:30 – 12:00
12:00 – 12:30
12:30 – 14:00
Blok B:
Prac. predsedníctvo:
14:00 – 14:30
14:30 – 15:00
15:00 – 15:30
15:30 – 16:00
16:00 – 16:30
16:30 – 16:45
Blok C:
Prac. predsedníctvo:
16:45 – 17:15
17:15 – 17:45
17:45 – 18:15
18:15 – 18:45

Naturálna a regeneratívna medicína
Nigmatulin, R. F., Ilievska, T., Solárová, Z.
Nigmatulin, R. F. (RU): Biomateriály Alloplant v koncepčnom
modeli naturálnej medicíny
Kadyrov, R. Z. (RU): Biomateriály Alloplant v regeneratívnej
chirurgii vysoko diferencovaných štruktúr ľudského oka
Galiachmetov, R. F. (RU): Základné princípy a klinické aspekty
regeneratívnej terapie Alloplantom
Ilijevska, T. (MK): Inovatívne bioinformačné riešenia
Panelová diskusia k bloku B
Coffee break 2
Geológia, voda a naturálna medicína
Baliak, F., Gajdoš, V., Murcková, V.
Baliak, F., Brček, M., Panuška, J. (SK): Prognóza vzniku zosuvov
a metódy ochrany pred ohrozením života a diel človeka
Gajdoš, V, Gajdoš, J. (SK): Hodnotenie vplyvu dlhodobého pobytu
pacienta v geopatogénnej zóne – 2. časť
Rosinský, T. (SK): Živá a mŕtva voda
Panelová diskusia k bloku C
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Sobota 7. 10. 2016
Blok D:
Prac. predsedníctvo:
09:00 – 09:30
09:30 – 10:00
10:00 – 10:30
10:30 – 11:00
11:00 – 11:15
Blok E:
Prac. predsedníctvo:
11:15 – 11:45
11:45 – 12:15
12:15 – 12:45
12:45 – 14:00
Blok F:
Prac. predsedníctvo:
14:00 – 14:30
14:30 – 15:00
15:00 – 15:30
15:30 – 15:45
Blok G:
Prac. predsedníctvo:
15:45 – 16:15
16:15 – 16:45
16:45 – 17:15
17:15 – 19:15
20:00 – 24:00

Molekulárna biológia a apiterapia v naturálnej medicíne
Kutejová, E., Majtán, J., Bučeková, M.
Kutejová, E. (SK): Mutácie génov a modifikácie proteínov a ich
súvis so vznikom ochorení
Majtán, J., Bučeková, M., Majtán, V. (SK): Med v humánnej
medicíne – medicínsky med
Bučeková, M., Sojka, M., Majtán, J., Majtán, V. (SK):
Imunomodulačné a hojivé účinky materskej kašičky a včelieho
peptidu Defenzínu1
Panelová diskusia k bloku D
Coffee break 3
Ekonomicko-sociálne a umelecké aspekty v naturálnej medicíne
Košturiak, J., Schushardzhan, S V.., Gajdoš, J.
Košturiak, J. (SK): Priemyselné revolúcie a „nepotrební“ ľudia
Schushardzhan, S. V. (RU): Vedecká muzikoterapia – poznatky
a perspektívy
Panelová diskusia k bloku E
Obed
Regeneratívna a naturálna medicína – fyzikálne prístupy
Hučko, B., Izjumov, S. V., Solár, J.
Hučko, B., Čekan, M., Horváth, F. (SK): Využitie magnetického
poľa pri regenerácii chrupavky kolenného kĺbu
Izjumov, S. V. (RU): Využitie elektromagnetických vĺn v pásme
veľmi vysokých frekvencií (VVF) v liečebných procesoch
Panelová diskusia k bloku F
Coffee break 4
Regeneratívna a naturálna medicína – medicínske interdisciplinárne
prístupy
Slobodníková, J., Krajčovičová, Z., Mochnáč, T.
Slobodníková, J. (SK): MEIK (elektro impedenčná mamografia)
v diagnostike karcinómu prsníka z pohľadu rádiológa
Krajčovičová, Z., Slobodníková, J., Meluš, V., Kašlíková, K. (SK):
Hyperbarická oxygenoterapia u chronických rán z pohľadu
laboratórnej medicíny
Panelová diskusia k bloku G
PRVÉ VALNÉ ZHROMAŽDENIE MEDZINÁRODNEJ
LEKÁRSKEJ SPOLOČNOSTI NATURÁLNEJ MEDICÍNY
Spoločenský večer

druhá informácia

pozvánka na lekársky kongres naturálnej medicíny

Nedeľa 8. 10. 2016
Blok H:
Prac. predsedníctvo:
09:00 – 09:30
09:30 – 10:00
10:00 – 10:30
10:30 – 10:45
10:45 – 11:15
11:15 – 11:45
11:45 – 12:15
12:15 – 13:00

Akupunktúra, tradičná medicína, modelovanie
Petuchov, S. V., Miklóšová, M., Kadyrov, R. Z.
Mochnáč, T. (SK): Flebotrombóza dolných končatín
a akupunktúra
Petuchov, S. V., Petuchova, E. (RU): „ITing“, binárne prístupy
v modernej vede – nový algebraický výskum v informatike
Miklóšová, M. (SK): Energoinformačná sieť a oko
Coffee break 5
Solár, G. (SK): Pyramídový model – kvalitatívny posun
v komplexnej akupunktúrnej teórii, diagnostike a terapii
Solár, J. (SK): Kontrolné body pyramídového modelu
z interdisciplinárneho pohľadu
Panelová diskusia k bloku H
Vyhodnotenie záverov a slávnostné ukončenie kongresu

Vedecký a programový výbor kongresu
MUDr. Radik Fajazovič Galiachmetov, CSc., Všeruské centrum očnej a plastickej chirurgie
Ministerstva zdravotníctva Ruskej federácie, Ufa, Ruská federácia
Doc. Ing. Branislav Hučko, CSc., Strojnícka fakulta STU Bratislava, Slovenská republika
Dipl. Pharm. Tatiana Iljevska, Centrum bioinformatiky, Skopje, Macedónsko
Prof. MUDr. Radik Zavilovič Kadyrov, DrSc., Všeruské centrum očnej a plastickej
chirurgie Ministerstva zdravotníctva Ruskej federácie, Ufa, Ruská federácia
Ing. Eva Kutejová, CSc., riaditeľka Ústavu molekulárnej biológie SAV, Bratislava,
Slovenská republika
MUDr. Folker Meissner, Klinika pre holistickú medicínu, Koenigswinter, prezident
Nemeckej akadémie Energomedicíny a Bioenergetiky e.V., Nemecká spolková republika
MUDr. Magdaléna Miklósová, Oftalmologická ambulancia, Galanta, Slovenská republika
MUDr. Teodor Mochnáč, PhD., Akupunktum – centrum akupunktúry a diabetickej nohy,
Nitra, Slovenská republika
Prof. MUDr. Rafik Taglatovič Nigmatulin, DrSc., Všeruské centrum očnej a plastickej
chirurgie Ministerstva zdravotníctva Ruskej federácie, Ufa, Ruská federácia
Prof. Sergej Petuchov, Dr. fyziky a matematiky, DrSc., Výskumný inštitút mechanického
inžinierstva Ruskej akadémie vied, Moskva, Ruská federácia
Prof. Ing. Jan Rak, PhD., CERN, Ženeva, Švajčiarsko
Prof. MUDr. Sergej V. Schushardzhan, DMedSc., PhD., prezident Vedeckého centra
terapie umením Ministerstva zdravotníctva Ruskej federácie
Doc. MUDr. Jana Slobodníková, h. Prof., CSc., Rádiologická klinika, s. r. o. Trenčín,
Slovenská republika
MUDr. Gustáv Solár, PhD., Prvá klinika akupunktúry a naturálnej medicíny G. Solára, s.r.o.
pracovisko Šamorín, Slovenská republika
PaedDr. Zlatica. Solárová, PhD., Prvá klinika akupunktúry a naturálnej medicíny
G. Solára, s.r.o., pracovisko Šamorín, Slovenská republika
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